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Slovníček pojmů 
 

Následující slovníček pouze stručně nastiňuje význam termínů objevujících se v textu. 

Cílem je představit pojmy, které nejsou běţně rozšířeny a mohou působit obtíţe při 

čtení předkládané studie. Jedná se o základní, z odborného hlediska zdaleka ne 

konečný výklad pojmosloví. Při tvorbě byly jako výchozí materiály pouţity 

následující publikace: 

 

Bělka, Luboš. (1997) Slovníček odborných pojmů. In Conze, Edward. Stručné dějiny 

buddhismu. Brno,  : Jota, 1997. s. 175–-230. 

Bondy, Egon. (2006) Buddha. 3. Vyd., DharmaGaia, 2006. 

Conze, Edward. (1997) Stručné dějiny buddhismu., Jota. 

Honzík, Jan. (2001) Jednota v rozmanitosti. Buddhismus v České republice. 

DharmaGaia. 

Jordan, M. (2005) Buddha. Praha, Ottovo nakladatelství. 

 

Bódhisattva (sanskrt.) je osoba, která dlouhodobě praktikuje dokonalé cnosti, avšak 

záměrně nedosáhne stavu nirvány dříve, neţ jí dosáhnou všechny bytosti. Opakovaně 

se zrozuje se soucitem a ve snaze pomáhat všem bytostem z koloběhu znovurozování. 

Postavy bódhisattvů se neobjevují v théravádovém buddhismu.  

 

Buddha Šákjamúni je mýty opředená osoba historického zakladatele budhdismu, 

kterým je Siddhárta Gautama z kmene Šákjů (kolem 564/3–484/3 př. n. l.). Slovo 

Buddha zamená osvícený nebo probuzený. Podle tradice se narodil jako princ, oţenil 

se a působil jako místní vládce. Při cestě mimo palác se poprvé setkal se třemi 

projevy utrpení – nemocí, stářím a smrtí. Opustil domov v 29 letech a věnoval se 

asketickým praktikám, kterými chtěl překonat lidské utrpení. Zanechal asketických 

cvičení a ve věku 35 let představil vlastní střední cestu, díky které dosáhl vysvobození 

z koloběhu ţivotů. Své učení předával následovníkům aţ do své smrti.  

Základ Buddhova učení je označován jako Čtyři vznešené (ušlechtilé) pravdy, 

jakýsi základ buddhistického pojetí světa, které je společné všem směrům. První 

z nich je označována jako pravda o utrpení (lidské bytí provází utrpení), druhou 

pravdou je, ţe příčina vzniku utrpení je ţádostivost (v buddhismu je ţádostivost 

chápána jako přesvědčení, ţe pokud budou přání splněna, povede toto ke stavu 

trvalého štěstí), třetí pravda se vztahuje k zániku utrpení (zaniknutím ţádostivosti ve 

smyslu neulpívání myslí na přáních spojených s příjemnými pocity nebo přáních aby 

pominuly pocity nepříjemné). Poslední pravda o Osmidílné stezce se vztahuje 

k metodě, která vede k překonání a zániku utrpení. Jedná se o osm prvků, které mají 

být harmonicky kultivovány ve snaze dosáhnout vysvobození (nirvány). Osmidílná 

stezka zahrnuje: pravidla vztahující se na mysl – správné chápání, správné myšlení, 

pravidla etického jednání – správná mluva, správné konání, správné ţivobytí, a 

pravidla kultivace mysli – správná snaha, správná bdělost, správné soustředění. 

 

Buddha (buddha) znamená v sanskrtu i v pálí „osvícený―, „probuzený―. Pouţívá se 

jako označení pro osobu, která jiţ dosáhla stavu uvolnění z koloběhu znovuzrozování, 

tedy ze stavů, ve kterých existuje utrpení.  

 

Buddhismus diamantové cesty je mezinárodní organizace tvořená laiky, která 

vychází z učení tibetského buddhismu Karma-Kagjü. Organizace sama sebe 

popisuje jako adaptaci tibetského buddhismu v západní kultuře bez zbytečných 
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tibetských kulturních prvků a zvyků. Zakladatelem organizace a autorem 

prezentovaného učení se stal v 70. letech Dán Ole Nydahl, který se svojí ţenou tři 

roky pobýval v Nepálu, kde studovali tibetský buddhismus. 16. karmapa, stejně jako 

jeho následovník, převzal duchovní záštitu nad centry, které vznikla především 

v Evropě. Nydahl na veřejnosti prezentuje své osobní, poměrně kontroverzní názory 

z oblasti politiky, vztahů k islámu či vztahů k ţenám. Toto vedlo k rozkolům, které 

často vyústily v zaloţení jiných organizací a skupin západního buddhismu 

inspirované praxí a učením Karma-Kagjü.  

 

Dalajlama se skládá ze dvou slov. Lama je tibetský ekvivalent slova guru, 

mongolské slovo dalaj znamená „oceán―. Často je titul vysvětlován v přeneseném 

slova smyslu jako „oceán moudrosti.― Osoba dalajlamy je povaţována za politického 

a světského vůdce Tibeťanů, zároveň je nejvyšším představitelem tibetské 

buddhistické školy Gelug. Kaţdý dalajlama je povaţován za převtělení předchozího 

dalajlamy a zároveň za emanaci bódhisattvy soucitu. 

 Současný 14. dalajama, Tandzin Gjamccho (1935), ţije od roku 1959 v exilu 

v Indii. V roce 1989 obdrţel Nobelovu cenu míru. Podle jeho slov příští dalajlama 

nebude zrozen v Tibetu, eventuelně se jiţ vůbec zrodit nemusí (nebo můţe být zrozen 

i jako ţena). Objevují se úvahy, ţe nástupce dalajlamy nebude vybírán tradiční cestou 

rozpoznáním pomocí zvláštních znamení, ale bude vybrán demokratickými cestami 

aby bylo zabráněno intervenci čínských úřadů do vnitřních náboţenských záleţitostí 

Tibetu. Nebude se tak jiţ jednat o duchovního pokračovatele linie předchozích 

dalajlamů, ale o představitele tibetského národa. 

Knihy současného dalajlamy jsou překládány do češtiny a vydávány od 90. let 

nakladatelstvími zaměřenými na alternativní duchovní praxi.   

 

Dzogčhen je nauka tibetského buddhismu a tradice Bön. Termín znamená v překladu 

„naprostá dokonalost― a odkazuje na prvotní potenciál kaţdého jedince. Nauka 

dzogčhenu směřuje k objevení pravé přirozenosti. Za hlavní praxi dzogčhenu je 

uváděna neduální kontemplace a setrvání v ní. Zcela zásadní je v této komunitě vztah 

mistra a ţáka, protoţe je praktikována transmise učení (komunita pouţívá termín 

„poznání―). Mistr však těm, kterými je povaţován za gurua, nepředává pouze 

intelektuální poznatky a instrukce pro provádění praxi. Svým ţákům nechává zakusit 

stav neduální kontemplace, ve které setrvává, a o kterou jeho ţáci usilují. Kromě 

kontemplativní metody se v dzogčhenu pouţívá systém tzv. Jantrajógy. Je 

představována jako metoda integrace nauky třemi způsoby, skze pozice jógy, pohyby 

a jejich kombinace s dechem. Jedná se o starý systém tibetské jógy, která umoţňje 

dosáhnout stavu relaxace. Vychází z textu z 8. století, počátkem 70. let začala být 

jantrajóga vyučována na Západě, v České republice je vyučována několikrát ročně. 

Další studijní programy center jsou zaměřené na systematické, do devíti úrovní 

rozdělené studium nauk dzogčhenu. Vyučován je také tzv. Tanec vadţry jedná se o 

meditaci v pohybu zaloţenou na zpěvu mantry. Tato metoda pouţívá zvuk a pohyb 

k harmonizaci těla, řeči a mysli k dosaţení stavu kontemplace. 

V osmdesátých letech minulého století bylo zaloţeno první centrum 

Mezinárodní komunity dzogčhenu v Toskánsku a v 90. letech byla přeloţeny do 

češtiny první knihy o této nauce. Pravidelné praxe probíhají v praţském centru, kde je 

hlavní sídlo komunity. 

 

Gelug je tibetská buddhistická škola, od 17. století vládnoucí náboţenskou tradicí 

tibetského buddhismu a rozšířena také v Mongolsku a indickém Ladáku. Tento směr 
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klade důraz na přísné dodrţování mnišských pravidel a na znalost nauk. Součástí 

výuky mnichů je také debatování. Nejvyšším představitelem tradice Gelug, je 

dalajlama. 

 

Gurujóga.  Termín guru je běţný v asijských náboţenstvích a přesahuje tedy 

buddhismus, znamená duchovní učitel, mistr učení, rádce. Gurujóga je základní praxe 

všech škol tibetského buddhismu a bönu. Nazývá se tak proces sjednocení vlastní 

mysli s myslí učitele, který je chápán jako manifestace mysli všech osvícených 

bytostí. Nejedná se však pouze o vytváření pocitů k vizualizovanému obrazu. Provádí 

se ve snaze překonat pouţívání pojmové mysli a rozvíjet cvičení pozitivních 

vlastností. Existují jednodušší i sloţitější metody této praxe.  

 

Kagjü je jedna ze čtyř velkých škol tibetského buddhismu (Gelug, Sakja, Ňingma). 

Vznikla v 11. století a dodnes je zde kladen důraz na ústní předávání tradice. Název 

sám znamená „Škola ústních intsrukcí/tradice―. Do této skupiny patří dnes zřejmě 

nejznámější škola Karma-Kagjü v čele s karmapou. Učení školy je soubor nauk 

zvaný Mahámudara (tzv. Velká pečeť). Jedná se o nauky a písně velkých mistrů linie, 

které jsou předávány dle tradice od samotného Buddhy aţ k současnému karmapovi). 

Tradován je také systém meditací známých pod názvem Šest Narópových nauk. 

 

Karma v sanskrtu znamená „čin, jednání―. V buddhismu se tak označuje zákon 

příčiny a následku. Čin konaný záměrně a s vědomým motivem nese odpovídající 

následek, který zpětně působí na aktéra samotného.  

 

Karma-Kagjü je podškolou větší skupiny Kagjü. Její zakladatel je označován téţ 

jako první karmapa „Následovník své karmy―. Jedná se o první školu, která zaloţila 

předávání nejvyššího titulu prostřednictvím vyhledávání znovuzrození původního 

karmapy. V tomto směru je kladen důraz na ústní a osobní předávání učení a hlavních 

metod směrem od učitele k ţákovi. 

  

Karmapa je hlavou jedné ze škol tibetského buddhismu. Podle tradice se před 2 500 

lety objevil vedle historického Buddhy Šakjamuniho jako bódhisattva Milující oči 

a od 12. století se zrozuje v linii Karma-Kagjü. Vyhledávání následujícího karmapy je 

úkol pro jeho nejbliţší  osoby a ţáky. Karmapové zanechávají dopis, ve kterém 

označují místo nového zrození a indicie vedoucí k rozpoznání. Při vyhledávání 

inkarnace současného 17. karmapy došlo v linii k rozkolu a k následnému ustavení 

dvou karmapů. Oba se narodili v Tibetu, oba uprchli do politického exilu do Indie, 

jeden z nich je uznáván také čínskou vládou. Oba karmapové mají následovníky také 

mezi západními praktikujícími. 

 

Kóan je japonský název pro iracionální příběh či nelogickou hádanku. Kóany jsou 

pouţívány studenty zenu jako celodenní aţ několikaletá meditace. Neobsahují ţádnou 

nauky ani principy. Jedná se o nástroj, který pouţívá učitel k uvedení stavu mysli 

studenta do situace, ze které není rozumové východisko. Prolomení tradičních 

myšlenkových a jazykových struktur je v zenu povaţováno za cestu k osvícení mysli. 

Sbírky zenových říkadel a kóanů jsou přeloţeny také do českého jazyka. 

 

Kwan Um v korejštině znamená „vnímej zvuk tohoto světa―. Název školy je 

inspirován jménem korejského bódhisattvy soucitu Kwan Seum Bosal, tedy „Ten, 

který vnímá pláč tohoto světa.―  Jméno má vyjadřovat záměr zenové praxe, jímţ je 



 11 

dosáhnout osvícení a pomáhat ostatním. Škola Kwan Um se snaţí zpřístupnit zenovou 

praxi západním zájemcům. Zakladatel školy odešel v 60. letech do USA jako první  

korejský zenový mistr, který učil západní ţáky. Je autorem knih, které jsou přeloţeny 

také do češtiny. Českou republiku navštívil v roce 1991. 

 

Maitréja je postava spojována s buddhistickou eschatologií. Podle tradice se jedná o 

nástupce historického Buddhy Šákjamuniho, který přijde jako budoucí učitel 

připomenout zapomenuté učení. Očekávání jeho příchodu se objevuje ve všech 

směrech buddhismu. Význam slova bývá překládán jako „Milující přítel―.  Podle 

tradice je postava spojována s atributy lásky a moudrosti. 

 

Mandala v sanskrtu označuje geometrický rituální nebo meditační obrazec. Často 

bývá vytvářen pomocí propojování kruhu a čtverce do harmonického, hierarchicky 

uspořádaného  obrazce. Mandaly mohou být různě velké od miniaturních obrazců aţ 

po monumentální stavby. Jedná se o symbolické zobrazení kosmu a lidské osobnosti 

nebo boţských principů. Objevují se jak v buddhistické, tak hinduistické mytologii. 

V tibetském buddhismu, tantrismu, je mandala povaţována za místo, kde přebývá 

boţstvo. Cílem meditace nad mandalou je dosaţení sjednocení s boţským principem, 

který mandala představuje. Obřad zničení pískových mandal představuje nestálost 

veškerého konání. 

 

Mantra. V sanskrtu i v pálí se jedná o nejčastější pojmenování sledu několik slabik či 

slov, které slouţí k opakovanému recitování v hinduismu nebo v buddhismu. Význam 

slov je daný dle náboţenství. Můţe se jednat o jména boţstev, úryvky hymnů, 

poţehnání či zboţných přání, magických formulí, které se pouţívají např. k léčení. 

Smyslem této praxe je snaha uklidnit mysl a dosáhnout soustředění na vibrace a zvuk. 

V esoterických směrech se věří, ţe opakováním slov dosáhneme zpřítomnění 

jmenované bytosti či ţádaného stavu. 

 

Mettá je termín v pálí objevující se v théravádovém buddhismu. Nejčastěji chápán a 

překládán jako silné přání dobra ostatním. Buddhistické texty upozorňují, ţe přání 

dobra ostatním není podmíněno nutností všechny milovat. Nejedná se o pěstování 

pocitů, ale o techniku meditace. Meditující začíná přát dobro sobě, svým nejbliţším a 

svému učiteli, přátelům, neutrálním osobám a nakonec nepřátelům. Tato metoda se 

pouţívá ke zklidnění emocí, překonání strachu či úzkostných stavů. 

 

Náropovy nauky (Šest Náropových nauk) jsou metody meditace pouţívané 

v tibetském buddhismu, především pak v lini Kagjü, které Náropa (druhý nástupce 

v linii Kagjü, 1016–1100) obdrţel od svého učitele a systematizoval do šesti nauk. 

Praxi ústní transmise napomáhá také nepřerušená tradice karmapů, ve které jsou  

učení předávána. Nauky se sestávají z následujících meditací, které pracují 

s vizualizacemi: Vnitřní teplo, Jasné světlo, Sen, Iluzorní tělo, Přechodní stav, Přenos 

vědomí (tib. phowa).   

 

Ňingma je nejstarší škola tibetského buddhismu z 8. století. Slovo samo v tibetštině 

znamená „stará škola―, název se objevil aţ poté, co v 11. století začali vznikat novější 

buddhistcké školy. Jádrem učení školy je nauka dzogčhen. 

 

Phowa je tibetský termín pro metodu „meditace vědomého umírání.― Tato technika je 

stará několik tisíc let. Praxe se učí během ţivota, aby si praktikující v okamţiku smrti 
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zajistil zrození v Čisté zemi (místo, kde se buddhisté mnoha škol přejí zrodit. Nejedná 

se o fyzické místo, ale oblast vědomí, ve které probíhá rychlý vývoj směrem 

k osvícení (viz Shambhala). Čistá země je povaţována za emanaci Buddhy 

Amitábhy, ten je významnou postavou tibetského a mahajánového buddhismu. 

Buddha Amitábha byl králem, stal se mnichem a usiloval o nalezení čisté země 

během meditačního výcviku. Nyní zosobňuje  čisté vědomí bez ega. Phowa je praxe, 

při které umírající vysílá své vědomí do Buddhy Amitábhy. 

 

Satipatthána-vipassaná (sati znamená v pálí ustavení) slouţí pro označení procesu 

nahlíţení na čtyři části, se kterými je v meditaci pracováno. Jsou jimi: nahlíţení těla, 

nahlíţení pociťování, nahlíţení na stavy mysli a nahlíţení na předměty mysli. Termín 

vipassaná znamená v pálí „vhled―. Někdy se uvádí jako ústřední pojem buddhismu. 

V théravádové tradici je vhled chápán jako intuitivní poznání charakteristik existence 

– pomíjivost či proměnlivost, neuspokojivost a bezpodstatnost. 

 Pouze slovem vipassaná se často pouţívá pro označení techniky meditace 

vhledu. Jedná se o sledování jevů, např. myšlenek, jejich vznikání, průběh existence a 

zánik. Tato praxe má vést k jasnému pochopení charakteristik existence.  

 

Shambhala (mýtus, centra) – v Tibetu, ale i jinde v Asii, kolují legendy o království, 

které je centrem vzdělanosti, míru a prosperity, kde moudří vládci vládnou laskavým 

občanům. Jedná se o představy ideální společnosti, podobně jako v případě ideálu 

Čisté země, o které se uvaţuje v rovině duchovních vizí, ale také uměleckých 

materiálních ztvárnění. 

 Centra shambhalového buddhismu, která vznikají v západních společnostech, 

se  podle svých slov snaţí o zaloţení osvícené společnosti pro druhé prostřednictvím 

toho, ţe svým členům lépe pomohou poznat sami sebe. Učení vychází z tibetského 

buddhismu line Kagjü a školy Ňingma a výcvikem meditační techniky Shamathá-

vipassaná.  

 

Shamathá (Šamatha) je technika meditace zklidnění mysli, nejčastěji spojována 

s théravádovým buddhismem, avšak pouţívá  se ve všech tradicích buddhismu. Cílem 

této meditace je rozvíjet stav klidné mysli. Praktikuje se nácvikem soustředění se na 

jeden objekt – nejčastěji na proudící dech, chůzi, nebo na meditační předmět.  

 

Tantra znamená  „tkanina― nebo „osnova―, význam je dnes překládán a chápán jako 

„systém―. Obojí reprezentuje představu sloţité struktury. Tradice tantry se objevuje 

v hinduismu i buddhismu. Jedná se o esoterické tradice, magické a rituální praktiky 

filozofie a mystiky. Nauka má přivést praktikujícího k překonání duality světa. 

V buddhismu je tantrismus spojován především s tibetským buddhismem. Série 

historických rituálních textů tantrického buddhismu je pravděpodobně ovlivněna 

jógovou tradicí z hinduismu. V buddhistické tradici je jejich původ připisován 

historickému Buddhovi Šákjamunimu. Texty jsou chápány jako záznam jeho rozprav. 

 

Terma je v tibetské tradici označením pro ukrytý text (nebo význam ukrytý v textu), 

který bude podle tradice objeven v čase, kdy bude význam sdělení nejlépe pochopen. 

V západních komunitách je za termy povaţováno například učení prezentované 

v Shambhala centrech. 

 

Théravádový buddhismus (pouţívá se také označení hínajána nebo jiţní 

buddhismus). Hlavními oblastmi tohoto směruj sou Thajsko, Srí lanka, Barma, 
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Indonésie, Kambodţa a Vietnam. Podle tradice mohou o probuzení usilovat mniši, 

nikoliv laici. Učení théravádového buddhismu vychází z úzkého výkladu Buddhových 

rozprav, které nejsou doplňovány interpretacemi jiných učitelů a filozofů. 

 

Vadžrajána je název pro tantrický buddhismus (viz tantra). Název vychází z 

tibetského slova vadţra – diamantové ţezlo, vadţrajána tedy znamená diamantový 

vůz.  Přesto, ţe je tato tradice spojována hlavně s Tibetem, objevuje se také v Indii, 

Nepálu, Bhútánu, Číně, Mongolsku, ale i ve Vietnamu a Koreji. Cílem směru je 

dosáhnout rychlého probuzení pomocí rituálů a praktik, které jsou povaţovány za 

tajné, ale také nebezpečné, pokud není ţák dostatečně zralý nebo psychicky stabilní. 

Tantra k cvičení lidské mysli vyuţívá také lidských vášní, jako je hněv či ţádostivost. 

Praxe se uskutečňuje výhradně pod vedením učitele – gurua. 

 

Vésakh je v jazyce pálí označení pro měsíc květen, přesněji pro květnový úplněk, kdy 

se slaví den Buddhova narození, jeho probuzení a odchod z tohoto světa. Jedná se o 

nejvýznamnější buddhistický svátek. 

 

Zen je japonský termín pro tradici původem z Číny a označovanou slovem Čchan. 

Rozšířila se také do Koreji a Vietnamu. Tato buddhistická tradice se vyznačuje 

meditační technikou vyprazdňováním mysli, tedy snahou o ponoření se do prázdnoty 

a překonáním všech dualistických rozlišení. Dalším rysem zenové praxe je řešení 

nelogických hádanek – kóanů, některá umělecká řemesla či výcvik bojových technik. 
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Obr. 1 Během své návštěvy v České republice v roce 2008 byl dalajláma poţádán 

mladým českým párem, aby dal jejich novorozené dceři tibetské jméno. Dalajláma vybral pro 

dívku jméno Tändzin Jangdön.       zdroj ČTK 
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Abstrakt  

 
Text je zamyšlením nad jedním z kulturních fenoménů současné Evropy, a to 

utvářením nových náboţenských identit, které nemají kulturní precedens v evropské 

historii. Přesněji se zabývá evropskými konvertity k buddhismu, kteří přijali za svůj 

pohled na svět formovaný náboţenstvím, které je zcela odlišné od kulturního dědictví 

a sociálního uspořádání, ve kterém ţijí. Respondenti, kteří do určité míry ovládají 

buddhistickou praxi a připojují se ke specifické buddhistické kultuře, internalizují 

hodnotová schémata, která jsou rozvíjena s vyšší mírou náboţenské participace, 

znalosti doktríny, hustší sociální sítí a snahou o prohlubování duchovních proţitků. 

Buddhismus se poté stává zdrojem hodnot, ve kterých se respondenti rozhodli 

vychovávat svoje děti. Jedním ze záměrů této práce je pokusit se objasnit jak hodnoty 

vycházející z buddhismu ovlivňují strategie výchovy a jak jsou tyto hodnoty 

předávány uvnitř rodin aktivních v různých buddhistických skupinách.  

Jaká je role místní buddhistické komunity v ţivotě rodiny? Významní druzí, 

zvláště pak rodiče, ovlivňují přijímaná hodnotová schémata svých dětí. Které hodnoty 

jsou u rodičů aktivně praktikujících buddhismus povaţovány za důleţité? Přejí si, aby 

si jejich děti tyto hodnoty osvojily? Jsou strategie výchovy a vedení dětí k buddhismu 

odlišné od strategií pouţívaných rodiči, kteří se aktivně věnují jinému typu 

religiozity? Navrţené odpovědi na uvedené otázky mohou pomoci přiblíţit trendy 

v současném vývoji a směřování náboţenských denominací. Práce přispívá k odborné 

diskuzi o podobě současných schémat a strategií pouţívaných minoritními 

náboţenskými skupinami k udrţení a rozvoji vlastní náboţenské identity a 

k mezigeneračnímu přenosu náboţenských hodnot v těchto skupinách. 
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Úvod 

  
 Text členěný do deseti kapitol je  věnovaný podobě a směřování české 

buddhistické komunity.  Počátek práce je stručným přehledem interpretací buddhismu 

západní vědou, kulturou a společností. Představujeme způsoby a důvody popularizace 

buddhismu v západním kulturním prostředí a uvádíme také témata, která přitahují 

pozornost odborné veřejnosti a která byla zkoumána v různých vědních oborech.  

V této práci je představen výzkum současného západního buddhismu, který je 

chápán jako samostatná podoba buddhismu, spíše neţ jako přímé pokračování 

asijských buddhistických linií a škol. Dizertace tak navazuje na diskuze a zahraniční 

výzkumy zaměřené na mapování způsobů interpretace a aplikace buddhistických idejí 

v západním kulturním prostředí. Výsledkem většiny dosavadního sociologického 

výzkumu západního buddhismu jsou však buď popisné studie dokumentující 

zastoupené buddhistické směry, nebo etnografické studie zaměřené na víru a praxi 

buddhismu mezi migranty a konvertity. Z prací, které jsou věnovány komunitám 

buddhistů ne-asijského původu si proto vybíráme ty, které si všímají buddhistických 

institucí jako prostoru pro ustavení sociálních kontaktů a vztahů či jako místa, ve 

kterých je specifická kultura západního buddhismu přímo produkována. Náš výzkum 

se snaţí lépe porozumět dynamice domén současné religiozity a popsat je. 

 Představujeme zahraniční výkumy mapující charakteristiky západních 

buddhistických skupin, které je moţné najít v buddhistických komunitách bez ohledu 

na jejich zeměpisné umístění. Jejich závěry však nejsou automaticky přejímány, ale 

srovnávány s výsledky terénního výzkumu provedeného v prostředí českých 

buddhistických komunit. Na základě analýzy získaných dat je první část práce 

věnována struktuře buddhistické praxe u nás, zastoupení jednotlivých typů buddhismu 

a jejich demografické sloţení. V době provádění výzkumu neexistoval ucelený 
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přehled o sloţení,  struktuře a zaměření činností českých buddhistických skupin, proto 

jsme povaţovali za důleţitý výchozí bod pro další analytické zkoumání získat 

přesnější představu o povaze současné české buddhistické scény.  

 Protoţe západní buddhismus je utvářen různorodými skupinami odlišně 

definujícími členství a často odmítající řazení buddhismu do kategorie náboţenství, 

domníváme se, ţe není vhodné pouţívat pouze kritéria, podle kterých se běţně 

zkoumají náboţenské organizace, tedy kritéria víry a rituální praxe. Obáváme se, ţe 

přijetím normativní definice náboţenství bychom vyloučili mnohé, kteří by mohli 

přinést větší plastičnost obrazu současné duchovní praxe  u nás. Navazujeme proto na 

koncept umístění západního buddhismu mezi sféru institucionalizované religiozity 

a sekulárního vidění světa, které jeden z autorů této teorie (Loss, 2010) označuje 

termíny explicitně nenáboţenský a implicitně nesekulární, explicit non-religious, 

implicit non-secular. Autor poznamenává, ţe teorie sekularity i náboţenství 

předpokládají kontrast a tenzi mezi světem náboţenství a světem bez náboţenství, ale 

středový prostor, kde se oba světy prolínají je opomíjen (Loss, 2010: 86). Domníváme 

se, ţe představenou teorii lze uţít k vymezení pole, jehoţ výzkum je zde prezentován, 

protoţe naši respondenti nejen, ţe odmítají označovat buddhismus jako náboţenství, 

ale také kriticky hodnotí koncept vidění světa zaloţený pouze na sekulárním 

racionalismu. Náš text si nevšímá jen duchovní a náboţenské praxe zaloţené na přijetí 

buddhismu, ale také vlivu buddhismu na na ţivotní styl, způsobu vidění světa 

a posunů hodnotových schémat buddhistických rodičů v České republice. 

Terénní výzkum byl zaměřen na buddhistické skupiny a zároveň i na 

jednolivce. V textu je následně hodnoceno vzájemné působení a formování skupiny i 

individuálního aktéra. Všímáme si funkce náboţenství, která propojuje a koriguje 

psychické procesy a proţívání jednotlivce se sociálním a kulturním kontextem. Spolu 
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s Tweedem (2006) se ptáme, jaká pravidla pro proţívání emocí stanovuje a jakým 

způsobem strukturuje buddhismus čas a prostor pro své vyznavače, kteří vyrůstali 

v českém kulturním a sociálním prostředí. Pro budování čeho je buddhismus pouţit 

jako základ? Které další horizonty, vedle sekulárního vidění světa, respondenti díky 

buddhismu překračují? 

Díky první fázi výzkumu jsme získali ucelenější přehled o institucionálním 

zázemí tvořeném českými buddhistickými skupinami, ze kterého čerpají dotazovaní 

respondenti. V následné druhé části práce si všímáme procesů přijetí, ukotvení 

buddhismu v ţivotě respondentů a způsobům, kterými buddhismus formuje jejich 

výchovné strategie. Jinými slovy se pokusíme  o přiblíţení zkušenosti jedince se 

západním buddhismem, označíme etapy a fáze adaptování různých prvků buddhismu 

do ţivota jednotlivců a následně do ţivota jejich rodin. Analyzujeme celkový význam 

změny ţivotních prostojů respondentů se zaměřením na roli buddhismu při výchově 

dětí. 

Za hlavní společný atribut českých buddhistů lze označit sekulární kořeny 

a výchova mimo rámec tradiční religiozity. Přijetí buddhismu a kultivace hodnot 

označovaných za buddhistické se v hodnotvých schématech projevuje jako posun od 

sekularismu ke sféře religiozity  Buddhistické učení je atraktivní pro ty, kteří hledají 

určité kosmologické a duchovní zarámování mimo rámec tradiční religiozity. Avšak 

o přechodu respondentů k buddhismu nebudeme uvaţovat jako o náboţenské 

konverzi, která je často spojována s radikální obměnou hodnotových preferencí 

konvertitů. Jedním z důvodů je potvrzení Prudkého hypotézy, která uvádí,  ţe 

stoupenci pevně neohraničených náboţenských skupin neformují své hodnoty podle 

náboţenského přesvědčení, ale ţe si příslušné skupiny vybírají podle hodnot, které jiţ 

povaţují za důleţité. 
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Důvody, které respondenty vedly k přijetí buddhismu uvedenou hypotézu 

potvrzují. Buddhistické skupiny volí osoby se zájmem o duchovno, jenţ však 

nekoresponduje s tradiční západní religiozitou. Buddhismus dle respondentů 

poskytuje nástroje umoţňující nezprostředkovaně pracovat s vlastními 

transcendentálními zkušenostmi a posunuje duchovní praxi do sféry vztahů a do 

sociálního kontextu. V průběhu celého textu sledujeme uvedený trend v pojetí 

soudobé religiozity, tedy tendenci chápat víru ne jako ideový systém nauk 

o transcendentnu, ale jako směřování osobní duchovní praxe do sociální sféry (Day, 

2009). Náš výzkum tak ukazuje, ţe běţné označování západního buddhismu jako 

druhu postmoderní religiozity zacílené pouze na duchovní rozvoj jednotlivce (Heelas, 

1996 a 2005), není teoretický model, který by přesně reflektoval stav a vývoj českých 

buddhistických skupin a jednotlivých respondentů v období ukotvení buddhismu 

v denním ţivotě.  

Počátky zájmu o buddhismus respondenti spojují se různými formami 

osobnostního rozvoje, a to ať jiţ prostřednictvím studia, četby či cestování. Dále pak 

se snahou o nalezení skupiny, která povaţuje za důleţité rozvíjet nemateriální ţivotní 

kvality. Uvedená zjištění nám umoţní interpretovat představovaný posun 

k buddhismu jako náboţenskou konverzi (tzv. drift model), který Hadden a Long 

(1983: 1-2) popisují jako postupný obrat ovlivněnými sociálními vztahy. Proces 

přijetí buddhismu lze u respondentů označovat jako snahu o rozvoj na osobnostní, 

intelektuální a duchovní rovině v různé intenzitě, od protibetského aktivismu po 

přijetí mnišství v asijském klášteře. Respondenti intenzivně rozvíjeli hodnoty 

spojované se sebeřízením a sebepřesaţením (Schwartz, 1992). 

 Po procesu ukotvení buddhismu v ţivotě respondentů dochází k odklonu od 

duchovní praxe zaměřené na sebe, individuální rozvoj a subjektivitu. Objevuje se 
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model praxe, ve kterém je vedle osobnostního spirituálního rozvoje důleţitá dimenze 

rodinného a sociálního ukotvení. Individuální praxe zaloţená na buddhismu je 

rozvíjena v kontextu vztahů, jejichţ kultivaci respondenti povaţují za důleţité. 

Respondenti intenzivně u sebe a u svých dětí rozvíjejí prosociální hodnoty, jako 

například benevolence, tolerance nebo univerzalismus. Je moţné sledovat přímou 

úměru mezi postupným nárůstem hodnoty bezpečnosti a uvědomováním si náleţitosti 

k buddhistické skupině. Uvedený proces se projevuje zveřejněním osobní identifikace 

s buddhismem pomocí viditelných materiálních reprezentací buddhismu.  

V části práce věnované výchovným stragiím a metodám předávání buddhismu 

v rodinách si všímáme snahy o nalezení rovnováhy mezi dvěma prvky, obavou 

z příliš odlišné výchovy svých dětí a obavou z velkého vlivu konzumní a sekulární 

společnsti na dítě. Po podrobnějším rozboru rozhovorů jsme měli moţnost 

identifikovat dvě schémata předávání buddhismu. První jsme naznali Strategie 

vyčkávání, ve které respondenti přikládají hlavní význam domací praxi rodičů jako 

toho, co ovlivňuje budoucí náboţenské směřování dětí. Druhý způsob předávání 

buddhismu jsme označili jako Aktivní předávání, protoţe se jedná o zřetelnou snahu 

o aktivní náboţenskou výchovu. Také si všímáme, které hodnoty povaţují 

respondenti za důleţité rozvíjet u svých dětí a identifikujeme metody a prostředky, 

které k tomuto vyuţívají. Sledujeme přijetí strategií napomáhající formování nových 

identit v prostředí buddhistických komunit, které poskytují moţnost vystavit děti 

působení sociální skupiny, jeţ sdílí stejný duchovní a hodnotový kapitál.  

Hodnotové modely jsou v textu představovány jako vztahy a procesy, ve 

kterých jsou hodnoty ovlivněné buddhismem prohlubovány a rozvíjeny. Jako výchozí 

teoretické zázemí našeho výzkumu hodnot jsme zvolili víceúrovňový model struktury 

hodnot, který představil Schwartz (1992, 1994). Na hodnoty je nahlíţeno jako na 
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jeden z centrálních prvků v procesu konstruování lidské identity. Zároveň však dle 

autora hodnoty reflektují sdílenou kulturu určité skupiny, a je proto moţné vytvořit 

reprezentativní obraz zkoumané populace. V odborné praxi se často odkazuje souhrný 

hodnotový model, který má obecně charakterizovat hodnotové preference duchovně 

a náboţensky zaloţených osob (Saroglou a Dupuis, 2006). Tento model vykazuje 

vyšší míru důleţitosti u hodnot spojených s tradicí, konformitou, bezpečností a niţší 

míru důleţitosti u hodnot spojených se sebeřízením, sebesměřováním, stimulací a 

mocí. Sílící kritika těchto zobecňujících závěrů (ibid.) pro evropskou populaci namítá, 

ţe není věnována dostatečná pozornost mezináboţenským variacím hodnotových 

modelů. Rozhodli jsme se proto analyzovat data z terénu tak, aby bylo moţné sestavit 

hodnotovou reprezentaci českých buddistických rodičů a získat představu o směru 

a hodnotách, které se snaţí u svých dětí rozvíjet. 

Vytvořený model hodnotového schématu respondentů z řad českých buddhistů 

vykazuje modifiakci strukury vztahů a preferencí oproti modelu hodnot, který 

reprezentuje hodnotový model náboţensky zaloţených osob. Buddhismem ovlivnění 

respondenti pozitivně hodnotí kategorie sebeřízení, univerzalismu a benevolence, 

které v půsodním modelu hodnoceny kladně nejsou. Hodnota tradice v buddhismem 

ovlivněném modelu nevyjadřuje jednoznačně tendenci ke konzervaci, jak je 

znázorněno ve Schwartzově modelu. Koncept tradice v buddhismem ovlivněném 

pojetí poukazuje na arbitrárnost tradic, otevírá se ustanovení nových tradic a 

reinterpretaci stávajících. Hodnota bezpečnosti v původním modelu směřuje ke 

konzervaci a je spojována s hodnotou tradice. V navrhovaném modelu je poukázáno 

na propojení hodnoty bezpečnosti a konformity, které reflektuje proces uvědomění si 

náleţitosti k buddhistické skupině. Společné pro oba srovnávané hodnotové modely 
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jsou nízko ceněné hodnoty a motivační typy spojené s osobnostním růstem, sociálním 

statusem a prestiţí. 

Navrhované teoretické závěry výzkumu poukazují na nutnost přijetí jiných 

relevantních teoretických východisek, neţ jakým je časté řazení buddhismu 

k postmodernímu chápání spirituality, která je zacílená na jednotlivce a jeho duchovní 

rozvoj. Tento model nereflektuje stav a vývoj českých buddhistických skupin a rodin. 

Přikláníme se spíše k teoretickým konceptům zaměřeným na religiozitu realizovanou 

ve vztahu k blízkým osobám, ţivotnímu a sociálnímu prostředí, a nikoliv ve vztahu 

k transcendentálnu. Všímáme si také strategií, které napomáhají výchově a formování 

nových identit ovlivněné buddhismem. 

Závěr práce je věnován tématům diskutovaným v rámci konferenčního panelu, 

jehoţ základem bylo téma představované dizertace. Panel vytvořil prostor pro diskuzi 

výzkumů věnovaných generacím buddhistů, kteří vyrůstají v podmínkách, kde 

buddhismus tvoří náboţenskou a názorovou menšinu, odlišnou od kulturního 

a náboţenského dědictví většinové společnosti, která je obklopuje. 
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1. Západní buddhismus – myšlenkový rámec, sociální prostředí 

Dříve, neţ přistoupíme k zamyšlení nad vztahem buddhismu a výchovy dětí 

v českých rodinách, rádi bychom představili rámec, ve kterém se budeme pohybovat, 

tedy západní buddhismus jako myšlenkový koncept i jako sociální prostředí. Lenoir 

(1999) datuje počátek uţívání slova buddhismus do období kolem roku 1820 a 

přirovnává zavedení sjednocujícího konceptuálního termínu ke stromu s mnoha 

větvemi. V tomto období se začaly vedle cestopisů objevovat  také odborné studie o 

kultuře a náboţenství zemí Asie a autor (ibid.) období pojmenovává jako „pionýrské 

období buddhistických studií―.  Zájem o buddhismus v Evropě se proměňoval a prošel 

několika vývojovými etapami, například Bělka (2005) ve svém textu vychází 

z historického členění etap setkávání buddhismu se Západem, které také představil 

Lenoir. Autor rozlišuje období 

- 1780–1875: Objevení buddhismu intelektuály 

- 1875–1960: Buddhistický ezoterismus a modernismus 

- 1960–1989: Noví ţáci 

- 1989–21. století: Buddhistický humanismus (viz Lenoir 2002) 

Bělka k uvedené historické periodizaci přidává typologický obraz, který je modifikací 

typologie T. Tweeda (1992) doplněnou o jevy spojované s buddhismem. Bělka a 

Luţný (2003) hovoří o buddhismu: 

- racionalistickém, 

- romantickém, 

- ezoterickém, 

- angaţovaném. 

Jak autoři uvádějí, nejedná se o zachycení institucionálního dělení, ale „o zachycení 

představ o tom, čím buddhismus, podle západních buddhistů je, resp. zachycení toho, 
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co příslušníci našeho kulturního okruhu v buddhismu hledají, čím je pro ně 

inspirativní, co do něj vkládají a co v něm pak nacházejí― (Bělka, 2006). S uvedenými 

náhledy na buddhismus se střetáváme napříč všemi směry zastoupenými také u nás. 

Bělka (2006) je nazývá abstrakcí ideálních typů, které v konkrétní realitě nenajdeme. 

Přesto však lze dobře nalézt prvky zmiňovaných typů ve všech zkoumaných 

buddhistických komunitách, které v této práci budou představeny. 

 

1.1 Buddhismus v interpretacích vědy a západní kultury 

Rádi bychom  uvedli ještě jedno moţné členění západního buddhismu. Tím je 

způsob, jakým je buddhismus v západním prostředí interpretována které jeho aspekty 

jsou zdůrazňovány těmi, jiţ se snaţí praktikovat buddhismus ve své všední 

kaţdodennosti. Uvedený úhel pohledu umoţňuje lépe představit cílové skupiny, které 

buddhismus, kromě odborné veřejnosti, oslovoval a oslovuje. A také ukazuje, jakým 

způsobem akademické studie ovlivnily západní praxi buddhismu. 

Lenoir (1999:100) tvrdí, ţe buddhismus byl od svého „objevení― konstantně 

interpretován v termínech západní modernity. V prvním období, od počátku 

devatenáctého do poloviny dvacátého století, vyniká zdůrazňování racionality 

buddhismu. Je diskutován paradox tradice, která je starší neţ křesťanství. Přesto, ţe 

má mnoho charakteristik spojovaných s náboţenstvím, jako je kánon, rituál, 

zasvěcené osoby, autorizovaná posloupnost zasvěcení apod., neustále zdůrazňuje ne-

theistický původ učení, klade individuální zkušenost do centra praxe, prosazuje etický 

rámec bez jakéhokoliv odkazu na zjevené dogma. Buddhismus se v tomto období 

stával zdrojem argumentů antiklerikálních diskusí a začal být označován jako 

náboţenství bez Boha. Kromě ateismu začal být také spojován s nihilistickým 

pohledem na svět. A to hlavně díky Nietzscheho komplexní kritice křesťanských 
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hodnot a instituce církve v textu Antikrist (1895). Citace a parafráze z uvedeného 

textu zdůrazňující nedogmatismus, racionalitu a pozitivistický přístup buddhismu jsou 

dodnes uţívány například při prezentacích buddhistických center veřejnosti, která 

s nedůvěrou a ostraţitostí přijímá náboţenská hnutí. 

 

1.2 Buddhismus a psychologie 

 Od roku 1960 je západních interpretacích zdůrazňován aspekt buddhistického 

„pragmatismu― (Lenoir, 1999) a zvedá se vlna zájmu o existencionální, duchovní a 

psychologický charakter buddhismu. Franz Metcalf se dlouhodobě zabývá vztahem 

buddhismu a západní psychologie. Ve svém textu (Metcalf, 2002:119), který mapuje 

historii uvedeného vztahu, dokonce označuje psychologii jako sekularizovanou vědu 

pro dosaţení spásy a dále si všímá vlivu C. G. Junga na popularizaci buddhismu, 

taoismu a jógy na Západě. Jung a jeho následovníci (2002:220) podle Metcalfa byli 

otevřeni osobním náboţenským záţitkům jako vstupním branám do kolektivního 

nevědomí, součástí cesty k poznání vlastního nitra v procesech individuace, které 

Jung zkoumal. Metcalf (ibid.) podobně jako Lenoir (1999) označuje období po roce 

1960 zaměřené na psychologické interpretace buddhismu, na zkoumání vnitřní 

zkušenosti a proţitku, a to zejména proto, ţe buddhistická meditace začala zajímat 

skupinu populace, která kladla důraz na psychologickou dimenzi meditace. I dnes 

jsou meditace a buddhismus často kombinovány a přímo propojovány se západními 

psychologickými koncepty, například proto, ţe v buddhismu neexistuje koncept duše, 

tak jak ji chápe křesťanský model. V buddhismu je podstatou člověka jeho mysl, a 

kaţdý pracuje na svých vnitřních záleţitostech a vývoji. Metcalf (2002:222) si všímá, 

ţe se v západním prostředí v posledních desetiletích objevují postavy psychologů a 

učitelů meditace (zejména techniky meditace Vhledu) v jedné osobě. Nejinak tomu 
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bylo také u nás, kdy v průběhu devadesátých let byla česká buddhistická scéna 

ovlivněna působením brněnského univerzitního profesora, psychologa a 

buddhistického mnicha v jedné osobě. 

Buddhismus a meditační praxi však nelze redukovat pouze jako nástroj 

psychoterapie. Terapeutickým cílem je například vyřešení konfliktů, překonání 

problémů, zvládání určitých situací. Cíl terapie je definován samotným klientem. Ale 

cíl meditační praxe nibbána (nirvána), svoboda od veškerého utrpení má 

transcendentální dimenzi. I kdyţ tento cíl nebývá tolik zdůrazňován, jako tomu bývá 

v západních náboţenstvích (Benda, 2007). V jiném textu Benda (2010:224) uvádí, ţe 

psychoterapie umoţní zvládnout určitou ţivotní situaci či zvládat konkrétní proţívání 

(zahlcující pocity, vztek, bezmoc apod.) Meditace naproti tomu umoţní poznání 

univerzálních zákonitostí fungování lidské mysli, jako je soustředění, vůle nebo 

všímavost, a měla by vést k dovednějšímu zvládání ţivota. Pod pojmem meditace se 

zahrnuje široká škála metod, které umoţňují transformovat proţívanou zkušenost. 

V tomto textu bude pod pojmem meditace rozuměno systematické rozvíjení 

soustředěného a všímavého zaznamenávání aktuálního proţívání (Burian 2010:223). 

Domníváme se také, ţe je třeba zde upozornit na to, ţe změněné stavy vědomí jako 

například různé vize, mimosmyslové vnímání, záţitky existence mimo vlastní tělo, 

stavy posedlosti, proţitky smrti či znovuzrození, archetypální zkušenosti rozpadu 

světa, proudící energie apod. nejsou ani cílem ani součástí správně prováděné 

buddhistická meditace(Benda, 2010:228). Jak autor uvádí, v případě buddhistické 

meditace se jedná o projevy tzv. „psychospirituální krize―, kterou kromě 

nekompetentně prováděné meditace můţe způsobit celá řada dalších faktorů. 
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1.3 Buddhismus v religionistických a antropologických studiích 

Povaţujeme rovněţ za vhodné upozornit na rozdíl mezi buddhistickou 

meditací a stavy označovanými jako změněné stavy vědomí (altered states of 

consciousness), protoţe v průběhu studia sekundární literatury se ukázalo, ţe velký 

počet autorů, a to jak z oblasti religionistiky, tak z oblasti antropologie a dalších 

sociálních věd, uvedené nerozlišuje. V literatuře jsou tak vedle sebe uvedena data 

z výzkumů zabývajících se meditací, bez rozlišení, zda se jedná o buddhistickou či 

transcendentální meditaci. Zkoumání a interpretace individuální vnitřní proţívané 

zkušenosti je centrem buddhistické praxe. Vedle toho lze říci, ţe snaha o porozumění 

a transformaci lidské přirozenosti je základem náboţenské spirituality. 

V obecné rovině tedy koncepty duchovního růstu k plnosti a dokonalosti, 

k nesmrtelnosti a moudrosti nejsou jen formy konceptualizace boţství, ale jedná se o 

různé způsoby představ o dokonalé přirozenosti, o kterou lidé usilují. Zkoumání 

metod vedoucích k transformaci proţívané zkušenosti je také středem zájmu nejen 

těch, kteří o tuto dokonalost usilují, ale také středem odborného zájmu, který se 

vyvíjel a proměňoval. 

Dříve, neţ se zaměříme na vědecké zkoumání metod vedoucích k transformaci 

proţívané skutečnosti a na interpretace náboţenského a duchovního proţitku, 

podívejme se, jak je chápán v různých kulturních prostředích. Podoba niterného 

duchovního proţitku je ovlivněna sociálním prostředím, a proto lze předpokládat 

korelaci mezi očekáváním a následnou podobou této zkušenosti (Scholem, 1967:10). 

Jako ilustrativní příklad svého tvrzení Scholem (ibid.) uvádí, ţe jen těţko budeme 

hledat buddhistického mnicha, který měl vizi Panny Marie. V souladu s jeho 

předchozí přípravou bude zkušenost buddhisty obrácená a zacílená na jeho vlastní 
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nitro.. Oproti tomu západní koncept spirituální transformace je ovlivněn Platónovou 

definicí o umístění duchovního principu vně lidského těla (Idel, 2002:14), a proto 

boţské a lidské bytosti tvoří dvě naprosto oddělené entity. Idel (ibid.) dále uvádí, ţe 

pro tento koncept spirituality je charakteristická snaha o překonání vzdálenosti mezi 

Bohem a lidmi, snaha o přiblíţení se k vyššímu, dokonalejšímu světu. 

 V odborné literatuře lze sledovat tři fáze přístupu ke zkoumání metod 

transformace proţívané zkušenosti. Do první fáze bývají řazena díla raného období 

religionistiky nebo sociologie náboţenství, která byla převáţně zaměřena na filozofii 

náboţenství, jeho historický vývoj a uspořádání kosmologie. Metody vedoucí 

k dosaţení individuální transformace mysli nebývají středem zájmu autorů. Tato díla 

se zabývají náboţenstvím jako sociálním a kulturním systémem a proto opomíjejí 

například techniky vedoucí k dosaţení extatických proţitků (Idel, ibid.). Dále se 

zabývají náboţenskými texty, zejména pak v jejich nejstarších dochovaných 

rukopisných variantách. Jako příklad v oblasti buddhistických studií lze uvést 

překladatelskou činnost Edwarda Conze nebo texty historika a filozofa náboţenství 

Mircea Eliade, ale také sem patří teorie náboţenských systémů Emila Durkheima 

a Maxe Webera. 

Domníváme se, ţe je třeba zmínit dva autory, kteří z této skupiny odborníků 

vybočují. Prvním u nich je vlivné dílo z psychologie náboţenství, kniha W. Jamese 

Druhy náboţenské zkušenosti, vydaná  poprvé roku 1902, česky pak 1930. James 

podrobně zkoumal a snaţil se porozumět náboţenské zkušenosti, protoţe se nejedná o 

teoretické úvahy, ale ţité zkušenosti, které podle něj mohou ukázat, způsob jakým 

funguje liská mysl. Druhým textem je potom kniha Posvátno: Iracionalita v ideji 

boţství a její poměr k racionalitě, vydaná v roce 1917. Jejím autorem je fenomenolog 
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náboţenství Rudolf Otto, který zavádí kategorii posvátno jako autonomní oblast 

lidské mysli a náboţenství definuje jako vztah člověka k posvátnému. Otto odmítá 

evolucionistické teorie vzniku náboţenství a snaţí představit náboţenskou zkušenost 

jako novou podstatu náboţenství. 

 Následující období, šedesátá a sedmdesátá léta minulého století, lze označit 

jako období, ve kterém západní věda pro sebe objevila metody transformace mysli 

a začala je překotně empiricky zkoumat. Nastalo období měření působení meditace 

a změněných stavů vědomí na lidský mozek. F. Goodmanová (1990) popisuje, 

nakolik a jak váţně, se vědci ponořili do zkoumání do té doby opomíjeného 

fenoménu. Autorka uvádí, ţe zde lze opět spatřit korelaci mezi kulturním prostředím 

Západu a podobou náboţenského proţitku. Změněné stavy vědomí a extatické záţitky 

jsou v západním prostředí spíše viděny jako boţský dar určený zboţným mystikům 

a nikoliv jako výsledek zvládnuté techniky. V průběhu uvedených dvou dekád bylo ke 

stavům transu a k meditační praxi přistupováno jako k dynamickému 

psychologickému procesu a při detailních laboratorních pokusech byly měřeny změny 

probíhající v mozku a v celém lidském těle: 

„V krevním séru, komponenty indikující stres, zvláště pak adrenalin, noradrenalin 

a kortisol, poklesly. A ve stejný okamţik se začala objevovat syntéza betaendorfinů, tedy 

zázračného tišitele bolesti, který je také zodpovědný za pocity štěstí po ukončení stavů transu. 

EEG neukazovalo pouze vlny alfa, spojované s meditací, ale dokonce ještě pomalejší theta-

vlny, které je obvykle moţné zaznamenat pouze krátce před usnutím nebo v hluboké zenové 

meditaci. A jako nejvíce matoucí jev byl zaznamenán pokles krevního tlaku a ve stejném 

okamţiku nárůst frekvence pulsu. Za normálních okolností se lékaři s tímto paradoxním 

jevem setkávají pouze v případech těţkého krvácení či těsně před smrtí pacienta.― 

(Goodmanová, 1990:25) 

 

Uvedený text je příklad způsobu, jakým západní věda sama sobě potvrdila 

existenci změněných stavů vědomí či transu a spirituálních extatických proţitků, a 

také toho, ţe jsou dostupné širšímu okruhu populace, neţ se do té doby obecně 
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předpokládalo. Po dlouhou dobu však byly stavy vědomí studovány bez kulturního 

a spirituálního rámce, v extrémním případě i jako alternativní válečné strategie. V této 

době se také hojně experimentovalo se způsobem, jakým byly navozovány změněné 

stavy vědomí účastníků výzkumů Goodmanové. Zatímco F. Goodmanová pouţívala 

bubny a chrastítka pro navození stavu transu, S. Grof, jako jeden z hlavních 

představitelů empirického výzkumu v oblasti transpersonální psychologie 

a psychiatrie, proslul pouţíváním drogy LSD, která podle něj kromě navozování 

halucinogeních stavů umoţňovala také přístup do podvědomí. 

Dnes jsou tyto výzkumy, spolu s výzkumy vlivu meditace na lidský mozek,  

pro svoji velkou nesourodost hodnoceny poměrně kriticky. Výzkumy prováděly různé 

týmy, s různými záměry, na různě velkých skupinách lidí. Tyto skupiny byly tvořeny 

někdy zkušenými meditujícími, někdy nováčky (Burian 2010:231). Výzkumy vlivu 

meditace na lidský mozek však probíhají i v posledních letech s vyuţitím  funkční 

magnetické rezonance či pozitronové emisní tomografie (ibid.). V závěru textu autor 

poukazuje na to, ţe západní euroamerická civilizace vnímá vědu jako záruku 

pravdivého poznání a proto neurovědecké a terapeutické důkazy o účinnosti meditace 

mohou napomáhat dalšímu rozšíření meditační praxe, protoţe tato praxe není vázána 

na buddhismus ani na jinou duchovní tradici.  

Burianova myšlenka koresponduje s trendem, který podle Hanegraaffa 

(1998:227) následoval po první vlně empirických šetření a co označuje jako 

psychologizaci náboţenství a sakralizaci psychologie. S tímto vědeckým trendem 

koresponduje narůstání zájmu o psychologický charakter buddhismu a jeho 

pragmatickou interpretaci, která byla zmíněna v úvodu. Od období šedesátých let 

minulého století začíná být meditace, spirituální záţitky a změněné stavy vědomí 



 32 

pouţívány jako nástroje objevování vlastního nitra, osobnostního růstu a léčby u stále 

větší části populace. Dochází také k proměňování západního modelu spirituality 

a religiozity. Osobní víra přestává být tou, kterou člověk zdědí po rodičích, ale stává 

se jí taková, která je jedincem internalizována. V novém modelu spirituality mizí 

kontrast mezi sférou posvátného a profánního a objevuje se směšování spirituálních 

a racionálních aspektů, stejně jako etických a soteriologických hledisek. Individuální 

aktivity jsou stejně důleţité jako kolektivní (a někdy snad i důleţitější) při hledání 

smyslu vlastního ţivota v moderním světě (Wuthnow, 1998). 

V posledním, tedy třetím období, se v odborných studiích začínají objevovat 

analýzy toho, co má vliv na podobu transformativního proţitku. Začínají být 

zkoumány metody transformace mysli a to, co ovlivňuje jejich podobu v určitém 

kulturním a náboţenském prostředí. Vědci mají k dispozici rozsáhlé a podrobné 

informace vycházející nejen z empirických měření, ale také z dlouhodobých 

antropologických pozorování či překladů náboţenských textů a rukopisů. Watts 

(1968:74–85) si všímá vypůjčování a zavádění nových termínů do odborných textů 

jako například smadhi nebo moksha z hindštiny či satori a kensho z japonštiny, které 

umoţňují lépe popsat proţitek extrémní všímavosti, poznání a osvobození mysli. 

Témata, která byla povaţována za marginální, se dostávají do centra 

odborného zájmu. Tentýţ jev začíná být zkoumán napříč náboţenskými a kulturními 

systémy. Například M. Idel (1988) ve svých textech zdůrazňuje do té doby přehlíţený 

význam extatického proţitku v Kabale. Jeho kniha Kabbalah New Perspectives 

vzbudila odborný zájem o zkoumání metod pouţívaných k transformaci 

náboţenského proţitku jednotlivce a jeho dopadu na podobu kolektivní religiozity.  

Také teorie W. Hanegraaffa (1998) o kontinuitě okultních a alchymistických 
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hnutí v západních kulturách, představená v knize New Age Religion and Western 

Culture, Esotericism in the Mirror os Secular Thought, tvoří rámec současných studií 

o podobách dnešní religiozity. Sociolog P. Wexler v knize Mystical Society (2000), 

který je zastáncem uvedené teorie, se domnívá, ţe formy nekonvenční religiozity 

umoţňují přístup k přímým spirituálním proţitkům ve společnostech, kde tradiční 

forma religiozity toto běţně neumoţňuje. 

S podobnou teorií pracovala ve své sociologické studii také M. Douglasová 

(1980:78–79), která ověřovala své tvrzení, ţe náboţenský extatický proţitek ve 

společnosti reflektuje nakolik rigidní či uvolněné jsou sociální struktury v určitých 

komunitách. Douglasová sleduje, jak jsou distribuovány role účastníků náboţenských 

rituálů, které vedou k extatickým proţitkům u jednotlivce, a jak jsou společensky 

kontrolovány metody, které umoţňují mysl transformovat. Všímá si, zda je praxe 

přístupná všem, nebo pouze muţům či ţenám, zda je prováděna pouze určenými 

odborníky a zda jsou tito odborníci k tomu vyškolení nebo určení svým rodinným 

původem. Douglasová se zaměřuje na kulturní rozdíly v přístupech ke kontrole 

lidského těla a narůstajícím společenským obavám z náboţenských proţitků, které 

vedou k přísnější společenské kontrole těchto stavů a jejich vyhrazení školeným 

odborníkům. Jako příklad uvedené sociální kontroly nad technikou vedoucí 

k diskutovaným proţitkům lze uvést například duchovní praxi Ignáce z Loyoly. Ve 

svém textu z období mezi lety 1522–1524 detailně popsal návod spirituálního cvičení, 

včetně tělesných póz a dechových prvků. Podle autora pouze kompletní cvičení těla a 

mysli můţe být přípravou pro přijetí Slávy Boţí (Goodier:1940). Po celá staletí bylo 

uvedené duchovní cv ičení vyhrazeno pouze pro nejvyšší představitele katolické 

církve a jezuitského řádu. V posledních desetiletích se však exercicie podle sv. Ignáce 

z Loyoly těší oblibě řadových členů církve, kteří mají zájem o intenzivní individuální 
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duchovní rozvoj. 

 

1.4 Vývoj a důvody nárůstu zájmu o buddhismus v západním prostředí 

Zde představené studie zabývající se historickými proudy, ukazují postupné 

zpřístupňování metod vedoucích k transformaci mysli širším skupinám zájemců. 

Poukazují na distribuci těchto metod směrem dolů, od elitních skupin a osobností 

v náboţenských společnostech ke skupinám řadových zájemců o individuální niterný 

rozvoj. K tomuto rozvoji přispěl nemalou měrou také vědecký zájem o zkoumání 

procesů vedoucích k proměnám lidské psychiky, například v oboru psychologie 

náboţenství či neurovědy. 

V kontrastu s uvedeným trendem spojení metod niterného rozvoje se 

sekulární, racionální vědou Lenoir (1999) zmiňuje další charakteristiku období 

pragmatické interpretace: nárůst zájmu o setkávání s mnichy a duchovními učiteli 

a vyhledávání jejich vedení v osobní meditaci. Lze se tedy domnívat, ţe tyto vývojové 

změny ukazují, jak je ţádaná duchovní praxe reflektující emocionální a vývojový 

charakter osobního duchovního ţivota (Metcalf, 223). Zájem o osobní kontakt 

s duchovními mistry a hledání „původního pravého buddhismu― jsou dva aspekty 

objevující se jak v odborných akademických kruzích, tak i ve skupinách 

praktikujících buddhismus. Hledání původních a autentických podob současných 

náboţenských forem zaneprázdňovalo vědce, kteří pracovali v paradigmatu, jehoţ 

nejvýznamnějším představitelem je Mircea Eliade. Na poli buddhismu bylo proto 

zkoumáno nikoliv to, jak je ţitý v asijských komunitách, ale to, co najdeme 

v nejstarších dochovaných textech: tedy naprosto racionální, téměř ateistická 
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myšlenka (Lenoir:1999:102), která má velice málo společného s lidovou zboţností, 

jakou lze v zemích Asie, označovaných jako buddhistické, sledovat. 

Například tibetský buddhismus byl v počátku devatenáctého století viděn jako 

velice upadlá forma buddhismu (ibid.). Fascinace Tibetem, jakoţto mýtickým, těţko 

dostupným místem, které obývají lámové s výjimečnými duševními schopnostmi, se 

objevila aţ s rozšířením theosofických spolků po roce 1875, kdy byla Helenou 

Blavatsky (1831–1891) a Colonelem  H. Olcottem (1832–1907) ustanovena 

Theosofická společnost. Lenoir (1999:103) nicméně tvrdí, ţe interpretace buddhismu, 

ze které theosofové a další esoterici vycházeli, byla také ovlivněna racionalistickými 

termíny, které zde byly v tomto textu představeny. Cílem theosofických společností 

bylo jakési oţivení symbolického a mytického systému, a to nejen v západních 

společnostech. Colonel Olcott v roce 1881 vydává buddhistický katechismus (ibid.) 

s cílem připomenout buddhistům v Asii původní Buddhovo učení, jak je 

zaznamenáno v nejstarších dochovaných textech. Olcotta následovali další Evropané, 

kteří se snaţili o reformu a oţivení buddhismu v termínech modernismu. Proto 

většinu toho, co je dnes v euroamerické civilizaci praktikováno jako buddhismus, je 

odrazem asijského buddhismu modernizovaného v reakci na kolonizaci a misionářské 

působení (Gombrich 1971). 

Výsledek uvedeného oţivení buddhistické tradice vědci označují jako 

„moderní― či „protestantský buddhismus―. U nás, podobně jako v okolních zemích 

byly a jsou představy o buddhismu ovlivněny pracemi intelektuálů devatenáctého 

století, kteří ve svých textech kladli důraz na racionální a pragmatický aspekt 

buddhistického myšlení, dále pak pozitivně hodnotili univerzální humanismus 

a harmonii s vědou, která kontrastovala s náboţenským důrazem na zjevené pravdy 
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a dogmata (Baumann 2001). V buddhismu, označovaném jako protestantský, 

nalézáme zdůraznění osobní zodpovědnosti, morální autonomie jednotlivce a 

odmítání rituálů (Baumann 1997). V kulturním překladu buddhistické tradice byl 

Buddha viděn jako reformátor hinduismu a západními vědci devatenáctého století byl 

přirovnáván k Martinu Lutherovi (King 1999). 

Druhým zmiňovaným aspektem hledání autenticity buddhismu je snaha 

o nalezení „autentických― osobních duchovních učitelů. Jak překvapivě silný je i dnes 

tento trend mezi praktikujícími buddhisty také u nás, se ukázalo v průběhu sběru dat 

a podrobněji o něm bude pojednáno dále. Lenoir (1999:104) se zamýšlí nad 

historickými kořeny tohoto jevu a opět udává období kolem roku 1960 jako zlomové, 

a to hned z několika důvodů. Jako první z nich stanovuje odchod tibetských mnichů 

do exilu po anexi Tibetu Čínou. Tím se objevilo mnoho nových příleţitostí 

k přímému osobnímu setkání s tibetskými mnichy, protoţe mnoho mladých v té době 

podnikalo cesty do Indie, Nepálu a dalších asijských zemí. Někteří cestovatelé se stali 

osobními ţáky buddhistických mistrů, přijali mnišské ordinace a intenzivně se 

věnovali studiu a praxi buddhismu. Po návratu do západní společnosti se buď dále 

věnovali buddhismu v akademické sféře (známým představitelem této skupiny je 

například profesor tibetologie Robert Thurman) nebo se snaţili o popularizaci a 

rozšíření buddhistických idejí zakládáním meditačních center, kam zvali své asijské 

učitele (v Evropě je nejúspěšnějším šiřitelem buddhismu co do počtu zaloţených 

center Dán Ole Nydahl, který vychází z tradic tibetské linie Karma Kagju). 

Autenticita buddhismu uţ není hledaná v textech, tvrdí Lenoir (ibid.), ale v autenticitě 

osobnostních kvalit duchovních učitelů. Nejsilněji je uvedený rozměr patrný u ţáků 

tibetských buddhistických skupin, pro které je osobní kontakt s lámou (ať z Tibetu či 

z Evropy) klíčový v jejich duchovní praxi. 
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Myslíme si, ţe tento trend duchovního vedení vypovídá mnohé o typu 

religiozity, která je dnes vyhledávána. Tedy o religiozitě, která počítá s osobní, 

konkrétní a efektivní zkušeností, je umoţněna předáním specifických nástrojů 

osobnostního rozvoje, tedy meditačních technik a další praxe, a která není v rozporu 

s moderní vědou a psychologií a zároveň umoţňuje rozvíjet holistickou 

a transcendentální dimenzi vidění světa. Slovy Lenoira (1999:106): „umoţňuje 

nalezení individuálního štěstí snahou o rozvoj všech dimenzí osobnosti, tedy těla, 

imaginace, emocí, psychiky i duchovna―. Ţáci tibetských lámů často uvádějí jako 

protiklad ke svým učitelům postavy farářů, kteří se podle respondentů dostatečně 

nevěnují individuálnímu duchovnímu rozvoji věřících, protoţe v křesťanských 

církvích je kladen důraz na kolektivní formu náboţenské praxe, či se nechovají jako 

modelové postavy pro duchovní rozvoj svých ţáků. Loss (2010:92) se podrobněji 

zamýšlí přetrvávajícími negativními představami o náboţenských institucích mezi 

stoupenci západního buddhismu. Tradiční náboţenská uskupení a církve bývají 

viděna (a to i bez přímých osobních zkušeností s těmito institucemi) jako rigidní 

ritualizované instituce opomíjející potřeby jednotlivce. 

Snahu o větší prohloubení individuální duchovní praxe lze však sledovat také 

v křesťanských církvích. Tento fenomén podrobně analyzoval mezi jinými také 

Robert Wuthow (1998), který na základě provedeného sociologického výzkumu 

mapuje proměny typů religiozity americké společnosti. Vychází z tradičního modelu 

kolektivních bohosluţeb a nazývá ji spiritualitou přebývání, protoţe aţ do konce 

padesátých let minulého století byla duchovní centra zároveň centrem komunit. 

V průběhu šedesátých let minulého století se objevil model, který Wuthnow označil 

jako spiritualita hledání. Autor hovoří o poklesu významu náboţenských komunit 

v ţivotě jednotlivce a mapuje způsoby, kterými lidé konstruovali podobu vlastní 
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spirituality. Uvedený trend sleduje nejen mezi členy hnutí New Age, ale také uvnitř 

tradičních křesťanských uskupení, kde mapuje dynamiku proměny směrem 

k individuálně chápanému duchovnímu rozvoji. 

1.5 Interpretace a rozvoj buddhismu u nás  

V této práci nebude k současnému západnímu buddhismu přistupováno jako 

k importovanému cizorodému elementu, protoţe většina publikované literatury, 

zájmových center a dalších kulturních hodnot byla vytvořena v podmínkách Evropy 

a určena ke kulturní spotřebě tamtéţ. Vycházíme z  odborníků na danou 

problematiku, především z argumentu Baumanna (1998:135), který uzavírá svůj 

článek tvrzením, ţe náboţenské učení buddhismu je vysoce adaptabilní a flexibilně 

reaguje na nové společenské a kulturní podmínky a doporučuje, aby spíše neţ jako 

východní tradiční náboţenství, byl buddhismus v Evropě studován jako element 

západní kultury. Kinsley (1997:1) podobně poukazuje na aspekt apropriace 

východních náboţenství v západních kulturách díky narůstajícímu počtu Evropanů 

působících ve vedení těchto náboţenských organizací. Buddhismus na Západě 

v posledních desetiletích  také přestává být pouze předmětem intelektuálních diskusí, 

jako tomu bylo v počátečních obdobích, ale stává se předmětem denní praxe poměrně 

velké skupiny lidí. Podle Lenoira (1999:9) se během posledních třiceti let postupně 

stáváme svědky nástupu první západní buddhistické generace, která na sebe vzala jak 

materiální, tak i duchovní odpovědnost za centra a vznik západního buddhistického 

mnišství. Baumann (1995) poznamenává, ţe pokud začneme analyzovat postoje 

a názory veřejnosti a také jednotlivců k tomuto transplantovanému „exotickému― 

náboţenství, dozvíme se mnoho o typu ve společnosti rozšířené víry a hodnot. Jinde 

Baumann (1997a:287) zkoumá interpretace a způsoby prezentace Buddhismu 

v Německu a ukazuje, jak jsou konformní s hodnotami respektovanými německou 
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společností. Na závěr Baumann tvrdí, ţe vývoj interpretací buddhismu vypovídá více 

o hodnotách a postojích německé společnosti, neţ o buddhismu samotném (ibid.). 

Pokusme se nyní o podobný pohled na českou buddhistickou scénu. 

Na odborné scéně u nás byl buddhismus předmětem studia indologů, sinologů, 

religionistů a teologů od konce devatenáctého století. V raném období odborného 

zájmu o buddhismus lze nalézt negativní odraz náhledu na katolickou církev 

spojovanou s Rakousko-Uherskou monarchií (Rozehnalová, 2008). Po roce 1918 čeští 

intelektuálové viděli buddhismus jako systém umoţňující individuální duchovní 

rozvoj v protikladu k pasivnímu členstvím v rigidních hierarchických církvích. Praxe 

individuální meditace získávala na popularitě mezi intelektuály a mysliteli a 

buddhismus se dokonce stal základem jednoho navrhovaného konceptu tzv.„nového 

náboţenství― pro nově vzniklé Československo (Rozehnalová, 2008). Avšak za 

vhodnější náboţenství pro utvářející se společnost bylo povaţováno takové, které 

bude mít zřetelnější vztah k národní historii, tedy husitská církev. 

Chtěli bychom zmínit několik nejznámějších osobností, kteří přispěli 

k formování české buddhistické scény. Tomuto tématu se podrobněji věnují například 

Rozehnalová (2008), Bělka, Luţný (2003), Machálková (2004), či Holba (2010). 

Holba ve své stati datuje počátky buddhismu v Evropě do poloviny devatenáctého 

století, kdy se začíná objevovat velké mnoţství překladů buddhistických textů, 

zejména pak texty pálijského kánonu školy théraváda, která byla povaţována za 

nejstarší, a tudíţ nejautentičtější verzi buddhismu (Holba 2010:32). Holba si dále 

všímá vlivu německého buddhismu formování rané buddhistické scény u nás. V roce 

1903 vzniká v Německu první buddhistická společnost a o čtyři roky později je 

ordinován německý mnich Anton Gueth (1878-1957), který je autorem knihy Slovo 

Buddhovo. Tento přehled buddhistických nauk byl v roce 1935 přeloţen do češtiny. 
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Jiný německý neobuddhista Paul Dahlke (1865-1928) je autorem charakterizován 

jako nevlivnější a nejaktivnější buddhista v Evropě ve dvacátých letech 20. století. 

Povaţoval buddhismus za náboţenství budoucnosti, protoţe má ze všech 

náboţenských systémů nejpropracovanější morálku. Dalším německým buddhistou, 

který měl vedle Dahlkeho vliv na Dr. Leopolda Procházku, byl Greorg Grimm (1868–

1945), který byl velmi ovlivněn Schopenhauerovou filozofií a strávil několik 

desetiletí studiem jazyka pálí, propagací buddhismu a v roce 1921 zaloţil v Bavorsku 

buddhistickou komunitu (Holba 2010:33). Přestoţe aţ do roku 1921, kdy se objevuje 

první studie Buddhismus od Vincence Lesného, existuje velmi málo informací 

v českém jazyce, buddhismus byl zajímavým tématem, a jak Holba (ibid.) uvádí, 

látku z něj pro svá díla čerpali čeští spisovatelé a básníci, např. Jaroslav Vrchlický 

(1853–1912) nebo Julius Zeyer (1841–1901). Holba dále zmiňuje rozvoj studia 

buddhismu u nás v době po první světové válce díky rozvoji české indologie a studia 

sanskrtu. 

Následující představovanou skupinou jsou ti, kteří patřili k nejvýznamnějším 

českým propagátorům buddhismu. Aţ do devadesátých let minulého století byla česká 

buddhistická scéna tvořena spíše jednotlivci a nikoliv buddhistickými centry. Jiţ ve 

třicátých a čtyřicátých letech byl Dr. Leopold Procházka (1879–1944) byl autorem 

buddhistických esejů a návodů k meditaci, které vydal vlastním nákladem. Procházka 

chtěl zaloţit buddhistické centrum a stát se mnichem na Srí Lance. Bohuţel zemřel na 

následky věznění německým gestapem dříve, neţ své plány stačil uskutečnit (Holba 

2010:34). Jak autor dále uvádí, podařilo se to Martinu Novosadovi (1908–1984), 

který přijal mnišskou ordinaci na Srí Lance v roce 1938. Novosad překládal 

buddhistickou literaturu do anglického jazyka a jen malá část jeho tvorby dosud vyšla 

česky. 
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Další představovanou skupinu českých šiřitelů buddhismu lze označit jako 

čeští mystici. Holba (ibid.) uvádí, ţe se o rozvoj buddhismu zaslouţili výrazně jak 

v první, tak ve druhé polovině 20. století. Výtvarný fotograf a malíř Fantišek Drtikol 

(1883–1961) pro vlastní potřebu a pro okruh svých ţáků překládal základní texty 

mahájánového buddhismu, buddhistické filozofie a Buddhovy rozpravy. Ve své 

meditační praxi kombinoval různé směry a školy, vycházel z křesťanské mystiky 

a vyuţíval buddhistické pojmy. Od roku 1935 do šedesátých let byl učitelem meditace 

individuálních zájemců. Evţen Štekl (1921–2001) sestavii knihy o Drtikolovi ze 

svědectví ţáků, citací textů a vlastních interpretací. Květoslav Minařík byl ovlivněn 

Drtikolovými překlady (ibid.) a o svých duchovních záţitcích napsal mnoho 

popularizujících textů na buddhistické podněty. Snaţil se je převádět do evropského, 

někdy i do křesťanského kontextu. 

Poslední dva české mystiky Holba ve svém textu neuvádí, domnívám se ale, 

ţe je vhodné je zde zmínit. JUDr. Eduard Tomáš (1908–2002) a jeho ţena RNDr. 

Míla Tomášová (1920–2001) jsou nejvlivnějšími postavami české mystiky ve druhé 

polovině dvacátého století. Svými přednáškami a knihami ovlivnili tisíce lidí, kteří se 

zajímali o východní metody duchovní praxe modifikované pro praktické pouţití 

člověka ţijícího v západní kultuře (Tomášová, 2007:54). Také někteří respondenti zde 

představeného výzkumu odkazovali na dílo E. Tomáše jako na prvotní duchovní 

inspiraci. Oba představují duchovní problematiku v textech formulovaných spíše jako 

beletrii, ale také jako rady a doporučení pro praxi, Míla Tomášová také v básnické 

formě. 

Od konce sedmdesátých let do devadesátých let minulého století byly 

akademické texty pouţívány a studovány také mezi těmi, kteří buddhismus aktivně 

praktikovali. Zmínit je třeba například knihu Buddha, kterou napsal Zbyněk Fišer, 
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známý jako Egon Bondy (1930–2007). Poprvé vyšla v roce 1968 a byla to jediná 

kniha o buddhismu, která byla u nás vydaná v době komunismu. Dnes se povaţuje jiţ 

za klasickou monografii a představuje seriozní a hluboký filosofický portrét Buddhy 

v češtině. Autor byl také ovlivněn Drtikolovými překlady (Holba 2010:35). Citace 

z úvodu do Bondyho díla, zvláště pak stručné představení buddhismu, se často 

objevuje na internetových stránkách českých center: 

„Dříve či později evropští filosofové najdou i kontakt s myšlenkovou tradicí 

buddhismu. Chtěl jsem mj. ve své práci ukázat, ţe tento kontakt by mohl být nad jiné 

plodnější a ţe poučení, které kaţdý člověk naší současnosti můţe v Buddhově hlubokém 

myšlenkovém usilování nalézt, umoţní mu v prvé řadě jednu věc, která je často 

nejpotřebnějším předpokladem všeho dalšího: uvidět dosud nevyřešený problém světa 

a člověka jasně, bez předsudků, bez přítěţe tradic, bez okovů doktrín. Buddhovo poučení se 

můţe zdát být na první ochutnání trpké, ale vzápětí poznáváme, ţe zbavuje strachu a úzkosti 

stejně jako zbavuje potřeby iluzí, jimiţ se tak často bráníme proti nezkreslenému pohledu na 

skutečnost.― 
 

Vedle této monografie Holba (ibid.) zmiňuje téţ méně známé Poznámky 

k indické filozofii, které vycházely v samizdatu a kde Bondy dokázal v češtině 

zpřístupnit základy filozofických nauk nejvýznamnějších buddhistických filozofů. 

Lze říct, ţe v období před zakládáním center byl buddhismus u nás předmětem 

zájmu úzkého okruhu myslitelů, cvičitelů jógy, akademiků či umělců. V jejich textech 

lze jasně nalézt zmiňované prvky jak racionalistického náhledu na buddhismus jako 

na náboţenství bez Boha či jako na ţivotní filozofii, tak esoterické aţ okultní přístupy 

a snahy najít tajemné duchovní pravdy za pouţití rozličných praktik vedoucích 

k mimořádným stavům vědomí (Bělka, 2006). Nechybí rovněţ ozvěny tzv. 

romantického náhledu na buddhismus, kde důleţitou roli vedle náboţenské roviny 

hraje téţ estetická materiální kultura, tzv. estetizace Orientu (ibid), která sehrála 

výraznou úlohu při popularizaci buddhismu i v poměrně nedávné době. Velký vliv na 

nárůst oblíbenosti a rozšiřování povědomí o buddhismu na Západě v průběhu 

devadesátých let minulého století mají také média (Lenoir). Od roku 1989, kdy 

dalajlama obdrţel Nobelovu cenu za mír, se stává jakousi symbolickou postavou a u 
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nás se dokonce objevuje na politické scéně. V roce 1989 byl československý 

prezident Václav Havel první hlava státu a první politicky veřejný činitel evropské 

země, který oficiálně pozval a veřejně dalajlamu přijal (Batchelor, 1994). Evropští 

státníci se snaţí předejít politickému konfliktu s Čínou, proto minimalizují například i 

společné fotografie s nejznámějším tibetským mnichem. U nás se naopak po roce 

1990 osobnosti politické sféry často otevřeně hlásí k podoře tibetského lidu, ať jiţ 

tím, ţe si připnou odznáček s tibetskou vlajkou či se na komunální rovině pravidelně 

opakuje vyvěšování tibetské vlajky na budovách městských úřadů v době výročí 

čínské okupace Tibetu. 

 

1.6 Popularizace a mediální obraz buddhismu 

Od počátku devadesátých let minulého století začal být tibetský buddhismus 

prezentován v mediích a z toho důvodu také vnímán českou veřejností, jako určitá 

varianta univerzalistické humanitní filozofie lidských práv a rovnosti. Tibetský 

dalajlama se stává určitou modelovou postavou duchovního vůdce a pro mnohé 

duchovní autoritou. Zájem o Tibet a buddhismus je v devadesátých letech minulého 

století také podpořen několika filmy, které čerpají z této tématiky: Malý Buddha 

Bernarda Beroluccima v roce 1993, Sedm let v Tibetu Jacquese Annauda v roce 1998, 

Kundun Martina Scorsese v roce 1998. Všechny filmy přinášejí vlastní obraz tibetské 

tragédie a dokumentují ţivot dalajlamy a jeho roli světského i duchovního vůdce 

Tibetu. 

Filmovou vlnu následuje vlna kniţní. V roce 1996 byla česky vydaná Tibetská 

kniha o ţivotě a smrti SogjalaRimpočeho. Od roku 1993, kdy bylo dílo poprvé 

vydáno, se prodalo přes milion výtisků a kniha byla přeloţena do dvaceti šesti jazyků. 

Ve stotisícových nákladech se prodávají i dalajlamovy knihy. Tématika buddhismu se 
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stala součástí televizních pořadů věnovaných mezináboţenskému dialogu či duchovní 

tématice vůbec (u nás např. pořad České televize Prolínání světů). Dříve do těchto 

pořadů nebývaly zařazovány relace o jiných, neţ etablovaných náboţenských 

proudech ve společnosti. 

 

1.7 Témata diskutovaná v odborném zkoumání západního buddhismu 

Lenoir uvádí (ibid.), ţe prostřednictvím silné medializace je několik milionů 

obyvatel Západu ovlivněno myšlenkami nebo činnostmi vypůjčenými z buddhismu, 

jako je například praktikování meditace (někdy i ve vysloveně křesťanských kruzích), 

víra v karmu (lidské motivované jednání, jeho příčiny a následky) a reinkarnaci. 

Chappell (1999) si také všímá zvýšené citlivosti vůči typicky buddhistickým 

hodnotám, jako jsou například náboţenská snášenlivost, vzájemná závislost, soucit 

a úcta k veškerému ţivému.  

Toto lze označit jako hlavní charakteristiky buddhismu mimo Asii, které jsou 

sledovány jak v akademických, tak v buddhistických kruzích. Baumann (2001,23) 

tvrdí, ţe tyto aspekty a změny jsou předmětem diskusí hlavně ve společenství 

konvertitů, ale začínají ovlivňovat také komunity migrantů a jejich potomků ţijících 

trvale mimo Asii. V západních buddhistických skupinách se objevují témata, jako je 

důraz na meditační praxi laiků a jejich účast na meditačních setkáních, 

přehodnocování role ţeny v buddhismu (toto se týká převáţně problematiky 

ordinování buddhistických mnišek, které není v některých asijských zemích 

povaţováno za rovné ordinaci mnichů-muţů). Dále je zde kladen důraz na principy 

demokracie a rovnosti při vedení skupin.  

Dále vzniká trend sociálně angaţovaného buddhismu a utváří se ekumenická, 

na společnost orientovaná duchovní tradice. Baumann (ibid.) povaţuje tyto tendence 
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za charakteristiky tzv. „Globálního buddhismu―, který se začal objevovat 

v posledních patnácti letech, v době masového nárůstu počtů center, publikované 

literatury a medializace buddhismu. Baumann ve svých textech dělí buddhismus na 

tzv. Globální a Tradicionalistický. Jedná se o dělení, které reflektuje dvě tendence 

dynamiky náboţenství, tak jak je dnes sledována religionisty. Tedy tendenci 

k modernizaci náboţenství či opačnou tendenci, ke konzervativnímu vidění 

náboţenské tradice.  

Baumann uvedené dělení pouţívá pro buddhismus obecně, nedělí jej na 

asijský a západní. V obou případech si všímá charakteristik, které je moţné najít 

v buddhistických komunitách bez ohledu na zeměpisné umístění. Za tradicionalistické 

směřování povaţuje devocionální charakter praktikování buddhismu, velice pozitivní 

aktivní přístup k rituálům a buddhistické kosmologii. Za charakteristiky 

modernizujícího tzv. globálního buddhismu uvádí meditativnější charakter praxe, 

větší orientaci na text a racionalitu při interpretaci buddhismu a následné implikaci do 

praxe.  

Baumannova teze má na odborném poli své příznivce i odpůrce stejně jako 

starší typologie Charlese Prebishe (1999), kterou Baumann (2001) kritizuje a snaţí se 

ji nahradit vlastním návrhem. Prebish, který před třiceti lety začal mezi prvními 

odborně zkoumat západní buddhismus, navrhl dichotomizi Imigranté a Konvertité, 

kterou následně P. Numrich (2003) rozpracoval jako teorii skupin Etnických nebo 

Konvertovaných buddhistů. Přesto, ţe původní verze mnohé inspirovala, byla 

kritizována pro svoji přechodnost. V prostředí Spojených států se dala aplikovat 

pouze na první generaci imigrantů a podobně také pouze na první generaci konvertitů, 

protoţe děti vyrůstající v obou skupinách přestávají být jak imigranty, tak konvertity. 
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Proto se objevuje modifikované dělení. Pouţívání etnicity jako kategorie 

v buddhistických studiích je stále hlasitěji kritizováno, a proto se častěji začínáme 

setkávat s termínem zmiňující asijský či ne-asijský původ členů buddhistických 

skupin.  

Praktická stránka duchovního rozvoje konvertitů a zájemců o buddhismus je 

zajištěna způsobem osobního předání učení a meditačních technik. Toto výrazně 

utváří a formuje podobu západního buddhismu. Tibetští lámové spolu s mnichy, kteří 

přijíţdějí učit západní ţáky, neusilují o přenesení asijské podoby buddhismu do 

Evropy. Jsou si zcela vědomi kulturních specifik svých ţáků. To dobře přibliţují také 

slova tibetského dalajlámy, který  roce 2002 při jedné z debat o liniích tibetského 

buddhismu působících v USA s úsměvem uzavřel diskutovanou problematiku větou, 

dnes často citovanou dalšími duchovními: „Hippies are your lineage…“, tedy „Vaší 

linií jsou hippies―. Duchovní autority ze zemí Asie, podobně jako 14. Dalajlama, vidí 

současný západní buddhismus jako samostatnou formu buddhismu, spíše neţ jako 

přímé pokračování vlastní tradice. V tomto smyslu na můj dotaz odpovídali také 

zahraniční učitelé, kteří navštěvují své ţáky v českých buddhistických centrech. 

Počátky ustavování buddhistických komunit v USA a v zemích jako je 

Holandsko, Francie nebo Anglie jsou ve svých prvopočátcích spjaty s migrací 

a s bývalou koloniální politikou těchto zemí. Díky migraci z bývalých kolonií začaly 

v Evropě vznikat náboţenské a kulturní instituce, které měli v novém (často 

diskriminačním) prostředí podporovat komunitní ţivot a identitu nově příchozích 

(Baumann, 2001:19). Paříţ se například stala centrem pro imigranty z Jihovýchodní 

Asie. Tamější komunita z Vietnamu se zasadila o stavbu centra s obrovskou pagodou 

nedaleko hlavního města Francie (ibid.). Postupně s nástupem druhé a třetí generace 
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imigrantů, se měnil význam těchto buddhistických center v diaspoře. Centra podle 

Baumanna (ibid.) vytvářela nové, adaptované formy tradičního buddhismu. Funkce 

a proměny těchto institucí jsou v odborné literatuře zkoumány samostatně, a proto 

také Baumann uvádí ve svých studiích odděleně údaje o počtu buddhistů asijského 

původu. V České republice jsou obě buddhistické komunity také oddělené, protoţe 

centra také slouţí odlišným potřebám jejich návštěvníků.  

Podle záznamů Česko-vietnamské společnosti v zemi legálně ţije více neţ 

55 tisíc imigrantů z Vietnamu a devadesát procent z nich jsou buddhisté. V současné 

době vyrůstá mladá generace, která se jiţ narodila v Čechách, a proto vietnamská 

komunita začala aktivněji budovat buddhistická centra a pagody. První buddhistický 

chrám byl otevřen v roce 2008 ve Varnsdorfu a od té doby se objevují další v Brně 

a větších městech. V Praze komunita zakoupila pozemek, na kterém je plánována 

stavba pagody a chrámu. Chrám ve Varnsdorfu navštěvuje pravidelně asi sedmdesát 

osob, a během buddhistických a vietnamských svátků podstatně více. Místo je hojně 

navštěvované právě rodinami s dětmi, které se snaţí poučit děti o tradiční vietnamské 

kultuře. Dospělí hovoří o buddhismu více jako o vietnamské kultuře, neţ jako o 

náboţenství a chrám je pro ně stejně tak edukativní instituce, jako duchovní místo. 

Předloţená práce se bude věnovat buddhismu v komunitách a centrech, které 

navštěvují osoby ne-asijského původu, kteří nebyli v duchu buddhistické tradice 

vychováni. Teoretickým východiskem práce budou tedy studie zabývající se 

buddhismem produkovaným na Západě, dále pak práce věnované ustavování 

buddhistických komunit v prostředí Evropy a Ameriky a díla zamýšlející se nad 

problematikou konverze k buddhismu.  

Lenoir (1999:101) uvádí, ţe v prvním období po objevení buddhismu, 
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v období, které v interpretaci označuje jako období racionalismu, se poměrně zřídka 

setkáváme s případy konverze k buddhismu. Naopak v období pragmatického 

přístupu k buddhismu na konci devatenáctého století jsou konverze poměrně časté. 

Lenoir zde argumentuje tím, ţe na uvedených datech je moţné sledovat historickou 

proměnu postavení buddhismu v západní společnosti, čímţ je vývoj od čistě 

intelektuálního zájmu o buddhistické myšlenky v psaném textu k praktické stránce 

duchovního rozvoje jednotlivce, který hledá vedení a nástroje meditace předávané 

buddhistickými učiteli.  

Tweed (2002:19) ve svém textu doplňuje toto zjednodušující vidění 

problematiky konverze o opomíjený sociální aspekt. Podle něj jsou s kaţdou konverzí 

spojeny určité společenské výhody, ale také ztráty. A proto v období a ve společnosti, 

kdy jsou s konverzí k netradičnímu náboţenskému uskupení spojené sociální ztráty, 

bude jejich počet výrazně niţší neţ v období, ve kterém je v západní společnosti 

legislativně zajištěna náboţenská svoboda. Avšak i přes garantovanou svobodu 

vyznání, mnoho konvertitů, kteří našli svůj referenční hodnotový rámec v tradici, 

která je velice odlišná od kulturního prostředí, ve kterém ţijí, bude podle Tweeda 

svoji konverzi spíše před veřejností skrývat. V podobném duchu poznamenává také 

ve svém textu Loss (2010:90), ţe i přes legislativní volnost při volbě náboţenského 

vyznání existují v západních společnostech další sociální faktory, které ovlivňují 

veřejnou deklaraci nebo skrývání osobních konverzí. Jako příklad současných 

společenských fóbií z náboţenských konverzí (které negativně ovlivňují pohled na 

konverze v dané společnosti obecně) uvádí příklad západních konvertitů k Islámu, 

kteří jsou viděni jako potencionální hrozba v euroamerické civilizaci, dále pak 

příklady konverze ke křesťanství v Turecku a Izraeli, které jsou v těchto zemích 

viděny jako druh zrady národní identity. Souhlasíme s oběma autory, ţe je třeba 
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k ustanovení kategorie konvertita přistupovat flexibilně a citlivě zhodnocovat faktory, 

které ji ovlivňují, protoţe kaţdé ustanovení kategorií je svým způsobem zuţující. 

 

2 Buddhismus jako (ne)náboženství? 

Na dvě důleţité otázky, kdo je buddhista a zda je buddhismus náboţenství, 

není lehké jednoznačně odpovědět. Protoţe západní buddhismus je utvářen velice 

různorodými skupinami, které různě definují členství. Často se setkáváme s lidmi, 

kteří o sobě hovoří jako o buddhistech, avšak nejsou členy ţádné skupiny. Navíc není 

moţné pouţít kritéria, která se běţně uţívají pro ustanovení členství v náboţenských 

organizacích, tedy kritéria víry a rituální praxe.  

Thomas Tweed (2002:18), který je velkým kritikem normativního 

a esencialistikého přístupu při studiu současných náboţenských skupin, kdy je 

členství měřeno pomocí sčítání registrovaných osob a sledování dodrţování 

náboţenských předpisů, udává, ţe pokud budeme buddhistu definovat jako osobu, 

která formálně přijala útočiště (v dharmě/učení, v Buddhovi/učiteli, v sangze/v 

buddhistickém společenství), tj. konvertovala, provádí předepsané rituály nebo 

souhlasí se směrodatnými buddhistickými ideami, jakými jsou například Čtyři 

vznešené pravdy (o důvodu utrpení, příčinách vzniku, zániku a cestě vedoucí 

k překonání utrpení), utváříme zcela iluzorní, izolovaný a statický obraz sociální 

reality. Takový obraz náboţenství, argumentuje Tweed tamtéţ, odmítá přiznat, ţe se 

tradice a náboţenství mění, setkávají s jinými tradicemi a vzájemně se ovlivňují. 

Proto jakákoliv normativní definice náboţenství vyloučí mnohé, kteří by mohli 

přinést větší plastičnost obrazu současné duchovní praxe.  
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Pokud ustanovíme za charakteristiky náboţenské identity členství v příslušné 

organizaci a účast na organizovaných aktivitách, opomínáme velkou skupinu těch, 

kteří z různých důvodů nechtějí být členy buddhistických asociací, avšak kteří chápou 

svět v buddhistických termínech a sami sebe by za buddhisty označili. Proto Tweed 

ve svém textu, podobně jako Prebish (1999), navrhuje sebeidentifikaci jako 

nejvhodnější měřítko. pokud člověk sám sebe označuje za buddhistu, měl by být za 

buddhistu povaţován. Je samozřejmé, shodují se oba odborníci, ţe v akademických 

studiích budou brány v potaz další kritéria, avšak pokud přistoupíme na pouţívání 

strategie sebeidentifikace, nevyloučíme z našich prací početnou skupinu populace, 

která utváří jednu z podob západního buddhismu a pro kterou je západní buddhismus 

také ve velké produkován.  

Tweed (2002:20) ve svém textu představuje termín sympathizers, 

sympatizanti. V anglicky psaném odborném tisku je oblíbeným také druhý název, 

který Tweed zavedl. Tuto skupinu sympatizantů označuje také jako ty, kteří mají 

knihu o buddhismu na svých nočních stolcích, night-stand Buddhists. Protoţe právě 

tato skupina patří mezi největší spotřebitele informačního materiálu o buddhismu 

produkovaném v západní kultuře. Sympatizanti se s buddhismem podle Tweeda 

setkávají v různém sociálním prostředí, a ne pouze prostřednictvím textů a filmů, ale 

také například díky materiálním předmětům a obrazům inspirovaných buddhismem. 

V tomto bodu se dostáváme zpět k jiţ zmiňované typologii Bělky a Luţného (2003), 

která byla představena v úvodu. Dostáváme se k hledání inspirací, abstrakcí ideálních 

typů, či k estetizaci buddhismu (Bělka 2003:76). Oba autoři se snaţí poukázat na to, 

ţe současná religiozita se nenachází pouze uvnitř organizací, a je třeba sledovat 

komplexitu náboţenské identity.  
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Alan Wallace (2002:34) se ve svém textu kriticky zamýšlí nad pouţíváním 

souborného označení konvertité pro praktikující i zájemce o západní buddhismus, 

který je zřídkakdy chápán jinak neţ jako náboţenství. Wallace ale upozorňuje na 

mnohem větší komplexitu reality a rozděluje západní buddhisty do tří skupin: 

- Posluchači přednášek o buddhismu, kteří se příleţitostně 

mohou účastnit meditačních soustředění, iniciací a dalších 

skupinových aktivit; 

- ti, kdo vstoupí do vztahu učitel-ţák; 

- ti, kteří mají vědomí vlastní konverze k buddhismu, a proto by 

sami sebe neoznačovali jako osoby se zájmem o buddhismus, 

ale jako buddhisty. 

Osoby v prvních dvou skupinách, doplňuje Wallace, mohou být římskokatolického 

vyznání, členy ţidovské obce, kliničtí psychologové a další široká škála osob 

náboţensky i nenáboţensky zaloţených. Wallace poukazuje na eklektizmus 

západního buddhismu, kdy buddhistické myšlenky jsou kombinovány se západním 

duchovním dědictvím a sekulární filozofií. V tomto bodu se objevuje nutnost 

zamyslet se nad tím, zda je vhodné buddhismus automaticky povaţovat za 

náboţenství. Wallace (ibid.) cituje známou definici náboţenství Clifforda Geertze, 

který tvrdí, ţe ti, kteří přijmou určité náboţenství, přijímají boţskou autoritu jako 

základ pro únik před nepřízní osudu díky rituálům a víře v nadpřirozeno. Wallace 

dodává, ţe toto není způsob, jakým je buddhismus na Západě praktikován. 

Pokud chceme sledovat strukturu buddhistické praxe na Západě, je třeba opět 

komplexnějšího pohledu. Wallace (2002:35) navrhuje sledovat tradiční klasifikaci 

buddhistické praxe v západním prostředí, tedy způsob vidění světa, způsoby kultivace 

mysli a způsob ţivota nebo ţivotní styl. Autor zdůrazňuje, ţe v případě buddhismu 

nelze sledovat pouze duchovní teorie, které jedinec přijme za vlastní, a proto na 
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prvním místě uvádí, ţe způsob vidění světa ovlivňuje také chování člověka v něm. 

Podobně se zasazuje o pouţití širšího termínu kultivace mysli, a nikoliv pouze 

o pouţívání termínu meditace, protoţe v západní buddhistické praxi jsou vyučovány a 

pouţívány také další formální techniky kultivace mysli, např. cílená koncentrace, 

všímavá bdělost, recitace. A konečně formální praxe se odráţí ve stylu a způsobu 

ţivota, který je nejviditelnějším aspektem buddhistické praxe. 

 Souhlasíme s autorem, ţe není snadné, a ani vhodné povaţovat buddhismus 

automaticky za náboţenství, a ţe při jeho studiu je třeba sledovat širší aspekty praxe, 

tedy toho, co všechno vlastně buddhistickou praxi utváří, a nikoliv aplikovat 

redukující definice zaloţené na ţidovsko-křesťanském chápání náboţenství. 

Z pestrosti a různorodosti definic náboţenství by bylo moţné vybrat takové, podle 

kterých by buddhismus v ţádném případě náboţenstvím být nemohl. A stejně dobře 

lze pomocí jiných buddhismus jako náboţenství definovat. Pokud se podíváme na 

jinou definici náboţenství, jejíţ autor je opět Clifford Geertz (2000:107), dozvíme se, 

ţe:  

„Náboţenství je 1) systém symbolů, které 2) v lidech ustavují silné, pronikavé a 

dlouhotrvající nálady a motivace tím, ţe 3) formulují pojmy obecného řádu a bytí a 4) 

obdařují tyto pojmy takovým nádechem skutečnosti, ţe 5) se tyto nálady a motivace zdají 

jedinečně realistické.― 

A tímto se opět dostáváme k tomu, co jiţ bylo řečeno v úvodu, tedy k hledání 

inspirací pro ţivot, abstrakcí ideálních typů a modelových rolí uvnitř i vně formálně 

organizované náboţenské instituce. V případě, ţe se ve většinové kultuře či 

v tradičních náboţenských formacích neobjevuje prostor pro rozvoj a kultivaci 

specifických individuálních potřeb a proţitků, začnou takto nespokojení jedinci 

vyhledávat méně tradiční duchovní směry (Hanegraaff, 2000:291). 



 53 

Podle W. Hanegraaffa (ibid.), který se dlouhodobě a podrobně zabývá 

formami nové religiozity v Evropě, zájem o netradiční či nestandardní religiozitu 

poukazuje na určitou nespokojenost s některými aspekty západní kultury, zejména 

pak odmítáním dualismu v nejrůznějších podobách. Jako příklad uvádí odmítnutí 

terapeutického dualismu, tedy oddělování tělesné a duševní stránky lidského těla, 

nebo oddělováním duchovního rozvoje od uzdravování. Mezi další odmítané 

dichotomie patří náboţenský dualismus, tedy oddělování Boha, jako stvořitele 

a stvořených bytostí, nebo ekologický dualismus stavící proti sobě člověka a přírodu. 

Holismus v nejrůznějších podobách nahrazuje výše uvedené členění, a utváří tak 

odlišné vidění světa, ve kterém boţské a lidské podstaty jsou sjednoceny, léčení se 

zaměřuje na člověka komplexně a proces uzdravování je zároveň procesem 

duchovního rozvoje, kde si také člověk nepřestává uvědomovat svoji spjatost 

s přírodou (ibid). 

Západní buddhismus všechny uvedené charakteristiky naplňuje, utváří určitý 

sociokulturní systém, který plní náboţenské funkce i přesto, ţe jeho stoupenci 

nebudou o buddhismu jako náboţenství uvaţovat. Nešpor a Luţný (2007:117) 

označují jako implicitní náboţenství systém, který „umoţňuje orientaci člověka ve 

světě, poskytuje mu sebepřesah a vědomí nevyšší významnosti―. Implicitní 

náboţenství, tedy skryté, interní, laické či subjektivní, pak podle autorů religiozitu 

popírají. Nešpor a Luţný (ibid.) ve svém textu představují sociální trend, který 

nazývají sekulárním náboţenstvím, tedy určité ideologické náhraţky tradičních 

náboţenství. Hanegraaff (2000:294) se vznikem podobných sociálních směrů zabývá 

podrobněji a tvrdí, ţe západní modernita pomohla vytvořit tento fenomén díky 

zapojení moderního racionalismu a vědeckých myšlenek do interpretací náboţenství. 

Autor ve svém textu také opakovaně vznáší argument, který jiţ dříve na odborné 
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scéně prezentoval, a který si získal mnohé zastánce. Tím je jeho tvrzení, ţe to, co je 

často označované souhrnně jako nová náboţenská hnutí, vlastně vůbec novým 

sociálním jevem není, ale jedná se pouze o soudobé manifestace a transformace 

západních proudů esoteriky, která se objevila v počátečním období renesance a 

existovala paralelně s křesťanstvím té doby jako specifická uskupení alchymistických 

a duchovních tradic. 

Hannegraaff (2000:292) hovoří o existenci tří proudů idejí, které ovlivnily 

a stále ovlivňují náboţenský či sekulární koncept vidění světa na Západě. Prvním 

vlivným proudem je institucionalizovaná podoba křesťanství, druhým pak racionální 

věda. Mezi těmito dvěma názory se pak nachází zóna, která je dle autora 

marginalizovaná oběma výše uvedenými směry, a bývá označovaná různými termíny, 

často se objevují slova esoterika nebo gnóze. Hanegraaff (ibid.) upozorňuje, ţe se 

jedná o dva různé koncepty chápání duchovní praxe. V případě esoteriky se objevuje 

názor, ţe jádro či tajemství skutečné spirituality je ukryté pod povrchem všech 

náboţenských tradic a ţe jeho poznání je tajně udrţováno po dlouhé věky. Jak jiţ bylo 

uvedeno v úvodu kapitoly, esoterický proud se objevil také v západním buddhismu a 

je nejsilněji spojován s Tibetem jako centrem ukrývaných tajemství. 

Ke druhému trendu, tedy gnózi, autor (ibid.) doplňuje, ţe se nejedná přímo 

o dualistický metafyzický systém, známý jako gnosticismus, ale o koncept universální 

spirituality, ve které je kladen důraz na vnitřní osobní zkušenost a proţitek. 

Domnívám se, ţe v posledním představeném paradigmatu se nachází převáţná část 

toho, co je v současné době označováno jako západní buddhismus. 

Loss (2010) ve svém textu představuje podobný koncept umístění západního 

buddhismu mezi sféru institucionalizované religiozity a sekulárního vidění světa. 
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Loss uvádí dva termíny pro studovaný meziprostor: explicit non-religious, implicit 

non-secular. Obě označení, tedy explicitně nenáboţenský a implicitně nesekulární, 

lze pouţít jako charakteristiky pole, jehoţ výzkum je také v této práci představován. 

Loss (2010:86) poznamenává, ţe teorie sekularity i náboţenství předpokládají 

kontrast a tenzi mezi světem náboţenství a světem bez náboţenství, ale opomíjejí 

právě onen středový prostor, kde se oba světy prolínají. 

U respondentů výzkumů zaměřených na západní buddhismus se setkáváme 

s odmítnutím označování buddhismu jako náboţenství, protoţe v běţném chápání 

termínu v západní společnosti je koncept náboţenství postaven na osobě Boha 

stvořitele, a tato klíčová postava v buddhismu chybí. Přesto se však respondenti 

(Loss, 2010:89) nebudou označovat ani jako sekulární ateisté, ale naopak budou 

kriticky hodnotit koncept vidění světa zaloţený pouze na sekulárním racionalismu. To 

koresponduje s jiţ uvedeným tvrzením Hanegraaffa (2000:291), ţe zájem 

o praktikování nekonvenční spirituality je moţné vidět jako určitý druh kulturního 

kriticismu, či snahy o rozvíjení dimenze lidské zkušenosti, která je většinovou 

kulturou opomíjená. 

 Pokusíme se nyní shrnout hlavní charakteristické linie představovaného 

rámce. Budeme se tedy pohybovat v meziprostoru mezi sekulárním konceptem 

společnosti a modelem kosmologie zaloţeným na tradičních podobách religiozity. V 

prostoru, kde je umoţněno a rozvíjeno zkoumání vnitřní zkušenosti a proţitku pomocí 

předávaných a přijímaných technik, které nejsou v rozporu s moderní vědou 

a psychologií, a korespondují s holistickým viděním světa. Jedním ze zmiňovaných 

rysů představovaného rámce je zaměření na individuální proţívanou skutečnost, její 

analýza a transformace, která vede k dovednějšímu zvládání běţného ţivota.  
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Štampach (1992:10) definuje náboţenství jako reálný, ţivotní, osobní vztah 

člověka k transcendentální zkušenosti. Jeho chápání náboţenství lze rozvést do obou 

směrů, protoţe zkušenost, která přesahuje lidskou kaţdodennost, můţe být nalezena 

jak vně, tak také uvnitř lidského nitra. A v tomto smyslu bude v této práci uvaţováno 

i o buddhismu jako náboţenském systému. Záměrně je zvolena takto volnější definice 

náboţenství, protoţe podle T. Tweeda (2006) proces uvaţování a teoretizování při 

utváření definic náboţenství reflektuje vţdy určitý kulturní, sociální a historický 

kontext tvůrců. Tweed se snaţí nejen prezentovat limity a hranice dosavadních teorií, 

ale také představit svůj návrh. Tweedova práce je ovlivněna myšlenkami 

postmoderního antropologa J. Clifforda, a proto je velice kritická ke statickému 

definování a lineárnímu chápání náboţenství. Tweed (2006:54) navrhuje chápat 

náboţenství jako  

„prolínání organickokulturních proudů, které umocňují radost a čelí strádání 

vytvářením domovů a překračováním hranic, přičemţ náboţenství čerpá z lidských 

i mimolidských zdrojů.―  

Organickokulturním proudem Tweed chápe funkci náboţenství, která propojuje a 

koriguje psychické procesy a proţívání jednotlivce se sociálním a kulturním 

kontextem. Náboţenství ustanovují pravidla pro lidské emoce a formují způsoby 

proţívání radosti či zármutku. Náboţenství Tweed označuje jako hodiny a kompas, 

obojí umoţňuje lepší orientaci a téţ dává smysl proţité minulosti, přítomnosti i 

budoucnosti. Kompas pak podle autora utváří dva referenční rámce prostoru – 

autocentrický a alocentrický (Tweed, 2006:93). Tweed, jehoţ teorie vychází 

z rozsáhlé etnografické práce v terénu, tvrdí, ţe náboţenství protnutím časového a 

prostorového rámce vytváří čtyři chronotypy: tělo, domov, komunitu a kosmos 

(Tweed, 2006:97). Ty je pak moţné vidět a zkoumat jako individuální a kolektivní 
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snahy o nalezení smyslu lidského působení ve světě. Tolik Tweedovo vysvětlení části 

názvu knihy jednomu z klíčových slov jeho teorie, termínu dwelling, přebývání nebo 

utváření domovů. 

K druhému klíčovému slovu své definice, ke slovu crossing, tedy přecházení 

či překračování, Tweed uvádí tři směry pohybu, které náboţenské systémy iniciují. 

Hovoří o pozemském, tělesném a kosmickém překračování (Tweed, 2006:123). 

Pozemským přecházením Tweed rozumí nejen migraci či misijní cesty spojené 

s utvářením nových domovů, ale také cesty s návratem do původních domovů, 

například poutě, které mají také svůj sociální význam v náboţenských systémech. Pod 

pojem tělesné překračování autor shrnuje hraniční momenty, kdy jsou lidé 

konfrontování s limity svého těla, například během přechodových rituálů, ţivotních 

cyklů či nemoci (Tweed, 2006:137). Ve třetím, kosmickém překračování, se Tweed 

dotýká tzv. teleografických horizntů (Tweed, 2006:151), jako vytouţených cílů 

směřování. Tweed rozlišuje dva modely překročení. Nazývá je transportující 

teleografie (transporting teleographies) a transformující teleografie (transforming 

teleographies). Zde se dostáváme opět ke dvěma modelům religiozity a spirituality, 

které jiţ byly představeny výše. Tweed chápe západní model spirituality jako 

transportující teleografie. Tyto tradice chovají představy o horizontech posvátna jako 

o hranicích mezi tímto a jiným světem (Tweed, 2006:152). Zatímco transformující 

tradice si představují horizonty posvátna jako osobní a společenské limity člověka 

v tomto světě (Tweed, 2006:153). Transportující teleografie se vyznačuje změnou 

a pohybem z místa (např. posvátné vzestupy), zatímco transformující teleografie je 

charakteristická změnou stavů a okolností, např. osvícení(Tweed, 2006:153). 

Tweedovou inspirací jsou myšlenky B. Latoura, podle kterých formuluje závěr svého 

výkladu o tom, ţe náboţenství jsou schopna spojovat to, co chápeme jako 
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nejvzdálenější horizont s tím, co pro nás tvoří tu nejintimnější moţnou doménu 

(Tweed, 2006:158). 

 

 3 Cíle práce 

 

Text je zamyšlením nad jedním z kulturních fenoménů současné Evropy, a to 

utvářením nových náboţenských identit, které nemají kulturní precedens v evropské 

historii. Přesněji se zabývá evropskými konvertity k buddhismu, kteří přijali za svůj 

pohled na svět formovaný náboţenstvím, které je zcela odlišné od kulturního dědictví 

a sociálního uspořádání, ve kterém ţijí. 

Na české buddhistické scéně, která není příliš velká, je moţné dobře sledovat 

dynamiku vývoje soudobé náboţenské společnosti. V průběhu relativně krátkého 

časového období, kdy došlo k ukotvení buddhistických skupin v české společnosti, je 

moţné mapovat rozvoj funkcí, která tato centra plní jak pro komunitu, tak i pro 

jednotlivce. Slovy Thomase Tweeda se lze také ptát, jaká jsou pravidla pro proţívání 

emocí a jakým způsobem strukturuje buddhismus čas a prostor pro své vyznavače, 

kteří vyrůstali v českém kulturním a sociálním prostředí. Dále pro budování čeho je 

buddhismus pouţit jako základ a které pozemské, tělesné a kosmické horizonty 

umoţňuje tento myšlenkový systém překročit. 

První část výzkumu se zabývá zastoupením typů buddhismu, demografií a 

činností českých buddhistických center. Tato část práce poslouţí jako referenční 

rámec prostředí, ze kterého byli vybíráni respondenti pro druhou část výzkumu. 

Zázemí buddhistických skupin je právě tím místem, kde dochází podle Tweeda 
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k propojení vzdálených horizontů a konceptů duchovní transformace s praktickými 

strategiemi a inspirací pro všední ţivot v rodinách českých buddhistů. 

Rodiče, kteří do určité míry ovládají buddhistickou praxi a připojují se ke 

specifické buddhistické kultuře, shromaţďují náboţenský kapitál, který se rozvíjí 

s vyšší mírou náboţenské participace, znalosti doktríny, hustší sociální sítí a hlubšího 

náboţenského proţitku (Finke, 2003). Buddhismus se poté stává zdrojem hodnot, ve 

kterých se respondenti rozhodli vychovávat svoje děti. Jedním ze záměrů této práce je  

objasnění, jak nashromáţděný náboţenský kapitál ovlivňuje strategie výchovy a jak je 

tento kapitál předáván uvnitř rodin aktivních v různých buddhistických skupinách. 

Jaká je role místní buddhistické komunity v ţivotě rodiny? Významní druzí, 

zvláště pak rodiče, ovlivňují přijímaná hodnotová schémata svých dětí. Které hodnoty 

jsou u rodičů aktivně praktikujících buddhismus povaţovány za důleţité? Přejí si, aby 

si jejich děti tyto hodnoty osvojily? Jsou strategie výchovy a vedení dětí k buddhismu 

odlišné od strategií pouţívaných rodiči, kteří se aktivně věnují jinému typu 

religiozity? Navrţené odpovědi na uvedené otázky mohou pomoci přiblíţit trendy 

v současném vývoji a směřování náboţenských denominací. 

 

3.1 Metodika práce a metody zkoumání první fáze výzkumu 

 V úvodu textu, který prezentuje zjištění empirického výzkumu míry vlivu 

buddhismu a buddhistů v americké společnosti Wuthnow (2004:363) uvádí, ţe 

výsledkem většiny prováděného sociologického výzkumu západního buddhismu jsou 

buď deskriptivní studie dokumentující zastoupené buddhistické směry, jejich historii, 

praxi a učení, nebo etnografické studie zaměřené na víru a praxi buddhismu mezi 

migranty a konvertity. Eventuelně vznikají texty, které si všímají vztahu buddhismu 
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a posvátna. Lze je řadit k odbornému proudu literatury, v nichţ autoři vychází 

z argumentů Durkheima, Marxe či Webera o modernizaci vedoucí k sekularizaci 

a kde si všímají mechanismů a důvodů, proč v období úbytku zájmu o religiozitu 

dochází k rozvoji některých náboţenských uskupení a jiných nikoliv. Wuthnow 

(2004:363) ve svém textu argumentuje, ţe generalizování o normách a hodnotách 

buddhistických komunit, stejně jako pouhé sčítání počtu členů, nepřispívá příliš 

k pochopení komplexnější sociální reality, a začíná si proto všímat buddhistických 

skupin jako institucí a snaţí se uvaţovat o vlivu širší škály sociálních faktorů. 

Wuthnow (2004:367) chápe instituce jako normativní vzorce a ustavení sociálních 

kontaktů a vztahů, ve kterých je ukotvena a umoţňována interakce a výměna. 

V těchto centrech je specifická kultura západního buddhismu přímo produkována, 

jsou zde školeni učitelé meditace, probíhají zde přednášky, které ovlivňují preference 

zájemců o buddhistické učení a v neposlední řadě jsou také místem, kde se tito lidé 

setkávají. 

 Jedním z cílů této studie je snaha o co nejplastičtější zachycení komplexity 

praxe západního buddhismu jako příkladu, který pomůţe ukázat podobu a směřování 

soudobé religiozity. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli aplikovat kombinaci 

kvalitativních metod sběru dat. Aby bylo moţné lépe porozumět a popsat sociální 

domény a kulturní spojitosti, byla zvolena metoda nestrukturovaných rozhovorů a 

delších zúčastněných pozorování prováděných po celou dobu výzkumu. Cílem 

pozorování bylo podrobnější sledování podobností v praxi a identifikace odlišností 

jednotlivých buddhistických směrů. Výsledky uvedených prvních dvou typů 

výzkumných metod budou prezentovány v následující kapitole. Samostatně budou 

uvedeny výsledky polostruktrurovaných rozhovorů doplněných o výsledky analýzy 

dokumentů a obrazového materiálu, který byl zkoumán průběţně po celou dobu 
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výzkumu. 

Snow a Benford (1988) povaţují sociální hnutí za úspěšná, kdyţ se jejich 

členové snaţí o sladění osobního hodnotového rámce s rámcem konstruovaným 

z hodnot a významů, jichţ jsou hnutí nositeli. A sledování uvedeného slaďování 

rámců oba autoři povaţují za moţný způsob vysvětlení teorie sociálních hnutí. Mimo 

jiné autoři upozorňují na nutnost všímat si vztahu mezi rámcem sociálního hnutí a 

rámcem reprezentujícím sféru víry a hodnot (ibid). V případě západního buddhismu 

lze jiţ v úvodu říci, ţe zde se oba rámce budou překrývat. Rámec v oblasti víry a 

hodnot je moţné vysvětlit také teorií P. Bergera (1967), který pouţívá termín 

symbolický svět. Berger diskutuje existenci náboţenského symbolického univerza a 

sekulárního. Oba symbolické světy mohou plnit stejné funkce, zvláště pak 

v pluralitních společnostech mohou lidé volit a kombinovat náboţenské a sekulární 

symbolické světy při hledání významu a vysvětlení pro nejrůznější situace. Dle 

Bergera symbolické světy utváří větší, vnější překlenující rámec, který Berger 

označuje termínem Posvátný baldachýn (The Sacred Canopy.) a ve své teorii se snaţí 

ukázat způsoby a podoby, jakými posvátno překlenuje kaţdodenní realitu. 

Symbolický světe lze nazvat rámcem, kontextem či baldachýnem. V kaţdém případě 

je to systém, který dává hlubší význam a vysvětlení kaţdodenním aktivitám a 

ţivotním situacím aktérů. 

Dle slov Snow a Bedforda (1988) západní buddhismus představuje rámec 

vysokého hierarchického významu. Bude nás tedy zajímat, jak je tento vnější rámec 

západního buddhismu relevantní k ţivotní realitě členů buddhistických skupin a 

jakým způsobem se členové českých buddhistických center snaţí o slaďování, 

interpretaci, internalizaci či o transformaci svého osobního rámce s buddhistickými 
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idejemi. 

Vzhledem k tomu, ţe v době provádění terénního výzkumu (2006, 2007) 

nebyla k dispozici ţádná studie o demografickém sloţení české buddhistické scény, 

ani ţádný ucelený přehled o buddhistických školách a tradicích, které jsou u nás 

aktivní.  Po úvodním zúčastněném pozorování jsme se proto rozhodli provést tzv. 

rámcovou analýzu, kterou Hendl (2005:360) povaţuje za předběţnou fázi více 

interpretativních postupů. Průzkum pomocí rozeslaných dotazníků umoţnil získat 

údaje týkající se základních dat o sloţení a činnosti českých buddhistických skupin, o 

jejich praxi a způsobu, jakým je buddhismu komunikován s okolní společností. 

Z takto získaných dat bylo moţné získat ucelenější přehled o podobně českých 

buddhistických center, díky první fázi průzkumu vznikl jasnější obraz 

institucionálního zázemí, ze kterého čerpají dotazovaní respondenti. 

Z iniciativy členů ve vedení českých buddhistických center vznikl v roce 2008 

projekt nazvaný Jednota v rozmanitosti. V roce 2010 byl projekt završen publikací 

stejnojmenného sborníku. Na obsahu sborníku se podílely skupiny, které vytvářely 

původní články o sobě samých (na základě společně připravené osnovy). Články jsou 

koncipované tak, aby zachytily ţivé dění na české buddhistické scéně a neomezovaly 

se pouze na filozofické deklarace různých buddhistických směrů. Tento sborník, který 

představil základní činnost českých buddhistických skupin, jsem ve své disertaci 

vyuţila jako komparativní materiál pro první část svého výzkumu.  

4 Představení první fáze výzkumu - Buddhistické skupiny u nás 

V této části práci se zamyslíme nad podobou a současným stavem 

buddhistické obce u nás a naznačíme způsoby profilování a strukturování českých 

buddhistických skupin. V duchu definice náboţenství, která byla přestavena výše, 
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bude na českou buddhistickou scénu nahlíţeno jako kosmologii, referenční rámec či 

prostor, který utvářen kolem specifických idejí, produkuje specifickou kulturu. Bude 

nás hlavně zajímat, kým jsou české buddhistické skupiny vytvářeny a zda pro český 

buddhismus existuje určitá specifická praxe. Dále, zda se liší se od zahraničních 

skupin a v čem. Etnografická metoda výzkumu umoţňuje zpracovat a představit dění 

ve skupině z perspektivy členů, jejich formy myšlení, interakce a sociálních praktik 

(Hendl 2005:117), kterými jedinci společně vytváří sociální skutečnost českého 

buddhismu. 

Buddhismus je u nás zastoupen několika různými směry, které se odlišují jak 

praxí, tak do určité míry také předávaným učením, historií směru, ale i způsobem, 

jakým byly zaloţeny. Tweed (2006) si všímá tří nejčastějších způsobů ustavení 

náboţenských institucí. Některé jsou přímo zaloţeny místní členskou základnou, jiné 

jsou produktem ideového rozkolu a vznikají odlukou od starší skupiny. Poslední 

způsob zaloţení Tweed nazývá transplantací, tedy přenosem z cizího kulturního 

prostředí do nového, coţ lze označit také jako způsob misijní činnosti. 

Problematice modifikace buddhismu v prostředí Evropy se věnoval téţ 

Rothstein (1996:195), který zkoumal přímo schémata rozšiřování buddhismu 

v západním světě. Z jeho závěrů vyplývá, ţe buddhismus je nejčastěji „re-

exportován― z jedné země do další. A také, ţe kaţdý typ buddhistického společenství 

exportuje určitý vlastní vnější styl (módu, design interiérů center, grafiku 

publikovaných materiálů, jídelníček apod.) a ideové koncepty (např. důraz na 

ekologii, meditační praxi, sociální cítění apod.), který tvoří jakýsi monokulturní 

základ uvnitř širokého spektra tvořeného členy původem z mnoha různých kulturních 

celků. Proto je podle autora nutné studovat tato náboţenská uskupení nejen 
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prostřednictvím detailních studií, které jsou věnované jednotlivým zemím, ale je také 

potřeba se zaměřit na určení místních vlivů způsobujících odlišnosti (např. 

v organizační formě či v podobě rituálů) u těchto nadnárodních náboţenských skupin. 

Kinsley (1997:1) uvádí, ţe v momentě, kdy se na duchovním vedení buddhistické 

komunity začnou přímo podílet osoby neasijského původu, dochází modifikaci 

hodnot tohoto náboţenství (např. v evropských komunitách začal být kladen důraz na 

angaţovaný způsob ţivota natolik, ţe lze hovořit o tzv. ekobudhismu (Luţný, 2000). 

Cílem této fáze našeho výzkumu bylo zjistit, které směry buddhismu jsou u nás 

aktivní, zda tyto skupiny vznikly přímo v místním prostředí či zda k nám byly 

importovány, a jsou tedy součástí širší sítě mezinárodních (nadnárodních) 

buddhistických organizací působících v Evropě či v USA. 

Prostřednictvím mezinárodního kontaktního portálu Buddhanet 

(www.buddhanet.net) jsme získali výchozí seznam adres českých buddhistických 

center, který jsme postupně doplňovali a aktualizovali údaji z českých internetových 

stránek jednotlivých proudů působících u nás. Do všech 87 center prezentovaných na 

internetu, jsme zaslali poštou a e-mailem dotazník (viz Přílohy), který obsahoval 

třináct otázek sestavených do různých tematických bloků. První dva bloky se týkaly 

demografického sloţení centra. Třetí blok otázek byl zaměřen na typy nabízených 

aktivit, společenskou angaţovanost a časový poměr mezi meditací a přednáškami o 

buddhismu v průběhu jednoho týdne. Další dotaz z této sady zjišťoval, zda členové 

některou z aktivit centra vnímají jako rituál. Poslední část dotazníku zjišťovala zdroje 

a způsoby, jakými se o činnosti centra dozvídají noví zájemci o buddhismus a také, 

zda je centrum aktivní při získávání nových členů. 

V roce 2006 bylo celkem rozesláno 87 dotazníků, z nichţ bylo 10 (11,5%) 

vráceno jako nedoručitelné, dalších 20 (23%) center neodpovědělo ani po opakované 
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urgenci. Na základě informací z ostatních skupin se domnívám, ţe centra, která 

neodpověděla, ukončila nebo přerušila svoji činnost. Na průzkumu se tedy celkově 

podílelo 57 (65,5%) center náleţejících k různým směrům buddhismu. J. Honzík, 

autor projektu a editor sborníku Jednota v rozmanitosti, v úvodní kapitole uvádí, ţe na 

počátku svého projektu v roce 2008 oslovil kolem padesáti subjektů. Tři skupiny 

účast na projektu odmítly, další nereagovali, protoţe jiţ zřejmě centra nebyla aktivní. 

Českou buddhistickou scénu lze tedy povaţovat za poměrně stabilní, protoţe počet 

meditačních a buddhistických center v průběhu pěti let nijak zásadně nevzrostl, ale 

ani neklesl. Počet kolem padesáti center tedy pravděpodobně pokrývá současné 

potřeby zájemců o buddhismus u nás. 

 

4.1 Buddhistická centra v západním světě 

Buddhistická a meditační centra se v západní Evropě začala objevovat od 

konce šedesátých let minulého století. Prvním typem buddhismu, který v Evropě 

zdomácněl byl Zen (zájmu o Zen napomohla v této době literární díla autorů, jako 

byli například Jack Kerouac nebo Alan Ginsberg). Druhým typem byl jiţ zmiňovaný 

tibetský buddhismus. Rituály, symboly a postavy tibetských lámů přitahovaly od 

osmdesátých let minulého století velké mnoţství zájemců o duchovno tohoto druhu. 

Poukazuje na to i fakt, ţe centra tibetského buddhismu jsou v Evropě nejpočetnější. 

Zastoupení typů buddhismu u nás koresponduje se strukturou v dalších evropských 

zemích, kde je tibetský buddhismus také zastoupen nejpočetněji (Lenoir, 1999:169). 

Českou republiku do značné míry minul boom východních nauk v šedesátých a 

sedmdesátých let minulého století, a proto se zabýváme aţ vývojem v letech 

devadesátých. Pro srovnání vývoje české a mezinárodní buddhistické scény jsou tedy 

vybrány pouze studie, které se týkají stejného období. 
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V posledním desetiletí v celé Evropě velmi vzrostl počet center nejen tibetské 

tradice. U nás se první meditační skupiny začínají objevovat jiţ v roce 1990. Jejich 

tehdejší zakladatelé jsou dnes často vedoucími osobami občanských sdruţení, která 

legislativně zajišťují činnost center. V České republice, stejně jako v zahraničí, během 

posledních patnácti let došlo k velkému růstu v počtu buddhistických center: ze 14 

v roce 1993 na 60 v roce 2006 (Zdroj www.Buddhanet.net), viz Příloha 1. Podle 

Baumanna (2001:18) je toto období charakteristické vznikem center v celé západní 

Evropě. Nedá se tedy předpokládat, ţe centra u nás vznikla pouze v důsledku 

společenských změn, které zde proběhly. Baumann uvádí (ibid.), ţe například 

v Británii vzrostl počet center ze 74 v roce 1979 na 400 v roce 2000. Podobně 

v Německu, kde bylo v roce 1975 pouze 40 skupin, zatímco v roce 1999 je evidováno 

více neţ 500 center, meditačních skupin a buddhistických sdruţení. Dále Baumann 

cituje Dona Morrealeho a jeho Complete Guide to Buddhist America, kde je v roce 

1997 evidováno 1 062 meditačních center. Při sledování údajů o době vzniku těchto 

center zjistíme, ţe více neţ 60% z nich bylo zaloţeno v posledních dvanácti letech. Je 

to více neţ celkový počet center zaloţených během prvních osmdesáti pěti let 

minulého století. Lze tedy usuzovat, ţe vývoj v naší republice koresponduje s vývoje 

zájmu o buddhismus v západních společnostech, a bylo by zavádějící spojovat u nás 

tento trend pouze se společenskopolitickými změnami, které proběhy po roce 1989. 

Při srovnání počtu center u nás (57 center) a v zemích, jako je Irsko (26 center), 

Polsko (84 center) nebo Slovensko (12 center), ve kterých je podstatně silnější 

společenský vliv tradičních náboţenských uskupení (v těchto zemích je to katolická 

církev) můţeme uvaţovat o vlivu sekularizace na šíření buddhismu. Lenoir (1999) se 

ve své knize zabývá historickým vývojem šíření buddhismu ve Francii. Tam, 

v prostředí silně sekularizované společnosti, vznikala první evropská meditační 
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centra. Dá se tedy usuzovat, ţe také v České republice sekularizace napomohla šíření 

nových hodnotových systémů, které buddhismus do Evropy přináší. Tato teze bude 

ještě podrobněji diskutována v druhé části naší práce. 

Za další faktor, který ovlivňuje nárůst počtu buddhistických center v západním 

světě, je v odborné literatuře povaţována proměna náboţenských forem 

a hodnotových schémat vycházející z náboţenských základů. Například hlavním 

cílem Evropské studie hodnot (European Value System Studies, EVS), provedené 

v letech 1999-2000, bylo zjistit, zda Evropané sdílejí společné hodnoty vycházející 

z křesťanských základů. Jedním z poznatků tohoto mezinárodního projektu bylo, ţe 

téměř 20% dotazovaných v tomto výzkumu kombinuje křesťanství s určitou formou 

víry v reinkarnaci. Dále, ţe téměř dvě třetiny dotázaných nevěří v osobního Boha, ale 

v neosobní formu oţivující energie (EVS: 2000). 

Také z dat Českého statistického úřadu je vidět změna náboţenských forem. 

Trvalý úbytek počtu osob hlásících se k tradičním náboţenským organizacím 

a církvím byl základním stavebním kamenem studií o trvalé tendenci sekularizace 

a sklonu české společnosti k „ateismu― (Nešpor, 04/05: 108). Avšak počet případů 

osob hlásících se k jinému typu náboţenského vyznání, ukazuje spíše na kvalitativní 

změnu víry, neţ na její trvalý úbytek. V roce 1991 se k „Ostatním a nepřesně 

určeným náboţenstvím“ přihlásilo 21 085 osob a v roce 2001 vzrostl tento počet na 

221 801. Jedná se o nárůst z 0.2% na 2.2% populace (zdroj: www.czso.cz). Z údajů 

získaných při sčítání obyvatel v roce 2001 také vyplynulo, ţe buddhismus, ke kterému 

se hlásilo téměř 7 000 osob, je v této kategorii zastoupen nejpočetněji. Na druhém 

místě byl islám s počtem 3700 osob (ibid). M. Baumann (2001:21) zjišťoval 

kvantitativní zastoupení buddhismu v zemích mimo Asii. Při porovnání části jeho 

studie a dat Českého statistického úřadu je vidět, ţe stav zjištěný v České republice 

http://www.czso.cz/
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koresponduje s údaji z ostatních evropských zemí (Při vynechání počtů osob asijského 

původu hlásících se k buddhismu je to například v Maďarsku 6 000 osob z celkové 10 

milionové populace, v Dánsku 3 000 buddhistů neasijského původu z 5 milionů 

obyvatel a v Rakousku 12 000 buddhistů z 8 milionů obyvatel). Podrobněji jsou údaje 

pro další evropské země rozepsány v Příloze 3. 

Buddhismus v Česku, podobně jako v jiných zemích západní civilizace, 

zůstává záleţitostí menšího počtu lidí. Podle I. Štampacha (2001) se ale tradiční 

náboţenství těchto zemí (různá křesťanská vyznání) stávají také záleţitostí menších, 

uzavřených skupin. Autor dále upozorňuje na to, ţe se s buddhismem ztotoţňuje 

a jeho vliv pociťuje, nejmladší skupina respondentů (Štampach 2001) v porovnání 

s vyšším věkem členů tradičních církevních uskupení. 

4.1.1 Představení skupin české buddhistické scény 

V následujících odstavcích se pokusíme přiblíţit některé charakteristické rysy 

českého buddhismu a způsoby profilování a strukturalizace českých buddhistických 

center. Buddhistické školy (viz Příloha 2), které mají zřízený vyšší počet center 

v České republice a které navštěvuje pravidelně větší počet (několik desítek) členů, 

náleţí ke směrům s mezinárodní působností
1
. Celkově se jedná o více neţ 

nadpoloviční podíl z celkového počtu center. Způsob vzniku těchto center lze označit 

termínem transplantace, který byl vysvětlen výše. V místních podmínkách ale 

vznikají skupiny, které z různých důvodů nechtějí být členy „nadnárodních― 

buddhistických korporací i přesto, ţe následují stejný směr buddhismu. Dále lze za 

lokální, tedy neimportované, povaţovat skupiny angaţovaného buddhismu a ţáky 

Květoslava Minaříka (představitel sdruţení ale odmítl účast skupiny v průzkumu). 

U théravádového buddhismu, kde je tendence spolupracovat přímo s duchovními 

                                                 
1
 Jedná se o skupiny tibetského buddhismu náleţející k Buddhismu diamantové cesty, dále pak Kwan 

Um Zen, Soto Zen. 
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učiteli a organizacemi ze zemí théravádového buddhismu (Barma, Thajsko, Srí 

Lanka), spíše neţ se západními centry, lze také hovořit o vzniku těchto center 

v místních podmínkách. Ve většině případů byla zaloţena osobami, které mají přímou 

zkušenost s meditačním pobytem v buddhistických klášterech v Asii. Část skupin 

vznikla odlukou po roce 2005, kdy došlo k rozkolu mezi dr. Mirko Frýbou, do té doby 

nejnásledovanějším učitelem meditace, a jeho ţáky.  Je tedy moţné také u nás najít 

buddhistické instituce zaloţené všemi způsoby, které Tweed (2006) ve svém textu 

uvádí, tedy transplantace, zaloţení místní členskou základnou a produkt ideového 

schizmatu. 

Na dotazy týkající se návštěvnosti a velikosti členské základny center 

respondenti opakovaně odpovídali, ţe zjišťování počtu členů a údaje o nich 

nepovaţují za důleţité, a zdůraznili, ţe právě tuto flexibilitu či fluiditu organizační 

struktury své buddhistické skupiny upřednostňují. U nás, stejně jako v případě 

buddhistických center v jiných zemích (Henry, 2006), existují jakési vrstvy zájemců o 

buddhismus a meditační praxi, kam patří různou měrou aktivní (anonymní či pasivní) 

účastníci a sympatizanti, a tyto vrstvy jsou velice těţko mapovatelné. Sami 

respondenti uvádějí, ţe kromě udaného počtu aktivních členů (1 547 ve všech 

zúčastněných centrech) existuje kolem buddhistických center další skupina osob, 

kterou respondenti označují termíny jako „meditující―,  „sympatizanti― nebo 

„spolupracující― a která svým počtem v některých případech převyšuje počet 

pravidelných návštěvníků centra.
2
 V této skupině, na kterou lze vztahovat označení 

                                                 
2
  (Dzogčhen uvádí počet oficiálních členů o.s. 150 osob, ale dodává, ţe počet těch, kteří se věnují 

meditaci po celé ČR je  mezi 200–250 osobami). Podobná situace je například také ve skupině Buddha 

Mangala o.s. (théraváda). Respondentka uvádí, ţe zapsaný počet členů je 25, ale počet osob, které se 

zajímají o činnost sdruţení a nechávají si posílat informační materiály převyšuje 800 zájemců. 

Pravidelných meditačních schůzek jednou týdně se účastní 10–20 osob. Mimo to sdruţení organizuje 

intenzivní meditační víkendy a intenzivní letní meditační kurzy v průběhu 5–7 týdnů. Letních kurzů se 

zúčastní 20–45 osob týdně.  
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zavedená Tweedem (2002: 20), tedy night-stand Buddhists,  se pravděpodobně také 

nachází zbývající počet osob, kteří se k buddhismu přihlásili při sčítání obyvatel 

v roce 2001. V době provádění výzkumu v roce 2007 odhadovali vedoucí 

dotazovaných center celkový počet osob se zájmem o buddhismus asi na 10 000. 

Jejich odhady vycházely z objemu publikované a prodané literatury (například dle 

pracovníků nakladatelství DharmaGaia) a z údajů o návštěvnosti setkání 

s významnými zahraničními osobnostmi, například veřejné přednášky 14. dalajlamy 

a 17. karmapy.  

Tabulka 1 

Uváděný odhad počtu členů 

Buddhismus 
diamantové cesty 

634 
 

Dzogčhen 150 

Ostatní tibetský 
buddhismus 

76 

Soto Zen  61 

Kwan Um 86 

Théraváda  90 

Skupiny 
angažovaného 
buddhismu 

450 

CELKEM 1 547 

 

 Dříve, neţ uvedeme zbývající kvantitativní údaje o českých buddhistických 

komunitách, představíme jednotlivé skupiny, které svoji aktivitou výrazněji utváří 

podobu českého buddhismu. Metodologicky lze tuto část etnografického výzkumu 

nazvat doménovou analýzou (Hendl, 2005: 122), protoţe se jedná o přehled 

kulturního pozadí a organizačních strukturách studovaných institucí. Podle Russella 

(2002: 143) lze nejlépe získat obecnější náhled a základní porozumění určité sociální 

instituci prostřednictvím metody zúčastněného pozorování, které autor povaţuje za 

základ kulturní antropologie. Podle autora zahájení výzkumu zúčastněným 
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pozorováním rovněţ zvyšuje validitu získaných dat, protoţe pobyt v terénu napomáhá 

lepšímu formulování otázek, na které se snaţí výzkumník získat odpověď.  

 Zúčastněné pozorování, které bylo součástí tohoto výzkumu, probíhalo po 

celou dobu dvouletého sběru dat. V prvním, nejintenzívnějším období, které trvalo asi 

půl roku, jsme opakovaně navštěvovali přednášky pro veřejnost, které se v centrech 

konaly. Zúčastnili jsme se veřejných setkání se zahraničními učiteli, kteří 

navštěvovali své zdejší ţáky. Všímali jsme si prostorového uspořádání a organizační 

struktury center, tedy toho, co a proč odlišuje jednotlivé zastoupené buddhistické 

směry. V následujícím časovém období jsme jiţ cíleněji volili aktivity center určené 

dětem a rodinám s dětmi. Pravidelně jsme sledovali internetové stránky center a 

vydávanou literaturu. Vedení center jsme poţádali o moţnost zprostředkování 

rozhovorů s hlavními duchovními autoritami a učiteli, ať jiţ českými či zahraničními. 

Ve všech případech nám to bylo umoţněno. 

Jiţ v úvodním období, při neformálních rozhovorech jsme vysvětlovali své 

zaměření výzkumu na rodiny s dětmi. Brzy jsem si ale uvědomili, ţe tento výzkum 

nebude úplný bez předchozí analýzy role a funkcí buddhistických center, tedy bez 

toho, aniţ bychom zjistili, z jakého institucionálního zázemí rodiny čerpají. 

4.1.1.1 Tibetský buddhismus 

 Tibetský buddhismus, který je u nás zastoupen nejpočetněji, jsme po 

vyhodnocení výsledků výzkumu rozdělili do tří podskupin. Samostatně je uveden 

Buddhismus diamantové cesty (BDC), který je od roku 2007 náboţenskou organizací 

registrovanou Ministerstvem kultury České republiky. Představuje směr s největším 

počtem  zaloţených center a určitými specifiky, které jej odlišují od dalších skupin 
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tibetského buddhismu, a to i v případě, ţe se hlásí ke stejné linii tibetské tradice. 

Samostatně je uvedena také skupina Dzogčhen. Demografickým zastoupením 

a sloţením svých aktivit se tato skupina velice odlišuje od BDC. Spojením obou 

komunit by došlo ke zkreslení obrazu sociální skupiny, která v českém prostředí hledá 

hodnotovou inspiraci v tibetském buddhismu.  

 V českém prostředí existují buddhistické komunity, které se ideově inspirují 

ve všech hlavních školách tibetského buddhismu. Najdeme u nás zástupce nejstarší 

školy tibetského buddhismu nazývanou Ňingma. Nejvyšší naukou této školy je 

dzogčhen – původní přirozenost mysli, kdy se v jejím neduálním vědomí zrcadlí 

všechny jevy, aniţ by jej jakkoli ovlivnili. Na Západě je nejhojněji zastoupenou 

školou linie Kagjü, ve které jsou tradičně předávány nauky v přímém kontaktu 

z učitele na ţáka. Nejvýraznější linií je v současnosti Karma-kagjü. Další velkou 

školou je Gelug. Hlavním a nejznámějším představitelem tohoto směru je tibetský 

dalajlama. 

 Vadţrajána je převládající forma praxe tibetského buddhismu ve výše 

uvedených školách, pro které zvláště charakteristická praxe tantry. Tantrická praxe 

vadţrajány  pod vedením učitele má umoţnit duchovně vyspělým jedincům rychlé 

poznání vlastní buddhovské přirozenosti a její realizaci, aniţ by bylo nutné procházet 

velmi dlouhou cestu sebezdokonalení. Lze se ptát, zda přitaţlivost této techniky není 

také jedním z důvodů tak velkého zájmu o tibetský buddhismus na Západě. Při 

tantrických cvičeních jsou pouţívány vizualizace postav  a mandaly reprezentující 

určité kvality a silové aspekty, recitují se mantry, pouţívají mudry – rituální gesta. Při 

těchto technikách je zásadní vztah a směr přenosu z učitele a ţáka. Proto je 

významnou technikou tzv. gurujóga – tedy meditace na učitele. Technika známá jako 
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Phowa – přenos vědomí v momentě umírání je mezi západními ţáky také vyučována 

a praktikována (Honzík, 2010: 27-29). Například několikadenního meditačního 

výcviku a předávání techniky Phowa, které vedl Ole Nydahl, se v létě roku 2007 

zúčastnilo dva tisíce jeho ţáků a příznivců od nás, ale i ze zahraničí. 

4.1.1.1.1 Buddhismus diamantové cesty linie Karma 

Kagjü 

 

Obr. 2 Učitel Ole Nydhal se svojí ţačkou. Praha 16. 6. 2007 

Fotografie byla pořízena ve sportovní hale na praţském výstavišti (T-Mobile 

Arena), kde nejvyšší duchovní autorita linie Karma Kagjü, tehdy 24 letý  17. Gjalwa 

Karmapa Thinlä Thaje Dordţe
3
 vykonával některé základní rituální obřady iniciace 

několika stovek nových členů během přednášky určené široké veřejnosti. Program 

návštěvy 17. karmapy zahrnoval také návštěvu Staroměstské radnice, kde byl 

karmapa s doprovodem slavnostně přijat primátorem města.  

Na fotografii je zachycen lama Ole Nydahl, který se narodil v roce 1941 

v Dánsku, od roku 1968 se svoji ţenou studoval buddhismus v himalájských 

klášterech, a po té zaloţil hnutí BDC a šíří jej po celém světě. Těţištěm činnosti BDC 

                                                 
3
 Titul karmapa je linii Kagjü stejně významný jako titul dalajlama v linii Gelug. 
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jsou však evropská střediska. Karmapa navštěvuje na pozvání Nydahla západní 

centra. Tyto návštěvy lze označit jako určitý způsob snahy o prezentaci BDC jako 

přímého pokračovatele tibetské duchovní tradice. Na fotografii lze nahlíţet jako na 

skicu schématu instituce BDC, kde na vizuálním a materiálním pozadí tibetského 

buddhismu Ole Nydahl interpretuje a vysvětluje vlastní výklad buddhismu svým 

specifickým způsobem západním ţákům.  

V učení BDC lze najít všechny aspekty praxe vadţrajány tak, jak byly 

popsány v úvodu kapitoly.  Nydahl  (2001: 39) uvádí, ţe metoda, kterou nabízí, 

„ačkoliv nebyla v Tibetu příliš dostupná, je pro ty, kdo jsou schopni ji pouţívat, tou 

nejrychlejší zkratkou na cestě k osvícení.― Například západní vzdělání Nydahl uvádí 

jako jeden z důvodů, proč tak rychle jeho ţáci chápou posvátné tibetské nauky, které 

v Evropě šíří mezi tisíce svých příznivců, zatímco ve své zemi původu jsou určené 

pouze jednotlivcům. Nydahl vedle rychlé cesty k osvícení popularizuje mezi svými 

ţáky také ţivotní styl a politické názory, který vyznává (tedy propaguje rychlou jízdu 

na silných motorkách, seskoky padákem a představuje islám jako hrozbu západní 

civilizace a buddhismu).  Jak bylo řečeno, centrální prvkem tibetského buddhismu je 

vztah učitele a ţáka. A právě excentrická osobnost Nydhala je jedním z důvodů, proč 

byly nejen u nás zakládány další skupiny inspirující se odkazem linie Karma Kagjü, 

jeţ však za své duchovní učitele a učitelky povaţují přímo tibetské duchovní autority, 

nikoliv Nydahla.  

V průběhu terénního výzkumu jsem měli moţnost srovnat také strukturu 

institucí skupin tibetského buddhismu. Centra BDC existují téměř v kaţdém okresním 

městě a i kdyţ jsou navštěvovány pouze několika osobami, přesto do nich pravidelně 

jezdí tzv. cestující učitelé (pověření Nydahlem šířit učení BDC), kteří pořádají 
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přednášky, vedou meditace, a tím udrţují přímé spojení menších center se zastřešující 

národní a mezinárodní organizací BDC. Nydahl figuruje jako duchovní autorita 

tohoto směru, veškeré otázky managementu, marketingu a PR jsou řešeny 

profesionálním týmem stoupenců BDC. Kdyţ nám bylo umoţněno setkání a rozhovor 

s Olem Nydhalem, byla přítomna také tisková mluvčí BDC v Čechách. Média a 

odborníky na oblasti současného náboţenství zajímají zejména názory Nydahla na 

islám, postavení buddhismu v Evropě či jeho vztah k dalajlamovi. Mne zajímala 

strategie BDC v otázkách výchovy dětí k buddhismu. Nydahl, který sám děti nemá, 

toto nepovaţuje za prioritu, dokonce vedení dětí k buddhismu označil v konečném 

výsledku za málo efektivní. Pro děti přítomné na různých aktivitách organizovaných 

BDC funguje hlídání vzájemnou výpomocí přítomných rodičů a dětské koutky, 

nikoliv však s vedením k buddhismu. Pro dospívající mládeţ jsou organizována 

setkání s Nydahlem, kde jim uděluje poţehnání a přibliţuje buddhistickou nauku. 

Podle Nydahla noví členové přicházejí stále a sami a není třeba je proto cíleně 

vychovávat. Činnost BDC a osoba Oleho Nydahla oslovuje nejvíce věkovou skupinu 

kolem 20 let (v Čechách je nejčastěji uváděný průměrný věk členů BDC 26–30 let). 

Na mladší věkovou skupinu se zaměřuje například svými programy, které jsou 

zakončené uspořádáním společné párty nebo pořádáním filmových festivalů ve 

studentských klubech či organizováním silvestrovských oslav.  Ale také způsobem 

pouţívání médií a jazyka (blogy, internetové diskuse vedené formou otázek a 

odpovědí) a s důrazem na ţivotní styl v euroamerické civilizaci a distancováním se od 

pouţívání tzv. exotických rouch a či účesů.  

Jiná skupina (zařazená v tomto výzkumu do kategorie Ostatní tibetský 

buddhismus), která také náleţí k linii Karma Kagjü, nám umoţnila rozhovor s Khenpo 

Čhodrag Tenphel rinpočhe, tibetským lamou a jedním z hlavních učitelů zmíněné 
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linie. Jeho učitelem byl 16. karmapa, který zemřel v roce 1981. Nyní se stal učitelem 

17. karmapy, který byl v dětském věku označen jako reinkarnace zmiňovaného 16. 

karmapy. Desítky let vyučuje v rámci různých institucí v Indii a v Evropě. Zajímaly 

nás jeho názory na islám, západní modifikace buddhismu a předávání buddhistických 

hodnot dětem. Podle Khenpo Čhodrag Tenphel rinpočhe buddhistické učení nemá 

ţádné nepřátele, krom zatemněné lidské mysli, islám tedy na rozdíl od Ole Nydahla 

za nebezpečí buddhismu neoznačuje. Západní modifikace a interpretace nepovaţuje 

za nikterak vlivné a významné. Zdůrazňoval jednoduchost základních myšlenek 

buddhismu, které jsou stejně pochopitelné v Asii jako v Evropě. Západní interpretace 

povaţuje za verzi kulturního obalu, který buddhismus v kaţdém novém prostředí 

dostává.  

V oblasti předávání hodnot buddhismu dětem zastává Tenphel rinpočhe názor, 

který sdílejí také mnozí respondenti výzkumu, například členové skupiny Shambhala, 

a která bude představena v následujících odstavcích. Tedy, ţe podle karmických 

zákonů se děti nerodí do buddhistických rodin náhodně a ţe rodiče ţijící na Západě, 

pokud sami sebe za buddhisty povaţují, měli by umoţnit dětem tuto nauku poznat 

a neměli by je nechat bez vedení k buddhistickým hodnotovým schématům. 

4.1.1.1.2 Shambhala  

Další skupina, která se nesnaţí pouze přitahovat osoby hledající duchovno , 

ale otevřeně usiluje o aktivní přístup vedení dětí ke znalosti buddhistických hodnot, je 

skupina tibetského buddhismu náleţející k mezinárodní síti center Shambhala.  

„Šambhala je mýtem opředená říše, kde kaţdá bytost má moţnost vládnout 

svému světu.― je uvedeno na informačním letáku praţského centra. Leták dále 
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vysvětluje, ţe podstatou shambhalového učení je snaha o vládnutí svému světu 

a dosaţení osvícení bez toho, aniţ by člověk musel směřovat k opuštění světských 

záleţitostí. Zakladatel hnutí Čhögyam Trungpa rinpočhe, meditační mistr linie Karma 

Kagjü, který ţil od čtyř let v klášteře, proslul svým nekonvenčním aţ kontroverzním 

ţivotním stylem, zvláště poté, kdy se po ukončení meditačního odloučení v Bhútánu 

(Jeţek, 2010: 146) rozhodl odloţit mnišské roucho, oţenil se a zaloţil rodinu a šířil 

a praktikoval buddhismus jako laik v západním prostředí. Ideálem učení toho směru 

není postava mnicha, ale postava bojovníka, který ţije aktivně ve svém vlastním světě 

(Coleman, 2001: 146). Coleman ve svém textu také uvádí, ţe Trungpa představil 

učení Shambhaly v roce 1977 jako sekulární alternativu buddhismu, ve kterém se 

snaţil odstranit kulturní a náboţenskou fascinaci Tibetem a jeho kláštery. Meditační 

praxe však zůstává v prostředí společenství Shambhaly velice důleţitou součástí. 

Coleman (ibid.) uvádí, ţe někdy je učení center Shambhaly označováno za Trungpovu 

invenci, ovlivněnou navíc náboţenstvím Bön, původním náboţenstvím Tibetu, či 

některými méně známými směry tibetského buddhistického učení. V instituci 

Shambhaly se Trungpovo učení označuje termínem terma. Myšlenková terma jsou 

skryté části tibetského učení některého z dřívějších významných učitelů, určená 

k odkrytí v budoucnu některým z mistrových nástupců, a to v časech, kdy těchto 

učení bude třeba a budou zvláště účinná a vhodná pro danou dobu (Jeţek, 2010: 148). 

Zázemí velké mezinárodní společnosti umoţňuje místním centrům převzít 

systém vzdělávání a školit si vlastní instruktory meditací, učitele buddhismu i osoby 

zaměřující se na práci s dětmi. Sami členové to vidí jako pozitivní, protoţe v zázemí 

mezinárodní organizace rozvoj těchto aktivit probíhá intenzivněji neţ v prostředí 

malých místních skupin, jejichţ rozvoj je závislý na občasné návštěvě tibetského 

lamy. 
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Obr.3 Ilustrace z knihy Peaceful Piggy Meditation autorky Kerry Lee MacLean, 

učitelky dětských meditací a vedoucí programu Přechodových rituálů v Colorado 

Shambhala Center, USA.  

 

Jako příklad vyuţívání zahraničních zdrojů uvádím jednu stranu výukového 

materiálu pouţívaného v centrech Shambhala. Z bohatě ilustrované knihy je na první 

pohled patrný váţný přístup autorů k nejrůznějším dětským problémům. První 

ilustrace vţdy znázorňuje konkrétní problémovou situaci, zde například pocit únavy 

a vyčerpání z přípravy do školy. Druhý obrázek navrhuje řešení, v tomto případě  

informace o tom, ţe je třeba vědět, kdy si udělat přestávku. Poslední řádek na stránce 

obsahuje jednoduchý návod na provádění zklidňující dechové techniky (sednout si na 

tiché místo a dýchat). Zklidnění mysli a dechová cvičení jsou hlavními nabízenými 

nástroji pro řešení problémových situací.   

Děti nejsou v náhledu Shambhaly a buddhismu zrozeny jako nekompletní 

bytosti, které je třeba vzdělat a transformovat v dospělé. Děti, stejně jako kaţdá 

bytost,  jsou podle učení této skupiny a buddhismu obecně  ve své základní 

přirozenosti dobré, laskavé a inteligentní.   Výchova a práce s dětmi je spíše chápána 
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jako proces probouzení a aktualizování přirozené podstaty člověka. V průběhu 

terénního výzkumu jsem měli moţnost navštívit programy určené pro rodiny s dětmi, 

tzv. dětské dny, které jsou v centrech pravidelně organizovány. Hry a nejrůznější 

výtvarné činnosti probíhají přímo v meditační místnosti. Děti se učí pouţívat tento 

specifický prostor s meditačním oltářem, na který jeden ze členů před začátkem 

aktivit  obřadně doplní vodu do misek. Tibetský oltář se tak stává součástí dětského 

dne, není pouhou dekorací, jehoţ funkce by nebyla dětem představena. V místnosti si 

mohou děti hrát, ale nesmějí tam jíst a pít. Učí se, ţe meditační místnost je prostor 

odlišný od zbývajících. Učí se pouţívat meditační polštářky, tibetské mísy, uklání se 

soše Buddhy při příchodu do místnosti. Jsou vedeny k meditaci. Jako nástroj výuky 

rodiče pouţívají čas, po který je slyšet zvuk po úderu na kovovou tibetskou mísu. 

Rodiče také nechávají děti sedět před sebou v době, kdy meditují sami. V průběhu 

všech aktivit a her je dětem přibliţován buddhismus a jeho myšlenky. Rodiče se 

soustředí na zprostředkování pozitivních náhledů na svět. 

V době výzkumu také v praţském centru probíhaly přípravy na první tzv. 

Přechodové rituály. Tyto rituály jsou specifikem center Shambhaly. Koncept rituálů 

vychází z myšlenky dětství (nebo lidského ţivota) jako cesty, která se dostává do 

různých etap. Rituály jsou označením a oslavou přechodu z jednoho stádia dětství do 

dalšího. Při organizování všech aktivit zaměřených na děti, jsou v centrech vyuţívány 

zahraniční materiály, které mezinárodní sdruţení center Shambhala publikuje. Stejně 

tak  se aktivity konzultují se zahraničními lektory, kteří se této problematice věnují a 

přijíţdějí o výchově dětí k buddhismu přednášet. Například na tvorbě obsahu 

rodinnému programu, který probíhal v roce 2009 a jehoţ upoutávka je přiloţena níţe, 

se podílela  americká praktikantka shambhalového buddhismu, sama vychovávaná 

v rodině západních buddhistů. Letní program byl zaměřen na propojení 
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kontemplativních a aktivních činností, a to jak u rodičů, tak také u dětí. Podle 

účastníků letního programu si děti mají navykat na myšlenku  a význam zklidňování 

mysli, práce s dechem, na sdílení radosti z příjemných maličkostí. 
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 decompressor
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Obr. 4 Informační leták k letnímu rodinnému programu. 

 

Ve všech centrech tibetského buddhismu je duchovní učitel-lama centrálním 

prvkem, který odlišuje skupiny tibetského buddhismu od ostatních směrů. Učení 

těchto duchovních autorit a jejich názory na způsob ţivota v západním světě jsou 

osou, kolem které mnoho stoupenců tibetských směrů buddhismu organizuje svůj 

osobní a rodinný ţivot. Proto jsem v předešlých odstavcích krátce představili vlivné 

osobnosti, jejichţ myšlenky mají výrazný dopad na podobu a na fungování české 

scény tibetského buddhismu. O sociálních aspektech a roli duchovních učitelů 

v buddhistických rodinách bude pojednáno v následující části disertace v rovině 

teorií, které hledají zdůvodnění uvedeného fenoménu.  
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4.1.1.2 Théravádový buddhismus 

Théravádový buddhismus je rozšířen v zemích jiţní Asie  - v Barmě, na Srí 

Lance, Laosu, Thajsku a Kambodţi. Jedná se o nejstarší dochovanou formu 

buddhismu. Toto rozsáhlé učení Buddhových rozprav, pravidel pro mnichy a filozofie 

je zachováno v pálijském kánonu. Mezi základní a nejrozšířenější meditační praxe 

théravády patří meditace vhledu (satipatthána-vipassaná), meditace klidu (samatha) 

a meditace dobrotivosti (mettá) (Honzík, 2010: 20).  Praxe vippasany se na Západě 

rozšířila jako poslední, i kdyţ se jedná o praxi s nejstaršími historickými kořeny 

(Coleman, 2001: 8). Autor dále uvádí, ţe zatímco tibetský a zenový buddhismus byly 

na Západě představeny asijskými učiteli, praxe vippassany byla představena přímo 

západními učiteli, kteří se vrátili z Barmy a Thajska. Výsledkem toho je, ţe tato praxe 

je nyní nejméně zatíţena tím, co autor (ibid.) označuje jako asijské kulturní dědictví, a 

technika vippassany je prováděna velice sekulárním stylem ( proto je také 

velmi ovlivněna západní psychologií a terapií). 

4.1.1.2.1 Centra Dibbavana a Lotus 

 Théravádové meditační skupiny a centra se zejména orientují na rozvoj 

a prohloubení meditační praxe dospělých. Ve většině případů byly v devadesátých 

letech zaloţeny některým ze svých členů, který ukončil meditační výcvik v asijském 

klášteře. Skupiny ve svém původním poslání byly místem, kde se setkávali ti, kteří se 

z buddhistických klášterů vrátili, s těmi, kteří podobné prostředí chtěli navštívit či se 

na návštěvu a eventuelně také na mnišskou ordinaci připravovali. V současné době 

skupiny stále zůstávají místem setkávání podobně zaměřených osob, zaměřují se však 

více na rozvoj individuální meditační praxe v místních podmínkách a postupně 

začínají plnit další sociální funkce. Centra  jsou místem setkávání s asijskými mnichy, 
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kteří přijíţdějí vést meditační soustředění nebo oslavit se západními stoupenci 

buddhismu svátek Vésakhá  (největší buddhistický svátek připomínající Buddhovo 

narození, probuzení a odchod do parinibbány).  V Praze několik théravádových 

skupin vyuţívá ke svým setkáváním centrum Lotus v Dlouhé ulici. Praţské 

buddhistické centrum Lotus existuje od roku 1998. Náklady na provoz centra jsou 

z větší části pokryté sponzorskou činností jednoho ze zakladatelů, který po svém 

pobytu v asijském klášteře chtěl s pomocí zahraničního buddhistického mnicha 

utvořit zázemí pro rozvoj meditační praxe a místo pro setkávání s učiteli různých 

tradic buddhismu. Prostory centra Lotus vyuţívá několik dalších buddhistických škol, 

které také přispívají na provoz centra, jejich setkávání však probíhají odděleně.  

 Jako další ilustrativní příklad reprezentující théravádový buddhismus u nás  

lze uvést centrum, které vzniklo z iniciativy jedné osoby. Tím je centrum Dibbavana, 

meditační centrum Kouzelný les v západních Čechách, jehoţ majitel po svém návratu 

z barmského kláštera zakoupil a přebudoval venkovskou usedlost v místo, kde je 

moţné uskutečňovat buddhistickou praxi tak, jak je to běţné v asijských klášterech 

a meditačních centrech při dlouhodobějších meditačních ústraních. V místě také 

pobývá po dobu několika měsíců v roce buddhistický mnich původem z Malajsie, 

který vyučuje buddhismus v západním prostředí a vede zde také meditační 

soustředění. Obě centra v posledních letech poskytují zázemí skupinám, které se 

věnují cvičení jógy. Tato koexistence jógy a buddhistické meditační praxe reflektuje 

současný trend, který spojuje jógu jako fyzické cvičení s myšlenkovými koncepty a 

náhledem na svět zaloţeném na idejích vycházejících z buddhismu (více o této 

problematice např. www.yogajournal.com).  
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Obr. 5 Organizační přípravy před udělením poţehnání novému meditačnímu centru 

Dibbavana, Dolní Sedliště, květen 2007. 

 

Děti jsou na všech aktivitách všech théravádových center vítány (pokud se 

nejedná o praxi meditace v ústraní a za dodrţování mlčení). Nebývá však pro ně 

organizován speciální program, vyjma setkávání s mnichy, kdy se děti učí mnichy 

podarovat a nechat si od nich poţehnat. V centrech théravádového buddhismu nebývá 

kladen tak silný důraz na komunitu jako například v centrech Shambhaly, vedení dětí 

k buddhismu bývá ponecháno na rozhodnutí rodičů. 

 V době, kdy probíhal terénní výzkum v centru Lotus, vznikal zde z iniciativy 

rodičů dětí ve školním věku nový projekt. Pracovně byl projekt nazvaný buddhistická 

nedělní škola (která nakonec probíhala z organizačních důvodů ve čtvrtek). Cílem 

projektu je umoţnit setkání dětem vyrůstajícím v podobně zaměřených rodinách, 

protoţe se rodiče začínali obávat, ţe děti vedené k buddhismu se v běţném kolektivu 

mohou cítit osamoceně. Náplň těchto setkání ve svém počátku čerpala opět ze 

zahraničních materiálů. Oblíbené byly zejména příběhy z Buddhova ţivota. Po 

převyprávění příběhu následoval kvíz zaloţený na příběhu, eventuelně výtvarná 
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aktivita. Děti si po celou dobu hrály v meditační místnosti, učily se pouţívat tento 

prostor, společně například umístily květiny k Buddhově soše. Jindy tvořilo náplň 

setkání například společné cviční jógy vedené jednou z matek. Cíleně se snaţila o to, 

aby si děti  uvědomily rytmus dechu a s dechem pracovaly. Veškerá cvičení a 

povídání o buddhismu děti vnímaly jako hru, stejně jako celé setkání skupinky.  

Ve druhé části textu, kdy budou detailněji rozebrány další strategie vedení dětí 

k buddhismu, se k problematice théravádových center vrátíme. Podrobněji bude 

rozebrána také role buddhistických mnichů v rámci těchto center a rodin.  

4.1.1.3 Zenový buddhismus 

Za zenový buddhismus jsou povaţovány školy a tradice, které se rozšířily 

z Číny do Japonska a následně také do Koreje. Studium textů a rituály nejsou 

povaţovány za důleţité a největší důraz se klade na meditační pohrouţení. Cílem je 

uvědomění si vnitřní buddhovské podstaty vlastní mysli (Honzík, 2010: 25). Tento 

stav můţe nastat v meditaci (dle některých škol toto nastává postupnými vhledy, dle 

jiných náhle), v interakci mezi učitelem a ţákem (někdy jsou ţáci k prozření dosti 

drsně vedeni) a nebo rozbitím běţného konceptuálního myšlení (pouţíváním tzv. 

kóanů. Známý je například kóan: Jak zní tlesknutí jedné ruky?) (ibid.). K zenové 

praxi se západní ţáci často dostávají přes praxi bojových umění (karate, kung-fu), kdy 

fyzická cvičení jsou doplňována meditačním soustředěním, které se nezřídka stane 

pro ţáka důleţitějším. 

Zenová centra u nás kromě meditace nabízejí škálu aktivit, které jsou velmi 

spojeny s vizuální a materiální kulturou Japonska a Koreje. Jedná se o výuku 

kaligrafie, umění recitace a zpěvu, ale také tradičním řemeslům jako je výroba mečů, 
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oděvů, nábytku a podobně. Někteří členové jsou odborníky na kulturu a jazyk 

Japonska. Překládají texty a ţivotopisy mistrů z japonštiny, studují vztahy mezi 

bojovým uměním a buddhismem, studují japonský čajový obřad. 

V sedmdesátých letech 20. století přinesl zenový mistr Sung Sahn do Evropy a 

Ameriky učení školy Kwan Um, které vychází z korejského buddhismu. Stejně jako 

jiné zenové školy, také tato, ve které působí mnoho učitelů a mnichů západního 

původu, se soustředí na meditační praxi. Hlavní myšlenku školy Kwan Um prozrazuje 

název samotný: „Vnímej zvuk světa.― Praxe meditace v sezení, 108 poklon, zpěvy 

súter tak, jak jsou zpívány v korejských klášterech, a intenzivní meditace v ústraní 

nejsou aktivity příliš vhodné pro děti. Proto také centra hrají svoji roli v rodinách 

inspirující se zenovým buddhismem nepřímo. Zenová centra, vycházející jak 

z japonského, tak také z korejského zenového učení, jsou především estetickým a 

materiálním zázemím pro ty, které inspiruje kultura obou zmiňovaných zemí.  

Toto je patrné nejzřetelněji na příkladu centra školy Sótó známé jako Zendo 

na Můstku, jinak Sekce pro studium náboţenství a filozofie při Česko-japonské 

společnosti. Cílem skupiny je opět umoţnit zájemcům společnou meditační praxi. Po 

otevření Kulturního a informačního centra Česko-japonské společnosti na Můstku 

skupina pouţívá tzv. čašicu – čajovou místnost, ve které probíhá výuka čajového 

obřadu, a která se podobá prostorám, kde probíhají zenové meditace (Ţemla, 2010). 

V této skupině existuje forma mezináboţenské spolupráce s Českou provincií 

Tovaryšstva Jeţíšova, která poskytuje zázemí jezuitské koleje k pravidelným 

kaţdoročním setkání ţáků s mistrem Fumonem Nakagawu Róšim, který přijíţdí 

přednášet a vést meditační soustředění (ibid.).  
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Obr. 6 Fotografie z meditačního soustředění skupiny Kwan Um Zen, Praha, květen 

2010. 

  

4.1.2 Činnost a podoba aktivit českých buddhistických center 

 Ve všech skupinách jsou oproti pravidelným setkáním v oblibě nepravidelné, 

ale intenzivní aktivity (meditační soustředění, setkání se zahraničními učiteli apod.) 

které napomáhají individuální duchovní praxi. Český buddhismus tedy není uzavřen 

do vzniklých center a mezi úzký okruh zájemců – členů skupin. Aktivní skupiny 

nejsou nijak výrazně odděleny od společnosti, která je obklopuje, jejich organizační 

forma je naopak velice pruţná a otevřená, beze snahy o definování hranice členství 

a nečlenství. Buddhistická centra fungují, více neţ cokoliv jiného, jako informační 

body. Tomuto odpovídá nabídka aktivit centra, která se zaměřuje na instruování 

meditační praxe a informování o buddhistické nauce, a také způsob, jakým centra 

svoji činnost prezentují novým zájemcům. Internet je hlavním nástrojem komunikace 

spolu s osobním doporučením stávajících členů. Další formy oslovení veřejnosti se 

lišily v závislosti na velikosti města, ve kterém se centrum nachází. Početnější 

skupiny z větších měst častěji vyuţívají plakáty, letáky, organizování veřejných 

přednášek v knihovnách, spolupráci s regionálním tiskem nebo vytváření 
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rozhlasových příspěvků. 

I přes to, ţe je u všech jasná snaha oslovit nové zájemce, všichni zúčastnění 

respondenti uvádějí, ţe se nesnaţí aktivně získat nové členy, vyjma jedné skupiny 

angaţovaného buddhismu. Odpověď „ne― často doprovázelo vysvětlení snaţící se 

zdůraznit nemisijní charakter buddhismu. Vyskytla se také zdůraznění, ţe skupina 

pouze poskytuje moţnost setkání s buddhismem, ale do rozhodnutí jednotlivce se 

zasahovat nesnaţí. Jeden z respondentů zakončil své vysvětlení slovy: „[…] avšak 

není cílem je nezískat.“  Tyto závěry korespondují s analýzou, kterou představil 

Obadia (2001, 96) a kde si všímá způsobu a zdůvodňování odmítání uţití termínu 

„misie― v referencích o šíření buddhismu na Západě. 

4.1.2.1 Korelace věku a buddhistické praxe 

Věkové sloţení buddhistických skupin se ukázalo být odlišné od věkového 

průměru zjištěného z výsledků šetření získaných při průzkumech v západoevropských 

zemích a ve Spojených státech. Smith (2007: 313)  provedl průzkum ve 

sdruţení American Buddhist Organizations. Nejčastěji udávaný věk členů je 

v rozmezí 40–59 let a tvoří 60,3% všech odpovědí. Věkové rozmezí, které vychází 

jako nejvíce (80%) zastoupené v České republice je v intervalu 25–35 let.  Smith 

udává pro nejmladší respondenty škálu 20–39 let. V tomto rozmezí se ale nachází 

pouze 10% odpovědí, které obdrţel. Na základě toho Smith usuzuje, ţe buddhismus je 

ve Spojených státech převáţně záleţitostí poválečné generace, tzv. babyboom 

generation, která má přímou zkušenost se sociálními hnutími šedesátých let a která 

hledala hodnotové a duchovní orientace ve východních tradicích. Nejčastěji udávaný 

průměrný věk členů ve Velké Británii je 48 let (Henry, 2006: 12). Autor poukazuje 

především na změny ve vnímání podoby Boha a role tradičních církví ve společnosti 
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jako na důvod, proč je buddhismus atraktivní pro uvedenou věkovou skupinu. Svá 

tvrzení opírá o výsledky kvantitativních studií hodnot.  

 

Tabulka 2 

Nejčastěji uváděný průměrný věk členů českých buddhistických center 

Sociálně angažovaný 
buddhismus 

 

25–32 

 
Buddhismus 
diamantové cesty   

 

26–30 

Kwan Um      

 
28–30 

Soto Zen 29–35 

 
Ostatní  
tibetský buddhismus      

30–35 

Théraváda      

 
30–35 

Dzogčhen      

 
32–42 

 

Při porovnání údajů průměrného věku členů se získanými daty o čase, který 

věnují aktivitám, jako jsou meditace a přednášky o buddhismu, se ukazuje, ţe niţší 

věková kategorie českých buddhistů (25–30 let) upřednostňuje směry s menším 

důrazem na meditační praxi a s vyšším časovým podílem přednášek o buddhismu 

nebo jiných aktivit. Skupiny zaměřené na dobročinné a charitativní projekty 

ponechávají podobu meditační praxe zcela na kaţdém ze svých spolupracovníků. 

Rozvoj individuální meditační praxe tedy není cílem těchto organizací. 
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Tabulka 3 

Časový poměr aktivit v během týdne 

 

PŘEDNÁŠKY : MEDITACE 

       Přednášky    Meditace 

       (hodiny/minuty)   (hodiny/minuty) 

_________________________________________________________________________________ 
Buddhismus diamantové cesty  Desetiminutovky před meditací 20-30 min. týdně společně

      Přednášky cestujících učitelů Indiv. praxe různá 

      1 hod. týdně ve větších centrech  

 

Kwan Um     Nepravidelné asi 1x měsíčně 1 hodina minimálně  

    

Soto Zen     Nepravidelné    45 min – 3 hodiny 

 

Ostatní tibetský buddhismus  1 hodina    4 hodiny  
   

Dzogčhen     1 hodina    3 hodiny 

 

Théraváda     15 minut     3 hodiny minimálně 

    (10% času při společných setkáních) (90%času při společných 
setkáních) 
____________________________________________________________________________ 

 

 

  4.1.2.2 Zastoupení žen a mužů v českých buddhistických 

skupinách 

Dalším ze znaků charakterizujících podrobněji určitou skupinu či komunitu je 

vedle věkové struktury také její členění na muţe a ţeny. Z údajů zveřejněných 

Českým statistickým úřadem vyplývá, ţe v naší společnosti jako celku je religiozita 

ţen výrazně vyšší, neţ muţů. Český statistický úřad ve zveřejněné analýze Skladby 

obyvatelstva podle náboţenského vyznání, pohlaví a podle věku (www.czso.cz) uvádí, 

ţe: „Ţeny hlásící se k náboţenství přitom představovaly ze všech věřících celkem 

56,7.“ Na stejném místě ČSÚ zmiňuje převahu ţen v etablovaných „domácích― 

církvích. Naproti tomu u většiny „nových― náboţenství je tento poměr obrácený. 

V naší populaci se přihlásilo k islámu, buddhismu a hinduismu více muţů neţ ţen. 

Získaná data korespondují se zjištěnými údaji ČSÚ o početní převaze muţů-členů 

buddhistických skupin. Podrobnější dělení podle typu buddhismu navíc naznačuje 

určité tendence a strategie, podle kterých ţeny a muţi upřednostňují jednotlivé 

buddhistické směry. Při sestupném řazení výsledků je patrná moţná strategie výběru 
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typu buddhismu v závislosti na míře sociální angaţovanosti skupiny a na způsobu 

meditační techniky. 

 

Tabulka 4 

Skladba členů buddhistických skupin  

 

 Ženy (%) Muži (%) 

Ostatní tibetský 
buddhismus 

52 48 

Sociálně 
angažovaný 
buddhismus 

47 53 

Buddhismus 
diamantové cesty 

47 53 

Kwan Um Zen 41 59 

Dzogčhen 34 66 

Théraváda  32 68 

Soto Zen 25 75 

 

 

Na základě dosud zjištěných údajů se domnívám, ţe ţeny jsou aktivnější ve 

směrech, které jsou větší měrou společensky angaţované. Skupiny, kde je vyšší 

zastoupení ţen (kolem 50%) se snaţí buddhismus zasadit více do kulturního kontextu 

Západu, jejich primárním zaměřením není pouze poskytnout metodologii ke získání 

individuálního duchovního proţitku, ale snaţí se o konkrétní společenské angaţování. 

Ať jiţ na lokální úrovni (např. organizováním výstav a workshopů s tématikou 

buddhismu) nebo v globální sféře, například v oblasti problematiky lidských práv 

v zemích jako je Tibet a Barma nebo jsou aktivní v konkrétní charitativní činnosti 

(např. organizování adopcí na dálku, zřizování buddhistických školek na Srí Lance). 

Školy, jako je théraváda či Zen, preferují zájemci s potřebou určité standardizace 

duchovní praxe a volí proto prostředky, které poskytují co nejlepší zázemí pro daný 

cíl. Tyto směry, které kladou důraz na formálnější či ritualizovanější praxi meditace, 
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ţeny na základě získaných údajů vyhledávají méně.  Nicméně v obou zenových 

školách jsou ale ţeny zastoupeny jak ve vedoucích funkcích lokálních skupin, tak také 

ve vedení národní sanghy (buddhistického společenství určitého směru). V případě 

školy Kwan Um například v Brně působí opatka sanghy. Ze školy Soto zen jsme byli 

kontaktováni respondentkou, která o sobě uvedla, ţe je „hlavním sekretářem sanghy 

mistra Kaisena v ČR“. Toto rozloţení koresponduje s teorií, kterou ověřoval ve svém 

pozorování mezi jinými také Tweed (2006), kdy ţeny ve vedoucích rolích lze najít ve 

společensky okrajových náboţenských skupinách nebo v první generaci 

náboţenských společenství v novém prostředí. Později však tyto skupiny začínají 

kopírovat kulturní vzorce zavedeních společenství a ţeny z vedení mizí. 

 

4.1.2.3 Český (ne)angažovaný buddhismus 

Západní buddhismus je často označován jako sociálně angaţovaný. Během 

posledních let se objevilo velké mnoţství studií věnovaných buddhismu, který je 

určitým způsobem reinterpretovaný tak, aby se stal kompatibilnější s vizemi, které 

Liogier (2004) označuje jako „solidarist-universalist“. V západní Evropě existuje 

velké mnoţství skupin, které je moţné specifikovat  jako sociálně angaţované a které 

je těţké označit jiným zde uváděným typem buddhismu. Právě o společensky 

angaţovaných skupinách a jejich aktivitách vychází největší počet odborných textů 

a monografií, neţ o kterémkoliv jiném západním buddhistickém směru (např. 

Bauman, 1998; Chappell, 1999; Harvey, 2000; Henry, 2006; Kisala, 1999; Kotler, 

1996; Kraft, 1999 a Queen, 2000). Na základě těchto studií lze tvrdit, ţe sociálně 

angaţovaný buddhismus dosti výrazně ovlivňuje podobu buddhistického učení 

prezentovaného v západní Evropě s důrazem na globální vizi lidských práv, ekologii, 

zodpovědný přístupu k nejbliţšímu prostředí či komunitě. 
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 Z toto důvodu jsme do dotazníku zařadili dotaz na oblasti, ve kterých jsou 

česká centra aktivní
4
. Pokud se nejedná o skupiny zaloţené primárně například za 

účelem angaţování se v problematice lidských práv v Tibetu,  je společným znakem 

všech zkoumaných buddhistických směrů u nás velice nízká míra sociální aktivity. 

Z odpovědí uvedených v dotaznících je především patrné, ţe kaţdý z představených 

směrů má zájem na zvyšování počtu svých center a podporuje to. Jako další je častěji 

uváděna jen publikační činnost. Pouze ve dvou případech byla zmíněna účast 

v mezináboţenském dialogu. O českém buddhismu proto nelze mluvit jako 

o angaţovaném buddhismu, neboť uvedené aktivity naprosté většiny buddhistických 

skupin se nesnaţí zasahovat do prostředí mimo rámec center. 

Skupiny, které vznikly přímo za účelem provozování dobročinných 

buddhistických organizací a projektů, byly zakládány v devadesátých letech minulého 

století. Pro ilustraci zde uvádím příklady činnosti šesti větších skupin. Prvním z nich 

je LUNGTA o.s., sdruţení zaměřené na  získávání a zprostředkování objektivních 

informací o tibetské kultuře a upozorňuje na porušování lidských práv v oblasti. 

A prostřednictvím veřejných sbírek se snaţí zajišťovat pomoc. Také zajišťování 

finančních příspěvků, v tomto případě pomáhající českým mnichům a mniškám doma 

a v zahraničí je náplní Mezinárodního buddhistického nadačního fondu (MBNF). 

M.O.S.T o.s. je sdruţení zaměřující se na pomoc tibetským uprchlíkům v Indii. Od 

roku 2009 je podporováno Ministerstvem zahraničních věcí ČR v rámci projektů 

zahraniční rozvojové spolupráce. Také tibetské kulturní oblasti se věnuje občanské 

sdruţení POTALA, které si klade za cíl přispívat k zachování a ochraně tibetské 

kultury, lidských práv v oblasti a šířit povědomí o jejich přínosu celosvětovému 

                                                 
4
 Dotaz se týkal aktivit center v oblasti: ochrany lidských práv, ekologie, charitativní činnosti, 

publikační činnosti a podpory zřizování nových center. 
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kulturnímu dědictví. Projekty sdruţení jsou v oblasti vzdělávání, výsadby stromů, 

obnovy tibetských klášterů, projektu pro nevidomé, budování polikliniky a podpory 

dětského vzdělávání. Poslední dva aktivní projekty se snaţí zpřístupnit české 

veřejnosti informace o buddhismu. Prvním z nich je projekt Dharma-zdarma, která 

formou distribuce knih zdarma šíří literaturu o théravádovém buddhismu. Sdruţení 

spojuje překladatele, korektory, grafiky a specialisty, kteří se podílí na jednotlivých 

publikacích. Posledním angaţovaným projektem je  internetový portál RIME. Je 

otevřený všem buddhistickým tradicím a skupinám, které zde chtějí publikovat články 

a informovat o svých aktivitách. 

4.1.2.4 Orientace center na duchovní praxi 

I kdyţ ne vţdy se skupiny prezentují jako organizace náboţenského 

charakteru, z odpovědí uvedených v dotaznících lze usuzovat, ţe centra jsou primárně 

orientovaná na duchovní praxi. A to například proto, ţe dle respondentů jsou 

v centrech prováděny aktivity, které členové vnímají jako rituály náboţenského 

charakteru. Respondenti uvádějí také, ţe při těchto rituálech je pouţíván jiný jazyk 

neţ čeština (např. pálí, sanskrt, tibetština, korejština). Respondenti sami označují jako 

náboţenské rituály recitace buddhistických textů a manter v jiném jazyce neţ je 

čeština (např. pálí, sanskrt, tibetština). V některých případech povaţují za rituál také 

meditaci.  

V českých centrech není kombinováno více buddhistických směrů 

a buddhismus není kombinován ani s jinou duchovní praxí. A tato fixní struktura 

předávaného  buddhistického učení je viděna členy jako pozitivní. Skupiny jsou 

formovány kolem jasně daného ideového schématu, který tvoří myšlenkový základ 

skupiny, nejedná se zde o postmoderní spirituální brikoláţ, tedy o kombinování 
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různých typů duchovních směrů. Z tohoto základu vychází veškerá další činnost 

skupin. Pokud chceme buddhismus u nás označovat jako náboţenství, pak tedy jako 

náboţenství meditační praxe, ať jiţ kolektivní nebo individuální.  

4.1.2. 3 Shrnutí první části výzkumu  

 V průběhu posledních desetiletí se buddhismus v západní kultuře stává se 

předmětem  osobního zájmu narůstajícího počtu osob, avšak jejich počet zůstává 

v posledních letech spíše neměnný. Vývoj podoby buddhistických skupin v centra 

a ve státem registrovaná náboţenská sdruţení  umoţňuje sledovat způsoby formování 

a diferenciace soudobých náboţenských skupin, ve kterých jejich členové aktivně 

přistupují k utváření podoby vlastní religiozity a náboţenské praxe. Jsou si vědomi 

rozdílů v nabízené praxi a cíleně si vybírají specifický směr. 

 

 Česká buddhistická scéna, která byla aţ do devadesátých let minulého století 

tvořena převáţně jednotlivci, je nyní ovlivňována činností buddhistických center 

a skupin, které jsou otevřena veřejnosti. I přes volnou organizační formu lze sledovat 

charakteristické prvky českých buddhistických skupin v porovnání dostupnými 

výsledky zahraničních studií. Věková skladba buddhistických skupin u nás je výrazně 

niţší neţ je věkový průměr skupin jinde. Dalším rysem je také výrazně niţší míra 

sociální angaţovanosti skupin u nás a orientace na aktivity náboţenského 

a duchovního charakteru.  V českých buddhistických centrech lze najít všechny 

základní dimenze náboţenských organizací (Baker, 2007). Buddhistická centra jsou 

prostorem, který je vytvořen specifickou materiální a estetickou kulturou. 

V prováděné praxi lze identifikovat prakticko-rituální rozměr a dále také dimenzi 

zaměřující se na proţitkovou a emocionální rovinu proţívání náboţenství. Narativní 

i mystický rámec předávaného učení, stejně jako jeho doktrinální i filozofický 
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charakter. Buddhistické instituce také poskytují rámec pro diskusi etických 

a sociálních problémů, které tím formují osobní postoje členů těchto center. Nabízí se 

tedy otázka, jak se v závislosti na buddhistické praxi utváří a mění schémata vztahu 

náboţenství a kaţdodenního ţivota členů mimo rámec buddhistických center.  

 

5 Metodika práce a metody zkoumání druhé fáze výzkumu 

Jak bylo jiţ uvedeno, cílem předkládané práce je získat obraz české 

buddhistické komunity s důrazem na zdokumentování strategie výchovy dětí 

v českých buddhistických rodinách. Pouţitou výzkumnou metodu lze označit jako 

etnografický výzkum (Hendl, 2005: 117). Etnografické zkoumání náboţenských 

skupin má svá úskalí, kterými se zabývají Beit-Hallahmi a Argyle (1997: 40). Ve 

svém textu vznáší obavy, ţe závěry výzkumů náboţenských komunit mohou více 

vypovídat více o ideálech, které jsou chtěné a hlásané věroukou v těchto skupinách, 

neţ o ţivotní realitě členů těchto uskupení. A takto vedený průzkum nemusí 

dostatečně mapovat vnitřní svět individuálních aktérů.  Druhá část dizertace se proto 

jiţ nezabývá podobou českých buddhistických institucí, ale je věnována přímo 

specifické skupině individuálních respondentů – rodičům s dětmi. Z tohoto důvodu je 

zdrojem metodologie pro představovaný výzkum fenomenologické zkoumání, které 

se snaţí o analýzu proţité zkušenosti respondenta v rámci specifického fenoménu 

západního buddhismu.  

Pouţití metody fenomenologického zkoumání je přitakáním tvrzení E. 

Husserla (1996) o tom,  ţe poznání nespočívá v konstruování obecných principů, ale 

v deskripci fenoménu samého. Husserlovy filozofické myšlenky o zkoumání 

proţívané skutečnosti, času, lidských intencí a obsahu zamýšleného jednání 

inspirovaly sociology a antropology k praktické aplikaci těchto tezí do prováděných 
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výzkumů. Proto bychom se nyní v krátkosti chtěli věnovat teoretickým pracem, které 

byly inspirací a metodologickým zázemím odborných teorií pro tuto dizertaci. 

 V okamţiku, kdy ve výzkumu začínáme uvaţovat o vztahu náboţenské 

společnosti či skupiny a jednotlivce, nelze přehlédnout dílo Petra Bergera. Berger 

spolu s Luckmannem jako jedni z prvních představili fenomenologické koncepty v 

sociologii náboţenství. V jejich teoretickém pojetí lze také o této práci uvaţovat jako 

o mapování institucionalizace západního buddhismu, o zachycení procesu adaptace a 

reifikace nových symbolických světů, díky nimţ je utvářen nový koncept sociálního 

světa (Berger, Luckmann, 1966) české buddhistické scény. 

 Protoţe buddhismus v této práci řadíme do náboţenských systémů, uvedu zde 

dílo P. Bergera, které významným způsobem ovlivnilo zkoumání vztahu kaţdodenní 

reality a náboţenství, knihu  The Sacrad Canopy (1967), Posvátný baldachýn. Berger 

ve svém textu uvaţuje o tom, do jaké míry jsou posvátné a neposvátné reality 

kolektivně konstruovány symboly. Někdy tato kniha bývá povaţována za 

sekularistické dílo (Nešpor, 2009), jindy se lze setkat s argumentem, ţe právě 

tvrzením o konstruování náboţenských systémů pomocí symbolů Berger nesniţuje 

význam náboţenství. Naopak se snaţí ukázat náboţenství jako důleţitou součást 

kaţdodenní ţité reality (Wuthnow, 1992: 13). Berger  (1967: 107–108) charakterizuje 

sekulární společnost jako takovou, kde lidé „nazírají na svůj svět bez pomoci 

náboţenských interpretací.― V Bergerově textu je náboţenství chápáno jako systém 

symbolického univerza, které ustanovuje řád nad celým světem i nad lidským ţivotem 

(Berger, 1967: 51). Jedná se tedy o ustavení náboţenství jako referenčního rámce při 

hledání odpovědí na nejrůznější ontologické otázky. Náboţenství jako symbolické 

univerzum dodává širší, překlenující významy všední kaţdodennosti.  
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To, co bývá v Bergerových textech zdůrazňováno (a za co bývá také 

kritizován) je jeho tvrzení, ţe náboţenství vzniká lidskou aktivitou (Wuthnow, 1992: 

19).  Wuthnow sumarizuje moţné fenomenologické náhledy, které Berger svým 

dílem do sociologie náboţenství vnesl, do třech hlavních bodů. Prvním z nich je 

pohled na náboţenství jako na diskurz a praxi, která vyjadřuje náboţenské 

přesvědčení jednotlivce (externalizace). Druhým pohledem je tzv. objektifikace, kdy 

na náboţenství můţeme nahlíţet jako na formalizovaný kulturní systém, částečně 

oddělený od jeho aktérů. A třetí náhled je zaměřen na zkoumání zvnitřněné víry, 

proţitků a zkušeností jednotlivců, tzv. internalizace. Wuthnow (1992: 27) kladně 

hodnotní přínos uvedených náhledů pro sociologické zkoumání náboţenství. Díky 

Bergerovi vzrostl zájem o jinou, neţ jen konvenční náboţenskou praxi  a ve 

výzkumech začínají být sledovány jiné projevy religiozity neţ například pouze 

zaznamenávání proměny počtu účastníků bohosluţeb (ibid.). Na významu také 

nabývá širší kulturní a sociální kontext ţité religiozity a role osobních proţitků díky 

nimţ jsou znovuobjevována  a ustanovena symbolická univerza (ibid.). Oba autoři ve 

svých textech shodně zdůrazňují dva prvky současné religiozity, těmi jsou konstatní 

přítomnost religiozity ve společnosti a její neustálá proměna (Wuthnow, 1992: 1–29). 

Wuthnow je však otevřeně kritický k Bergerově ideji o tzv.  „plausibility structures“, 

tedy o hodnověrnosti struktur. Podle uvedeného konceptu vzniká náboţenství 

v interakcích, kdy jsou osoby ve vzájemné konverzaci a utuţují své náboţenské 

přesvědčení. Berger však opomíjí důleţitost dalších faktorů, které udrţují a oţivují 

náboţenství ve společnosti. Wuthnow nabádá k nutnosti všímat si sociálního 

postavení příslušníků církví, historii náboţenských uskupení, jejich přístupu 

k ekonomickému a politickému kapitálu, strukturám rodin a k charakteristikám 

regionů, ve kterých respondenti průzkumů ţijí. V případě, ţe se zaměříme na 



 98 

zkoumání procesu konstruování reality z perspektivy jednotlivce a budeme nahlíţet 

skrze filtry symbolů, které respondenti našich výzkumů pouţívají ke uspořádání 

vlastní kosmologie, neměli bychom opomíjet také výzkum širšího sociálního 

uspořádání (ibid.). 

V případě, kdy si začínáme všímat kulturní dimenze náboţenství nebo vztahů 

mezi kulturou a specifickou náboţenskou praxí, dostáváme se ke konceptu C. 

Geertze, který nahlíţel na „náboţenství jako kulturní systém― (Geertz, 1966: 87–192). 

Potom začínáme zkoumat náboţenské instituce jako místo, kde je kultura 

produkována. Všímáme si vztahů a interakcí mezi těmi, kdo tuto specifickou kulturu 

produkují a konzumují (Wuthnow, 1992: 57). Geertz argumentoval, je třeba si všímat 

rozdílných interpretací, které o stejném rituálu, symbolu, nebo události, podávají 

různí respondenti. A teprve z těchto rozdílných interpretací kultury je moţné pokusit 

se o systematickou studii významných  charakteristik  (Geertz, 1966: 91) zkoumaného 

kulturního systému. Domnívám se, ţe sledování různorodosti interpretací 

buddhistické symboliky v českých rodinách umoţní lépe zvládat limity 

etnografického zkoumání náboţenských skupin, které byly popsány v úvodu (Beit-

Hallahmi  a Argyle, 1997: 40). Různorodost interpretací přináší přehled o podobě 

náboţenství, které je ţité a praktikované určitým kulturním společenstvím. Takto 

vedený výzkum nebude tedy pouze představením ideového systému a tradice, kterou 

náboţenská skupina ve společnosti reprezentuje. 

 Medotologicky bude tedy tato práce čerpat z konceptu interpretace kultury 

a z fenomenologie. Fenomenologické zkoumání umoţňuje analyzovat proţitou 

zkušenost respondenta v rámci specifického sociálního jevu. Pouţitím této metody je 

tedy moţné se pokusit o přiblíţení zkušenosti jedince se západním buddhismem. 
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V následujících kapitolách a odstavcích si budeme všímat okolností vzniku zájmu 

respondentů o buddhismus, v Bergrově terminologii, budeme zkoumat proces 

internalizace buddhismu u respondentů průzkumu. Označíme různé etapy a fáze 

adaptování různých forem buddhismu do ţivota jednotlivců a následně do ţivota 

jejich rodin. Budeme analyzovat celkový význam změny ţivotních postojů 

respondentů. Co jim změna ţivotního postoje pomohla vyřešit a jak se změnil jejich 

přístup k proţívaným skutečnostem. 

 Dalším důvodem pro volbu metody fenomenologického zkoumání bylo, ţe 

západní buddhismus nebyl u nás dostatečně popsán a prozkoumán. Proto bylo 

povaţováno za vhodnější neotvírat studii pouze určitou výzkumnou otázkou, ale 

v počátku nahlíţet na výzkum šířeji (Hendl, 2005: 128). Širšímu definování 

a představení rámce fenoménu západního buddhismu byly věnovány předcházející 

kapitoly, ve kterých bylo poukázáno na specifiké zaměření jinakosti činnosti, 

představeno zastoupení buddhistických směrů a demografie české buddhistické scény. 

Ústřední otázka vztahu buddhismu a výchovy dětí v rodinách zůstávala ale 

i v průběhu počáteční fáze zkoumání v centru pozornosti. Fenomenologický přístup 

k problému však umoţnil poodhalit další prvky a dimenze zkoumaného jevu. Jedním 

z nich je například jiţ částečně představená podotázka míry vlivu a role 

buddhistických skupin a duchovních učitelů v problematice výchovy dětí.  

Terénní výzkum v českých buddhistických centrech probíhal po dobu dvou let 

(2007 a 2008). Díky kombinaci metody zúčastněného pozorování a opakovaných 

nestrukturovaných rozhovorů se členy buddhistických center bylo moţné shromáţdit 

data a poznání o jednotlivých skupinách a o tom, jakým způsobem a do jaké míry tyto 

skupiny ovlivňují postoje rodičů při výchově dětí.  Zúčastněné pozorování bylo 
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zaměřeno na aktivity určené speciálně pro rodiny nebo pouze pro děti. Souběţně byly 

také analyzovány veškeré dostupné tištěné a elektronické materiály o vedení 

a výchově dětí k buddhismu, které byly v té době rozšiřovány mezi rodiči v centrech 

nebo určeny přímo dětem. V průběhu průzkumu bylo provedeno více neţ sedmdesát 

nestrukturovaných rozhovorů a později dvacet dva částečně strukturovaných 

hloubkových rozhovorů, které byly nahrávány a přepsány pro následnou analýzu.  

Po prvotní analýze dat získaných zúčastněným pozorováním 

a nestrukturovanými rozhovory jiţ bylo moţné přikročit k přesnějšímu formulování 

základní struktury a strategie výchovy v českých buddhistických rodinách. Pro tento 

účel bylo vytvořeno schéma polostrukturovaného rozhovoru. Sada hloubkových 

rozhovorů byla částečně inspirována dotazy prezentovanými respondentům v rámci 

European Value Studies. Rozhovory byly koncipovány do pěti tematických bloků. 

První se týkal tématu osobní konverze rodičů, druhý byl zaměřen na buddhistické a 

nebuddhistické rituály v rodinách, třetí na roli náboţenství v kaţdodenní realitě 

rodiny, čtvrtý zjišťoval míru náboţenské a duchovní praxe v rodině respondentů a 

poslední se týkal místa a role buddhismu při výchově dětí. 

Osloveni byli respondenti ze třech odlišných směrů buddhismu nejpočetněji 

zastoupených v České republice. Z center tibetského buddhismu (n=9), ze skupin 

korejského a japonského Zenu (n=5) a z meditačních uskupení podle théravádové 

tradice (n=8). Všichni z dvaceti dvou respondentů jsou ţeny (n=10) a muţi (n=12) 

v produktivním věku, kteří se buddhistické praxi věnují po dobu delší neţ deset let 

(mezi deseti a čtrnácti lety), a v manţelství či v partnerském vztahu vychovávají děti 

v předškolním nebo školním věku. V následujících kapitolách se pokusíme načrtnout 

profil českého buddhistického rodiče se zaměřením na společné rysy respondentů 
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všech skupin a s poukázáním na odlišné charakteristiky podle jednotlivých proudů 

buddhismu tak, jak bylo moţné určit diverzifikující faktory jednotlivých, u nás 

aktivních, směrů. 

 

6 Teoretický rámec druhé fáze výzkumu 

L. Prudký (2009) otevírá ve svém textu kapitolu zabývající se 

metodologickými a teoretickými východisky pro zkoumání hodnot větami o tom, ţe 

není moţné určit, co vlastně hodnoty jsou (Prudký, 2009: 17). Autor proto navrhuje 

chápat zkoumání hodnot  jako snahu o zachycení obsahu hodnot z různých hledisek, 

v různých souvislostech, které mohou mít různý dopad a důsledky na společnost. 

Znamená to tedy, ţe k výzkumu hodnot je vhodné přistupovat jako k dynamickému 

procesu, jehoţ výsledky nebude moţné nikdy zcela uzavřít. Proto jsou také v tomto 

výzkumu představovány vztahy a procesy, ve kterých jsou hodnoty zaloţené na 

buddhismu vytvářeny. V následující kapitole  bude  představen výzkum hodnot 

provedený na individuální rovině. Budeme si všímat procesů jakými jsou ukotvovány 

hodnoty v ţivotě jednotlivých respondentů a jejich rodin. 

 Z teoretických východisek konceptů hodnot, které Prudký (2009) ve své knize 

nabízí, se zdá jako nejvhodnější pro výzkum českého buddhismu koncept chápání 

hodnot jako produktu subjektivního vztahu ke skutečnosti (Prudký, 2009: 24–25). 

V tomto pojetí člověk hodnoty nejen objevuje, ale i tvoří. Jsou věcí svobodné lidské 

volby a aktivity, nejsou určené boţskou autoritou, jako v případě, kdy jsou hodnoty 

vnímány jako produkty náboţenskosti. Ve zde představovaném výzkumu si budeme 

všímat způsobů, jakými české buddhistické rodiny usilují o předání hodnot svým 

dětem, jaké vztahy a postoje zaujímají vůči společnosti a prostředí ve kterém ţijí. Zda 
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a jakým způsobem jsou aktivní při prosazování toho, co jako hodnotu označují. 

 Autoři Hitlin a Piliavin (2004) ve svém textu představují teoretické 

a empirické přístupy k výzkumům hodnot a snaţí se o vytvoření přehledu literatury 

věnované problematice hodnot ve vztahu ke kultuře, sociální struktuře 

a individuálnímu chování.  Termín hodnoty je dle autorů (2004: 359) pouţíván velmi 

různorodě a se vztahem k oblasti zájmů, preferencí, povinností, morálním závazkům, 

touhám, poţitkům, cílům, potřebám, averzím a mnoha dalším selektivním sklonům.  

Proto se snaţí o vymezení toho, co lze povaţovat za charakteristiky hodnot 

v sociologickém pojetí. V jejich díle se objevují tři otázky: Co jsou hodnoty? Odkud 

hodnoty pochází? Na co hodnoty působí?  

 Odpověď na první otázku přináší autoři přehledem definicí hodnot. Společné 

rysy těchto definicí shrnul  Bilsky a Schwartz (1987: 55): 

„Hodnoty jsou v literatuře chápané jako: (a) koncepty nebo přesvědčení, (b) o ţádoucích 

stavech nebo chování, (c) které přesahují specifické situace, (d) řídí výběr nebo hodnotí 

chování a události a (e) jsou uspořádány podle stupně důleţitosti.― Kromě uvedeného resumé 

autoři upozorňují na odlišné pojetí hodnot ve výzkumech. Jako první uvádějí pojetí hodnot 

jako statické konstrukce, kde hodnoty představují „preferenční kritéria― (Hitlin a Piliavin, 

2004: 362) a jsou viděny jako schémata organizačních struktur.  

Takovým schématem můţe být společnost, událost či sociální role. Dalším moţným 

uchopením problematiky hodnot ve výzkumu, je pojetí hodnot jako „vnitřního 

morálního kompasu“ (ibid.), který udává směr aktivnímu konání. Takto, dle autorů 

(ibid.), chápal a definoval hodnoty antropolog Kluckhohn (1951: 395). Dle něj 

hodnoty představují kulturní imperativy, které vedou vţdy k určité aktivitě.  
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Hitlin a Piliavin (2004: 360) v úvodu textu poukazují na stálou přítomnost 

historických a kulturních variabilit v tom, co ve výzkumu chápeme jako obsah 

a charakteristiku určité hodnoty. Dále apelují na to, aby se sociologové ve svých 

výzkumech nesnaţili reifikovat proměnlivé fenomény jako trvalé charakteristiky 

lidstva. Tímto tvrzením autoři ukazují svůj souhlas s přístupem ke zkoumání hodnot, 

který zohledňuje určitou proměnlivost lidské aktivity řízené hodnotovými 

preferencemi. Poslední představený náhled na studie hodnot čerpal z prací vlivného 

odborníka zabývajícího se teorií hodnot, který nahlíţel na uvedenou problematiku 

jako na dynamický vztah, a nikoliv jako na statické schéma. Na rozdíl od Kluckhohna 

však Rokeach (1973) viděl hodnoty jako to, co naplňuje lidskou aktivitu smyslem, co 

působí jako vůdčí princip při rozhodování. A tímto tvrzením jiţ pomalu Hitlin 

a Piliavin (2004: 362) přináší odpověď na další z otázek, které si poloţili: Co hodnoty 

způsobují?  

Nyní zbývá představit odpověď na poslední vznesenou otázku. Tedy odkud 

hodnoty pochází? Podle autorů (Hitlin a Piliavin, 2004: 365) není tato otázka 

dostatečně empiricky probádána, přesto se však ukazuje, ţe individuální hodnotová 

schémata jsou relativně stabilní v průběhu celého ţivota a k největšímu formování 

těchto schémat dochází v závěrečné fázi dospívání. Jedna z moţných odpovědí tedy 

zní, ţe hodnoty pochází z rodinného prostředí. Hodnoty jsou, ve zde prezentované 

teorii, chápány jako centrální prvek v procesu konstruování lidské identity. I přes to, 

ţe hodnoty reflektují sdílenou kulturu určité skupiny, budou proto zkoumány na 

individuální rovině. Uvedený teoretický náhled je také pouţit v předkládané dizertaci. 

Na hodnoty je nahlíţeno jako na atributy osobnosti  (Prudký, 2009: 103) 

a teoretickým východiskem je takový koncept hodnot, jakký  představil profesor 

Hebrejské univerzity Shalom Schwartz (1992, 1994). 
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Schwartz vycházel z empirických výzkumů a vyvinul schématické znázornění 

struktury lidských hodnot, které bývá vyuţíváno při mezinárodních srovnávacích 

studiích. Schwartz se snaţil vytvořit univerzální strukturu hodnot, kterou lze posléze 

aplikovat na výzkum v různých kulturních prostředích. Tato snaha, patrná ve 

Schwartzově díle, ukazuje na prvky strukturalismu, myšlenkového směru, který se 

těšil (a dosud těší) značné oblibě ve vědeckých výzkumech prováděných odborníky 

z oblasti sociálních studií z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě. 

Schwartz představil vícerúrovňový model struktury hodnot. Na vyšší úrovni 

jsou v protikladu postaveny dvě tendence: Otevřenost ke změnám (Openness to 

Change) vůči Konzervaci (Conservation). Tento vztah vyjadřuje směřování jedince 

„vůči vnějšímu světu“  (Prudký, 2009: 95). A Osobní růst (Self-enhancement) vůči 

Sebepřesaţení  (Self-transcendence), ve kterém je vyjádřen hodnotový postoj jedince 

„vůči sobě samotnému“ (Prudký, 2009: 95). 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 1. Schwartzův model vztahů mezi motivačními typy hodnot. Převzato z 

Hitlina a Piliavina (2004: 363). 
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Schwartz empiricky zkoumal představený model zejména v západních zemích. 

Při výzkumech se objevila očekávaná struktura, a proto je tento model povaţován za 

úplný. Empirické výzkumy, kde byla teorie aplikována, si všímají moţností 

slučitelnosti hodnotových kategorií a situací, ve kterých při střetu hodnot vznikají 

konflikty. Jako příklad protichůdných motivačních typů lze uvést hodnoty 

univerzalimu a benevolence proti úspěchu a moci. Nebo hodnoty konformity 

a tradice, které vedou ke snahám o konverzaci daného stavu proti hodnotám 

z kategorie sebeřízení a stimulace signalizujícím otevřenost vůči změnám (Hitlin a 

Piliavin, 2004: 364; Prudký, 2009: 95). Deset hodnotových kategorií prezentovaných 

v uvedeném schématu představuje podle Schwartze (1994: 35) motivační typy, které 

lze identifikovat v sedmdesáti kulturách světa. Schwartz (Hitlin a Piliavin, 2004: 364) 

na své schéma nenahlíţí jako na perfektní reprezentaci reality, ale spíše jako na 

aproximaci struktury vztahů hodnot a preferencí, které vedou k aktivnímu 

rozhodování. Kategorie jsou jimi označovány jako: 1. Hedonismus: snaha 

o uspokojení osobních smyslových poţitků, 2. Moc: kategorie do které patří snahy 

o získání sociálního statusu a prestiţe, získání kontroly nad lidmi a zdroji, 3. 

Výkonnost: zaměření na osobní úspěch, 4. Stimulace: vyhledávání podnětů, které 

povzbuzují risk a dobrodruţství, 5. Sebeřízení: autonomní myšlení a jednání (koncept 

činitele/agency), 6. Universalismus: tolerance a zájem o blaho druhých, 7. 

Benevolence: zachování a zdůraznění prospěchu a dobra těch, se kterými je jedinec 

v častém kontaktu, 8. Konformita: sebeomezení a podřízení vlastních inklinací 

očekáváním druhých, 9. Tradice: tradiční a tradičně náboţenské aktivity, 10. 

Bezpečnost: stabilita, bezpečnost a harmonie společnosti, vztahů a vlastní osoby. 

Prudký (2009: 94–95) si všímá několika metodologických poznatků, které 
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proměňují výchozí model. Nejvýraznější obměna modelu je utvářena různou velikostí 

prostoru pro jednotlivé motivační typy. Předěly nejsou tvořeny přímkou, ale křivkami, 

které mají různě výrazné hranice. Hitlin a Piliavin (2004: 364) upřesňují Schwartzovu 

představu předělů proměňujících se od jasných čar aţ po nejasné, pozvolně se měnící 

přechody.  Dále autoři poukazují na Schwartzovo označení spirituality jako další 

hodnoty. Neexistuje však jako samostatná kategorie, ale lze ji rozpoznat v téměř 

všech uvedených motivačních typech. Také Prudký upozorňuje na umístění sprituality 

ve schématu (Prudký, 2009: 93). Oblast spirituality lokalizuje do sféry mezi 

benevolencí a tradicí, za moţné povaţuje také umístění mezi benevolenci 

a univerzalismus. K hodnotě univerzalismu lze řadit snahy o nalezení vnitřního 

souladu či hledání významu v ţivotě.  

V odborné literatuře se lze setkat s dalšími navrhovanými interpretacemi 

a metodologickými aplikacemi Schwartzova systému. Jedním z nich, který je však 

v praxi těţko měřitelný (Hitlin a Piliavin, 2004: 364), je výklad, který představil 

Epstein (1989). Dle něj existují dva rozdílné hodnotové systémy – jeden vědomý 

(reflektivní a zaznamenatelný) a druhý nevědomý. Jako příklad autor uvádí, ţe 

můţeme být silně přesvědčeni například o významu moci, ale i přes to se můţeme 

chovat velice altruisticky. 

Jinou aplikací Schwartzova systému do praktického výzkumu je dělení hodnot 

na ty, které patří do oblasti přinášející prospěch individuálním zájmům (moc, úspěch, 

hedonismus, stimulace, samostatnost) v protikladu ke skupině hodnot představující 

kolektivní prospěch (benevolence, tradice, konformismus) (Prudký, 2009: 92). Jiţ 

praktickou aplikaci lze například nalézt ve výzkumu představeném v Journal of 

Cross-Cultural Psychology z listopadu 2000. Jedná se o průzkum provedený ve třech 
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kulturně odlišných skupinách rodin, které vychovávají děti v předškolním věku. 

Šetření se zúčastnily rodiny čínského původu ţijící na Taiwanu, první generace 

čínských imigrantů ţijící ve Spojených státech a rodiny Američanů původem 

z Evropy. Výzkum srovnával hodnotová schémata rodičů a jejich výchovné metody, 

které mají přispět k sociálnímu rozvoji dětí. Autoři výzkumu (Jose et al., 2000) se 

zamýšleli nad kulturní podmíněností předávaných hodnot, která byla zvláště patrná 

v míře  důleţitosti, kterou rodiče dávali rozvoji nezávislé osobnosti dítěte (v případě 

rodin Američanů evropského původu) vůči důrazu na význam náleţitosti ke kolektivu 

a integrace do sociální skupiny (v případě dětí vyrůstajících v čínském kulturním 

prostředí). Na základě empirického průzkumu autoři textu podrobněji sumarizovali 

prvky rodičovské výchovy, které podporují rozvoj hodnot směrem ke kolektivnímu 

prospěchu. Do této skupiny patří vedení dětí k soustředění se na jednu zadanou 

činnost, důraz na dělení a sdílení s ostatními, citlivost a vnímavost k potřebám 

ostatních, přátelskost, klid a vyrovnanost, úcta a uvědomění si spojení se skupinou či 

prostředím. Výše popsaný výzkum je jedním z minima prací, které se zabývají 

předáváním hodnotových schémat ovlivňovaných jak kulturním, tak téţ a spirituálním 

kapitálem zkoumaných rodin. 

V prostředí Evropy byl Schwatrzův hodnotový systém aplikován na výzkum 

provedený ve skupině belgických buddhistů. Autoři Saroglou a Dupuis (2006: 163) 

otevírají svůj text kritikou teoretických závěrů o hodnotových preferencích duchovně 

zaloţených osob, protoţe tyto závěry jsou utvářeny na základě výsledů výzkumů 

prováděných téměř výlučně v křesťanských kruzích. Jak jiţ bylo uvedeno v úvodním 

popisu Schwartzova modelu, duchovně  a náboţensky zaměřené osoby v hodnotových 

výzkumech vykazují vyšší míru důleţitosti u hodnot spojených s tradicí, konformitou, 

bezpečností a niţší míru důleţitosti kladou stimulaci, sebeřízení a sebesměřování, 
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hedonismu či moci. Autoři (ibid.) argumentují, ţe tyto zobecňující závěry pro 

evropskou populaci jsou vytvořeny na základě průzkumů křesťansky orientovaných 

respondentů. Autoři dále upozorňují, ţe chybějí výzkumy, které by se věnovali 

náboţensky orientovaným respondentům, kteří vychází z hodnot islámu, judaismu či 

čerpají z tzv. východních náboţenství, a apelují na nutnost věnovat větší pozornost 

mezináboţenským variacím uvnitř jedné kulturní skupiny (ibid.). Svůj výzkum proto 

věnovali hodnotovým schématům belgických konvertitů k buddhismu, kteří ţijí 

v západním kulturním prostředí, a přesto však čerpají s odlišného duchovního zázemí, 

neţ většina belgické populace. Jejich výzkum potvrdil domněnku, ţe míra důleţitosti, 

kterou buddhisté přikládají jednotlivým hodnotám se bude lišit oproti hodnotovým 

schématům, která  lze měřit u respondentů monotheistických náboţenských 

denominací. Autoři vycházeli ze série 21 studií provedené v 15 zemích (Dupuis a 

Saroglou, 2006:166). Respondenti těchto šetření byli většinou křesťané, ale také 

členové muslimských a ţidovských komunit. Výsledky autoři označují jako 

konzistentní bez ohledu na zemi a náboţenské prostředí. Věřící těchto náboţenských 

směrů upřednostňují hodnoty, jako tradice, konformita, v niţší míře bezpečnost, tedy 

hodnoty, které dle autorů (ibid.) směřují ke konzervaci stávajících sociálních a 

individuálních řádů (méně pozitivně je hodnocena benevolence, ale jiţ negativně je 

viděna hodnota universalismu). Souběţně s výše uvedeným za velmi nevýznamné 

povaţují hodnoty, které vedou otevřeně ke změnám a autonomii, tedy stimulaci a 

sebeřízení. Stejně tak nepovaţují za důleţité hodnoty podporující osobnostní růst či 

orientaci na výsledky, poţitky a moc.  

Ve studiích zaměřených na hodnotová schémata imanentních náboţenství (či 

spirituality, která nevychází z tradiční religiozity, tedy tzv. nových náboţenských 

hnutí), upozorňují autoři (ibid.) je moţné sledovat určité odlišné trendy. Klesá 
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význam zachování řádu, tedy hodnot tradice, konformity a také hedonismu. Některé, 

jako například bezpečnost a stimulace, mizí zcela. Sebesměřování naopak získává 

kladná hodnocení. Stejně tak i sebepřesahující hodnoty, tedy benevolence 

a univerzalismus, jsou hodnoceny jako důleţité. Nízký význam zůstává o hodnot jako 

je moc a orientace na výsledek. Otázka, kterou se autoři svým výzkumem snaţí 

zodpovědět je, zda hodnotová schémata belgických buddhistů se budou blíţit 

schématům monoteistických věřících, kteří hledají řád a sociální soudrţnost či budou 

patřit k vyznavačům osobní autonomie a odpůrcům tradic. Výsledky belgického 

výzkumu představíme v následujcí kapitole, kde budou zároveň porovnány s výsledky 

výzkumu provedeného v české buddhistické komunitě. 

V momentě, kdy si začínáme všímat proměny struktury hodnotových schémat  

a nárůstu významu osobní autonomie, sebesměřovní a zmenšení významu tradic 

a tradičních náboţenských a sociálních norem či bezpečnosti, dostáváme se, dle 

Prudkého (2009: 77) k teorii, která je v současnosti nejcitovanější, nejuţívanější 

a zároveň nejvíce kritizovaná. Tou je koncept hodnot  R. Ingleharta. Podle jeho teorie 

dochází ve vyspělých společnostech k posunu, k tzv. „tiché revoluci―. Inglehart tak 

nazývá hodnotový posun od materialistických hodnot, mezi které patří také hodnoty 

jako je bezpečí, trvalost či řád, k postmaterialistickým, které jsou charakterizovány 

jako sociální a seberealizační potřeby (Prudký, 2009: 8; Inglehart, 1990: 67). 

K Inglehartově teorii bude v této dizeratci přihlíţeno pouze okrajově, zvláště 

vzhledem k tomu, ţe Inglehart chápe hodnoty jako atributy sociálního, narozdíl od 

Schwartze, kde jsou hodnoty viděny spíše v osobnostní rovině (Prudký, 2009: 103). 

A dále proto, ţe  Inglehartovy teorie byly aplikovány na velká hodnotová šetření (jako 

např. World Value Survey a European Value Survey) a v této dizerataci je prováděna 

analýza menší specifické sociální skupiny. Přesto však koncepty proměn 
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náboţenského vyznání (Inglehart, 1990: 178), hypotéza socializace hodnotových 

schémat a hypotéza vzácnosti (Inglehart, 1990: 69) pomohli návrhům eventuálních 

vysvětlení proměn náboţenských hodnotových schémat v rodinách respondentů z řad 

českých buddhistů. 

6.1 Výchozí hypotézy zkoumání hodnotových schémat v českých 

buddhistických rodinách 

Náboţenská konverze je často spojována s radikální obměnou hodnotových 

preferencí konvertitů. Nabízí se tedy otázka, jak daleký je posun od původních 

hodnotových schémat u osob, které začali hledat ţivotní inspiraci v buddhismu. 

Můţeme hovořit o přechodu k buddhismu v termínech spojovaných s radikální 

náboţenskou konverzí, provázenou proměnou hodnotových schémat? Prudký (2009: 

100) uvádí, ţe stoupenci pevně neohraničených náboţenských skupin neformují své 

hodnoty podle náboţenského přesvědčení, ale naopak – příslušné skupiny vybírají 

podle hodnot, které vyznávají. Lze tedy předpokládat, ţe uvedený trend bude určitým 

způsobem také patrný mezi českými buddhisty.  

Podobné teoretické závěry navrhuje Wuthnow (2004: 366) ve svém článku 

o rozšíření buddhismu ve Spojených státech, kde představuje svoji tzv. „strictness 

hypothesis“ (hypotézu strohosti). Na základě předloţených kvantitativních dat 

dochází k závěru, ţe buddhismus je více atraktivní pro osoby bez předchozí 

náboţenské afilace. Čím přísnější je dogmatický systém, tím větší vzniká bariéra pro 

rozšiřování buddhismu v populaci. Lze tedy předpokládat, ţe buddhistické učení je 

atraktivní pro ty, kteří nejsou zařazeni v ţádné náboţenské organizaci, ale přesto 

hledají určité náboţenské zarámování. 

Saroglou a Dupuis (2006: 168) oproti tomu tvrdí, ţe většina belgických 
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buddhistů, kteří se zúčastnili výzkumu, uváděla některou z křesťanských církví jako 

svoji původní náboţenskou denominaci (např. ze 105 resopondentů  bylo 70 

absolventů katolických škol, 19 získalo vzdělání v jiné křesťanské škole a 15% 

neuvedlo ţádnou odpověď). Z uvedeného počtu respondentů se nyní 53% 

sebeidentifikuje jako buddhisté v nejvyšší míře, kterou mohli na navrhované 

pětibodové škále zvolit. Tato zjištění nekorespondují s teoretickým předpokladem, 

který představují autoři Hitlin a Piliavin (2004: 365). Totiţ, ţe hodnoty vyznávané 

jednotlivci jsou relativně stabilní v průběhu ţivota a k zásadnímu procesu formování 

hodnotových schémat dochází během pozdní fáze dospívání. Autoři dále uvádí, ţe 

toto tvrzení, akceptované odborníky, nebylo dosud dostatečně podpořeno či popřeno 

výsledky empirických výzkumů. Nabízí se tedy otázka, zda výchozí hodnotová 

schémata českých buddhistů byla zaloţena a ovlivněna jinou náboţenskou organizací, 

nebo zda byla formována na sekulárním ideovém základu. 

 

7 Zpracování výsledků hloubkových rozhovorů 

7.1 Představení cílové skupiny 

Terénní výzkum v českých buddhistických centrech probíhal po dobu dvou let 

(2007, 2008). Pouţitou metodologií bylo zúčastněné pozorování se zaměřením na 

aktivity určené speciálně pro rodiny nebo pouze pro děti. Souběţně byly také 

analyzovány veškeré dostupné tištěné a elektronické materiály o vedení a výchově 

dětí k buddhismu, které byly v té době rozšiřovány mezi rodiči v centrech nebo 

určeny přímo dětem. V průběhu průzkumu bylo provedeno více neţ sedmdesát 

nestrukturovaných rozhovorů, které lze označit termínem „směrovaná konverzace“, 

guided converastions,  (Day, 2009: 264).  Takto vedená konverzace  měla za cíl 
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zjistit, jak je buddhismus pro respondenty důleţitý, jakým způsobem ovlivňuje 

hodnotové struktury a rozhodování v denním ţivotě.  Dále bylo provedeno dvacet dva 

částečně strukturovaných hloubkových rozhovorů, které byly nahrávány a přepsány 

pro následnou analýzu. Struktura hloubkových rozhovorů byla koncipována do pěti 

tematických bloků. První se týkal tématu osobní konverze rodičů, druhý byl zaměřen 

na buddhistické a nebuddhistické rituály v rodinách, třetí na roli náboţenství 

v kaţdodenní realitě rodiny, čtvrtý zjišťoval míru náboţenské a duchovní praxe 

v rodině respondentů a poslední se týkal místa a role buddhismu při výchově dětí. 

Buddhismus je u nás zastoupen několika různými směry, které se odlišují jak praxí, 

tak do určité míry také předávaným učením a historií směru. Byli osloveni 

respondenti ze třech odlišných směrů buddhismu nejpočetněji zastoupených v České 

republice. Z center tibetského buddhismu (n=9), ze skupin korejského a japonského 

zenu (n=5) a z meditačních uskupení podle théravádové tradice (n=8). Všichni 

z dvaceti dvou respondentů jsou v produktivním věku, ţeny (n=10) a muţi (n=12), 

kteří se buddhistické praxi věnují po dobu delší neţ deset let (mezi deseti a čtrnácti 

lety), a v manţelství, či v partnerském vztahu vychovávají děti v předškolním nebo 

školním věku. V následujících odstavcích se pokusíme načrtnout profil českého 

buddhistického rodiče se zaměřením na společné rysy respondentů všech skupin 

a s poukázáním na odlišné charakteristiky podle jednotlivých proudů buddhismu. 

 

7.2 Profil českého buddhistického rodiče 

7.2.1 Buddhismus jako osobní volba 

Většina respondentů (86%) má dokončené univerzitní vzdělání. Takto 

významně vysoký vzdělanostní podíl je společným rysem členů západních 

buddhistických skupin také v ostatních zemích Evropy a v USA (Saroglou a Dupuis, 
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2006: 168). Také domácí šetření ukazují, ţe mezi sociodemografické charakteristicky 

věřících v proudu novodobé spirituality (např. víra v reinkarnaci) patří nejvyšší 

vzdělání, vyšší příjem a niţší věk v porovnání s tradičně věřícími a nevěřícími 

(Prudký, 2009: 102). Respondenti výzkumu jsou kvalifikovaní odborníci v oblasti 

medicíny, psychologie a psychiatrie, vědečtí pracovníci v oblasti biologie, školství 

a vzdělávání dospělých, herectví a divadelní reţie, lesního inţenýrství a ekologických 

technologií, energetiky, výtvarných řemesel a překladatelství. S buddhismem se 

seznámili v průběhu vysokoškolského studia v různých kurzech osonostního rozvoje 

či díky četbě literatury, která je označována jako duchovní nebo během cestování do 

zahraniční. A to nejen při cestách do zemí Asie, ale například také při studijním nebo 

pracovním pobytu v Anglii, Švýcarsku nebo USA, kde se dostali do kontaktu se 

západní buddhistickou komunitou. Respondenti, kteří univerzitního vzdělání 

nedosáhli, často uváděli, ţe se s buddhismem seznámili v procesu, který označovali 

jako „dovzdělávání“ či „sebevzdělávání“, tedy prostřednictvím četby literatury 

zaměřené buď na osobnostní rozvoj nebo na populárně naučný výklad světových 

náboţenství a filozofie. 

 Dalším společným rysem, který jiţ bohuţel není moţné pro nedostatek 

výzkumů západních buddhistických skupin srovnat s ostatními zeměmi, je sekulární 

prostředí rodin, ve kterých respondenti vyrůstali. Dvacet respondentů pouţívalo 

k popisu rodinného prostředí termíny jako: „absolutně materialistická“, „ateistická 

výchova“, „kompletně sekulární, ale humanitně zaměřená“. Uvedená zjištění nejsou 

nijak překvapující, protoţe při pohledu na výsledky analýz EVS (2008) vidíme, ţe 

pravidelná návštěvnost bohosluţeb je v České republice jedna z nejniţších ze všech 

zkoumaných zemích (méně neţ 10% respondentů u nás v porovnání s 40% na 

Slovensku, či téměř 60% v Polsku), stejně tak je v nejmenší míře rozšířené tradiční 
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pojetí Boha jako osoby (opět méně neţ 10%).  Dva zbývající respondenti označovali 

své rodiče jako nepraktikující křesťany. Respondenti poměrně kriticky hodnotili 

způsob, jakým jejich rodiče přistupovali (a přistupují k otázkám náboţenství a 

spirituality). Tato kritika se pohybovala od vyjádření lítosti nad tím, ţe v původní 

rodině respondenta jakákoliv religiozita neexistovala, k popisům konfliktních situací 

aţ dlouhotrvajícím nedorozuměním, kterých byl buddhismus příčinou zvláště 

v případech, kdy respondenti přijali mnišskou ordinaci či se stali ţáky některého ze 

zahraničních učitelů tibetského buddhismu. V době provádění výzkumu jiţ 

respondenti hovořili spíše o vzájemné toleranci osobního přesvědčení v obou 

generacích.  

Sekulární kořeny či výchova mimo rámec tradiční religiozity je  tedy hlavním 

společným atributem českých buddhistů. Tato data z terénu jsou v souladu se 

„strictness hypothesis“ (hypotézou strohosti), kterou Wuthnow (2004: 366) 

prezentuje ve svém článku o rozšíření buddhismu ve Spojených státech. Na základě 

předloţených kvantitativních dat dochází k závěru, ţe buddhismus je více atraktivní 

pro osoby bez předchozí náboţenské afilace. Lze tedy předpokládat, ţe také u nás je 

buddhistické učení atraktivní pro ty, kteří nebyli zařazeni v ţádné náboţenské 

organizaci, ale přesto hledají určité kosmologické zarámování. Podle studií, které 

Wuthnow prováděl, se lze domnívat, ţe u nás přijetí hodnot buddhismu probíhá jako 

posun od sekularismu směrem ke sféře religiozity. Řečeno jinak, od sféry explicitně 

nenáboţenské ke sféře implicitně neskulární (Loss, 2010). Hledání duchovního rámce 

a kosmologie jako inspiračního zdroje pro osobní ţivot byl první a nejčastější důvod, 

který přivedl respondenty k buddhismu. 

„I kdyţ mám technické vzdělání a pocházím z ateistické rodiny, tak mě 

duchovno vţdycky zajímalo. Aţ kdyţ jsem dokončil školu a vymanil se z ochranného 

vlivu rodiny, tak jsem si potřeboval utvořit na tyhle věci svůj názor, protoţe u nás 

tohle téma neexistovalo. A aţ kdyţ jsem si přečetl knihu Tao fyziky. Napsal to jaderný 

fyzik, ale začíná přehledem náboţenství. Tam jsem si přečetl o buddhismu. Předtím 
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jsem si myslel, ţe je to jen poklonkování Buddhovi. Tam bylo popsané to učení. Tak 

jsem se dozvěděl to, ţe jedna z charakteristik existence je nestálost.  To mě dostalo.  

To byla odpověď na všechno moje pachtění a snahu najít pevný bod v ţivotě. Tohle 

pro mě bylo naprosto revoluční.“ 

 
        (Adam, 35, théraváda) 

 

Podobně jako Adam, také další respondenti uváděli, ţe je duchovno vţdy určitým 

způsobem přitahovalo a měli je v úctě, která se projevovala různým způsobem. Od 

vyhledávání na duchovno zaměřené četby k tomu, ţe „kdyţ kluci čůrali u kapličky, 

tak jsem to nedělal, protoţe uţ tenkrát mi to nepřišlo správné“, říká Leoš (33, 

théraváda). 

Jako druhý nejčastější důvod pro volbu buddhismu je uváděna potřeba získání 

nástrojů umoţňujících nezprostředkovaně pracovat s vlastními transcendentálními 

zkušenostmi. Proto křesťanský způsob kolektivní religiozity byl respondenty, kteří 

s ním měli kratší zkušenost (n=5), označován jako neuspokojivý. Inglehart (1990: 

211) upozorňuje na vztah mezi hodnotami, které označuje jako postmaterialistické, 

a nárůstem zájmu o hledání smyslu existence. Autor dále tvrdí, ţe v tomto ohledu je 

ve skupině vyznavačů postmaterialistických hodnot vyšší potenciální zájem 

o náboţenskou problematiku, neţ ve skupinách stoupenců hodnot materialismu. Dle 

něj je korelace postmaterialismu a hledání smyslu existence dále provázena poklesem 

zájmu o tradiční religiozitu. Inglehart (ibid.) poznamenává, ţe ideová poselství 

tradičních náboţenství jsou zaloţena na ekonomické či fyzické nejistotě kaţdodenní 

reality, a proto se domnívá, ţe tyto myšlenky nenachází mezi postmaterialisty velkou 

odezvu. Dle autora se zájem o postmaterialismus začíná objevovat v momentě, kdy 

jedinec pociťuje, ţe jeho materiální potřeby jsou zajištěny.   

„Pár let jsme ţili v Americe, tak asi tam jsem se rozhodla [pro směr 

výchovy]. Protoţe jsme byli ještě kompletní rodina a byli jsme bohatí, tak jsme si 

mohli dovolit jednu z nejlepších školek ve městě, kde měl paní učitelku, od které jsem 

se naučila, ţe kdyţ se ty děti zaujmou něčím, na čem můţou stavět a rozvíjet to, tak to 

má pro tu výchovu smysl.“ 
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V uvedeném citátu respondentka propojuje počátky své duchovní praxe s obdobím 

materiálního dostatku a s dobou, ve které se rozhodovala o způsobu výchovy syna. 

Také další respondenti propojují počátek své buddistické praxe s obdobím, ve kterém 

se stali rodiči. 

„Ze začátku jsem cvičil doma (ne v buddhistickém centru). Ten zlom byl 

v tom, ţe předtím jsem neměl tu disciplínu pravidelně cvičit. Ale to očekávání toho 

potomka… tak tam se něco zlomilo a najednou jsem měl pravidelnou disciplinovanou 

praxi a začal jsem chodit do jedné buddhistické skupiny na pravidelné zazeny - 

zenové meditace“  

        (František, 33, Soto Zen) 

  

Vedle spojování počátků duchovní praxe s potřebou osobního rozvoje  se objevuje 

významný rys společný většině respondentů. Tím je posun duchovní praxe do sféry 

vztahů. Pro Františka bylo zaloţení rodiny motivem k prohloubení jeho buddhistické 

praxe a identity. Pro jiné respondenty byly sociální vazby důvodem pro vstup do 

buddhistické komunity v době, kdy u nich probíhalo rozhodování pro určitou 

náboţenskou praxi. 

 

„Potkala jsem dvě osoby, jeden z nich je nyní můj manţel a jednu dívku. Asi 

rok jsme si povídali a já jsem viděla, ţe oni mají kvality, které mi připadají důleţité 

a ţe mám i důvěru v to učení. V té době jsem měla potřebu jít někam dál a 

rozhodovala jsem se, jestli mám jít do kostela nebo jinam. A rozhodla jsem se pro 

buddhismus, protoţe ten mi přišel bliţší. Protoţe je tam ta přímá praxe, protoţe 

člověk není odkázán jen na to, ţe mu to někdo zprostředkovává. A je to pro mě 

důleţitý, ţe to není jen učení, ale ţe je to záţitek celého těla. Ţe to člověk nezkoumá 

jen myslí, ale pociťuje. A ještě další věc je to, ţe je tam ten aspekt, ţe lidé jsou 

v zásadě dobří. Ţe je tam to dobro, oproti těm jiným systémům…“ 

       (Alena, 37, Shambhala) 

 

 

Citované pojetí náboţenství ukazuje dále na tendenci chápat víru ne jako 

ideový systém nauk o transcendentnu, ale spíše ji posunout do sféry vztahů 

a sociálního kontextu. Opakovaně se objevují odkazy na kamarády, kteří jiţ měli 

s buddhismem zkušenost a respondenti tyto osoby povaţovali za legitimní 

a dostačující  autority  pro začlenění do náboţenské skupiny. Respondenti uváděli, ţe 
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právě osobní reference známého povaţovali za dostatečnou záruku, ţe se nejedná 

o náboţenskou sektu.  

Vedle snahy o propojování náboţenství a sféry vztahů je u respondentů patrné 

úsilí získat prostor pro interpretaci a rozvoj vlastního nitra. Rostoucí důraz na 

moţnost vyjádření svých potřeb a proţitků je provázen podle Ingleharta (1990: 68) 

poklesem významu  hodnot pocházejících z tradičních náboţenství. Autor (ibid.) 

uvádí, ţe tato poptávka po pozměněné podobě religiozity je jedním z projevů procesu 

mezigenerační hodnotové změny postupně se transformujících kulturních 

a politických hodnot vyspělých společností. Autor v textu vychází z dat získaných 

v letech 1970–1988 a uvádí, ţe v této době probíhal v západních společnostech 

hodnotový posun, který charakterizuje poklesem významu zajištění materiálních 

potřeb a jistot či bezpečnosti k nárůstu důleţitosti potřeby náleţet, moţnosti 

osobnostního rozvoje a kvality ţivota nemateriálního charakteru.   

„No snaţili jsme se to babičce vysvětlit, ţe to není nic proti ničemu zaměřený. 

Ţe jí neříkáme aby nechala toho svýho, nebo ţe něco dělá špatně, ale ať nás nechá 

taky být. A ona to nesla těţce a říkala, ţe mě špatně vychovala, kdyţ se můţu klanět, 

podle ní, nějakejm modlám.“ 

     (Milada, 46, tibetský buddhismus) 

 

 

Pokud budeme analyzovat prvky, jako je potřeba náleţet, osobnostní rozvoj či 

nemateriální ţivotní kvality, nikoliv v rovině společnosti, ale u jednotlivce, otevírá se 

moţnost interpretovat představený posun jako náboţenskou konverzi. Zvláště pak 

jako tzv. drift model (Hadden a Long,1983: 1–2), který vysvětluje náboţenskou 

konverzi jako postupný obrat ovlivněný sociálními vztahy. Autoři představeného 

modelu staví vedle individuální psychologické predispozice jednotlivce  několik 

situačních souvislostí, kterými jsou právě například emocionální vazby se členy 

náboţenské skupiny nebo způsoby hledání uspokojivého systému víry. Tento model 

konverze pracuje více s tzv. volbou strategie, kdy jedinec volí systém víry sám 
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(nebývá vystavován misijnímu působení náboţenské skupiny) a obrat k víře probíhá 

v delším časovém intervalu (nebývá to záleţitost silného proţitku v jednom 

okamţiku).  I přes to, ţe lze modely a teorie náboţené konverze povaţovat za velmi 

relevantní pro zkoumanou skupinu, rozhodli jsme se neomezovat se pouze na ně 

a brát v úvahu další teoretická východiska s ohledem na širší spektrum získaných dat. 

Respondenti z řad českých buddhistů datují počátky svého zájmu 

o buddhismus do období konce osmdesátých a počátku devadesátých let minulého 

století, tedy do období po listopadových politických a sociálních změnách. V této 

době krátce v české společnosti prudce stoupala jak nabídka, tak i poptávka po 

religiozitě tradiční i alternativní (Nešpor, 2009: 166). Nabízí se moţnost interpretovat 

uvedený fenomén v tezi, kterou označil Inglehart (1990: 56) jako jednu ze svých 

klíčových hypotéz. Podle hypotézy vzácnosti preferované hodnoty reflektují 

socioekonomické podmínky takovým způsobem, ţe za důleţité jsou povaţovány ty 

hodnoty, které jsou dostupné v niţší míře.  

„Já jsem přemýšlel v Asii, ţe bych tam i zůstal. A byl to velký probém. Máma 

brečela aţ nepochopením pro tohle. To se dá pochopit, ty lidi jako oni ţili v jiných 

poměrech. Ţili za socialismu a pak se to všechno strašně změnilo, tak co vím, to 

prochopení tam není. Je to taková nevědomost namíchaná se strachem. Kdyţ si to ten 

člověk nezakusí, co to [náboţenství] přináší, tak to ani nemůţe pojmout. Já to plně 

akceptuju. Je to generační problém komunistického Československa. Oni ţili 

a vyrostli úplně v jiných podmínkách.“ 

       (Leoš, 33, théraváda) 

 

V popisovaných letech také naprostá většina respondentů procházela 

koncovým obdobím dospívání a počátkem středního věku. Právě toto období je 

označováno jako klíčové pro tvorbu hodnot. Podle Inglehartovy teze socializace 

(1990: 56) jsou hodnoty předané rodinou stejně důleţité , jako hodnoty (materiální či 

postmateriální), se kterými se jedinec v daném věkovém období setkává mimo okruh 

rodiny. 
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Popisovaný proces hledání duchovních inspirací lze interpretovat také jako 

jedno stádium víry během ţivotního cyklu.  J. Fowler (1981) navrhl šest etap vývoje 

lidské  náboţenské víry a způsobů, jakým jedinec hledá vyšší význam ţivota. Čtvrtou 

fázi, věkovou kohortu konce dospívání a mladšího produktivního věku, Fowler nazval 

„Individuative-Reflective“. Podle autora v tomto období člověk usiluje o aktivní 

podílení se na podobě vlastní víry. Dochází proto k posunu od příjímání 

náboţenských (či nenáboţenských) narativů přicházejících z vnějších zdrojů k těm, 

které jedinec sám hodnotí jako autentické a rozvíjející jeho osobnostní identitu. 

„Před deseti lety jsem byl na týdenním kurzu s psychologem. Nabízeli tam různé 

metodysebepoznávání a jedna byla buddhistická meditace. Mně se to líbilo, ale muselo to být 

něco jiného, neţ jen, ţe se mi to líbilo. Ţe to zkusím a pak zkusím zase něco jiného. Tohle jsem 

dělal čím dál víc a víc. A po jednom 14 denním intenzivním zásedu mi došlo, ţe tahle cesta má 

pro mě význam. Před tím jsem meditoval, ale nevěděl jsem přesně, proč to dělám.“ 

       (Jakub, 40, théraváda) 

 

Respondenti z řad buddhistů si cení více volné moţnosti seberozhodování 

a sebesměřování neţ ţivota v souladu s pevným řádem formovaným náboţenskou 

doktrínou. Podobné hodnotové profilování je patrné také mezi českými buddhisty. 

„My to nevnímáme [buddhismus] jako pravidla, ale jako rozhodnutí. Ţe já se 

rozhoduji, ţe to maso jako teda ne, ţe nebudu zabíjet ty zvířata, ale kdyţ to prouším a 

maso sním, tak se z toho nehroutím, řeknu si sama sobě, jo, nepovedlo se to, dneska 

jsem to nezvládla, ale jdu dál. To se mi na tom líbí, ţe to není tak svazující jako u těch 

křesťanů, třeba.“ 

      (Eliška, 38, théraváda) 

Zdůrazňování zachování moţnosti osobní volby a seberozhodování je označováno 

jako jeden z prvků tzv. Intelektuálního motivu konverze (Lofland a Skonovd: 1981), 

kdy tento motiv autoři spojují s individuálním a velmi osobním hledáním nového 

výkladu světa, zvláště prostřednictvím četby knih, navštěvování přednášek a kurzů. 

Jak bylo uvedeno v úvodních kapitolách textu, buddhismus u nás byl od svého 

počátku spíše záleţitostí intektuálního hledání jednotlivců a stále je moţné uvedený 
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trend sledovat, a to i přes vzrůstající vliv buddhistických center na formování podoby 

české buddhistické scény. 

 

7.2.2 Proces ukotvení buddhismu v osobním životě 

Buď hledání nástrojů umoţňujících pracovat s vlastní myslí či setkání 

s takovou technikou v akademickém prostředí vedlo respondenty k cílené 

buddhistické praxi. Významnému podílu (n=9) respondentů (a dalším dnešním 

českým buddhistům) byl buddhismus představen v univerzitním prostředí v tehdy 

oblíbených kurzech a víkendových aţ týdenních seminářích osobnostního rozvoje, 

které byly v devadesátých letech vedeny na brněnské univerzitě docentem 

psychologie, jenţ byl zároveň ordinovaný mnich théravádové tradice. Akademické 

prostředí bylo respondenty také povaţováno jako dostatečná záruka kvality, tedy 

vědeckosti a autenticity (tedy nikoliv New Age proudu) buddhistického učení. 

Domnívám se, ţe není moţné zkoumat hodnoty pouze jako abstraktní 

teoretické koncepty, proto se další otázky týkaly frekvence a intenzity buddhistické 

praxe ve vztahu k běţnému ţivotu respondentů. Ţádný z nich nevidí míru propojení 

buddhismu a všedního ţivota jako dostačující, a to i přes to, ţe o to cíleně usilují. 

Kdyţ byli poţádáni o rozvedení své odpovědi, všichni popisovali různé způsoby své 

kaţdodenní praxe. Všichni také vidí jako důleţité účastnit se dlouhodobějších 

(minimálně dvoutýdenních) či víkendových meditačních tréninků v průběhu roku a 

pravidelně být v kontaktu se svojí buddhistickou skupinou. Toto je zvláště typické pro 

skupinu respondentů théravádového buddhismu. 

Skupina pěti respondentů, muţů, také prošla mnišskou ordinací 

a dlouhodobým meditačním tréninkem (v rozsahu od tří měsíců do dvou let) 

v různých klášterech v Asijských zemích théravádového buddhismu. Na uvedený 



 121 

trend lze nahlíţet z různých úhlů, částečně ji lze vidět jako snahu o nalezení 

autentického buddhismu, jak bylo zmiňováno v úvodu práce. Z části ji lze označit za 

horlivost konvertitů, kteří se intenzivní praxí snaţí v krátkém čase rozvinout osobní 

duchovní praxi. Provádění soustředěné meditace je povaţováno mezi západními 

konvertity k buddhismu za klíčové. V prostředí, kde je buddhismus součástí místní 

kultury, není mezi laiky kladen tak velký důraz na tichou meditaci. Často je 

vyhrazena pouze mnichům. V západních komunitách je moţné sledovat odlišné 

hodnocení nutnosti provádět dlouhou meditační praxi. Uvedený přístup k meditační 

praxi je velmi patrný ve formování náplně dětských programů v jednotlivých 

buddhistických směrech. 

Zbývající respondenti neměli přímou zkušenost s mnišstvím, ale pravidelně se 

účastnili delších meditačních soustředění. Zvláště v případě respondentů, kteří patří 

ke skupinám théravádové tradice jsou delší meditační výcviky stálou součástí 

buddhistické praxe.  Jak bude uvedeno níţe, tato zkušenost podstatně ovlivňuje 

náhled na výchovu a přenos hodnot v rodinách, které později zaloţili.  

„Nejdřív jsem chtěl jít za mnicha. Měl jsem časový horizont 18 let věku svých 

dětí, ţe tady zůstanu a potom se stanu zase mnichem. Nechtěl jsem tady nechat ţenu 

samotnou s malýma dětma. Dneska to mám více otevřené. Moţná, ţe existují i jiné 

cesty, neţ se stát mnichem. Ale rozhodně bych chtěl ve své praxi postoupit 

a meditovat intenzivněji. Teď medituju kaţdý rok 14 dní intenzivně a poslední rok se 

mi daří meditovat denně doma. A vypadá to, ţe budu mít moţnost meditovat taky 

kaţdý den v práci. Aţ dokončím medicínu a začnu vlastní zubařskou praxi, tak 

plánuju meditovat během obědové pauzy. Nevím, co na to řekne sestřička, ale chtěl 

bych to tak udělat.“ 

        (Jiří, 42, théraváda) 

 

Uvedený výňatek rozhovoru ilustruje častý posun k buddhistické praxi 

zapojené do kaţdodenního ţivota a ustoupení z původního radikálního směřování 

k monasticismu, který byl po určitou ţivotní etapu zvláště atraktivní pro část 

respondentů. Ti, kteří takto původně směřovali, skutečně mnišskou ordinací prošli. 

Počátky buddhistické praxe některých respondentů lze označit jako formu nové 
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spirituality tak, jak ji ve svých textech definuje Heelas (1996, 2005). Tedy jako 

spiritualitu zaměřenou na sebe, individuální rozvoj a subjektivitu. Na základě 

provedeného výzkumu se však lze domnívat, ţe v českých buddhistických 

komunitách není tento model spirituality jediný a konečný. Objevuje se model, ve 

kterém je vedle osobnostního spirituálního rozvoje důleţitá dimenze rodinného 

a sociálního ukotvení. Individuální spiritualita je rozvíjena v kontextu vztahů, jejichţ 

kultivaci respondenti povaţují za důleţité. Day (2009: 270) si ve své studii všímá 

trendu soudobé spirituality, pro který pouţívá označení „less individalistic modes of 

being“, méně individualistické způsoby bytí. 

  Obdobný model a snaha o propojení buddhistické praxe a hodnot v maximální 

moţné míře s osobním a profesním ţivotem je patrná u respondentů všech směrů. 

 
  „Zkouším meditovat kaţdý den, hlavně ráno a taky večer, pokud situace 

nevyţaduje něco jiného. Třeba kdyţ synovi rostou zuby a je třeba se mu všímavě 

věnovat, tak strávím večer s ním.“ 

       (Adam, 35, théraváda) 

  

Jak jiţ bylo uvedeno,  nejvehementnější snaha o harmonizaci pozemského působení 

a buddhismu je patrná u respondentů muţů théravadové tradice. Polovina z nich 

pracuje v neziskovém sektoru orientovaném na společensky marginalizované skupiny, 

jeden z respondentů opustil post ředitele marketingu a začal studovat medicínu, 

protoţe své předchozí zaměstnání vnímal jako spíše škodlivé pro ostatní. Stejně 

radikální rozhodnutí učinila respondentka ze skupiny tibetského buddhismu, kdyţ 

opustila úspěšně se rozvíjející kariéru divadelní reţisérky a začala pracovat v oblasti 

vzdělávání dospělých. Respondenti se velmi zamýšlí nad dopady, byť 

i zprostředkovanými, které jejich práce má. Neobávají se zaměstnání změnit a často 

potom svoji práci vidí také jako zálibu. Podobný trend sledovala Librová (1994) u 

skupin respondentů ţijících ţivotním stylem mimo „hlavní proud― české společnosti. 
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V podskupině, kterou Librová nazvala Pestří, lze identifikovat několik tendencí 

shodných s hodnotovou orientací českých buddhistických rodin. Pestří, podobně jako 

buddhisté, se vyznačují vysokým podílem vysokoškolsky vzdělaných osob, jsou 

schopni svoje záliby proměnit v zaměstnání, negativně vnímají konzumní 

a ekologicky negativní způsob ţivota, snaţí se minimalizovat hmotnou spotřebu. 

Rodiny v obou výzkumech často nemají televizi a jsou si vědomy toho, ţe jejich děti 

jsou vychovávány jinak, neţ je ve společnosti kolem nich běţné.  

Uvedené výňatky z rozhovorů, podobně jako výsledky zahraničních studií, 

uvádějí, ţe osoby s vysokou mírou osobního zájmu o buddhismus kladou malý důraz 

na hodnoty spojené s kariérou, dosahováním pracovních úspěchů a postavení 

spojených s mocí ( Dupuis a Saroglou, 2006: 163). Podobně také Prudký (2009: 112) 

uvádí, ţe z dat EVS je moţné sledovat specifikum nízké hodnoty pracovní kariéry u 

věřících s novodobou zboţností. Internalizované hodnoty, podle kterých jsou následně 

interpretovány určité situace či role, vedou k upřednostňování určitých aktivit a 

ovlivňují také ţivotní volby a rozhodnutí. Kromě významné snahy propojit tichou 

meditaci s osobním a pracovním ţivotem se objevují další způsoby snahy o 

harmonizaci buddhismu a vlastního ţivota. Hodnoty, které respondenti označují jako 

buddhistické, přebírají funkci principů, podle kterých se respondenti rozhodují. 

Buddhismus, pokud na něj budeme nahlíţet jako na ucelený ideový systém či víru, je 

praktikován v kontextu rodiny, přátel a pracovního prostředí.  

„Snaţila jsem se meditovat co nejvíc, stresovalo mě, kdyţ se mi nepodařilo 

pro to nalézt čas. Ale to uţ je za mnou. Vţdyť nejsme mniši! My v tomhle ţivotě máme 

úplně jiné úkoly. Máme práci, rodinu. Snaţím se teď buddhismus ţít víc v těch 

vztazích. A to je někdy dost těţké…“ 

 

      (Milada, 46, tibetský buddhismus) 

Respondenti nesměřují svojí praxí k transendentální rovině, ale do úrovně 

sociálních vztahů. Day (2009: 273) označuje podobný posun od transcendentálního 
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k sociálnímu jako „Socialy based godless morality“,  tedy na sociálním postavenou 

morálku bez Boha. Její etnografická studie není věnována buddhismu, všímá si 

způsobu, jakým mladí lidé v Anglii prezentují svoji víru, která místa, autority 

a symboly povaţují za významné při ustavování svého přesvědčení, obecné závěry 

studie však lze do určité míry na český buddhismus aplikovat. Rovina sociálních 

vztahů je mezi respondenty viděna jako jedna z hlavních oblastí, kde je třeba 

buddhismus aktivně praktikovat. 

 Pokud se vrátíme k termínům Schwartzovy teorie, tedy do osobnostní roviny 

hodnot, prozatím lze říci, ţe za významné jsou mezi respondenty povaţovány hodnoty 

prosociální, podporující bezproblémové vztahy, tedy benevolence a zájem o druhé 

(tomu je podřízeno sledování osobního úspěchu). Významným rysem zkoumané 

skupiny je vysoké hodnocení sebeřízení, tedy vnitřní motivace ke zvládnutí sebe sama 

a velká otevřenost ke změnám.  

 

7.2.3 Buddhismus – náboženství, nebo životní styl? 

Primární zájem o buddhismus můţe být u respondentů interpretován jako 

zájem o hledání duchovní cesty. Neustále lze však vidět jejich snahu zdůraznit ve 

svých odpovědích propojení buddhismu a kaţdodenní reality jako klíčový aspekt 

a důvod jejich praxe. Proto se další dotazy týkaly toho, zda chápou buddhismus jako 

náboţenství, nebo spíše jako formu ţivotního stylu. Všichni respondenti do určité 

míry nesouhlasili s označováním buddhismu jako náboţenství. 

„Pro mě je ţivotním stylem móda a tak, náboţenství je zase o Bohu 

a buddhismus není ani jedno. Je to víc jako filozofie, ale blíţ tomu náboţenství. Ale 

v našem směru není Bůh. Je to víc o poznávání nitra člověka.“ 

       (Jiří, 42, théraváda) 

 

„Řekl bych, ţe to je filozofie. Pro mě to je alfa a omega mých ţivotních 

hodnot. Kdyţ dělám rozhodnutí, tak tohle je to, podle čeho se orientuji. Slovo 

buddhismus není od Buddhy. Evropani potřebují nálepky, tak to nazývají 

buddhismus.“ 
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       (Jakub, 40, théraváda) 

 

„Nevidím to jako náboţenství. I kdyţ to někdy má charakter a kulturu toho 

posvátného textu. A někdy se to praktikuje jako náboţenství. Myslím, ţe je to škoda. 

Pro mě je to způsob ţivota.“ 

       (Daniel, 37, Soto Zen) 

      

V jejich odpovědích je patrná rezonance akademických textů, které byly u nás 

o buddhismu publikovány v průběhu 19. století a ve kterých je buddhismus definován 

nikoliv jako náboţenství, ale spíše jako ateistický náhled na svět (historickému vývoji 

interpretací buddhismu u nás a v okolních zemích se věnují např. Rozehnalová, 2008; 

Baumann, 1997; Lenoir, 1999). Loss (2010) ve svém textu představuje podobný 

koncept umístění západního buddhismu mezi sféru institucionalizované religiozity a 

sekulárního vidění světa. Loss uvádí dva termíny pro studovaný meziprostor: explicit 

non-religious, implicit non-secular. Obě označení, tedy explicitně nenáboţenský, 

implicitně nesekulární, lze pouţít jako charakteristiky pole, jehoţ výzkum je také 

v této práci představován. Loss (2010: 86) poznamenává, ţe teorie sekularity a 

náboţenství předpokládají kontrast a tenzi mezi světem náboţenství a světem bez 

náboţenství, ale opomíjejí právě onen středový prostor, kde se oba světy prolínají. 

U respondentů výzkumů zaměřených na západní buddhismus se setkáváme 

s odmítnutím označování buddhismu jako náboţenství, protoţe v běţném chápání 

termínu v západní společnosti je koncept náboţenství postaven na osobě Boha 

Stvořitele a tato klíčová postava v buddhismu chybí. Day (2009: 267) uvádí přehled 

odborných textů (Foucault, 1972; Asad, 1993; Needham, 1972; Smith, 1967, 1977, 

1978, 1979), které se zaměřují právě na to, jakým způsobem a historickým vývojem 

došlo k asociaci obecných termínů jako víra a náboţenství s křesťanstvím. Proto ve 

skupinách, které odmítají společností autorizovaný diskurz (ibid.), dochází k odmítání 

pouţívání slov jako je víra a náboţenství. Zároveň se ale respondenti z řad českých 
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buddhistů nebudou označovat ani jako sekulární ateisté, ale naopak budou kriticky 

hodnotit koncept vidění světa zaloţený pouze na sekulárním racionalismu.  

„Kdyţ oni hořekují nad ţivotem, jak je nespravedlivej, tak já to vidím tak, ţe 

karma je spravedlivá. I kdyţ to z pohledu jednoho ţivota nemusí vypadat. Ale čím víc 

o tom přemýšlím, tak to přerozování (reinkarnace) mi dává ze všech světonázorů 

největší smysl.“ 

       (Adam, 35, théraváda) 

  

To koresponduje tvrzením Hanegraaffa (2000: 291), ţe zájem o praktikování 

nekonvenční spirituality je moţné vidět také  jako určitý druh kulturního kriticismu, či  

snahy o rozvíjení dimenze lidské zkušenosti, která je většinovou kulturou opomíjená. 

 

7.2.4 Materiální reprezentace osobního přesvědčení 

Ve velkém kontrastu s jejich odmítáním buddhismu jako náboţenství je postoj 

k materiálním předmětům reprezentujícím buddhistickou spiritualitu, zvláště pak 

k soše Buddhy. Všichni vlastní jednu nebo více soch a mají je vystavené na 

viditelném místě ve svých domovech. Ve většině případů tyto sochy pochází z míst, 

která jsou významná pro buddhisty v zemích Asie, nebo jsou to sochy, které prošly 

určitým rituálem či se jim dostalo mnišských poţehnání.  
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Obr. 7 Socha Buddhy v rodině respondenta ze skupiny théravádového buddhismu. 

V popředí je vidět několik plastových hraček.  Mariánské Lázně 15. 5. 2007 

 

Vedle soch jsou umisťovány květiny a svíčky. Pouţívání a dekorování buddhistických 

oltářů stimuluje děti v rodinách respondentů k napodobování.  Ať jiţ ve smyslu: 

tatínek má Buddhu, tak „dcera má plyšového medvěda, kterému říká Buda.“ (Leoš, 

33, théraváda). Nebo v zapojení oltáře do her a vyuţívání okolního prostoru ke 

specifickému druhu aktivit. Respondenti s potěšením vyprávěli o tom, jak děti vedle 

Buddhy umisťují oblíbené hračky a ze zahrady přináší květiny. Děti v mladším 

školním věku napodobují rodiče v tom, ţe si chodí před sochu Buddhy sednout „kdyţ 

je jí smutno, něco ji trápí nebo kdyţ chce někomu poslat dobrotivost. Tak jsem jí 

říkala, ať si tam na chvíli sedne a myslí na ně.“ (Eva , 42, théraváda). 

Buddhistické materiální objekty nejsou viděny jako exotické estetické 

dekorace nebo jako amulety, ale spíše jsou prezentovány jako veřejné deklarace 

osobní identifikace se specifickou skupinou a s buddhistickým učením. 

„Kdysi jsem měl sochu Buddhy schovanou za takovou záclonou. A potom 

jsem si řekl, ţe to není vhodné. Protoţe jsem chtěl otevřeně přiznat, ţe jsem 

buddhista. Tak jsem tu sochu vyndal.“ 

        (Adam, 35, théraváda) 

 

Část respondentů popisovala pozvolný proces zveřejňování své náleţitosti 

k buddhismu. Ať jiţ uvnitř partnerského vztahu, kdy ve většině případů proběhl 
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příklon k hodnotám buddhismu společně, nebo byl partnerem kladně přijat 

a tolerován, tak směrem k vnějšímu světu, kdy respondenti například nevodili 

návštěvy do místnosti, kde mají umístěný oltář. Po určité době, kterou označují 

termínem dozrání, či získání jistoty v sobě samých, přestali buddhistické materiální 

předměty před návštěvami ukrývat. Zdůrazňovali však, ţe o buddhismu mluví pouze 

v případě přímých dotazů. V tomto místě lze sledovat, ţe respondenti začínají chápat 

buddhismus v termínech náboţenství. Snaţí se zachovat privátní rovinu svého 

přesvědčení a usilují o to, aby nebyly spojováni s aktivitami objevujícími se 

v tradičních náboţenských skupinách, např. s misijní činností.  

Popisovaný přístup k materiálním reprezentacím buddhismu, ať se jiţ jedná o 

veřejné vystavení Buddhovy sochy, nebo např. nošení maly – buddhistického růţence 

z důvodu „abych byl lidem čitelnější“ (Jaromír, 33, Sótó Zen), zavěšení tibetských 

modlitebních vlaječek na balkon a dalajlamovy fotografie v dětském pokoji, 

pouţívání buddhistických námětů jako spořičů počítačových obrazovek a pozadí 

pracovních ploch, lze hodnotit jako cílené uvědomění si náleţitosti ke specifické 

ideové skupině. Ve Schwartzově schématu (1992: 6–7) motivačních typů je toto jeden 

z prvků, které autor řadí k projevům hodnoty bezpečnosti.  

Mnoţství vlastněných materiálních předmětů se liší v jednotlivých 

buddhistických skupinách. Členové théravádového buddhismu a zenových skupin se 

obvykle spokojí pouze se sochu Buddhy, zatímco příslušníci tibetských 

buddhistických skupin vlastní velké mnoţství předmětů a pomůcek k meditaci 

pomocí vizualizace. Obrázky tibetských lamů a učitelů jsou v této skupině předmětem 

velké úcty.  

„Máme celý meditační pokoj. Tady v tomhle domě je to moţné. Máme 

normální oltář v tibetském stylu a všechno, co tam patří. V Praze se chystáme oddělit 

část naší loţnice paravánem a dáme tam zavírací skříňku. Abychom kolem toho 

neběhali nahatý.“ 

        (Ilona, 34, tibetský buddhismus) 
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Respondenti náleţející k tibetskému buddhismu mají ve svých domovech 

naaranţovány oltáře podle buddhistické tradice, a pokud to bytové podmínky dovolí, 

celá místnost je upravena jako meditační pokoj. Mění se ale role a míra důleţitosti 

připisovaná duchovním učitelům napříč zkoumanými směry, coţ bude diskutováno 

níţe. 

 

    

Obr. 8 Předměty připravené k poţehnání nejvyšší duchovní autoritou karmapou 

tibetské Karma Kagjü linie a hlavním duchovním učitelem center Buddhismu 

diamantové cesty.      Praha 16. 4. 2007 

 

 

I přes to, ţe respondenti odmítají označovat buddhistické materiální předměty jako 

amulety či talismany, do určité míry je s nimi jako s magickými předměty nakládáno. 

Tuto domněnku také podporuje značný zájem o získání posvěcených předmětů 

některou duchovní autoritou (např. tibetským duchovními představiteli dalajlamou 

a karmapou). Podle průzkumu Detradicionalizace a individualizace náboţenství 

v České republice a jejich sociopolitické a socioekonomické důsledky, který 

zpracovala Hamplová (2000) je v české populaci jako celku vysoký podíl 

obyvatelstva (více neţ 40%), která věří v účinné působní amuletů. Bylo by nutné 

provést podrobnější průzkum, abychom mohli zodpovědět otázku, nakolik zde 

představený jev souvisí s trendem víry v amulety v české populaci. 
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7. 3 Kultivace a tvorba hodnot  

7.3.1 Problém Vánoc – tradice a její reinterpretace 

 Ve Schwartzově hodnotové struktuře je hodnota tradice povaţována za jednu 

ze tří hlavních součástí spirituality (zbývající dvě jsou benevolence a univerzalismus) 

(Prudký 2009: 94). Pokud tedy o buddhismu uvaţujeme jako o spirituálním systému, 

měla by být tradice hodnocena pozitivně také v českých buddhistických rodinách. 

Uvedená hypotéza začala být ve výzkumu ověřována na otázce slavení Vánoc. Místo 

tohoto svátku v rodinách poslouţilo jako příklad, na kterém je moţné začít zkoumat 

hodnocení tradice v ţivotě rodin.  

Vánoce představují určitý problém v rodině kaţdého respondenta a všichni jej 

řeší podobným způsobem. Vánoční svátky se v českých buddhistických rodinách 

slaví, mnozí z respondentů je začali znovu slavit poté, co se stali rodiči a začali vedle 

odmítání Vánoc moderovat také jiné osobní radikální postoje, například přísné 

vegetariánství. Co se začíná objevovat společně s tímto rozvolněním postojů (které 

lze také označit jako benevolence), je modifikace a reinterpretace vánočního příběhu, 

který prezentují svým dětem. 

 

„Slavíme Vánoce normálně. S dárky a tak. Kaţdý rok, kdyţ to období přijde, 

tak jsem trochu otrávený. Ale to není moţné to těm dětem brát, kdyţ jim člověk nedá 

smysluplnou náhradu a je to tady všude kolem. Alespoň se s manţelkou snaţíme 

minimalizovat ty dárky.“ 

        (Jiří, 42, théraváda) 

 

„Já jim říkám, ţe Vánoce jsou oslavou toho boţského v nás. Toho, co nás 

přesahuje. A taky říkám, ţe křesťanství ukazuje nejlépe tu buddhistickou cestu – 

narození, smrt a znovuzrození…“ 

       (Karel, 45, Kwan Um Zen) 

 

„Já je beru i do kostela a vysvětlím jim, co se tam děje. Chci, aby věděli, o 

čem to celé je. Ale oni vědí i co je to Vesakh [oslava Buddhova narození, vstoupení do 

nibbány a smrti]. O Vesakhu jedeme na víkend pryč a slavíme to s přáteli, kteří taky 

meditují a mají děti.“ 

       (Pavel, 34, théraváda) 
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Respondenti uvádí, ţe se svým způsobem interpretace tradice Vánoc snaţí 

vymezit proti převládající kultuře materialistického a konzumního pojetí religiózních 

svátků. Křesťanskou podstatu svátku vidí jako součást  místní náboţenské a kulturní 

historie a jako takovou ji respektují. Zde je moţné hovořit o pozitivním vztahu 

k tradici a o konformitě. Ve způsobu, jakým respondenti seznamují své děti 

s křesťanskými svátky (Vánoce, Velikonoce), a stejně tak i s buddhistickým svátkem 

(Vésakh) je patrný pozitivní přístup k hodnotám universalismu. 

Brání se však konzumnímu a komerčnímu pojetí tradičního svátku. Podobný 

způsob vymezování se proti převládající masové kultuře uvádí Prudký (2009: 98) jako 

jeden z charakteristických prvků novodobých náboţenských uskupení. Autor (ibid.) 

přibliţuje termín exkulturace náboţenství pro pouţívání nenáboţenského kódovacího 

systému pro náboţenskou sféru, kdy náboţenské reprezentace jsou modelovány 

a filtrovány jinými/sekulárními reprezentacemi. V prezentovaném průzkumu lze 

nalézt jinou alternativu exkulturace, kdy křesťanský svátek je modelován a 

reinterpretován pomocí kódovacího systému zaloţeném na buddhismu.  

„V našem centru jsme začali organizovat Dětský den. Slaví se to v době 

zimního slunovratu. Vyprávíme se o tom, jak je světlo důleţité a jak je důleţité dávat 

jiným lidem. Snaţíme se posunout tu dětskou pozornost na radost z dávání. Doma 

vyrábíme dárky prarodičům a kamarádům.“ 

       (Alena, 37, Shambhala) 

 

Vetší posun od pozorování náboţenské k tradice k vědomé reinterpretaci svátku je 

patrný nejzřetelněji v shambhalových centrech. Jedná se o přenesení uměle 

vytvořeného narativu v mezinárodním prostředí Shambhala center do místních 

komunit.   

 Centra Shambhaly přejímají příběh o ustavení tzv. Dětského dne, který 

připadá na den zimního slunovratu. Jako důvod uvádí, ţe oslavy zimního slunovratu 

spojené s oslavami ročního cyklu mají kořeny v mnoha různých kulturách. Podstatná 
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část vysvětlení nového shambhalového rituálu se věnuje historii a poukazuje na různý 

původ tradic, které dnes povaţuje naše kultura za vánoční. Popis začíná připomínkou 

římských svátků Saturnálií a tradice navštěvovat přátele, přinášet si navzájem dary 

a pořádat hostiny. Pohanský skandinávský festival Yule je zmiňován ve spojení se 

zpěvy legend a zavěšováním jmelí, které bylo ve Skandinávii i mezi keltskými Druidy 

povaţováno za posvátný lék. Podrobně je také rozvedeno posouvání data slavení 

Vánoc.  Závěr textu vysvětluje spojení svátku světla a dětí – světlo jako znak tohoto 

svátku je snahou o vnesení tepla a světla do tmavého období roku. Den dětí má zase 

být oslavou dětí, které reprezentují radost, tvořivost a poznávání (proto jsou na oltáři 

umisťovány věci reprezentující smysly). Text také odkazuje na dva japonské tradiční 

svátky – Den chlapců a Svátek panenek, při kterých jsou děti uváděny do chrámů 

a obdarovávány.  

 

        

Obr. 9 Oltáře ozdobené pro oslavu Dne dětí. Girlanda, zavěšené vánoční ozdoby a punčochy 

na dárky evokují spojení Dne dětí a Vánoc. Na pravé straně je umístěna fotografie zakladatele 

hnutí. Postavičky krále a královny na nejvyšším patře představují symbol nebes. Postavičky 

zvířat a květiny v niţších patrech představují princip Země. Další předměty představují 

smysly: zrcátko – zrak, lastura – sluch, šarfránová voda – čich, ovoce – chuť, stuţka na 

dřívku – hmat. Král a královna mohou přinášet dětem dárky, pokud to rodiče povaţují za 

vhodnou součást tradice.      Zdroj Shambhala.org 
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Celý shambhalový narativ se upozorňováním na další sezónní svátky 

a historické proměny oslav (od Slunovratu k Vánocům a následujícímu 

shambalovému příběhu) snaţí poukázat na arbitrárnost ustanoveného pojetí Vánoc. 

Nesniţuje se však význam tradice jako takové (naopak tradice je viděna velice 

pozitivně), pouze je otevřen prostor pro změnu v pojetí svátku, zdůraznění jiných 

aspektů nebo pro utvoření nové tradice, stejně relevantní. V příběhu předávaném v 

shambhalových centrech je velmi zřetelný  důraz na univerzalismus  a toleranci 

odlišných kultur jako na jedny ze základních hodnot. 

Patrná je také otevřenost ke změnám v obou případech. V nových 

shabhalových reinterpretacích  je zcela zjevná, stejně jako v případě, kdy respondent 

vysvětluje buddhismus křesťanstvím. U respondentů, kteří zdůrazňují původní 

náboţenský obsah svátků, lze také hovořit o otevřenosti vůči změnám, protoţe podle 

nich v jejich výchozích rodinách nebylo křesťanství s vánočními či velikonočními 

svátky spojováno. Velikonoce oznamovaly příchod jara a Vánoce byly slaveny jako 

svátek vzájemného rodinného obdarování. 

Na příkladu Vánoc je moţné začít také mapovat výchovné tendence a strategie 

respondentů. Napříč všemi zastoupenými směry buddhismu se objevují dvojnásobné 

obavy rodičů. První, která se objevovala, byla obava z toho, ţe vychovávají své děti 

příliš odlišně od většinové společnosti, protoţe „ty hranice které si dáte před sebe, 

dáte mezi sebe a ostatní ostatní. A to bych jí nechtěl udělat.“, říká Leoš (33, 

théraváda). 

 Tato obava zazněla v rozhovorech rodičů, kteří navštěvují aktivněji 

buddhistická centra. Jako protipól svých snah o reinterpretaci Vánoc uvádějí, ţe 

nechávají děti trávit více času s prarodiči a oslavovat svátky způsobem, který lze 

nazvat typickým pro soudobou českou společnost.  



 134 

„Ono to jde. Oni nemají u babičky a u dědy ţádný problémy. Protoţe tam jde 

jen o takový to materiální zabezpečení. A vlastně oboje rodiče jsou ateisti a to se 

s tím buddhismem určitě snáší líp neţ křesťanství.“ 

       (Jaromír, 33, Sótó Zen) 

 

Druhou je obava z přílišného vlivu konvenční konzumní společnosti na děti. 

Kriticky je hodnoceno především mnoţství dárků a sladkostí, kterými příbuzní děti 

zahrnují, a to i přes to, ţe znají nesouhlasný postoj respondentů.  

„Sice mi je to hodně proti ţluči, ale ono to nejde, vytrhnout je z toho 

kontextu… Všude slyší, ţe jsou Vánoce. My s manţelkou jim dáme co nejmíň dárků. 

Jenţe od příbuzných pak dostanou tunu těch dárků, no…“   

(Jiří, 42, théraváda) 

 

Výchovné úsilí rodičů a jejich výchovné strategie jsou hlavně zaměřeny na 

nalezení rovnováhy mezi těmito dvěma prvky. 

 

7.3.2 Předávání buddhism - Strategie vyčkávání versus Aktivní 

předávání 

 Přijetí buddhistického konceptu vidění světa je u rodičů výsledkem jejich 

osobní volby a hledání. Rodiče nebyli vychováni v buddhistickém prostředí. V tomto 

bodě jiţ opouštíme rovinu teorií náboţenské konverze a začínáme všímat procesů  

běţnějšího způsobu rozšiřování náboţenských skupin. Nyní stojíme před otázkou, 

jakým způsobem probíhá socializace dětí do buddhistických hodnotových schémat. 

Beit-Hallahmi (1997: 96) argumentuje, ţe náboţenská socializace je výsledkem 

interpersonální interakce a vlivu sociálního prostředí. Dle autora lidé neinternalizují 

abstraktní normy. Domnívá se ale, ţe se jedná spíše o úvahy o rolích a postavení sebe 

v konkrétních mezilidských vztazích ke specifické skupině a světu. Tedy představy 

ideálních lidských rolí definovaných určitým náboţenstvím. Autor dále zdůrazňuje 

centrální roli rodiny v procesech předávání náboţenských hodnot. Po podrobnějším 

rozboru rozhovorů je v rodinách respondentů moţné pozorovat dvě schémata 
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předávání buddhismu. První jsme nazvali Strategie vyčkávání a druhé jsme označili 

jako Aktivní předávání.  

Strategie vyčkávání je častá mezi muţi ze skupin théravádového buddhismu, 

kteří mají zkušenost s mnišstvím, a mezi pokročilými praktikujícími zenového 

buddhismu. Pro tuto skupinu je buddhismus spojen s hlubokým procesem osobní 

transformace a s proţitky, které se nesdílí snadno. Proto uvádí, ţe zvolili spíše tuto 

vyčkávací strategii a čekají na momenty, kdy se jejich děti sami začnou ptát na 

buddhistickou praxi. Představují jim buddhismus v rámci prezentování kultur 

asijských zemí, kde pobývali nebo kam cestovali jejich přátelé. V této skupině je také 

oblíbené vyprávění ţivotního příběhu historického Buddhy Šákjamuni. Intenzivní 

nebo cílené vedení k náboţenství je viděno jako negativní a nevhodné. 

 

„Já mám averzi vůči jakékoliv výuce náboţenství uţ dávno. Vţdycky jsem si 

myslel, ţe by se děti neměli ani křtít ani jinak nutit k náboţenství. Ale snaţím se jim 

ukázat, ţe jsou různé kultury a různé duchovní cesty.“ 

       (Pavel, 34, theraváda) 

 

„Byl bych šťastný, kdyby šli touhle cestou. Ale nechci, aby to bylo 

automatické: otec medituje, tak syn bude taky meditovat… Chci čekat na ten vývoj, aţ 

to samo přijde. Samozřejmě, ţe budu něco dělat. Budu otevřený, budu to povzbuzovat, 

budu navádějící… svádějící…. Vidím, ţe by to bylo moţné je teď indoktrinovat, ale 

čekám na jejich vlastní zájem. Doufám, ţe přijde…“ 

       (Daniel, 37, Soto Zen) 

 

Beit-Hallahmi (1997: 103) tvrdí, ţe z poznatků a závěrů empirických studií 

v oblasti psychologie a sociologie rodiny lze vyvodit závěr, ţe rodiče svojí výchovou 

více ovlivňují náboţenské neţ politické přesvědčení svých dětí nebo způsob, jakým 

děti budou trávit volný čas či sportovat. Autor dále uvádí, ţe při předávání religiozity 

dětem hraje největší roli domácí náboţenská praxe rodičů. V tomto smyslu také 

respondenti v popisované skupině k domácí praxi přistupují. Uvědomují si, ţe tato 

metoda je během na dlouhou trať, podle Daniela synova reakce přijde například 
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v horizontu dvaceti let, kdy se začne zajímat o metody, které otec pouţívá k tomu, 

„aby byl stále tak v klidu.“  Respondenti zároveň udávají, ţe přítomnost dětí působí 

jako motivace pro pravidelnější praxi a zaměření na chování, které povaţují za vnější 

projev buddhismu (trpělivost, štědrost, laskavost, vnímavost k potřebám jiných osob). 

Na druhém místě Beit-Hallahmi uvádí vliv rozhovorů o náboţenství, které probíhají 

mezi dětmi a rodiči. Podle autora tyto rozhovory prohlubují vnitřní konsenzus dětí 

s náboţenskou praxí rodičů a omezují míru rebelie dětí proti rodinné náboţenské 

praxi. Teprve následně, a v menší míře, ovlivňuje religiozitu dětí návštěva 

náboţenských center a účast na rituálech.  

Odlišný přístup k předávání buddhismu je moţné pozorovat u respondentek 

a u členů skupin tibetského buddhismu, které se snaţí o co největší zapojení 

buddhistických myšlenek do západního sociálního uspořádání (Shambhala, 

Buddhismus diamantové cesty a ostatní skupiny náleţející k tibetské Karma Kagjü 

linii). Jejich výchovná schémata a strategie jsme nazvali Aktivní předávání, protoţe je 

zde moţné sledovat zřetelnou snahu o výchovu dětí v buddhistických hodnotách 

a aktivní znalosti buddhistických meditačních technik. 

„Mně přijde hodně zajímavé to, jak často se my, jako rodiče, bojíme mluvit 

k těm dětem o meditaci a tak, ţe povaţujeme ten buddhismus za něco sloţitého 

a výjimečného. A taky, jak hrozně osobně to vidíme, ţe jen člověk určitého typu můţe 

k tomu tíhnout. Ale v tom všem, se mi zdá, je opomíjen jeden aspekt, který je úplně 

před tím. Meditace je forma práce s myslí, která dělá dobře nám rodičům na úplně 

základní rovině. Samozřejmě lidi to nedělaj proto, aby jim bylo líp, protoţe na jednu 

stranu to vede ne k nějakýmu radostnýmu stavu, protoţe člověk prochází různými 

věcmi. Ale taková ta udrţovací meditace, pět minut ráno, pět večer, ta je proto, 

abychom si udrţeli nějakou základní jasnost a funkčnost mysli, aby nás to nikam 

nestrhávalo… Tak proč se bojíme tohle nabídnout?“ 

       (Alena, 37, Shambhala) 

„Ona je hrozně ţivá, tak to vůbec není moţné, jí říct, ať si s náma sedne. Ale 

co ji učíme je, ať si představuje Buddhy, ať na ně myslí a představuje si, ţe je volá. 

Někdy si sedne a recituje mantry, třeba kdyţ je jí smutno. Umí dvě. Ale to vydrţí sedět 

asi tak minutu, dýl ne. A někdy přijde a říká, ţe chce meditovat taky. To jí řekneme, 

co má dělat a jak. A tak to zkouší. Ale nikdy, nikdy bychom ji nenařídili, aby si 

s náma sedla.“ 

      (Ilona, 34, tibetský buddhismus) 

 



 137 

Zavedení pravidelných Dětských dnů, rodinných víkendů a letních pobytů, 

besedy a přednášky zahraničních odborníků na problematiku buddhistické výchovy, 

zakládání Buddhistické nedělní školy. To byly některé z iniciativ respondentů, kteří se 

rozhodli buddhismus aktivně předávat svým dětem. V době prováděného terénního 

průzkumu byla většina uvedených aktivit ve svých počátcích nebo byly teprve 

ustanovovány. Nejprogresivnější jsou v této oblasti rodiče ze skupiny Shambhala, 

kteří aktivně vyuţívají cizojazyčné materiály jako zdroje inspirace při organizování 

nejrůznějších na rodinu orientovaných aktivit. Jsou jimi například sezónní oslavy 

v buddhistickém duchu nebo zavedení přechodového rituálu pro děti ve věku 8–12 let. 

 

Obr. 10 Vypouštění balónků s přáními dobra ostatním lidem. Rodiče a děti před centrem 

Shambhala. 

 Praha, leden 2009. Zdroj Shambhala.org 

 

Tyto rituály jsou součástí konceptu shambhalového buddhismu, v ţádném dalším 

buddhistickém směru jejich obdoba není ustavena. V době provádění výzkumu se 

v českých shambhalových centrech připravoval vůbec první přechodový rituál. Hlavní 

myšlenka celého ritu je oddělit dvě fáze dětství a přivést dítě k uvědomění si běhu 

času a ţivotních změn, které přichází. Rituál má označit konec období, kdy dítě ţije 

pouze ve středu své rodiny. Po absolvování ritálu se dítě stává členem komunity 

Shambhaly. Přechodový rituál je tedy uvedením dětí do duchovní společnosti. I zde 

lze spatřovat určité paralely s praxí tradičních náboţenských uskupení, které ve věku 
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počínajícího dospívání začleňují děti specifickým rituálem do komunitních struktur 

(vzpomenout lze například rituál Bar Mitzvah a Bat Mitzvah v ţidovských 

komunitách, kdy jsou chlapci poprvé vyzvání k předčítání ze svitků Tóry před svoji 

komunitou a dívky od této chvíle mohou zapalovat svíce označující příchod Šabatu. 

V křesťanských komunitách je několik rituálů přijetí do duchovního společenství – 

křest, svátost eucharistie a konfirmace). 

 Součástí programu Shambhaly spojeného s přechodovými rituály  je 

seznámení dětí s meditační technikou, protoţe dle slov respondentky: „Oni musí 

pochopit, ţe dostat se do klidu má taky určitou strukturu, a ţe to nepřijde jen tak. “ 

(Jana, Shambhala, 37). Dále jsou děti seznamovány s některými kontemplativními 

uměními, jako je Kyudo – zenová lukostřelba, nebo kaligrafie. Lukostřelba ilustruje 

shambhalový koncept laického buddhismu, který je představován osobou bojovníka 

v tomto světě. Děti jsou vedeny k tomu, ţe od chvíle absolvování rituálu se sami 

rozhodují, jakým člověkem se stanou. Ve výchově začíná být více zdůrazňována 

nutnost zodpovědnosti za své skutky a konání. Právě posledně zmiňovaný důraz na 

vedení dětí ke klidu (to znamená k seznámení s technikou Šamatha – meditace 

klidného spočívání a pozorování dechu) jako k pozitivně viděnému stavu je rodiči 

povaţován za počátek vedení dětí k meditaci. 

„Tím, ţe se nám naskytla ta Shambhala, tak třeba pochopil dost důleţitou 

věc, ţe kdyţ někde čeká, třeba na vlak, tak se nemusí nutně nudit. Jde si třeba do 

knihovny, nebo můţe přemýšlet a koukat po lidech jenom tak a není na tom nic 

špatného. Je v klidu. Myslím si, ţe z něj bude dost samostatnej člověk. I díky tomu, ţe 

ví, ţe se můţe na sebe spolehnout, tak pro něj nebude problém pomáhat druhým. 

Protoţe sebe má vyřešenýho.“  

(Jana, 37, Shambhala) 

 

Vedle klidu jsou to dále  hodnoty označované ve Schwartzových termínech jako 

schopnost sebeřízení (tedy vedení dětí k samostatnému rozhodování 

a zodpovědnosti), které respondenti označují jako důvod, proč děti na počátku 
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dospívání provést přechodovým rituálem. Centra Shabhaly se snaţí vidět děti jako 

rovnocenné členy společenství,  a ne jen jako „ty, kteří vyrušují z praktikování,“ 

(zdroj Shambhala.cz) Stejně tak respondenti chápou svoji výchovu.  

Buddhistická centra hrají významnou roli ve vedení dětí k buddhismu. Jsou 

viděny jako místa, kde se mohou setkávat děti rodičů, které jsou směrovány podobně. 

Taková setkání jsou viděna velice pozitivně těmi rodiči, kteří se jich účastní. Zvláště 

v případech, kdy se rodiče obávají, ţe jejich potomci se mohou cítit osamoceně nebo 

ne zcela zapadající mezi vrstevníky, vzhledem k silnější buddhistické orientaci 

rodiny.  

„My jsme tady zaloţili takovou nedělní školu pro děti. Chodí tady různé 

maminky, nemáme ţádného učitele, ale dělají si to ty maminky sami. Je to důleţité, 

protoţe to ty děti vidí. Kamarádky syn říkal: `Maminko, ty říkáš zákon karmy… ale 

o tom nikdo ve škole nemluví. Nevymýšlíš si to?` Tak je důleţitý, aby to ty lidi a děti 

viděli, ţe se tady lidi mezi sebou hezky chovají, jsou slušní, uctiví a respektují se. 

Nejde o to, ţe nás tady uvidí sedět a meditovat. Jde nám jen o to se stýkat, ta pozitivní 

energie a ty vibrace, to se vytváří. Máme tady takový kníţky v angličtině o ţivotě 

Buddhy a tak. Tam je vţdycky jedno téma a pak je tam jako test. Tak takhle je to 

dělaný.“ 

 

       (Leoš, 38, théraváda) 

 

 Respondent sám uvádí, ţe vedoucí úlohu při vytváření dětských programů 

v centrech přebírají ţeny. Otcové jsou spíše přesvědčeni o dostatečném vlivu 

„odpozorování buddhismu“, a proto je dětem umoţněno účastnit se skupinových 

setkání, na kterých však nebývá přímo vytvářen alternativní program pro děti. 

Aktivity určené dětem jsou ustavovány v centrech, ve kterých je vyšší počet ţen, 

eventuálně, kde se ţeny podílí na vedení center. Ţeny navrhují projekty dětských 

a rodinných aktivit a zajišťují jejich průběh. Často lze identifikovat formu programů 

vypůjčenou z tradičních náboţenství (např. koncept nedělní školy).  

 V skupině Shambhala probíhá pravidelně týdenní letní rodinný program, který 

byl výchozím bodem pro ustavení dalších aktivit zaměřených na vedení dětí 
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k buddhismu. Náplň prázdninového týdne pomáhá vytvářet zahraniční praktikantka 

shambhalového buddhismu, která sama vyrostla v rodině západních buddhistických 

praktikantů a věnuje lektorování dětských a rodinných programů. Při pohledu na 

nabízený program jsou patrné dvě podoby činností. Aktivní část věnována hrám 

a klidová část věnovaná umění a meditaci, kdy rodiče budou mít čas pro individuální 

praxi, protoţe program je dělen takovým způsobem, ţe dítě tráví čas společně 

s rodiči, ale také odděleně od nich (tj. učí se trávit čas s shambhalovou komunitou). 

 

 

QuickTime™ and a
 decompressor

are needed to see this picture.

 

Obr. 11 Výuka lukostřelby. Letní rodinný program center Shambhala v roce 2009. 

 

Podstatná část respondentů se také svěřila se svojí vírou v karmické zákony, 

díky čemuţ jsou přesvědčeni o své povinnosti zajistit dětem, které se narodily do 

západních buddhistických rodin, přístup k tomuto učení. Respondenti si uvědomují, 

ţe s věkem dětí postupně narůstá význam vlivu kolektivu vrstevníků, a snaţí se proto 

umoţnit setkávání dětí v buddhistickém prostředí. Uvedená praxe koresponduje 

s teorií J. Fowlera (1981), který rozpracoval vývoj osobní religiozity člověka 

v závislosti na jeho věku. Zatímco mladší věková skupina dětí přijímá domácí 

religiozitu rodičů přirozeně, u dětí kolem 12–13 roku je to interakce s vrstevníky, 

kteří v tomto věku silně ovlivňují náboţenské postoje. A právě pro tuto věkovou 

skupinu rodiče začínají formovat buddhistické vzdělávací programy a přechodové 

rituály. Rodiče si uvědomují, ţe v současné společnosti mají na hodnotovou orientaci 
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dětí velký vliv vrstevníci a média, kterými jsou děti obklopeny. Snaţí se proto, aby se 

děti setkávaly s buddhismem alespoň ve dvou sférách vlivu – doma a při aktivitách 

v buddhistických centrech.  

Bez ohledu na typ buddhismu všichni respondenti vyjádřili připravenost 

předat meditační techniku svým dětem. Podle buddhistických směrů je však také 

moţné sledovat zcela odlišný náhled na dětskou meditační praxi, zvláště pak na to, co 

rodiče za meditaci povaţují. 

 
„Kaţdý rok jezdím na meditační retreat. Na dva týdny. Naposledy, kdyţ jsem 

se vrátil, tak děti chtěli vědět, co jsem tam dělal. Tak jsem jim říkal, ţe jsme tam 

seděli nebo chodili a meditovali. Vysvětlil jsem jim, jak to udělat a oni to zkoušeli. Ale 

zvládli to jen strašně krátkou dobu. Myslím, ţe čtyři minuty bylo maximum…“ 

 

       (Pavel, 34, théraváda) 

 

Naproti tomu v centrech Shambhaly je za meditaci povaţována jakákoliv 

doba, po kterou dítě dokáţe zklidnit svoji mysli, zaměřit se na jeden objekt a klidně 

sedět. V průběhu dětského dne jsou jednotlivé rukodělné a výtvarné aktivity 

ohraničeny krátkou meditací a oznamovány úderem na tibetskou mísu. Děti jsou 

instruovány pozorně poslouchat zvuk tibetské mísy tak dlouho, dokud je moţné jej 

slyšet. Tato doba je rodiči brána jako dostatečně dlouhá doba dětské meditace. Děti 

jsou tímto způsobem instruovány do základů meditační techniky klidu (Šamatha). 

Technika Mettá meditace, neboli meditace posílání dobrotivosti, a to jak 

kamarádům, stejně tak i školním rivalům, více, či méně oblíbeným učitelům a dalším 

lidem z okolí dítěte, je oblíbená praxe, kterou rodiče s dětmi praktikují. V rodinách 

patřícím ke skupinám tibetského buddhismu tuto roli přebírá recitace mantry „Om 

mani padme hum“. Nejčastěji je pouţívána pro dobro nemocného kamaráda nebo ke 

zmírnění utrpení zvířat. 
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7.3.3 Buddhistické hodnoty vytvářené v českých rodinách 

 V následujících odstavcích se pokusíme analyzovat hodnoty, které respondenti 

sami označují jako buddhistické a které se vědomě snaţí při výchově rozvinout. Na 

buddhistickou nauku se rodiče odkazují při vysvětlování hodnot, které vyznávají. I 

kdyţ sami uvádí, ţe byli vychováni k respektování velice podobného hodnotového 

systému, který označují jako západní či evropskou etiku, vnímají sekulární výchovu 

ve své výchozí rodině jako arbitrární sadu pravidel, která byla předávána bez 

dostatečného vysvětlení. V buddhistickém konceptu příčiny a následku nalézají 

dostatečně přesvědčivý referenční rámec pro svůj nynější ţivot a pro výchovu svých 

dětí.  

„Moje maminka s tím [buddhismem] úplně základně nesouhlasí, dlouho 

o tom nechtěla slyšet… a stále jí to připadá podezřelý. Říkám jí, ať se podívá, jak 

ţiju, ţe to není v rozporu s tím, co mě učila… A ona mi odpovídá, ţe to udělali oni, ţe 

mě tak vychovali, a proto já taková jsem a všechny ty principy, který říkám jsou 

proto, ţe mě tak vychovali. Já jí ty zásluhy neberu… ale myslím si, ţe je to daleko víc 

zkombinovaný…“ 

       (Ester, 32, Shambhala) 

Ukazuje se tedy, ţe rodiče jiţ měli do značné míry zformulovány své 

hodnotové priority a zvolené náboţenské směřování koreluje s jejich výchozí 

hodnotovou orientací. Podobné tvrzení uvádí také Prudký (2009: 100), totiţ, ţe 

sympatizanti pevně neohraničených náboţenských proudů si vybírají hnutí a skupiny 

podle hodnot, které jiţ vyznávají. Také výzkumy, které ve svém textu představil Beit-

Hallahmi (1997: 107), ukazují, ţe lidé se většinou příliš nevzdalují od víry a míry 

religiozity rodin, ve kterých byli vychování. Autor uvaţuje o běţném způsobu 

socializace do náboţenských uskupení, nikoliv o případech radikálních konverzí.  

 Prostředí sekulární rodiny jsou velice častým společným atributem 

respondentů výzkumu a dalších českých buddhistů. Podle Wuthnowy (2004: 366) 

hypotézy strikní náboţenské doktríny církevních uskupení působí jako bariéra proti 

rozšíření buddhismu v sociálním prostředí ovlivněném těmito církvemi. Jinými slovy 
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Wuthnow shrnuje svá zjištění, ţe buddhismus je atraktivní pro osoby, které nebyly 

dříve ovlivněny jiným náboţenským systémem (například v něm vychováni), ţijí bez 

církevní afilace, ale hledají etický hodnotový rámec či potřebují zodpovědět otázky 

týkající se posledních věcí člověka. 

Podívejme se tedy, co respondenti výzkumu povaţují za buddhistické 

hodnoty. Jako buddhistickou hodnotu, kterou předávají a vědomě kultivují u svých 

dětí uváděli respondenti na prvním místě citlivost vůči utrpení, speciálně pak citlivost 

k utrpení zvířat. 

„Oni třeba brečí, kdyţ venku vidí rozšlápnutou včelu…“ 

       (Petra, 34, Sotó Zen) 

 

„Ona třeba přišla domů s pláčem, protoţe kluci venku zabíjeli hlemýţdě. 

Křičela na ně, ať toho nechají, ţe trpí. Oni jí nerozuměli a smáli se jí. Do té doby 

říkala jenom svým nejlepším kamarádkám ve školce o buddhismu. Chtěla, aby byly 

šťastné, a tak je učila říkat mantry. My jí říkáme, ţe buddhismus je jako takové naše 

tajemství v rodině. Ţe to není moc dobré o tom moc mluvit, protoţe kaţdý člověk věří 

něčemu jinému. Někdo, ţe věří Jeţíškovi, ale taky, ţe někdo nevěří v nic…“ 

 

       (Ilona, 34, tibetský buddhismus) 

 

Ilonina slova reflektují všemi sdílené obavy z nepřijetí dítěte do společnosti 

vrstevníků. Rodiče jsou si vědomy toho, ţe jejich dítě je vedeno k větší citlivosti vůči 

některým situacím více, neţ je ve většinové společnosti běţné. V dlouhodobější 

perspektivě to ale rodiče povaţují za úspěch své výchovy.  Zde je moţné sledovat 

trend chápání buddhistických skupin jako hnutí vymezujících se proti převládající 

masové kultuře. Rodiče se s touto myšlenkou plně identifikují, přesto však přiznávají, 

ţe buddhismus představuje pro jejich děti určitý handicap, kvůli kterému musí snášet 

občasný posměch vrstevníků. Proto jsou děti od nejmladšího věku varovány před 

nepřijetím skupiny, pokud budou veřejně mluvit o buddhismu. Jako důvod nepřijetí 

buddhismu ostatními je uváděna nevědomost a neznalost tohoto učení. Nevědomost 

důsledku vlastních skutků je pouţívána jako vysvětlení pro negativní věci, se kterými 
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se dítě v ţivotě setkává. U ţádného z respondentů není svět dítěti představován 

v dualistické perspektivě dobra a zla, ale jako místo, které je přetvářeno lidskými 

skutky, pouze někteří lidé o tom nevědí. Tato myšlenka otevírá prostor tomu, ţe děti 

mají samy zájem aktivně pouţívat meditaci Mettá nebo recitovat mantry “…aby 

[pomohly] těm lidem, kteří dělají špatné věci, protoţe jsou nešťastní.“ (Tereza, 8 let, 

tibetský buddhismus).  

 Při předávání hodnot, které rodiče povaţují za důleţité, pouţívají strategie 

vedoucí k rozvoji ţádaných hodnot a modelů chování.  

„Říkám jim spíš praktické věci z buddhismu ve vztahu ke škole. Jak zvládat 

konflikty a tak. Můj syn je velice tvrdohlavý a neustupuje a má teď často konflikt 

s učitelkou. Tak mu říkám, udělej to pro ni. Ty jsi ten silnější. To, ţe je nad tebou, nic 

neznamená. Často se odkazuji na postavy bojovníků, na bojová umění…“ 

 

       (Karel, 45, Kwan Um Zen) 

 

Paralely k bojovým uměním jsou určeny jako nástroj k přiblíţení 

buddhistických konceptů zvláště chlapcům. Nejčastěji jsou to myšlenky o důleţitosti 

respektu k učitelům a myšlenky nenásilí. Respondenti uvádí mezilidské vztahy jako 

východisko a základní rovinu pro první předání principů buddhismu, zároveň tuto 

oblast povaţují za nejdůleţitější. U rodičů všech zkoumaných budhistických směrů se 

ukazuje silné zaměření na hodnoty prosociálního charakteru. 

 

7.3.4 Modelová postava duchovního učitele 

Domníváme se, ţe to, čím lze také charakterizovat české buddhistické rodiny, 

je role a místo duchovního učitele v rodině. V buddhistických rodinách, podobně jako 

v rodinách ovlivněných jiným náboţenským systémem (katolictvím, judaismem, ale i 

v New age hnutích), lze sledovat určitou míru úcty k osobám, které lze označit 

obecnějším termínem duchovní učitel či světec. Peter Brown (1971), který mezi 

prvními zkoumal sociální funkce svatých osob (the social function of holy men), uvádí 
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ţe tyto osoby jsou povaţovány za jakési mediátory mezi místní komunitou a vyššími 

světy. Je o nich uvaţováno jako o někom, kdo ţije mezi dvěma sférami, pozemskou a 

duchovní. V náboţenské komunitě se potom stávají důleţitými pomocníky pro ty, 

kteří touţí po zdokonalení svého přístupu do duchovní sféry. 

Děti vyrůstající v buddhistických kruzích vidí u svých rodičů velkou úctu 

k učiteli, který ve většině případů pochází z Asie. V případě tibetského buddhismu je 

to nejčastěji tibetský mnich, který působí v západních buddhistických centrech 

a pravidelně navštěvuje své studenty. Děti chápou tuto návštěvu jako zvláštní událost 

a vţdy se jí účastní. Rodiče dětem vypráví o důleţitosti, kterou pro ně učitel má. 

Modelovou postavou lidské povahy a moudrosti je v těchto kruzích také dalajlama.  

„Někdy se ptá, jak víme takové věci – o Karmě a reinkarnaci třeba. Tak jí 

říkáme, ţe to víme od svých učitelů. A ţe nemáme lepší vysvětlení, protoţe nemáme 

nikoho, kdo by věděl víc. Proto jim věříme a váţíme si jich.“ 

 

       (Ilona, 34, tibetský buddhismus) 

 

„Oba, syn i dcera, milují lamu Oleho. Vţdycky jdou na jeho přednášku, kdyţ 

je tady. A oba taky mají Phowu [iniciaci do tibetské rituální techniky přenosu mysli 

ve chvíli umírání]. Z toho mám velkou radost.“ 

 

      (Karla, 47, tibetský buddhismus) 

 

V rodinách ze skupin théravádového buddhismu se místo duchovního učitele 

objevuje postava mnicha, ale ve více abstraktním konceptu. Rodiny nejsou vázány na 

konkrétní osobnost ve smyslu osobního guru. Théravádoví mniši jsou chápáni spíše 

jako posvátné postavy; posvátné ve smyslu oddělené od profánního světa. Jinak 

formulováno, jsou respondenty viděni spíše jako reprezentanti odlišných ţivotních 

voleb a osobního výběru a jako model intenzivní meditační praxe. Postavy mnichů 

jsou také součástí rodinných příběhů, v případě, ţe otec a jeho přátelé byli sami po 

určitou dobu ordinovanými mnichy. Kromě náboţenské dimenze jsou mnichové také 

rodinami viděni jako zástupci jiné kultury a tradice. Myslíme si, ţe v buddhistických 



 146 

rodinách je více neţ je v místní populaci běţné kladen důraz na multikulturní a 

univerzalistickou perspektivu světa. 

„Pro mě je důleţité, aby děti měly moţnost se setkávat s mnichy. Aby je 

viděly, mohly s nimi mluvit, dostat poţehnání. Chci, aby věděly, o tom, jak mniši ţijí, 

co dělají a proč. Ţe lidé mohou ţít různým způsobem a dělat různá rozhodnutí o tom, 

jak chtějí ţít. A taky se setkávají s lidmi, pro které jsou důleţité jiné věci, neţ jen 

značkové oblečení a tak…“ 

       (Kateřina, 38, théraváda) 

 

„Snaţím se být citlivý, jak jen to jde. Dělám to přes příběhy. Díváme se třeba 

na fotky mnichů ze Srí Lanky. Ukazuju jim svoje kamarády a oni pak chtějí vědět, 

jaké je to ţít v tom klášteře. Jaké to bylo, kdyţ jsem byl mnich. Nebo pouţívám jejich 

obrázkové knihy. Takovou jednu zeměpisnou. Vyprávěl jsem jim o Bhútánu. Jak tam 

lidé ţijí, podle jakých hodnot se řídí a proč se mi to líbí. Nebo kdyţ vidím nějakou 

multikulturní akci, třeba Týden tibetské kultury, tak je tam vezmu. Chci, aby z téhle 

oblasti měly co nejvíce podnětů.“ 

            (Pavel, 34, théraváda) 

 

Mniši, kláštery, náboţenská praxe nebo koncepty posmrtného ţivota – to jsou 

oblasti, se kterými se respondenti nesetkávali v rodinách, kde vyrůstali, ale které 

začali intenzivně objevovat ve své dospělosti. V buddhismu našli odpověď na svoji 

potřebu duchovního referenčního rámce a kosmologického řádu, který ve svém 

dosavadním ţivotě postrádali. Zde našli odpověď na duchovní hledání společně 

s prostorem pro další osobnostní rozvoj a sebeinterpretaci. Respondenti opakovaně 

uváděli, ţe hledali duchovní systém, ve kterém není opomíjen přímý transcendentální 

proţitek. Individuální rozvoj osobní duchovní praxe byl primárním zájmem jejich 

buddhistické cesty v počátcích, skupina nebyla viděna jako důleţitá. V pozdějším 

období, kdyţ se jiţ stali rodiči, začali přehodnocovat význam komunity tvořené stejně 

orientovanými osobami. Ve výchově svých dětí začínají klást důraz na hodnoty, které 

Jose a jeho kolegové (2000) označili jako hodnoty směřující ke kolektivnímu 

prospěchu skupiny rozvíjející holistickou perspektivu (oproti rozvoji hodnot 

směřujcích k individuální autonomii, např. zaměření na akademické výsledky, 

sportovní výkony, rozvoj individuálních talentů, soutěţivost). 
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Roli mnicha nebo duchovního učitele v současných buddhistických rodinách 

lze vidět také jako tendenci k přiblíţení a propojení náboţenské a kaţdodenní reality. 

Někteří respondenti prostřednictvím mnišství vystoupili ze sociálních struktur, ve 

kterých vyrůstali, jinými slovy, mnišství jim poslouţilo jako fáze liminality (Turner, 

1995) před tím, neţ začali utvářet svoji kaţdodenní realitu podle buddhistického 

konceptu hodnot a kosmologie.  Později, kdyţ se stali rodiči, pokouší se integrovat 

koncept mnicha jako prvku kultury jiné společnosti a reprezentace jiných 

eventuálních ţivotních voleb do svého rodinného uspořádání (Idel, 2005).  

 

7.3.5 „Cokoliv je lepší než nula duchovna…“ 

U všech respondentů lze sledovat snahu vystavit svoje děti religiozitě obecně, 

a dále pak tomu, aby vyrůstaly v kosmologickém systému, který reflektuje duchovní 

praxi rodičů. Dětem jsou představovány různé náboţenské systémy a je jim 

zdůrazňována nutnost vzájemné náboţenské tolerance. 

„Říkáme dceři, ţe je to jedno, jestli lidi následují Buddhu nebo Jeţíše. Ţe oba 

byli dobří lidé. A ţe nejdůleţitější je být dobrý na ostatní. A ţe si musí vybrat sama, za 

kým půjde. Ale samozřejmě ona vidí to, co děláme my. Tak si třeba sama sedne 

a recituje mantry.“ 

      (Ilona, 34, tibetský buddhismus)  

  
„Kdyţ se nás ptají na věci po smrti a podobně, tak jim vţdycky řekneme, ţe 

tohle je z naší zkušenosti, je to náš názor a náš pohled na to, jak tomu věříme. A ţe 

jsou i jiná moţná vysvětlení a ţe někdo jiný by jim na to odpověděl jinak.“ 

 

      (Adam, 35, théraváda) 

 

Respondenti ze všech směrů seznamují děti jak s buddhismem, tak také 

s křesťanstvím a s biblickými příběhy. Podle svých slov to dělají proto, aby děti měly 

přehled o místní duchovní tradici.  

„Nemyslím si, ţe je to úplně zdravý, takovej vykořeněnej New Age 

přístup….já nejsem takovej vyhraněnej, ţe mám klapky na očích – ţe jsem Zen 

buddhista. Ne to vůbec. Já mám třeba potřebu hledat nějak vazby s tou duchovní 

tradicí, která je tady…. V křesťanství je spousta věcí pro mě nestravitelných….. Kdyţ 

najdu nějakej styčnej bod, tak mám radost.“  (Jaromír, 33, Sotó Zen) 
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Nebrání se setkání dětí s jinou náboţenskou tradicí, s dětmi navštěvují v období 

svátků kostely, umoţní jim letní pobyt na křesťanském táboře bez obav z toho, ţe by 

děti byly různými duchovními systémy zmateny. 

„Jak já chápu to učení je, ţe ten svět, kterej se předává v tý škole, je jenom 

jeden z moţnejch, řekněme, konceptuálních systémů, ale to není nic, co by bylo jenom 

buddhistickýcho. To je otázka toho, čemu se říká paradigma. Snaţím se jim dát to, ţe 

to, co mají ve škole je jenom jedno z různých paradigmat. Já nemám nějaký 

alternativní, ale myslím si, ţe ta cesta je prohlídnout skrz ta paradigmata úplně. A to 

je otázka individuální a kaţdej si to musí udělat sám za sebe a není to moţný 

jednoduchým způsobem předat.“ 

       (Samuel, 39, Shambhala) 

 

Samuel poměrně přesně popsal, co lze chápat jako cílenou výchovu k otevřenosti vůči 

změnám. V buddhismu jsou proměnlivost a změny označovány termínem nestálost. 

Nestálost je povaţována za jednu z charaktristik existence. Uvědomění si nestálosti je 

jedna ze základních myšlenek buddhismu samotného. Vedle toho lze vystavení dětí 

prostředí, ve kterém se seznamují s různými duchovními systémy také vidět jako 

způsob stimulace (nebo výchovné strategie), která má přispět k prohloubení zájmu 

dětí o tuto oblast.  

„Dvě z mých dětí chodí na křesťanské gymnázium. Myslel jsem, ţe to pro ně 

bude lepší prostředí. Více duchovní. Ale kdyţ oni jim tam kazí pohled na křesťanství. 

No a, kdyţ do nich něco cpou, tak já to pak rozpouštím tím buddhismem. Ony nemají 

rádi autority ze školy, tak hledají samy něco jiného. Minulý měsíc si jeden z nich 

přečetl ţivotopis Buddhy, aby mohl argumentovat se svým učitelem náboţenství. Tak 

třeba v tomhle mi ta škola pomáhá.“ 

 

       (Karel, 45, Kwan Um Zen) 

 

„Jsem moc rád, ţe naši dceru přijali do waldorfské školy. Lidi říkají, ţe je to 

křesťanská škola, protoţe na těch jejich shromáţděních mluví o Bohu. Ale mně to 

nevadí. Je to jiné, neţ jsou normální školy. Pro mě je hlavní, ţe je to, ţe vidí člověka 

komplexněji. Ţe neučí ty děti jen číst, psát, počítat a podle toho je hodnotí…“ 

 

        (Jakub, 40, théraváda) 

 

Mezi respondenty, kteří aktivně předávají buddhismus svým dětem, jsou 

oblíbené jiné vzdělávací instituce neţ jen ty, které jsou standardně sekulární. Na 

prvním místě jsou v oblibě mateřské školky a školy waldorfského typu a mateřské 
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školy, které vyučují podle Montessori metody. V jednom případě bylo křesťanské 

gymnázium viděno jako lepší varianta vzdělání, neţ kompletně sekulární prostředí. 

Pro tuto skupinu respondentů je důleţité, aby vzdělávací instituce rozvíjely u dětí více 

motivačních typů hodnot a nikoliv je pouze směřovaly k osobnostnímu růstu 

a akademickým či atletickým úspěchům. Rodiče vyhledávají instituce, které lze 

charakterizovat jako okrajové či specifické v celkovém proudu vzdělávání dětí 

předškolního a školního věku. Tyto instituce jsou svojí výchovnou filozofií v souladu 

se strategií výchovy, kterou rodiče z řad českých buddhistů zvolili. Respondenti věří, 

ţe v prostředí, které také usiluje o rozvoj hodnot, které jsme označili jako kolektivní 

(citlivost  a vnímavost k potřebám ostatních, uvědomění si spojení se skupinou a 

prostředím) nebude „jinakost― dítěte z buddhistické rodiny sociálním handicapem, 

jako by tomu mohlo být v běţném většinovém kolektivu. 

Zcela sekulární systém státních škol je na druhou stranu pozitivně viděn 

rodiči, kteří se přiklání k vyčkávací strategii v buddhistické výchově a kteří vidí 

jakoukoliv náboţenskou výchovu jako druh nucení. 

„Já jsem tak rád, ţe ţijeme ve společnosti, která je takhle sekulární. A ţe 

státní školy jsou sekulární. Ţe jim třeba učitelka v prvouce nemůţe vyprávět 

o Jeţíšovi. A tak ţe to ty děti mezi sebou ani neprobírají…“ 

 

       (Pavel, 35, théraváda) 

 

Rodiče, kteří upřednostňují instituce, ve kterých zůstává náboţenský prvek 

opomenut, a tím také zůstává tento směr otevřen, protoţe není vyplněn ţádným 

náboţenským nebo filozofickým systémem, povaţují duchovní rozvoj dětí za osobní 

záleţitost a sami se snaţí ovlivnit duchovní směřování dětí. Zvolená strategie koreluje 

s jejich pojetím buddhismu, který chápou jako nástroj pro rozvoj individuální 

osobnosti. Zároveň také ponechávají děti vystaveny vlivu dvou paralelních prostředí, 

sekulární škole a buddhistickému kruhu rodiny a rodinných známých. 
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Respondenti obou skupin shodně kladou ve výchově důraz na toleranci, kterou 

označují jako hodnotu vycházející z buddhismu. Dále obě skupiny umisťují výchovu 

dítěte do roviny vztahů, kterou označují jako buddhistickou perspektivu světa. Zvláště 

pak respondenti zdůrazňovali vedení děti ke schopnosti zvládat konflikty bez 

nadměrných emocí a agrese, protoţe podle svých slov osvojení si uvedené schopnosti 

přineslo mnoho pozitivního do jejich ţivota. 

„Já nemám potřebu to nikde dávat najevo… to je privátní věc [buddhismus]. 

Ale promítá se to třeba na rodičovským sdruţení nebo ve fotbalovým klubu. Jsem 

schopná řešit problémy, některý dost ostrý, poměrně dost slušně. Vyslechnu si, jak se 

hádají o nesmyslech…. A pak jen řeknu, ţe to k ničemu není, ţe se věci musí řešit 

v bodech a jasně a oni najednou zmlknou a věci se začnou řešit, coţ je úţasná věc…  

    (Jana, 37, Shambhala) 

 

Buddhismus je v pojetí respondentů chápán a předáván jako „art de vivre“, umění ţít. 

Umění, které umoţňuje ulehčit rozhodování a kaţdodenní mezilidské interakce. 

 

8 Charakteristiky spiritualitou ovlivněných hodnotových schémat  

Můţeme se ptát, jak vidí respondenti shodu, podobnost či rozdíly 

v hodnotových schématech vycházejících z buddhismu a z křesťanství. Podobnosti 

a odlišnosti hodnotových schémat klasické religiozity a moderní spirituality částečně 

prezentovali autoři Dupuis a Saroglou a (2006) v textu, který srovnává výsledky 

empirického šetření mezi belgickými buddhisty a křesťany. Z výsledků komparace 

autoři (Dupuis a Saroglou2006: 174) dochází k tvrzením, ţe v případě buddhismu je 

patrná velká důleţitost, kterou respondenti kladou na projevy shovívavosti a 

laskavosti v mezilidských vztazích, nepřikládají důleţitost orientaci na výkon a 

získání pozic spojených s mocí. Za výraznou charakteristiku buddhismu autoři 

povaţují důraz na univerzalismus, který je v případě jiných náboţenských uskupení 

povaţován za nevýznamný nebo je dokonce viděn negativně. V případě buddhismu je 



 151 

za důleţitou hodnotu povaţována náboţenská tolerance, obecný soucit a respekt 

k přírodě jako k celku. Jako další odlišnost mezi zkoumanými skupinami autoři uvádí 

vztah k řádu jako ke zdroji  jistoty a odpovědí. V tomto případě si respondenti z řad 

buddhistů cení více volné moţnosti seberozhodování a sebesměřování neţ ţivota v 

souladu s pevným řádem formovaným náboţenskou doktrínou. Podobné hodnotové 

profilování je patrné také mezi českými buddhisty. 

 Podle Schwartzova modelu (2004) se spiritualita projevuje kladným 

hodnocením tradice, benevolence a universalismu v osobnostní rovině. Všechny 

uvedené prvky je moţné sledovat u respondentů průzkumu. V českých 

buddhistických kruzích je význam tradice viděn pozitivně, avšak i zde je ponechán 

prostor pro změnu, a tím také pro zdůraznění nových prvků stávajících tradic,  

případně pro ustanovení tradice nové. Tradice v tomto případě nevyjadřuje 

jednoznačně tendenci ke konzervaci, jak je znázorněno ve Schwartzově modelu.  

 Hodnoty benevolence a universalismu, které se projevují zájmem o dobro 

druhých, se kterými je jedinec v častém kontaktu (Schwartz, 2004), tvoří hlavní 

součásti hodnotových schémat, které respondenti internalizovali a která se snaţí 

předat svým dětem. U respondentů výzkumu, kteří jsou ovlivněni buddhismem 

představuje ukotvení ve vztazích klíčovou sféru pro duchovní praxi. Kromě toho však 

prosociální hodnoty (benevolence, tolerance) přesahují okruh blízkých a dostávají 

podobu, kterou lze označit termíny „deep ecology“ a „possitive morality“, hlubinná 

ekologie a pozitivní etika. Jánošová a Říčan (2010) zařadili dotazy na zodpovědný 

vztah k přírodě a ţivotnímu prostředí, tedy kategorii hlubinné ekologie, do nového 

konceptu Piemontova dotazníku, který je adekvátnější pro české sekulární prostředí. 

Oba autoři (2010: 3), stejně jako Schwartz, povaţují spiritualitu za lidský fenomén, 

který je ve velké míře nezávislý na konkrétních konfesních organizacích nebo 
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náboţenských hnutích i přes to, ţe je většinou spiritualita zkoumána a popisována 

v rámci společensky ukotvených náboţenských institucí. Autoři se snaţí poukázat na 

prospěšnost měření spirituality bez uţití tradičních konceptů a slovních spojení (Bůh, 

církev, modlitba), zvláště v případě měření spirituality v sekulárním prostředí České 

republiky.  

Hlubinnou ekologii autoři označují jako typický projev spirituality u mnoha 

mladých osob sekulární společnosti. Holistický náhled na přírodu a svět je silně 

patrný také v případě respondentů ovlivněných buddhismem. Rozvoj hodnot, které 

respondenti zvláště povaţovali za typicky buddhistické, tedy soucit či přání všeho 

dobrého jiným bytostem, je umocněn specifickými meditačními technikami nebo 

recitací manter. Koncepty těchto hodnot i techniky, které napomáhají jejich uvedení 

do všední reality se respondenti snaţí vštípit svým dětem. Opět se jedná 

o sebepřesahující prosociální hodnoty. Říčan a Jánošová (2010) řadí soucit, 

odpouštění a pozitivní přání vztahující se k ostatním bytostem do kategorie 

spirituality nazvané pozitivní etika. Vyuţitím termínů hlubinná ekologie a pozitivní 

etika lze blíţe charakterizovat podobu spirituality českých buddhistických rodin. 

Následujícím kladně hodnoceným motivačním typem hodnot u respondentů je 

otevřenost k změnám, která ve Schwartzově modelu stojí v protikladu k hodnotám 

tradice, konformity a bezpečnosti (tedy směřování ke konzervaci stávajícího řádu). 

Pozitivní vidění změn, překonání obav ze změn  a  přijetí rozhodnutí, které k (mnohdy 

zásadním ţivotním) změnám vedou, představují u respondentů často zlomový 

moment v uvádění buddhismu do reálného ţivota. Paralelně s otevřeností novému 

respondenti vyzdvihují nutnost naučit sebe a své děti sebeřízení, tedy zvládání svých 

emocí a přijímání rozhodnutí za své konání. Jak bylo uvedeno belgickými 

výzkumníky (Dupuis a Saroglou, 2006: 174), tyto dvě tendence (sebeřízení jako 
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rozvoj autonomního myšlení a konání a dále otevřenost vůči změnám obecně – 

multikulturalismus), odlišují hodnotové modely vyznavačů buddhismu od 

hodnotových schémat objevujících se u populace tradičně náboţensky zaloţené.  

Hodnotu stimulace, kterou Schwartz (2004) na svém modelu řadí spolu se 

sebeřízením do skupiny označené jako otevřenost vůči změnám a kterou definuje jako 

vyhledávání podnětů povzbuzujících risk a dobrodruţství, lze u českých buddhistů 

identifikovat v modifikované podobě. Pozitivně hodnocená stimulace není 

vyhledávána mimo ideový rámec buddhismu. Jak bylo uvedeno v odstavcích 

věnovaných výchovným strategiím, rodiče své děti cíleně vystavují buddhismu a 

dalším typům náboţenských tradic,  aby děti získali přehled, podněty a inspiraci pro 

rozvoj vlastní spirituality. V náplni dětských programů buddhistických center lze také 

spatřovat snahu o utvoření prostředí, které budou děti povaţovat za podnětné 

(a dobrodruţné zároveň).  

V případě dospělých je pozitivně hodnocena stimulace, kterou přináší pobyt 

na intenzivních meditačních soustředěních. Tato soustředění patří k nejoblíbenějším 

programům českých buddhistických center vůbec. Jak je patrné z výsledků první části 

výzkumu věnovaného místním buddhistickým centrům, nepravidelných, ale 

intenzivních meditačních soustředění se účastní větší počty osob, neţ je tomu 

v případě pravidelných programů center. Podle respondentů intenzivní meditační 

soustředění pozitivně stimuluje následnou individuální domácí meditační praxi a další 

formy uvádění buddhismu do všedního ţivota. Jiná forma vyhledávané stimulace je 

setkávání s osobním duchovním učitelem. 

Hodnota bezpečnosti je Schwartzem (2004) řazena do skupiny směřující ke 

konzervaci. V případě respondentů z řad buddhismu bylo moţné sledovat postupný 

nárůst hodnoty bezpečnosti uvědomováním si náleţitosti k buddhistické skupině. 
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S nárůstem vnitřní jistoty, s jakou byly uváděny buddhistické myšlenky do všedního 

ţivota, proběhlo ukotvení buddhistické identity respondenta. Uvedený proces se 

navenek projevoval zveřejněním identifikace s buddhismem a zviditelněním pomocí 

materiálních buddhistických reprezentací. 

V českých buddhistických kruzích mezi nízko ceněné motivační typy patří 

hodnoty spojené s osobnostním růstem. Tedy orientace na kariérní růst, vedení dětí 

k výkonnosti a úspěchu a snahy o získání sociálního statusu a prestiţe. Někteří 

respondenti naopak poté, co internalizovali buddhistické ideály, prestiţní pracovní 

místa dokázali opustit. V případě hodnoty hedonismu lze také hovořit o nízkém 

hodnocení, avšak existuje zde prvek, který Librová (2003) označuje termínem 

ekologický luxus a který bychom však v případě českých buddhistů označili termínem 

angaţovaná spotřeba. Protoţe hlavní myšlenkou je zvýšená pozornost vůči dopadům 

vlastního konání také v oblasti materiální spotřeby. Nejde pouze o to, ţe konzumní 

způsob ţivota je viděn negativně, respondenti se zaměřují na to, koho a co svojí 

spotřebou podporují. Volí proto nákup draţších, ale ekologicky a eticky nezávadných 

druhů zboţí (např. biopotravin, fair-trade produktů či ekologických technologií). A ke 

stejnému pojetí spotřeby se snaţí vést také své děti. Rodiče uvádí, ţe vedením dětí 

k angaţované spotřebě se také snaţí zmírnit vliv kultů značek jako základních 

stavebních kamenů identit mládeţe. 

 Společné znaky hodnotových schémat  respondentů všech zkoumaných směrů 

buddhismu tvoří stabilní rámec, který lze označit jako chakteristický pro stoupence 

západního buddhismu. Tento rámec je tvořen důrazem na soulad přijatých idejí 

hodnot a ţivotního stylu nebo pracovní kariéry, u které je zvaţován sociální dopad 

vlastní práce. Přijetí buddhismu vede ke změně způsobu rozhodování, respondenti 

zvaţují dlouhodobější dopad svých rozhodnutí. Uvaţují o buddhismu jako o technice 
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pro rozvoj osobnosti, někdy jej staví na úroveň vědy, snaţí se oddělit buddhismus od 

tradičních náboţenství, avšak jejich sociální funkce jsou viděny spíše pozitivně. 

 Lze identifikovat dva hlavní sociální a náboţenské faktory, které určují volbu 

a výběr specifického druhu buddhistické praxe. V případě volby buddhistické praxe 

vycházející z théravádového buddhismu lze uvaţovat o snaze o nalezení autenticity 

jako o určujícím faktoru. Théraváda je viděna jako praxe, která zakonzervovala 

původní ideový odkaz a vztah k  historickému Buddhovi. Buddhismus bez mnoha 

interpretací a kulturních doplňků vyhovuje technicky zaměřeným osobám 

s analytickým viděním světa. Pro volbu buddhistické skupiny vycházející z tibetského 

buddhismu je určujícím faktorem potřeba získat osobního duchovního učitele, který 

představuje spirituální a lidskou autoritu, která povede a nasměruje své ţáky jak 

v duchovním, tak téţ v kaţdodenním ţivotě. Pro volbu zenového buddhismu je vedle 

snahy o nalezení duchovního učitele ještě rozhodující faktor pozitivního hodnocení 

disciplíny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 2. Návrh adaptace Schwartzova modelu vztahů mezi motivačními typy 

hodnot u respondentů výzkumu českých buddhistických rodin 
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Pokud se pokusíme na společně sdílené hodnotové modely členů českých 

buddhistických skupin podívat skrze schéma Schwartzova modelu, je moţné 

upozornit na následující modifikaci struktury vztahů a preferencí. V první řadě je 

třeba si všímat kategorie sebeřízení, universalismu a benevolence. Tedy hodnot, které 

jsou viděny respondenty jako velmi pozitivní. Ve schématu jsou zvýrazněny tučným 

písmem a na rozvoj těchto hodnot kladou respondenti větší důraz. Přechody mezi 

těmito kategoriemi  také nebudou tvořeny přímkami, ale volnějšími přechody, protoţe 

tyto hodnoty společně vytváří ideový základ pro rozhodování a aktivní jednání. 

Podobně volný přechod je v navrhovaném schématu také mezi hodnotou sebeřízení 

a stimulace. Respondenti pro sebe a pro své děti vyhledávají podněty, které vedou 

k zdokonalení schopnosti sebeřízení, které je také kladně hodnoceno ve zkoumané 

skupině. Další modifikace přechodu mezi kategoriemi byla provedena mezi 

hodnotami tradice a benevolence. Tradice v původním Schwartzově modelu (2004) 

sdílí výseč spolu s hodnotou konformity. V navrhované adaptaci modelu je hodnota 

konformity přesunuta do vedlejší výseče, kterou sdílí spolu s hodnotou bezpečnosti. 

Tento vztah se nám jeví jako adekvátnější vzhledem ke způsobu, jakým respondenti 

prezentují nebo skrývají svoji náleţitost k buddhismu před vnějším světem. Snaha 

o konformní chování vůči většinové společnosti (a tedy i hodnota konformity) klesá 

v závislosti se zvyšováním vědomí náleţitosti (tedy hodnoty bezpečnosti) 

k buddhistické komunitě. Tradici je věnována celá výseč, protoţe představuje 

poměrně důleţitý prvek v hodnotovém modelu respondentů. Modifikována je však 

hranice mezi hodnotou tradice a benevolence. Ta je částečně pevná a částečně 

propustná. Propustnost předělu znázorňuje multikulturní toleranci a otevřenost 

ustanovení nových tradic. Tradice je jako jediná zvýrazněna ve skupině hodnotových 
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typů směřujících ke konzervaci, a je tedy viděna pozitivně. Bezpečnost je respondenty 

viděna neutrálně a konformita, která je spojována se skrýváním buddhismu 

kvůli obavám z nepřijetí buddhismu většinovou společností, je hodnocena spíše 

negativně (znázorněno pomocí kurzívy). Podobně negativně je viděno usilování 

o rozvoj hodnot zaměřených striktně na individuální růst. Tedy výkonnost a moc. 

Předěl mezi oběma opět není pevně ohraničen, protoţe jsou respondenty viděny spíše 

jako jedna kategorie. Hedonismus, jako snaha o uspokojení smyslových poţitků, je 

ponechán v navrhovaném modelu na svém místě a je viděn spíše neutrálně. Způsob 

jakým respondenti přistupují k materiální spotřebě je přiblíţen v předchozích 

odstavcích. 

 

8.1 Návrh teoretických závěrů ke druhé části výzkumu 

Transcendentální osobní proţitek je klíčovým bodem, který utváří a odlišuje 

náboţenskou realitu od jiných realit. Snaha o transformaci všední reality je jeden 

z hlavních důvodů a cílů náboţenské spirituality. Koncepty duchovní a lidské 

dokonalosti nejsou jen formy konceptualizace posvátna, ale také druhy představ 

dokonalé ţivotní reality, které se člověk snaţí dosáhnout pomocí různých technik či 

pomocí dokonalejších prostředníků. V termínech sociologie zde byl představen pokus 

zkoumat, jak spiritualita transformuje identitu jednotlivce a jeho chování vůči 

společnosti. Nejvýraznějším rysem české buddhistické komunity je důraz na roli 

duchovního proţitku a propojení spirituality s kaţdodenní realitou.  Data získaná 

průzkumem můţeme interpretovat na pozadí i v souladu s fenomenologickou teorií 

náboţenství jako posvátného baldachýnu (Berger,1967), ve kterém úzce koexistují 

sféry sakrálního a profánního světa. Nebo lze tato data označit termínem Spiritualita 
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ţivota (Heelas, 1996), vzhledem k orientaci respondentů na vnitřní uspořádání dané 

reality světa a řádu věcí.  

Zde prezentovaný výzkum nám dává moţnost sledovat vývoj osobní 

religiozity, proměnu vzorců a expresi religiozity tří generací české rodiny. Chování 

respondentů, kteří reagovali na potřebu osobního duchovního rozvoje, koresponduje 

s teoriemi o Spiritualitě hledání, které představil Wuthnow (1998) ve svých studiích. 

Mezi několika důvody, proč respondenti zvolili právě metodu Spirituality hledání, je 

také to, ţe vyrůstali v kompletně sekulárním prostředí a bez zázemí náboţenské 

komunity. Volba duchovní cesty zaměřené primárně na individuální rozvoj, byla 

přirozenou reakcí na dané okolnosti. Heelas (1996, 2005), jehoţ teorie silně ovlivnily 

mnoho soudobých výzkumů religiozity, se ve svých pracích podrobně zabývá touto 

postmoderní podobou individuální, subjektivní spirituality. I přes to, ţe se jeho 

koncepty v počátcích výzkumu jevily jako relevantní teoretické východisko, nelze se 

s nimi po dokončení analýzy dat ztotoţnit. Heelasovo vidění postmoderní a soudobé 

spirituality zacílené pouze na duchovní rozvoj jednotlivce není teoretický model, 

který by reflektoval stav a vývoj českých buddhistických skupin a rodin.  

Striktně individuální zacílení na vlastní duchovní rozvoj je pouze jakýmsi 

počátečním narativem vysvětlujícím duchovní hledání respondentů. Teprve v rámci 

buddhistické skupiny začali respondenti získávat specifický náboţenský kapitál, který 

v podstatě doplnil sekulární systém, ve kterém vyrostli, oni jej rozšířili a dali 

transcendentální dimenzi hodnotám, které přijali jiţ dříve. Po fázi ukotvení 

a internalizace hodnotvých schémat je religiozita praktikována a směřována na rodinu 

a komunitu malého rozměru. Domníváme se tedy, ţe zde prezentovaný model 

nekoresponduje s modely individualizované postmoderní religiozity. V modelu 

formování náboţenské identity vycházející z idejí buddhismu je moţné sledovat 
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proces hledání a postupné verifikace vyšších významů a utváření vnitřního 

náboţenského přesvědčení, které je produktem procesu sebeřízení a sebesměřování, 

avšak nejedná se o vytvoření duchovní koláţe, nýbrţ celý proces se odehrává v rámci 

historické tradice jiného kulturního prostředí. Nově utvořené vnitřní přesvědčení 

a religiozní identita není pouze akceptovaným externím teoretickým krédem či 

přijatým modelem kosmologie. Internalizace buddhismu má přímý dopad na aktuální 

chování respondentů v sociálním prostředí a mezilidských vztazích. Posledně 

zmiňovaná transformace  religiozity respondentů se váţe k období, kdy se stali rodiči. 

Zde je moţné sledovat zesílení orientace na duchovní praxi, která má dopad na 

sociální kontext a mezilidské vztahy. Pro obdobný posun religiozity, který není dosud 

dostatečně odborně zkoumán navrhuje Day (2009) termíny „relocating to social“  a 

„believing in belonging“, přemístění do sociálního a víra v příslušnost, jako 

pojmenování trendu religiozity realizované nikoliv ve vztahu k transcendentálnu, ale 

ve vztazích k blízkým osobám. 

Weber (1922) studoval momenty, kdy lidé konají důleţitá rozhodnutí týkající 

se jejich osobního ţivota či profesní dráhy v souladu s náboţenskou vírou, kterou 

vyznávají. Pouţil obraz nádraţních kolejí a výhybek a s vyuţitím jeho metafory lze 

říci, ţe v tomto konkrétně studovaném případě, se buddhismus dostal do role, kterou 

Weber označil termínem „výhybkář―. Buddhismus je tedy tím, co ovlivňuje 

rozhodování a další směřování ţivotní drah respondentů. Jako příklad přesměrování 

ţivotní dráhy můţeme vzpomenout dříve zmiňovaná rozhodnutí o přijetí mnišství, 

rozhodnutí o radikální změně profese nebo rozhodnutí o umírnění odmítavých a 

radikálních postojů k místním kulturním zvyklostem či o návratu k monastickému 

způsobu ţivota. 
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U respondentů výzkumu lze pozorovat přijetí výchovných strategií 

napomáhajících formování nových duchovních identit v prostředí buddhistických 

komunit. Mají zjevný zájem, aby jejich děti vyrůstali ve spojení s rodinami, které také 

vedou své potomky k respektování buddhistických hodnot a víře v buddhistické 

uspořádání světa. Buddhistické instituce jsou formovány a vyhledávány, stejně tak 

jsou děti vystavovány působení sociálních skupin, které jsou zaloţené na specifickém 

náboţenském kapitálu. V tomto bodě se nabízí známý Durkheimův (1915: 10) 

koncept náboţenství jako systému víry a praxe, která „sjednocuje do jedné společné 

morální komunity“ ty, kteří se stanou jejich stoupenci.  

I přesto, ţe lze sledovat dvě odlišné strategie přenosu buddhistických hodnot 

na děti respondentů, stále je moţné je v Bergerových termínech označovat za strategie 

konstruování a reifikace (Berger a Luckmann, 1966) nových náboţenských realit a 

chápání, například pokud pozorujeme způsob, jakým jsou děti vedeny 

k buddhistickým konceptům nenásilí, tolerance či soucitu. Nad rámec uvedené teorie 

nás uvádí data o přenosu meditační techniky na děti. Meditace slouţí jen jako jedna 

z mnoha technik, která umoţňuje člověku zvládat a rozšířit perspektivu běţné 

kaţdodenní reality.  

 V tomto výzkumu je představovaný jeden z moţných způsobů interpretace 

všední reality spolu s dynamikou současné religiozity. Výzkum se tak snaţí přispět 

k vysvětlení variací dnešní religiozity, která nevychází z tradičních modelů západních 

náboţenství. Snaha o nalezení jistoty při výkladu smyslu a chápání řádu světa však 

není inspirována ani sekulárním vědeckým základem, ani není vytvářena 

kombinováním různých duchovních systémů, ale vychází z historické duchovní 

tradice jiného kulturního prostředí. 
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9 Diskuze 

Shrnutí a srovnání zjištěných výsledků s výsledky zahraničních studií 

 

Jedním z cílů práce byla snaha sledovat dynamiku vývoje soudobé náboţenské 

společnosti, zvláště pak náboţenské scény formované kolem buddhistického učení a 

praxe. Vzhledem k tomu, ţe současný západní buddhismus výrazně formují skupiny 

s mezinárodní působností, rozhodli jsme se sledovat podobné a odlišné vývojové 

trendy také v zahraničí. Za účelem lepšího zapojení prezentovaného výzkumu do 

odborné diskuze jsme představili naše zjištění na zahraničních konferencích. 

Výsledky první části výzkumu, věnovaného struktuře a činnosti českých 

buddhistických center, byly prezentovány na XV. Kongresu mezinárodní asociace 

buddhistických studií, uspořádaného na Mory University v Atlantě v roce 2008 (The 

XVth Congress of the International Association of Buddhist Studies), a to v panelu 

zaměřeného na etnografické výzkumy buddhismu. Mezi témata diskutovaná v rámci 

panelu patřila problematika modifikace buddhistických pohřebních rituálů, vznik 

specifických západních center pro studium buddhismu mimo akademickou sféru, 

propojování západní perspektivy postavení ţeny ve společnosti s náhledy na 

postavení ordinovaných mnišek v asijských klášterech.  

Ukazuje se tedy, ţe lze u nás i v zahraničí sledovat podobné způsoby vyuţití 

buddhismu ve funkcích a oblastech, které západní kultura a moderní sekularizovaná 

společnost částečně nebo zcela opomíjí, jako je tomu v případě vyuţití buddhismu 

k znovuustanovení pohřebních rituálů a usnadnění následného truchlení. Buddhismus 

poskytuje určitá pravidla pro proţívání emocí a poskytuje odpovědi na otázky spojené 

s posledními věcmi člověka. Pro určitou skupinu populace buddhismus vytváří 

kosmologický a náboţenský rámec, který usnadňuje přecházení jednotlivých 
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ţivotních fází a poskytuje pravidla pro orientaci ve světě. Buddhistická centra pro 

studium buddhismu, která vznikají mimo akademické prostředí, poukazují na snahu o 

neoddělování učení buddhismu od duchovní praxe (Tweed: 2006). Sledovaný trend 

koreluje se zjištěními našeho výzkumu, ve kterém se také ukázala prosazovaná 

orientace center na duchovní praxi a upřednostňování aktivit duchovního charakteru. 

Jak jiţ bylo řečeno v závěru první části výzkumu, buddhistická centra jako instituce 

poskytují zázemí pro praktické rituální prvky náboţenské praxe, formující 

proţitkovou a emocionální rovinu proţívání náboţenství a poskytující podporu pro 

vyznávané hodnotové vzorce a ţivotní směřování specifické skupiny populace. 

Po dokončení analýzy zbývajících dat a rozhovorů jsme přistoupili k navrţení 

tématu panelové diskuze vycházející z celkového projektu zde představené dizertace. 

Panel nazvaný Buddhismus jako sociální minorita: Schémata a strategie vedoucí 

k upevnění identity byl přijat jako jedno z témat programu XVI. Kongresu 

Mezinárodní asociace buddhistických studií, který uspořádalo Centrum 

buddhistických studií Dharma Drum Buddhist College na Taiwanu v roce 2011 

(XVIth Congress of the International Association of Buddhist Studies, Dharma Drum 

Buddhist College, Taiwan, 2011). Témata diskutovaná v rámci panelu Buddhismus 

jako sociální menšina se věnují problematice utváření a upevňování identit v 

menšinových buddhistických komunitách a společenstvích. Analyzovány jsou 

koncepty a strategie pouţívané k formování a předávání identity a hodnotových 

schémat zaloţených na buddhismu.  Panel otevírá diskuzi témat, jako je zakládání 

buddhistických chrámů, vzdělávacích institucí a přechodových rituálů ve skupinách 

západních konvertitů nebo druhých a dalších generací v komunitách migrantů.  

Představené výzkumy jsou věnovány generacím buddhistů, které vyrůstají 

v podmínkách, kde buddhismus tvoří náboţenskou a názorovou menšinu, odlišnou od 
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kulturního a náboţenského dědictví většinové společnosti, která je obklopuje. 

Diverzita metodologických přístupů, vycházejících ze sociologie, sociální 

antropologie, náboţenských a mediálních studií, přispívá k chápání širších souvislostí 

diskutované problematiky. 

První prezentace přijatá do programu panelu Buddhismus jako sociální 

menšina si všímá procesů vytváření enkláv západního buddhismu v prostředí 

thajských buddhistických klášterů a meditačních center. Výzkum si všímá způsobů, 

jakými je vyučována meditace a buddhismus ve skupinách ţáků, kteří nevyrůstali 

v buddhistické kultuře. Analyzovány jsou podoby adaptace buddhistického učení a 

procesy utváření nových buddhistických komunit, ať jiţ laických nebo tvořených 

západními mnichy. Autorka se zamýšlí nad významem těchto specifických enkláv pro 

thajskou společnost, a stejně tak i pro západní buddhismus.  

Druhý prezentovaný výzkum si všímá strategií upevňování a utváření identity 

buddhistické menšiny původem ze Srí Lanky, a ţijící v kanadském Torontu. Autor si 

všímá způsobů, jakými jsou předávány znalosti o buddhismu dětem, které se narodily 

a vyrůstají v prostředí multikulturní kanadské společnosti. Mimo jiné je v prezentaci 

představena analýza manuálu pro učitele buddhismu. Tento manuál obsahuje tzv. 

inkluzivní interpretaci, která bere v úvahu socio-kulturní prostředí Kanady, sekulární 

způsob vyjadřování a ţidovsko-křesťanský koncept Boţské bytosti. Autor tvrdí, ţe 

uvedený způsob inkluzivní interpretace buddhismu klade důraz na jiné prvky 

buddhismu, neţ je běţné v domácím prostředí Srí Lanky a za hlavní cíl představeného 

způsobu výuky označuje nikoliv předávání samotných znalostí buddhismu, ale 

usilování o rozvoj sociální a kulturní harmonie mezi komunitou migrantů a 

většinovou společností. 
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Následný blok prezentací přibliţuje antropologické výzkumy týkající se 

strategií vedoucích k upevnění identity buddhistické minority ţijící v muslimských 

státech a na Filipínách. Autor antropologického výzkumu se zamýšlí nad 

interbuddhistickou konverzí jako strategií vedoucí k zamezení zániku buddhistické 

komunity v muslimské Bangladéši. Zkoumanou skupinou je etnikum Barua, které 

pouţívá stejné příjmení k sebeidentifikaci a k sebeodlišení od bengálských muslimů a 

hinduistů. Jazykově se skupina neodlišuje. Baruové věří, ţe jsou potomci 

vadţrajánových tantriků, kteří udrţeli buddhistickou komunitu v hinduistickém 

prostředí, a následně také v obdobích po muslimské invazi. Přesto však tato komunita 

dnes vyznává théravádový buddhismus, který celá komunita přijala v polovině 19. 

století. Autor se zamýšlí nad důvody vedoucí k  interbuddhistické konverzi 

a výhodami, které malé etnické skupině přináší konverze k buddhismu označovanému 

jako „nejpůvodější a nejčistší“ forma buddhismu a který je náboţenstvím 

vyznávaným většinou populace v zemích jako je Srí Lanka, Barma a Thajsko. 

A právě sociální a kulturní kontakt s prostředím, kde buddhismus tvoří náboţenství 

většiny, povaţuje autor za klíčový prvek strategie, která umoţnila etniku Barua udrţet 

buddhismus v muslimském prostředí. 

    Následující studie se všímá způsobů, jakými buddhistická minorita ţijící 

v Indonésii, největší muslimské zemi světa, balancuje mezi doktrinálními 

a politickými problémy plynoucími z uzákonění islámu jako státního náboţenství 

země.  

Podobně také autor dalšího výzkumu sleduje roli buddhismu při utváření 

kulturní identity čínské buddhistické menšiny ţijící v katolickém prostředí filipínské 

společnosti, kde čínští buddhisté tvoří 1,2% populace. Autor prezentuje výsledky 



 165 

výzkumu provedeného ve více neţ třiceti buddhistických chrámech. V textu odkrývá 

několik podob vyuţití náboţenského zázemí chrámu k utuţení čínské kulturní identity 

zkoumané komunity. Chrámy jsou nejen místem náboţenských rituálů a studia 

buddhistických textů, ale konají se v nich jazykové kurzy, publikuje se tam čínská 

literatura a slaví se čínské svátky. Autor se zamýšlí, zda působení chrámů vede vedle 

prohloubení čínské kulturní identity také k izolaci buddhistické menšiny od většinové 

filipínské společnosti.  

 Závěrečná prezentace antropologického bloku je věnována buddhismu v Indii, 

konkrétně v jejím nejlidnatějším státě Uttar Pradesh. Autor přibliţuje soudobé 

způsoby sociálního a politického postkoloniálního hnutí známého jako Navayna – tzv. 

Nového buddhismu spojovaného s osobou dr. B. R. Ambedkara, který se snaţil ve 

čtyřicátých letech minulého století o politickou a sociální mobilizaci nejniţších kast 

společnosti (tzv. Dalit-Bahujan, kasty nedotknutelných a jiných niţších kast nebo 

osob a etnik nenáleţících k hinduismu) tím, ţe propagoval konverze k buddhismu 

a inicioval zaloţení organizací vyučujících buddhismus a podporujících zlepšení 

ţivota konvertitů. V roce 2006 se politickému uskupení dalitů podařilo ve státě Uttar 

Pradesh získat politický vliv. Následoval velký rozmach publikační činnosti 

propagující tuto novou podobu buddhismu, která se snaţí o utvoření představy 

koherentní skupiny Dalit-Bahujan. Autor prezentace analyzuje eseje těchto 

populárních, masově rozšiřovaných periodik, které byly vydány v letech 2005–2010. 

Všímá si metod utváření, konsolidování a rozšiřování buddhistické identity, která je 

odlišná od tradičního buddhismu v oblasti Indie, kde byly centrem náboţenské, 

politické a kulturní činnosti buddhistické kláštery. Dále se zamýšlí nad politickými a 

sociálními dopady těchto textů a nastiňuje směr vývoje role buddhismu v tomto státě. 



 166 

 Poslední příspěvek zařazený do programu panelu si všímá případů, které autor 

označuje jako moderní orientalismus. Věnuje se způsobům, kterými je buddhismus 

interpretován v moderních nebuddhistických misijních skupinách, které svoji činnost 

umisťují do roviny mezináboţenského dialogu a interdenominační spolupráce 

odkazující na etické hodnoty společné mnoha náboţenstvím. Autor přibliţuje několik 

modelů interpretací buddhismu partnerskými/rivalskými misijními skupinami. 

Upozorňuje na odlišné způsoby, jakými je buddhismus prezentován uvnitř vlastní 

skupiny (zdůrazňování doktrinální inkompatibility v kontrastu s oficiálním diskurzem 

mezináboţenského dialogu, který tyto skupiny vedou). Domníváme se, ţe 

představená prezentace otevírá diskusi a vznáší nové otázky kolem vztahu soudobého 

misijního působení náboţenských organizací a mezináboţenského dialogu, který je 

v řadě současných společností rozvíjen. 

 Na studium buddhismu jako sociální minority, ať jiţ je prováděno v místních 

podmínkách či v mezinárodním kontextu, lze nahlíţet jako na velmi specializované a 

úzce zaměřené. Přesto se však domníváme, ţe toto omezení lze vidět také jako určité 

pozitivum, protoţe buddhismus poskytuje jasné ideové zarámování zkoumaného pole 

a skupiny populace. Buddhismus tak slouţí jako jednotící prvek různých výzkumů, 

které se snaţí přispět k rozvinutí další diskuze a k prohloubení poznatků o vztazích 

mezi dynamikou náboţenství a dalšími sociálními procesy.  

 Po srovnání zjištění zahraničních výzkumů s výsledky naší studie je moţné 

označit několik podobných tendencí, která buddhistická uskupení vykazují vůči 

většinové společnosti. Přenos buddhistického učení, hodnot a postojů je 

v jednotlivých skupinách podmíněn různými sociokulturními podmínkami. 

Buddhistické skupiny jsou nuceny reagovat na místní kulturní zvyklosti, zákony 
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regulující míru svobody náboţenského vyznání či podmínky registrace církví a 

náboţenských skupin, kulturně homogenní či multikulturní společnost, sekulární nebo 

náboţensky diverzifikované prostředí. K označení strategie přenosu vedoucí 

k zachování a k rozvoji buddhismu v prostředí, kde buddhismus tvoří menšinu, 

pouţijeme termín inkluzívní interpretace buddhistického učení. Tento způsob 

prezentace buddhismu nejen reflektuje buddhistický postoj a snahu o harmonické 

vidění světa, ale také napomáhá zabránit většímu izolování buddhistické menšiny od 

širší společnosti. Renovativní přístup k tradici, ochota rozvíjet vztah k „druhým― a 

uvědomění si vzájemné závislosti, jsou téţ jevy spojované s chováním minoritních 

skupin obecně.  

 

10 Závěr 

 10.1 Konstruování náboženské identity jako dynamický proces 

 

 Cíl této práce byl formulován jako sledování dynamiky vývoje soudobé 

náboţenské společnosti a zamyšlení nad jedním ze současných fenoménů, kterým je 

utváření nových náboţenských identit vycházejících z jiných neţ z tradičních 

náboţenství. Náboţenství bylo v tomto textu chápáno jako prolínání 

organickokulturních proudů propojujících psychické projevy a proţívání jednotlivce 

se sociálním a kulturním kontextem (Tweed, 2006: 54). Autor dále uvádí, ţe 

náboţenství vytváří domovy a překračuje hranice, přičemţ čerpá z lidských i 

mimolidských zdrojů (ibid.). V průběhu výzkumu jsme si tedy poloţili jako klíčové 

následující otázky: 1) Pro budování čeho je buddhismus pouţit?; 2) Které pozemské, 

tělesné a kosmické hranice a horizonty umoţňuje překročit?  
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 V textu jsme argumentovali, ţe buddhismus je pro zkoumanou skupinu 

základem k utváření vlastní identity. Identita je zde chápána v podobných termínech, 

v jakých jsme představili naše pojetí náboţenství. Na identitu je tedy nahlíţeno jako 

na dynamický proces, který reflektuje proměňující se zkušenosti jednotlivce se 

sociálním prostředím (Hall, 1992, 1996). Buddhismus, podobně jako jiná náboţenství, 

vytváří pro zkoumanou skupinu rámec, uvnitř kterého dochází k procesům 

konstruování identity, formulování hodnotových schémat a interpretaci individuálních 

ţivotních zkušeností.  

Opakovaně bylo zmiňováno sekulární zázemní původních rodin, ze kterých 

vychází většina respondentů výzkumu. Snaţili jsme se nahlédnout na procesy 

konstruování nové kosmologie a internalizaci hodnotových schémat, která odmítá 

původní sekularitu i tradiční náboţenská pojetí a inspiruje se v buddhismu. Pro 

studium cílové skupiny jsme představili koncept meziprostoru mezi sekulární 

společností a modelem kosmologie zaloţeným na tradičních podobách religiozity. 

Jsou to místa, kde je rozvíjeno zkoumání vnitřní zkušenosti jednotlivce a holistické 

vidění světa. V této práci je zmiňováno pouze několik výzkumů a teoretických úvah o 

oblasti, která si jistě zaslouţí bliţší pozornosti odborníků. Pro studovaný prostor jsme 

pouţili označení explicitně nenáboţenský a implicitně nesekulární (Loss, 2010). Také  

Asad (2003: 194) představil úvahu o vlivu sekularity na náboţenské chápání světa. 

Asad se domnívá, ţe komplexní středověké křesťanské univerzum, které v sobě 

propojovalo různé časy a hierarchické chápání světů je rozštěpeno moderní teorií 

sekularity. Následně se podle Asada objevují nové duality náhledu na svět. Jeden svět 

Asad označuje jako svět prokazatelných a ověřitelných věcí, svět, ve kterém skutečně 

ţijeme v sociálních vazbách. O druhém světě náboţenství uvaţujeme jako o takovém, 

který existuje pouze v naší představivosti, a tudíţ není povaţován za důleţitý (ibid). 
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Podle Asada tedy sekularizace dělí svět na skutečný a imaginární. Realita je 

samozřejmě upřednostňována, stejně jako samostatné působení člověka ve světě. Zde 

se objevuje styčný bod mezi sekulárním diskursem a buddhistickým pojetím člověka 

jako autonomního činitele. Respondenti výzkumu, jeţ jsou ovlivněni sekulárním 

viděním světa, zůstávají dle svých výpovědí ţít ve známém, dle Asada skutečném, 

sekulárním světě, který není v rozporu s moderní vědou či psychologií. Z pohledu 

respondentů buddhismus poskytuje pouze nové modely interpretace ţité reality. Není 

tedy viděn jako jeden z imaginárních náboţenských světů. 

Při výzkumu jiných neţ tradičních podob religiozity nelze opomenout teorie 

zabývající se proměnou religiozity od kolektivního směrem k individuálnímu. 

Zmiňovány byly díla Bergera (1979) a jeho myšlenky o proměně hodnověrnosti 

struktur (plausibility structures). Berger (ibid.) argumentuje, ţe vlivem modernizace 

došlo k rozpadu hodnověrných struktur, které představovaly koherentní a stabilní řád 

a poskytovaly nutné odpovědi a orientační body pro ţivot člověka. Avšak nedošlo 

pouze k rozpadu těchto řádů a struktur, ale objevila se široká nabídka nových, často 

protichůdných kosmologických modelů a interpretací běhu světa. Ale i za těchto 

nových okolností, jak Berger (1992: 32) poznamenává, „se lidé o religiozitu zajímají 

se stejnou zuřivostí, jako kdykoli dříve― (”people are today as furiously religious as 

ever“).,   U lidí přetrvává potřeba vyznávat náboţenství či nalézt stabilní sociální řád. 

Proto se v době, kdy externí systémy přestávají být zdrojem jistoty, více obrací do 

vlastního nitra jako k výchozímu bodu, ze kterého začínají konstruovat koherentní 

symbolické univerzum. Buddhismus, který pracuje s osobní zkušeností jednotlivce, 

předává specifické nástroje umoţňující rozvoj psychických, fyzických i duchovních 

stránek osobnosti, tak odpovídá typu religiozity, která je určitou skupinou populace 

v současnosti vyhledávána. Religiozita je v našem textu chápána jako lidská snaha o 
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dosaţení duchovní a duševní dokonalosti, a to buď prostřednictvím víry 

v personalizovaného Boha, nebo způsobem ţivota podle nepersonalizovaného 

konceptu, například buddhismu.  

Tweed (2006) přistupuje ke zkoumání náboţenství jako k výzkumu sociálních 

procesů, které se odehrávající v prostoru vymezeném náboţenskou doktrínou.  Stejně 

tak Day (2009) hovoří spíše o sledování dynamiky a směřování soudobých 

náboţenství, neţ o výzkumu uzavřeného náboţenského systému. Také v naší práci 

jsme se snaţili o mapování dynamiky vývoje, nejprve v českých buddhistických 

komunitách a následně pak sledováním změny osobního směřování respondentů – od 

výchozí sekularity k počátkům buddhistické praxe a k posunům v jejich náhledech na 

buddhismus v době, kdy se stali rodiči. Snaţili jsme se o zkoumání náboţenské praxe 

v kontextu vztahů k dalším osobám a k prostředí, ve kterém respondenti ţijí. Všímali 

jsme si způsobů, jakými je buddhismus ukotven v denním ţivotě respondentů, jakým 

způsobem je harmonizována pracovní kariéra a rodičovské výchovné úsilí s jejich 

buddhistickým přesvědčením.  Day (2009: 269) si všímá při zkoumání současné 

religiozity pěti dimenzí, které nám pomohou lépe porozumět tomu, v co lidé věří, jak 

svoji víru představují ostatním a jak sami sebe identifikují v kontextu vyznávaného 

náboţenství. Mezi zkoumané dimenze patří: obsah, zdroje, praxe, významné rysy a 

funkce. Pokusme se nyní krátce shrnout zjištění o respondentech výzkumu vedeného 

mezi českými vyznavači buddhismu.  

Obsah vyznávaného přesvědčení respondentů jsme označili jako různé typy 

západního buddhismu. Základy buddhistického učení tvoří výchozí rámec společný 

všem zkoumaným buddhistickým směrům. Pro respondenty buddhismus představuje 

zdroj odpovědí a pravidel, podle kterých korigují své emoce a vztah k okolnímu 
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světu. Výrazný zájem o aktivity náboţenského charakteru, jako je meditační trénink či 

zájem o duchovní vedení, poukazují na to, ţe buddhismus je u nás pouţíván určitou 

skupinou k utváření osobní religiozity a náboţenské praxe. Tuto snahu lze také 

označit jako usilování o osobní ukotvení v rámci náboţenského systému, který 

respondentům dříve chyběl. Pokusíme se v krátkosti shrnout obsah toho, čemu 

respondenti výzkumu věří. Společným výchozím bodem pro členy všech skupin je 

centralita člověka v systému, který není v rozporu s racionalitou a vědou. Lidská mysl 

je podstatou člověka, který pracuje na svém vnitřním rozvoji, zodpovídá za své 

skutky vzhledem k přesvědčení o zpětném působení svého konání. Zdůrazňováno je 

nenásilí a harmonické souţití s prostředím i se společností. Významný prvek také 

představuje snaha o nalezení původního autentického náboţenství či duchovního 

učitele, ideální společnosti nebo přiblíţení se modelové postavě (Buddhy, 

bodhisattvy, učitele, mnicha), která se stala zdrojem inspirace osobnostního rozvoje. 

V tomto výzkumu bylo představeno několik zdrojů náboţenských idejí. 

Podrobněji jsme se zabývali těmi informačními zdroji, které ovlivnily respondenty 

v počátcích, tedy v období, jenţ lze onačit jako konverze. V prvotním období je 

vlivné působení známých a blízkých osob, dále pak četba literatury a potřeba pracovat 

s osobními niternými proţitky. V představovaném výzkumu jsme se dále zamýšleli 

nad způsoby, jakými místní buddhistické komunity vedou své členy. Jednotlivé 

skupiny byly představeny s poukazem na historii a specifické rysy jejich učení, které 

sdílejí místní centra s buddhistickými institucemi s mezinárodní působností. Zvláště 

v případech, kdy respondent vstoupil do vztahu ţák-učitel, je patrný vliv, který 

buddhistická skupina má na formování podoby osobního náboţenského přesvědčení 

jednotlivce. 
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Výběr specifické praxe koreluje s působením respondenta v konkrétní skupině 

a vypovídá o tom, který typ západního buddhismu povaţují respondenti relevantní ke 

své ţivotní dráze a ţité realitě. Identifikovali jsme různé způsoby slaďování a 

interpretace osobního ţivota respondentů s buddhistickými idejemi, které 

internalizovali. Poukazujeme na to, jak v kontextu vyznávaného buddhismu 

respondenti identifikují sami sebe. Neoznačují se jako věřící, ale jako ti, kdo se snaţí 

praktikovat buddhismus. Internalizaci buddhismu představují jako přijetí ţivotního 

stylu a náhledu na svět. Buddhistický směr určitým způsobem vykresluje představu, 

jak respondenti vidí své postavení ve světě. Setkali jsme se s konceptem vysloveně 

prosazujícím podobu moderního laika inspirovaného tibetským buddhismem, 

s ideálem bojovníka z mýtické říše Shambhala či s postavami théravádových mnichů 

jako modelovými postavami pro osobní meditační praxi a skromný způsob ţivota. 

S výběrem konkrétní buddhistické praxe souvisí následující dimenze 

religiozity zaměřená na významné rysy a charakteristiky náboţenského přesvědčení a 

praxe. Jako významný osobní benefit respondenti označují osvojení si technik a 

různých typů meditací, které umoţňují pracovat s vlastní myslí a emocemi. Dále za 

důleţité povaţují spojení buddhismu a ţivota v sekulárním světě. Jinak řečeno, 

respondenti pod vlivem buddhistického učení jsou více zacíleni na svůj ţivot 

v přítomnosti, na ţivotní prostředí a blízké osoby. avšak v tomto všedním světě tzv. 

hrají podle buddhistických pravidel. Po zavedení pravidel, která se inspirují 

hodnotami označované jako buddhistické, pak kladně  hodnotí především změny 

v mezilidských vztazích a při zvládání konfliktních situací.  

A tím se dostáváme k závěrečné, ale domníváme se, ţe nikoliv nevýznamné, 

dimenzi náboţenství. Tou je zamyšlení nad tím, co buddhismus přináší respondentům 
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výzkumu, jaké funkce plní. Buddhismus naplňuje potřebu respondentů nalézt vnitřní a 

vnější řád, poskytuje jim pocit náleţitosti k tomuto řádu, ale zároveň jim ponechává 

moţnost setrvat v sepjetí se známým sekulárním světem. Buddhismus vytváří ideové 

zázemí pro formování komunity podobně či stejně smýšlejících osob, stává se 

inspirací pro individuální jednání, které usiluje o harmonické rozvíjení vztahů s lidmi 

i s prostředím a vede jednotlivce k snaze o rozvoj a kultivaci své mysli.  

10.2 Buddhismus a posuny hodnotových modelů 

V tomto výzkumu jsme se představili vztahy a procesy ve kterých jsou 

vytvářeny hodnoty zaloţené na buddhismu, sledovali jsme, jak respondenti 

znovuobjevují jiţ přijaté hodnoty a jakým způsobem vytváří a zdůrazňují hodnoty 

nové; věnovali jsme se jednotlivcům i buddhistickým skupinám. Autoři Bachika a 

Schultz (2011: 108) upozorňují na dva koncepty výzkumu hodnot: formování  

(formation) a působení nebo účinnost (operation). Zatímco při výzkumu působení 

hodnot si všímáme, jak určitý sociální fenomén získává specifickou vnitřní logiku a 

stává se do jisté míry nezávislým, při výzkumu formování hodnot se zaměřujeme na 

sledování aktivní činnosti lidských aktérů (ibid.). Featherstone (2011: 121) se 

zaměřuje na vztahy mezi individuálně utvářeným náhledem na svět a implicitními 

symbolickými hierarchiemi, které jsou zaloţeny na internalizovaných hodnotových 

schématech. Autor doporučuje při výzkumu pozorovat hodnoty těch skupin a 

organizací, které konstruování hodnot a jejich udrţování prezentují jako ţivotní styl. 

Svůj argument opírá o sociologii  Simmela a jeho koncept filozofie ţivota 

(Lebensphilosopie), která přestavuje způsob zvládání ţivota v moderní společnosti 

tím, ţe ţivot sám začne být povaţován za hodnotu, kterou musí jednotlivec sám za 

sebe promyslet a uspořádat (ibid.). Hodnoty v původním smyslu jsou stále potřebné 
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jako předběţné či orientační body, a to i přes to, ţe jiţ nejsou povaţovány za neměnné 

(ibid.). Simmel modernitu spojoval s mobilitou a pohybem, s „rozpadem ustálených 

obsahů na proměnlivé prvky duše, ze kterých je vše podstatné filtrováno a jejichţ 

forma není ničím víc, neţ jen formou pohybu“ (Simmel, Die Kunst Rodins, citováno 

Featherstone, 2011: 125). Featherstone (ibid.) doplňuje, ţe zredukováním náhledu na 

vnější svět jako na nepřetrţitý proud a zlomkovité momenty, se mění také způsob 

proţívání lidské zkušenosti. Autor upozorňuje na důraz, který Simmel ve svém pojetí 

modernity přikládal psychologismu a vůbec zájmu o vnitřní proţitek a zkušenost 

člověka (ibid.). V kapitolách věnovaným profilu českého buddhistického rodiče, jsme 

se zabývalidůvody, které respondenty k buddhismu přivedli. Označili jsme je jako 

posun od původní explicitně nenáboţenské ţivotní sféry ke sféře implicitně 

nesekulární (Loss, 2010), která však jiţ poskytuje jasné kosmologické a ideové 

zarámování a nástroje, které umoţňují interpretovat a kultivovat vnitřní proţitky a 

zkušenosti. V buddhismu našli respondenti výzkumu určitý návod, podle kterého 

začali interpretovat své zkušenosti, emoce či uspořádávat ţivotní směřování. 

Rozhodli jsme se zkoumat hodnotový model, který reflektuje sdílenou kulturu 

skupin západního buddhismu a zároveň jsme přikročili ke zkoumání hodnot na 

individuální rovině, kde jsou povaţovány za centrální prvek v procesu konstruování 

lidské identity a také jako atributy osobnosti. Jako teoretický rámec výzkumu byl 

zvolen víceúrovňový model struktury hodnot dle Schwartze (1992, 1994), který 

umoţňuje sledovat hodnotové směřování jedince jak vůči světu, tak i vůči sobě 

samotnému.  

Na základě výzkumů, ve kterých byl aplikován zmiňovaný hodnotový koncept 

u skupin náboţensky orientovaných respondentů, byla vytvořena zobecňující 
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charakteristika hodnotového modelu věřícího člověka. S náboţensky zaloţenými 

osobami jsou spojovány hodnoty jako je tradice, konformita či bezpečnost, tedy 

hodnoty, které kritici těchto zobecňujících závěrů (Saroglou, Dupuis: 2006) označují 

za hodnoty směřující ke konzervaci stávajících řádů. S věřícími lidmi je spojováno 

negativní hodnocení benevolence a univerzalismu, stejně jako hodnoty podporující 

osobností růst, orientaci na výsledek, poţitky a moc (ibid.). Autoři představili ve 

svém výzkumu odlišné nastavení hodnotových schémat imanentních náboţenství. 

Srovnatelné výsledky přinesl také náš výzkum. 

Respondenti z řad buddhistů povaţují za významné kultivovat hodnoty jako je 

laskavost, shovívavost, tolerance a soucit, které podporují rozvoj bezproblémových 

mezilidských vztahů a holistického pojetí přírody, ţivotního prostředí a prostoru. 

Výrazně pozitivně je ceněna moţnost seberozhodování a sebesměřování, ţivot 

v pevně daném řádu není viděn jako zdroj jistoty a odpovědí na kladené otázky. 

V tomto bodě se buddhistický model hodnot zcela liší od obecného modelu hodnot 

spojovaného s náboţensky orientovanými osobami. V modelech hodnot vycházejících 

z monoteistických náboţenství není moţnost seberozhodování a sebesměřování 

hodnocena pozitivně, upřednostňován je ţivot v souladu s pevným řádem. 

 U obou skupin je patrný význam kosmologie zaloţené na náboţenských 

konceptech. Liší se však pojetí člověka jako aktéra v těchto kosmologiích. Ve světě, 

jenţ je ustanoven a organizován podle Boţího plánu, se tradičně věřící člověk snaţí o 

ţivot podle pravidel stanovených Bohem. Ve světě, který je chápán a interpretován 

podle buddhismu, činí člověk rozhodnutí na základě učení o příčině a následku. Proto 

je seberozhodování a sebesměřování pro respondenty z řad buddhistů hodnoceno 

pozitivně. 
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 Schwartz (2004) spojuje spiritualitu také s kladným hodnocením tradice, 

benevolence a univerzalismu. V našem výzkumu je moţné toto sledovat také, avšak 

v případě tradice je ponechán prostor pro její modifikaci a změnu, nikoliv 

jednoznačnou tendenci ke konzervaci, jak uváděl Schwartz. Hodnoty směřující ke 

konzervaci řádu jsou dle Schwartze vedle tradice také konformita a bezpečnost. 

V protikladu k nim stojí jiţ zmiňovaná otevřenost ke změnám, kterou respondenti 

našeho výzkumu hodnotí pozitivně spolu s nutností zvládat sebeřízení, tedy kontrolu 

emocí a zodpovědného rozhodování.  

 Další odlišností od Schwartzova modelu je přesah hodnot benevolence a 

universalismu za okruh blízkých osob. Respondenti výzkumu ovlivněni buddhismem 

jsou silně prosociálně orientováni, ukotven ve vztazích jsme označili jako klíčovou 

sféru pro jejich duchovní praxi. Kromě toho lze také hovořit o projevech hlubinné 

ekologie a pozitivní etiky (Říčan a Jánošová: 2010). Nízko ceněné jsou motivační 

typy a hodnoty spojované s kariérou, sociálním statusem a prestiţí. 

 Provedený výzkum ukazuje specifické zaměření hodnotového modelu u těch, 

kteří v buddhismu hledají ţivotní a duchovní inspiraci. Tento model tak vypovídá o 

tom, co povaţuje zmiňovaná skupina za důleţité, které kvality vyhledává a kultivuje. 

A také ukazuje, v kterých směrech a prvcích dochází k posunu v soudobé náboţenské 

praxi a její implikaci do běţného ţivota. Na základě výsledků našeho výzkumu se 

domníváme, ţe model hodnotového schématu, který respondenti označují jako 

buddhistický, je aplikován na velmi podobný, jiţ internalizovaný hodnotový vzorec, 

který vychází ze sekulárního ideového základu, v němţ byli respondenti vychováni. 
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10.3 Význam zkoumání změn náboženského vyznání 

 Zjištění výzkumu ukazují posun od počátečního hledání individuálního 

rozvoje respondentů k zaměření na duchovní praxi v rámci rodiny a v sociálním 

kontextu. Bylo uvedeno, ţe prezentovaný model nekoresponduje s teoretickými 

představami o individualizované postmoderní religiozitě a o vytváření náboţenské 

identity jako brikoláţe (Heelas, 1996, 2005). Přiklonili jsme se spíše k novějším 

teoretickým vysvětlením soudobých posunů náboţenského chování (Day, 2009) 

označovaným jako přemístění víry do sociálního kontextu, kdy je religiozita 

realizovaná nejen jako vztah k transcendentálnu, ale i ve vztazích k blízkým osobám a 

k ţivotnímu prostoru a prostředí. Po celou dobu výzkumu jsme se soustředili narole a 

chování individuálního aktéra v procesu formování náboţenské identity a 

hodnotových modelů inspirovaných buddhismem, zároveň jsme však neopomíjeli 

sociální faktory, jako je rodina a náboţenská instituce. Toto nám umoţňuje blíţe 

identifikovat některé prvky ovlivňující náboţenskou konverzi a důvody vedoucí k 

preferování určitých duchovních směrů. Náš výzkum tak přispívá k odborné diskuzi o 

faktorech ovlivňujících podobu a průběh náboţenských konverzí a způsobech 

současné náboţenské mobility. 

 Domníváme se, ţe u našich respondentů je moţné identifikovat určité 

psychologické predispozice a potřeby, které v rámci buddhismu mohli realizovat a 

naplnit. Zamysleme se nyní nad tím, co ovlivnilo jejich výběr duchovního konceptu. 

Sherkat a Wilson (1995) zkoumali podobnost výběru náboţenské afilace s jinými 

kulturními volbami, které jsou ovlivněné sociálním statusem, rodinným zázemím či 

ţivotním stylem. Stručně zde nyní shrneme sociální konceptualizaci preferencí 

vedoucích ke konverzi k buddhismu podle našeho výzkumu a ve srovnání s teorií 
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obou autorů. 

 Ve svém textu Sherkat a Wilson (1995: 995) shrnují zjištění několika studií, ze 

kterých vyplývá, ţe osoby s vyšším sociálním statusem preferují náboţenské skupiny, 

které zdůrazňují individuální autonomii více neţ nutnost respektovat autority. A dále 

pak skupiny, ve kterých lze obsah jejich učení charakterizovat jako intelektuálně 

náboţenské s pozitivním vztahem k sociální sféře (ibid.). 

 Individuální volba náboţenské skupiny je podle autorů Sherkata a Wilsona 

(1995: 998–998) sociálně strukturovaná. Přijetí určitého náboţenského přesvědčení 

můţe být vyústěním mezigeneračního konfliktu, kdy se mladý člověk snaţí o 

vytvoření jasného předělu mezi svoji osobou a starší generací. Tato snaha byla velmi 

patrná také v našem výzkumu. Avšak při bliţším zkoumání se ukazuje, ţe se nejedná 

o tak radikální odklon či řez, jak se na první pohled zdá a jak jej naši respondenti 

prezentují. Autoři (ibid.) ve svém textu shrnují studie kulturní preferencí, které 

ukazují, ţe lidé vyhledávají to, s čím jsou obeznámeni. Podobné tendence bylo moţné 

sledovat také mezi našimi respondenty, kteří se při hledání duchovní cesty příliš 

nevzdalovali od sekulárních konceptů a hodnot.  

Autoři (ibid.) dále uvádí několik prvků, které strukturují výběr náboţenství. 

Zjištění našeho výzkumu korelují s hypotézami autorů o vlivu míry informovanosti a 

informačního zdroje v procesu náboţenské konverze. Výběr náboţenské skupiny je 

strukturován jednak tím, co víme o náboţenství, které nakonec zvolíme.  Zároveň nás 

ale ovlivňují také informace, které máme o jiných moţných alternativách. A to ať jiţ 

se jedná o podloţená fakta, či o představy zaloţené na předsudcích, představách a 

nebo osobních zkušenostech. Respondenti našeho výzkumu získali o buddhismu 

v počátcích poměrně hodně informací četbou a díky osobním setkáním. Jak se 
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ukázalo při našem výzkumu, důvěryhodnost zdroje zvyšuje pravděpodobnost 

kladného přijetí představovaného náboţenství.  Lofland a Stark, odborníci věnující se 

dlouhodobě výzkumu konverzí ( Sherkat a Wilson, 1995), uvádí, ţe konvertité často 

přijímají názor a následně i náboţenské vyznání svých přátel. Sociální kontakty spolu 

se zdroji, které respondenti povaţovali za věrohodné (doporučení přátel, univerzitní 

přednášky a kurzy, literatura publikovaná známými vydavateli) značně ovlivnila 

jejich volbu osobního duchovního směřování. 

 Buddhistická skupina vytváří prostředí, které Sherkat a Wilson (1995: 995) 

nazývají referenční skupinou zaloţenou na sociálním statusu. Náleţitost k této 

skupině ovlivňuje vzorce, podle kterých si její členové vybírají, poptávají a 

konzumují zboţí a kulturu. V našem výzkumu jsme uváděli podobný model v případě 

materiální spotřeby, kterou jsme označili termínem angaţovaná spotřeba. Domníváme 

se také, ţe buddhistické skupiny vytváří referenční prostředí, které do jisté míry také 

ovlivňuje způsob výchovy dětí členů těchto skupin. Děti se nejenom účastní aktivit, 

které centra organizují. Rodiče seznamují děti i s dalšími náboţenstvími a jejich 

tradicemi, stejně tak jako s jinými kulturami. Děti jsou vedeny k univerzalismu, 

toleranci a benevolenci, tedy k hodnotám, které respondenti výzkumu označují jako 

buddhistické.  

 Respondenti našeho výzkumu uváděli, ţe po té, co se stali rodiči, začali 

s uvědomělejší buddhistickou praxí. A to z několika důvodů. Jedním z nich je potřeba 

rozvíjet sebeovládání a lépe tak zvládat náročné situace. Dalším je snaha o vytvoření 

pozitivního modelu pro vlastní děti. Obě naše zjištění korespondují s důvody 

náboţenské participace, které Sherkat a Wilson (1995: 999) nazývají účast pro dobro 

druhých. Zároveň si v době, kdy se stali rodiči, začínají uvědomovat další benefity, 



 180 

které náboţenské organizace a skupiny poskytují. Jedná se vytvoření sociálního 

zázemí podobně orientovaných osob a přátel, které společensky legitimuje specifický 

ţivotní styl. Buddhistická centra umoţňují socializovat děti do skupiny, která vyznává 

stejné hodnoty, ve kterých jsou děti vychovávány doma. Uvedený vývoj proměny 

zájmu respondentů od individuálního niterného rozvoje směrem k zasazení duchovní 

praxe do sociálního a rodinného kontextu umoţňuje lépe porozumět vztahu soudobé 

religiozity a jiných sociálních procesů. 

 10.4 Nové formy laické spirituality 

 V úvodních kapitolách jsme představili studie zabývající se historickými  a 

sociálními proudy, které vedly ke zpřístupňování metod a technik práce s lidskou 

myslí širším skupinám zájemců. Autoři poukazují na distribuci těchto metod směrem 

od elitních skupin a osobností ke skupinám řadových zájemců. Také náš výzkum se 

řadí ke skupině studií věnovaných současným trendům laické spirituality. Mitchell 

(1995: 254) uvádí, ţe laikové jak z křesťanského, tak i z buddhistického prostředí vidí 

spiritualitu jako něco, co je proţíváno v denním ţivotě, nikoliv jako něco, o čem 

pouze čtou, zpívají či meditují. Stává se zdrojem a základem osobní a komunitní 

transformace, často slouţí jako měřítko kritickému hodnocení společenských 

problémů a bývá výchozím impulzem aktivit usilujících o jejich nápravu (ibid.). 

Buddhistická, stejně jako křesťanská laická spiritualita se snaţí o individuální 

duchovní rozvoj, avšak nikoliv v odloučení od světa, ale právě prostřednictvím ţivota 

v běţném světě. Mitchell (1995: 250) poukazuje na odlišnost sebedefinování 

buddhistických skupin, které se prezentují jako čistě laické organizace. V našem 

průzkumu se také ukázalo, ţe členové zdůrazňují demokratický způsob řízení 

organizací jako protiklad k jiným náboţenským institucím, jejichţ řízení je 
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organizováno jinými neţ demokraticky ustavenými zástupci. 

 Tyto laické duchovní organizace se snaţí o rozvinutí fungující komunity na 

lokální úrovni, kde se stávají místem, které podporuje jak společný, tak i individuální 

růst a formaci. Nejzřetelněji je to vidět na skupinách Shambhala, které vidí osobní 

duchovní formaci jednotlivce jako širší sociální projekt, jehoţ cílem je přiblíţení se 

k ideální společnosti, mýtické říši Šambhale. Snaha o vytvoření fungujícího 

buddhistického společenství a dobrých mezilidských vztahů uvnitř i vně tohoto 

společenství je viděno jako součást individuálního duševního a duchovního tréninku, 

který transformuje jak jednotlivce, tak i zmiňované společenství a prostředí, ve 

kterém respondent působí.   

 Metody, které naši respondenti pouţívají ke konstruování vlastní identity, 

k hledání významů všední reality v niţ ţijí, jsme v průběhu naší práce představili 

z několika úhlů pohledu. Popisovali jsme proces postupné sebeidentifikace 

respondentů jako buddhistů ve vztahu k materiálním reprezentacím buddhismu a 

buddhismem ovlivněné způsoby interpretace reality. Byl představen přehled 

základních idejí buddhismu a specifika, na která kladou důraz jednotlivé směry 

západního buddhismu. Zamýšleli jsme se nad procesem harmonizace osobního a 

profesního ţivota s přijatým buddhistickým náhledem na svět. A na problematice 

výchovy dětí jsme ukázali, jakým způsobem jsou přijaté hodnotové modely 

předávány další generaci.  

 V úvodu práce jsme vyuţili teorii náboţenství, ve které Tweed (2006) chápe 

náboţenství jako dynamický proud a systém vzájemně se ovlivňujících vztahů a 

výměn. Tweed (2011: 21) tvrdí, ţe náboţenství se dotýkají emocí, stejně jako 

poznávání světa.  Pomáhají nejen vysvětlit a ulehčit utrpení, ale také nabízejí 
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představy a způsoby, které vedou k intenzivnějšímu proţívání ţivotních radostí a 

přechodů jednotlivých rolí a údobí v ţivotě (ibid.). Tweed (2006) sleduje v ţivotních 

situacích dvě funkce náboţenství: první označuje jako přebývání (dwelling) a druhou 

jako překračování (crossing). Podobně i nás zajímal proces objevování, 

přehodnocování a konečného usazování hodnotových schémat inspirovaných 

buddhismem. V naší práci jsme ukázali, jak respondenti vyuţívali buddhismu 

k prvotních fázích své praxe, ať jiţ to bylo přechodné mnišství respondentů, cestování 

po Asii nebo forma sebezdokonalování četbou a návštěvou kurzů. Tuto fázi lze 

označit termínem liminální (Turner, 1995). Následně jsme zkoumali, co buddhismus 

ovlivňuje v jiţ usazeném rodinném ţivotě respondentů. Lze se tedy ptát, 

k vybudování čeho respondentům buddhismus slouţí. V počáteční fázi duchovní 

systém napomáhá nalezení individuální identity jednotlivých respondentů. V průběhu 

změny ţivotních rolí a v době rodičovství slouţí jako referenční rámec ke zdůvodnění 

rodinných, rodičovských a pracovních rozhodnutí a strategií. Poslední, avšak ne méně 

významný, je vliv buddhismu na podobu soudobé religiozity, která je více neţ ve 

vztahu k transcendentálnu realizována v sociálním kontextu. 
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Resume 

  
 The text, which is divided into ten chapters, deals with the form and 

orientation of the Czech Buddhist community. At the beginning, the thesis presents a 

short overview of Buddhism interpretations by Western science, culture and society. 

We present the ways of and reasons for popularization of Buddhism in Western 

cultural environment and provide the issues which attract attention of professional 

public and which have been explored within various scientific fields. 

The paper introduces research into the current Western Buddhism, which is 

understood as an independent form of Buddhism rather than a direct continuation of 

Asian Buddhist lines and schools. The dissertation thesis therefore uses the 

discussions and foreign studies focusing on the mapping of ways of interpretation and 

application of Buddhist ideas in the Western cultural environment. However, the 

outcomes of the existing sociological research into Western Buddhism are either 

descriptive studies documenting the present Buddhist directions or ethnographic 

studies aimed at Buddhist belief and practices of migrants and converts. Therefore, 

out of the studies dealing with communities of Buddhists of non-Asian origin we have 

chosen those that are concerned with Buddhist institutions as places where social 

contacts and relationships are established or places where the specific culture of 

Western Buddhism is produced directly. Our study endeavours to understand better 

the dynamics of the domains of current religion and describe them. 

 We present foreign studies mapping the characteristics which can be observed 

in Western Buddhist communities regardless of their geographical location. However, 

their conclusions are not automatically accepted; they are compared with the field 

survey conducted in the environment of Czech Buddhist communities. Based on the 

analysis of the obtained data, the first part of the thesis presents the structure of 
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Buddhist practice in our country, the representation of individual types of Buddhism 

and their demographic composition. At the time when the study was performed, there 

was no complex information on the composition, structure and orientation of Czech 

Buddhist groups, therefore we considered gaining a more accurate idea of the nature 

of the Czech Buddhist environment an important initial point for further analysis.  

 As Western Buddhism is formed from a variety of groups which define 

membership in different ways and often refuse Buddhism to be classified as a 

religion, we assume that it is not suitable to only use the criteria which are commonly 

applied to studies of religious organizations, i.e. criteria of belief and ritual practice. 

We are concerned that acceptance of a normative definition of a religion would 

exclude many who could bring a higher variability into the current spiritual practice in 

the Czech Republic. Therefore, we follow the concept of placing Western Buddhism 

between the sphere of an institutionalized religion and a secular worldview, which 

one of the authors of the theory (Loss, 2010) refers to as explicit non-religious, 

implicit non-secular. The author notes that theories of secularity and religion assume 

a contrast and tension between the world with religion and the world without religion, 

but the central area, where both meet, is neglected (Loss, 2010: 86). We are of the 

opinion that the presented theory can be used for the definition of the field we are 

researching because our respondents not only refuse to refer to Buddhism as a religion 

but also criticize a worldview based on secular rationalism. Our text studies both the 

spiritual and religious practice based on acceptance of Buddhism and also the 

influence of Buddhism on the lifestyle, the way of seeing the world and changes in 

the value system of Buddhist parents in the Czech Republic. 

The field survey concentrated on Buddhist groups as well as individuals. 

Subsequently, the text evaluates their interaction and the process of forming of a 



 185 

group and an individual. We notice the function of a religion which connects and 

corrects an individual’s psychical processes and experiencing with the social and 

cultural context. Together with Tweed (2006) we ask what rules for experiencing 

emotions Buddhism establishes and how it structures time and space for its followers 

who grew up in the Czech cultural and social environment. What is Buddhism used as 

a basis for? Which other horizons, besides the secular worldview, do respondents 

overcome thanks to Buddhism? 

The first stage of research provided us with more complex data on the 

institutional background formed by Czech Buddhist groups on which the respondents 

draw. The following second part of the thesis is devoted to the process of accepting 

Buddhism, implementing it in the lives of respondents and the ways in which 

Buddhism forms their upbringing strategies.  In other words, we describe an 

individual’s experience with Western Buddhism, mark the stages of adapting various 

elements of Buddhism into individuals’ lives and subsequently into lives of their 

families. We analyse the general significance of the changes in respondents’ attitudes 

with focus on the role of Buddhism in children upbringing. 

The main common attribute of Czech Buddhists can be seen in the secular 

roots and upbringing outside the framework of traditional religion.  The acceptance of 

Buddhism and cultivation of values referred to as Buddhist is manifested in their 

value systems as a transition from secularism to a religious sphere. Buddhist ideas are 

attractive for those who are searching for some cosmologic and spiritual framework 

outside the traditional religion. However, we are not to see the transition of 

respondents to Buddhism as a religious conversion, which is often related to radical 

changes in value preferences of converts. One of the reasons is the confirmation of 

Prudký’s hypothesis that followers of religious groups without fixed definitions do 
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not form their values according to their religious belief but individual groups choose 

the values which they consider important.  

This hypothesis has been confirmed by the reasons the respondents stated as 

those which led them to accept Buddhism. Buddhist groups are chosen by persons 

who are interested in spirituality which however does not correspond to any 

traditional Western religion. Respondents say that Buddhism provides them with tools 

to work with their own transcendental experience without any mediator and transfers 

spiritual practice into the sphere of relationships and social context. The thesis follows 

the mentioned trend in understanding the current religion: the tendency to view belief 

not as an ideological system of ideas on transcendentness but as an orientation of 

personal spiritual practice into the social sphere (Day, 2009). Our research thus shows 

that common reference to Western Buddhism as a kind of a postmodern religion 

aimed at spiritual development of an individual only (Heelas, 1996 and 2005) is not 

the theoretical model which would accurately reflect the condition and development 

of Czech Buddhist groups and individual respondents at the time when they are trying 

to implement Buddhism in their daily lives. 

The respondents relate the beginnings of their interest in Buddhism to various 

forms of their personal development, conducted e.g. by studying, reading or traveling. 

Further, they mention their effort to find a group which considers important to 

develop nonmaterial life qualities. These findings enable us to interpret the presented 

shift to Buddhism as a religious conversion (drift model) which Hadden and Long 

(1983: 1-2) describe as a gradual turn affected by social relationships. The process of 

Buddhism acceptance by the respondents can be generalized as effort to develop at 

personal, intellectual and spiritual level in various intensities, from pro-Tibetan 
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activism to becoming a monk in an Asian monastery. The respondents intensively 

develop the values related to self-control and self-transcendence (Schwartz, 1992). 

After Buddhism has been accepted by respondents and implemented in their 

lives, they turn from the spiritual practice oriented at themselves, their individual 

development and subjectivity. What appears is a model of practice where, besides the 

personal spiritual development, the dimension of family and social relationships 

becomes important. The individual practice based on Buddhism is further developed 

in the context of relationships whose cultivation the respondents consider important. 

They actively develop pro-social values in their and their children’s attitudes, such as 

benevolence, tolerance and universalism. We can see a direct proportion between the 

gradual increase in the value of safety and realization of belonging to a Buddhist 

group. The mentioned process is manifested by publicizing their personal 

identification with Buddhism through visible material representations of Buddhism. 

In the part of the thesis which deals with upbringing strategies and methods 

for passing on Buddhism in families, we noticed the effort to find a balance between 

two features, concern that the upbringing of their children will be too different and 

concern that the influence of consumer and secular society on their children will be 

too great. After a more detailed analysis of interviews we were able to identify two 

different ways of passing on Buddhism. We called the first one The Waiting Strategy, 

which indicates that the respondents emphasize the significance of parents’ home 

practice for the future religious orientation of their children. The second was called 

Active Passing On as this is an obvious effort at active religious upbringing. We have 

also identified the values which the respondents consider important to be developed in 

their children and the methods and means they use. We have observed the 

employment of strategies helping to form new identities in the environment of 
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Buddhist communities thanks to which children are exposed to the influence of the 

social group which shares the same spiritual and value capital.  

Value models are presented as relations and processes in which the values 

affected by Buddhism are deepened and developed. For the theoretical basis of our 

research into values we have chosen the multilevel model of value structure 

introduced by Schwartz (1992, 1994). Values are seen as one of central elements in 

the process of constructing an individual’s identity. At the same time, values reflect 

the shared culture of a group. That is why it is possible to create a representative 

picture of a studied population. In the professional practice a general value model is 

used which is supposed to characterize generally the value preferences of religious 

people (Saroglou and Dupuis, 2006). This model manifests a higher degree of 

significance for values associated with tradition, conformity, safety and a lower 

degree of significance for values associated with self-control, self-orientation, 

stimulation and power. The rising criticism of these generalizing conclusions (ibid.) 

for European population objects that inter-religion variations of value models are not 

devoted sufficient attention. Therefore, we decided to analyze the data from the field 

survey so that it is possible to create a value representation of Czech Buddhist parents 

and to gain an idea on the orientation and values they try to develop in their children. 

The created model of value system of Czech Buddhist respondents manifests a 

modification of the structure of relationships and preferences when compared with the 

model of values representing the value model of religious persons. Respondents, 

affected by Buddhism, positively view categories of self-control, universalism and 

benevolence, which are not considered positive in the original model. The value of 

tradition in the Buddhism-affected model does not express the tendency to 

conservation as clearly as is shown in Schwartz’s model. The concept of tradition in 
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the Buddhism-affected perspective shows arbitrariness of traditions, it is open to 

establishment of new traditions and reinterpretation of the existing ones. The value of 

safety in the original model leads to conservation and is connected with the value of 

traditions. The proposed model shows the connection between the value of safety and 

conformity, which reflects the process of the realization that one belongs to a 

Buddhist group. What both compared value models have in common is little 

significance of values and motivation types associated with personal growth, social 

status and prestige. 

The proposed theoretical conclusions of the research indicate the necessity to 

accept different relevant theoretical foundations than the frequent inclusion of 

Buddhism in postmodern understanding of spirituality aimed at an individual and his 

or her spiritual development. This model does not reflect the condition and 

development of Czech Buddhist groups and families. We rather tend to accept the 

theoretical concepts oriented to religion implemented in the relationship with close 

people, the environment and the society, not in the relationship with the 

transcendentness. We have also observed the strategies which help upbringing and 

forming of new identities affected by Buddhism. 

The closing parts of the thesis are devoted to the issues discussed within the 

conference panel whose basis was the topic of the dissertation. The panel has 

provided a space for discussion of research into generations of Buddhists who grew 

up in the conditions where Buddhism is a religious and ideological minority, different 

from the cultural and religious heritage of the majority surrounding them. 
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Přílohy 

Příloha 1 Počet buddhistických center podle zemí v roce 2006 uvedených na mezinárodním 

informačním portále 

Česká republika   66 

Slovensko   12 

Rakousko   73 

Maďarsko   34 

Polsko   84 

Německo 660 

Švýcarsko  139 

Nizozemí   91 

Dánsko   52 

Velká Británie 440 

Irsko   26 

Francie 336 

Itálie 111 

Španělsko 107 

Portugalsko  13 

Řecko  13 

Turecko     2 

Izrael 14 

(Zdroj: www.buddhanet.net) 
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Příloha 2. Struktura buddhismu v České republice (dle www.buddha.cz) 

THÉRAVÁDA      
Tradice a školy vzniké např. v Barmě, Thajsku, Srí Lance 

 

(Bodhi Liberec, Olomouc, Pardubice, Praha, Buddha Mangala, Dibbavana, Dóan Pardubice, Nirodha 

Praha, Přátelé Dhammy, Sati Brno, Skalní meditační skupina)               

  

MÁHAJÁNA  

Zen       
Kwan Um (korejský zen)  (Zenová škola Kwan Um) 

 

Sóto (japonský zen) (Daruma, Kodo Nugen kai, klášter Senshinji a škola Nagomi, Sótó zen Česká 

republika, Zendo na Můstku) 

 

Školy tibetského buddhismu -  

Karma Kagjü (Buddhismus diamantové cesty, Bodhi Path Prah, Drukpa Kargyud Praha, Kagyu Samye 

Dong Plzeň) 

Gelugpa ( Rabten Čhödarling, Rigpa Česká republika) 

Rime – nesektářská škola (Rangjung Yeshe Gomde Praha) 

Ňingma/Kagjü (Smaten Tse Praha) 

Dzogčhen            

Shambhala   

Ţáci Květoslava Minaříka 

Učení Fráni Drtikola 

   

Sociálně angažovaný buddhismus – orientace na Tibet, Barmu, Nepál  

 

(Lungta o.s., Mezinárodní buddhistický nadační fond, M.O.S.T o.s., POTALA o.s., Projekt Dharma-

zdarma, Rime a výhledy dharmy) 
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Příloha 3  Buddhisté a buddhistické skupiny ve vybraných zemích mimo Asii, odhady z období konce 

90. let 

 

(Zdroj: M. Bauman, ¨Global Buddhism: Developmental Periods, Regional Histories and New 

Analytical Perspective― Journal of Global Buddhism 2(2001): 21.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Země 

Příloha 3  
Buddhisté a 

buddhistické 

skupiny ve 

vybraných zemích 

mimo Asii, 

odhady z období 

konce 90. let 

 

 

Buddhisté Buddhisté 

původem 

z Asie 

Skupiny a 

centra 

Populace /v 

milionech/ 

(sum) 

USA ~2,5-4 mil. ~2-3,5 mil. ~1 300 268 (0,8-1,5%) 

Kanada 300 000 ?? 700 30 (1,0%) 

Brazílie ~350 000 ?? ?? 164 (0,2%) 

Jihoafrická 

republika 

6 000 3 000 50 42 (0,01%) 

Austrálie 200 000 ~170 000 300 18  (1,1%) 

Nový Zéland 28 000 ?? 60 4  (0,8%) 

Evropa ~900 000 ~650 000 1 500 400  (0,2%) 

Francie ~350 000 ~300 000 ~250 58  (0,6%) 

Británie 180 000 130 000 400 58  (0,3%) 

Německo 170 000 120 000 530 82 (0,2%) 

Itálie 75 000 ~25 000 ~80 57 (0,1%) 

Nizozemí 33 000 20 000 ~60 15 (0,2%) 

Švýcarsko 25 000 20 000 100 7  (0,3%) 

Rakousko 17 000 5 000 50 8 (0,2%) 

Dánsko 10 000 7 000 ~32 5 (0,1%) 

Maďarsko 7 000 1000 ~12 10  (0,1%) 

Polsko ~5 000 500 30 39 (0,02%) 
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