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Věc: Oponentský posudek na doktorskou dizertaci Mgr. Jitky Cirklové 
 

 

Práce Mgr. Jitky Cirklové nazvaná Buddhismus jako zdroj hodnot během formování 

nových identit a životních stylů v České republice (Praha: Univerzita Karlova, Fakulta 

sociálních věd, Institut sociologických studií 2012, 190 s. textu + resumé, bibliografie, 

přílohy), představuje výsledek dlouhodobého bádání doktorandky v oblasti západního 

buddhismu, konkrétně adaptace buddhismu v českých zemích. A hned na počátku bude dobré 

říci, že její práce je kvalitní, solidní a představuje přínos pro tuto badatelskou oblast. 

 

Nejsem sociolog náboženství, a tak se ve svém oponentském posudku omezím pouze 

na poznámky a připomínky v oblasti svého odborného zájmu, tj. na religionistiku a 

buddhologii. Předkládaná disertace se zabývá tématikou náboženskou, a je tudíž možné ji 

z hlediska vědy o náboženstvích posuzovat. Z tohoto hlediska velmi oceňuji autorčin přístup 

k problematice definice náboženství; sama jich uvádí větší množství a zamýšlí se nad 

přednostmi a zápory jejich jednotlivých formulací, hledá ta vymezení, která budou nejlépe 

vyhovovat jejímu způsobu zkoumání. A tím je terénní výzkum, kterému se podrobně věnuje 

druhá část práce. Podstatným a kladným rysem práce je skutečnost, že doktorandka získala 

během opakovaných terénních šetření dostatečný studijní materiál, především z osobních 

výpovědí informantů. Těžiště je tudíž ve zpracování nashromážděného materiálu za použití 

vhodné metodologie. Tato část práce mi přijde jako velmi kvalitní, ale podrobnější 

zhodnocení bych přenechal dalšímu oponentovi. 
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Je dobře, že se autorka nevyhýbá recentní diskusi o povaze buddhismu v euro-

americkém civilizačním okruhu (s. 18 an). Přestože se jedná o velmi rozmanité typy a druhy 

buddhismu, se kterými se lze v tomto okruhu setkat, je pravděpodobně možné a také vhodné 

je všechny subsumovat pod obecnější kategorii buddhismus na Západě, neboli Západní 

sangha, řečeno buddhistickou terminologií.  Výjimku tvoří pouze ty části sanghy v diaspoře, 

které jsou tradičně založené na etnickém principu a nevpouštějí mezi sebe nikoho jiného než 

příslušníky daného etnika (příkladem lze zmínit buddhistické komunity v některých 

amerických „China Towns“).  

V jistém ohledu poněkud podobná je i diskuse o tom, zdali buddhismus je či není 

náboženství. Samozřejmě odpověď závisí na tom, jak pojem náboženství respondenti definují, 

a tudíž opravdu není překvapením, když západní buddhisté běžně tvrdí, že buddhismus není 

náboženství. Zpravidla to zakládají na dvou argumentech – prvním je neexistence boha/Boha, 

stvořitele/Stvořitele, spasitele/Spasitele atp. v buddhismu a druhým pak buddhistická 

náboženská inkluzivita (buddhista může být současně i křesťan a buddhistům to nevadí, 

v křesťanství toto tvrzení neplatí). V této souvislosti by stál za prostudování termín sásana, 

Buddhova nauka, učení – obsahuje náboženské prvky (např. nirvána), ale to jde nad rámec 

disertační práce. Tyto předpoklady (ohledně neztotožňování buddhismu s náboženstvím 

samotnými českými buddhisty) se víceméně potvrzují v podkapitole Dilema respondentů: 

buddhismus – náboženství, nebo životní styl? Text zde velmi pěkně, názorně a jasně nabízí a 

interpretuje jednotlivé postoje respondentů. 

 

Nemohu nezmínit několik formálních chyb, překlepů, problémů atp., se kterými se lze 

při četbě práce setkat. Tak například na s. 20 se zmiňuje „kosmologické zarámování“ bez 

toho, že by autorka jakkoli vysvětlovala, oč se jedná. Kosmologie je ovšem vědní disciplína... 

Na s. 36 – správně má být Henry Steel Olcott, jehož práci Buddistický katechismus 

autorka cituje, ale vhledem k tomu, že jeho jméno uvádí v podobě „Colonel Olcott“ (= 

plukovník Olcott), zřejmě tuto práci nezná (ani ji neuvádí v bibliografii). Knížečka vyšla 

ovšem několikrát i v češtině, nejlepší překlad je od Jana Filipského (Praha 1996). Je však 

pravda, že tato práce z 19. století nemá v dnešním českém buddhismu prakticky žádný ohlas, 

dnes je spolu s theosofií spíše součástí dějin než aktivním účastníkem na naší náboženské 

scéně (snad s výjimkou Nové Akropole, která v této tradici v určité míře pokračuje, nicméně i 

ona se sama nechápe jako instituce náboženská). 
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Na s. 51 je název kapitoly „Specifika buddhismu jako náboženského vyznání“, 

následný text pak příliš neodpovídá názvu, nehledě na to, že autorka ani nikde pojem 

„vyznání“ nedefinuje. Nejjednodušší by bylo výraz „vyznání“ z nadpisu vypustit a hovořit jen 

o náboženství. 

 

Taktéž bych měl terminologickou výhradu vůči používání „konceptu posmrtného 

života“ (s. 153). To, že buddhisté sami případně tento termín používají, je možné, nicméně je 

dobré si uvědomit, že tato kategorie se vztahuje k náboženstvím, kde pojem smrti je zcela 

jiný, než jak je tomu v buddhismu. Posmrtný život se zpravidla vztahuje k tomu, co se děje 

s jedincem po jeho individuální smrti. V případě buddhismu jde o znovuzrozování, čili o linie 

znovuzrozenců a to buď tzv. tulkuů (tj. rozpoznaných znovuzrozenců), nebo obyčejných lidí 

rodících se na základě karmy. Pro jedince je pak z hlediska buddhistického smrt pouze 

změnou stavu, podmínkou příštího zrození, nikoliv koncem života. 

 

Snad ještě jednu formální drobnost mohu zmínit – autorka v celém textu nepíše 

v první osobě jednotného, ale množného čísla, takový přístup sice nepovažuji za šťastný, ale 

nešť – setkávám se s tím i jinde. Co je však důležité, je být důsledný, čili uzanci dodržovat 

v celém textu, což se autorce ne vždy daří (na s. 29 například o sobě a své práci hovoří 

v jednotném čísle). Méně formální je zamyšlení nad jejím výrazem „rituální obřad“ (s. 95): 

zde by bylo dobré věc ujasnit. Existují v buddhistickém sakrálním prostoru (a tím skutečně T-

Mobile aréna v danou chvíli byla) i „nerituální obřady“? Pokud ano, je vše v pořádku, pokud 

ne, jedná se o pleonasmus (typu „notoricky známý“). Když už jsem se zastavil na s. 95, tak 

bych jednak rád pochválil interpretaci fotografie („Na fotografii lze nahlížet 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 žákům“ s. 96) a jednak poznamenal, že když už autorka píše o pražském 

primátorovi, tak je asi vhodné zmínit i jeho jméno. To, že ho dnes jsou plné noviny a jeho 

mediální proslulost dosahuje velehorských výšek, ještě neznamená, že tomu tak bude 

napořád. 

 

Ale k vážnějším věcem – autorka správně uvádí, že další společenství hlásící se 

k tibetskému buddhismu linie Karma Kagjü je v její dizertaci zařazeno do kategorie „Ostatní 

tibetský buddhismus“, neuvádí však důvody. Bez jejich znalostí nelze pochopit to rozčlenění 

do dvou skupin, které není českou specialitou, ale naopak představuje globální záležitost. 
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Tibetská linie karmapů je totiž rozdělena, můžeme hovořit o schizmatu a oba sedmnáctí 

karmapové žijí v exilu, jejich příznivci jsou ve velmi nepřátelských vztazích a to je skutečným 

důvodem rozdělení. 

 

Terminologická svízel je, alespoň podle mého názoru, ve výrazu reinkarnace (viz např. 

s. 119). Doporučoval bych se jeho užívání vyhnout; jednak se jedná víceméně o anglicismus a 

jednak to, oč v buddhismu jde, není inkarnace a reinkarnace, ale opětovné zrození, a to buď 

na základě karmy (v případě obyčejných lidí), nebo na základě vlastního rozhodnutí (v 

případě bódhisattvů). Argumentem pro užívání anglicismů nemůže být ani to, že takto mluví 

sami čeští buddhisté – to je sice pravda, ale v akademickém diskursu nelze podléhat formě 

výpovědi studovaného předmětu; naopak je třeba dbát ve zvýšené míře na toto odlišení. 

 

Jako kuriozitu bych ještě rád zmínil užívání tibetských mís při obřadech – věc v Tibetu 

naprosto neznámá. Tzv. tibetské mísy jsou něco jako „Šangrila“, tedy západní výmysl, 

představa vztahující se k Tibetu, ale ve skutečnosti s ním nemající vůbec nic společného. 

Stejně jako si slovo Šangrila ve třicátých létech 20. století vytvořil James Hilton pro svůj 

román Ztracený obzor, vymyslel si šikovný obchodník i tibetské mísy. Obojí zboží nám dnes 

ovšem Tibeťané sami ochotně nabízejí ... 

 

Text dizertace je čtivý, dobře uspořádaný a jedinou jeho drobnou vadou je skutečnost, 

že se nevyhnul překlepům a gramatickým chybám. Tak například na s. 38 autorka používá 

termín „lámů“, což je zajisté překlep, neb na jiných místech používá správnějšího českého 

termínu „lama“; totéž platí o titulu „dalajláma“ a „dalajlama“ – v textu se lze setkat s oběma 

verzemi, doporučoval bych sjednotit na „dalajlama“. Najdeme zde i hrubé gramatické chyby, 

například: „Buddhistické skupiny také nepatří k těm náboženským organizacím, které by 

významně hodnotili osobní náboženské konverze či podporovali formální veřejné výpovědi 

členů...“ (s. 119); jakož i překlepy typu Shabhala místo Shambhala  (s. 145). 

 

Taktéž výraz „Mettá meditace“ je anglicismus, správně je „meditace mettá“ (jak to 

ostatně na s. 151 správně uvádí); nevidím také žádný důvod k používání anglického přepisu 

názvů obřadů (s. 144): „Bar Mitzvah“ a „Bat Mitzvah“ se v češtině přepisuje jako „bar 

micva“ a „bat micva“. Jiný případ je název české buddhistické skupiny „Shambhala“ – i 

v tomto případě se jedná o anglický přepis, ale vzhledem k tomu, že skupina má přímou 

vazbu na zahraniční „ústředí“, je pochopitelné, že svůj název nepočešťuje. Tohoto by se 
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ovšem autorka ve svém vlastním textu dopouštět neměla (viz s. 145, podobně na s. 146 a 

jinde): „Lukostřelba ilustruje shambhalový koncept laického buddhismu...“. V češtině prostě 

hovoříme o Šambhale, ne Shambhale (přepis tibetštiny). 

 

A na závěr ještě jednu osobní poznámku: měl jsem to potěšení se s Mgr. Jitkou 

Cirklovou poprvé setkat v červnu 2008 na 15th Congress of the International Association of 

Buddhist Studies, v Atlantě, kde vystoupila s podnětným příspěvkem na podobné téma jako je 

její nynější dizertační práce. Její vystoupení, následná diskuse a vůbec působení na kongresu 

bylo výborné a já jsem pociťoval hrdost, že představitelka nejmladší české generace badatelek 

dosahuje tak skvělé úrovně. 

 

Celkově však lze říci, že předložená dizertační práce má dobře promyšlenou strukturu, 

argumentačně je podložená a závěry, k nimž dospívá, jsou oprávněné a správné a v některých 

ohledech i objevné. Práce tak nepochybně splňuje všechny požadavky na ni kladené, a 

dokazuje, že Mgr. Jitka Cirklová v ní projevila schopnost samostatné vědecké práce a 

přemýšlivého přístupu. Doporučuji na základě úspěšné obhajoby dizertační práce udělit 

jmenované titul Ph.D. 

 

    doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. 


