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Předložená magisterská práce Mgr. Jana Všetečky nesplňuje základní formální 

požadavky kladené na diplomovou práci. Z toho důvodu ji klasifikuji jako 

nedostatečnou (4). 

 S ohledem na to nebudu podrobně diskutovat věcnou stránku práce. 

Zdůvodnění klasifikace 

Postupuji od méně závažných k závažnějším pochybením. 

Výtisk práce, který jsem obdržel: 

1. neobsahuje anotaci v českém ani anglickém jazyce;  

2. anglické „Summary“ a české „Resumé“ (?Závěr?) jsou umístěny na začátku práce před Obsahem; 

3. od strany 99 je zcela porušeno číslování stránek (ztrácí jakoukoli informativní hodnotu), které 

nelze propojit s Obsahem;   

4. bibliografie neobsahuje v práci uvedené a hojně užívané elektronické zdroje! 

5. tam, kde jsou v práci elektronické zdroje citovány či užívány, postrádají povinný údaj – datum 

citace (a nesplňují i po formální stránce normu ISO 690 a její následnice); 

6. za nejzávažnější však považuji způsob práce s textem, jejíž příklad tvoří přílohu tohoto posudku. 

Zvolil jsem podkapitolu 3.1.1. Nejste svou vlastní myslí (s. 14-19), která je jednou z podkapitol, ve 

kterých se Mgr. Všetečka věnuje knize rozhovorů z Eckhartem Tolle Moc přítomného okamžíku 

(Praha: Pragma, 2001;  ke srovnání jsem použil kopii knihy dostupnou na Ulož.to). Již úvodní část 

podkapitoly v synopsi dle mého jasně ukazuje, že Všetečkův text je téměř ze 3/4 buď doslovnou 

nebo jen velmi mírně pozměněnou citací (!!!) českého překladu Tolleho knihy, ačkoli je celá část 

formálně označena jako parafráze (a to ještě ne důsledně). To považuji za naprosto hrubé porušení 

autorských práv i etiky vědecké práce. S ohledem na to, že autor se na str.13-99 a pak i dále postupně 

věnuje 3 Tolleho dílům (Moc přítomného okamžiku; Ticho promlouvá; Nová země), mám pochybnosti 

o téměř 140 stranách předložené práce, ve kterých by při podobném stylu práce nebylo možné odlišit 

myšlenky Tolleho od názorů Mgr. Všetečky. 

Uvedená pochybení považuji za dostatečné odůvodnění k mé klasifikaci. 

V Praze dne 26.5.2014 

 

Pavel Kolář, Th.D. 



TOLLE. Moc přítomného okamžiku (s. 15nn) VŠETEČKA (s. 14-15!) 
NEJVĚTŠÍ PŘEKÁŽKA NA CESTĚ K 

OSVÍCENÍ 

Osvícení- co to je? 

Lidé, kteří nenašli své skutečné bohatství, jímž je 

radost z Bytí a hluboký, neochvějný klid, jenž tuto 

radost doprovází, jsou žebráci, i když mají velké 

materiální bohatství. Hledají radost, naplnění, uznání, 

jistotu nebo lásku ve vnějším světě, zatímco ve svém 

nitru mají poklad, který nejen obsahuje všechny tyto 

věci, aleje mnohem úžasnější než všechno, co nám 

svět může nabídnout.  

 

Slovo „osvícení" v nás vyvolává představu jakéhosi 

nadlidského úspěchu a naše 

já proti tomu nic nenamítá, ale ve skutečnosti je to 

přirozený stav prozívané jednoty s Bytím.Je to pocit 

spojení s něčím nesmírným a nezničitelným, s něčím, 

co je téměř paradoxně vámi a co je zároveň mnohem 

větší než vy. Osvícení je nalezení vaší pravé 

přirozenosti za hranicemi všech forem. Neschopnost 

uvědomit si tuto spojitost vyvolává iluzi oddělenosti 

od vlastního já i od okolního světa. Následkem toho 

vnímáte své já - vědomě či nevědomě -jako 

izolovaný fragment. Máte strach a jste v konfliktu s 

vnitřním i vnějším světem. Mám rád Buddhovu 

jednoduchou definici osvícení jako „konec utrpení". 

Na tom není nic nadlidského, že ne? Jako definice je 

to však neúplné, neboť to říká, co osvícení není: 

osvícení není utrpení. Co vám však zůstane, když se 

zbavíte utrpení? To Buddha neříká a zjeho mlčení 

vyplývá, že na to musíte přijít sami. Buddha definuje 

osvícení negativně, aby z toho vaše mysl neudělala 

něco nadlidského, v co můžete věřit, ale čeho 

nemůžete dosáhnout. I přesto však většina buddhistů 
dodnes věří, že osvícení může dosáhnout jen 

Buddha, a ne oni, alespoň ne v tomto životě. 

Hovořil jste o Bytí. Můžete nám říci, co tím slovem 

myslíte? 

Bytí je věčný, stále přítomný Život za nesčetnými 

životními formami, které podléhají narození a smrti. 

Bytí je však také hluboko uvnitř každé formy jako její 

nejvnitrnější, neviditelná a nezničitelná podstata. To 

znamená, že vám je dostupné v každém okamžiku 

jako vaše nejhlubší já, jako vaše pravá přirozenost. 

Nesnažte se však pochopit své bytí racionálně. 

Nesnažte se pochopit je rozumem. Bytí můžete poznat 

jedině tehdy, když máte naprosto klidnou mysl a 

žijete plně a intenzivně v přítomném okamžiku... 

Znovu nabýt vědomí svého bytí a setrvat v tomto 

stavu „citového uvědomění" je osvícení. 
 

NEJSTE SVOU VLASTNÍ MYSLÍ 

Když říkáte Bytí, hovoříte o Bohu? Jestliže ano, proč 
to neřeknete? 

Během tisíců let nesprávného používání ztratilo slovo 

Bůh svůj smysl. Proto je užívám jen zřídka. Lidé, 

kteří nikdy nenahlédli do sféry posvátného, do oné 

nesmírné sféry za tímto slovem, jej užívají velice 

přesvědčivě, jako by věděli, o čem hovoří. Jiní Boha 

3.1.1. Nejste svou vlastní myslí  
NEJVĚTŠÍ PŘEKÁŽKA NA CESTĚ K OSVÍCENÍ  
Tolle člověka přirovnává k žebrákovi, který prosí o 

almužnu, zatímco sedí na bedně plné zlata. Mnozí lidé 

jsou takovými žebráky, protože nenalezli radost z Bytí 

a hluboký, neochvějný klid, který tuto radost provází, 

jsou žebráky i přesto, že někteří mají velké materiální 

bohatství. Hledají radost, naplnění, uznání jistotu nebo 

lásku ve vnějším světě, a přitom ve svém nitru mají 

poklad, který obsahuje toto vše a mnohem víc. 9  
 

 

Osvícení podle Tolleho je přirozený stav prožívané 

jednoty s Bytím, spojení s něčím nesmírným a 

nezničitelným, s něčím, co je zároveň námi a přitom 

mnohem větší než my. Pokud tento stav prožíváme, 

ztrácíme iluzi oddělenosti od vlastního já i od okolního 

světa. Ztrácíme úzkost a jsme v míru a pokoji s vnějším 

i vnitřním světem. Vyzdvihuje Buddhovu definici 

osvícení jako „konec utrpení“. Důvodem, proč Buddha 

definuje osvícení negativně je podle něj, aby si z něj 

naše mysl neudělala modlu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bytím myslí Tolle věčný, stále přítomný Život za jeho 

všemi formami, které podléhají zrození a smrti. Bytí je 

však také obsaženo hluboko v každé formě jako její 

neviditelná a nezničitelná podstata. To znamená, že 

nám je dostupné jako naše pravá přirozenost. Můžeme 

je poznat jen tehdy, když je naše mysl zcela klidná a 

žijeme plně a intenzivně přítomným okamžikem, nikoli 

myslí.  

 

 

 

 

 

 

 

Slovo Bůh chápe ve významu Bytí. Vysvětluje však, že 

se během tisíců let stalo slovo Bůh uzavřeným pojmem, 

který obsahuje možnost špatného pochopení 

skutečnosti Bytí (např. je většinou mužského rodu, jsou 

různí ‚praví‘ i ‚falešní‘ bohové, byl mnohokrát 

zobrazen). 9  



popírají, aniž vědí, co popírají. Nesprávné užívání 

tohoto slova vede k absurdním tvrzením jako 

například: „Můj nebo náš Bůh je jediný pravý Bůh, 

kdežto váš Bůh je falešný." Ktakovým tvrzením patří 
také známé Nietzschovo prohlášení: „Bůh je mrtev." 

Slovo Bůh se stalo uzavřeným pojmem. Jakmile je 

někdo vysloví, okamžitě si představíte někoho nebo 

něco mimo vás, a téměř vždycky někoho nebo něco 

mužského rodu. Bůh ani Bytí am žádné jiné slovo 

nemůže vyjádřit ani definovat nepopsatelnou realitu 

za tímto slovem, takže důležité je, zda vám určité 

slovo pomáhá nebo znemožňuje vnímat To, co 

označuje. Označuje transcendentální realitu, neboje 

pouhým pojmem ve vaší hlavě či jakýmsi duševním 

idolem? 

Slovo Bytí s\ce nevyjadřuje o nic víc než slovo Bůh, 

ale má tu výhodu, zeje otevřeným pojmem. 

Neredukuje nekonečné neviditelné na konečnou 

entitu. Je nemožné z něj vytvořit mentální obraz. 

Nikdo si nemůže dělat výlučné právo na jeho 

vlastnictví. Bytí je vaší podstatou, je vám dostupné 

jako bezprostřední vědomí vaší existence, které 

předchází jakoukoli kvalifikaci. Takže od slova Bytí je 

jen krůček k prožívání Bytí. 

 

Naše ztotožnění s naší myslí, která nás nutí ustavičně 

přemýšlet. Neschopnost přestat myslit 

je strašné neštěstí, ale my si to neuvědomujeme, neboť 

tím trpíme téměř všichni, takže to 

považujeme za normální. Tento ustavičný duševní 

hluk vám znemožňuje najít onu sféru 

vnitřního klidu, která je neoddělitelná od Bytí. Také 

vytváří naše falešné já, které vrhá stín 

strachu a utrpení. O tom všem budeme hovořit 

podrobněji v dalších kapitolách. 

Francouzský filozof Descartes věřil, že formuloval 

nejzákladnější pravdu, když učinil své 

slavné prohlášení: „Myslím, tedy jsem." Ve 

skutečnosti však vyjádřil ten nejzákladnější 

omyl - ztotožnil myšlení s Bytím a totožnost s 

myšlením. Člověk, který nemůže přestat myslit, to 

jest téměř každý, žije ve stavu zdánlivé odloučenosti v 

šíleně složitém světě ustavičných 

problémů a konfliktů, ve světě, který je odrazem stále 

větší fragmentace mysli. Osvícení 

je stav celistvosti, pocit jednoty, a tudíž stav 

hlubokého klidu. Je to pocit jednoty s vnějším i 

vnitřním světem - pocit jednoty s Bytím. Osvícení 

není jen konec utrpení a konfliktů, je to 

zároveň osvobození z područí neustálého myšlení. 

Naše ztotožnění s myslí vytváří mezi námi a realitou 

neprůhlednou stěnu pojmů, názvů, představ, slov, 

soudů a definic, které blokují jakékoli opravdové 

vztahy. Tato stěna stojí mezi vámi a vaším já, mezi 

vámi a vašimi bližními, mezi vámi a přírodou a mezi 

vámi a Bohem. Právě tato stěna myšlení 

vyvolává iluzi, že jste naprosto odloučeni od 

„druhých". Zapomínáte na základní fakt, že 

pod úrovní materiálních jevů a oddělených forem jste 

totožní se vším, co existuje. Slovem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bytí je proti tomu pojem otevřený, ze kterého se nedá 

vytvořit obraz naší mysli. Od slova Bytí je snadné 

přikročit k jeho prožívání. Naše ztotožnění s myslí 

považuje Tolle za hlavní překážku prožívání 

skutečnosti Bytí. Z toho plyne neschopnost přestat 

myslit, kterou trpí téměř všichni. 13  
 

 

 

 

Ustavičný duševní hluk, který naše mysl produkuje, 

nám brání v nalezení oblasti vnitřního klidu, která 

souvisí s Bytím. Mysl také vytváří falešné já, které 

vytváří obraz strachu a utrpení.Descartesův slavný 

výrok: „Myslím, tedy jsem.“ vnímá Tolle jako 

vyjádření základního lidského omylu. Descartes 

srovnává myšlení s Bytím a totožnost s myšlením.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Když člověk nemůže přestat s myšlením, jako dnes 

téměř každý, žije ve stavu zdánlivé odloučenosti, v 

bláznivě složitém světě plném problémů a rozporů, 

který je odrazem rostoucí roztříštěnost mysli. Osvícení 

je proti tomu stav úplnosti a jednoty, tedy hlubokého 

klidu. Je to osvobození od stálému otročení našemu 

myšlení.  

 

 

 

Pokud se ztotožníme s myšlením, vyvstane mezi námi a 

skutečností opona pojmů, názvů, představ, slov, soudů 

a definic, které brání opravdovým vztahům.  

 

 

Tato opona vzbuzuje iluzi odloučenosti od ostatních. 

Neuvědomujeme si, že pod úrovní hmotných jevů a 

oddělených forem jsme totožní se vším, co existuje. 

Možná někdo věří, že to tak je, ale neví to. Víra 

utěšuje, ale jen zkušenost osvobozuje, říká Tolle. 



„zapomínáte" chci říci, že tuto jednotu necítíte jako 

samozřejmou realitu. Možná věříte, že 

tomu tak je, ale nevíte to. Vaše víra vás možná 

utěšuje, ale osvobodit vás může pouze vaše 

zkušenost.  

 

Myšlení se stalo nemocí. Nemoc je projevem 

nerovnováhy. Například na dělení a 

rozmnožování buněk není nic špatného, ale když tento 

proces probíhá bez ohledu na celý 

organismus, buňky se přemnoží a dochází k 

onemocnění. 

Poznámka: Mysl je vynikající nástroj, pokud ji 

užíváme správně. Užíváme-li ji nesprávným 

způsobem, stává se velmi destruktivní. Ve skutečnosti 

svou mysl neužíváte špatně - obvykle 

ji totiž neužíváte vůbec. Vaše mysl užívá vás. A to je 

nemoc. Věříte, že jste svou myslí. To 

je ovšem klam. Váš nástroj vás začal ovládat. 

S tím tak docela nesouhlasím. Je sice pravda, že často 

myslím bezcílně jako většina lidí, ale 

přesto užívám své mysl i jako nástroje k dosažení 

mnoha věcí. A dělám to každý den. 

To, že dokážete vyluštit křížovku nebo sestrojit 

atomovou bombu, neznamená, že užíváte 

své mysli. Jako psi rádi ohryzávají kosti, vaše mysl 

ráda řeší problémy. Proto luští křížovky 

a vyrábí atomové bomby. Vás nezajímá ani jedno, ani 

druhé. Dovolte mi položit vám 

otázku: Dokážete „vypnout" své myšlení, kdykoli 

chcete? 

Tím myslíte, zda jsem schopen úplně přestat myslit? 

To dokážu snad jen na pár vteřin. 

Pak vás tedy vaše mysl užívá. Nevědomě se s ní 

ztotožňujete, takže si ani neuvědomujete, že 

jste jejím otrokem. Jste svým myšlením téměř posedlý 

a považujete je za své já. Počátkem 

svobody je poznání, že nejste totožný se svým 

myšlením. Toto poznání vám umožňuje 

pozorovat své myšlení. Jakmile začnete své myšlení 

pozorovat, aktivujete vyšší úroveň 

svého vědomí. Uvědomíte si, že myšlení jejen 

nepatrným aspektem nesmírné sféry 

inteligence. Uvědomíte si, že z této sféry pochází 

všechno skutečně důležité - krása, 

láska, tvořivost, radost a vnitřní klid. 

 

 

 

 

 

 

Myšlení se podle něj stalo nemocí.  

 

 

 

 

 

Mysl je skvělý nástroj, pokud ji používáme správně. 

My nepoužíváme mysl špatně, nepoužíváme ji totiž 

vůbec - obvykle podle něj mysl používá nás. A to je 

nemoc. Lidé většinou věří, že jsou svojí myslí. To je 

klam, jejich nástroj je začal ovládat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podle Tolleho neschopnost vypnout myšlení, kdykoli 

chceme, ukazuje, že jsme v různé míře ovládáni 

myšlením.  

 

 

 

Pokud začneme myšlení pozorovat, aktivujeme hlubší 

úroveň svého vědomí. Tím si uvědomíme, že myšlení 

je pouze dílčím hlediskem obrovské oblasti možností 

poznání. Z této oblasti pochází vše důležité - krása, 

tvořivost, láska, radost a vnitřní klid. 

 

 

  


