
P  O  S  U  D  E  K

vedoucího diplomové práce

Jméno a příjmení studenta:  Mgr. Jan Všetečka

Téma bakalářské práce: Mystika Eckharta Tolle

Vedoucí práce: Doc. ThDr. Jiří Vogel Th.D.

Když mě kolega Všetečka oslovil s tématem Mystika Ekharta Tolle, s váháním jsem téma 
přijal, avšak v mylném domnění, že by mohlo jít o určitou formu křesťanské mystiky. Byl 
jsem překvapen, když jsem narazil na New age gurua, (jak jsem si později zjistil na internetu), 
a už mi bylo hloupé couvnout. Eckhart Tolle ve svých knihách synkreticky propojuje 
myšlenky různých zejména východních náboženských směrů. Nevytváří něco zásadně 
nového, ani to netvrdí, podobných knih různých spisovatelů hnutí New age byly napsány 
stovky a zájem o ně je patrný z prostoru, který je jim věnován v našich knihkupectvích. Proč 
se tedy stal Eckhart Tolle tak slavným, že jej někdy nazývají nejvlivnějším duchovním 
mistrem současnosti? Myslím, že v pozadí slávy stojí jeho dojemný příběh. Z bezdomovce 
duchovním mistrem a nyní díky nezměrnému počtu prodaných knih i multi-milionářem. 
Navíc z videí, kterých je na internetu mraky, je zřejmé, že jde o člověka malého, spíše 
slabého, na první pohled ne zcela schopného, který přesto dokázal to, o čem si většina lidí 
může nechat jen zdát. Tolle je ztělesněním amerického snu, self-made-mana, archetypem 
západního individualismu, kterému se podařilo přetavit náboženství do levné obývákové 
formy. Má slova nejsou míněna jako kritika skutečného přínosu jeho knih, neboť pokud 
někomu tahle slova pomohla, pak si jejich autor své peníze zasloužil. Nemohu se ale zbavit 
podezření, že jde jen o další šikovný marketingový tah na trhu s „esoterismem“.
Diplomová práce Mgr. Všetečky se skládá z pěti kapitol. V úvodní nás seznamuje zejména 
s osobními motivy, které jej přivedly ke studiu esoterického hnutí, a s postupem, který chce 
ve své práci uplatnit, tj. vyjít zejména ze tří jeho nejznámějších knih Moc přítomného 
okamžiku, Ticho promlouvá a Nová země. Po stručném životopisu (dvě strany přejaté 
z nekritických zdrojů) následuje rozbor zmíněných knih. Vlastní rozbor je však spíše 
(s výjimkou druhé knihy) pouhým převyprávěním textu, jakoby k Tolleho slovům již nebylo, 
co dodat. K vlastní analýze dochází teprve ve čtvrté kapitole, ve které Všetečka jednak vytváří 
přehled nejdůležitějších Tolleho pojmů: mysl, vědomí, bytí, ego, přítomnost, ticho, prostor, 
přijetí, vzdání se, probuzení, osvobození, a jednak hledá souvislosti Tolleho myšlenek 
v různých náboženstvích: křesťanství, védy, buddhismus, taoismus, gnose, evropská filosofie 
a islám. Poslední část čtvrté kapitoly se tváří jako kritika Tolleho osoby a myšlenek, zjevně 
však byly vybrány materiály, které spíše hovoří ve prospěch. Stačí si zadat do vyhledávače 
heslo „Eckhart Tolle charlatan“ a zobrazí se výpovědi s mnohem tvrdší rétorikou. V závěru 
krátce hodnotí pozitivní duchovní vliv a přínos jeho myšlenek.
Všetečkova práce je na diplomovou práci nebývale dlouhá – 170 stran vlastního textu. Z toho 
ovšem 138 stran tvoří převyprávěné knihy, v nichž se navíc řada myšlenek opakuje. Určitou 
hodnotu v sobě nese až čtvrtá kapitola. Z mého pohledu jde o práci nekritickou, na hranici 
obhajitelnosti, kterou nemohu hodnotit lépe než známkou – 3. 


