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Abstrakt: 

Tato práce se zaměřuje na religiozitu českých členů hnutí Duhová rodina. 

Sleduje dvě hlavní témata. Jedním je srovnání této religiozity s religiozitou celku 

české populace a českých vysokoškoláků. Druhou je popis specifické podoby 

religiozity členů Duhové rodiny. Tento pohled je orientován specifickou proměnou 

sekularizační teorie a zároveň antisystémovou povahou charakterizující ji jako hnutí. 

Obě témata jsou metodologicky propojena konceptem hodnot a jejich zkoumání, 

který byl vyvinut a testován při velkých kvantitativních šetřeních hodnot 

vysokoškoláků. Zmíněná metodologie poslouží za základ vlastního kvantitativního a 

kvalitativního empirického šetření religiozity hnutí Duhové rodiny. 
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Úvod: 

Předkládaná práce se zabývá religiozitou Duhové rodiny. Duhová rodina je 

poměrně nový společenský útvar, jakési „dítko modernity“, pro jehož popis a 

zachycení nacházíme těžko pojem. V této práci jej nazýváme hnutím a jednotlivce, 

kteří se k „Rodině“ hlásí nazýváme členy. Duhová rodina je hnutí mezinárodní, my se 

však budeme zabývat religiozitou pouze českých členů. Je to sice pohled redukující, 

ale nezbytný z hlediska vytčeného cíle, použité metody a uskutečnitelnosti celé práce. 

Na religiozitu Duhových, tedy českých členů hnutí, se v prvé řadě zaměříme 

v perspektivě srovnávací analýzy s velkými empirickými výzkumy, které  reprezentují 

celek populace České republiky, studenty prvních ročníků Fakulty humanitních studií 

UK a studentů dalších vybraných vysokých škol.  

Mimo toto srovnání nám však jde také o detailnější poznání religiozity 

Duhových. V tomto bodě nám již nepůjde o to srovnávat naše poznatky o Duhových 

a jiných skupinách, ale o podrobnější popis a zařazení náboženskosti Duhových do 

obecnějšího sociokulturního rámce. 

 

Abychom se přiblížili k danému tématu, a zároveň ukázali koncept hodnot a 

jejich zkoumání používaný v této práci, nastíníme problematiku hodnot obecně. Vedle 

toho zmíníme také některé přístupy, které zachycují  hodnotovou dynamiku v moderní 

společnosti. 

Na problém hodnotové změny narazíme také při popisu přibližujícím Duhovou 

rodinu jako sociální hnutí, zejména jeho „konfliktní“ charakter, který s takovou 

změnou souvisí a nebo je dokonce její příčinou. Změna hodnotových orientací se 

samozřejmě projevuje také ve sféře duchovní a náboženské, proto zde nahlížíme 

Duhovou rodinu v „kulturalistickém“  duchu teorie nových sociálních hnutí. 

Pokusíme se o srovnání s teorií nových náboženských hnutí, opět s důrazem na jeho 

„konfliktní“ charakter a prvky, které jsou pro Duhovou rodinu charakteristické. 

 

Základním cílem této práce je tedy srovnat religiozitu hnutí Duhová rodina 

s religiozitou celku české populace a vysokoškoláků. Naše hlavní hypotéza říká, že 

religiozita hnutí je odlišná od zbytku populace. V teoretické části ukazujeme na 

možný charakter této odlišnosti, podmínky jejího vzniku a formu působení 

v individuální i společenské rovině. Tuto odlišnost, její míru a podobu následně 

ověřujeme výsledky empirických šetření. 
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Výzkumy „vysokoškoláků“ nám poskytly konkrétní metodický rámec 

k uchopení našeho tématu. Částečně jsme se na těchto výzkumech, vedených Liborem 

Prudkým, podíleli při shromažďování, zpracovávání a vyhodnocování dat a mohli 

jsme část zkušeností využít ve vlastní samostatné práci.  

Koncept empirického výzkumu hodnot využívaný v těchto šetřeních slouží 

k vypracování postupu a realizaci vlastního empirického šetření provedeného mezi 

Duhovými. Tento koncept nám také slouží pro srovnání s výsledky velkých 

kvantitativních šetření realizovaných v rámci ČR.  

Výsledky a postup kvantitativní části šetření nám však také poskytly základ pro 

kvalitativní šetření, konkrétně polostrukturované rozhovory,  které se však týká 

výhradně českých členů Duhové rodiny. Analýza takto získaných dat nám poskytuje 

možnost specifikovat podobu náboženských hodnotových orientací a zároveň tak 

zčásti nahlédnout charakteristiku hnutí a jeho působení v kulturním rámci společnosti. 
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1. Zkoumání religiozity v kontextu hodnotových orientací 

1.1. Vymezení pojmů hodnota a hodnotová orientace 

Nestoři sociologie M. Weber a E. Durkheim pohlížejí na hodnotu jako na 

normativní fakt, který jim dále umožňuje popsat sociální jednání. Ve společnosti, 

kterou nahlíží jako subjektivně-objektivní vztah, se hodnoty projevují jako vlastnosti 

věcí, činů, jevů a možností. Durkheimovo pojetí společnosti jako objektivní 

skutečnosti je v tomto vztahu vlastně propojeno s Weberovým pojetím, podle kterého 

základ sociální reality tvoří jednotliví aktéři. Propojíme-li obě tyto dimenze, můžeme 

o hodnotách spolu s Dorotíkovou (1997) hovořit tak, že „vlastnosti samotných hodnot 

existují nezávisle na člověku a hodnotový význam získávají teprve vztahem k jedinci, 

skupinám či společnostem“ (dle Havlanová 2002). 

1.1.1. Shrnutí dosavadního studia hodnot 

Na novokantovské pojetí hodnot jako transcendentálních norem navazuje 

M.Weber a považuje je za fakty motivující jednání aktérů, které lze také následně 

zkoumat. Sociologie má tyto hodnoty zkoumat, ale nikoli hodnotit (Baran 1996). 

Činnost aktéra probíhá v společenském řádu, který určuje její legitimitu. V této 

souvislosti Weber stanovuje svou „typologii činností“ – určuje čtveřici ideálních typů 

chování: tradiční, afektivní, hodnotově racionální a účelově racionální. Právě pro 

hodnotově racionální chování je příznačný závazný vliv hodnot legitimizovaný 

společenským řádem. Účelová racionalita pak orientuje jednání ve smyslu výhodnosti 

volby cílů a prostředků i přes závaznost společenského řádu1. 

 E. Durkheim vnímá celou společnost jako aktéra, který konstituuje hodnoty 

jakožto kolektivní představy (Baran 1996). Společnost je pro něj morálním řádem a 

tedy nejvyšší hodnotou, vůči které orientuje své sociologické analýzy. Durkheim 

vyzdvihuje funkci náboženství ve společenském řádu, protože podle něj zajišťuje 

hodnotovou integraci společnosti.  

T. Parsons posouvá chápání pojmu hodnoty do roviny čistě kulturní 

(Suchánková 1990). Hodnoty jsou pro Parsonse vlastně prostředkem, jehož 

zkoumáním lze odhalit fungování vztahů ve struktuře společnosti (Baran 1996). Ve 

strukturně funkcionalistické teorii sehrává hodnota význačnou roli pro orientaci 

činnosti coby ono „žádoucí“, tedy regulativ či vzorec jednání zakořeněný v kulturním 

                                                 
1 Pakliže jsou ale sociální hnutí právě projevem snahy o změnu situace nebo sociálného řádu, jaké je 
jejich jednání? Jaký je jejich vliv na hodnotový systém společnosti? Boří hodnoty a nebo je obnovují? 
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systému. Hodnoty jsou pokládány za řídící prvky lidského chování. Clyde Kluckhohn 

(1951:395) definuje hodnoty jako „pojetí žádoucího, explicitní nebo implicitní, 

distinktivní pro jednotlivce nebo charakteristické pro skupinu, které ovlivňuje výběr 

z dosažitelných způsobů, prostředků a cílů činnosti“ (dle Suchánková 1990). 

 Hodnota jako to, o co se usiluje, je v jednání také ovlivněna ze strany 

sociálního, tzv. rolového systému, který určuje normy činnosti, tedy jakým způsobem 

je možné o něco usilovat. V interakci mezi těmito systémy2 se tvoří kolektiv 

(Havlanová 2002). Normy, kolektivity a sociální role považuje vedle hodnot za 

regulativy tzv. „nižších stupňů“ v rámci sociálního systému. 

Hodnotové orientace nazývá Parsons (1951) „vzorcové proměnné“ nebo 

činnostní orientace, které představují dichotomie mezi nimiž při své činnosti aktér 

volí. Analýza těchto dichotomií sloužila k popisu jak společnosti a kulturního 

prostředí činnosti, tak osobnosti aktéra (Strmiska,1996). 

Jistá absolutizace hodnot, která je důsledkem Parsonsova apriorního 

funkcionálního rámce, je sice solidním základem pro popis moderních společností, na 

druhou stranu je cílem četných kritik3. Předpoklad komplementárního vztahu hodnot a 

společenských subsystémů a kulturních proudů pomíjí jejich často rozporuplný nebo 

aspoň odlišný charakter, který je však zároveň součástí společenské dynamiky. 

Funkce kultury a jejího institucionálního rámce je v Parsonsově pojetí naopak mírnit 

potencionální napětí mezi hodnotami a společenskými zájmy stojícími proti zájmům 

individuálních aktérů (Strmiska,1996). 

Idealistický základ položili hodnotovým orientacím také kulturní antropologové 

F.R.Kluckhohnová a F. Strodtbeck. Pokládají kulturu za zdroj hodnotových orientací, 

které nabízí aktérům určitá řešení problémů lidmi obecně sdílených. Z našeho pohledu 

je důležité podotknout, že jedna oblast těchto problémů je řešení vztahu člověk–

příroda, který zahrnuje i vztah k nadpřirozenému světu (Strmiska,1996). 

V duchu Kluckhohnovy funkcionalistické definice rozvíjí koncepci hodnot také 

M. Rokeach, který se zároveň snaží o operacionalizaci hodnot ve svých výzkumech. 

Počet hodnot je podle něj stálý. Hodnoty jsou kulturně podmíněné a ovlivňují 

vytváření individuálních postojů. Hodnota je podle Rokeache (1973): „trvalé 

přesvědčení o tom, že určitý způsob jednání nebo cílový stav existence je osobně i 

                                                 
2 Mimo rolového systému hovoří Parsons ještě o systému osobnosti, ve kterém se hodnoty internalizují 
během socializace a o systému biologickém (Havlanová 2002). Hodnoty jsou základem kulturního 
systému, který tvoří nabídku obsahů všem ostatním, včetně porovnávání s bilogickým (Parsons mu říká 
„behavioristický systém“). 
3 Problém nedostatku empirických důkazů, sporný požadavek dedukování apriorních kategorií a 
problém vyskoké míry abstrakce (Suchánková, 1990: 528-529) 
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společensky výhodnější než opačný způsob jednání nebo způsob bytí“ (dle Havlanová 

2002). Hodnoty jsou vlastně reprezentací potřeb, které se transformovaly a 

institucionalizovaly. Staly se tak součástí společenského rámce, kde se mohou 

prezentovat ve formě „sankcionovaného jazyka“ (dle Suchánková 1990). 

Rokeach rozlišuje tři vzájemně se doplňující stránky hodnot: Kognitivní , kdy je 

hodnota poznáním a pochopením žádoucího – člověk ví jak se chovat a o co usilovat; 

afektivní – člověk hodnotu emocionálně prožívá; behaviorální – hodnota, je-li 

aktivována, vede člověka k činnosti (dle Suchánková 1990). 

Hodnoty jsou v Rokeachově pojetí vlastně standarty, které řídí a determinují 

naše jednání. Zároveň však slouží člověku jako kritéria hodnocení sociálních situací, 

která přijímáme a následně obhajujeme v našich postojích. Slouží tedy vědomě i 

nevědomě k ospravedlňování a racionalizaci lidských činností, myšlení a posuzování. 

Funkčnost hodnot4 spatřuje tedy Rokeach v mnohovrstevné působnosti v rovině 

individuálního lidského života. Podle Rokeache (1973) v různých společnostech 

existuje poměrně malá skupina ústředních idejí nebo základních poznatků o tom, co je 

žádoucí jednání a k jakým žádoucím cílům má vést. Tak rozlišuje dvě skupiny hodnot. 

Jednak hodnoty cílové (terminální ), které se vztahují k žádoucím cílovým stavům 

existence individua. Vedle nich pak hodnoty zprostředkující (instrumentální), 

zajišťující dosažení prvně jmenovaných. Přičemž platí, že každý si vytváří a 

uspořádává jakýsi vlastní „shluk“ priorit, jimiž se řídí, a které jsou vůči sobě do jisté 

míry hierarchicky uspořádány. Tímto Rokeachova teorie poskytuje vysvětlení pro 

sociální změnu jak na individuální, tak celospolečenské úrovni.  

Další koncepcí, která více než předešlé sleduje hodnotovou změnu, resp. je na ní 

cele postavena, je pojetí „tiché revoluce“ hodnot. R. Inglehart (1977) rozvinul teorii, 

ve které tvrdí, že vzhledem k bezprecedentní hospodářské a společenské stabilitě 

industriálních států po druhé světové válce se mladší generace, narozené a žijící 

v tomto období dostatku odvracejí od „materialistických“ hodnot orientovaných na 

ekonomickou a fyzickou bezpečnost směrem k hodnotám „postmaterialistickým“. 

Odlišnost postmaterialistických hodnot spočívá v tom, že jsou zaměřeny na potřeby 

sebevyjádření, sounáležitosti ve společnosti a kvalitu životního prostředí.  

                                                 
4 Rokeach (1973) proto vymezuje šest základních funkcí hodnot. 1.Hodnoty fungují jako standarty, 
které různými způsoby řídí lidské chování. 2.Hodnoty a jejich systémy fungují jako obecné plány při 
řešení konfliktů a rozhodování. Další funce hodnot jsou : 3.motivační, 4. adaptivní, 5. ego-defenzivní, 
6. sebeaktualizační (dle Suchánkové 1990). 
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Při budování své teorie vychází Inglehart ze dvou základních hypotéz. Jednou je 

tzv. hypotéza vzácnosti, která vychází jednak z jednoduchého předpokladu, že lidé 

více oceňují věci, které jsou pro ně vzácnější. V tomto ohledu vychází z Maslowovy 

teorie hierarchizace potřeb5. Druhou je tzv. hypotéza socializace, která předpokládá, 

že člověk si vytváří základní uspořádání svých hodnot v době formování osobnosti. 

Tyto prioritní hodnoty pak většinou zůstávají stejné i v dospělosti a odrážejí 

podmínky prostředí, ve kterém člověk vyrůstá. 

Inglehartovu hypotézu vzácnosti Cotgrove a Duff (1981) pokládají za 

nepochopení smyslu teorie hierarchizace potřeb. Volba, které potřeby podléhají, je v  

Maslowově pojetí výrazem hodnot, tzn. že rozhodnutí se pro něco, co nedovolí 

naplnění potřeb, poukazuje na hodnotu vedoucí toto jednání. Naproti tomu je však 

Inglehartova hypotéza žádoucího implicitně zahrnující Maslowovy teoretické 

předpoklady zavádějící interpretací v tom, že se pokouší redukovat morální soudy6 na 

potřeby (dle Havlanová 2002:35). Cotgrove a Duff (1981) naopak dospívají k závěru, 

že pojem postmaterialismu je zavádějící, a že výskyt postmateriálních hodnot nezávisí 

na dosažení úrovně materiálního uspokojení (dle Havlanová 2002). 

Z hlediska této práce je zajímavý zejména jeden závěr Inglehartova výzkumu, 

na který upozorňuje Suchánková M. (1990), a to silný vztah kulturní změny k 

postmaterialistickým hodnotám a zároveň náboženským či morálním normám. 

Bereme-li v potaz otázky po víře v boha, posmrtný život či religiozitu, je možné spolu 

s Inglehartem (1988) označit postmaterialisty za sekulárnější než materialisty, kteří 

podstatně častěji zastávají tradiční židovsko-křesťanské normy. Na druhou stranu se 

však postmaterialisté častěji zamýšlejí nad smyslem a významem života, což Inglehart 

vysvětluje možnou tendencí k netradičním a neinstitucionálním formám 

náboženskosti. 

Neustále se vracející otázka, zda je možno hodnoty považovat za jakousi 

univerzální strukturu, která je společná všem lidem a liší se jen rozdílem hodnotových 

priorit (tedy orientací) se objevuje také v teorii „základních lidských hodnot“ S. H. 

Swartze. V ní Schwartz společně s Bilskym (1987, 1990) shrnují svou definici 

                                                 
5 Maslow (1954) rozlišuje ve své toerii motivace potřeb D-kognitivní (z orig. „Deficiens“) hodnoty, 
které jsou primárními potřebami člověka, které pokud jsou naplněny, přicházejí ke slovu B-kognitivní 
(z orig. „Being“) hodnoty nebo-li sebeaktualizační potřeby (dle Suchánková 1990). V příloze č. 2 
uvádíme podrobnější grafické znázornění tzv. pyramidy potřeb, ve které je sice stanovena jistá 
hierarchie potřeb, ta je však zaměnitelná. Motivační teorie předpokládá, že naplněná potřeba 
nemotivuje (Petrusek 1996).  
6 Morální soudy, tedy hodnocení jednotlivých indikátorů hodnot v procesu získávání dat, které 
operacionalizují „materialistické“ hodnoty, ale které rozhodně neodpovídají Maslowovým D-
kognitivním potřebám. 
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hodnot, která nachází zakotvení v dosavadní literatuře, do pěti bodů zahrnujících 

formální vlastnosti hodnot. Hodnoty  

1. jsou pojmy nebo přesvědčení,  

2. vztahují se k žádoucím koncovým stavům nebo chování,  

3. přesahují specifické situace,  

4. řídí výběr nebo ohodnocení chování a jevů,  

5. jsou uspořádané podle relativní důležitosti. To co hodnoty odlišuje od postojů 

je obecnost, abstraktnost a jejich hierarchické uspořádání (dle Řeháková 

2006).  

1.1.2. Pojetí empirického zkoumání hodnot a hodnotových orientací  

Začněme připomínkou, kterou má k sociologickému výzkumu hodnot Rabušic 

(2000), upozorňuje na základní „dictum“ takového sociologického tázání: „výpovědi o 

realitě ještě nemusejí být realitou samou“ (Rabušic 2000:19). Hodnoty 

v sociologickém zkoumání nepozorujeme přímo, ale dedukujeme je z postojů, které 

bývají situovány na škále. Základním předpokladem tedy je, že postoje považujeme 

zároveň za chování, a toto chování ovlivňuje naše vrozené a získané dispozice 

formující naše hodnoty. 

Výzkum hodnot vychází z premisy poznatelnosti hodnot jako objektů 

vymezených empirickými metodami. Empirické výzkumy hodnot se zpočátku opíraly 

o předem vytvořené typologie koncipované jako stanovení určitých hodnotových 

zaměření pro dané ideální typy (Strmiska 3, 1996). Pozdější empirické výzkumy 

rozlišují hodnotové typy nebo „způsoby života“ na základě výsledků faktorových a 

korelačních analýz získaných dat, tento přístup využívají výzkumy Inglehartovy, 

Schwartzovy, ale částečně i metoda v této práci (srov. Rabušic 2000, Řeháková, 2006, 

Prudký 1,2 - 2005) 

Jeden z významných projektů empirického výzkumu hodnot představuje přístup 

M. Rokeache (1973). Jeho pojetí zkoumání vychází z apriorně vymezených hodnot, 

které rozděluje do dvou skupin. Jednak je to skupina 18-ti cílových hodnot a dále 18-ti 

hodnot instrumentálních (viz výše). Metodologie výzkumu předkládá samotné 

hodnoty jako indikátory, které mají respondentem být seřazeny podle důležitosti, 

jakou jim přikládá. Tato metoda se setkala s četnou kritikou (vysoká míra abstrakce, 

nezachycení mnohotvárnosti a mnohorozměrnosti hodnot v individuálním pojetí atd.) 

a ustoupilo se od jejího používání (Strmiska (3),1996).  
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Inglehart (1990) svou „tichou revoluci“ hodnot validizuje rozsáhlými 

empirickými výzkumy. Data získává operacionalizací materialistických a  

postmaterialistických hodnot do indikátorů v podobě výroků. Podle souhlasu 

s jednotlivými z nich pak rozděluje respondenty na jednotlivé typy, označované jako 

„materialisté“ nebo „postmaterialisté“ a nebo„smíšené“ (dle Rabušic 2000). V dalších 

výzkumech svou metodologickou strategii mírně pozměnil rozšířením nabídky 

indikátorů a vyhodnocením „indexu postmaterialismu“7. 

Problém Inglehartovy empirické metodologie a následných analýz spočívá v 

tom, že nezachycují reálnou změnu hodnot a její odraz ve způsobu života. Podle 

Librové (1994) můžeme s jistotou říci pouze, že ve společnosti existuje jistá „norma“ 

postmaterialistické orientace, se kterou se někteří do jisté míry ztotožňují (dle 

Havlanová 2002).  

Obsah hodnoty je podle Bilskyho a Schwartze (1987, 1990) typ cíle nebo 

motivace, které vyjadřuje. Tato psycho-sociální definice hodnoty umožnila vytvořit 

hodnotovou typologii, do které zařadili ve výsledku deset hodnotových typů. Jejich 

koncept zahrnuje také popis dynamických vztahů (tzn. že jednotlivé typy se za 

určitých podmínek určitým způsobem kombinují a řadí do obecnějších motivačních 

skupin) mezi jednotlivými typy. Dynamiku jejich vztahů zachycuje diagram 

„motivačního kontinua“8 (viz. příloha 2).  

Při empirickém výzkumu používá Schwartz dvě metody. První - „klasickou“ - 

kdy je na škále hodnoceno 57 pojmů konkrétních hodnot předkládaných spolu 

s vysvětlující deskripcí. Tyto hodnoty jsou operacionalizací deseti teoreticky 

vytvořených typů hodnotových orientací. Kvůli vysokým nárokům na respondenta 

(čas, potřeba rozvinutého abstraktního myšlení) byla vyvinuta pomůcka „Portrait 

Values Questionnaire“, která obsahuje 29, popř. 21 různých slovních charakteristik – 

portrétů lidí ukazujících na určité vlastnosti a respondent určoval, jak moc se jemu 

samotnému daná charakteristika podobá. Tyto „portréty“ jsou opět vyjádřením 

Schwartzovy hodnotové typologie. 

1.1.3. Pojetí hodnot a jejich empirické zkoumání využité v této práci 

V předchozích kapitolách jsme ukázali některé přístupy k sociologickému pojetí 

hodnot, jejich dynamiky a možnosti zkoumání u několika uznávaných autorů. 

                                                 
7 Detailnější popis metodologie a zároveň polemiky nad Inglehartovo metedologií  shrnul Rabušic 
(2000) v článku, který  je „pokusem o nahlédnutí do problematiky postmaterialistických studií“ a 
aplikace Inglehartovo postupů ve výzkumu v Česku. 
8 Podrobnější popis typologie a struktur „motivačního kontinua“ viz.např. Řeháková: 2006 
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Empirické zkoumání hodnot, které je využíváno v této práci, implikuje specifické 

pojetí; předpokládáme určitou strukturu hodnot ve společnosti tvořící rámec, ve 

kterém probíhá dynamická změna, nesená jednotlivci či skupinami. Na hodnoty je 

v intenci této práce a použité metody nahlíženo jako na: 

1. stavební kameny kultury, 

2. součásti obsahu sociálních fenoménů a vztahů, 

3. zdroje sdílení a tedy i sociální a kulturní soudržnosti, 

4. součásti „identifikátoru“ skupiny etnika, společenství nebo institucí, 

5. aspekt duchovní existence společenství, 

6. atribut morálky, 

7. jeden z definičních znaků osobnosti, 

8. zdroj motivace chování (Prudký:2005). 

 

První dva body, které představují nejširší definici hodnoty jsou přítomné ve 

výše popsaných přístupech. Ukazují však také rozdílný přístup k pojmu hodnoty. Na 

body čtyři a pět odkazující k té stránce hodnot, která je základem pro utváření 

kolektivní identity společenství, je zaměřena následující druhá kapitola.  

Poslední tři zmíněné body se týkají především psychologické stránky hodnot a 

jejich zkoumání. Tento ohled není použitou metodou příliš reflektován. Nicméně 

ve výše uvedeném přehledu konceptů a metod (např. Rokeachova nebo Schwartzova 

metodologie) je patrné, že je v sociologickém zkoumání hodnot zastoupen a někdy 

dokonce upřednostňován. 

Analýza struktury indikátorů používaných v řadě výzkumů9 poskytla Prudkému 

(2005) podklad pro závěr, že lze hovořit o určitých specifických seskupeních, jejichž 

pomocí lze  vymezit empiricky podložený model hodnotové struktury.  

Co do formálního obsahu indikátorů hodnot lze model rozdělit do čtyř dimenzí, 

kterou doplňuje dimenze pátá orientovaná sociálně-ekonomickými a demografickými 

charakteristikami. Tento model tedy není konstruován jako třeba model Rokeachův 

nebo Schwartzův (viz výše) z axiologické pozice hodnotových typologií, ale je jednou 

z úrovní shromažďování informací o postojích společenských aktérů, která vede 

k poznání hodnot a k vytváření takových typologií na základě konstrukce umělých 

znaků (Prudký 2005).  

                                                 
9 Například European Values Study 1991 a 1992, World value Study 1990, International Social Survey 
Program (ISSP) – Nacionalismus 1995, Religiozita 1998 a další (Prudký 2005). 
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Modelovou situaci Prudkého pojetí hodnot tedy vytváří struktura indikátorů 

hodnotových postojů (významů hodnot určovaných samotnými sociálními aktéry), 

která je tedy rozdělena do skupin: 

1. indikátorů elementárně vyjadřujících základní životní hodnoty nazývané 

obecně hodnotové preference,  

2. indikátorů  specifikujících obsahové zaměření hodnot v určitém kontextu 

obecně nazvaných hodnotové orientace,  

3. indikátorů poukazujících na platnost hodnot v určitém prostoru, který jim 

dává smysl – obecně hodnotový rámec,  

4. indikátorů ukazujících na aktivizace hodnot, neboli normy,  

5. indikátorů sociodemografických a statusových. 

 Umělé znaky tvoří základ pro vytváření hodnotové typologie; jsou to soubory 

indikátorů, které byly seskupeny na základě korelačních analýz mezi jednotlivými 

indikátory jak v rámci skupin, tak mezi jednotlivými skupinami navzájem.  

Pokud se potvrzuje přítomnost srovnatelných umělých znaků na prvních třech 

úrovních modelu hodnotové struktury, ověřuje se tím hypotéza existence jednotlivých 

hodnotových typů. Analýzy dat výzkumů provedené Prudkým potvrzují, že seskupení 

umělých  indikátorů vytváří koherentní náboženský typ (srov. Prudký 2005).  

Část indikátorů náboženského hodnotového typu byla proto také vybrána pro 

sondu mapující náboženskost členů hnutí Duhová rodina. Její výsledky nám umožní 

porovnávat jednak postavení náboženství mezi základními životními hodnotami a 

religiozitu Duhové rodiny s respondenty výzkumů, ze kterých vzešly konkrétní 

poznatky o tomto hodnotovém typu a zároveň je začlenit do kontextu hodnot české 

populace. 

1.2. Religiozita a hodnotové orientace  

Religiozita je projevem působení náboženství na vědomí a chování jednotlivců i 

společenských skupin. V tomto smyslu tedy působí náboženství jako hodnota.Vědomí 

transcendence a transcendentní vztah k nadpřirozenu projevovaný jako víra má pak 

vliv na výběr prostředků a cílů jednání, tedy hodnotovou orientaci. Konkrétně se 

religiozita projevuje jako náboženské cítění a postoje či chování (Foret 1996).  

Pokud religiozitu empiricky zkoumáme, ptáme se v případě náboženského 

vědomí po obsahu víry ve vztahu k transcendentnímu, resp. nadpřirozenu, zejména 

bohu a prožitku tohoto vztahu, v případě postoje či chování na kultické projevy této 

víry (obřady, bohoslužby, svátky, rituály) (Foret 1996). 
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Religiozita může být také chápána jako míra vlivu náboženství v dané 

společnosti (nebo skupině) na její uspořádání a vztahy mezi jejími členy. Náboženství 

v tomto smyslu se považuje za koncentraci lidských hodnot a jejich objektivací, které 

jsou symbolickým vyjádřením lidských cílů a tužeb (Foret 1996). Tímto vyjádřením 

náboženství se vzdalujeme substančnímu vymezení náboženství, které předpokládá 

pojetí skutečnosti jako od sebe oddělených sfér světského a posvátného. Naopak 

přijímáme koncepci funkcionalistickou, ve které je základ náboženství schopnost 

lidem odpovídat na otázky smyslu života, významu smrti, přítomnosti utrpení, zla a 

nespravedlnosti ve světě. Takové pojetí náboženství skutečnost nerozděluje, ale 

předpokládá ideální oblast, která stojí proti skutečnosti, a víra v toto ideálno poskytuje 

lidem možnost překonávat zlo a nespravedlnost existence (Lužný 1997). Pokud 

přijmeme Nimanovo (1997) pojetí Duhové rodiny jako utopické komunity, mohli 

bychom hovořit o jakési „Duhové ideologii“, která vzhledem ke své idealizující 

podobě má charakter „funkční alternativy“ náboženství (dále kap.2). 

1.2.1. Religiozita v rámci teorie modernizace - teorie sekularizace 

Duhová rodina je uskupením, které vzniklo, působí a rekrutuje se především 

v hospodářsky vyspělých moderních státech a společnostech. Součástí rozsáhlých 

společenských změn, které s sebou přinesla industriální revoluce v těchto „západních“ 

zemích, byla také sekularizace. Modernizační teorie zdůrazňuje myšlenku pokroku a 

modernizační proces přiřkla všem společnostem jako nevyhnutelný směr vývoje 

(Průvodce… , 2002). Nás v tomto procesu zajímají především změny hodnot a 

hodnotových orientací. O jejich struktuře z hlediska religiozity můžeme velmi obecně 

říci, že rozsáhlý ekonomický rozvoj a industrializace podpořila posun od tradičních 

hodnot k sekulárně-racionálním. 

Koncept modernizace předpokládá, že se jednotlivé sféry západní společnosti od 

sebe strukturálně oddělují a vytváří si vlastní jedinečná pravidla. Sekularizace jako 

součást této teorie ve výsledku znamená ztrátu vlivu tradičních forem náboženské 

autority vtělené do církevních institucí na celek společnosti.  

Náboženské jednání a vědomí, zejména ve své institucionalizované podobě, 

částečně ztrácejí svou sociální důležitost a přestávají mít vliv na veřejnou sféru, 

kterou opanuje racionalita světských institucí. Institucionální forma náboženskosti, 

která se postupně uzavřela do sféry náboženských organizací, oddělených od dalších 

sfér společnosti, tak během strukturální diferenciace ztrácí svůj význam (Lužný 

1997).  



 15 

Naproti uzavírání náboženství do církevních organizací však lze sledovat 

působení neoficiálního, privátního – jak je nazval Luckmann (1967) – „neviditelného 

náboženství“, které je vlastně proměnou vnějších projevů vnitřní religiozity člověka 

v takové, které nejsou tradičně jako její projevy identifikovány (dle Lužný 1997). 

„Neviditelné náboženství“ jako součást kulturního prostředí stojí v základu formování 

lidské identity v období socializace a tedy i symbolických struktur společnosti 

(Suchánková 1990). Hodnotový rámec spoluutvářený tímto „neviditelným“ vlivem 

potom nutně nese náboženský odkaz. Tradice je dál přítomna v kultuře a hodnotové 

orientace nadále ovlivňuje tak, že náboženská potřeba, potřeba transcendence zůstává 

v tázání „západního“ člověka po smyslu každodenní existence zachována (Vodáková 

1996). 

Podle Starka a Bainbridge (1996)  lze v poslední době pozorovat, že 

sekularizace je zároveň sebelimitujícím procesem, protože podporuje náboženskou 

inovaci a import; pokles vlivu náboženských organizací je na druhou stranu vyvážen 

nárůstem necírkevní religiozity a netradičních náboženských skupin, jejichž statistická 

významnost je menší než jejich významnost sociální (dle Lužný, Navrátilová 2001). 

S tím jak se tyto skupiny (a nemusí se nutně jednat jen o náboženské hnutí nebo 

uskupení) začínají stávat součástí sociokulturního  rámce, působí jeho prostřednictvím 

nejen na formování kolektivní identity jednotlivců, ale také na své prostředí.  

Období modernizace vytvořilo v západní společnosti podmínky k tomu, že v 60. 

letech 20. století dochází k dalšímu zlomu a nastává odlišná epocha „postindustriální 

společnosti“. Propagátor této myšlenky, Daniel Bell, spolu s dalšími autory jako 

například Alvinem Tofflerem, hovořícím o „třetí vlně“, vytvářejí koncept nové 

společnosti, která je nazvána společností „kulturního kapitálu“ (dle Rabušic1990) a 

nebo „informační společnost“ (dle Průvodce…2002).  Právě v atmosféře této nově se 

formující společenské struktury, kde jsou dělníci nahrazováni „bílými límečky“ 10,  se 

začíná proměňovat  také struktura hodnotových orientací. Formu této proměny 

teoreticky popisuje například Inglehart jako „tichou revoluci“ hodnot vyššího řádu 

(viz výše).  

Teorie sekularizace v rámci modernizační teorie se ukazuje být příliš hrubým 

nástrojem na uchopení složitosti proměn náboženských hodnotových orientací a je 

proto dále propracovávána. 

                                                 
10 Právě tento pozorovatelný aspekt společenské změny, který v ekonomice USA nastal v roce 1956, 
určil Bell jako bod zlomu (dle Průvodce 2002:37). 
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 Sekularizace jako ztráta vlivu církevních institucí v industrializovaných 

společnostech je zjevná. Na druhou stranu směřování k homogenizaci hodnot 

v globálním měřítku je minimálně sporné a R.Inglehart a W.E. Baker (2000) mají za 

to, že společnosti ve svém vývoji  nadále následují svůj kulturní odkaz, a že 

hodnotový rámec je závislý na náboženské tradici dané oblasti. V jednom z bodů, 

kterými navrhují upravit teorii modernizace, také zaznívá jejich přesvědčení, že teze 

sekularizace je zjednodušená. Industrializace sice snížila význam organizovaného 

náboženství, otázky po významu a smyslu však naopak sílí, a proto přetrvává i 

náboženská víra a ke slovu přichází různé formy neinstitucionalizované religiozity 

(dle Havlanová 2003:42).  

Tři příčiny úpadku tradičních náboženských norem jsou podle Ingleharta (1990) 

pocit bezpečí bezprecedentně podporovaný ve „společnosti blahobytu“ , který snižuje 

potřebu jasně stanovených pravidel a naopak zvyšuje toleranci vůči odlišnostem; 

otřesení funkční základny tradičních norem zejména rodiny, ve které dítě internalizuje 

kulturní vzorce; rozpor každodenní zkušenosti jednotlivce a proklamace židovsko-

křesťanské tradice (dle Lužný 1997:151-2). 

Celkově je však teorie modernizace s pokračujícími společenskými proměnami 

dále zpřesňována a doplňována o další teoretické koncepty a podobna skládačce se 

s každým příspěvkem „…stává úplnější a schopnější lépe vysvětlovat svět“ (Průvodce 

2002:40), zejména ten, který vnímáme my jako členové „informační společnosti“, či 

nověji „společnosti vědění“. Podle těchto doplňujících konceptů by u členů 

společnosti, která prošla druhou modernizační vlnou,  mělo docházet ke změně priorit 

životních strategií směrem ke kvalitě života. Mezi projevy této nové orientace je 

počítána jak aktivita nových sociálních hnutí, tak duchovní otázky smyslu života 

(Průvodce 2002: 45, 46), které jsou podle našeho mínění úzce spjaty s religiozitou. 

1.2.2. Závěry empirických výzkumů religiozity v ČR 

V posledních patnácti letech proběhla v České republice řada velkých 

kvantitativních šetření, které svým způsobem vypovídají o stavu v naší  zemi. 

Přirozeně byla většina z nich orientována na religiozitu spjatou s převládající 

křesťanskou náboženskou tradicí a její institucionalizovanou podobu. Ta však není 

výslovně naším tématem, přesto však můžeme z výsledku těchto šetření upozornit na 

některé tendence, které byly naznačeny v předcházející kapitole.  

Jedním z výzkumů religiozity, které proběhly v České republice, je část 

mezinárodní studie ISSP 1998 – „Náboženství“. Dana Hamplová (2000), která 
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analyzovala data z tohoto výzkumu, potvrzuje že, Česká republika patří z hlediska 

náboženského vyznání, ale také např. účasti na bohoslužbách, mezi nejvíce 

sekularizované země Evropy. Dodává však, že je nutné si klást otázku, do jaké míry 

vypovídá malý zájem o život křesťanských církví o obecném oslabení náboženského 

prvku ve společnosti a zamítnutí existence nadpřirozena (2000:433). Dále se ukázalo, 

že „respondenti odmítali spíše tradiční náboženské systémy než nadpřirozeno 

obecně11“(ibid.: 434),  avšak potvrdilo se také určité prostupování křesťanství a 

okultismu. Náboženská víra tedy hraje v České republice stále důležitou roli a 

výsledky výzkumu zpochybňují jednosměrnou sekularizační teorii, podle které se 

nadpřirozeno vytrácí z každodenního života (ibid.: 440). 

Můžeme říci, že také z interpretací dalšího velkého empirického šetření – 

European Value Study (EVS) 1991 a 1999, které bylo zčásti zaměřeno náboženské 

hodnoty, vyplývají podobná obecná zjištění jako z výzkumu ISSP 1998. Podle míry 

proklamované religiozity lze označit Českou republiku za nejméně religiózní stát 

v Evropě. Institucionalizované podoby náboženství v rámci strukturální diferenciace 

ztrácejí svůj společenský význam a zároveň tak klesá možnost kontroly resp. evidence 

víry. „Dochází tedy k privatizaci náboženství, jejímž projevem je mimo jiné odklon od 

tradičních podob víry, což se zřetelně ukazuje na poklesu víry v osobního Boha…“ 

(Lužný, Navrátilová 2001)12. 

Zvláštním fenoménem je „hybridizace církevního učení“, jehož důsledkem se 

pak například stává, že 16,5% českých křesťanů věří v reinkarnaci, která není v 

souladu s oficiální církevní naukou (Lužný, Navrátilová 2001). Jak již bylo řečeno, 

církve ztrácejí své dominantní postavení ve společnosti a stávají se pouze jedním ze 

subsystémů. Berger (1967) hovoří o „náboženském soutěžení“, v tržní situaci se tak 

objevují izolované a detradicionalizovné prvky náboženství nabízené k individuální 

konzumaci (dle Lužný, Navrátilová 2001).  

Výsledky použití Schwartzova konceptu a metodologie v Evropském sociálním 

výzkumu – ESS analyzovala Řeháková (2006). Jako zdroj dat zde byla použita 

Schwartzova metoda hodnotových portrétů. Ve své analýze dat Řeháková mimo jiné 

testuje hypotézu „čím větší zbožnost, tím větší zastoupení konzervačního typu a menší 

zastoupení typu otevřeného změně a posílení ega.“(2006: 122). Ukazuje se, že 

                                                 
11 Pro upřesnění uveďme, že byly vyčleněny dva hlavní faktorové typy religiozity; křesťanství a 
okultismus. „Nadpřirozeno“ v okultistickém smyslu bylo operacionalizováno do otázek po víře 
v amulety, horoskopy a ve schopnosti vědců. 
12 Za věřícího se označilo v obou letech 43% respondentů, zatímco k členství v církvi se se oproti roku 
1991 přihlásilo v roce 1999 o sedm procent méně respondentů (ze 40% pokles na 33%) (Spousta  
2002). 



 18 

v celoevropském kontextu není tato hypotéza potvrzena. Data o české populaci však 

ukazují, že  čím více jsou respondenti přesvědčeni o své zbožnosti13, tím více 

představují „konzervační“ hodnotové orientace a naopak tím méně jsou „otevřeni 

změně“ nebo orientováni na „posílení ega“ 14. V té nejobecnější rovině se tedy do jisté 

míry potvrzuje výše zmíněné Inglehartovo zjištění o vztahu nábožensky 

orientovaných lidí a jejich konzervativizmu a uzavřenosti. Avšak s tím zásadním 

rozdílem, že Inglehartova zjištění rozlišují mezi tradiční a netradiční podobou 

religiozity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 V odpovědi na otázku: „Jak jste zbožný/á – bez ohledu na to, zda se hlásíte k nějakému konkrétnímu 
náboženství? Odpoveď  byla označena na 11 bodové stupnici od vůbec až k velmi zbožný/á. 
14 Pro ilustraci konzervační obecnější typ hodnotové orientace představují zejména konkrétnější typy 
„Bezpečnost“ , „Konformismus“ a „Tradici“. „Otevřenost změně“ zase naplňují typy „Samostatnost“, 
„Stimulace“ a „Požitkářství“. „Posílení ega“ představují typy „Moc“ a „Úspěch“. Jednotlivé motivační 
cíle těchto hodnotových typů viz Řeháková 2006:109-110. 
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2. Hnutí Duhová rodina – charakteristika, hodnotové výzvy a cíle 

Duhová rodina15 je vcelku novým sociálním fenoménem. Její historie sahá do 

roku 1972, kdy se ve Spojených státech konalo její první shromáždění. Pořadatelé 

prvních setkání byli ovlivněni revolučním duchem doby konce 60. let 20. století a 

jejich akce měla navázat na happeningy „Human Be-In“16, s tím rozdílem, že se 

shromáždění mělo sejít mimo obydlené oblasti, v odlehlé „pustině“. 

Prvotní příčinou, kvůli které se toho roku sešla, a která je stále vůdčím motivem 

jejích setkání, je vyjádření „upřímné touhy po míru na zemi a harmonie mezi všemi 

lidmi“ (Niman 1997:33). Její shromáždění mají být modelem mírumilovné, pospolité 

a nehierarchizované společnosti, který může sloužit za vzor pro širší společenskou 

reformu industriálního řádu, jimi často nazývaného Babylón (Niman 1997). 

Duhovou rodinu nazývají její členové také jako Duhový národ nebo Duhový 

kmen jako mnohoznačný odkaz ke pojetí identity své skupiny. Jednak zde zaznívá 

odkaz na kulturní dědictví původních Američanů, konkrétně indiánů kmene Hopi, a 

jejich legend (srov. Niman 1997), ale také jako odkaz k přijímanému závazku ideji 

multikulturalismu.  

Příslušnost k této skupině je otevřená  naprosto každému, kdo o ni stojí. Někteří 

Duhoví (tedy členové Duhové rodiny) dokonce tvrdí, že každý je a vždycky byl jejím 

členem a vše živé je vlastně její součástí (Niman 1997: 32). Tento deklarovaný 

závazek naprosté otevřenosti novým členům je sice zdrojem ohrožení její soudržnosti, 

na druhou stranu je dodržením věrnosti zásadě otevřeného společenství, ve kterém 

jsou si všichni rovni. 

Poselství Duhové rodiny se spolu s jejími shromážděními rozšířilo za hranice 

Spojených států a její členové a příznivci dnes působí, resp. se scházejí, prakticky po 

celém světě. Od roku 1983 se pořádají také pravidelná celoevropská setkání Duhové 

rodiny (viz příloha 3). Toto jsou setkání velkého měřítka, kterých se účastní až 

několik tisíc lidí (ve Spojených státech se výročních shromáždění účastní desetitisíce 

lidí). Vedle nich se však členové Duhové rodiny scházejí na řadě dalších setkání17. 

                                                 
15 Celým názvem Duhová rodina živoucího světla (v orig. Rainbow Family of  Living Light) 
16 „Be-in“ nebo také  “Human Be-In” byl san franciský happening v parku Golden Gate 14.1.1967 
nazývaný též “shromáždění kmenů”. Jméno této akce v sobě spojuje její cíl, tím byla propagace 
humanistických hodnot formou tzv.  “Sit-in”, tedy nenásilné demonstrace v sedě nebo obsazením 
nějakého místa. Ve Spojených státech se zpočátku používala jako výraz odporu proti segregaci. (zdroj: 
Wikipedia) 
17 Od menších setkání společenského rázu, přes setkání organizátorů připravujících větší shromáždění; 
průzkumníků vyhledávajících možná místa použitelná pro velká shromáždění; od různých „karavan“ 
jejichž účastníci společně putují, často na vzdálená místa buďto posvátná nebo nedotčená lidskou 
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Díky tomu se dá říci, že se v současnosti v každou chvíli někde na světě koná vždy 

aspoň jedno shromáždění (Niman 1997). 

Je však nutné podotknout, že Duhové rodině je vlastní dosti specifický 

„nomádský“ charakter. Nikdy nevytvořila žádnou stálou a plně soběstačnou 

komunitu. Shromáždění jsou pouze dočasné a jednorázové akce na určitém místě, 

které je většinou vybráno pro toto jedno setkání. To je její omezení, a zároveň velká 

přednost. Výhodou je, že již po léta (tedy v případě západních zemí) působí v daném 

kulturním rámci většinové společnosti a působí na obsah jejích hodnot a symbolický 

systém, aniž by ji ohrožovaly napjaté vztahy s vnějším světem.  

Na druhou stranu působení kolektivní akce je do značné míry lokálně omezeno 

a tak shromáždění poskytuje především prostor pro komunikaci, její síťové 

rozšiřování a reprodukci kulturních vzorců v jejím dosahu. Podobně jako každoroční 

změna místa setkání Rodiny, také někteří jednotlivci vedou potulný nomádský život. 

Toto fyzické nomádství jednotlivce i skupiny je obrazem „nomádů přítomnosti“, jak 

o nich hovoří Melucci (1989). Nomádi jsou v jeho pojetí skupiny i jednotlivci, kteří se 

pohybují volně na „kulturním trhu“ a na své cestě za utvářením své individuální 

identity směřují k vytváření vlastních „systémů nezávislých kódů“. Tyto systémy 

jsou podle Melucciho nestálé, protože nejsou vyjádřením potřeb systémových, ale 

individuálních (dle Znebejánek 1997). Více jak třicetiletá existence Duhové rodiny je 

tedy potvrzením, že se jedná o fenomén vyjadřující také určitou systémovou potřebu. 

Pro společenství Duhové rodiny jsou závazné hodnoty respektu, nenásilí a 

lásky. To ji koneckonců umožňuje označit za „utopickou komunitu“. Na druhou 

stranu Niman, který užívá pro Duhovou rodinu toto označení, tvrdí o jejích členech 

že: „I když na shromáždění přijímají pevný závazek k takovým hodnotám jako nenásilí 

a nehierarchizovaná správa, mimo shromáždění se jako jednotlivci někdy nemohou, 

nebo rozhodnou, že nechtějí, těmito hodnotami řídit“ (1997:206). Což ukazuje, že 

shromáždění mohou být vlastně jakýsi nadstandard nad rámec běžně uznávaných 

hodnot, a to zejména u těch členů, které lze označit jako „víkendoví Duhoví“18. Tento 

rozpor mezi proklamovanými postoji a skutečným chováním je v sociologii hodnot 

přijímán jako obecný fenomén. Například i R. Inglehart ve svých šetřeních z roku 

1970 dokazuje, že většina respondentů považuje jak materiální, tak postmateriální cíle 

                                                                                                                                            
civilizací až k tzv. „retreatům“ - tj. „setkáním v skrytu“ - setkáním duchovněji založených Duhových, 
kteří se snaží společnou praxí (meditace, cvičení, celková zdrženlivost), stranit věcí, který s sebou 
přináší život v industrializované urbánní společnosti a které považují za znečišťující . 
18 O „víkendovém Duhovém“ (v orig. „weekend Rainbow“) hovoří Niman jako o někom, kdo se 
účastní akcí Duhové rodiny během své dovolené, když si chce oddechnout od zaměstnání a běžného 
způsobu života (1997:246). 
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za žádoucí. Dále Havlanová upozorňuje na to, že „…nebylo dosud proklamováno, že 

podpora jednoho souboru cílů nutně nevylučuje podporu jiných“ 19 (Havlanová 

2002:35). Nebo také podle Cotgrova a Duffa (1981) „je možné dále argumentovat, že 

cíle, které jsou jednotlivci ochotni maximalizovat pro společnost, nemusí přesně 

odpovídat hierarchii hodnot, podle nichž se řídí ve svém osobním životě. Lze tvrdit, že 

rozdílné hodnoty odpovídají rozdílným situacím“ (dle Havlanová 2002:37).  

Ať už je tomu s fluktuací hodnot v situačně ovlivňovaném jednání jakkoliv, 

když někdo přichází na shromáždění Duhové rodiny znamená to, že se ocitá v situaci 

a v prostředí, kde se v atmosféře vzájemného respektu může sám „naučit“ otevřenosti 

a respektu. 

2.1. Duhová rodina v rámci teorie sociálních hnutí 

V této podkapitole se pokusíme naznačit propojení několika oblastí teorie 

sociálních hnutí. Duhová rodina totiž představuje fenomén, který lze popsat pomocí 

různých teoretických koncepcí, kdy ji jako fenomén každá částečně postihuje a 

poskytuje možnost porozumět působení náboženství na její členy. 

Zařazení Duhové rodiny pod konkrétní ideální typ je v tomto případě značně 

obtížné. Svědčí o tom také rozpor mezi subjektivním vnímáním Duhové rodiny jejími 

členy a objektivním pohledem vědeckým. Právě snaha o vytvoření ideálního typu 

však vede k nežádoucímu zkreslení. Toto zkreslení, byť je vedenou snahou zachytit 

celek, vyvolává u tak specifické kolektivity, jakou je Duhová rodina, do jisté míry 

klamný obraz. Příkladem může být popis Rodiny od J. G. Meltona, který ji zahrnul do 

své „Encyclopedia of American Religions“ a identifikoval ji jako „komunální“ 

náboženskou skupinu (Melton 1993:228). Tato identifikace mohla být platná pro 

fenomén, který byl známý Meltonovi, tj. specifická podoba Rodiny v odlišném 

kulturním prostředí USA 7O. let dvacátého století. Obraz, který jsme si vytvořili 

osobní účastní na evropských shromážděních20, popřípadě na českých regionálních 

shromážděních, je odlišný. Charakteristika Rodiny prezentovaná Meltonem zahrnuje a 

zdůrazňuje do značné míry náboženské prvky21, které na evropských shromážděních 

rozhodně nejsou zjevné do takové míry. Na druhou stranu M. Niman (1997), autor 

                                                 
19 Příklad který uvádí Havlanová je: „jeví se nám poměrně konzistentní jednat podle materiálních 
hodnot v práci … a zároveň udělit nízkou prioritu ekonomickému růstu jako společenskému cíli“ 
(2001:37). 
20 Naše zůčastněná pozorování v této práci výslovně neanalyzujeme, avšak veškeré osobní poznámky 
k podobě shromáždění a fungování Rodiny čerpáme z přítomnosti na shromáždění 2004 v Bulharsku, 
2005 v Německu a 2005 v ČR. 
21 Jedná se především o prvky převzaté z křesťanství, které zřejmě ovlivňují náboženské smýšlení 
v rámci americké Duhové rodiny.  
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píšící též o americké Duhové rodině, tyto prvky vůbec nezmiňuje. O duchovní a 

náboženské tradici Duhových hovoří jako pestré směsici, kde vyzdvihuje působení 

původních Američanů.  

Domníváme se, že o Duhové rodině je možné uvažovat z několika ohledů a 

každý z nich přitom zčásti pomůže pochopit charakter této „utopické komunity“. Lze 

o ní hovořit jako komunitním hnutí, které se soustředí na dimenzi fyzické blízkosti a 

spolupráce v rámci protestu proti většinové společnosti. Tato dimenze do jisté míry 

navazuje na odkaz komunitních náboženských hnutí; právě z této perspektivy tvoří ve 

své etnografické studii Duhové rodiny, „People of the Rainbow: a Nomadic Utopia“ 

obraz hnutí Niman (1997).  

Do určité míry lze vysledovat propojení s oblastí zájmu sociologie nových 

náboženských hnutí, která zčásti vypovídá o duchovní, či chceme-li religiózní 

dimenzi Duhové rodiny, respektive některých jejích členů.  

Duhovou rodinu lze také nazírat z pozice teorie nových sociálních hnutí, která 

napoví více o obecné rovině sociokulturního působení kolektivního jednání členů 

Duhové rodiny v určitém historickém kontextu.  

Tento teoretický základ má svůj společný jmenovatel, a tím je pojem hnutí. 

V nejobecnější rovině lze hovořit o hnutí jako o výrazu odporu ovládaných proti 

vládnoucí moci (Keller 1996). Vztah k vládnoucímu režimu hnutí diferencuje na 

univerzalistické, které se snaží o radikální přeměnu společenských vztahů, a 

parciální, které se v rámci stávajícího společenského uspořádání snaží dosáhnout 

svých cílů. Kombinace těchto dvou typů hnutí – kam jsou řazena hnutí mírová či 

ekologická – se zaměřuje na změnu sociokulturního rámce (Keller 1996).  

Počáteční fáze většiny hnutí je tedy vyznačena protestem vůči určitému 

společenskému jevu. Některá hnutí tuto fázi nepřekročí, zatímco některá, jako 

například právě Duhová rodina, jako odpověď na nežádoucí stav vytváří a nabízí 

určitou alternativu. Jejím cílem je změna sociokulturního rámce, ovšem prostředky, 

které k tomu používá, nejsou nátlakové ani násilné. To ji řadí právě mezi třetí, 

smíšený typ sociálního hnutí. 

Alternativa nabízená Duhovou rodinou je demonstrována jejími shromážděními, 

která jsou utopickým modelem pro reformu společnosti. Niman činí na základě svých 

pozorování závěr, že „ve shodě s utopickou tradicí vytvoření modelu pro širší reformu 

společnosti považuje mnoho Duhových budování a udržování fungujícího příkladu 

konsensuální správy za hlavní motivaci k pořádání shromáždění“ (1997:40).  
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Pokud vyjdeme z obecné definice, ve které Diany (1992) synteticky spojuje 

různá pojetí sociálního hnutí, vidíme základ tvořený třemi nosnými prvky: 1. 

kolektivní identita  aktérů vytvářená „zevnitř“ sdílením jejich přesvědčením a 

solidaritou, ale také jako produkt vnímání vnějších pozorovatelů; 2. konflikt  

pramenící ze snahy o změnu; 3. síť neformálních interakcí, kde probíhá komunikace 

mezi aktéry sociálního hnutí (dle Znebejánek 1997:29). Tyto tři charakteristiky pak 

umožňují vyloučit řadu společenských útvarů, které se hnutí podobají, ale přesto jimi 

nejsou, například nátlakových skupin, sekt, epizodických protestních událostí, koalic, 

politických stran atd. 

2.1.1. Kolektivní identita sociálních hnutí – může být tmelícím prvkem právě 

religiozita? 

Sociální hnutí jsou popisována na několika úrovních, ve kterých jsou zkoumány 

specifické projevy  jejich vstupování do společenského rámce; „makroúroveň“, na 

které lze sledovat budování a působení kolektivní identity v oblastech kulturní a 

normativní inovace; „mikroúroveň“, která je s předchozí úzce spojená, protože se na 

ní sleduje formování a vliv individuální identity aktérů, jeho zájmů, vědomí a potřeb 

v rámci skupiny, tedy makrostruktury; „mezoúroveň“, na které je sledována 

konkrétní forma, kterou hnutí dosahují svých cílů (Znebejánek 1997). 

Nás zajímají především první dvě uvedené, protože se pohybují v oblasti, ve 

které se projevuje hodnototvorný aspekt náboženství (viz kap. 1.2. ). V rovině 

budování individuální identity dochází ke střetům mezi potřebami individuí a 

„potřebami“ společenského systému, který je jakýmsi „kulturním trhem“ (Melucci, 

1989), představujícím soubor dominantních kulturních vzorců. V místech, kde se tyto 

střety individuálního a systémového kumulují, je systém narušen a individuální i 

kolektivní aktéři na nich vytvářejí systémy nezávislých hodnotových uspořádání. 

Mezi těmito oblastmi se vytvářejí volné sítě vztahů, které jsou poselstvím systému 

většinové společnosti (dle Znebejánek 1997:85-87). 

Náboženství může být součástí systému, ale i jeho alternativní struktury, ať už 

jako „neviditelné náboženství“, kterou v rámci europoamerické civilizace tvoří 

židovsko-křesťanská tradice. Součástí těchto struktur mohou být také duchovní 

systémy nových náboženských hnutí, která pružně reagují na změny silně 

individualizovaných duchovních orientací a potřeb člověka žijícího v současné 

západní společnosti. V některých případech nových náboženských hnutí dochází až ke 

splynutí s ekonomickým myšlením dominantního systému a jeho účelově 
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racionálními hodnotami. Taková hnutí pak představují „nabídku“ 

detradicionalizovaných prvků nejrůznějších náboženských systémů, v tržním prostředí 

spojenou s „poptávkou“ po duchovních zážitcích a jejich konzumací. Zářným 

příkladem takového obchodu s duchovnem jsou některé odnože „Nového věku“, 

scientismus atd. (dále viz např. Vojtíšek 1998, Lužný 1997).  

Interakce individuálních aktérů v rámci nezávislých hodnotových struktur je 

vlastně kolektivní konstrukcí kritérií k posouzení zisků a ztrát, která dále slouží 

k určení přijatelnosti sdílení kolektivní identity. Melucci (1989) dále uvádí, že 

k vytvoření kolektivní identity je třeba formulování kognitivních rámců vztahujících 

se k cílům, prostředkům a prostředí jednání, ale také následující aktivitě mezi aktéry a 

jejich jistého emocionálního investování, které vytvoří pouto mezi členy hnutí (dle 

Znebejánek 1997:85-87). Z tohoto sociálně konstruktivistického hlediska můžeme 

spolu s Nimanem konstatovat, že Duhová rodina je „intencionální skupina“, jejíž 

členové se shromažďují proto, aby vyjádřili své domněle sdílené přesvědčení (Niman 

1997). 

Duhoví sdílejí specifické myšlenkové obsahy, jako hnutí se tedy pohybují v oné 

specifické oblasti nezávislých hodnotových struktur, v jejichž rámci společně jednají, 

a tím budují kolektivní identitu hnutí. Samotní Duhoví uvádějí, že důvod, kvůli 

kterému se shromažďují, je vyjádření jejich upřímné touhy po míru na zemi a 

harmonii mezi všemi lidmi22. Jejich shromáždění mají být modelem mírumilovné, 

pospolité a nehierarchizované společnosti, který může sloužit za vzor pro širší 

společenskou reformu industriálního světa, jimi často nazývaného Babylón (Niman 

1997, viz příloha 1), což je vcelku jasná výzva dominantním kulturním vzorcům 

systému. Z pohledu naší práce je podstatné, zda religiozita Duhových zakládá nebo je 

aspoň součástí této výzvy.  

Definice sociálního hnutí považuje kolektivní identitu za jeden ze základních 

aspektů. V tomto případě nemusí jít o naprostou homogenitu idejí, ale o sdílení pocitu 

sounáležitosti mezi účastníky hnutí, a to nikoli pouze z hlediska cílů hnutí, kdy by se 

jednalo pouze o koalici podobně orientovaných aktivistů. Samotná volba jména hnutí 

má v případě Duhové rodiny poukazovat na přesvědčení těch, kteří přicházejí na její 

shromáždění, o jednotě a nedílnosti celé skupiny, a to i přes odlišnost jejích částí (viz  

příloha 1).  

                                                 
22 Již tradičně pozvání oslovuje lidi, aby „se společně s námi připojili ke shromáždění, na kterém 
bychom  vyjádřili naši upřímnou touhu po míru na zemi a harmonii mezi všemi lidmi“ (Oracle 1972, 
pozvánka na první shromáždění v roce 1972, dle Niman 1997: 33). 
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Pokud tedy budeme uvažovat o religiozitě Duhových v duchu těchto prohlášení, 

pak se náboženské tradice stávají střípkem v mozaice „nového vědomí“ a jeho 

reflexivních struktur. Takováto reflexivní religiozita se nám pak ve funkcionalistické 

perspektivě jeví jako hledání nového řádu, v jehož rámci může dojít k naplnění 

potřeby jednoty ideálního a skutečného stavu, tedy naplňování potřeby náboženství 

jako „antropologické konstanty“ (Lužný 2004).  

2.1.2. Konflikt - Duhová rodina v proudu kontrakultury. 

Duhová rodina je plodem kontrakulturního hnutí 60. let 20.století. V tomto 

smyslu o ní hovoří například Niman: „ideologie Duhových synkreticky spojuje 

evropské a americké tradice s Thoreauvo pacifismem, zjednodušeným smýšlením 

„Nové levice“ a „východními“ náboženskými naukami“ (1997:37) a tvrdí to o sobě i 

samotní Duhoví (viz příloha 1). V tomto bodě, lze opět teoreticky poukázat na možný 

vliv náboženství, který se stává patrným v propojení konceptu nových sociálních 

hnutí s částí teorie nových náboženských hnutí. 

Nová sociální hnutí navazují v mnohém na odkaz kontrakulturního hnutí 60. let 

(v tom koneckonců částečně tkví zakotvení předpokladu „novosti“ teorie nových 

sociálních hnutí, která se představuje koncepci sociálního hnutí kladoucí důraz na 

kulturalistické aspekty sledované na makro- a mikroúrovni analýzy). Do jisté míry se 

etablovala do společnosti, ve které působí. Nicméně v rámci svého boje se dál snaží 

odkrývat ty formy kontroly a ovládání, které jsou považovány za nežádoucí.  

Oblast, ve které dochází k propojení mezi novými sociálními a novými 

náboženskými hnutími je zejména ochrana přírody před destruktivními snahami 

člověka. Tak se duchovně orientovaný feminismus či radikální environmentalismus 

setkávají na spirituální úrovni s některými prvky hnutí Nového věku a jejich syntéza 

pak dává vzniknout hnutím neopaganským, čarodějnickým, hnutím hlubinné ekologie, 

hnutím navazujícím na šamanské tradice atd. (Lužný 1997:153).  

Duhovou rodinu můžeme v tomto ohledu chápat jako hnutí, které dává na svých 

shromážděních prostor pro setkání všem příznivcům těchto hnutí a prostřednictvím 

jejich vlivu se zároveň buduje kolektivní identita hnutí. Dává se jim možnost aktivně 

působit na shromážděních a využít je tak jako volné pole působnosti pro sdílení a 

předávání jejich názorů a zkušeností s ostatními příchozími.  

Kontrakulturou zde míníme takové směřování, které odmítá některé vzorce 

chování dominantní kultury a představuje snahu o hledání smysluplné alternativy 

(Lužný 1997:35). V době, kdy se kontrakultura formovala, šlo o odmítnutí 
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instrumentální racionality zrozené osvícenským projektem, dík kterému se stal 

normou neosobní kalkul, jehož smyslem je ovládat přírodu a společnost. Stal se nejen 

normou, ale i hodnotou včleněnou do sociokulturního systému. Tyto hodnoty se 

prostřednictvím socializace začaly v euroamerické civilizaci reprodukovat a staly se 

spolu s reinterpretací svobody předpokladem konzumních orientací ve společnosti.  

Ve „společnosti hojnosti“ byla a dodnes je svoboda interpretována jako možnost 

volby mezi nesčíslnými možnostmi nabízenými v rámci systému. Do pozadí tím byla 

zatlačena svoboda tvorby, Marcuse (1991) pak hovoří o „novém totalitarismu“, který 

představuje technokratickou „absorbovanou moc“. Tato moc způsobuje, že  

prostřednictvím působení kultury jsou během socializace jedincem nevědomky 

přijímány spotřební vzory. Její síla se zakládá na uspokojování těchto „falešných 

potřeb“ lidí takovými způsoby, které vytvářejí podřízenost a rozřeďují racionalitu 

protestu (dle Lužný, 1997). 

Sociální hnutí v tomto pojetí představují odhalenou moc, ale také často moc 

odhalující, a tím přispívají k rozšiřování veřejné sféry a k demokratizaci společnosti. 

Působení kontrakultury můžeme sledovat ve třech dimenzích: 

Sociálně-politická dimenze, ve které je protest namířen proti mocenským 

mechanismům. Ty má nahradit forma komunitní popřípadě participativní a přímé 

demokracie23. Anarchismus, který stojí v dřívější pozici studentského hnutí a hnutí 

„Nové levice“, se mimo jiné orientuje na problém zhoršování stavu životního 

prostřední v důsledku jeho zneužívání politicko-ekonomickými systémy. O sociálně-

politické dimenzi Duhové rodiny se zde zmíníme s odkazem na citát z Nimanovy 

studie, že „Duhoví jsou příkladem toho, že lidé mohou žít bez vládců, že nemusí 

předávat svůj hlas poslancům a to ohrožuje vlády. Ukazuje se, že lidé za sebe mohou 

převzít zodpovědnost a žít v míru bez nátlaku nebo donucení, bez policie. Je to model 

skutečně přímé demokracie, ‚vlády lidu‘“ Niman 1997:214).  

V Evropě jsou Duhoví zapojeni do různých kontrakulturních činností a jsou 

aktivní v uskupeních jako Zelení, Ting (Norsko), Systema (Rusko), anglické slavnosti 

Stonehenge, evropské mírové hnutí a squaterské hnutí (Niman 1997, 33). 

Kulturní dimenze, ve které je protest veden proti dominantnímu postavení 

euroamerické civilizace, jež vedlo k vykořisťování jiných kultur, přírody, žen či 

odlišných ras. Projevem protestu v této dimenzi je přijímání jiných kulturních vzorců 

                                                 
23 Například jedna z podmínek vytváření otevřené společnosti stanovená Dahrendorfem (1994) jako 
princip rozvoje vědomí přináležitosti, jehož jádrem je „spontánní sdružování a aktivita lidí ve 
vzájemném respektu“ (dle Průvodce… 2002:51) se shoduje s popisem Rodiny, kterou podává Niman 
(Niman:1997). 
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(od složitých ideologických systémů až k šamanismu) a formování 

environmentalistického a feministického hnutí. 

Individuální  dimenze představuje budování „nového vědomí“ a vztahu 

k ostatním prostřednictvím hledání individuální podstaty, často prostřednictvím 

různých meditačních praktik nebo psychotropních látek. Tyto dvě dimenze jsme 

z hlediska budování kolektivní identity v rámci teorie sociálních hnutí popsali 

v kapitole 2.1.1. . 

V blahobytném prostředí industriální společnosti se však kontrakultura také 

částečně jeví jako „revolta neutiskovaných“ (Musgrove 1994). Kontrakultura tak není 

reakcí na útlak, ale větší otevřenost společnosti, ve které nová generace hledá novou 

identitu a veřejně přijímá některé principy postindustriální společnosti (dle Lužný 

1997:150). 

V tomto smyslu pak můžeme hovořit také o zkomercionalizování kontrakultury. 

Nejen jako tržní exploataci určitých oblastí původně odkrytých kontrakulturním 

hnutím (včetně duchovních oblastí, jak o tom svědčí některé proudy nových 

náboženských hnutí, jako jsou některé části Nového věku, scientismus, 

transcendentální meditace aj.), ale také v obecné rovině dlouhodobé perspektivy 

změny hodnotových orientací, jak o ni hovoří Inglehartův koncept „tiché revoluce“. 

Ve shodě s Musgrovovou revoltou neutiskovaných, odmítá Inglehart (1997) 

kontrakulturu jako „postindustriální mysticismus“, který kritizuje odduchovněnou 

instrumentalitu oblastí, jejichž produktivitu pokládá Inglehart naopak za základ 

k přeměně hodnot v postindustriální, vedoucí směrem ke zkvalitnění života (dle 

Lužný 1997).  

Smířením těchto postojů může být pojetí „selektivní institucionalizace“ 

některých oblastí modernity za pomoci komunikativní etiky, jak o ní uvažuje 

Habermas (1981), který tvrdí, že v prostředí modernity mají instituce jak autoritářský, 

tak emancipační potenciál (srov. Znebejánek 1997:58-59). 

„Religionistický“ pohled na bouřlivá 60. léta 20.století, tedy dobu, která dala 

vzniknout Rodině, je interpretuje jako období „krize smyslu“. V tomto období se 

podle Bellaha (1976) formovalo „nové vědomí“ („new consciousness“) jako důsledek 

nemožnosti utilitárního individualismu ani zkorumpované biblické tradice dále řešit 

krizi modernity. V tomto období hledání se vědomí ubíralo po dvou cestách. Jedna 

mířila k socialismu a druhá k mysticismu (dle Lužný 1997:32).  

Duhová rodina je plodem této doby utopií i extází. Na jejích evropských 

shromážděních dnes najdeme ty, kteří usilují o změnu a nalezení vědomí, ty kteří jsou 
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nespokojeni se stavem společnosti a jejími vnitřními vztahy, ale i vztahy k vnějšímu 

prostředí – přírodě. Nalezneme zde ale také ty, kteří si přijedou „pouze“ oddechnout 

nebo se zastaví jako turisté. Ale také lidi kteří tráví svůj život stále „na cestě“ a jako 

blázni, šašci či proroci jsou výsměchem a zároveň zdviženým prstem hrozícím 

většinové společnosti. 

2.1.3. Vliv nových náboženských hnutí 

Duhová rodina je Meltonem (1993) považována za nové náboženské hnutí a 

údajně se za ně také považuje24. V proklamativní rovině  však jednotícím prvkem 

Rodiny není specifické pojetí náboženskosti. Jednotícím prvkem je respekt 

k náboženskému cítění jejích členů (viz příloha 1). K podobnému závěru dochází ve 

své studii také Niman (1997), když zkoumá rozdíly mezi duchovně a politicky 

zaměřenými Duhovými, říká o nich, že „členové Duhové rodiny jsou rozděleni na ty, 

jejichž politická činnost vyrůstá z duchovnosti, na ty, jejichž politická činnost předem 

vylučuje duchovno a na ty, jejichž duchovní stránka předem vylučuje politickou 

činnost“ (Niman 1997:111).  

 O nových náboženských hnutí se zde zmiňujeme proto, že názory jejich 

příznivců nebo členů do jisté míry ovlivňují náboženskou kulturu a kulturní vzorce 

v rámci Duhové rodiny. Často je pak nemožné rozlišit, kde bychom mohli vyznačit 

pomyslnou hranici mezi oběma pojmy. 

Náboženská hnutí, i ta nová, bývají obvykle propojena se sociálním hnutím 

v případě, že jeho působení v rámci snahy o revitalizaci náboženské kultury ovlivňuje 

společenskou strukturu, vztahy, hodnoty a životní styl (Suchánková 1996). 

Zde nám jde o vliv náboženství na identitu jedince, a tedy i kolektivní identitu 

hnutí, a to v konstruktivistickém významu, jak byl popsán výše a zároveň jako motiv 

„hledání ztracené jednoty“ v moderní společnosti, jak ji popisuje Lužný (2004) 

v knize nesoucí tento název. Individualizovaná a detradicionalizovaná religiozita 

modernity se tak obrací k novým prvkům a cestám, které jí nabízejí nová náboženská 

hnutí.  

Touha po plném rozvinutí svého Já, které zároveň předpokládá novou formu 

jednotného existování ve společenském řádu, vede k sakralizaci individuální 

osobnosti. Takto zprivatizovaná potřeba náboženství vede buďto ke snaze o dosažení 

                                                 
24 Již zmíněná Meltonova encyklopedické heslo o Rodině tvrdí, že „se vnímá a je vnímána jako 
zvěstovatel nového věku a jako hlavní součást hnutí New Age. Víra Rodiny se soustředí na ekologii a 
na psychický/spirituální svět. Základem je přírodní panteismus vyjádřený krédem ‚Bůh jsi ty, Bůh jsem 
já, Bůh je svět, Bůh je obloha, Bůh je slunce‘“ (1993:228). Zdůrazňuje vliv křesťanství, sexuální 
revoluce, meditačních praktik, hinduistických zpěvů k dosažení Božského stavu vědomí (Melton 1993). 
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co největší autenticity, osvobození a tvořivosti ve smyslu získání co největšího počtu 

zážitků jako výrazu egoistické konzumní orientace moderní doby, nebo k reakci 

v duchu reflexivní modernity, která nutí aktéra budovat vlastní náboženskou biografii 

a neustále ji ověřovat a přetvářet (Lužný 2004).  

V tomto duchu (abychom nezůstali dlužní vysvětlení zmíněné definice americké 

Duhové rodiny) můžeme také nahlížet rozdíly v hnutí Nového věku. Na jednu stranu 

jsou zde populární proudy hnutí Nového věku, které se ztotožnily s kulturou masové 

spotřeby, vyhroceného individualismu, výkonnostní ekonomiky a rozvinutého 

individualismu, a tím se vlastně staly následovníky technokratické instrumentální 

racionality. Léčení a osobní rozvoj, zde sehrávají roli, jakou měla dříve spása v těle 

církve.  

Na druhou stranu je zde jiný, intelektuálnější proud, který představuje hledání 

místa člověka ve světě a zdůvodňuje nutnost změny směřování dnešní globální 

civilizace. „Věda Nového věku“ přináší nový holistický světonázor, který čerpá 

z vědeckých poznatků a přitom obsahuje výraznou náboženskou dimenzi. Tento proud 

se blíží k pozici hlubinných ekologů, se kterými ho spojuje přesvědčení, že žijeme 

uprostřed globální krize, která povede k vytvoření nového paradigmatu ekologicky a 

sociálně harmonické éry, která překoná odcizující dualismus modernity. Odmítnutí 

důsledků karteziánského rozštěpu a dědictví křesťanského učení, které oddělily lidské 

od ne-lidského, subjekty a objekty ve světě vedou k vytváření nové etiky, a tedy i 

nového systému hodnot. Tak jsou hlubinná ekologie, noví paradigmatici, ale zároveň i 

budhismus, taoismus či kmenové náboženské tradice nositelem nového pohledu na 

svět, které snadno spadávají do kategorie Nového věku (Lužný 2004).  

Paleta nových náboženských hnutí je značně pestrá a zdrojem jejich duchovních 

hodnot jsou nejrůznější tradice, ale také moderní „racionální“ hodnoty. O všech lze 

však podle Huntera (1981) hovořit jako o „demodernizačních“ hnutích, která se 

potýkají s dilematem instrumentální racionalizace veřejné a osobní sféry nastoleným 

modernitou; pokoušejí se proto překonat vykořeněnost a bezdomoví, často životem v 

komunách nebo jinou formou obnoveného propojení veřejné a soukromé sféry; 

nabízejí „konečné významové systémy“ překonávající pocit nesmyslnosti existence; 

do oblasti zracionalizovaného chování a mezilidských vztahů se snaží navrátit 

expresivní, spontánní a partikulární formy jednání (dle Suchánková 1996).  

Jsou zde tedy identifikovány tři oblasti modernity, na které Duhová rodina 

reaguje v rámci svých shromáždění. Shromáždění představují specifický přístup - 
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dočasná komunita jako domov všech Duhových, utopická ideologie lásky a míru, 

shromáždění která jsou vlastně měsíc trvající oslavou života (srov. Niman 1997).  

Jednou z dalších charakteristik náboženského hnutí či hnutí vůbec je existence 

vedení, resp. vůdců. Pozice konkrétních osobností ve struktuře náboženského hnutí 

většinou vyrůstá z jejich charismatu. Po odchodu vůdce pak hnutí musí většinou 

zápasit o své přetrvání a buďto se objeví noví charismatičtí vůdci, nebo je nahradí 

osobnosti volené či posvěcené předchozím vůdcem. Podle Nimana (1997) však 

v Rodině neexistuje mocenská hierarchie a její případné utváření je okamžitě možné 

zamezit, aniž by tím bylo hnutí a jeho fungování nějak poškozeno. 

Takto bychom mohli ve srovnávání teorie nových náboženských hnutí a Duhové 

rodiny pokračovat. Tím bychom však přespříliš rozšiřovali obsah této kapitoly, jejímž 

smyslem bylo označit některé body, které pokládáme za nejdůležitější z hlediska 

náboženskosti, nebo snad lépe, „funkční ideologie“ členů Duhové rodiny.  
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3. Religiozita Duhových  

Předchozí dvě kapitoly lze považovat za teoretickou průpravu sledující dva cíle. 

Jednak v první kapitole nahlédnout problematiku hodnot, zejména co se týče jejich 

empirického zkoumání kvantitativními metodami. V následující kapitole potom  

přiblížit a osvětlit předmět, na který se zaměřuje naše pozornost, tj. společenské 

uskupení nazývané Duhová rodina, a zároveň naznačit možnou souvislost se 

specifickou podobou religiozity reagující na měnící se duchovní atmosféru 

postindustriální společnosti. 

První kapitola teoreticky vymezuje pole působnosti našeho empirického 

výzkumu, ve kterém budeme ověřovat centrální hypotézu této práce. Hypotéza 

předpokládá, že religiozita členů hnutí Duhové rodiny je odlišná od religiozity celku 

obyvatel ČR, a také souboru „vysokoškoláků“ 25. 

Druhá kapitola je pak teoretickým základem možných interpretací výsledků 

kvantitativního a kvalitativního šetření, zejména s ohledem na problematiku 

alternativní religiozity nových náboženských hnutí a jejího možného vlivu v námi 

zkoumané skupině. 

Existenci, míru a formu této odlišnosti pomohou ukázat data získaná z autorova 

vlastního empirického šetření provedeném mezi členy Duhové rodiny. Ta zde budou 

srovnávána s daty kvantitativních empirických šetřeními hodnot obyvatel ČR, ale také 

hodnot vysokoškoláků. 

Religiozita se obecně zkoumá ve dvou rovinách rozlišujících náboženské 

vědomí a náboženské chování. Pokud religiozitu empiricky zkoumáme, ptáme se 

v případě náboženského vědomí po obsahu víry ve vztahu k transcendentnímu nebo 

nadpřirozenému, zejména bohu a prožitku tohoto vztahu.  

Poznání religiozity coby náboženského vědomí členů Duhové rodiny nám 

zprostředkovává zčásti vyhodnocení výsledků kvantitativních šetření a zčásti také 

šetření kvalitativní, konkrétně rozhovory se členy hnutí. V případě chování se sledují 

kultické projevy víry. 

3.1. Metodika výzkumů využitých pro srovnávací analýzu 

Jako základ kvantitativní části šetření používáme výše popsanou metodologii 

empirického výzkumu hodnot, která vedla ke stanovení hodnotových typů, mezi nimi 

                                                 
25 „Vysokoškoláky“ zde máme na mysli celek respondentů výzkumů Vysokoškoláci 2003 a 
respondentů z výzkumů provedených na FHS v roce 2004 popř.2005. 
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také hodnotového typu náboženského, a dala nám tak podklad pro popsání a srovnání 

religiozity v odlišných hodnotových skupinách (viz kap. 1.1.3.).  

Tento hodnotový typ ve výzkumech provedených mezi vysokoškoláky prokázal 

při použití faktorových a korelačních analýz vysokou míru konzistence ve všech 

zkoumaných hodnotových skupinách. Díky tomu jsme získali možnost sestavit pro 

naše účely baterie indikátorů popisujících náboženský hodnotový typ26, které se 

zároveň vyskytují v  kvantitativních výzkumech obyvatel ČR a „vysokoškoláků“, a 

umožní nám tak porovnání hodnotových struktur těchto skupin a Duhových. 

V první kapitole jsme upozornili na některá velká kvantitativní šetření, která 

sloužila jako základ pro námi používanou metodologii hodnotových typů a skupin. 

Zároveň však jsme také prezentovali již zpracovaná data některých velkých výzkumů 

publikovaných v různých pracích (viz kap. 1.2.2.). Zde uvádíme souhrnně seznam 

výzkumů využitých při srovnávací analýze27: 

• EVS 1991, 1999. 

• Modernizace 2005 

• Bůh po komunismu „Aufbruch“ 1997 

• Výzkum hodnotových struktur studentů FHS z let 2004 a 2005 28 

• Vysokoškoláci 2002 

3.1.1. Kvantitativní výzkum religiozity členů Duhové rodiny – „sonda“ 

Jako základ pro srovnání náboženskosti a míry vlivu náboženství mezi členy 

Duhové rodiny slouží data získaná v dotazníkovém šetření provedeném mezi českými 

členy hnutí na jeho shromážděních v roce 2005.  

Šetření bylo provedeno během přípravných prací na shromáždění Rodiny (v 

rozmezí jednoho až dvou týdnů před úplňkovou slavností, která je vrcholem celého 

setkání), které proběhlo v SRN během července a mělo statut celoevropského setkání. 

Druhý terénní sběr proběhl na menším „národním“ shromáždění následující měsíc, 

které se konalo v oblasti Rychlebských hor v České republice. Poslední data byla 

získána prostřednictvím e-mailového dotazování s použitím e-emailové adresy sdílené 

některými členy hnutí. Jejím prostřednictvím jsme získali také další materiály, které 

jsou použity v této práci. 

                                                 
26 Konkrétní podobobu použitých indikátorů viz příloha č. 5 
27 pro detailnější popis výzkumů viz níže přílohová část „Výzkumy“. 
28 Srovnání dat těchto výzkumů s polu s předcházejícími lety 2003 a 2004 viz Prudký et al (2005,2) 
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Indikátory mají podobu standardizovaných uzavřených otázek. Jejich detailní 

popis je uveden na každé úrovni hodnotové struktury zvlášť. Redukci informací 

v nabídnutých otázkách a odpovědích, která byla spojena s použitím této metodologie, 

sledujeme v závěrech kvalitativního výzkumu. 

V rámci vlastního kvantitativního šetření jsme vytvořili vzorek Duhových (N = 

50). Bohužel nám velikost tohoto vzorku neumožňuje stanovit velikost výběrové 

chyby. Vzhledem k nestabilitě populace nebyla uplatněn ani žádný specifický postup 

konstrukce vzorku. Respondentem byl každý, kdo byl ochoten odpovídat.  Proto tento 

výzkum zůstává nadále spíše sondou a ze statistického hlediska nemůžeme přesně 

určit spolehlivost našich závěrů. Všechna naše zjištění jsou proto v zásadě platná 

pouze pro náš vzorek. 

Za tuto skupinu můžeme dále uvést následující demografické ukazatele. 

Průměrný věk respondentů je 26 let (minimální věk respondentů byl 1929 a maximální 

47 let). Z toho tvoří 32% ženy a zbylých 68% muži30.  

Co se týče vzdělání Duhových; pouze základní vzdělání popřípadě základní 

s vyučením uvádí 4% respondentů, 50% respondentů má alespoň maturitu a 42% 

uvádí vzdělání vysokoškolské. Tuto skupinu můžeme tedy označit za nadprůměrně 

vzdělanou. 

3.2. Srovnání dat kvantitativních šetření 

Srovnání dat kvantitativních šetření provádíme na třech úrovních výše 

popisovaných hodnotových skupin. Použitá data zahrnují výsledky různých výzkumů, 

vybraných podle toho, kde se vyskytují indikátory hodnotových struktur využívané 

v šetření provedeném mezi Duhovými. Základem pro toto šetření byly výzkumy 

Vysokoškoláci 2002 a výzkumy hodnot studentů FHS UK, proto se data z těchto 

výzkumů objevují na všech úrovních srovnávací analýzy hodnotových struktur.  

Pro celek české populace vybíráme data pro srovnání z velkých empirických 

šetření která proběhla v ČR; „EVS 1991“ a 1999  spolu s nejnovějším „Modernizace 

2005“ jsou využívány při srovnání hodnotových preferencí; výzkum „Bůh po 

komunismu“ z roku 1997 pracovně označovaný jako „Aufbruch“ poskytuje data pro 

srovnání na úrovni hodnotových orientací. Data pro srovnání ve skupině hodnotový 

                                                 
29 Na shromáždění mimochodem přicházejí také rodiče se svými dětmi. 
30 Tato disproporce oproti rozdělení například v celku populace ČR není náhodná a na shromážděních, 
která se konají na „odlehlých“ a necivilizovaných místech mají ženy a starší lidé opravdu menší 
zastoupení (srov. též Niman 1997: 99 – 112). 
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rámec poskytly za celek české populace dva výzkumy; jednak jsou to dvě etapy EVS 

z let 1991 a 1999 a za druhé je to výzkum „Aufbruch“.  

Kromě standardní frekvenční analýzy, která zahrnuje srovnání hodnot průměru 

popřípadě poměrů mezi jednotlivými proměnnými doplňujeme některé údaje, které 

nebývá zvykem při primární analýze dat využívat.  

Pro ucelenější obrázek poměru mezi jednotlivými soubory dotazovaných 

uvádíme ve skupině hodnotových preferencí rozdíl oproti výchozí hodnotě, kterou je 

v našem případě  průměr odpovědí Duhových.  

Ve skupině hodnotových orientací uvádíme hodnotu směrodatné odchylky. Při 

„normálním“ rozdělení vzorku toto číslo udává velikost rozptylu kolem průměrné 

hodnoty odpovědi, tj. 68% případů se pohybuje kolem průměrné hodnoty v intervalu 

vyznačeném odečtením nebo přičtením velikosti směrodatné odchylky. Odečteme-li 

nebo přičteme dvojnásobnou hodnotu směrodatné odchylky, dostáváme interval ve 

kterém se nachází 95% případů. Význam prezentování této hodnoty spočívá v ukázce 

stejnorodosti odpovědí respondentů na danou otázku. 

3.2.1. Hodnotová preference „náboženství“ v rámci základních životních 

hodnot 

První částí je určení míry důležitosti náboženství v rámci hodnotových 

preferencí. Zde je skutečnost „náboženství“ posuzována spolu s dalšími pěti životními 

hodnotami (tj. „práce“, „rodina“, „přátelé a známí“, „volný čas“ a „politika“) na 

čtyřbodové škále podle důležitosti pro život respondenta (od 1 – velmi důležitá k 4 – 

vůbec nedůležitá). Rozdělení hodnot podle důležitosti vypadá takto31: 

 

                                                 
31 Hranice mezi důležitostí a nedůležitostí průměru je 2,5. 
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Tab.1 – důležitost životních hodnot 

Důležitost  Duhoví Ostatní výzkumy∗ 
důležité Volný čas Rodina 
 Rodina Přátelé a známí 

 Přátelé a známí Volný čas 

 Náboženství Práce 

 Práce  

nedůležité Politika Politika 

  Náboženství 
∗Ostatní výzkumy jsou všechny výzkumy, které jsou použity pro srovnání s Duhovými na této úrovni 

hodnot (viz dále). 
 

Tabulka č.2 ukazuje celkový přehled životních hodnot ve všech námi použitých 

výzkumech. První sloupec udává průměr (Ø) důležitosti/nedůležitosti dané hodnoty. 

Číslo v druhém sloupci (p.) udává pořadí sledované preference. 

 Pořadí preferencí je u celé populace ČR pro roky 1991 a 1999 a v obou 

souborech vysokoškoláků identické, byť se důležitost preferencí více či méně liší. 

Pořadí hodnotových preferencí v posledním výzkumu platném pro celou ČR  a u 

Duhových je značně odlišné. Pro doplnění uvádíme také jaký je rozdíl v průměru (∆x) 

důležitosti pro Duhové a respondenty ostatních výzkumů. Znaménko mínus znamená, 

že sledovaná hodnota je ve sledovaném souboru méně důležitá než u Duhových. 

Kladná hodnota naopak znamená, že důležitost hodnoty je větší.  

Vidíme, že pro vysokoškoláky i celek populace ČR jsou „volný čas“, „přátelé a 

známí“ a „náboženství“ méně důležití než pro Duhové. „Práce“ a „rodina“ jsou 

naopak pro tyto skupiny v průměru více důležité než pro Duhové. 

„Politika“ je pak ukázkovým příkladem toho jaký je trend ve vývoji struktury 

životních hodnot v rámci celé české populace. Jde o devalvaci hodnot „práce“ (nadále 

však zůstává hodnocena jako důležitá!) – a „náboženství“, které stále více ztrácí na 

důležitosti a je hodnocena stále více jako nedůležitá.  

Opačný trend ukazuje na valorizaci hodnot „volný čas“ a „přátelé a známí“, 

přičemž platí, že druhá jmenovaná se stala důležitější nežli hodnota „práce“. Přibližují 

se tak hodnocení Duhových. A zajímavé jistě je, že „politika“ se v posledním šetření 

stala průměrně méně důležitou než pro Duhové. 
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Tabulka 2. – Hodnotové preference, celkový přehled 

 Životní hodnota EVS 1991   EVS 1999  
Modernizace 
2005 

Vysokoškoláci 
2002 

Studenti FHS 
2005   

Duhoví 

  Ø p. ∆1 Ø p. ∆2 Ø p. ∆3 Ø p. ∆4 Ø p. ∆5 Ø p. 

Práce 1,46 2. 0,71 1,54 2. 0,63 1,75 3. 0,42 1,84 2. 0,33 1,98 2. 0,19 2,17 5. 

Rodina 1,16 1. 0,3 1,17 1. 0,29 1,22 1. 0,24 1,18 1. 0,28 1,21 1. 0,25 1,46 2. 

Přátelé a známí 1,99 3. -0,73 1,88 3. -0,62 1,65 2. -0,39 1,46 3. -0,2 1,39 3. -0,13 1,26 1. 

Volný čas 2,06 4. -0,54 2,02 4. -0,5 1,84 4. -0,32 1,82 4. -0,3 1,73 4. -0,21 1,52 3. 

Politika 2,76 5. 0,36 2,82 5. 0,3 3,21 5. -0,09 2,97 5. 0,15 2,82 5. 0,3 3,12 6. 

Náboženství 3 6. -0,86 3,19 6. -1,05 3,28 6. -1,14 3,37 6. -1,23 3,2 6. -1,06 2,14 4. 
Pozn.: 
Ø – průměr odpovědí 
p. – pořadí hodnoty mezi ostatními životními hodnotami daného souboru 
∆x – rozdíl mezi průměrným hodnocením odpovědi v daném výzkumu a průměrným hodnocením Duhových. Znaménko mínus znamená, že sledovaná hodnota je ve sledovaném 
souboru méně důležitá než u Duhových. 
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„Rodina“, ve všech výzkumech považována za nejdůležitější, se u Duhových 

dostává až na druhé místo. Když se podíváme na průměry v jednotlivých šetřeních, 

vidíme, že největší rozdíl (∆1 = 0,30 resp. ∆2 = 0,29) je oproti hodnocení obyvatel ČR 

v minulém desetiletí, oproti studentům VŠ a FHS je tento rozdíl o něco menší (∆4 = 

0,28 resp. ∆5 = 0,25) nejmenší rozdíl (∆3 = 0,24) pak ukazují poslední data z roku 

2005 platná pro celek populace ČR.  

„Práce“ je Duhovými hodnocena tak, že ji to odsunuje až na místo páté. 

Tradičně se vyskytovala jako druhá nejdůležitější a rozdíl průměrné hodnoty 

důležitosti je oproti celku populace ČR v letech 1991 a 1999 značný (∆1= 0,71, resp. 

∆2 = 0,63), avšak oproti Vysokoškolákům (∆4 = 0,33), a to zejména studentům FHS 

(∆ = 0,19), se tento rozdíl stírá. V posledním výzkumu u obyvatel ČR však tato 

hodnota potvrzuje trvalou devalvační tendenci a dostala se na třetí místo za indikátor 

„přátele a známí“ (∆3 = 0,42).  

Hodnota „přátelé a známí“, je pro Duhové jednoznačně nejdůležitější. Rozdíl 

míry důležitosti této hodnoty je oproti hodnocení obyvatelů ČR v letech 1991 a 1999 

(∆1= -0,73 resp. ∆2 = -0,62) ještě vyšší nežli u hodnoty „práce“. Ukazuje se však, že u 

obyvatel ČR dochází k nárůstu důležitosti této hodnoty. V roce 2005  se s poklesem 

důležitosti indikátoru „práce“ dostává na druhé místo a průměrné hodnocení se dále 

blíží hodnocení Duhových (∆3 = -0,39). Rozdíl hodnocení studenty VŠ (∆4 = -0,2) a 

zejména FHS (∆ = -0,13) je sice opět nižší, ale zachovává pořadí, která byla typická 

pro roky 1991 a 1999 v české populaci. 

Na tomto místě bychom rádi upozornili na jeden z definičních prvků sociálního 

hnutí jako takového, kterým je „neformální síť interakcí“ (viz kap. 2.1. ) . Člověk, 

který je ve stále interakci s Duhovou rodinou  a neváhá jí a širokému okruhu ideově 

spřízněných lidí „obětovat“ svůj čas, je jistě potom typem člověka, pro kterého 

společenská existence a působení má velký význam, snad i tak velký, že mu neváhá 

přiřknout takovou důležitost ve svém životě. 

„Volný čas“ u Duhových na místě třetím je tradičně umisťován až na místo 

čtvrté, tedy za indikátor  „práce“. Rozdíl průměrů oproti celku obyvatel ČR se stále 

snižuje (∆1 = -0,54; ∆2 = -0,5; ∆3 = -0,32), ale v porovnání s Vysokoškoláky a 

studenty FHS je nepatrně větší (∆4 = -0,3 a ∆5 = -0,21).  

„Politika “, která se tradičně umisťuje na pátém místě se u Duhových dostává až 

na místo šesté. Rozdíly v míře důležitosti oproti Duhovým jsou u obyvatel ČR 

v letech 1991 a 1999 (∆1 = 0,36; resp. ∆2 = 0,3) podobné jako u studentů FHS (∆5 = 

0,3), zato pro Vysokoškoláky se „politika“ v průměru blíží nedůležitosti jako u 
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Duhových (∆4 =  0,15) a v posledním  výzkumu platném pro obyvatele ČR se 

důležitost „politiky“ dostává v průměru až za hodnocení Duhových (∆3 = -0,09). 

Největší rozdíl v průměru hodnocení důležitosti je rozhodně u hodnoty 

„náboženství“. „Náboženství“ se tradičně dostává svou důležitostí až na poslední 

místo, v hodnocení Duhových se ocitá na místě čtvrtém Rozdíly průměrů jsou však 

značné a hlavně ve všech případech opačné. Pro obyvatele ČR se rozdíl v průměru 

hodnocení zvyšuje (∆1 = -0,86; ∆2 = -1,05), což je opačný trend než v předchozích 

případech, kdy se naopak v čase důležitost hodnot přibližovala. Také je zajímavé, že 

největší rozdíl se zde objevuje nikoliv u celku obyvatel ČR, jako tomu je u ostatních, 

ale u Vysokoškoláků (∆4 = -1,23) i když výsledky Modernizace opět ukazují, že se 

tento rozdíl vůči nim dále stírá (∆3 = -1,14), zato vůči Duhovým zvětšuje. Také 

studenti FHS se ve svém hodnocení udávají v průměru menší důležitost „náboženství“ 

než obyvatelé ČR, i když se s nimi téměř shodují, ač rozdíl mezi jejich hodnocením  a 

hodnocením Duhových je u ostatních hodnot menší (∆5 = -1,06). 

Tabulka č.3 a graf č.1 ukazují podrobněji rozdíly mezi jednotlivými skupinami, 

pro které je „náboženství“ důležité nebo nedůležité32. Zatímco více než 60% 

Duhových uvádí, že je pro ně „náboženství“ důležité (buďto velmi nebo dost 

důležité), ve všech výzkumech  kromě EVS 1991 představuje „náboženství“ důležitou 

skutečnost pro méně než 20% respondentů. Vůbec největší rozdíl představují 

Vysokoškoláci, kteří v 85% případů považují „náboženství“ za nedůležitou skutečnost 

v jejich životě.  

 

Tabulka č.3 – zastoupení míry důležitosti v jednotlivých výzkumech (v procentech)  

Míra důležitosti 
EVS 
1991 

EVS 
1999 

Moder
nizace
2005 

Vysokoškolá
ci 2002 

FHS 
2005 

Duhoví 

velmi důležité 10 7 7 6 5 36 
důležité 17 12 13 9 12 28 
ne příliš důležité 35 34 24 27 41 22 
vůbec nedůležité 38 46 56 58 42 14 
 

                                                 
32 Kategorie „důležité“ zahrnuje z dotazníku hodnoty: velmi důležité a důležité, kategorie „nedůležité“ 
zahrnuje hodnoty nepříliš důležité a vůbec nedůležité. 
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Graf 1. - životní hodnoty – zastoupení míry důležitosti náboženství 
pro respondenty jednotlivých výzkumů (v procentech)
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Pozn.: v  Modernizaci 2005 a EVS 1999 byla nabídnuta také možnost odpovědi „nevím“. 
V Modernizaci tak odpovědělo 2,6% a v EVS 1999 1,4% respondentů. Do celkového hodnocení tuto 
odpověď nepočítáme, stejně jako případy, kdy respondent na otázku neodpověděl. 
 

Z uvedených dat vidíme, že na této úrovni hodnotové struktury lze říci, že pro 

sledovaný vzorek se potvrzuje platnost naší hypotézy. Navíc ji můžeme rozšířit v tom 

smyslu, že míra vlivu náboženství je u Duhových než v celku populace ČR a u 

vysokoškoláků, a to značně.  

3.2.2.  „Náboženství“ jako hodnotová orientace 

Dalším krokem analýzy je srovnání indikátorů vytvářejících náboženský 

hodnotový typ na úrovni hodnotových orientací. Hodnotové orientace jsou v tomto 

případě lokalizovány za pomoci indikátorů formulovaných jako tázání po souhlasu či 

nesouhlasu (na pětibodové škále od naprostého nesouhlasu přes neutrální stanovisko 

k naprostému souhlasu) s výroky. Vedle toho byla respondentovi také nabídnuta 

možnost odpovědět „nevím“.  

Výroky, které jsou součástí náboženského hodnotového typu, svým obsahem 

odkazují k pojetí transcendence obecně („Doufám, že po smrti existuje další život.“ a 
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„Se smrtí vše končí.“), ale i s ohledem na dominantní postavení křesťanství („Lidé 

vstanou tělem i duší z mrtvých.“) nebo teistických náboženství obecně („Život má 

smysl, protože existuje Bůh.“).  

Vedle těchto výroků, které svým způsobem vypovídají o religiozitě 

respondentů, jsme pro porovnání srovnávaných indikátorů do výzkumu zařadili také 

dva další výroky patřící k jiným hodnotovým typům, tzv. „pohodový“ a „liberální“ 

(srov. Prudký 2005; 1,2 ). Konkrétně jsou to indikátory:  „Život si musíme udělat 

příjemný jak je to jen možné.“  pro první typ a výrok: „Každý si musí své problémy 

řešit sám.“ pro druhý typ. 

Tabulka č. 3 zachycuje průměrné míry souhlasu či nesouhlasu s danými výroky. 

Čím nižší hodnota průměru, tím větší souhlas s výrokem. Znaménko mínus znamená, 

že v daném souboru respondenti s výrokem v průměru souhlasí méně než Duhoví. 

Průměr hodnocení nám také pomůže vytvořit skupiny výroků, se kterými se v daném 

výzkumu souhlasí nebo nesouhlasí. Průměr menší než tři znamená obecně souhlas, 

naopak průměr větší než tři znamená spíše nesouhlas s daným výrokem. 

K těmto datům však musíme učinit dvě doplňující poznámky. Za prvé pouhý 

průměr nevypovídá dostatečně o poměrně široké diferenciaci v hodnocení. V 

souborech blížících se hodnotě tři většinou nejde o neutrální hodnocení výroku, ale o 

vyrovnané počty respondentů zastávajících opačné názory. Frekvenční analýza všech 

souborů by byla příliš rozsáhlá, proto doplňujeme informace z prvního třídění o údaj o 

směrodatné odchylce.  

Druhý prvek, který není zachycen ani v hodnotě průměru ani ve směrodatné 

odchylce, je poměrně vysoké procento respondentů, kteří na daný výrok odpovídají 

„nevím“. V matematickém výpočtu prostého průměru ani odchylky nemůže být tato 

hodnota zapracována. Přitom se v případě indikátorů náboženského hodnotové typu 

jedná o značné procento respondentů, což vypovídá o významu, který respondenti 

výroku přikládají. Proto dodatečně uvádíme také podíl respondentů, kteří takto 

odpovídají.  
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Tabulka č. 4 – hodnotové orientace, celkový přehled 

Aufbruch 1997 FHS 2004 Vysokoškoláci 2002 Duhoví 
 

Ø s.odch. ∆1 Ø s.odch. ∆2 Ø s.odch. ∆3 Ø s.odch. 

Doufám, že po smrti existuje další život. 3,66 1,45 -0,93 2,51 1,47 0,21 2,77 1,55 -0,05 2,73 1,40 

Se smrtí vše končí. 2,48 1,48 1,66 3,61 1,46 0,54 3,16 1,59 0,98 4,14 1,35 

Život má smysl protože existuje Bůh. 3,78 1,45 -0,76 3,92 1,38 -0,90 3,99 1,44 -0,97 3,02 1,38 

Lidé vstanou tělem i duší z mrtvých. 4,09 1,30 0,2 4,33 1,08 -0,03 4,03 1,34 0,27 4,29 0,93 

Život si musíme udělat příjemný, jak je to jen možné. 1,94 0,93 0,21 2,06 1,17 0,10 1,69 0,98 0,46 2,15 1,38 

Každý musí řešit své problémy sám 2,21 1,03 0,53 3,11 1,19 -0,37 3,31 1,24 -0,57 2,74 1,44 
Pozn.: 
Ø – průměr odpovědí 
s.odch. – směrodatná odchylka  
∆x – rozdíl mezi průměrným hodnocením odpovědi v daném výzkumu a průměrným hodnocením Duhových. Znaménko mínus znamená, že v daném souboru respondenti 
s výrokem v průměru souhlasí méně než Duhoví 
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Při pohledu na graf č.2 vidíme, že v rámci porovnávaných výzkumů s výrokem 

„Doufám, že po smrti existuje další život.” nejvíce souhlasí studenti FHS, kteří jako 

jediní ve svém hodnocení výroku v průměru předstihli Duhové (∆2 = 0,21). Za  

Duhovými následují s nepatrným rozdílem Vysokoškoláci (∆3 = -0,05). Tyto tři 

soubory dotazovaných se tedy kloní spíše k souhlasu s daným výrokem. Naproti tomu 

obyvatelé ČR s daným výrokem v průměru spíše nesouhlasí a rozdíl oproti Duhovým 

je vcelku značný (∆1 = -0,93). 

graf č. 2 - hodnotové orientace průměrné hodnocení výroku 
„Doufám, že po smrti existuje další život.”
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Z hodnot směrodatné odchylky (tab. č. 4) můžeme vidět, že nejkonzistentnější 

jsou odpovědi v souboru Duhových. Naopak největší diference nacházíme v souboru 

Vysokoškoláci. To ukazuje na vyšší názorovou homogenitu v souboru Duhových než 

v ostatních skupinách, zejména oproti Vyskoškolákům, tj. studentům vybraným 

z různých fakult. Odpovědi studentů  FHS pak vykazují vyšší homogenitu. Podíl 

odpovědí „nevím“ na otázku po míře souhlasu s daným výrokem ukazuje, že 

nejjednoznačnější přesvědčení prokazují Duhoví. 
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graf č.3 - hodnotové orientace - odpověď nevím u výroku 
"Doufám, že po smrti existuje další život." (v procentech)
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Graf č. 4 ukazuje průměrné hodnocení výroku: „Se smrtí vše končí.” Vzniká 

zde podobná situace jako v předchozím případě. Duhoví i vysokoškoláci se opět 

sjednotili do jedné skupiny, tentokrát ale ve všech skupinách s výrokem nesouhlasí. 

Nejsilnější nesouhlas (nesouhlas s výrokem má dokládat religiozitu respondentů, srov. 

Prudký 2005 (2)) v průměru vyjadřují Duhoví. Za nimi následují studenti FHS (∆2 = 

0,54) a Vysokoškoláci (∆3 = 0,98). Obyvatelé ČR s tímto výrokem naopak spíše 

souhlasí a rozdíl oproti hodnocení Duhových je značný (∆1 = 1,66). 

graf č.4 - hodnotové orientace - průměr hodnocení výroku „Se 
smrtí vše končí.”
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Z hodnoty směrodatné odchylky odpovědí vidíme (viz tab.č.4), stejně jako u 

předchozího, že odpovědi jsou nejkonzistentnější v případě Duhových. Největší 

názorová rozdílnost panuje mezi Vysokoškoláky, následují studenti FHS a obyvatelé 
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ČR. Odpověď „nevím“ (viz graf č. 5) zvolilo více respondentů než u výroku 

„Doufám, že po smrti…“. Nejméně tuto odpověď volili opět Duhoví, téměř shodný 

podíl této odpovědi nacházíme také u celku populace ČR. Největší podíl možnosti 

této odpovědi volí studenti FHS. 

graf č. 5 - hodnotové orientace - odpověď nevím u výroku "Se 
smrtí vše končí." (v procentech)
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Na grafu č. 6 vidíme, že v případě výroku „Lidé vstanou tělem i duší z 

mrtvých .”, je míra nesouhlasu s výrokem v rámci všech výzkumů bezprecedentně 

vyrovnaná. Tento specifický indikátor religiozity je nejvíce odmítán studenty FHS a 

prakticky stejně také Duhovými (∆2 = 0,03) následuje celek ČR a opět téměř totožně 

Vysokoškoláci (∆1 = -0,27; resp. ∆3 = -0,27).  

Je tedy vidět, že tradiční křesťanské dogma nemá v žádné ze sledovaných 

populací příliš velkou podporu a ani obecně religióznější Duhoví se k němu 

nevztahují nijak pevněji.  
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graf č. 6 - hodnotové orientace - průměr hodnocení výroku „Lidé 
vstanou tělem i duší z mrtvých.”
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Velikost směrodatné odchylky (viz tab.č.4) je opět nejmenší u Duhových a 

homogenita odpovědí dál klesá přes studenty FHS, celku ČR až k Vysokoškolákům. 

Lze předpokládat, že čím menší je odchylka, tím méně je v daném souboru těch, kteří 

s výrokem souhlasí33, nebo těch, kteří ani souhlasí ani nesouhlasí. 

Na grafu č.7 však vidíme, že u tohoto výroku procento odpovědí „nevím“ je 

abnormálně vysoké i v rámci náboženského hodnotového typu. Je zajímavé, že 

„nevím“ odpovědělo nejvíce respondentů z FHS, kde je zároveň tento výrok nejvíce 

odmítán34. Naproti tomu u Duhových, kteří v průměru nesouhlasí téměř stejně jako 

studenti FHS, je procento odpovídajících „nevím“ značně menší. O Duhových lze 

však také říci, že jsou v průměru 26 letí, a stejně tak pokud se podíváme na 

respondenty do 21 let v populaci ČR, zjistíme že procento odpovědi „nevím“ je stále 

na úrovni 21%. Z toho plyne, že samotný věk na volbu  odpovědi „nevím“ u 

vysokoškoláků nehraje roli. Vysokoškoláky tak můžeme v této otázce považovat za 

méně jisté, než je stejně starý vzorek celé populace ČR.  

                                                 
33 Velmi pravděpodobně křesťanů, navíc pevně věřících – tedy vyznávajících tradiční dogmata (srovnej 
např. Lužný, Navrátilová, 2001, viz též výsledky kvalitativní části)  
34 Odmítnutí jako takové není zas takovým překvapením. Mezi věkem a souhlasem s výrokem je ve 
výzkumu Aufbruch potvrzen přímo úměrný vztah (korelace potvrzena spearmenovo testem, hodnota je 
0,105), tzn. čím vyšší věk tím více s daným výrokem souhlasí.  
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graf č.7 - hodnotové orientace odpověď nevím u výroku "Lidé 
vstanou tělem i duší z mrtvých." (v procentech)
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Graf č. 8 ukazuje průměrnou míru souhlasu s výrokem „Život má smysl, 

protože existuje Bůh.“ Předchozí indikátory ukazovaly na větší religiozitu 

v souborech vysokoškoláků i Duhových, ale zde musíme konstatovat, že 

vysokoškoláci tento výrok odmítají silněji než celek obyvatel ČR a daleko 

jednoznačněji než Duhoví, kteří se k němu v průměru staví neutrálně.  

Jinak řečeno, je tento indikátor popisující jistým způsobem religiozitu 

v průměru nejméně odmítán mezi Duhovými, následuje celek populace ČR (∆1 = -

0,76), studenty FHS (∆2 = -0,9) a Vysokoškoláky (∆3 = -0,97). Měli bychom se tedy 

ptát, co tento indikátor znamená pro respondenty, že ve výsledku je zde opačný trend 

poukazující na větší religiozitu vysokoškoláků než celku populace. Nehledě na to, se 

však především znovu potvrzuje trend větší religiozity Duhových než v ostatních 

souborech. 
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graf č. 8 - hodnotové orientace - průměr hodnocení výroku "Život 
má smysl, protože existuje Bůh."
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Hodnoty  směrodatné odchylky ukazují (viz tab. 4), že u tohoto výroku je 

rozdílnost odpovědí poměrně stejná ve všech srovnávaných skupinách.  

Také v míře zastoupení odpovědi „nevím“ se opakuje situace, jako 

v předchozích případech. Nejmenší procento respondentů tak odpovídá mezi 

Duhovými. V jejich případě se míra odpovědi „nevím“ vymyká předchozímu trendu 

patrnému u indikátorů náboženských hodnotových orientací, které u ostatních 

neklesla pod 10%. I z toho tedy pravděpodobně plyne, že téma náboženství ve 

srovnání s ostatními soubory kladou Duhoví na tyto otázky větší důraz. 

graf č. 9 - hodnotové orientace odpověď "nevím" u výroku "Život 
má smysl protože existuje Bůh." (v procentech)
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Srovnání s indikátory zastupujícími odlišné hodnotové typy ukazuje, že 

v otázkách náboženských hodnotových orientací panuje značná dávka nejistoty, 

prezentovaná v odpovědi „nevím“. Tato nejistota může být jak vyjádřením nezájmu o 

danou oblast, tak odpovědnosti za to, aby nebyl vynesen jednoznačný soud v takto 

nejednoznačných otázkách, jak ukazují výpovědi Duhových (srov. kap. 3.3.3. ).  

Dále srovnání ukazuje, že  míra této nejistoty, ať je jejím důvodem cokoliv, je 

mezi Duhovými v náboženských otázkách menší než v celku obyvatel ČR nebo 

vysokoškoláky. Ovšem to je charakteristické právě pro otázky náboženského 

hodnotového typu a nikoliv pro další srovnávané hodnotové typy. 

Podobně je tomu tak v případě názorové homogenity reprezentované 

směrodatnou odchylkou; Duhoví odpovídají v náboženských otázkách daleko 

jednotněji než respondenti ostatních výzkumů, v případě dalších hodnotových typů 

tomu tak již není.  

 

Grafy č. 10 a 12 ukazují míru souhlasu s výroky, které nejsou součástí 

religiózního hodnotového faktoru. Na grafu č.10 vidíme ve všech sledovaných 

skupinách jasný souhlas s výrokem „Život si musíme udělat příjemný, jak je to jen 

možné.“. Nejméně s tímto výrokem souhlasí v průměru Duhoví, naopak nejvíce 

s tímto výrokem souhlasí Vysokoškoláci (∆3 = 0,46) následovaní celou populací ČR 

(∆1 = 0,21), již jen nepatrně se od Duhových ve svém hodnocení odlišují studenti FHS 

(∆2 = 0,1). Mezi Duhovými se ukazuje průměrně a poměrně menší tendence 

k souhlasu s tímto výrokem a také podobnosti s tímto hodnotovým typem, než u 

dalších sledovaných skupin. 
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graf č.10 - hodnotové orientace - pohodový typ - průměr 
hodnocení výroku „Život si musíme udělat příjemný, jak je to jen 

možné.“
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Všimněme si u tohoto výroku opět dvou dodatečných údajů a to ve srovnání 

s předchozími indikátory náboženskosti. U těch se na hodnotě směrodatné odchylky 

ukazovala vyšší homogenita odpovědí Duhových oproti ostatním skupinám, zejména 

oproti vysokoškolákům. U indikátorů „pohodového“ a „liberalistického“ hodnotového 

typu je tomu opačně a Duhoví v těchto názorových oblastech nevyslovují své soudy 

tak jednotně, jako tomu bylo v případě výroků náboženských hodnotových orientací. 

Druhým dodatečným údajem jsme dokládali míru jistoty, kterou s sebou 

přinášelo hodnocení výroků. Oba indikátory cílené mimo oblast náboženství 

nevykazují podobnou strukturu hodnocení a možnost odpovědět „nevím“ je ve 

srovnání s náboženským hodnotovým faktorem ve všech skupinách využívána 

několikrát méně často (viz grafy 11 a 13). 
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graf č.11 - hodnotové orientace - odpověď "nevím" u výroku 
"Život si musíme udělat příjemný, jak je to jen možné." (v 

procentech)
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Graf č. 12 zobrazuje rozdíly v hodnocení indikátoru tzv. „liberalistického“ 

hodnotové typu zastoupeného výrokem „Každý musí řešit své problémy sám.“ 

Celek české populace s tímto výrokem souhlasí spíše než Duhoví (∆1 = 0,53), kteří se 

v průměru blíží spíše neutrálnímu hodnocení, stejně jako studenti FHS. Ti se však 

svým hodnocením výroku dávají najevo spíše nesouhlas (∆2 = -0,37) podobně jako 

Vysokoškoláci (∆3 = - 0,57).  

Ze srovnání můžeme u Duhových usuzovat na větší důraz na osobní 

zodpovědnost, než s jakým se setkáváme u vysokoškoláků, ale menší než u běžné 

populace ČR. 

graf č.12 - hodnotové orientace - liberalistický typ - průměr 
hodnocení výroku „Každý musí řešit své problémy sám.“ 
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graf č. 13 - hodnotové orientace - odpověď "nevím" u výroku 
"Každý si musí řešit své problémy sám." (v procentech)
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O náboženských hodnotových orientacích Duhových můžeme tedy z hlediska 

použité metodologie říci, že jsou tyto ovlivňovány a směrovány náboženským 

kontextem více, než je tomu u vysokoškoláků a celku populace ČR. 

Pokud se podíváme na hodnoty směrodatné odchylky a počty odpovídajících na 

otázku „nevím“, pak můžeme konstatovat, že Duhoví mají na daný výrok 

jednoznačnější názor a jsou v tomto názoru relativně více jednotní, než respondenti 

ostatních výzkumů, což je dalším potvrzením naší teze.  

Dodatečné srovnání s jinými hodnotovými typy („liberální“ a „pohodový“), 

které ve svých pracích vypracoval Prudký (2005), ukazuje, že právě v náboženských 

hodnotových orientacích můžeme sledovat výraznější rozdíly. Toto tvrzení 

vztahujeme pouze na dva použité indikátory zastupující dané hodnotové typy. 

Indikátory ostatních nebyly zahrnuty do šetření, a tudíž nemáme možnost srovnání. 

3.2.3. Zachycení religiozity v hodnotovém rámci  

Další konkretizace podoby náboženského vědomí nám umožňuje analýza 

indikátorů, které jsou součástí konstrukce náboženského hodnotového typu na úrovni 

postihující smysl a dosah hodnot pro respondenta, na úrovni hodnotového rámce. 

K dispozici máme dva indikátory. První se týká podoby náboženského přesvědčení a 

druhý konkrétnější podoby náboženské víry. 

V odpovědi na otázku po podobě svého přesvědčení, měli respondenti 

k dispozici čtyři výroky, z nichž vybírali ten, který nejlépe odpovídal jejich názoru. 

Význam výroků se pohybuje od teistického výroku „Existuje Bůh jako osoba.“, přes 

panteistický „Existuje cosi jako duch nebo životní síla.“ až k ateistickému „Skutečně 
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si nemyslím, že existuje nějaký druh duchovní, božské nebo životní síly.“. Možné 

bylo také zvolit neutrální stanovisko „Skutečně nevím, co si mám myslet.“. 

Tabulka č. 4 ukazuje podíly jednotlivých druhů přesvědčení vyjadřovaných 

respondenty v rámci srovnávaných výzkumů. Ve všech sledovaných výzkumech 

vyjadřují respondenti nejčastěji přesvědčení, že „Existuje cosi jako duch nebo životní 

síla.”. Naopak nejmenší podíl představují ve většině výzkumů respondenti, kteří 

vyjadřují přesvědčení, že „Existuje Bůh jako osoba.“. Mírně odlišné podíly odpovědí 

jsou u Duhových, mezi kterými je nejméně zastoupeno ateistické přesvědčení.  

O Duhových můžeme také říci, že se v relativně velmi malé míře ztotožňují jak 

s teistickým, tak ateistickým či neutrálním přesvědčením, čímž se liší od respondentů 

v ostatních výzkumech. V tomto poměrně hrubém nástinu možného náboženského 

přesvědčení respondenta se jeví jako homogenní názorová skupina. Zůstává však 

otázkou do jaké míry můžeme skutečně hovořit o homogenitě ve smyslu nově 

budované a společně sdílené náboženské tradice, a zda není tedy způsobena tím, že 

pro popis religiozity Duhových je takovéto rozdělení příliš hrubé.  

V kvalitativní části ukazujeme konkrétní prvky privatizovaného náboženského 

vědomí Duhových. Na druhou stranu nesmíme opomenout cílenou snahu i návrat 

k tribalismu, která byla jednou z vůdčích motivů prvních setkání Duhové rodiny. 

Analýza vztahu tribalismu a individuálního pojetí religiozity přesahuje rámec této 

práce a vyžádá si detailnější propracování, zejména v rámci srovnání projevů víry (ne 

nezbytně kultických) a náboženského vědomí členů Duhové rodiny. 

 
tabulka č.4 – hodnotový rámec – přesvědčení respondenta s ohledem na podobu 

boha (hodnoty jsou uváděny v procentech) 

Výrok 
EVS 
1991 

EVS 
1999 

Vysokoško
láci 2002 

FHS 
2004 

Duhoví 

„Existuje Bůh jako osoba.“ 12 7 7 5 4 
„Existuje cosi jako duch nebo 
životní síla.“ 

38 50 49 65 85 

„Skutečně nevím, co si mám 
myslet.” 

27 21 26 20 8 

„Skutečně si nemyslím, že 
existuje nějaký druh duchovní, 
božské nebo životní síly.” 

24 22 18 11 2 
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Pro lepší představu opět uvádíme grafické znázornění procentuelního 

zastoupení jednotlivých odpovědí. Na grafech č.14 až  č.17 35 pak dobře vidíme 

rozdíly v rámci  jednotlivých názorů mezi sledovanými soubory.  

Jednoznačně největší podíl respondentů ve všech srovnávaných výzkumech 

vyjadřuje názor o existenci ducha či životní síly (viz graf č. 14) Nejsilnější je tento 

názor mezi Duhovými. Za nimi následují studenti FHS s poměrně značným odstupem 

dvaceti procent. Další zásadní odstup (zhruba 15-ti procentní) od tohoto přesvědčení 

se ukazuje mezi Vysokoškoláky a celkem obyvatel ČR v roce 1999. V celku  ČR však 

také můžeme konstatovat, že podíl respondentů s tímto přesvědčením oproti počátku 

90. let vzrostl na úkor oslabení teistického a neutrálního přístupu.  

graf č. 14- hodnotový rámec - přesvědčení respondentů - "Existuje 
cosi jako duch nebo životní síla." (v procentech)
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Druhým nejčastěji používaným výrokem je „Skutečně nevím, co si mám 

myslet.“ (viz graf č.15).Tento výrok byl ve srovnání s ostatními výzkumy nejčastěji 

používán respondenty zastupujícími celek populace ČR v roce 1991, nicméně význam 

tohoto přesvědčení do roku 1999 obecně poklesl. Za nimi následují Vysokoškoláci 

v roce 2002, studenti FHS v roce 2004 a nejméně je toto přesvědčení zastoupeno u 

Duhových.  

To opět ukazuje na ten trend, že Duhoví mají v těchto otázkách větší jistotu, než 

jak je tomu mezi Obyvateli ČR nebo vysokoškoláky. 

                                                 
35 Grafy jsou řazeny podle velikosti zastoupení příslušného názoru, údaj tvoří procentuelní zastoupení 
odpovědi v daném souboru. Dopočet do sta procent tvoří vždy zbývající možnosti odpovědi. 



 54 

graf č.15. - hodnotový rámec - přesvědčení respondentů - 
"Skutečně nevím, co si mám myslet." (v procentech)
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Výrok „Skutečně si nemyslím, že existuje… .“ volí Češi za poměrně blízký 

jejich přesvědčení. Tento ateistický názor je nejsilněji zastoupen obecně v české 

populaci, přičemž změna v roce 1999 oproti roku 1991 je poměrně malá (2%). O něco 

menší podíl ateistů nelézáme mezi Vysokoškoláky, studenti FHS sdílejí toto 

přesvědčení ještě méně, a jen mizivý počet „ateistů“ nalezneme mezi Duhovými. 

graf č.16 - hodnotový rámec - přesvědčení respondentů - 
"Skutečně si nemyslím, že existuje nějaký druh duchovní, božské 

nebo životní síly." (v procentech)
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Nejméně často volí jako výraz svého přesvědčení respondenti výrok „Existuje 

Bůh jako osoba“. Značný pokles mezi lety 1991 a 1999 zaznamenalo toto přesvědčení 

v rámci celé populace ČR. Míra přesvědčení o tomto výroku je poměrně malá ve 

všech porovnávaných souborech. 
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graf č.17 - hodnotový rámec - přesvědčení respondentů - 
"Existuje bůh jako osoba." (v procentech)
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Podobu náboženské víry zjišťovala také otázka, ve které měli respondenti na 

výběr šest možností; „Nevěřím v Boha.“; „Nevím zda Bůh existuje a nevěřím, zda o 

tom můžeme získat jistotu.“; „Nevěřím v zosobněného, ztělesněného Boha, ale věřím 

ve vyšší moc.“; „Někdy věřím v Boha, někdy ne.“; „Věřím v boha, přestože mám své 

pochybnosti.“; „Vím, že Bůh existuje, nemám o tom žádné pochybnosti.“. 

Respondent měl vybírat jednu variantu, která nejlépe odpovídala jeho názoru.  

Ve všech srovnávaných výzkumech vytvářejí odpovědi respondentů odlišnou 

strukturu názorového spektra. Můžeme říci, že se vytvořily tři odlišné žebříčky (viz 

tab. 5). Odpovědi obou výzkumů vysokoškoláků vytváří vcelku podobné pořadí, 

ovšem míry zastoupení jednotlivých výroků jsou značně odlišné. 

Kromě rozdílů v pořadí upozorněme též na to, jakým způsobem jsou názory 

tázající se  po podobě vlastní víry v souboru rozděleny. V případě Duhových je patrný 

jasný důraz na dva výroky („Nevěřím v zosobněného, ztělesněného Boha, ale věřím 

ve vyšší moc.“ „Vím, že Bůh existuje, nemám o tom žádné pochybnosti.“), přičemž 

oba jsou vyjádřením náboženskosti, byť značně odlišného charakteru, na úkor zbylých 

čtyř. Tato situace je mezi srovnávanými výzkumy jedinečná. U studentů FHS svědčí 

sice „vůdčí“ názor (odpovídá tak téměř polovina respondentů) o náboženskosti 

respondentů, ovšem další dva, které představují druhou podstatnou část respondentů 

(36%) naopak svědčí o vyslovené nevíře (v Boha). Pluralita názorů dále roste jak 

mezi Vysokoškoláky, tak v rámci celku obyvatel ČR. Zároveň s tím také roste 

množství respondentů, kteří jsou přesvědčení ateisté (tj. odpovídající „Nevěřím 

v Boha“), popř. agnostici (tj. odpovídající „Nevím zda Bůh existuje a nevěřím, zda o 
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tom můžeme získat jistotu.“), mezi Vysokoškoláky je takových respondentů 

dohromady 45% a v populaci ČR 48%. 

 

Tab.č. 5 – hodnotový rámec – podoba víry respondenta (podíl je uváděn v procentech) 

Duhoví 
Aufbruch 
1997 

FHS 2004 
Vysokoškolá
ci 2003 

 podíl pořadí podíl pořadí podíl pořadí podíl pořadí 
„Nevěřím v Boha.“ 4 5. 33 1. 17 3. 25 2. 

„Nevím zda Bůh existuje a nevěřím, 
zda o tom můžeme získat jistotu.“ 

8 3.-4. 15 3.-4. 19 2. 20 3. 

„Nevěřím v zosobněného, ztělesněného 
Boha, ale věřím ve vyšší moc.“ 

53 1. 19 2. 49 1. 30 1. 

„Někdy věřím v Boha, někdy ne.“ 0 6. 7 6. 2 6. 6 6. 

„V ěřím v boha, přestože mám své 
pochybnosti.“ 

8 3.-4. 10 5. 8 4. 10 4. 

„Vím, že Bůh existuje, nemám o tom, 
žádné pochybnosti.“ 

27 2. 15 3.-4. 6 5. 9 5. 

 

Na prvním místě se u Duhových i vysokoškoláků umístil výrok „Nevěřím v 

zosobněného, ztělesněného Boha, ale věřím na vyšší moc.“, i když se značně odlišnou 

mírou zastoupení tohoto výroku v celku toho kterého souboru (viz graf č.18). Tato 

podoba víry je vlastní více jak polovině Duhových (53%), podobně je tomu také u 

studentů FHS (49%), kteří se co do množství respondentů zastávajících tento názor 

liší od Vysokoškoláků (30%) o 19%. Přes tento zásadní rozdíl zůstává výrok i u nich 

na prvním místě, nicméně jen o pouhých 5% před výrokem „nevěřím v Boha“.   

graf č.18 - hodnotový rámec - podoba víry: „Nevěřím v zosobněného, 
ztělesněného Boha, ale věřím na vyšší moc.“ (v procentech)
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Kontrastem k důrazu na tuto víru ve „vyšší moc“ mezi Duhovými a studenty 

FHS je hodnocení platné pro celek české populace, které na první místo naopak staví 

úplné odmítnutí víry v boha výrokem „Nevěřím v Boha.“ (viz graf č.19). Zatímco u 

studentů FHS se toto mínění dostalo až na třetí místo a u Duhových až na místo páté, 

předposlední, tj. až na druhý konec názorového spektra s pouhými 4 %. 

graf č. 19 - hodnotový rámec - podoba víry: "Nevěřím v Boha." (v 
procentech)
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Dalším názorem často vyjadřovaným mezi vysokoškoláky a v celku populace 

ČR (viz graf č. 20) je agnostické „Nevím zda Bůh existuje a nevěřím, že o tom 

můžeme získat jistotu“. Jak vidíme, v tomto víru v „Boha“ odmítajícím stanovisku 

předstihli vysokoškoláci i celek obyvatel ČR. Připomeňme proto situaci, která 

nastávala v případě náboženských hodnotových orientací (viz grafy č. 3;5;7;9), kdy 

vysokoškoláci poměrně často (přibližně vždy pětina až třetina respondentů) u těchto 

výroků uváděli odpověď „nevím“36 . Domníváme se, že tento fakt opět poukazuje 

k určité názorové nevyhraněnosti v oblasti náboženství u části respondentů těchto 

výzkumů . 

                                                 
36 Na tuto souvislost upozorňujeme mimo rámec sekundárních analýz, které jsou jednak součástí této 
práce jako již ověřený předpoklad (právě díky nim hovoříme o náboženském hodnotovém typu) 
důvodem této poznámky je, že námi uváděná hodnotá „nevím“ není zahrnuta  ve 
výpočtech korelačních vztahů. 
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graf č. 20 - hodnotový rámec - podoba víry: "Nevím, zda Bůh 
existuje,nevěřím,že o tom můžeme získat jistotu." (v procentech)
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Dalším výrokem, který se ve srovnání Duhových a respondentů ostatních 

výzkumů svou důležitostí ukazuje jako diferencující faktor, je „Vím, že Bůh existuje, 

nemám o tom žádné pochybnosti“. Pro Duhové je druhý nejdůležitější a v rámci 

srovnání s ostatními výzkumy používají tento výrok nejčastěji. V celku populace ČR 

je tento názor zastáván o poznání méně (rozdíl činí 12%), nejméně toto mínění sdílejí 

vysokoškoláci.  

Všechny výroky vzhledem k prvnímu jmenovanému („Nevěřím v zosobněného, 

ztělesněného Boha, ale věřím na vyšší moc.“) naznačují, byť to přímo neříkají  a 

nemusí to tak být pochopeno, že se jedná o zosobněného a ztělesněného „Boha“. 

V případě Duhových se ve srovnání těchto dvou pojetí (tj. Boha a boha), které však 

spadají v jeden výrok, ukazuje zásadní rozdíl (viz kap. 3.3.5.). Proto můžeme takové 

pochopení výroku v této otázce předpokládat. Faktem zůstává, že nepochybnou víru 

v boha proklamuje více jak čtvrtina Duhových (viz graf č.21). 

graf č. 21- hodnotový rámec - podoba víry: "Vím, že Bůh existuje, 
nemám o tom žádné pochybnosti." (v procentech)
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Míra zastoupení výroku „Věřím v Boha, přestože mám své pochybnosti.“ se ve 

všech sledovaných výzkumech příliš neliší (viz graf č. 22) a počet respondentů, kteří 

zastávají toto přesvědčení, pohybující se mezi 8 až 10 procenty, jej řadí ve všech 

šetřeních na čtvrté, předposlední místo co do vyjádření této podoby víry. 

graf č. 22 - hodnotový rámec - podoba víry: "Věřím v Boha, 
přestože mám své pochybnosti." (v procentech)
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Na grafu č.23 můžeme vidět, že podíl respondentů, u kterých je podoba víry 

v boha vyjádřena výrokem „Někdy věřím v Boha, někdy ne.“, je mezi Duhovými 

nulový. Toto odmítnutí situační podmíněnosti víry jen potvrzuje, že religiozita 

Duhových se odlišuje od vysokoškoláků i od hodnot typických pro celek ČR. 

graf č. 23 - hodnotový rámec - podoba víry: "Někdy věřím v 
Boha, někdy ne." (v procentech)
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Tato kapitola nám umožnila určit a porovnat religiozitu Duhových 

v hodnotovém rámci co do podoby víry a náboženského přesvědčení. Odpovědi 

Duhových opět potvrdily, že pro ně náboženství má větší význam, než pro 

respondenty ostatních výzkumů.  
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Zároveň nám tato část umožnila částečně u Duhových konkretizovat 

převládající podobu boha, jako ducha či životní síly a zároveň podobu vztahu jako 

víry ve vyšší moc a víry v boha. V tomto ohledu můžeme charakterizovat rozdíl vůči 

vysokoškolákům a celku populace ČR jako míru rozdílnosti názorů. 

V porovnávaných výzkumech jsou daleko více zastoupeny výroky, které odmítají 

působení nějakého božského principu, ale také odmítají nebo relativizují náboženský 

vztah. Religiozita Duhových má tedy v tomto hrubém obrysu jednotnější podobu než 

rozsáhlejší soubory. Zainteresovaný postoj k náboženským otázkám můžeme proto do 

určité míry považovat za jednotící element skupiny.  

Upozorňujeme znovu, že z tohoto nelze usuzovat o náboženství jako jednotícím 

prvku českých příznivců hnutí, zejména o konkrétní tradici nebo učení. Jde spíše o 

projev větší duchovní aktivity Duhových, která s sebou přináší také zvýšenou 

pozornost vůči náboženským tématům. O tomto pojednává následující kapitola, která 

se věnuje detailnějšímu rozboru problematiky za pomocí odlišného postupu 

zkoumání. 

3.3. Kvalitativní výzkum religiozity Duhových 

Kvalitativní výzkum byl v první řadě zaměřen na hlubší porozumění v oblastech 

hodnotových struktur, které byly zkoumány za pomoci dotazníkového šetření. 

V tomto smyslu se jednalo spíše o „dovýzkum“, než samostatné zkoumání dané 

problematiky. Tento dovýzkum by však mohl být z hlediska přípravy kvantitativního 

empirického výzkumu také vlastně předvýzkumem šetření modifikovaného pro 

specifické podmínky Duhové rodiny, protože (mimo jiné) do značné míry přispívá 

k zjištění validity výzkumného instrumentu. 

Využití polostrukturovaných rozhovorů nám umožňuje porozumět hlouběji, co 

si s danými otázkami nebo výroky respondenti spojují a jak jim rozumí. Vedle toho 

vidíme jaký mají v takto pochopené či naznačené oblasti názor a zda tento názor lze 

začlenit do nějakého obecnějšího proudu (náboženského učení). 

K poznání religiozity ze strany chování skupiny se obvykle uplatňují zejména 

postupy zúčastněného pozorování. Přestože jsme byli na setkáních Duhové rodiny 

několikrát přítomni, metodika našich záznamů zúčastněného pozorování bohužel 

neumožňuje podat přesnější obraz vyjádření religiozity Duhových. Zaznamenané 

projevy ritualizovaných projevů chování a stejně tak kultických projevů víry nebyly   

spojeny s obsahem vedených rozhovorů a proto by nám smysl takového jednání zůstal 
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skryt. Byly to právě až rozhovory, které nám poskytly konkrétnější představu o 

religiozitě nebo spíše duchovnosti Duhových. Ovšem tyto rozhovory byly 

strukturované a přizpůsobené jiným otázkám. 

Pro představu uveďme aspoň krátký výčet některých projevů náboženskosti. 

V první řadě tyto jevy vycházejí z pojetí času i prostoru, na který jsme zvyklí z života 

v moderní městské společnosti. Čas se zde neměří. Tempo se přizpůsobuje cyklickým 

změnám jak to jen v krátké perspektivě jednoho měsíce lze. Ústředním bodem je 

úplňková noc, která je vrcholem celého shromáždění, a která představuje zrod nového 

času.  

Prostor má také svůj střed. Je jím prostranství s hlavním ohništěm. To je 

posvátným prostorem, kde se dodržují určitá základní pravidla, která jsou projevem 

úcty celého shromáždění k ohni a popelu symbolizujícími zrození a očištění.  

Na tomto místě se lidé scházejí pravidelně dvakrát denně ke společnému jídlu. 

Lidé držící se navzájem za ruce tvoří společně kolem ohniště kruh a společně zpívají 

tradiční zpěvy a na závěr mantru „Óm“. Je to obřad poděkování. Uvnitř kruhu 

strávníků je většinou menší kruh obklopující jídlo, který mu na závěr zřejmě požehná. 

Toto jsou společné rituály, do kterých se zapojuje většina účastníků 

shromáždění. Další ritualizované projevy religiozity jsou například částmi 

šamanských praktik (indiánská sauna, bubnování v rytmu navozujícím trans), ale také 

terapeutických systémů, které stojí na tradicích budovaných na dálném východě. 

(např. Raiki, Shia-tsu, Chi-kung, jóga). Jsou zde často provozovány skupinově a 

slouží k osobnímu rozvoji zúčastněných. Na větších shromážděních se vytváří 

specializovaná místa, která slouží k meditacím, cvičením. Místa, která jsou chráněna, 

a na kterých se dodržují určitá „neznečišťující“ pravidla. Ale Setkáme se zde také 

například s výukou dervišských tanců, s lidmi vyučující o psychotropních látkách atd. 

Zkrátka spiritualita na shromáždění se projevuje ve všemožných podobách. Lidé zde 

v menších či větších skupinách sdílí své zkušenosti a zážitky. Samozřejmě platí, že 

čím větší shromáždění, tím více projevů chování ovlivněných určitými druhy 

náboženských představ. Právě výzkum propojení nejrůznějších praktik s vědomím 

těch, kteří je podstupují je oblastí, která teprve čeká na realizaci. 
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3.3.1. Metodika kvalitativního výzkumu 

 Použitá metodika částečně využívá  předcházející, kvantitativní části šetření. 

Zároveň se sběrem dat během dotazníkového šetření na celoevropském shromáždění 

Duhové rodiny v červenci roku 2005 a pokusů o první rozhovory, se ukázala nutnost 

rozhovor do určité míry standardizovat. Z hovorů s respondenty kvantitativního 

šetření totiž zároveň vyplynula určitá bezradnost, která se projevovala při dotazování 

s použitím standardizovaných uzavřených otázek.  

Pro strukturu rozhovoru jsme proto použili otázky z kvantitativního šetření a to 

zejména s důrazem na část výroků týkajících se hodnotových orientací. Tuto strukturu 

rozhovoru, doplněnou o další otevřené otázky, jsme použili následující měsíc na 

menším, regionálním - „českém“ shromáždění Duhové rodiny. 

Zároveň s pokračující distribucí dotazníků v rámci kvantitativního šetření byli 

někteří respondenti dotazováni jednak v souvislosti s tím, jak porozuměli daným 

otázkám kvantitativního šetření, a dále jim byly kladeny otázky související s danou 

problematikou jednotlivých indikátorů náboženských hodnotových orientací. Ve 

výsledku se tak jednalo o polostrukturované rozhovory vedené s účastníky 

shromáždění. 

Rozhovory byly vedeny individuálně, ovšem s tím, že v prostředí shromáždění 

někdy svými názory přispívali do hovoru také jiní Duhoví, kteří byli momentálně 

přítomní. Záznam rozhovorů uvádíme v příloze č.6. 

Při interpretaci dat z rozhovorů postupujeme na úrovni hodnotových orientací a 

hodnotového rámce ve třech krocích. Prvním krokem zpracování dat z rozhovorů je 

uchopení porozumění obsahu otázky, resp. indikátoru, respondentem. Zároveň s tím 

bylo toto porozumění zobecněno a takto zobecněný charakter odpovědi je uveden 

jako součást charakteristiky dané hodnotové oblasti. Druhým krokem bylo 

zhodnocení vlastních názorů dotazovaných s ohledem na to, jaké vykazují společné 

prvky. Posledním krokem této analýzy bylo srovnání s teoretickým konceptem 

religiozity,  který je popsán v kapitolách 2.1.2. a 2.1.3. Pro ilustraci někdy vkládáme 

přímo do textu citace některých rozhovorů. Číslo v závorce je pořadovým číslem 

rozhovoru, které uvádíme v příloze č.6. Stejným způsobem odkazujeme k jednotlivým 

rozhovorům i v rámci analýzy. 
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3.3.2. Hodnotová preference „náboženství“ v rámci základních životních 

hodnot 

Tak jak jsou hodnotové preference indikovány, skýtají pro respondenty značné 

úskalí v tom, jak mnohoznačně mohou být pochopeny. Respondenti během terénního 

sběru neustále útočili otázkou, co si mají pod daným indikátory (tedy pod pojmy 

„práce“, „rodina“, „náboženství“ atd.) v baterii představit.  

Pro ilustraci uvádíme odlišné výklady tří respondentů. Jejich chápaní se v tomto 

případě do jisté míry kryje s tím, jaké podoby náboženství vymezuje T. Halík ve své 

knize „Vzýván i nevzýván“. Halík (2004) zde vymezuje náboženství jako „religio“, 

„confesio“, „pietas“ a „nová náboženská hnutí“. S popisem Duhových se překrývají 

první tři jmenované.  

Tyto kategorie používáme čistě ilustračně, jako kategorie pro popis rozdílného 

přístupu k chápání náboženství. Tyto kategorie jsou nespojité v tom ohledu, že 

zatímco určitá kategorie pro určitého člověka znamená kladné hodnocení popř. 

vysokou důležitost náboženství. Ta samá kategorie může pro jiného člověka, popř. 

jiná kategorie pro toho samého člověka, znamenat příčinu odmítnutí nebo 

nedůležitosti takového pojetí náboženství. 

Náboženství chápané jako „religio“, představuje integrující sílu ve společnosti 

vytvářející určitý společenský systém. Náboženství tak je konkrétně chápáno jako 

„Společný následování boha nebo bohů ve společnosti.“ (5) 

Náboženství jako nauku nebo doktrínu můžeme označit „confesio“ (1). Církve 

se stávají ochranitelkami tohoto učení, které však není vírou samotnou. Právě 

přesvědčení o výlučné spojitosti náboženství s dogmatismem církví pak náboženství 

odsunuje v hodnocení mezi nedůležité hodnotové preference (7).  

Víru jako prožitek a osobní zbožnost můžeme nazvat pietas (9). O tomto pojetí 

náboženství se blíže zmiňuje kapitola věnovaná hodnotovému rámci. 

3.3.3. „Náboženství“ jako hodnotová orientace 

Podívejme se blíže, jakým způsobem lze interpretovat data týkající se 

hodnotových orientací získaná v souboru Duhových získaná během kvalitativního 

šetření. Nejdříve budeme zabývat výroky „Doufám, že po smrti existuje další život.“ a 

„Se smrtí vše končí.“, které se, spolu se specifikujícím výrokem „Lidé vstanou tělem 

a duší z mrtvých.“ ,váží k postojům zaujímaným k otázce posmrtné existence. 
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Třetímu jmenovanému se budeme věnovat také zvlášť, stejně jako výroku „Život má 

smysl, protože existuje Bůh.“. 

 

Oba prvně jmenované výroky spojují problematiku kontinuity a omezenosti 

života. Co se týče formální stránky těchto výroků dospěli jsme k tomu, že respondenti 

tyto výroky chápou individuálně, ale také obecně. Rozdílnost chápání se ukazovala 

jako jeden z rozhodujících činitelů pro volbu odpovědi v dotazníku a často pak 

způsobila zaujetí různých stanovisek. Pokud se však sjednotil pohled na výrok a jeho 

pochopení, sjednotila se také odpověď. 

Obecným chápáním (7;5) máme na mysli to, že respondenti interpretují výrok 

z pohledu na další život jako život obecně, který individuální smrt nutně nemůže 

v rámci celku světa či bytí ukončit. Takový postoj v dané oblasti pak znemožňuje 

uchopení dalších názorových souvislostí, protože zaujetí tohoto postoje 

předznamenává nedůležitost nebo možná nesrovnatelnost smrti a života jednotlivého 

v rámci celku a vede pak k neutrálnímu či vyhýbavému stanovisku zejména v případě 

výroku „Doufám, že… .“ (7;5) a zároveň zamítavému stanovisku vůči výroku „Se 

smrtí vše končí.“. 

 Individualistickým chápáním máme na mysli vztažení platnosti výroků na svou 

osobu, na svůj život. Individualistické stanovisko je tedy vlastně také nutné pro 

nesouhlas s tím, že po smrti něco dál pokračuje. Duhoví (2;3;6;9) se však, jak ostatně 

ukazují i data kvantitativního šetření (viz graf č. 4), kloní častěji k názoru, že život 

nějak pokračuje. Mimo to se však projevují také tendence k „agnostickému“ 

názorovému zaměření (1;8), které odmítají takové úvahy o posmrtné existenci jako 

neopodstatněné spekulace, které jsou pro život vlastně zavádějící. V kvantitativním 

šetření to pak je prezentováno právě variantou odpovědi „nevím“. Například v otázce 

po existenci duše jako určitého nesmrtelného principu říká jeden z Duhových: „To já 

taky nevím,…, to sis někde přečetl v knížkách, nebo ti to někdo řekl, ale máš tu 

zkušenost, jako že si už umřel?“ (8). 

  

Lze však říci, že Duhoví častěji předpokládají určitou kontinuitu bytí i po tom, 

co je označováno jako smrt. Další tázání, které se zaměřilo na konkretizaci těchto 

představ o posmrtné existenci,  ukázalo, že mezi Duhovými, kteří tuto existenci 

uznávají, jsou rozšířeny především představy a názory, které pochází z východních 

náboženských tradic. Jedná se nauku o koloběhu životů, jejíž prvky jsou 
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v konkrétních případech přijímány s jistými modifikacemi. Sledovanými součástmi se 

tedy stala přítomnost karmického učení, které je tradičně určující pro nauku o 

převtělování duší – reinkarnaci.  

V této souvislosti ještě upozorněme na významový posun, který znamená přijetí 

této tradice pro chápání výroku „Doufám, že po smrti… .“. V tomto výroku se pak 

často podle výpovědí dotazovaných stává sporným slůvko „doufám“ a to právě 

z hlediska motivu karmického učení. V tradičním pojetí znamená přijetí této nauky 

nutnost výrok odmítnout, protože další život svědčí o nedokonané, byť třebas 

podnikané cestě k vykoupení. Proto je v konečném hodnocení v rámci kvantitativního 

dotazování tento výrok hodnocen jako sporný a zodpovídán neutrálně (4, částečně 6) 

a zaniká tak efekt indikace náboženskosti, který působí ve vztahu k evropské 

křesťanské tradici, na kterou je zřejmě zaměřen i v kvantitativním šetření.  

Vedle tradičního pojetí této východní tradice přijímané včetně etické závaznosti, 

která plyne z přijetí karmického učení (3;4;6;9), se však projevuje také modifikace a 

detradicionalizace tohoto učení (srov. Lužný, Navrátilová 2001). V tomto smyslu je 

zbaveno svého vůdčí motivace v původním systému, kterým je vysvobození se 

z koloběhu převtělování,  a naopak nastupuje přijetí tohoto koloběhu jako pozitivního 

cíle (2;10). 

Snaha o vysvobození z koloběhu životů braném jako utrpení je první 

podmínkou, která se zároveň v daném systému stává fundamentem pro systém etický. 

Etická pravidla pak také postulují nezpůsobovat utrpení jak druhým, tak sobě samému 

a zbavovat se tak své karmické zátěže, což je právě podstatné pro osvobození se 

z životního koloběhu. Ovšem působení tohoto mravního imperativu může být 

zakotveno i bez autority těchto náboženských, transcendentních představ, z pouhého 

vědomí či uvědomování si sounáležitosti jak s druhými, tak se světem (5;8). 

Domníváme se, že analýza ukazuje, že byť se hodnocení těchto dvou výroků 

může u respondentů lišit, v důsledku se členové Duhové rodiny rámcově shodují. 

Odlišná stanoviska a názory vycházející z působení východní i západní náboženské 

tradice jsou v základě jejich společně sdílených etických hodnot, které projevují ve 

svém jednání a vědomí tohoto jednání; jak popisuje jeden z nich jde o: 

„…neubližování, a ono se na to dá vztáhnout úplně všechno, protože proto abys 

neubližoval, tak musíš umět ovládat mysl, být při vědomí atd., ale to bych řekl, že je 

všude stejný. V takových těch zápaďáckých náboženstvích, kam pro mě spadá islám, 

judaismus a křesťanství, se taky mluví o neubližování … a právě duchovní život je 
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držet se takových pravidel – etika – a od toho neubližování se může každýmu jeho 

osobní zkušeností a přemýšlením odvíjet něco jinýho. Pro mě z toho plyne 

jednoznačně snaha žít takzvaně ekologicky… “ (4). 

Mluvíme-li tedy v případě Duhových o náboženství máme na mysli především 

kompilát představ, který se liší od jednotlivce k jednotlivci. Závazný je pouze respekt 

ke všemu živoucímu. To, že je systém těchto představ do značné míry ovlivněn 

východními tradicemi, považujeme za součást konfliktního charakteru hnutí, které se 

proti zkorumpované tradici brání přijímáním netradičních prvků v idealizované a 

individuálním potřebám upravené podobě. 

 

Evropská tradice fakt posmrtné existence spojuje s konceptem lidské duše, který 

dal základ evropské etice a byl dále určitým způsobem rozvinut v křesťanství. 

Zkoumání tohoto křesťanského motivu probíhá za pomoci  výroku „Lidé vstanou 

tělem i duší z mrtvých.“. Podívejme se tedy na tento výrok.  

Významy zaznamenané během kvalitativního šetření, které byly určující pro 

hodnocení dvou předchozích výroků, jsou určující zároveň i pro tento výrok. 

Z odpovědí plyne, že posmrtná existence je odmítána a kontinuita je možná pouze na 

duševní úrovni, resp. že duše je součástí vyššího vědomí (2,6) nebo celku (4), který je 

věčný, popřípadě je sama o sobě nesmrtelná (3,9). Ani respondent, který sám sebe 

přímo označuje za křesťana, s tímto výrokem nesouhlasí, protože nevěří 

ve zmrtvýchvstání. Při detailnějším dotazu na přislíbené království nebeské říká: 

„…věřím v nebe, ale myslím si že tam je to ztraceno v překladech a možná 

nějakých biblických interpretacích a to nebe bych viděl jako alegorii pro…alegorický 

obraz, aby to živé bytosti pochopily – tu kontinuitu života,…“ (6). 

V ostatních případech se pak ani nesetkáváme s žádnými důslednějšími 

interpretacemi křesťanské tradice. Mezi Duhovými se jistě vyskytují, ale v našem 

šetření je jejich výskyt marginální.  

 

3.3.4. Zachycení religiozity v hodnotovém rámci 

Část kvalitativního šetření v sobě spojuje také tázání po pochopení vztahu 

Duhových k posvátnému a transcendentního vztahu jako takového. Již analýza témat 

indikátorů náboženských hodnotových orientací ukázala, že Duhoví se 

v náboženských otázkách pohybují spíše v kontextu východních náboženských tradic 
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nebo jejich částí, případně se jimi nechávají do jisté míry ovlivnit. Z toho plyne, že 

indikátory kvantitativního výzkumu orientované evropskou teistickou tradicí budou 

mít v této skupině jen omezený vypovídací charakter.  

V první řadě nás tedy zajímá, co respondenti rozumí pod pojmem bůh. 

V kvantitativní části šetření jsme se dozvěděli, že drtivá většina (85%) z nich je 

přesvědčena, že existuje duch nebo životní síla. Již z toho vidíme, že operovat 

s pojmem boha je v této skupině neužitečné, protože zdaleka nepostihuje mínění 

respondentů. Přesto s ním budeme dál pracovat, ale jen jako se substrátem, na jehož 

některé vlastnosti se budeme snažit poukázat tak, jak se nám jevily při dotazování 

Duhových. Koneckonců podobným způsobem vnímají pojem boha podle vlastních 

vyjádření i Duhoví, kteří tak reflektují své vlastní vědomí boha: 

„…slova jsou prostě nějaký nálepky na něco, a že když člověk sleduje trochu u 

lidí, jak ty nálepky používají tak, že může to slovo používat a začal jsem ho používat 

docela hodně a byť nevěřím v nějakého osobního boha, tak abych se domluvil, to 

slovo používám…“ (4, též 8). 

Na druhou stranu, přestože většina Duhových zaujímá jisté „panteistické“ 

stanovisko, se zde také objevuje naprosto opačná tendence vůči takové snadné 

přenositelnosti významu slova bůh. Konkrétně hovoří o zmíněné vyšší moci jako 

„prasíle“, která je určující pro „řád“ a „zákonitosti“ (1) nebo „karmu“ (7). Funkce této 

moci je ta, že obojí udržují svět v rovnováze. Tomuto univerzalistickému principu, 

kterým je prodchnut celý svět, však někdy odmítají říkat bůh pro jeho přílišný 

ideologicky předem podmíněný potenciál37 (1;5;7). Je to tedy spíše filosofické než 

náboženské stanovisko.  

I tyto představy jsou však některými respondenty považovány za zavádějící a  

postižené přítomností antropocentricky manipulativního principu, který této moci 

přiřkne funkci zacházení s věcmi ve světě;  

(Bůh) „…to není nějaká vyšší moc,  jsou to věci, které se dějí…“ (8). 

který je nadbytečný pro to, co činní svět božským; 

„…bůh je pro mě vztah lidí a nebo i zvířat. … Jsou vytvářející i vytváření. Jsou 

to i oni i ten vztah. Oni ho (boha – vztah) vytvářej…“ (5). 

Slovo bůh je však přijímáno a používáno i těmi, kteří se ztotožňují s tímto 

univerzalistickým pohledem. Zároveň s ním je pak pro tento jednotící princip světa 

                                                 
37 Tedy odmítají říkat Bůh, nikoliv bůh. 
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používáno mnoho výrazů, které svědčí o utilitárnosti onoho slova, všeobecnosti 

významu, ale i vědomí mluvčího. Tím se z čistě filosofické roviny dostáváme na 

úroveň jednání a vlivu přesvědčení na jednání, které tak můžeme nazvat náboženským 

(viz výše funkční definice náboženství kap. 1.2.). Tak slyšíme Duhové hovořit o 

„V ědomí“, ale také o „Matce zemi“ (2), „zákonitosti“ a zároveň „tajemnu“ či 

„duchovnu“ (9) mimo zaznamenané rozhovory je mnoho dalších pojmenování pro to 

co se stává základem pro náboženské přesvědčení38.  

Vidíme zde tedy dvě hlavní tendence v rámci tohoto panteistického proudu 

uvažování; ochotu používat (2; 4; 5; 8) nebo nepoužívat (1; 7) slovo bůh pro sílu 

stojící v základě světa; zároveň pak uznání (2; 9) či neuznání (4; 8) dichotomie božské 

a světské. 

Druhá jmenovaná tendence uvozuje další dimenzi religiozity, a to vztahování se 

v rámci „dění“ k bytí, ke světu, k bohu – víře jako dimenzi náboženského prožitku.  

Jedna z dotazovaných nazývá božským prvkem jakési „trvalé vědomí 

přítomnosti“ (2) ; obracení se k této přítomnosti – otevírání vědomí této přítomnosti, 

které je tak určitým druhem náboženské praxe, považujeme za náboženský vztah. 

Velmi podobně popisují vztah k božskému i ostatní respondenti, a to s větší či menší 

mírou zbožštění možnosti „napojení se“ na toto vědomí, nebo prostě dění, tedy 

vlastně opět rozlišení nebo nerozlišení světa na posvátné a profánní.  

Právě představa určité úrovně a případná snaha o její dosahování (2; 9), která 

tvoří dichotomii mezi přirozeným a nadpřirozeným světem, by nám v tomto případě 

dovolila hovořit o náboženství z pozice substanční definice. Na druhou stranu je tato 

hranice úplně zrušena pokud je tato úroveň, jako úroveň duchovní, posunuta přímo do 

centra zájmu každodenního života (4; 5; 8). 

Mezi Duhovými tak lze opět vysledovat vliv východní buddhistické tradice. 

Zatímco v křesťanské tradici je fyzický svět nutno transcendovat, zde se setkáváme 

s postojem, který transcenduje nikoli svět, ale ke světu, k přirozenosti. Duchovní 

úroveň je potom schopnost přijmout a plně procítit přirozený řád věcí a vzdát se 

duality rozum-tělo: 

„…když se do toho jako opravdu položíš a přestaneš mět vlastní vůli, tak se 

začnou dít věci, které tě někam kopou, když přestaneš plavat proti proudu, tak začneš 

vidět, jak ta voda teče, kterým směrem a jak se chová…“ (8). 

                                                 
38 Pro příklad: tao, atman, láska, bůh, vztah, energie, řád, karma, přirozenost aj. 
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Opět se zde ukazuje nutnost otevřenosti nebo připravenosti vědomí vnímat svět, 

tak jak je, bez tzv. zvyků mysli,  je to jedna z možných odpovědí na „krizi smyslu“ 

moderního měnícího se  světa, ve kterém autorita tradice ztrácí svou moc a na její 

místo musí nastoupit nějaká náhrada.  

Odpovědi Duhových ve všech částech šetření ukazují na ochotu zabývat se 

duchovními otázkami, dokonce více, než v jiných skupinách. Ukazují, že ve svém 

hledání nepodstupují jako kolektiv konkrétní a společnou cestu, ale v duchu doby, ve 

které se Duhová rodina zrodila, čerpá svou inspiraci z mnohých zdrojů. Jak říká 

pozvánka na shromáždění: „Závazný je respekt.“ (příloha 1). 

Duhoví přes vysoký stupeň reflexivity náboženského prožitku neupadají do 

čisté nebo omezující popisnosti. Naopak vědomí světa i sebe sama pro ně představuje 

prožitek, který jsou někteří ochotni nazývat náboženským nebo alespoň duchovním.  
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Závěr:  
V této práci jsme sledovali především dva cíle. Prvním bylo srovnání religiozity 

českých členů hnutí Duhová rodina s religiozitou obyvatel Česka a specificky 

určených skupin vysokoškoláků. Druhým bylo zasazení náboženských hodnotových 

postojů Duhových do kontextu teorie sociálních hnutí. V oblasti duchovních hodnot 

jsme poukázali na její průnik s teorií nových náboženských hnutí.  

V prvním bodě jsme postupovali za pomoci konceptu hodnot a jejich zkoumání, 

který vypracoval Prudký (2005). Vedle tohoto konceptu hodnot jsme pro informaci 

uvedli také další sociologické a psycho-sociální přístupy k hodnotám a jejich 

zkoumání. Zároveň s tímto obecným přehledem hodnotové problematiky jsme ukázali 

na její jednu součást, kterou je hodnotová dynamika. Posun ve vědeckém bádání v 

oblasti hodnot totiž také reflektuje skutečnost, že hodnoty nejsou pouhou statickou 

součástí společnosti a jejím jednotícím  prvkem, ale také zdrojem změny. To se 

ukazuje zejména ve chvíli, kdy ve společenské struktuře sledujeme specifické 

skupiny, v našem případě sociální hnutí, které se od celku odlišují svým hodnotovým 

rámcem. Proto můžeme Duhové nazvat „nomády přítomnosti“ (Melucci, 1989), kteří 

atakují hranice tradičních hodnot  a posouvají jejich významy a chápání. 

 

Prudkého model struktury hodnotových postojů byl použit při přípravě 

kvantitativního šetření provedeného mezi členy hnutí. Data získaná během terénního 

výzkumu na shromážděních hnutí nám umožnila provést srovnávací analýzu s 

výsledky několika jiných kvantitativních empirických šetření hodnot. Výsledky 

srovnávací analýzy vcelku jasně ukázaly rozdílnost religiozity Duhových a 

respondentů ostatních porovnávaných šetření. 

Na všech sledovaných úrovních hodnotové struktury, tak jak ji rozčleňuje 

použitý model, se projevila rozdílnost náboženských hodnotových postojů. 

„Náboženství“ jako hodnotová preference se ukázalo u Duhových na žebříčku 

„základních životních hodnot“ jako výrazně důležitější než u respondentů ostatních 

výzkumů. Na rozdíl od Duhových, kteří „náboženství“ považují za důležité, je 

„vysokoškoláci“ a Češi obecně považují za nedůležité.  

Též na úrovni hodnotových orientací výsledky srovnávací analýzy ukázaly 

rozdíl v přístupu k otázkám s duchovně-náboženským obsahem. Mimoto můžeme 

konstatovat, že odpovědi dotazovaných Duhových ukazují jednotnější a rozhodnější 

přesvědčení, než je tomu u respondentů dalších výzkumů. Tato jednota  přesvědčení 
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je patrná zejména v náboženské oblasti. Zároveň s tím můžeme konstatovat, že 

indikátory religiozity u Duhových obecně potvrzují silnější vliv náboženství. Na 

druhou stranu jiné, směřující na tradiční křesťanskou religiozitu jsou Duhovými 

odmítány silněji než u zbytku populace. Také v tom můžeme spatřovat vliv 

„nomádské“ kontrakultury Duhové rodiny. 

Ve srovnání s ostatními výzkumy lze u Duhových konstatovat silnější 

náboženské přesvědčení než u respondentů ostatních výzkumů. I zde se ukazují 

problémy s indikátory zaměřenými především na zkoumání tradičních forem 

religiozity. Indikátory hodnotového rámce však přesto ukázaly na jasnou podporu 

neteistického charakteru náboženského přesvědčení.  

 

Druhý pohled představuje působení náboženství na hodnotové orientace členů 

Duhové rodiny z hlediska propojení teorie nových sociálních a náboženských hnutí. 

Již v teoretické části jsme poukázali na prvky, které působí v jádru hnutí a svou 

povahou mohou souviset s náboženstvím.  

Na individuální a zčásti kulturní úrovni budování kolektivní identity hnutí, na 

kterých působí Duhová rodina v duchu kontrakulturního hnutí jako „demaskující“ a 

„demokratizační“ činitel, můžeme dík datům z kvalitativního výzkumu konstatovat 

několik zjištění. Z rozhovorů je patrné, že na individuální úrovni čeští Duhoví 

vykazují tendenci k „privatizaci náboženství“, tj. duchovnímu hledačství a 

eklekticismu, které vedou k budování „nového vědomí“. Jednotlivci přijímají některé 

prvky různých náboženských systémů (zde můžeme hovořit o prvcích plynoucích jak 

z křesťanství, buddhismu, pohanství nebo indiánské tradice). Tato individuální 

syntéza však nemá podobu nějakého nového náboženství, které by bylo 

charakteristické pro skupinu jako celek. 

V kulturní rovině reagují Duhoví většinou negativně na povahu tradičních 

podob náboženství a jejích institucionalizovaných podob. Často se ve své duchovní 

orientaci vztahují k alternativám, které nacházejí v jiných náboženských systémech a 

směrech. Výsledkem je pestrá směsice, v níž můžeme stále pozorovat vliv 

„neviditelného náboženství“, ale také jeho sofistikované reflexe. 

Na rovině proklamativních prohlášení a dík faktické nepřítomnosti monetárního 

systému v rámci shromáždění, můžeme tvrdit, že shromáždění Duhové rodiny nejsou 

místy pro obchod s duchovnem, jak je tomu v případě zkomercializovaných proudů 

Nového věku. Na druhou stranu však nesmíme zapomínat, že se jedná o dočasná 
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pravidla a hodnoty. Naše data do jisté míry indikují druhý, intelektuální proud 

Nového věku, ovšem v modifikované podobě. Část z nich jsme vysledovali v 

působení východních, zejména buddhistických tradic, tendenci k synkretismu, 

holismu a uctívání Matky země. 

 

Metodologie, kterou jsme použili v kvantitativním šetření, tvořila výchozí 

základ pro šetření kvalitativní. Při jejím aplikování na specifickou společenskou 

skupinu jsme zároveň ověřovali její vypovídací hodnotu. Díky pozměnění 

metodického nástroje, tj. využití otevřených otázek v kvalitativní části výzkumu, se 

uzavřené otázky kvantitativního šetření ukázaly do určité míry omezující jak pro 

poznání religiozity, tak pro jejich chápání respondenty. 

Je proto nutno poznamenat, že náboženská pestrost, která je vlastní tomuto hnutí 

nemohla být dokonale prozkoumána. V budoucím výzkumu by mělo být použito 

propracovanějších nástrojů sloužících deskripci projevů náboženského chování, což 

by umožnilo jejich lepší interpretaci a srovnání v širším měřítku. Další práce by proto 

měla vyjít jak ze zpracování netradičních forem náboženskosti, o jejichž sílících 

tendencích se zmiňují některé výzkumy religiozity obyvatel ČR, tak z použití některé 

z efektivnějších metod popisu sociálního hnutí. 
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Přílohy: 

Příloha č. 1 – „programové prohlášení“ 

dokument, který byl sdílen na společné e-mailové adrese Duhové rodiny. 
 
RAINBOW FAMILY of LOVE & LIVING LIGHT. (A SHORT HISTORY) 
RAINBOW RODINA LÁSKY A ŽIVÉHO SVĚTLA. (STRUČNÁ HISTORIE) 
 
  V polovině šedesátých let bylo ve Spojených Státech hodně lidí, kteří byli 
nespokojení se životem a společností, ve které žili, a rozhodli se vyzkoušet 
alternativní životní styl. 
  Dali se dohromady a žili v komunitách roztroušených po celých Spojených Státech. 
Tyto komunity mezi sebou měly určité kontakty, ale lidé se setkávali spíš na 
hudebních festivalech, které někdy trvaly i několik dní. Nejslavnějším byl 
Woodstock. Brzy si uvědomili, že se můžou vzájemně hodně učit, a stávalo se, že 
problémy druhých se podařilo vyřešit. Někteří z těch lidí se rozhodli setkat se na 
klidném místě, daleko od hluku a davu, někde, kde by spolu mohli rozmlouvat a 
předávat si své zkušenosti. Kde by si mohli vzájemně předávat své znalosti a 
dovednosti. Tak se uskutečnily první gatheringy - shromáždění. 
  Brzy bylo jasné, že taková setkání v divočině si vyžadují určitá základní pravidla, 
jestliže lidé chtějí ve zdraví přežít. Velký problém, který bylo třeba vyřešit, 
představovala komunikace. Lidé mluvili jeden přes druhého, každý se chtěl vyjádřit, 
ale nikdo neposlouchal. Proto se rozhodlo, že se zavede systém používaný 
indiánskými kmeny Severní Ameriky během zasedání rady, Talking Circle (Hovořící 
Kruh) a Talking Stick (Hovořící Hůl). Ten systém zafungoval a používá se dodnes. 
Popel z táborového ohně se používá k mytí místo mýdla, a také k léčení ran, takže je 
důležité, aby se spalovalo jen mrtvé dřevo a popel zůstal čistý.Pro zdůraznění byl 
oheň prohlášen za svatý. 
  Psi nesmějí volně běhat po prostranství určeném k táboření. Psi se sdružují do 
smeček (smečky jsou nebezpečné), chodí po jídle do kuchyně a všude tam kálejí 
(hygiena), a lezou do cizích stanů (obtěžují). 
 Neužívají se žádné drogy ani alkohol (hrozí narušení a agrese). Nepoužívají se také 
elektrické přístroje (hluk a rušení) - jen akustická hudba a zpěv. Hlavní kuchyně je 
vegetariánská, a to z praktických a ekonomických důvodů. Maso a masné produkty 
jsou příliš drahé, a pro vegetariány by bylo nutné vařit v oddělené kuchyni. Denně se 
připravují dvě jídla, která jsou pro jednoduchost a rovnost podávány v kruhu. V 
okruhu pěti metrů od tekoucí vody se nepoužívá žádné mýdlo, aby se zabránilo jejímu 
znečištění. Všechna tato základní pravidla platí dodnes. Pro zjednodušení komunikace 
týkající se shromáždění byl jako ukazatel vybrán úplněk. Týden před úplňkem se 
konají talking circly a workshopy, a poslední tři dny před úplňkem jsou určeny pro 
setkávání v hlavní radě (kde se rozhoduje o důležitých věcech týkajících se celé 
skupiny), a úklid tábořiště. 
  Po několika letech, kdy se konala shromáždění, lidé ucítili, že by chtěli dát skupině 
nějaký název. Dlouhý čas uplynul, než bylo nalezeno jméno, které by vyjadřovalo a 
sjednocovalo různé způsoby myšlení, konání a víry celé skupiny. Zní ”The Rainbow 
Family of Love and Living Light” – “Duhová Rodina Lásky a Živého Světla” a je 
naším jménem dodnes. Stalo se tak v roce 1972. Tak se zrodila rodina. Bylo rovněž 
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odsouhlaseno, že první týden v červenci se bude každoročně konat národní 
shromáždění, a že 4. července v poledne se všichni spojí v kruhu a budou držet čtyři 
minuty ticha, aby se každý mohl modlit ze mír ke svému bohu a svým způsobem. To 
děláme i dnes a není neobvyklé, když se v takovém kruhu shromáždí deset až patnáct 
tisíc lidí. 
  Význam jména vyjadřuje rodinu, kterou tvoří všechny barvy lidstva. Ať už jde o 
barvu kůže, rasu, náboženství. věk, politiku i sexuální orientaci. Všichni jsou vítáni, 
všichni jsou potřební. Odmítat jednu z barev znamená odmítat rodinu, tak jako 
vymazat jednu z barev duhy znamená vymazat duhu. V našem jazyce duha znamená 
respekt. Respekt k druhým a k našim odlišnostem, a respekt k našemu okolí. 
  Z respektu roste láska. Můžeme respektovat, aniž bychom milovali, ale nemůžeme 
milovat, aniž bychom respektovali. 
  Když skupina dostala své jméno, rozhodlo se, že než se lidé usadí k jídlu, vezmou 
se za ruce a vytvoří kruh, symbolizující jednotu rodiny, a budou stát v tichu, aby 
každý mohl vzdát díky za jídlo svým způsobem a svému bohu. Později se k tomu 
přidalo zpívání, ÓM, tleskání a pokřik radosti. Ale hlavní je spojení rukou a tichá 
modlitba. 
  Rainbow rodina nemá žádné náboženství, žádné vůdce, nebo guru. Nejsme žádnou 
organizací anebo klubem se členy a poplatky. Každý je zodpovědný za své činy a 
nikdo nemá právo dělat cokoliv jménem rodiny. Jednáme na základě konsensu a 
jedině po konsensu celé rodiny je možno jednat jejím jménem. Jsme rodinou, která 
sestává z jednotlivců, kteří se skrze respekt k druhým stávají živým celkem, jenž 
může růst a pokrýt celou planetu. 
  Nemáme Rainbow shromáždění, máme shromáždění Rainbow rodiny. Když do něj 
každý vnese Rainbow ducha, pak se stává Rainbow shromážděním. 
  Útrata je hrazená z příspěvků darovaných do Magic Hatu - Magického Klobouku, 
který koluje v kruhu po každém jídle. Žádná suma není určená, záleží na vašich 
možnostech. Prostředky z Magického Klobouku se hradí nejen jídlo, ale i všechny 
ostatní výdaje, a stará se o ně Rada Magického Klobouku, jejíž členové jsou vybráni 
na shromáždění. Klobouk se nazývá magický, protože vždycky zajistí dostatek peněz, 
jakoby čarovným způsobem. 
  Pro shromažďování a rozšiřování informací, místních i mezinárodních, máme 
focalizery (prostředníky). Patří mezi ně ti z rodiny, kteří neváhají utrativ vlastní čas i 
peníze, aby udrželi celosvětovou komunikační síť pro celou rodinu. Jsou pomocníky, 
ne vůdci. Někdy dostane focalizer od jednotlivců malý příspěvek, který mu pomůže 
pokrýt jeho výdaje. R.I.C. je malá skupina focalizerů, kteří udržují a aktualizují 
seznam focalizerů a noviny. Tato práce je také z valné části hrazena samotnou 
skupinou. 
  Tak to je stručná historie naší Rainbow rodiny a ještě stručnější vysvětlení 
některých z našich tradic. I když se rodina mění a rozrůstá, tady jsou naše kořeny a ty 
se nemění. Když chcete vědět, kam kráčíte, musíte nejdříve vědět, odkud jste vyšli. 
Zkuste se zeptat tisícovky lidí z rodiny “Co je to Rainbow?” a dostanete tisíc různých 
odpovědí. A všechny jsou správné. Každý jednotlivec patřící do rodiny má své vlastní 
představy, a protože tvoříme jeden celek, každá jeho součást v sobě tento celek 
obsahuje. Takže každá odpověď musí být správná. Závazný je respekt. 
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Příloha č. 2 -  Maslowova hierarchie potřeb 

 

 

 

 

 

                                                                             

                                        
        Sebere- 

                                                             alizace                 
                                                        naplnění cílů a 
                                                     přirozených sklonů 
                                                      jedince a úspěch 

                                                  Úcta a uznání:  sebeúcta, 
                                                vědomí vlastní ceny, úcta,                                                   
                                                       ocenění a obdiv druhých                     

                                         Sociální:  potřeba přináležet, milovat, 
                                           být milován, být v kontaktu s jinými 

                                          Bezpečí: potřeba ochrany a bezpečí                
 
                                   Fyziologické:  potřeba přístřeší, přežití, jídla a pití 
                             .                                                                                                  
. 

 

Potřeby m ěnící se podle 
situace, v níž lidé žijí  

Sociální a civiliza ční 
pot řeby  

Základní a 
instinktivní 
pot řeby  
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Příloha č. 3 – diagram motivačního kontinua 

 

 
Zdroj: Řeháková B. 2006 
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Příloha č. 4 – místa konání shromáždění evropské Duhové rodiny od roku 1983 

1983 – Itálie 

1984 – Švýcarsko 

1985 – Itálie  

1986 – Francie  

1987 – Španělsko  

1989 – Španělsko  

1990 – Norsko  

1991 – Rakousko  

1992 – Polsko 

1993 – Polsko  

1994 – Irsko  

1995 – Slovinsko  

1996 – Česká republika 

1997 – Portugalsko  

1998 – Skotsko/Řecko 

1999 – Rusko  

2000 – Maďarsko  

2001 – Rumunsko ? 

2002 – Chorvatsko  

2003 – Francie  

2004 – Bulharsko  

2005 – Německo  

2006 – UK 
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Příloha č.5 – otázky kvantitativní části šetření  

– podoba dotazníku využitá při vlastním výzkumu 
 
Zde je několik skutečností. Prosím posuď jak je ve tvém životě důležitá 
 velmi důležité dost důležité ne příliš důležité vůbec nedůležitá 
Práce     
Rodina     
Přátelé a známí     
Volný čas     
Politika     
Náboženství     
 
Jaký je tvůj názor na následujícím výroky? 
 
Se smrtí vše končí 
s výrokem naprosto souhlasím  
s výrokem spíše souhlasím  
s výrokem ani nesouhlasím ani 
souhlasím 

 

s výrokem spíše nesouhlasím  
výrokem nesouhlasím  
nevíte  
 
 
Doufám, že po smrti existuje další život. 
s výrokem naprosto souhlasím  
s výrokem spíše souhlasím  
s výrokem ani nesouhlasím ani 
souhlasím 

 

s výrokem spíše nesouhlasím  
výrokem nesouhlasím  
nevím  
 
 
Lidé vstanou tělem i duší z mrtvých. 
s výrokem naprosto souhlasím  
s výrokem spíše souhlasím  
s výrokem ani nesouhlasím ani 
souhlasím 

 

s výrokem spíše nesouhlasím  
výrokem nesouhlasím  
nevím  
 

Život má smysl, protože existuje 
Bůh. 
s výrokem naprosto souhlasím  
s výrokem spíše souhlasím  
s výrokem ani nesouhlasím ani 
souhlasím 

 

s výrokem spíše nesouhlasím  
výrokem nesouhlasím  
nevím  
 
Život si musíme udělat příjemný, jak je to jen 
možné 
s výrokem naprosto souhlasím  
s výrokem spíše souhlasím  
s výrokem ani nesouhlasím ani 
souhlasím 

 

s výrokem spíše nesouhlasím  
výrokem nesouhlasím  
nevím  
 
Každý musí své problémy řešit 
sám 
s výrokem naprosto souhlasím  
s výrokem spíše souhlasím  
s výrokem ani nesouhlasím ani 
souhlasím 

 

s výrokem spíše nesouhlasím  
výrokem nesouhlasím  
nevím  
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Jaký z následujících výroků popisuje nejlépe tvůj vlastní názor, mínění, 
smýšlení?     (Vyberte jednu z možných odpovědí) 
nevěřím v Boha  
nevím, zda Bůh existuje  a nevěřím, že o tom můžeme získat jistotu  
nevěřím v zosobněného, ztělesněného Boha, ale věřím ve vyšší moc  
někdy věřím v Boha, někdy ne  
věřím v Boha, přestože mám své pochybnosti  
vím, že Bůh existuje, nemám o tom žádné pochybnosti  
 
Který z těchto výroků je nejblíže tvému přesvědčení?(vyberte jednu 
z možností) 
existuje Bůh jako osoba  
existuje cosi jako duch nebo životní síla  
skutečně nevím, co si mám myslet  
skutečně si nemyslím, že existuje nějaký druh duchovní, božské nebo životní síly  
 
Na závěr jen prosím uveď, jaký je tvůj 
věk     
 
pohlaví  

Nejvyší dosažené vzdělání  
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Příloha č.6 – kvalitativní část šetření. Struktura a přepisy rozhovorů 

 Rozhovor č.1 

 
, Rychlebské hory 
 
Co pro tebe znamená pojem náboženství? 
Taková jako nauka. Náboženství není víra. Vnímám to tak trochu dogmatičtěji. Spíš 
jako něco, co je záležitostí církví jako skupiny. 
Takže to není duchovno? 
Ne. 
Udělat si život příjemný, jak je to jen možné. Co pro tebe znamená udělat si život 
příjemný? 
No to, aby byl v nějakým souladu s tím co je okolo něj, co je ve mně. A je úplně jedno 
jestli k tomu vede nějaká východní stezka nebo dobrej flám. Rozhodně neuznávám to, 
že by člověk měl nějak trpět, aby byl nějak osvícen, to rozhodně není můj přístup. 
Takovýto libování si v tom utrpení, který tě nějákým způsobem osvobozuje, to 
rozhodně ne.  
A co třeba něco jako  uměřenost? 
No ano. To se právě nevylučuje. To že ten život žiju příjemně neznamená nutně 
nějaký extrémy. 
Ale tou první podmínkou pro tebe je, aby byl nějakým způsobem příjemný. 
No ano v tom smyslu jako, aby byl v nějakým souladu.  
A je to tedy čistě subjektivní. Nedají se stanovit nějaké meze. 
Každopádně nestanovovat žádné meze. 
K výroku se smrtí vše končí. Co pro tebe znamená ta smrt. Respektive co pro tebe 
končí? 
Tak to já vlastně vůbec netuším. To je věc, která je pro mě úplně neznámá. Je to 
stejné, jako když by jsme se bavili o tom co je 400 metrů pod hladinou moře a co se 
tam bude dít, když se tam potopím. Já jsem tam prostě v životě nebyla. Samozřejmě 
se o tom můžu dozvědět víc než o smrti, kdybych to nějak sledovala, ale tohle je 
úplně neznámo. To je něco o čem vůbec nic nevím a v podstatě od toho nic jako 
neočekávám. Na druhou stranu se toho snažím jako nebát. I když to je ale těžký, když 
je to něco, co vlastně nevíš, co je. 
Snažím se to brát jako určitej bod v životě a to jestli je konečnej nebo není konečnej, 
to se uvidí – pak. … 
(Bůh a smysl) Můžeš mi tedy říci jak jsi to myslela s tou vyšší mocí, když zároveň 
tvrdíš, že nevíš zda bůh existuje a nevěříš, že o tom můžeme získat jistotu? 
Věřím tomu, že tady existuje nějaká energie nebo prasíla, která to tady usměrňuje a 
dává tomu řád. Má prostě nějaký vliv… Zároveň však platí, že nevěřím že existuje 
bůh…Ta prasíla není bůh. Já nevím co je to, co určuje ten řád.  
Koneckonců kauzalitu poznáš vždycky až, když už je pozdě. 
 

Rozhovor č.2 

– Praha čajovna U kostela 
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Výrok se smrtí vše končí, co podle tebe s tou smrtí končí  
Dlouhej, velkej spánek. Vše končí, vědomí je spojený s tělem, podle tohoto výroku a 
když odejde tělo, tak zmizí i vědomí. 
Ty s tímto výrokem nesouhlasíš. Co tedy pokračuje dál. Když to vše budeš chápat individuálně, tak to 
taky znamená, že s tvou smrtí vše skončí. 
No z toho výroku to chápu individuálně, že vše končí. Ale sama za sebe to beru 
jednotně. Chápu to vědomí jako jednotu. Ta duše se dostane někam do jednoty. I když 
mám tušení, že nějaká osobitost tam zůstane zachovaná. 
Pokračuješ nějakým způsobem ty, tak to znamená, že pokračuješ jako nějaká nesmrtelná duše? 
Jo. Ale určitě to bude hodně okleštěný. 
Myslíš si že to ty, které pokračuje nemá vlastní vědomí, nebo má? podrží si duše to vědomí toho já? 
Určitě to vědomí je ze zkušeností. To, který to ty nabylo. Ty podle mě tam zůstává i 
vtom, část toho si podrží, něco, co si měl projít. 
K výroku doufám, že po smrti existuje další život. Doufáš? 
No nedoufám. To znamená, když doufáš, tak to už je to poslední. Furt nevíš jestli tedy 
něco je nebo není, ale upínat se k tomu životu co bude a tím myslím to tady na tom 
světě děláš lepší. Já to mám tak, že vím, že ta duše je i po smrti. Těžko popsat, jak 
jsem k tomu došla, ale nedoufám, prostě vím, že to bude (úsměv).  
A je to pro tebe žádoucí, toužíš po tom? 
Toužím, stoprocentně. Třeba jako štíra mě přitahujou extrémy a i smrt, takový 
extrémnější duchovní zážitky. Ne že bych si dávkovala nějaký drogy, abych se tý 
smrti přiblížila, to vůbec ne. Ale čekám, kam mě ten život pošle. Mám strašně ráda 
život. 
U výroku lidé vstanou tělem i duší z mrtvých. 
No to je úplně blbost. 
Z toho plyne, že pravděpodobně nebudeš křesťan. 
Ne. 
A věříš v nějakou věčnou říši? 
Ne protože všechno je teď a tady. Že by byl nějaký nebíčko, kde by nakonec všichni 
skončili, jako maj´ právě křesťani, tak to se mi právě nezdá. 
A když věříš v nějakou svoji nesmrtelnou duši, věříš taky v reinkarnaci, převtělování, čekáš, že ta duše 
zase dojde nějaké tělesné existence? 
Jo, to jo. Právě tam nevím jak moc je to vázané na  tu konkrétní duši. Indové to mají 
tak, že ta jedna duše se převtělí do dalšího těla, ale mě to připadá, že to je málo, že ta 
duše nemá hranice, že se přenáší jenom nějaká…tohle nedokážu vůbec popsat. 
Život má smysl, protože existuje bůh. Zajímalo by mě, co pro tebe znamená slovo bůh. Co je pro tebe 
bůh a jestli v nějakého věříš? 
Věřím, jasně a mám to tak, že vycházím tady z těch kulturních podmínek a říkám 
tomu sama v sobě bůh, vědomí, cítím to jako v dnešní době trvalé vědomí 
přítomnosti, to mi splývá s tím mým bohem. Ta přítomnost, která ti sama poskytuje 
to, co v tu chvíli potřebuješ a když jseš pozornej, tak tě dokáže vynýst, aby si došel i 
k tý dokonalosti. 
Takže bůh je nějaký harmonizující princip, jestli to chápu dobře. 
Jo. 
To je nějakej konkrétní směr? 
Tak to já nevím. Nedokážu to nějak…hlavně nechci to nějak vyhraňovat, protože se tu 
furt i ve mně mění. Hodně mě zajímal v jednu dobu tibetský budhismus a právě práce 
s myslí a s vědomím, ale vůbec se tomu teď nevěnuju. 
A jakým způsobem tahle harmonizující síla zasahuje do světa a jakým způsobem se k ní vztahuješ? 
Jestli nějak zasahuje do světa, tak to splývá. Svět je hmotnej projev jenom. Do všech 
možnejch extrémů a výhybek. 
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A komunikuješ s ním? Vztahuješ se k němu nějak? 
To má spoustu poloh. Třeba když mám nějakou těžkou krizi, momentálně nějakej 
šílenej  problém, tak se snažím uklidnit a nacházet v tom jednoduchý principy, v tom 
uklidnění. Otevřít se tomu vědomí a vidět v tom bez emocí ty jednoduchý pravidla. 
Hodně to mám spojený s přírodou a s matkou zemí. To je, že pro mě motlitba je válet 
se na podzim v podzimním listí a cítit to vědomí země, přírody a mluvit s ní. 
myslíš si že bůh je jen jeden nebo jedno? 
Jedno a všechno. 
Život si musíme udělat příjemný, jak je to jen možné. Zajímalo by mě, co pro tebe 
znamená udělat si život příjemným.  
Já se řídím tím radovat se z běžnejch věcí a z maličkostí. Je potřeba radost. štěstí, to 
jsou jen takový malý štěstíčka, který si skládám. Udělat si život příjemný, jak je to jen 
možné, to mi hodně zavání tím pobařbičkováváním. Ale mám v sobě takový, že se 
snažím ke všemu stavět pozitivně, že si ho …(pomlka) učím si ho dělat příjemnej. To 
souvisí asi s tím, jak máš sám sebe rád, jak si sám sebe vážíš. 
Tozn., že to příjemné chápeš jakoby ve dvou rovinách…. 
Jo, jo 
Jednak jako radost ze života…  
Jo, jo. A taky jako užívání si, na úkor na normálního fungování…. Ale spíš si ho 
užívám (smích). Na tom rainbow, to je takový příjemný může to sklouznout k paření, 
k popíjení, zhulování se, to je taky způsob jakým si udělat ten život příjemný - zhulit 
se čtyřikrát denně. 
A co je pro tebe důležitější než příjemný život? Mluvila si o normálním fungování. 
Teď to mám určitě hodně přes rodinu – harmonie v rodině. Udělat takový zázemí, 
který bude všem vyhovovat, těm členům rodiny. K tomu že by… teda teď se do toho 
hodně zamotám…rozhodně mi připadá, že příjemný může být - když je toho moc, tak 
je to nudný. Že jsou fakt jenom takový chvilky, kdy si tu příjemnost vychutnáš. 
Každý si musí své problémy řešit sám. Kdo a jak by se podle tebe měl podílet na řešení tvých 
osobních problémů? 
Já to mám tak, že vždycky, když něco řeším, tak to konzultuju s okruhem přátel. 
Potřebuju od nich zpětnou vazbu, ale vím, že zkušenost je nepřenositelná, že řeší ten 
problém, aby se naučil co potřebuje, každej si na to musí přijít sám. A i když mu 
radíš, tak se vždycky rozhodne sám, podle svýho. Podle toho, jak na to v tý chvíli má.  
 

Rozhovor č.3 

 
se smrtí vše končí , spíše nesouhlasíš, co si myslíš, že pokračuje? Pokračuješ nějakým 
způsobem ty? 
Já osobně věřím v reinkarnaci, že prostě všechno co se děje v životě je spjatý s tvejma 
minulejma životama, takže tak. Tvoje duše vždycky nějak pokračuje dál, takže 
klasická reinkarnace, očistec a takovýhle… 
Když odpovídáš, že souhlasíš s výrokem doufám, že po smrti ex! další život, máš tím 
na mysli svůj život, jako osobní jako ty, Hana nebo jako život obecně 
Já věřim v to, (že) každej má svoji duši a když umře, tak ta duše se narodí do jinýho 
těla, takže to nebude můj život, jakoby mýho těla, mý osoby jako co jsem teďko, 
Hana, prostě krejčová, ale bude tam mít na sobě třeba co jsem komu udělala špatnýho, 
tak tam má na sobě nějaký buď dobrý nebo špatný ta duše, co si musí v tom dalším 
novym životě…jako ta duše má spjatý všechny ty životy, který vlastně prožila, ale 
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nejsem to už já, je to prostě… Když se narodíš s nějakejma …, něco máš na tý duši 
buď špatnýho nebo dobrýho, tak v tom dalšim životě ten člověk jakej si ten život 
udělá, tak prostě prožívá…Třeba když v minulým životě udělal něco špatnýho tak se 
třeba narodí do nižší vrtvy…já nevim jak to… 
Dokázala bys zodpovědět otázku co je to duch, duševní život, duše. 
No duch a duševní život si myslim, že je něco úplně jinýho, nebo podle mě, že prostě 
ta duše je prostě to co ty prožíváš, přesně to co ty děláš, jak seš na lidi hodnej nebo 
zlej nebo to co děláš v tom životě, tak ta duše na sebe prostě navazuje a v těch dalších 
životech buďto má lepší život nebo si prožívá ten očistec A duševno jako duchovno 
prostě zase spjatý s tím v co člověk věří, jestli věří v boha a oddává se tomu celej svůj 
život 
Pokládáš tedy duši za něco nesmrtelnýho? 
No když věřim v reinkarnaci, tak věřim v to, že dokavaď ta duše nedosáhne nirvány, 
tak pořád se bude prostě v tom světě točit. 
Lidé vstanou tělem i duší z mrtvých. S výrokem nesouhlasíš. 
Jenom duše vstane z těch mrtvých. Pořád se to točí - Duše má na sobě navázaný ty 
předchozí životy, ale to tělo už prostě není , to tělo už je jiný. 
Zajímalo by mě, kde věříš, že se ta duše pohybuje 
Nikde, prostě zemřeš …a ta duše už si najde prostě… třeba, já nevim když někdo čeká 
dítě, tak ta duše splyne hned do toho človíčka, kterej se má potencionálně narodit. 
Takže nikde nelítá, nemá žádný období ničeho. 
Život si musíme udělat příjemný jak je to jen možné. S výrokem ani nesouhlasíš, ani 
souhlasím. Mohla by si zopakovat co je to pro tebo to příjemný? 
Zařídit se tak, aby si člověk myslel, že život je takovej, jak on sám potřebuje. 
A proč tedy ani nesouhl. Ani souhlasíš 
Já nevím, já mám názor, že si ho můžu udělat, jakej bych ho chtěla, ale je k tomu 
spousta podmínek okolo, jako je třeba: peníze… je ti třeba taky něco musíš taky platit 
nějáký ty ty …nebo rodina jestli ti pomůže, víš prostě… Ty si můžeš chtít udělat život 
jaký chceš, ale je tam spousta okolností, který se třeba někdy změnit nedaj, tak život 
zčásti musíš jakoby uzpůsobit něčemu nebo prostě překonat, aby… 
Já si nemůžu říct teďko prostě budu žít jenom v přírodě nebo…nevim, jako nejsem 
takovej člověk, že bych prostě hodila všecko za hlavu. Jsou tam takový…nevím jak 
bych to řekla…prostě ne morální, ale prostě nějaký povinnosti. 
K ot. každý si musí své problémy řešit sám, zase odpovídáš ani, ani a tak bych se tě 
zeptal, jestli máš nějakou představu, kdo jinej by se měl podílet na řešení osobních 
problémů? 
To není jako podílet se na řešení, ale pomoc tomu člověku, v tý daný chvíli, protože 
se tomu člověku třeba něco stane, co sám v tý daný chvíli nezvládne. 
Třeba přátelé, aby mu pomohli. Někdo to zvládne sám, někdo má tak silnou osobnost, 
že si to prostě vyřeší sám, ale někdo potřebuje prostě pomoc, třeba známejch, rodiny 
nebo… nějakou podporu psychickou…takže  
Mě jde o to jestli… to není čistě o osobních, nějakých vnitřních problémech, ale 
problémech, který se týkají života nějakýho člověka a jestli si myslíš, že je v týhletý 
společnosti někdo, kdo by měl přebírat částečně odpovědnost za řešení problémů 
osoby, jedince. 
Ne... každej…Když přece já něco udělám, tak za to přece můžu já a je na tom druhým 
člověku, kterýmu jsem něco udělala, jestli mi prostě odpustí, nebo jestli si to nějak 
spolu vyřešíme, ale ne, že když já někomu něco udělám tak, že za to bude moct někdo 
třetí – to je hloupost. Prostě každej si za svoje činy…jako, je tam prostě vliv výchovy 
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a todle, ale není to omluvitelný, když někdo někomu něco udělá, aby za 
to…prostě…měl odpovědnost někdo třetí.  
 

Rozhovor č.4 

Rychlebské hory 20.8.2005 
 
„Se smrtí vše končí“. Pakliže s výrokem spíše nesouhlasíš, co si myslíš, že potom životě tedy 
pokračuje? 
Tak za prvý. Když si všimneš, tak já u většiny věcí odpovídám takovýto, že nevím co 
si mám myslet, nemám žádnou pevnou víru, ale mám takovou tendenci, trošku 
historicky pro mě danou, rovnou přiznám sklonů k nějakýmu budhismu, kde je jasně 
definováno, podobně jako v jinejch indickejch směrech, že po tomhle fyzickym životě 
je další fyzickej život a furt a furt dokud se ti z toho nepodaří nějak vymanit, takže 
v to bych tak skoro věřil. Bohužel neumím v nic věřit úplně, ale i kdybych v to 
nevěřil, a v nic, v žádný náboženství, tak i čistě materialisticky smrtí nic nekončí; já 
jsem nějakej shluk buněk a ten shluk buněk tady bude přeoranej a něco jinýho, ale 
když se z tebe stane shnilotina sežraná červama, tak furt seš život, seš součástí života. 
Já jsem to co jím a ten, kdo mě jí je já. V takovýmhle smyslu to podle mě všechno furt 
trvá. 
Takže na otázku jakým způsobem pokračuješ  jako ty osobně, bys odpověděl tímhle způsobem, že 
minimálně …?(přerušen) 
Nevím. Jak říkám nevím, ale dovedu si představit, že i kdyby ne v tom klasickým 
smyslu znovuzrození, ve který mám trošičku tendenci věřit od dětství, tak si myslím 
že všechno živý co umírá nadále zůstává součástí tý živý přírody a tím to dál žije. 
To se úzce váže k další otázce, k té „doufám že po smrti ex! další život“ a já bych to 
upřesnil: když se zeptám na tvůj život, jako ty Jak, pokračuje nějakým způsobem dál? 
Po smrti? 
Ano. 
Jak říkám, nevím, ale obávám se že ano. To obávám se je daný nikoliv mojí duchovní 
orientací, nebo takhle; to že ano je dáno mou duchovní orientací a to obávám se je 
dáno mojí osobní …jako že mě život docela unavuje…léta (ironický úsměv) a spíš 
bych byl raději aby po něm už nebylo nic, než ta nejistota, že někde, něco znova a to 
štrapacení. Ale jinak mám tendenci věřit, že asi bohužel jo. 
Otázka co je pro tebe duch a nebo duchovní život. 
(přestal brnkat a zvážněl) si to na chvilku vypni, ať ti neplejtvám pásek… 
Tedy, co je pro tebe duchovní život? 
(Bokem k přítomné) Můžeš hrát do pozadí, to je duchovnější 
přítomná: já jdu hrát něco na milého, nevadí? 
Jak:Radši na něj nic nehraj, radši mu hraj… 
jo, duchovní život pro mě osobně by bylo lépe než dělám dosud praktikovat čistě 
v budhistickém duchu, ale jinak mě… 
duchovní život pro mě…opravdu žitý etický hodnoty, který bych řekl jsou ve všech 
duchovních směrech jsou stejný,a proto když mi někdo řekne, že praktikuje Falung-
gung, a z toho co povídá mám pocit, že je to malinko lehce sektářský, ale hlavně se mi 
líbí, že to praktikuje a podle mě žije duchovní život a žije mnohem duchovněji než já. 
Duchovní život je nemít jen názory, ale opravdu to žít. V každém malém kroku a 
snažit se nebo usilovat o to aby člověk žil své duchovní hodnoty  každém malém 
kroku. Pro mě jsou to třeba ty budhistický. 
A to jsou jaké? 
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Cože? 
Jaké jsou ty etické hodnoty jsou ty, které by jsi chtěl žít? 
No velice jednoduchý, to je ono…tak v tý etice hlavně neubližování a ono se na to dá 
vztáhnout úplně všechno, protože proto abys neubližoval tak musíš umět ovládat 
mysl, být při vědomí atd., ale to bych řekl, že je všude stejný. V takových těch 
zápaďáckých náboženstvích, kam pro mě spadá islám, judaismus a křesťanství, se 
taky mluví o neubližování, byť to někdo…(věta nedokončena) a právě duchovní život 
je držet se takových pravidel – etika – a od toho neubližování se může každýmu jeho 
osobní zkušeností a přemýšlením odvíjet něco jinýho. Pro mě z toho plyne 
jednoznačně snaha žít takzvaně ekologicky nebo tak, byť je to takové neoblíbený 
slovo – nezanechávat za sebou stopu, kterou škodím těm, kteří přijdou po mě nebo 
zemi. Jo, pro mě na rozdíl od křesťanů neubližovat znamená neubližovat vůbec, ne 
jenom lidem. A důležitý je vlastně praktikovat. Jak víš, k budhistický cestě, ke který 
jsem se tak nějak jako přilnul, protože by bylo fakt dobrý už nemít takovou tu 
intelektuálskou aroganci, že člověk ví kam nepatří a je prostě strašně skvělej sám, tak 
je dobrý někam příslušet, byť jsou tam nějaký drobnosti, který mně třeba neseděj a 
budhistická cesta mi sedí nejvíc. 
Podotázka k výroku: „lidé vstanou tělem i duší z mrtvých“. Říkáš, že nevíš, ale stejně 
se tě zeptám na víru v křesťanské kralovství nebeské  
Ne! 
nebo jinou věčnou říši 
jestli se to může tak já říkám nevěřím a zároveň říkám nevím. Tzn. já nemám nic v co 
bych fakt stoprocentně věřil, ale jsem v životním období, kdy si říkám, že je dobrý 
dokázat v něco věřit a v tom případě ta moje víra by byla spíš v takovéto 
znovuzrozování v tom klasickým smysli jako další životní forma nebo jako to 
náležení ala indiánský, takové to náležení k celku, to je mimochodem strašně stejný 
v tom budhismu taky, ten celek. Takže nějaký království nebeský – nevěřím 
v osobního boha a tím z toho všechno plyne, ale nevěřím neznamená, že pevně věřím, 
že to není pravda. 
Já tu otázku musím zopakovat. Co je pro tebe bůh? Myslíš si že bůh je jen jeden nebo 
každý má svého boha? 
Takže co je pro mě bůh? No dřív, když jsem se s tím pojmem setkával, vychován ve 
víceméně ateistické rodině nebo vlastně úplně ateistické, která si s tím svým ateismem 
nebyla třeba zas až tak stoprocentně jistá, tak jsem bůh – pojem znal prostě od 
křesťanů, který jsem znal povrchně, později blíže a vždycky mi připadalo…a taky od 
Haré Kršňáků a takovejch těch indickejch teistickejch směrů – bhaktínů(?),… že teda 
tohle – jako ten jeden transcendentní vladař, že v to jako věřit neumím, takže jsem se 
tomu slovu vyhýbal, měl jsem pocit, že v boha prostě nevěřím, nebo že ho neznám a 
nebudu znát, neumím. Pak jsem se setkal s tím, že - jako lingvista a tak – slova jsou 
prostěnějaký nálepky na něco a že když člověk sleduje trochu u lidí, jak ty nálepky 
používaj´, takže může to slovo používat a začal jsem ho používat docela hodně a byť 
nevěřím v nějakého osobního boha, tak abych se domluvil to slovo používám 
pro…někdy jako synonymum možná pro dobro, někdy jako synonymum co prostě 
přesahuje moje vědomí a domělý poznávání a ovládání světa, řekněme. Někdy mám 
pocit (hovoří zasněně), když třeba mě někdo obejme ať už prostě kamarád na 
Rainbow (shromáždění) nebo něžně smyslně dívka milovaná, tak někdy mnou 
prochází takovej pocit a já si říkám: Tý jo, jestli tohle není ten bůh, o kterym ty teisti 
mluvej´, jako že já vlastně…jo, pro mě by to pak vlastně byl pocit (překvapeně), nebo 
jak je dnes módní říkat energie a když už tak by pro mě bůh byl takovej jako ala…, ne 
bůh, ale takové to To – duchovní pozadí všeho nebo tak, ale na druhou stranu se tím 
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nevzdaluju od materialismu, kterej je pro mě jedním z náboženství – prostě jako že, a 
proč by ta materie nebyla bůh, my nevíme vlastně jak funguje a furt čumíme jak 
zvláštně funguje; umíme jen popsat nějaký chemický procesy ale nevíme proč?, 
jakto? Tak čověk může říka tý síle bůh a jestli ta síla má i nějaký smysl, to se mě moc 
ptáte. 
Jo a jeden nebo více. Možná že to v tý odpovědi bylo obsaženo. Nevím jaký jeden. 
Jak říkám vlastně v boha nevěřím, že jo. A kdyby už, tak to jeden a více mi přijde, že 
není žádnej rozdíl. To je jako bych řek jestli je jeden vzduch nebo víc vzduchů? 
Máme studenej vzduch, máme vzduch v Česku, máme špinavej vzduch, čistej vzduch 
a jsou různý vzduchy. Vzduch v mým pokoji je jinej než na tý ulici a nebo třeba ještě 
líp. Třeba voda je jiná než sníh a sníh je jinej než led. Někdy se obracíme k vodě 
abychom se napili, někdy k ledu abychom si zchladili nápoj, někdy ke sněhu abychom 
si zalyžovali, ale furt je to H2O a asi takovymhle způsobem, pokud vůbec nějak pro 
mě lze operovat s pojmem bůh nebo bozi, tak bych vnímal rozdíl mezi polyteismem – 
mnoho bohů a jeden bůh. Že prostě ten rozdíl tam tak úplně není.  
Ve výroku „ život si musíme udělat příjemný jak je to jen možné“, co pro tebe 
znamená ono příjemné? 
Nevím, protože pro mě jsou minimálně dva způsoby, jak to můžu vnímat. Příjemné – 
já mám alergii na takovýto naše, čim je charakterizována ta naše moderní společnost 
ať už východní nebo západní, prostě takovýto hedonistický, časopisový jak žít, 
„Udělej se sebe sama šťastnou“ (změnil hlas, podbízivě) a tak dále ve smyslu 
takovymtom jako pohodlí, toho pocitu příjemna, toho bažení, který je nějákym - občas 
- momentálnim pocitem příjemna a vlastně způsobuje celoživotně větší nepříjemno. 
Takže v běžném slova smyslu, jestli je toto běžný smysl slova příjemný, prostě udělat 
si život příjený jako například když mě fakt štve pracovat, tak nebudu pracovat, 
protože mě to fakt štve, když mám rád horkou vanu se spoustou pěny, tak si ji budu 
dávat každej den a vo to mi jde a vo to se musím snažit co nejvíc atd. na to si vydělat 
nebo si toto nějak zajistit, tak v tomto smyslu je přesně to co dělat nemáme. 
Pokud vezmu slovo příjemný jako něco co dodává trvalou vyrovnanost, což je to o 
čem jsem mluvil jako duchovní hodnoty a duchovní cesta, protože opravdu 
praktikovaná duchovní cesta je vždycky příjemná, pokud je opravdově a správně 
praktikovaná… 
Položím ti podotázku. Myslíš si, že není nebo je možné žít příjemně, tak jak s tím 
nesouhlasíš, a prožít tak celý život? 
Teď nerozumím. 
Že jsi z těch drobných slastí, z jejich uspokojování, že v podstatě takhle prožiješ celý 
život. 
Tak může leckdo prožít celý život, ale nebude mu příjemně. Jak říkám, že je málo 
věcí, ve které věřím, ta věřím pevně, že není na světě člověk, kterej takto žije celej 
život a je šťastnej. To se vlastně vylučuje, že jo. 
Jak to? 
No minimálně, protože je to vždycky spojeno s nějákým tím bažením, prahnutím. 
Minimálně vždycky chci nějaký ty příjemný zážitky a situace. Takže jak to vidíš, 
vždycky, žejo - dáš dítěti čokoládu, to ho neučiní šťasnějším, to mu učiní touhu po 
další čokoládě v následující minutě, pokud ji nemá, je nešťastný. Takže to mi přijde 
že je fakt jako jednoznačná(é). V tomhle moc souhlasim s těma tradičníma indickejma 
poznáníma. Nebudu se nějak skrývat s tím, že kulturně je mi nejblíž indie, protože 
jsem ji desítky let studoval, žil tam atd. Ale přijde mi to opravdu i logicky, tak to je, 
tak to lze pozorovat a tak to funguje, že prostě z každý potřeby uspokojit nějakou 
touhu nebo nějakou slast vždycky vzniká buďto nebo je už v tom přítomný nějaký 
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smutek po té slasti, která právě přestala, někdy i jenom v tý slasti, která právě probíhá 
je znepokojení a neštěstí, že může skončit a že mi někdo sebere to moje pohodlí . 
 
K výroku „každý si musí řešit své problémy sám“. Napadá tě někdo jiný, kdo by se 
měl nebo mohl podílet na řešení tvých osobních problémů? 
Mejch? 
Jo 
Mejch konrétně, mluvím za sebe? 
Jo 
Já si myslim, že člověk by si měl řešit problémy sám, že v zásadě nikdy nic za něj 
úplně nemůžou dořešit druzí. Na druhou já jsem třeba typickej příklad člověka, kterej 
toho sám moc nevyřeší a byť samotařím a potřebuju samotu ke svýmu psychickýmu 
přežití, tak neustále čerpám z impulsů druhejch. Takže za mě můj život řeší třeba 
moudrý lidi, který jsem potkal. To je jedna věc, že prostě za mě řeší nějaký myšlenky 
a impulsy druhých lidí nebo pomáhají mi ho řešit. Druhá věc je, že prostě když máš 
pocit, že víš jak hořešit…nebo já, za sebe mluvim… potřebuju jakoby nějakou dávku 
toho vzpružení a tý síly k tomu a ta může plynout z toho, že se na mě někdo 
usměje…jsou k tomu dobrý bližní a samozřejmě je taky bezvadný, když se ti 
vyloženě fakticky bližní snažej pomoc´ a já mam hrozně rád pocit, kdy druhým 
pomůžu a zrovna tak mám rád pocit, když druhý pomáhají mně a zrovna tak jako 
můžou pomáhat vyřešit životní věci, ale člověk by to neměl nechávat jenom na těch 
druhejch, jinak jsem za to, že leckdo, bližní prostě mohou pomoci 
Máš pocit, že by se někdo měl podílet na řešení osobních problémů? Měl jako měl 
povinnost  podílet na řešení osobních problémů někdo jinej než ty.  
Ne, nemyslim, že by měl. Když na to má sílu a inspiraci, tak pro mě je to velká 
pomoc. 
Kde je podle tebe hranice problémů, které by měl člověk řešit sám a kde by měl už 
zasahovat někdo jiný? 
No tomu moc tak úplně…nevim. Nevim to je taková ta moc hezká dotazníková 
odpověď. Podle mě člověk si musí v konečné instanci všechno vyřešit sám. A jiní 
k tomu mohou být impulsem, nápomocí. Někdy taky dobře míněnou, ale špatnou, ale 
neměl bych asi typy problémů ve kterejch někdo může být nápomocen a ve kterejch 
ne. Druzí mohou vyřešit problémy, který se dají konat externě. Mám problém, že 
nemám sílu si nadělat dost dřeva na zimu, tak můžou s tím kamarádi pomoc a je to. 
Zatímco mám-li problém se svou psychickou, tak s tím mi můžou pomoc, ale není to. 
Oni mi múžou pomoc, ale já s tím nakonec musím něco udělat. To je právě třeba o tý 
duchovní cestě. Tu může člověk udělat jenom sám, ale velmi, velmi moc ti s tím může 
někdo pomoct. Takže nemám nějakou hranici, kde může pomoc, má, nemá. 
„ 

Rozhovor č. 5 

rozhovor a komentáře Luďka a Adélky 
Rychlebské hory 
 
Co rozumíš pod slovem náboženství? 
Společný následování boha nebo bohů ve společnosti. Podpora těch lidí navzájem. 
Tedy je to, to jakým způsobem vytváří nějaké náboženský společenství,  
To taky  
de fakto církev?  
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Církev je jaký náboženství? (ironicky, Adélka se zasměje) 
Ale spíš to chápu jako vnitřně…ale taky to tak může bejt vůči tý společnosti. Něco 
jako ovlivňovat. Ale spíš to beru uvnitř těch náboženství – jako že se lidi podporujou, 
tak to chápu, proto se mi to líbí a je to pro mě důležitý. 
Když se účastníš gatheringu Rainbow Family (shromáždění), platí ta důležitost, kterou si v dotazníku 
přiřkla rodině i nějakým způsobem jemu nebo je rodina pro tebe jen rodina pokrevní? 
No já bych to určitě rozlišila. Právě jako rodina pokrevní a pak nějaká rodina jako 
duševní. Teď mám třeba pár přátel, se kterými si říkáme rodina. Ale pokrevní je fakt 
něco jinýho. Ta pokrevní, tam se ty lidi učíš mít rád. Někdy to třeba nejde, je to těžký 
– taková povinnost trošku. Ta duševní to už je spřízněný. Když se s lidma cejtíš dobře 
a už se to učit nemusíš. Řekla bych, že rainbow je spíš ta duševní, určitě – pokrevní 
není (zasmání), je duševní. Možná může být i pokrevní. I když krev je takovej symbol 
tý duše, nějákým způsobem. Rodinu spojuje ta krev, společenství ta duše, tedy něco, 
co to společenství spojuje. 
A ty tady pod tím heslem rodina rozumíš obě tady ty oblasti? 
Ano. 
A co pro tebe znamená politika? 
Já nevím. Neřeším ji, akorát se nad ní rozčiluju. 
Adélka (vstoupila do hovoru): tak když tě rozčiluje, tak je pro tebe třeba důležitá. 
Není pro mě důležitá, protože jsem ji srovnala s těma ostatníma. Mně příjde, že je to 
takové moc jakoby zvrchu, jako že to jde z vnějšku nějak uspořádat to společenství. 
Se smrtí vše končí. Co podle tebe tedy zůstává? 
No vše nekončí, že jo. To je nesmysl. Co by potom jako zbylo? Nic? Já si ani neumim 
nic představit 
Takže tuto otázku nechápeš, tak že by znamenala že s tvojí smrtí všechno končí? 
No já to nechápu…já to nespojuju se svojí smrtí nebo jakoukoli smrtí. Jako něco 
končí, proto je to asi smrt, ale nemyslím si, že všechno. 
… 
Co pro tebe znamená slovo bůh, co si pod tím představuješ právě v tom výroku „život má smysl, 
protože existuje bůh“? 
Kdybych odpovídala na tenhle výrok s tím, co si představuji pod pojmem bůh, tak asi odpovím jinak, 
než jsem odpověděla. Já jsem totiž odpovídala tak, že nemám moc ráda jak církve nebo náboženství, 
někde, někdo, nějaký kněz třeba nutí lidem, aby ti lidé …že když nebudou věřit v boha, tak že nebudou 
správně žít a tak, to si nemyslím. Proto jsem napsala, že spíše nesouhlasím. 
Jinak pod pojmem boha si já představuju svůj smysl života, takže bych měla odpovědět naprosto 
souhlasím. Slovo bůh je pro mě vše… bůh je pro mě vztah lidí a nebo i zvířat. Prostě všeho. Tak s tím 
bych naprosto souhlasila. 
Takže ty na tu otázku odpovídáš s tím, že to vlastně není tvůj bůh, ale bůh kněží? 
Jako, že je něco mimo mě, to si nemyslím. Ale většinou to tak lidi chápou. Možná by bylo lepší se 
zeptat, co si myslí, že je bůh a potom to teprve odpovědět. 
Když budeš uvažovat slovo bůh tak jak si před chvílí řekla, jako to co vytváří ten celek… 
Pak bych v této otázce (jiné místo, výrok v předkládaném dotazníku) odpověděla, vím že bůh existuje, 
nemám o tom žádné pochybnosti.  
A opět si na to odpověděla jinak ze stejného důvodu, jako u té otázky předchozí? 
Ano. 
… 
bůh je tedy to oficiální, různýma církvema předáváný nějaký to zjevení… 
ne to vůbec. Já prostě věřím v boha. Myslím si že bůh je ten vztah mezi všema. Já jsem sice řekla, že tím 
je pro mě ten smysl, ale nechci aby byl.  
myslíš si, že ten vztah tedy můžeš nějakým způsobem poznat?nějak jinak než intuitivně. 
No určitě. Tím, že poznávám druhý, poznávám sama sebe. A ty vstupuješ do toho vztahu jako tvůrčí 
element. Vztah mezi dvěma předměty, to že jsou vzájemně to vytváří toho boha. Ten vztah, to 
společenství, všichni toho boha vytváří . 
Luděk(vstupuje do hovoru): to že jsou nebo to že  jsou nějak vzájemně? 
KČ:To že jsou vzájemně. 
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Luděk: to mně právě uniká co to je. Ty tomu rozumíš (na adélku) 
Adélka: já nad tím přemejšlím. 
Luděk: kdyby to bylo to, že jsou, tak to bych chápal, ale to že něco vytváří tak to ne. 
Adélka: jako v nějaký interakci. v jakýkoliv, to nemusí být jenom to, že si povídáme (částečně otázka a 
částečně konstatování). 
KČ:No to je vlastně ta interakce, ten vztah, to vzájemný působení. 
Luděk: No a jaká je třeba interakce tady toho plastu a toho hrnečku? 
KČ:No, to je mezi nima, to já nevím. (smích celé skupiny) 
Adélka: to je Šalamounova odpověď 
Luděk: taková židovská, nejsi náhodou židovka? 
KČ: mám taky nějaký předky, dědictví(mírně rozpačitě). 
Luděk: ale to co je mezi nima, to co ty nevíš, to je to, co vytváří toho boha? Nebo to co je ten bůh 
KČ:Oni jsou ten bůh. Jsou vytvářející i vytváření. Je to to, co je.  
Luděk: a proč to nejsou oni sami, proč tam je ten vztah? 
KČ: právě proto říkám, že to není jenom ten vztah, že to jsou i oni. Jsou to i oni i ten vztah. Oni ho 
vytvářej 
Luděk: to znamená, že kdyby nebyli zároveň tak by to tím pádem přestalo existovat, že jo ten vztah. 
KČ: to nejde aby nebyli zároveň. 
Luděk: jediný způsob, jak jsem tomu schopen porozumět, je takovej, že ho vytváří tím, že jsou. A tím že 
jsou… 
KČ: spoluvytvářej, tvořej… 
Luděk: ale pro mě tyhle dvě věci nemaj žádnej vztah, pro mě nic netvořej. Každá ta věc existuje sama o 
sobě? 
KČ: no jak jsme si říkali, že vztah je energie. Potom já můžu mít i nějaký nepřímý vztah s někým. 
Nevědomej. Třeba s někým, kdo je támhle na druhým konci louky nebo na druhým konci světa. 
Luděk: no jo ale to je přeci něco úplně jinýho – vztahy mezi lidma, mezi živejma bytostma, než vztahy 
mezi věcma. 
KČ: né to taky. To přece nevíme. 
 
A myslíš, že ten vztah lze nějak poznat? 
KČ: jakej? Mezi hrnečkem a tim plastovym. 
No třeba, nebo ten vztah, kterej máš k člověku na druhém konci světa.  
No já si myslím, že by to mohlo jít. Právě tím poznáním sebe sama. Tím pronikáním z nevědomosti do 
toho vědomí, třeba. Ale určitě je na to daleko víc cest. 
Luděk: a dá se ten bůh popsat ještě nějak jinak, než jako ten vztah? 
KČ: jo, já přijímám i jiný (popisy). 
Luděk: no né, já myslim ten tvůj. Nebo je jich i víc? 
KČ: jako třeba, když se říká , že bůh je láska. Tak to se nevylučuje s tím, co říkám já. 
A taky jsem si ještě vzpomněla, že jsem na tu otázku, že smysl života určuje bůh, odpověděla že s tím 
spíše nesouhlasím taky proto, že si nemyslim, že kdyby neexistoval bůh, tak že by existoval život. Proto 
říct; život má smysl, protože existuje bůh je v podstatě nesmysl, když to beru z tohodle pohledu. 
Jako že by život existoval i bez boha. 
Právě že ne. Naopak. Kdyby neexistoval bůh, tak by ten život taky nebyl 
Jo protože kdyby nebyl život nebyl by ani bůh… 
Ne, kdyby nebyl bůh nebyl by život. 
Ale když hovoříš o těch vztazích věcí, který jsou taky součástí toho co chápeš pod pojmem  bůh, tak co 
kdyby planeta země byla jen vyhaslá planeta, bez jakýkoliv stopy toho, čemu mi říkáme život? 
Tak, je to vztah i mezi planetama, to je jasný. 
A myslíš, že ten vztah někdo řídí? 
Luděk: no ten vztah! 
KČ: No ty planety už jsou vědomý. Řekla bych, že jsou vědomější než lidé. Takže si uvědomujou, že 
nejsou jenom ta planeta, takže se řídí samy.   
… 
Chápali jste ty výroky v singuláru nebo plurálu  
Luděk: které 
 
Třeba život si musíme si udělat příjemný jak je to jen možné. 
Luděk: v singuláru. Musíme jako já musím. 
KČ: já to nechci nikomu nutit. Jako já  musím, ty musíš, my musíme. Kdyby tam bylo musím, tak bych 
s tím souhlasila. Ale nemůžu říct, že všichni musí, mohou. 
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Luděk: no já si myslím, že musíme, že je to tady náš úkol, dalo by se říct. 
KČ: já si myslím, že každej si ho dělá příjemným , aniž by musel, každej se snaží žít tak, jak ho to baví 
Luděk : některý lidi si ho dělaj docela nepříjemný 
Adélka: to je právě to utrpení. 
KČ: co je potom to příjemný? Pro každýho to je něco jinýho. Pro mě je to třeba bejt tady, ale pro 
někoho jinýho? Nějakej civilizovanej člověk. Takovej ten z města, co musí každej den sledovat televizi a 
potřebuje k životu nezbytně notebook a takový ty věci, ten by se tady zbláznil. Proto by to tady pro něj 
nebylo příjemný. 
Takže on si to taky dělá příjemný. Podle sebe má příjemnej život. 
Adélka: no a tam jde o to, jestli chceš aby ten život byl nějakým způsobem příjemnej a nebo řekněme 
třeba přínosnej, kde by se to vylučovalo.  
KČ: Když to tam právě není (v tom výroku) 
Adélka: Tam bych asi neřešila co je pro koho jednotlivě v tý společnosti důležitý 
KČ: ne to mi ani nevadí, ale spíš mi vadí to musíme… ani já si nemyslím, že musim, prostě chci. Kdyby 
tam bylo život si chci udělat příjemný jak je to jen možné, tak odpovím, naprosto souhlasím. 
Co pro tebe znamená kruh tady na shromáždění? 
No prožitek, příjemný prožitek… spojení 

 

Rozhovor č.6 

Rychleby 2005 
S výrokem se smrtí vše končí spíše nesouhlasíš. Co pokračuje a jestli nějakým 
způsobem pokračuješ ty? 
Mám na to vnitřní pohled a potom takový pohled, který jsem si vytvořil na základě 
četby křesťanských pramenů, tedy bible, a potom taky budhistických pramenů hodně, 
speciálně třeba tibetskou knihu o životě a smrti a tak dále. 
Vnitřní pohled je ten, že existuje určité vědomí dál… 
…Individuální? 
Jo individuální, které je neseno určitými…já mám takový pohled, že kolem člověka 
jsou určitá těla, které nějakou dobu žijou a v nich je to vědomí ještě vázáno, pokud je 
dejme tomu nějak karmicky zatížené, tak je to tím dýl, nebo se potom může 
rozplynout po určité…jako že to vědomí se může rozplynout do univerzálního 
vědomí…ale určitou dobu po smrti ještě pokračuje toto (vědomí nebo nějaká energie 
možná i dokonce měřitelná fyzikálně…a je to rozhodně i energie duchovní. 
…je to určitá měřitelná duchovní energie, ale ta modulace, nehmotná modulace, je 
podstatná složka tadytoho, ne ten nositel té informace, ale ten obsah té informace je 
podstatný 
další otázka, která se týká výroku doufám že po smrti ex! další život. Proč s tím ani 
nesouhlasíš ani souhlasíš? 
Nesouhlasím s tím doufám, protože doufání je taková záležitost, do které vkládám 
jakési očekávání nebo které může souviset nějakým zklamáním…vnáším (tím) do 
toho nějaké propozice nebo svoje nějaké idealizace a …já prostě věřím v že je ta 
kontinuita (další život)…nechci zpochybňovat výrok jako takový.  
Ani(nesouhlas), ani (souhlas) to znamená, že věříš, že to duchovní, to duchovno, ta 
tvoje energie přetrvá do dalšího možného života… 
Ano 

,tak ty s tím nesouhlasíš, protože v to nedoufáš, nepřeješ si to?  
Myslím si že do doufání vkládáš svoje…ego…svůj vlastní tlak, víra je čistě to 
připustit – nechat to být, tak jak to je, není podstatná osoba toho činitele, toho který dá 
ten výrok  



 94 

Pro ten další život? 
No ne, pro další život je podstatné, co děláš teďka, ale to jestli v to věříš tak na tom 
nezáleží…prostě když se něco děje, tak ty věříš, že to tak je nebo nevěříš, ale nemáš 
vliv na to jestli tomu tak bude nebo nebude. 
A přál by sis to? 
No právě (smích – s výrazem to je ta otázka)…přál, ale vím, že to nebude mít formu 
nějakého osobního bytí. Vím, že to bude něco asolutně jiného. 
K výroku „lidé vstanou tělem i duší z mrtvých“  
Tam nesouhlasím protože tělesné vzkříšení, v těle ve kterém člověk zemřel v to 
nevěřím. Přímo jako nějaké vstávání z hrobů, to asi jako ne. 
Takže nevěříš v křesťanské království nebeské nebo věčnou říši? 
Takhle, já si myslím že…já jsem křesťan… a věřím v nebe, ale myslím si že tam je to 
ztraceno v překladech a možná nějakých biblických interpretacích a to nebe bych 
viděl jako alegorii pro……alegorický obraz, aby to živé bytosti pochopily – tu 
kontinuitu života, nebo tak nějak, ale ne že bych nevěřil v nebe, ale beru strukturu 
tohoto biblického výroku jako obraz, jako přirovnání, ale nebral bych opravdu vážně 
to tělo v té formě v jaké umře, to rozhodně ne. 
A věříš v karmickou reinkarnaci? 
Jo, svým způsobem ano, ale pro tohleto (reinkarnaci) ne, tam mám určité pochybnosti 
a nemám to úplně celkově zmáklý. O to se hodně zajímám, ale všechno nasvědčuje 
tomu – nikdo mi to ještě úplně nezpochybnil. 
Ještě bych se zeptal k výroku „život si musíme udělat příjemný jak je to jen možné“. 
Když říkáš ani (souhlasím)  , ani (nesouhlasím), zeptal bych se kde vidíš hranice oné 
příjemnosti toho „jak je to jen možné“? 
Nemůžeš si tím, že si děláš život příjemný to brát na úkor druhého člověka. Nemůžeš 
si dělat život příjemný na základě toho, že ten druhý ho má pak nepříjemný. To nejde. 
K tomu druhá otázka; jakým způsobem chápeš a vykládáš právě to slovo příjemný? 
Tady jde o to, trochu to biblické „nesení vlastního kříže“ – každý člověk je trošku ve 
vertikále, je svázáný určitým „křížem“, který mu naložil pánbůh, nebo možná je to 
karmické vedení nebo něco takového. A potom tady po tý (cestě) by měl jít nezávisle 
na tom, jaké má vztahy s druhýma lidma. To je jako ten vertikální svět a potom  ten 
horizontální je, že (přerušení obrat zpět k vysvětení „vertikální cesty“)… a tam se ta 
příjemnost podle mě určuje tak, že bys neměl uhýbat od té své cesty, která ti je dána, i 
když je ti nepříjemná, tak by tam člověk měl jít, to je jeho „challenge“, to je jeho 
výzva. Tam je ta otázka příjemnosti a nepříjemnosti a neměl by sis nakládat víc, než 
je nutné, to je zas ten další moment – to je ta jemnost, ta největší moudrost naložit si 
tolik, kolik si máš naložit, kolik uneseš… 
Ale, to je o povinnosti? 
No, není. Je to výzva. Je to ta možnost…může se to (tak) nahlédat jakoby, když by 
tam nebylo vědomí toho ducha jakoby povinnost – taková povinnost bez lásky 
potom třeba je mrzutost – je to taková taková povinnost s láskou, duchem… 
To je pěkný „povinnost bez lásky je mrzutost“ 
No, no (ochotně přisvědčuje), to je takové to destatero … (pauza)tak nějak  
A potom je tu ten horizontální směr, že to od nikoho nemůžeš brát ani z boku, když 
máš ten svůj kříž a nějakým směrem jdeš, tak aby ta cesta byla fajn, tak nemůžeš na té 
cestě, nemůžeš na té cestě to tomu druhému stěžovat, tu jeho cestu. Každý jde nějak 
někam a tak se můžeš ve vlaku potkat a můžeš si pomoci navzájem v tom vlaku 
někam, když máš zrovna s ním společnou cestu… 
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(nastala diskuze s dalšími přítomnými, která bohužel nebyla nahrána, ve která 
„Krišot“ dál přibližoval vertikalní a horizontální symboliku kříže, toto přiblížení je 
však myslím dostačující) 
 
K výroku „každý musí své problémy řešit sám“. Zase s tím ani (nesouhlasíš) ani 
(souhlasíš) a mě by zajímalo, jestli tě napadá kdo by se měl nebo mohl podílet na 
řešení tvých osobních problémů a nebo problémů člověka obecně. 
Myslím si, že člověk by neměl – jako eticky - házet řešení svých problémů na někoho 
jiného, tu zodpovědnost za to řešení. Ale myslím že může a měl by, pokud má nějaký 
problém a cítí že je to na…možná by ta otevřenost měla být větší, ale její míra záleží 
(na tom, jak) ten problém předestřít. Pak je na druhém člověku, zda s tím co má 
předestřeno, zda se v tom chce nějak angažovat, záleží to na dobré vůli toho člověka, 
bližního.  
Zaleží to tedy na domluvě? 
A na dobré vůli! 
A ještě jedna věc. Kde je podle tebe hranice problémů nebo problému, která určuje, že 
by si měl ten problém řešit člověk sám a že by v něm už měl zasahovat někdo jiný…ten 
bližní? 
Myslím se že v takové té duchovní, vnitřní duchovní sféře člověka, tam by člověk asi 
měl v prvé řadě postupovat sám. Tam, si myslím mohou být nějaké cizí intervence 
zmatečné. K takovému tomu vnitřnímu duchovnímu, k těmto problémům, jak se svojí 
duší zacházet, tak to by si každý člověk měl asi…(věta nedokončena, zřejmě ve 
smyslu pomoci sám – vzhledem k předchozímu), ale u tělesných nebo materiálních 
problémů, takových těch materialističtějších, tak tam myslím může předestřít svou 
záležitost a eventuelně si něchat pomoci – protože tam už to připadá, že je to možné.  
Taková ta interakce duchovní, mezi duchovními problémy je pro mě závažnější než 
interakce materialisticko-tělesná. 
Na druhou stranu s hladovým žaludkem se blbě… 
No jasně tam jako se může ta (žádost o) materiální pomoc předstřít, ale u těch 
duchovních by si člověk na některé ty věci přijít sám protože... I když i tam záleží na 
tom, co je duchovní věc, právěže to je těžký, možná že teď jsem to řekl příliš ostře, 
možná bych to měl zmírnit tím, že jsou…dejme tomu kněz, to je taková funkce, když 
člověk pomáhá druhému, nebo psycholog, s tím vnitřkem duše. Tam jde o to aby ten 
pomáhající do toho nevnášel svoje vlastní interpretace… spíš aby byl ten, kdo otvírá 
ty možnosti. Důležité je u té pomoci je to, jestli si tou pomocí nechci „nahnat nějaké 
body“, buď na svém egu, nebo na svém majetku – nezištnost té pomoci je důležitá 
 
 

Rozhovor č.7 

Rychlebských horách 2005 
 
K výroku doufám, že po smrti existuje další život. (následuje krátká debata o možnosti 
zodpovězení takových otázek) 
Luděk: jak mám vědět co to je to doufám? 
Ivanka: no doufáš, ty přece musíš vědět v co doufáš. 
Luděk: no jasně. Doufám, to je jako že si to přeju aby byl další život. Ale to já nevím 
jestli si to vlastně přeju. Já to udělám prostě materialisticky. Že všecko prostě končí a 
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hotovo. Z toho materialistickýho pohledu je to pravda a hotovo. Nedoufám, protože 
není v co doufat. 
 
Adélka: asi jo, asi je důležitý vymezit si nějakou tu doktrínu a podle tý jet všecky ty 
odpovědi.  
Luděk: No ale je to jen jeden aspekt, takže tím nepostihneš můj názor. Postihneš  
jeden z mých názorů. Jenom jeden ze směrů jak se dá na ten problém koukat nebo na 
tu věc. 
A ty nemáš nějaký pevně vyhrazený přesvědčení? 
No já si myslim, tak jak se vnímám, tak se vnímám jako Luděk – Já se vnímám jako 
Luděk, jo. Tak v tom smyslu určitě nebudu existovat po smrti. Takže to mám, ale na 
to se třeba nedá odpovědět přes tenhleten dotazník. Pokud se na to budu koukat, jako 
že já jsem Luděk nebo se na to budu koukat, že existuje nějáký vyšší bytí, kterýho 
jsem součástí a pro to to nekončí, pro to vyšší bytí. 
A kdyby se ta otázka ptala po nějaký trvalý existenci 
No ta pak by bylo něco jinýho 
Já třeba nevim, jestli to bytí bude pokračovat tak že se to celý vtělí do jednoho těla 
nebo jestli se to nějak rozprskne do toho vesmíru a kousek bude myš a kousek bude 
dřevo. To nevím. 
A tedy žádná konkrétní myšlenka jako reinkarnace, něco co by bylo součástí nějakého 
myšlenkového systému, to ne? 
Ne  
Jako třeba očistec nebo ráj? 
No já nevím jestli se mě to týká, možná že to je. Mě jako Luďka se to netýká. To bude 
nějaká jiná forma bytí. 
… 
Doufám, že po smrti existuje další život. (Současně s vyplňováním dotazníku) 
No určitě. Nějaký život určitě existuje. 
A kdyby to byla otázka, která by se týkala tvého osobního života? 
Podle mě je důležitý, že pro ten život to není vůbec podstatný. Kdybych v to doufal, 
tak by to muselo být podstatný. 
A kdyby to znamenalo věřit v reinkarnaci. Jako že Luděk bude zase Luděk, jen v jiném 
těle? 
Tak to nevím. 
… 
K výroku Život má smysl, protože existuje Bůh… 
To je otázka jak definujeme boha.  
Existuje pro tebe něco takového čemu se říká bůh? 
Existuje něco jako bůh, ale nemyslim si, že by zrovna kvůli tomu měl život smysl. 
Existuje, ale není to rozhodně osobní bůh, takovej ten bůh co se stará, kterej miluje a 
tak. Bůh je prostě ten který je. Je to prostě to bytí. 
Jako veškerenstvo? 
Jo veškerenstvo a nemyslím si že by mělo nějákej speciální smysl. 
Když píšeš, že nevěříš v zosobněného boha, ale ve vyšší moc, můžeš ji nějak 
identifikovat? 
Já věřím ne v moc, ale zákon. Že existuje nějaký zákon, podle kterýho to funguje, 
můžeš tomu říkat karma. 
A to znamená, že je to spojené s nějakou energií, která vládne celému vesmíru? 
Prostě s nějakýma pravidlama. Je to zákon, který tu je aby byla zachována nějaká 
rovnováha. Jakým způsobem se jí dosáhne, to je jiná věc. 
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A je nějakým způsobem vnímatelná? 
No když někdo udělá něco. Prostě všechno má své následky. Prostě je to stroj, který 
se někam valí, ale nejsou tam pravidla, který by říkaly co je dobrý a co je špatný. 

Rozhovor č.8 

Rychlebské hory 
 
… 
Se smrtí vše končí. Odpovídáš, že nevíš, proč? 
Já jsem tam nebyl, tak nevím. 
a kde nebyl? 
Jako já jsem ještě neumřel 
Tak až umřu, tak uvidim, teď to není pro mě důležitý.  
A když mluvíš karmě a takových věcech, tak… (ptá se Hanka) 
Tak Karma je prostě zvyk, to je všechno - pro mě. 
A co duchovní život, duše, to nesmrtelné? 
No ale to já taky nevím, rozumíš, to sis někde přečetl v knížkách, nebo ti to někdo 
řekl, ale máš tu zkušenost jako že si už umřel a prostě …jako v pohodě (existuješ dál), 
já nevím, já si to teda nepamatuju jestli se to stalo.  
Doufám že po smrti existuje další život…tzn, že nedoufáš nebo že… 
V podstatě jako jo, že když si vezmeš, že jako nějaký život po smrti, taky nevím, 
možná je to prostě jenom nějáký cukr pro lidi, kteří mají strach. Možná tam fakt nic 
není a možná tam taky něco je…ale v podstatě to není teďka důležitý, protože co 
jako? až se to stane, tak to budu řešit. 
protože duchovní život, když žiješ a snažíš se žít duchovní život abys po smrti kdoví 
co, tak to je takový jako…dost sobecký, pokud se snažíš žít dobře, aby to bylo teď 
dobrý a aby ti lidi co byli s tebou neměli s tebou problém a nebo abys teď dobře pro 
tenhleten svět, tak to mi příjde mnohem… 
tak je to prostě překonání toho, že vlastně to co děláš tady, bys dělal úplně zbytečně, 
protože bys vlastně… 
nedělal bys to zbytečně, protože kdyby tam jako… i když tam nic není, tak stejně tak 
v tomto životě ušetřím spoustu utrpení lidem, kteří jsou kolem mě, když budu dobrý 
člověk a to je docela velká věc, mě přijde…já nevím jestli jsem tě teďko chytl dobře? 
Jo, jo 
ale právě někteří lidi potřebujou důvod, proč nezpůsobovat nikomu cizímu utrpení… 
…asi jo, asi je to taková velice funkční pomůcka, ale pro mě osobně…právě tohle mi 
přijde, že v mém pojetí to můžu zahrnout pod slovo náboženství. Tak náboženství pro 
mě není příliš důležité, protože to jsou v podstatě takový funkční lži…že jako jsou 
super, slouží k dobrému účelu, ale není to jako ta holá pravda a …nemám problém, 
nemusím si to něčím omlouvat nebo si to nějak zdůvodňovat takovým nějakým 
pseudovyšším ideálnem. 
Jo a proč bys teda neměl cizím, teda jiným, způsobovat nějaké utrpení? 
No protože, když to někdo dělá mě, tak mi to není vůbec příjemný a když vlastně… 
mám tolik rozumu že mohu pochopit, že když já to dělám někomu, tak je to úplně 
stejný, rozumíš 
No právě, že je to vlastně něco úplně jinýho. Prostě, když někdo činí utrpení tobě, tak 
to utrpení cejtíš, tak jako že ho někdo činí tobě, zatímco, když to utrpení je tebou 
učiněné 
Tak ho necejtíš? 
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Tak ho cejtíš, ale jako něco jinýho, že jo 
jo, ale víš co, že to není (něco jiného než utrpení) 
 
já se spíš tak jako ptám všeobecně co je vlastně tím důvodem když člověk ve svý duši, 
ve svý psychice pociťuje cizí utrpení jako svoje utrpení, protože to je pravděpodobně 
důvodem proto, proč nezpůsobovat cizím utrpení. 
Protože podle mě jako ten zvyk, který tě nutí způsobovat někomu jinýmu utrpení – 
když si vezmeš tak jsou to vlastně …těch věcí není jako moc: je to to, že něco jako 
hrozně chceš, pak je to, že jsi nějakým způsobem jako nasraný a pomíjíš tady tu 
zkušenost toho, že i někdo druhý to může mít a pak nějaký další věci…  
a teď tedy ty věci, kterými ty způsobuješ to utrpení jsou úplně to největší utrpení pro 
tebe, protože vlastně, když ty to působíš, tak mě přijde, že když jsem sám nasraný a 
na někoho, někoho seřvu tak to není zas až tak strašný pro něho, ale je to mnohem 
horší pro mě, i když já to v té chvíli necítím, protože je to zvyk, který mě v budoucnu 
zavede mnohem do horších situací, když se ho já budu držet, stejně tak jako strašně 
silná žádost je úplně stejná, pokud já někoho okradu, tak on z toho bude na kaši, ale je 
to ještě mnohem horší pro tebe, když někoho okrádáš, protože jsi…, protože ty prostě 
v tu chvíli kdy kradeš necítíš, že je to špatné…jako… ne špatné, že to jako pro tebe 
prostě není dobrý a …pak prostě se staneš otrokem svého vlastního zvyku.  
Hmm, jo 
Ale otrokem svého vlastního zvyku se stáváme v mnoha ohledech, který jsou  pro život 
i nějak jako život v uměřenosti a čestnej život a soustrastnej život, 
Hmm 
Prostě tak jsou nezbytný 
Jaký zvyky? 
No já nevím, životní zvyky 
Vod jídla přes milování až k mytí a prostě takový ty věci, kterejma, prostě bez kterejch 
se můžeš těžko obejít v životě. 
No ale já myslím takový jako zvyky mezi lidma, prostě způsob jak ty něco děláš a pak 
tě to zbavuje citlivosti k tomu co je právě teďka. Protože pokud máš zvyk tzn. že něco 
opakuješ -  prostě pořád a to znamená taky, že v některých situacích ty můžeš jednat 
podle svého zvyku a né podle toho, jak to teď zrovna je. A pak vlastně jednáš 
nepřiměřeně k tomu jaká ta situace v podstatě je …a pak se děje to, že si to někdo 
odsírá. 
Takže si myslíš, že nějaká špatnost je vlastně věcí zvyku? Že je to v podstatě 
neuvědomovaný jednání? 
Já si myslím, že kdyby všichni byli natolik citliví, aby mohli vnímat jak opravdu…co 
se tady doopravdy děje mezi námi a byli dostatečně citliví aby vnímali i jak to ten 
druhý cítí, protože to jde, tak by tady toto nebylo a to že vlastně…jako podle mě 
špatnost neexistuje, je to akorát to, že někdo prostě hrozně…je umanutý do něčeho 
co… a on to sám ve své podstatě jako cítí dobře, jako že to necítí špatně, takže je 
hrozně těžké říct: je to špatně-dobře. 
Jo 
Takže vlastně klíčem k řešení toho problému jak obcházet nebo nedocházet k tomu 
způsobování toho utrpení je, že… není to ani rozum, ale je to vysloveně nějáká jako 
schopnost vcítění se 
Hmm, že musíš mít dostatečně čistou hlavu na to, abys dokázal vidět, že tvoje vlastní 
…jako že třeba vlastní žádost jako taková je nám schopná způsobovat strašně silné 
emoce a některé emoce jsou tak schopné tě zahltit, že potom nejsi schopný to vidět, 
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takže být dostatečně citlivý, abys věděl, co se v tobě děje a být dostatečně citlivý, 
abys věděl co se kolem tebe děje a co se děje v ostatních lidech. 
Hmm 
To je strašně zvláštní bejt citlivej, ale přitom nepodléhat některým pocitům 
Protože některý pocity tě manipulují, musíš být dostatečně vnímavý, na to abys je 
prohlédl, abys pochopil ten kořen, ze kterýho to jde 
To zní jako nějáká rozumová citlivost, ale to je znamená, že si musíš vybrat mezi 
určitýma…nebo on pocit a citlivost není, to je něco úplně jinýho…hmm… tý jo vidiš to 
jsem zase na něco přišel 
Tomáš: smích  
To je super 
Ještě, že si to nahráváš kámo 
To pustim…si, až mi bude špatně. 
… 
lidé vstanou tělem i duší z mrtvých. Proč s tím nesouhlasíš spíš, než úplně? 
Protože si myslím že, nebo si myslím…mám takový pocit…s duší nevím, ale tělo jak 
už jsem ti řekl…když jsem pracoval v hospice, tak vím jak to  s tělem vypadá, takže 
vím, že už je fakt konec…a i kdyby mělo být nějaké zmrtvýchvstání, mi přijde jako 
hodně… navíc tělo se jako stále mění a to že jako zmrtvýchvstání s tělem je hrozně 
fixní idea, jako taková dost středověká idea…taková dost nedotažená do 
konce…rozumíš…kdyby se už to zmrtvýchvstání mělo stát tak s jakým tělem? 
Protože mě když bylo pět, tak jsem vypadal jinak, než když vypadám nějak a když mě 
bude 60 [inšala] jako že mě bude, tak prostě taky budu vypadat jinak a které to tělo je 
ideální pro to zmrtvýchvstání?  
To si asi budeš moct vybrat… 
To nevim, to já právě taky nevim, tak spíš jako nesouhlasím s tím, že by k něčemu 
takovýmu jako mělo…nebo nesouhlasím – přijde mi to jako psycho, uhozený 
Jakým způsobem chápeš duši, jestli ji tedy nějákým způsobem chápeš, jestli ji nějákým 
způsobem uvažuješ 
Duše pro mě je…těžko…to máš vlastně dvě věci, jedna je…to je zvláštní, že v češtině 
máme duše a duch, že …a obojí je od dechu. Přijde mi že něco a ve své podstatě je to 
stejný nebo nevím…. jak to říct…jako když jsem hodně dělal meditaci, tak mi přišlo, 
že duše jako to co se tím v češtině myslí, je vlastně ten pozorovatel, něco, co je 
vždycky vzadu, víš, to je ten, na koho ty emoce působí 
Tomáš musel v této fázi náhle přerušit 
Co je pro tebe Bůh? S podotázkou, pokud nechceš nějak obšírněji reagovat, protože 
už jsme nějakým způsobem odpověděli, že je to nějaká vyšší moc či síla, duch  
Vlastně to jsem o tom nedávno uvažoval, že máš…že mě to slovo bylo dlouho 
odporné a pak mně přišlo, že je to strašně praktické slovo, protože můžeš efemérně – 
co se tady jako povaluje kolem hodit do jednoho slova a s ním můžeš jako úplně 
výborně mluvit (smích) rozumíš,  
Motlitba nevím, ale je strašná sranda vzít třeba tady ten (bere kámen) – protože pro 
mě je to třeba jako princip nebo …třeba Herakleitos to pojímal jako Logos, že jako 
nějáký způsob zákonů, ne pravidel, ale tendence…jako třeba voda teče pořád dolů, 
všechno se pořád mění…tyto výroky popisují kvality jedné věci…hrozně se mi líbí, 
že stejně třeba jako islám, stejně jako scholastická filosofie v kř.říká,  že o něm 
nemůžeš hovořit v pozitivních termínech, jako že musíš vždycky vymezit, co bůh 
není, ale nikdy nemůžeš říct co je…a tak mi právě přijde, že také můžeš říct spoustu 
věcí, jako jsem právě zrovna řekl…jako, že… když se koukáš na ten svět kolem tak 
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můžeš říct spoustu věcí a všechny popisují kvality tady toho ničeho, jako že to ani 
není věc ani to není osoba …. 
Nějaký celek? 
Já nevím ani to není třeba síla. Když řekneš vyšší síla, tak mi to zní, jako že něco 
zasahuje, kdežto jako co je z mé zkušenosti, tak to (je)…zasahování-nezasahování, 
jako když ty to prožiješ tak je to jako: tak teď jsem stopnul toho člověka, který mě 
hodil přesně tam kam jsem chtěl jet a mně to přijde, že to není nějaká vyšší moc,  jsou 
to věci, které se dějí  
A za nimi nestojí nějaký hybatel? 
Myslím si, že oni sami jsou ten hybatel …je to jako….. svět je něco, co je jako když 
kopneš do míče, tak ten míč se pohybuje podle nějakých pravidel, ale představ si míč, 
který se kopnul sám, není ničím kopnutý a není tam ten prvotní hybatel, ale je tam 
jako pohyb 
Jako že by byl míč oduševnělý? Že by měl nějakou svoji vůli, kterou by se dal do pohybu a mohl by se 
zastavit a letět jiným směrem  
To je taková hodně konkrétní představa, to asi nebyl dobrý příklad 
Mě se tam takhle zjeví nějaká vůle, nějaké chtění, zatímco ta neoduševnělá věc nějaký chtění nemá  
Nevím ani jsem nepřemýšlel jak to dát do nějakého obecného…když se podíváš na 
kytky, jak ony rostou, stromy, že se vždycky snaží stát rovně a dobře, aby měli co 
nejvíc slunka a stejně tak lidé – cokoliv my děláme je, že se snažíme být šťastní, 
někdy to teda děláme dost omezeným způsobem a právě, že je to vždycky nějáká 
tendence k harmonickému růstu nebo něčemu a ta tendence se snaží stále uplatňovat, 
ale abych pravdu řekl, to je věc o které se nedá moc mluvit, to je věc, která se dá 
prostě cítit.  Příjde mi, že když se do toho jako opravdu položíš a přestaneš mět vlastní 
vůli, tak se začnou dít věci, které tě někam kopou, když přestaneš plavat proti proudu, 
tak začneš vidět, jak ta voda teče, kterým směrem a jak se chová… 
A Když přestaneš poslouchat vlastní vůli a splyneš s tím řádem toho fyzis, toho fyzickýho světa, toho 
organickýho, bujícího, deroucího se tak mi přijde, že v tu chvíli bychom se jako obdařeni našima 
schopnostma jako lidi se totálně zahubili… 
Ale mě nepřijde, že by tam až takový rozdíl…nebo že by tam vůbec byl nějaký rozdíl 
mezi tou fyzickou a psychickou – nebo spirituální částí. Protože když  přemýšlíš o 
nemocech… 
Pokud to vezmu, základní západní dilema je duše a tělo a když přemýšlíš o 
psychosomatice, tak nemůžeš říct, kde je ten přechod. Budhismus třeba říká, že tělo je 
určováno tvojí karmou a karma jsou zvyky tvojí mysli. Oni říkají, že některé z nich 
mohou být starší a některé novější, ale to je jedno… Pokud máš zvyk, že se přežíráš, 
tak je jasné, že budeš tlustý a teď to můžeš řešit z řekněme v uvozovkách  
spirituálního hlediska, kdy přežíraní je hřích a život na úkor druhých a můžeš to taky 
řešit tak, že nebudeš tolik žrát a prostě budeš chodit víc do tělocvičny a kdoví co, víš 
co on ten rozdíl tam není 
No tak jak jsem to myslel, reakce tady na tu podmínku je vědomá, zatímco ta příroda 
té vědomé reakce není schopná…pes kterej se přežere, se prostě pobleje a bude se 
poblejvat furt, existuje tam nějaká možnost ponaučení, ale to je u toho zvířete… to 
záleží, to zvíře nezačne, když mu pán dává doma dortíky a cukrovinky, tak nezačne 
kvůli tomu běhat víc po okolí, aby nedostal infarkt. Ani člověk, který neví o zdravým 
životním stylu, tak pravděpodobně nezačne dělat takovýdle nesmysly, ale naopak bude 
dělat, když je na příjklad v tý společnosti ta tloušťka nějakým pozitivním symbolem – 
tak se o ní bude snažit a ani ho nenapadne aby dělal takové nesmysly, jako že málo 
jedl, když nemusí a když je to ráj, kde je jídlo na dosah ruky a nemusí pracovat…. 
No ale já uvažuji o přirozených podmínkách 
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No ale já myslím mluvím o přirozených podmínkách, že jo nějaký ti papuánci nebo 
který to vlastně jsou, kteří žijí v dostatku a nestarají se žijí živelně a přitom stále 
vědomě… 
Život si musíme udělat příjemný, jak je to jen možné. Ty s tím ani nesouhlasíš ani 
souhlasíš 
Protože formulace jak je to jen možné… 
 
To je přesně ta otázka, kterou chci položit. Kde vidíš hranici toho jak je to jen možné? 
Když řekneš jak je to jen možné, tak jak se znám…pokud si řekneš, že musím něco 
udělat, jak je to jen možné, což chápu jakoby co nejvíc v rámci podmínek, tak se 
dostaneš do takového šíleného rozjezdu…že se snažíš pořád a pořád  
(dlouhá pauza) 
nic není tak jak je to jen možné, vždy je to tak, jak to je. A jak je to jen možné je věc 
budoucnosti a ta je tak hrozně nejistá, že si ji můžeš akorát tak představovat, můžeš 
pro to něco dělat, ale nemůžeš se toho nějak moc držet, protože se to může kdykoliv 
změnit tak je lepší být spokojený s tím co máš zrovna teď. 
Ta druhá věc je že musíme si to udělat jak je to jen možné mi zní tak trošičku 
sobecky, ale těžko číct, protože můžeš říct, že tvoje štěstí je štěstí druhých a potom 
máš velký prostor pro to jak je to jen možné . 
je to těžké říct 
otázka, co pro tebe znamená no příjemné, udělat si život PŘÍJEMNÝ jak je to jen možné? 
Příjemný je stav když ti nic ani nechybí ani nepřebývá, když je to tak akorát, když si 
oddechneš, když tam není žádné napětí – takové jako uff a můžeš se jako pustit, 
protože víš, že nic neztatíš, že se nesnažíš ani pro nic dopředu, ani že se nesnažíš nic 
zachránit, kdy se položíš a řekneš: tak jak to teď je, je to dobře, takový jako stav 
akceptace, přijetí a vlastně když to přijmeš tak je to … příjemné (smích) 
Super 
Každý si musí řešit své problémy sám, kde je podle tebe tebe nějaká hranice 
problémů, který by si měl člověk řešit sám a který by měl řešit někdo jiný? 
Otázka je co je to řešení - co je to řešení problémů, Já jsem napsal, že nevím, protože 
je to hrozně extrémní tvrzení a druhá věc je právě to, co je to to řešení problémů,  
takže určit hranice je také hrozně těžký,  podle mě to vždycky závisí na tom jak to 
cítíš, že pokud cítíš, že ten člověk to potřebuje a ne že by mu to prospělo, ale že by ho 
to udělalo šťastným a že by mu to pomohlo nějákým způsobem, kdyby tys mu 
pomohl, tak to prostě uděláš a když vidíš, že ten člověk to nepotřebuje…jako mám 
spoustu lidí, známých , kteří svoje problémy neřeší, kteří prostě jenom chodí za 
okruhem dvaceti, třiceti dalších lidí a prostě jim o těch problémech vyprávějí a nic 
s tím neudělají a považují to jako za…a ti druzí lidé mají pocit, že jim pomáhají, je to 
taková jako vlastně závislost.  
Tak je to shození tý tíhy? 
Je to shození tíhy, ale není to řešní,  
ale může ti pomoc(oba současně) 
já jsem na to slyšel výborný přirovnání s jídlem, že jakoby jíš a pak to zase jako bleješ 
ven. Že to jako nikdy pořádně nestrávíš a pak vysereš. Že jako ty když něco sníš, tak 
to jako vyhodíš ven a je to jako v pohodě, ale máš prázdnej žaludek a nic nepřišlo, nic 
se nezměnilo, že to jídlo se neproměnilo v živiny, kdežto, když to strávíš, tak ty 
špatný věci stejně vysereš ven, ale změnil ses. 
Já když jsem pracoval v hospicu, tak jsem po týdnu už nemohl a musel jsem vyložně 
jít s někým na pivo a vyloženě se jako vykecat a pak jsem mluvil se svým bývalým 
budhistickým učitelem a on mě říkal, že když budu blít, tak si z toho nikdy nic 
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nevezmu. Že je to jako hrozně hezký, je to sice hrozně těžký to v sobě udržet, ale 
když to budu stále házet ven tak tu zkušenost promarním. Tak to je to, ty nikdy 
nemůžeš říct: tak tady to si konkrétně musíš vyřešit sám, protože nikdy nic není tak 
ostrý, vždycky je to nějaký jo nebo ne nebo něco mezi a ty to musíš cítit. Musíš být 
s tím druhým člověkem a cítit ho a vědět prostě. A taky ty sám sebe musíš cítit., kdy 
je dobrý to ze sebe vyhodit a zeptat se někoho a nebo si teda říct: to je vlastně životní 
zkušenost a nemá smysl o tom mluvit, tohle třeba už nesmím udělat znova, když o 
tom budu akorát plácat, tak je to plýtvání energie. 

 Rozhovor č. 9 

 Rychlebské hory 
 
Mohl bys mi říci, když jsi označil důležitost toho náboženství tak, jak jsi ho označil, co si pod tím 
jakoby představíš? Když je pro tebe velmi důležité? 
Já to chápu spíš jako víru. 
V této chvíli vstoupily do rozhovoru další účastníci 
Gábina: ale vždyť on to chápe úplně jinak než Adélka.  
Nó ano, já v tom hodnocení těch dat vlastně budu muset zároveň konstatovat, že to co  vychází na škále 
ještě neznamená jaký má ta věc pro lidi význam. 
Luděk: a to ještě nesrovnáváme jak by to chápal ten zbytek té populace 
Tygr: u takovýho dotazníku taky hodně záleží na momentálním stavu nebo náladě, že 
jo. 
Luděk: fakt jo? 
Tygr: myslíš, že bys to vyplnil úplně stejně jako za nějakou určitou dobu? 
Luděk: co se týče nálady tak jo, no. Jestli budu nějak názorově jinde za deset let, tak 
to nevím, ale co se týče nálady, která se mění za den nebo za tejden, tak to ne. 
Tygr: no jako že můžeš být bezvěrec a pak se ti najednou něco přihodí. 
Luděk: ale to už je to poznání, to je ten stav, ve kterym jsi, to je samozřejmý 
Adélka(zároveň s Luďkem): ale to nikdy nevíš. 
Když tady píšeš, že věříš v nějakou vyšší moc, dokázal bys ji nějak popsat nebo máš pro ni nějaký jiný 
jména? 
Hodně jmen; přírodní zákony,  zákonitosti, nadpřirozeno, tajemno, duchovno, to na co 
si neodpovím hned tak nějak hlavou, ale musím to tam tak nějak vycítit. 
Takže je to něco co nemůžeš poznat v tom racionálnim smyslu? 
Já si myslím, že je tam důležitá ta pokora, jak je tomu v křesťanství, že když je někde 
nějaký světlo, tak ti lidé odvraceli tvář – mám to vsugerovaný spíš, než něco s čím 
bych se mohl zkontaktovat na svý duchovní výši…možná jednou. 
Takže je to něco nadpřirozenýho? 
No ta vyšší moc to hodně vystihuje. 
Jak jsi pochopil ten výrok se smrtí vše končí, když s ním nesouhlasíš? 
No já věřím, že to pokračuje, ta karma, v podstatě to, co tady máme za úkol. Jo, že ten 
život je jenom nějaký na chvilličku. Myslim si, že to pokračuje, no. 
A i tvůj osud, úděl nebo nějaká osobnost? 
Člověk se neustále vyvíjí a ty životy jsou vlastně jenom jakýsi kapitoly nebo třídy 
nebo prostě kousky tohoto celku. Že jo to je nějaký ten celek. Že to potom někdy už 
může být, že člověk něčeho dosáhne a kdo to ví, ví, a už tam pak nemusí být, ale tady 
v tom si myslím jsou nějaký úkoly, který tady plníme. 
A ty věříš v reinkarnaci, že se na svět vrátíš jako nějaká jiná, reinkarnovaná bytost? 
No už já věřím během života v takový malý smrti, duchovní smrti, kdy vlastně 
veškerý změny. A duchovního smysl života je od toho nějakýho času se už 
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připravovat na setkání s tou smrtí, kterou ty tady takhle popisuješ. Aby na ní člověk 
byl připravenej, třeba jako kultura indiánů, kdy vlastně oni měli tu svojí píseň smrti, 
kterou zazpívali, v tu chvíli kdy cítili, že se blíží nějaký ten jejich přechod. Jo neříkám 
konec, ale přechod. Z jedný části do nějaký druhý. 
Když odpovídáš, že nesouhlasíš, vlastně nevíš u výroku, že lidé vstanou tělem i duší 
z mrtvých, to znamená, že s tím klasickým křesťanským dogmatem. 
No to popisuje toho Ježíše, že vstal z mrtvých, což jako…(odmlka) to tělo tam není 
nic moc důležitýho, důležitý je ta duše a duše je nesmrtelná. Tak jako že by duše 
vstala z mrtvých…? Tu otázku nechápu tak jak ty jsi teď myslel. 
A bůh je…? 
Bůh je pro mě nějaká ta vyšší síla, vyšší moc. 
V případě výroku život si musíme udělat příjemný jak je to jen možné. 
Tam mě nesedne už to slůvku musíme, na to já jsem háklivej, jak někde objevím musí 
se, tak už tam postrádám svobodu. Není tam ta šance. Možná, kdyby tam bylo jiný 
slůvku… 
No můj taťka říkal, že musíme jenom umřít. S tím by si souhlasil? 
No musíme umřít se dá taky nahradit, že chceme je sice blbý slovo, ale třeba cítíme. 
Cítíme, že ta změna už je nutná z nějakýho důvodu. Že jsme třeba splnili nějaký úkol 
a cítíme touhu po nějakým odpočinku, nebo touhu po něčem…teď to neumím říct, 
protože to nevidím, ale možná, že v tu chvíli, kdy už jakoby vidíme na tu druhou 
stranu řeky, že už možná. 
A to tedy myslíš, že by člověk nemusel umřít, kdyby si to takhle nějak jako nepřál? Že 
by jako neumřel? 
No nevím jestli ta vůle by to tam ovlivnila. Ale myslím si, že jako není nutný umírat. 
Čili je to taková ta viděná možnost v nějaký tý otázce – taková ta vidina jakýhosi ráje, 
kde ty lidi už nebudou muset umírat. To znamená měnit se, měnit něco. Jako myslím, 
že v dnešní době je smrt jakýmsi útěkem z toho, co tady napatlali, že už to tady 
vlastně sami dál neunesou a tak vlastně odcházej. Pro někoho, kdybych mu řekl, tak ty 
tady budeš ještě dvě stě let nebo nekonečně dlouho, tak spousta lidí je naučená na to, 
že žijou těch pár desítek let a automaticky odcházej a ty lidi by najednou nevěděli co 
tady s tím, že jo. Rozhasej si ty svý těla, že už ty těla nejsou funkční. Je to jako když ti 
dám už starý neudržovaný auto a řeknu ti, tak teď s ním můžeš jet nekonečně dlouho a 
ty vidíš, že to auto už nemá tu možnost, tak pro ty lidi je to, až jako jistý osvobození 
nebo útěk. 
A kdyby tam bylo nějaký jiný slovíčko, než to musíme, tak si máme nebo bychom si měli život udělat 
příjemný jak je to možné? 
No určitě jo. Myslím si, že to není jako přirozená lidská vlastnost trpět, když může být 
něco příjemnýho. Sice zase je to v rozporu…bere v úvahu duality – co je příjemný a 
nepříjemný, kde je láska a nenávist. Takže tenhle stín je tam taky potřeba brát 
v úvahu, takže já bych tu otázku …asi třeba viděl jinak. 
Každý musí své problémy řešit sám. Můžeš nějak popsat jak to chápeš? 
No zas tam vidím to musíme. No to je asi věc povahy. Myslím si, že hodně lidí na to 
odpoví různě. Někdo, introvertní ty si to spíš bude řešit sám v sobě. Extrovertní to 
zase hodí na ty druhý. Pak se v tom hledá nějaká rovnováha. Je to i střídavý, některý 
věci je dobrý si řešit sám. Určitou dobu si je řešit sám, pak je dobrý i mít nějaký 
impuls z venku, jako komunikace s lidma nebo mistr nebo ať už je to, že člověk hledá 
v nějaký víře odpovědi. Naprosto sám, to je asi takový dost extrémní. 
A kdybych to přeformuloval, jakou máš odpovědnost za řešení svých problémů? 
Jakou odpovědnost. No ona tam není jako moc cítit. Byl jsem taky takový ten typ, 
jakože když něco, tak bych si to měl spíš sám dořešit a ne otravovat druhý lidi, ale 
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ono potom, když to člověk pak pilně řeší, tak pak dojde k stádiu, kdy jakoby ustrne, 
už prostě vyčerpá a potřebuje nějaký impuls z venku. 
Tak jo, tak děkuju. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


