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Milan Středa předkládá k obhajobě diplomovou práci, která má zprostředkovat „sondu 

do života komunity“ buddhismu Diamantové cesty (BDC) v olomouckém regionu. Již 

tento podtitul napovídá, že práce není vystavěna z pozice historického bádání, ale spíše 

jako snaha o přiblížení života BDC komunity. To umocňuje i úvodní vymezení práce – 

„zjistit, charakterizovat a vysvětlit, jak vypadá to, čemu se někdy poněkud vznešeně a 

záhadně říká ‚duchovní cesta‘, v praxi“ (s. 9). Z tohoto vymezení je zřejmé, že autor 

v podstatě rezignoval na tu část práce, která by měla srovnávat historii a současnost 

BDC (viz název práce). Je tedy zřejmé, že předkládaný text spadá spíše do oblasti bádání 

o „duchovních“ otázkách či religionistiky. Na druhé straně využití rozhovorů s aktivními 

„praktikanty“ BDC může přinést nový pohled na zkoumané téma a možná i přiblížit BDC 

širší veřejnosti, včetně té odborné historické. Bohužel moje očekávání v tomto ohledu 

zůstala do velké míry nenaplněna.  

Na tomto místě se omezím na reflexi dvou základních problémů, které v práci vidím. Tím 

prvním je vymezení pozicionality autora ve vztahu ke zkoumanému tématu, tím druhým 

samotná interpretace rozhovorů. Autor uvádí, že BDC praktikuje již cca 15 let, takže je 

s tématem dobře obeznámen. Bohužel v části, kdy svou pozici „insidera“ vymezuje, uvádí 

jen rozsah svých teoretických znalostí o BDC a některé své praktické zkušenosti. 

Částečně se vyjadřuje k pozitivům pozice insidera v souvislosti s tím, že k němu měli 

dotazovaní větší důvěru. Ovšem ověřovat si tento předpoklad „tak, že jsem dvěma 

narátorům položil otázku, jestli by jinému tazateli odpovídali stejně, jako mně“ (s. 20), 

nepovažuji za metodologicky příliš šťastné.  

Diplomant v podstatě nezmiňuje nevýhody plynoucí z pozice insidera, tedy především 

vlastní zaujatost tématem, pozitivní vztah k BDC i k narátorům atd. Implicitně o těchto 

tématech zřejmě přemýšlel, jelikož se vymezuje k tématu objektivity či nezaujatosti: 

„Aby se eliminovalo zkreslení procesu mým zaujetím, mělo by každé téma být 

reprezentováno konkrétním vyjádřením narátorů. […] Důležitá je výzkumníkova 

disciplinovanost v kritickém posuzování, co z jeho porozumění textu souvisí s osobním 

kontextem.“ s. 16. I když diplomant se podle všeho chtěl, alespoň v teoretické rovině, 

vyvarovat nekritického přístupu k tématu, v rovině praktické jeho práce vyznívá přesně 

naopak – autor zůstává na úrovni popisů, jednotlivé jevy neinterpretuje a žádným 

způsobem neproblematizuje. 

Ukažme si některé příklady. Otevírá se například velmi zajímavé téma materiálního 

přístupu jednotlivců vs. komunity. Narátoři/narátorky reflektují svůj odklon od 

materialistického přístupu k životu a v některých případech pociťují jistou výjimečnost 

(„A v tom případě jsme výjimeční. Svým způsobem, tímhle přístupem. Protože nejsme 

v mašinérii materialismu a povrchnosti.“ s. 72). Na druhé straně je tady cena za letní 

kurzy (tu zmiňuje pouze badatel a jen pod čarou) a jen mimoděk zmíněný fakt o 

vlastnictví pozemků: „Například ty letní kurzy, ty probíhají většinou na retreatových 



místech, to jsou místa v přírodě, nějaké louky, které už povětšinou patří buddhistům, které 

jsme si koupili.“ (s. 74) Ať již je totiž BDC komunita jakkoli „nemateriální“, spravedlivá či 

otevřená, existuje v širším společenském kontextu a musí se s ním vyrovnávat. Reflexe 

takovýchto témat může být přínosná jak pro poznání BDC, tak pro poznání 

mainstreamové společnosti 

Nekritičnost v pohledu na téma a zcela nevyužitou interpretační příležitost pak vidím 

například u tématu sexuality, respektive toho, jak o sexualitě mluví na přednáškách 

duchovní otec Ole Nydhal. Výňatky z rozhovorů, které k tématu autor cituje (s. 80–81), 

celou problematiku představují v tom pozitivním světle, tedy že Ole „to dělá dobře“ a 

někteří z BDC komunity se s jeho přístupem z nejrůznějších důvodů hůře sžívají 

(omlouvám se zde za určité zjednodušení). Dovolím si ocitovat jeden z úryvků 

rozhovorů na str. 81 práce: „... o Olem právě vždycky mluví, že to je sexista a s prominutím 

jako hnusák, jo? Tak já vždycky říkám – tak ona je buddhistka, asi ti zenoví buddhisti se 

soustředí… jak my jsme ty typy touhy, tak oni zase hledají, i když ji posloucháš, jak mluví, 

tak ona prostě hledá ve všem to špatné. Když o tom takhle mluví, tak ve všem hledá to 

špatné.“ Podíváme-li se na jazyk tohoto vyjádření, na pomlky, přerušení, nedokončené 

věty, je zřejmé, že narátorka si tématu není příliš jistá a především se snaží, aby na Oleho 

nedopadl žádný „stín“ (pokud je jen úryvek vytržen z kontextu a špatně jej interpretuji, 

tak se omlouvám). Podobný přístup ke kontroverzním tématům cítím i u diplomanta 

(zde, myslím, jeho pozice insidera převážila nad pozicí „nezávislého“ badatele). Podobně 

kontroverzní (respektive ve vztahu k Olemu konciliantní) je zpracování tématu kritiky 

islámu.  

Práce tak do značné míry vyznívá jako public relations pro BDC a toho důvodu je pro mě 

obtížné formulovat otázky do diskuse. Nicméně, prosila bych diplomanta, aby části své 

práce 3. 3. a 3.4 (Historie skupin BDC v ČR a v olomouckém regionu) zasadil do širšího 

historického kontextu (souhrn faktů obohatil o vysvětlení a interpretace), tedy: 

reflektoval podmínky pro vznik center, hlavní impulsy, vnější okolnosti, důvody 

podstatného nárůstu center po roce 2000, případně jejich význam na konci let 

osmdesátých atd. 

Práci hodnotím známkou 3 za předpokladu výborné obhajoby. 
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