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 Předkládaná práce se zabývá tématem z pomezí dějin náboženství, religionistiky, 

orální historie a dílem také komunitních studií. I vzhledem ke vzrůstající popularitě východní 

náboženských směrů v české společnosti se proto jeví téma jako velmi aktuální. Cílem práce 

se stalo postižení motivací vybraných lidí (narátorů), kteří se stali buddhisty a jak tuto změnu 

hodnotí. Autor, který je sám příslušníkem zkoumané komunity, se zde snaží využít svých 

předešlých bádání na bc. práci, nabytých vědomostí, zkušeností a také svých osobních 

kontaktů. Klíčovou otázkou však zůstává, do jaké míry se mu podařilo roli nezaujatého a 

objektivně zkoumajícího badatele a aktivního „insidera“ skloubit dohromady. 

 Z metodologické výbavy nabyté v průběhu studia se autor snažil využít především 

orální historie, která se jako nástroj pro terénní výzkum a poznávání dané komunity jeví jako 

velmi vhodná. 

 Pokud bych měl zhodnotit využité sekundární zdroje, autor vychází z několika prací 

metodologických vztahujících se k vedení kvalitativního výzkumu a orální historii, několika 

děl religionistických a filozofických a konečně pak z literatury z prostředí buddhistické 

komunity. Právě tak autorovi slouží jako největší informační opora. Ačkoliv se daný výčet 

jeví jako poměrně pestrý, i po letmém pohledu do odborných informačních zdrojů je jasné, že 

by mohl být seznam ještě o poznání komplexnější, zejména pak o řadu titulů domácí i 

zahraniční odborné provenience zabývající se problematikou buddhismu (např. dlouhodobá – 

původní či překladová – produkce Orientálního ústavu AV ČR). Rozšíření bibliografického 

seznamu o další odborné práce by totiž podle mého soudu mohlo přispět ke většímu 

zvědečtění práce. Primárními pramennými zdroji pak jsou vedle řady zdrojů elektronických 

především orálně historické rozhovory s příslušníky olomoucké komunity (celkem 5 

rozhovorů), které autor sám realizoval. Tento počet se i vzhledem k faktu, že se jednalo o 

rozhovory realizované ve dvou sezeních, jeví jako dostačující. 

 Práce disponuje promyšlenou a logickou strukturou, která ve čtyřech částech postihuje 

nejen samotné téma, ale zároveň také popisuje průběh autorova výzkumu nad daným 

tématem. Mezi nejlepší části práce patří podle mého soudu zejména velmi srozumitelné 

popsání geneze autorova výzkumného tématu a také charakteristika využití výzkumných 

metod. Jak autor sám popisuje, předmět zájmu jeho práce se totiž díky odmítnutí některých 

potenciálních narátorů totiž podstatně pozměnil. Má otázka do diskuze proto zní, zdali je 

možné ještě někdy v budoucnu podle mínění autora realizovat jeho původní výzkumný záměr, 

tj. zmapování dějin buddhismu v ČR v posledních zhruba třech dekádách? Ačkoliv se necítím 

být povolaným expertem na dané téma, při četbě dvou klíčových částí práce, tj. nástinu dějin 

a soudobých reálií zkoumaného myšlenkového a náboženského směru a posléze vlastní 

analýze rozhovorů jsem měl velmi nutkavý pocit, že autor jen velmi obtížně dokáže vystoupit 

ze své pozice „insidera“ a stát se alespoň rámcově nezaujatým badatelem. I když jeho sonda 

do života olomoucké komunity je v mnoha ohledech pro nezasvěcence přínosná a zajímavá, 

takřka idylický obraz života po přiklonění se k buddhismu v podání narátorů není takřka 

vůbec problematizován a podroben kritickému nadhledu. Do diskuze bych proto chtěl položit 

otázku z oblasti historického kontextu: dočetl jsem se, že spoluzakladatelkou hnutí buddhismu 

Damantové cesty byla též manželka Ole Nydala, Hannah; jak se k této otázce staví narátoři, 

případně sám autor a jestli by k této skutečnosti mohl říci něco více, neboť jsem o ní v práci 

nenalezl ani zmínku? 

 



Po formální i stylistické stránce je práce na poměrně solidní úrovni a její předností je 

poměrně velká míra srozumitelnosti a čtivosti textu. Posuzovanou práci i přes výše uvedené 

nedostatky (a zejména díky nekritičnosti) považuji za přínosnou výpověď mapující svět 

buddhismu v ČR po roce 1989, doporučuji ji k obhajobě a v případě kvalitní obhajoby ji 

navrhuji hodnocení známkou 2 (velmi dobře).  
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