
Miloš Hrdý: Interakce křesťanství a zenové buddhistické školy Sanbó Kjódan 

posudek vedoucí práce 

Předložená bakalářská práce Miloše Hrdého splňuje všechny formální i obsahové požadavky kladené 
na tento druh akademického odborného textu. Prokázal schopnost samostatně zpracovat zvolené 
odborné téma, nastínit možné problémy a nastudovat k tomu potřebnou odbornou literaturu, která 
v jeho případě předpokládala také studium cizojazyčných odborných zdrojů. V patřičné míře 
v průběhu práce konzultoval svůj postup jak s vedoucím, tak s odborníky na oblast zenového 
buddhismu. Výsledný text nabízí v přehledné podobě dosud nezpracované téma, a to nejen v českém 
odborném kontextu, proto se domnívám, že by (s drobnými úpravami) stál za publikování 
v odborném periodiku. 

Autor se orientuje dobře v odborné terminologii, umí srozumitelně formulovat své myšlenky a jasně 
argumentovat a dobře si osvojil základní témata sekundární literatury ke zvolenému tématu natolik, 
že je ve svém textu schopen vést kritický dialog, aniž by přitom překračoval hranice dané základním 
zaměřením své práce, jímž má být prezentace zenové školy Sanbó Kjódan a zejména její interakce 
s křesťanským prostředím. 

Hned v úvodní kapitole jej čekal téměř nemožný úkol: charakterizovat stručně, výstižně a přitom 
přesně v základních rysech buddhismus, aby pak mohl ukázat, co je typické pro zenovou školu 
mahajánového typu, jíž představuje Sanbó Zen.  

Nejčtivější a z badatelského hlediska nyní nejpodnětnější částí práce bude celá druhá kapitola, ve 
které představuje jednotlivé postavy této zenové tradice, včetně jejích křesťanských žáků. Text 
přitom obsahuje podstatné informace o rozvoji a základních myšlenkových liniích této zenové linie, 
včetně oné zmiňované interakce a pronikání do křesťanského prostředí. Za zvlášť cennou považuji 
schopnost dobré syntézy hlavních myšlenek a otázek, které toto vzájemné ovlivňování zenové a 
křesťanské duchovní tradice přináší. Výborná je i polemika s W. Jägerem vedená z hlediska 
kontextualismu: výtka absolutizace čisté zkušenosti, selektivní výběr primárních mystických textů 
a předpoklad jediného dokonalého zdroje za hranicemi všech náboženství působí přesvědčivě. 
Zůstává samozřejmě otázkou, zda v jiných než citovaných Jägerových textech či projevech 
nenajdeme větší vstřícnost vůči nutné kontextualizaci náboženské zkušenosti do širšího systému 
a varování před redukováním náboženské praxe na pouhou techniku či druh náboženského 
zážitku (jakkoliv vrcholného). V místě polemiky s Jägerem je uveden odkaz na zdrojový soubor 
sekundárních studií, ale není z něj jasné, čí kritiku autor bakalářské práce přesně cituje.  

Z mého hlediska je dobře, že Hrdý připomíná i otázku propojení duchovní zkušenosti s rovinou 
žité etiky, či vztahu zenového osvícení a morálky, což je sice téma, které není zcela nové (tj. 
kritika některých japonských zenových mistrů za jejich podporu válčení a nacionalismu), ale, jak 
připomíná Hrdý, znovu se objevuje v souvislosti s W. Jägerem. Citované výroky totiž navozují 
dojem, že Jäger možná příliš předpokládá, že pravá duchovní zkušenost kenšó/osvícení s sebou 
zároveň automaticky nese eticky správné jednání (viz s. 43n). Myslím, že otázka sice nespočívá 
v tom, jak lze z nerozlišené zkušenosti konstituovat náležitě morálně rozlišující jednání, ani zda 
zkušenost může „vyblednout“, ale spíš, jak je možné, že ani tak významná duchovní tradice jako 
je zenový buddhismus nemá recept na to, jak jednoduše osvítit mimořádnou duchovní 



zkušeností skutečně všechny roviny každodenního života. (Respektive známe řadu příkladů dosti 
„neosvíceného jednání“ duchovních osob východní i západní spirituální tradice, které následně 
probouzí otázku po objektivní hodnotě jejich duchovních prožitků.) Na druhé straně, jak správně 
upozorňuje M. Hrdý, právě Jäger svým přístupem (i přes problematičnost jeho osoby) zřejmě 
představuje důležitý most mezi církví a řadou zejména německých „bývalých katolíků“, kteří 
opouští řady církve. Jägerova „transkonfesijní“ spiritualita pro řadu z nich představuje jediné 
pojítko s tradicí, ze které vyšli a ve které pro sebe nedokázali objevit potřebnou spirituální 
hloubku. 

Velmi podnětná je dle mého názoru prezentace třetí výrazné osobnosti z řad křesťanských žáků 
japonské zenové školy Sanbó Kjódan, Ama Samyho. Ze všech autorů je totiž právě jezuita Ama 
Samy nejpoučenější současnou teologií a vědomě usiluje o důkladnou teologickou reflexi své 
náboženské zkušenosti. Nepohrdá konceptuálním uvažováním, a proto se nebojí připomínat 
význam kontextualizace náboženské zkušenosti, s důrazem na nutnost zakotvení v určité tradici, 
jejím jazyce a výrazovosti. Zřejmě nejdůkladněji ze zkoumaných autorů také reflektuje vztah 
spirituální zkušenosti a morálky, přičemž hovoří o nutnosti realizace osvícení/probuzení 
v různých rovinách běžného života. K dostudování pro budoucí badatele samozřejmě zůstává 
specifická a ne zcela jasná Ama Samyho pozice, která trvá na možnosti vícečetné náboženské 
příslušnosti, jenž je u něj vyjádřena jako život „in-between“, tj. v jeho případě v meziprostoru 
mezi buddhismem a křesťanstvím, přičemž předpokládá, že je zapotřebí uchovat jinakost obou 
náboženských tradic a nemísit je. Podobně by stálo za prohloubení jezuitovo tvrzení, které Hrdý 
cituje na závěr podkapitoly, o nesrovnatelnosti buddhistického a křesťanského popisu reality 
(podle Ama Samyho nejsou ani kontradiktorní, ani komplementání, ale nesrovnatelné).  

Pokud bych měla vyslovit nějaké kritické poznámky k Hrdého textu, přimlouvala bych se za vypuštění 
některých příliš obecných poznámek pod čarou (např. pozn. 12: že hínajána je hanlivý výraz 
mahájánového buddhismu atp.). Pro časopiseckou publikaci bych považovala za nadbytečnou část 
věnovanou konfrontaci s obecně teologickým přístupem k náboženské pluralitě, stejně jako část 
úvodní kapitoly věnovanou představení základních rysů buddhismu, protože hlavní přínos práce 
spočívá v samotné prezentaci a interpretaci hlavního předmětu zájmu, jímž byla zenová škola Sanbó 
Kjódan a její vliv na křesťanství.  

Bude-li při obhajobě čas, prosím o odpovězení následujících otázek: na s. 28 je řeč o nedorozumění, 
které vzniká, když užíváme výraz zen, aniž bychom specifikovali, v jakém významu ho právě 
používáme (zda je řeč o škole mahájánového buddhismu, nebo specifickém přístupu k meditaci 
s důrazem na kenšó) – mohl by kolega Hrdý uvést konkrétní příklad takového nedorozumění? 

Mohl by se kolega Hrdý pokusit na základě své práce formulovat odpověď na Lassallovu otázku po 
tom, jaký vztah má zazen k ostatním konstitutivním prvkům křesťanské existence, jestliže nikdy 
nebude pro křesťana ničím výlučným?  
 

Práci doporučuji k obhajobě s navrhovaným hodnocením výborně. 

v Praze dne 13. června 2017  

ThLic. Denisa Červenková, ThD. 


