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Abstrakt 

Práce se zabývá darem a tím, jaký druh morálky umožňuje darování v současné době. 

Vychází z etnografického výzkumu, který byl zaměřen na „štědrou sociální síť“ Hearth.net. 

Tuto síť založil podnikatel, filantrop a buddhista Libor Malý. Jeho cílem je naplnit vizi, která 

spočívá ve zlepšení mezilidských vztahů a ve vytvoření ekonomického systému, který by byl 

schopný doplňovat ten stávající tržní v případě krize. Takový systém podle něj vyžaduje i 

změnu paradigmatu, a to na paradigma štědrosti a laskavosti. V naplňování tohoto cíle 

napomáhá Liborovi Malému skupina Adato Paradigma a ambasadoři, což jsou ti nejaktivnější 

uživatelé Hearthu. 

Hearth představuje prostor, kde mohou uživatelé nabízet a přijímat dary bez očekávání 

protidaru. Dar má být tím nástrojem, který umožní změnu paradigmatu. Nové paradigma 

štědrosti a laskavosti je nahlíženo jako kosmologie založená především na hodnotách štědrosti 

a laskavosti, která vychází hlavně ze spirituality Libora Malého. Zároveň toto paradigma 

štědrosti a laskavosti tvoří morální základ pro darování v rámci sítě Hearth. Přesto v konečné 

podobě je dar určen morální asambláží tří morálních dimenzí (Zigon 2010). Práce se 

v konečném důsledky zabývá nejen současnou podobou daru, darování a štědrosti, ale také 

aktérskými představami o nových podobách sociability tváří v tvář očekávané krizi společnosti. 

Základní teoretické rámování práce je v humánní ekonomii a v antropologických diskusích 

Maussovy teorie daru.    

Klíčová slova 

Dar, morálka daru, ekonomika daru, humánní ekonomie, etická a morální asambláž, 

ideologie čistého daru, štědrost, laskavost. 

  



Abstract 

The thesis looks at  the gift and at what kind of morality allows contemporary gift-giving. 

It is based on ethnographic research that focuses on a "generous social network" Hearth.net. 

This network was founded by the entrepreneur, philanthropist and buddhist Libor Malý. His 

goal is to fulfill the vision of improving interpersonal relationships and creating an economic 

system that is able to complement the existing market economy in the case of a crisis. This 

system also requires a change of paradigm into the paradigm of generosity and kindness. Adato 

Paradigma Group and the Ambassadors, who are the most active users of Hearth, help Libor 

Malý in fulfilling this goal. 

Hearth is a space where users can offer and receive gifts without an expectation of a 

counter-gift. The gift should be the tool that will allow the paradigm shift. The new paradigm 

of generosity and kindness is seen here as a  cosmology based above all on the values of 

generosity and kindness, which is influenced mainly by the spirituality of Libor Malý. At the 

same time, this paradigm of generosity and kindness forms the moral basis for gift-giving within 

the Hearth network. Nevertheless, in the final form, the gift is determined by the moral 

assemblage of three moral dimensions (Zigon 2010). The thesis therefore is analyzing the 

contemporary forms of the gift, gift-giving and generosity but also the imaginations of new 

sociabilities designed to cope with an anticipated social crisis. The analysis is drawing on the 

theory of human economy and anthropological discussions of the Maussian theory of the gift.  

Key words 

Gift, morality of the gift, gift economy, human economy, ethical and moral assemblage, 

ideology of pure gift, generosity, kindness. 
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1 Úvod 

Datum 21. 12. 2012 se stalo již pár let před rokem 2012 velmi diskutovaným tématem 

napříč globální společností. Spekulace uváděly, že toto datum představuje konec světa či 

jeho duchovní transformaci, a vycházely přitom z informace, že končí jeden dlouhý cyklus 

mayského kalendáře. Jak však v článku Mayský kalendář a rok 2012 píše Jan Vondrák, 

propočty konce tohoto kalendáře se výrazně liší a nedá se za něj tedy stoprocentně považovat 

21. prosinec 2012, stejně jako se vůbec nedá mluvit o tom, že by konec mayského kalendáře 

znamenal konec světa (Vondrák 2010). Podobná logika neplatí ani v případě, kdy se na 

našich kalendářích objeví 31. 12., jak uváděli vědci na internetovém portálu NASA v reakci 

na přehnaná tvrzení související s tímto datem a na vzniklou paniku a strach (NASA 2012). 

Konec mayského kalendáře, stejně jako našeho kalendářního roku, podle NASA znamená 

pouze počátek nového období. Spousta lidí však tvrzení vědců nevěřila a pomalu se 

připravovala buď na apokalypsu, nebo na duchovní proměnu lidstva.  

Právě den 21. 12. 2012 si vybral podnikatel Libor Malý pro spuštění štědré sociální 

sítě Hearth. Sám toto datum nepovažoval za definitivní konec světa. Podobně jako vědci 

z NASA zmínil, že „pokud by snad měl skončit ten svět starý, tak ať současně vznikne základ 

toho světa nového.“ (Hechtová 2012) Přesto, jak dále uvedl, vnímal, že se svět i lidé v něm 

proměňují. Přiklonil se tedy spíše k předpokladu určité transformace, kterou chápal jako 

dlouhodobý proces. Domníval se, že: „se bude tak intenzívně prohlubovat schopnost intuice 

u relativně velké skupiny obyvatelstva, že se postupem času u nich rozvine běžná schopnost 

telepatie a naprosté empatie. Před těmito lidmi potom žádný politik, ani nekorektní 

obchodník už nic neutají. Prostě tito lidé si budou zcela běžně číst myšlenky navzájem. Jaký 

to bude mít vliv na společnost a obchodní vztahy, si už asi každý dokáže domyslet sám. Proto 

každému osobně radím – dejte si do pořádku všechny své záležitosti a žijte zcela čistě a 

transparentně. Jen tak vás nijak nezasáhne to, až se věci, které si lidé usilovně přejí, aby 

zůstaly skryté, veřejně odhalí…“ (Hechtová 2012) Tím reagoval i na určité obavy lidí 

vztahující se k mocným a vlivným osobnostem, které byly podezírány z úmyslného 

zatajování informací.1 

Ve své práci jsem však původně vůbec nezamýšlela věnovat se tématu zániku světa, 

jeho ovládání jen pár mocnými lidmi či jiným konspiračním výkladům. Spíše jsem 

                                                 

1 Tyto představy podpírají různé konspirační teorie, ztvárněné ve filmech (2012) i v knihách (MORRIS, 

Michael 2012. Co nesmíte vědět!: Celý západní svět patří jen několika rodinám a nyní chtějí zbytek. Anch 

Books). 
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posledních pár let se zájmem sledovala různé existující i nově vznikající ekonomické a 

sociální systémy, které byly založeny na alternativních způsobech fungování. V rámci těchto 

alternativních systémů jsem nejprve uvažovala nad projekty založenými na principech 

sdílení, a to AirBnB a Couchsurfing2. Po diskuzi se školitelem jsem však tento výběr 

přehodnotila, stejně jako jsem upustila od výzkumu role Autonomního sociálního centra 

Klinika ve společnosti a v systému tržní ekonomiky. Místo toho mě školitel upozornil na 

existenci štědré sociální sítě Hearth.net, která ve mně po nějaké době také vzbudila zájem.  

Na úvod lze Hearth3 zcela jednoduše popsat jako webovou platformu, na kterou se 

mohou zaregistrovat různí uživatelé, kteří následně tvoří jistou síť. V rámci této sítě je možné 

na „tržišti“ nabízet a žádat o různé věci, služby či informace, aniž by bylo nutné tento dar, 

jak je tato transakce v rámci Hearthu pojmenovaná, nějakým způsobem oplatit. Na nápad 

založit Hearth přišel podnikatel Libor Malý, který vlastnil firmu LMC. Tu však v roce 2011 

prodal a hned následující rok vytvořil spolek Adato Paradigma z. s. Tento spolek se stará o 

spravování sítě Hearth.net a zároveň zajišťuje jeho propagaci, která je spojená se 

šířením ‚paradigmatu štědrosti a laskavosti‘4. K tomuto paradigmatu se ještě později 

dostanu, ale v zásadě se jedná o určitou koncepci změny vytvořenou převážně Liborem 

Malým, jejímž praktickým nástrojem je Hearth. Za účelem šíření paradigmatu štědrosti a 

laskavosti a Hearthu vznikla v říjnu 2016 skupina ambasadorů, kterou tvoří aktivní uživatelé 

Hearthu. Tato skupina se neustále rozšiřuje a podílí se na řadě událostí, kterým se budu 

věnovat v páté kapitole. 

Webová stránka Hearth.net na mě nejprve nepůsobila příliš přesvědčivě. Její obsah se 

mi zdál příliš duchovní a ezoterický a celkově stránka vyhlížela trochu sektářsky. Postupně 

jsem však zjišťovala, že se v tržišti nenachází pouze dary nabízející léčbu pomocí metody 

kvantového doteku či odpověď na otázky prostřednictvím kyvadla. Místo toho Hearth 

využívají lidé různých zájmů a různých věkových kategorií, kteří věnují a žádají o cenné i 

méně cenné věci hmotného i nehmotného charakteru. 

                                                 

2 V rámci obou projektů může člověk jednak nabízet krátkodobé ubytování ve svém domě/bytě/pokoji, jednak 

o místo k přespání požádat. Zatímco však AirBnB funguje v rámci tržního systému a všechny služby jsou 

placené, Couchsurfing je založený na dobrovolnosti a má také charakter sociální sítě. (www.airbnb.com, 

www.couchsurfing.com) 
3 Pojmy Hearth a Hearth.net budu používat jako vzájemně zaměnitelné, jelikož mají stejný význam. Těmito 

pojmy označuji jak samotnou webovou platformu, tak zároveň i všechno působení off-line, které se k této 

platformě přímo váže. Off-line i on-line aspekty této sítě jsou totiž úzce provázané. 
4 Jedná se o původní název. V průběhu června 2017 došlo k promýšlení jiného názvu, jelikož tento je pro 

mnoho lidí těžko uchopitelný. Snaha vytvořit uživatelsky přístupnější pojem však zatím skončila na 

nahrazování pojmu „paradigma“ slovem „nastavení“ nebo pouhým nepoužíváním pojmu „paradigma“ na 

veřejných akcích, kde je Hearth prezentován. V rámci Adato Paradigma i skupiny ambasadorů se tento pojem 

stále užívá. 
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Zpočátku jsem se zaměřila na to, čím tento dar na Hearthu vlastně je a jak je možné 

jej charakterizovat. V obecné rovině jsem si kladla otázku, proč a jakým způsobem se 

v současné době dar aktualizuje. Zajímalo mě konkrétně to, jaké morální hodnoty vedou 

uživatele k tomu, že něco darují, a jaká je tedy morálka daru na Hearthu. Zabývala jsem se 

tudíž především chováním uživatelů. Po zapojení se do skupiny ambasadorů jsem však 

zjistila, že morálka darování tu je významným způsobem usměrňována, artikulována a 

zviditelňována souborem aktérů, představovaných Liborem Malým a skupinou Adato 

Paradigma, kteří nejsou účastníci konkrétních směn darů, ale působí jako její regulátoři. 

Ukázalo se tedy, že při zkoumání daru na Hearthu není možné oddělit rovinu uživatelskou 

od té správcovské, ačkoliv jsem to původně zamýšlela, a že je nutné si všímat mnohosti 

vazeb, které Hearth skýtá.  

Cílem předkládané práce je odpovědět na otázku, jaký druh morálky způsobuje, že je 

dar dán a přijat? K této klíčové otázce si kladu doplňující podotázky, které by mohly 

napomoci jejímu zodpovězení: co umožňuje to, že se lidé rozhodnou uvažovat o věci nebo 

službě již ne jako o zboží v rámci tržního systému, ale jako o daru? Jaké zaujímají Hearth a 

dar pozice v rámci současného kapitalistického systému? V knize „Human Economy“ 

popisují autoři z celého světa různé ekonomické teorie a praxe, které se rozvíjely paralelně 

s kapitalistickou ekonomikou (Hart, Laville and Catani 2010). Tyto teorie a praxe, sahající 

od lokálních způsobů směny přes dar po morální ekonomii, řadí editoři pod pojem humánní 

ekonomie, která „klade důraz na to, co lidé dělají sami pro sebe, a také na potřebu najít 

cestu, která zahrne celistvost lidského bytí“ (Hart, Laville and Catani 2010: 2). Jak je možné 

interpretovat dar v rámci Hearthu jako příkladu humánní ekonomie? 

Již jsem zmínila důležitost morálních hodnot představovaných Liborem Malým a 

skupinou Adato Paradigma. Čím se vyznačují tyto morální hodnoty a jakým způsobem jsou 

šířeny mezi uživatele Hearthu? Jak jsou přijímány a případně reprodukovány jednotlivými 

uživateli, především těmi nejaktivnějšími, tedy ambasadory? Co se týče morálky, vycházím 

z Jarretta Zigona, který se staví proti Durkheimově uchopování morálky jako totalizujícího 

a sjednocujícího systému norem a pravidel sociálního chování. Místo toho uchopuje morálku 

jako tři odlišné, ale vzájemně propojené aspekty, a to institucionální morálku, veřejný 

diskurz morálky a ztělesněné dispozice (Zigon 2010, Yan 2011). 

Následující kapitoly jsou strukturované podle jakési hierarchie či struktury Hearthu od 

jedince, který stál u zrodu Hearthu (Libor Malý), přes produkt, který vytvořil (Hearth), a 

myšlenky, které propaguje (paradigma štědrosti a laskavosti), ke klíčovému prvku tohoto 

produktu (dar) a k lidem, kteří jej využívají (uživatelé a ambasadoři). V první polovině textu 
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se budu tedy spíše zabývat morálními hodnotami a jejich východisky a pokusím se popsat 

původ a background celého Hearthu. To znamená, z jakých myšlenek vznikl a jakými je nyní 

udržován a dále řízen. Ve druhé polovině budu věnovat více pozornosti přímo daru a 

pokusím se analyzovat vztah mezi hodnotami (values) danými Liborem Malým a jeho 

týmem a praktikami (practices) samotných ambasadorů a dalších uživatelů. 

V druhé kapitole, která následuje, se budu věnovat především postavě Libora Malého 

a spolku Adato Paradigma, zejm. způsobu jeho fungování. Pozici těchto subjektů se pokusím 

nahlédnout v širším kontextu filantropie i ekonomie. Teoreticky se budu opírat především 

o koncept humánní ekonomie, jejíž idea má připomenout, že ekonomie je dělána a přetvářena 

lidmi v každodenním životě (Hann and Hart 2010: 4). Chris Hann a Keith Hart píší, že 

humánní ekonomie odkazuje k zajištění veškerých lidských potřeb včetně např. 

zdravotnictví a školství (Hann and Hart 2011: 8). Jinou klíčovou perspektivu bude 

představovat „nová“ nenáboženská spiritualita tak, jak se jí ve své knize „Kapitoly 

k nenáboženské spiritualitě“ zabývá Kamila Němečková. 

Jak už jsem uvedla výše, Libor Malý uvažuje o Hearthu spíše než jako o štědré sociální 

síti jako o paradigmatu štědrosti a laskavosti, podle kterého by lidé měli žít a které by se 

mělo šířit, aby všichni byli „vědomě šťastní a užiteční.“ (Adato.cz ©2017) Libor Malý totiž 

říká, že „všechny bytosti hledají způsob, jak být šťastné.“ (Hechtová 2015) Co přesně tedy 

toto paradigma obsahuje a co nového nabízí? Ve třetí kapitole se tudíž zaměřím právě na 

tyto otázky a na analýzu pojmů štědrosti a laskavosti, stejně jako štěstí a radosti, které 

představují klíčové pojmy v rámci Hearthu. 

Ve čtvrté kapitole se budu věnovat dvěma klíčovým, ale zároveň obzvláště v kontextu 

Hearthu nejednoznačným pojmům, a to daru a ekonomice daru. Dar na Hearthu je 

prezentován jako čistý dar prováděný pouze na základě radosti z darování. Na druhou stranu 

se však mluví o ekonomice daru, v rámci které, pokud ji budeme chápat jako sociálně vědní 

koncept, s sebou dar vždy nese závazek. O jaký dar se tedy na Hearthu jedná? Jak je v rámci 

této sítě prezentován a jak je uchopován samotnými uživateli? V hledání odpovědi na tyto 

otázky pro mě bude klíčová „Esej o daru“ od Marcela Mausse a studie Jonathana Parryho 

„The Gift, the Indian Gift and the ‚Indian Gift‘“, ve které rozvádí Maussovy myšlenky. 

V páté kapitole se zaměřím na ony praktiky (practices) a budu se zabývat tím, proč se 

uživatelé rozhodli darovat a jakým způsobem darují. Výraznou skupinou lidí, která zasahuje 

do fungování Hearthu, jsou ambasadoři, jejichž úkolem je šířit paradigma štědrosti a 

laskavosti a inspirovat ostatní k užívání Hearthu. Jak zasahují ambasadoři do podoby 

Hearthu? V rámci jejich užívání i prezentování Hearthu zároveň dochází k mísení odlišných 
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morálních hodnot. Vytváří se tak specifická etická a morální asambláž (Zigon 2010), tedy 

zjednodušeně souhrn morálních aspektů, které jsou vzájemně provázané. 

V závěru shrnu všechny své poznatky, abych mohla strukturovaně odpovědět na 

všechny své otázky, které si zde v úvodu kladu. 

1.1 Metodologie 

Výzkumu Hearthu se věnuji zhruba dva roky od listopadu 2015, kdy jsem se na Hearth 

zaregistrovala a postupně jsem začala sledovat, co se tam odehrává. Aktivnější jsem se však 

stala až poté, co jsem se pro tento terén jako téma své práce definitivně rozhodla, tedy od 

ledna 2016. 

Pro svůj výzkum jsem zvolila metodu otevřeného zúčastněného pozorování a 

polostrukturovaných rozhovorů. Zabývala jsem se pozorováním jednání aktérů v rámci 

konkrétních situací, které popisuji níže. Vlastní interpretace jsem si zaznamenávala nejdříve 

v podobě poznámek, které jsem následně rozšířila do podoby terénního deníku, který jsem 

si vedla po celou dobu výzkumu. Tím, že jsem se na většině situací i aktivně podílela, jsem 

se musela potýkat s jedním z problémů vlastních metodě zúčastněného pozorování, a to 

s určitou ztrátou odstupu v důsledku přílišného začlenění do pozorované skupiny. Abych co 

nejvíce zabránila zkreslení empirických dat, prováděla jsem s vybranými aktéry 

polostrukturované rozhovory, věnovala jsem se dalšímu sběru dat a čerpala jsem z různých 

dokumentů, a to především z článků zveřejněných organizací Adato Paradigma, ale i 

z rozličných periodik, které publikovaly rozhovor se zakladatelem Hearthu, Liborem 

Malým. Kromě těchto metod bylo zúčastněné pozorování doprovázeno neformálními a 

nahodilými rozhovory, které jsem si rovněž zaznamenávala. 

Polostrukturované rozhovory jsem začala vést s vybranými uživateli od srpna 2016. 

Zaměřila jsem se na ty uživatele, kteří Hearth aktivně užívají, což ve výsledku znamenalo, 

že jsem kontaktovala převážně ambasadory. Kromě nich jsem oslovila tři méně aktivní ne-

ambasadory, tři členy týmu Adato Paradigma a samotného Libora Malého. Celkově jsem 

hovořila s patnácti lidmi. Někteří z oslovených byli párem či manželi, a proto jsem využila 

příležitosti a rozhovor vedla s oběma zároveň, což umožnilo jejich vzájemné podněcování a 

doplňování se v odpovědích na mé otázky. Respondenty jsem volila také na základě toho, 

že jsem je znala z různých předchozích setkání, a tím pádem jsem doufala, že ke mně budou 

pociťovat důvěru a samotné rozhovory budou tím spíše plynout nenuceně. Využila jsem také 

toho, že ambasadoři pochází z různých míst České republiky, a za některými z nich jsem 
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tedy cestovala mimo Prahu, abych tak zamezila tomu, že by všichni dotazovaní byli pouze 

z hlavního města. Téměř všechny rozhovory (kromě jednoho) trvaly jednu a půl až dvě 

hodiny.  

Otázky jsem si rozdělila na dvě části. V první části jsem se ptala na povolání a zázemí 

jedince, v některých případech i na stručné vylíčení životního příběhu. Snažila jsem se tak 

získat co největší povědomí o morálně-etickém ukotvení jedince. V druhé části jsem se 

zaměřila na přístup k Hearthu, daru i paradigmatu štědrosti a laskavosti. Zabývala jsem se 

také tím, jakou roli hraje dar v běžném životě jedince. 

Všem aktérům, se kterými jsem nějakým způsobem interagovala, jsem prozradila svou 

identitu výzkumníka. Respondenty, se kterými jsem prováděla rozhovory, jsem požádala o 

souhlas s nahráváním na diktafon a využitím jejich promluv ve své diplomové práci a všichni 

souhlasili. Až na tým Adato Paradigma jsem u všech uživatelů pozměnila jména. Jména lidí 

z Adato Paradigma jsem zachovala na základě jejich souhlasu. 

Zpočátku jsem se tedy zabývala především pozorováním samotných internetových 

stránek Hearth.net a sledovala jsem a ukládala si příspěvky, které se na tržišti Hearthu 

objevovaly. Zajímalo mě, jaké druhy darů uživatelé Hearthu nabízejí a poptávají. Zároveň 

jsem se snažila na této činnosti participovat a přijala jsem proto sama nějaké dary. Doufala 

jsem, že dojde k osobnímu setkání a možnosti promluvit si s konkrétním uživatelem. Tato 

představa se však nenaplnila, jelikož jeden dar mi dárkyně zaslala poštou a k žádnému 

setkání tedy nedošlo. Druhý dar jsem si vyzvedla od dárce na farmářském trhu, kde pracoval 

a nebyla tudíž možnost příliš komunikovat. Tento muž navíc nebyl příliš výmluvný, ale spíše 

introvertní a nesmělý. 

Možnost více komunikovat s někým z Hearthu jsem měla až prostřednictvím 

zúčastněného pozorování na Alchymistickém festivalu v Litoměřicích v polovině května 

2016, kde jsem nabídla svou pomoc jako dobrovolník při prezentaci Hearthu. Setkala jsem 

se tam s Pavlou, členkou týmu Adato Paradigma, s uživatelem Pepou, který tam také 

pomáhal, a seznámila jsem se s Liborem Malým, který se účastnil jedné z panelových debat. 

Kromě toho, že jsem měla příležitost mluvit se všemi vyjmenovanými přímo na místě, tak 

jsem získala možnost více si popovídat s Pavlou při zpáteční cestě autem do Prahy. Od ní 

jsem se dozvěděla velmi obecně o tom, jak funguje spolek Adato Paradigma a jací lidé v něm 

působí. 

Mé první působení pro Hearth v rámci Alchymistického festivalu v Litoměřicích se 

stalo klíčovým pro celý můj výzkum, jelikož jsem díky ochotě pomoci byla následně 

pozvána na setkání s dalšími uživateli v říjnu 2016. Toto setkání, jak jsem až přímo na místě 
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zjistila, bylo zaměřeno na vytvoření skupiny ambasadorů, kteří mají za cíl dále šířit 

povědomí o Hearthu a paradigmatu štědrosti a laskavosti. Setkání bylo dvoudenní a během 

něj jsem měla možnost poznat uživatele Hearthu z různých míst České republiky. 

Účastí na tomto setkání jsem se také stala jedním z ambasadorů a měla jsem tak 

možnost přispívat do diskuzí týkajících se jak způsobu propagace Hearthu, tak budoucího 

směřování této sítě. Tímto se významně rozšířila moje role jakožto aktéra, ve které jsem do 

jisté míry byla již od chvíle, kdy jsem se zapojila do darování v rámci tržiště. Jako ambasador 

se mi zároveň naskytla příležitost více poznat tým Adato Paradigma a ideové zaměření 

celého Hearthu, ale také mluvit s konkrétními uživateli a přímo s nimi rozebírat jejich 

postoje ve vztahu k Hearthu i k Adato Paradigma. Všechny rozhovory tak byly aktuální jak 

pro mě jakožto výzkumníka, tak pro mé respondenty jakožto ambasadory. 

Kromě akcí přímo řízených Adato Paradigma jsem se zúčastnila několika setkání 

organizovaných jednotlivými uživateli. V jednom případě se jednalo o darování společných 

setkání za účelem zlepšení znalosti anglického jazyka prostřednictvím neformálních 

konverzací. V průběhu těchto setkání jsem poznala uživatele Hearthu, kteří jsou méně 

aktivními a nestali se tak ambasadory. Dohromady jsme se potkali třikrát v průběhu května 

2016, poté bez nějakého konkrétního důvodu, spíše kvůli množství jiných aktivit nás všech 

a nedůležitosti těchto setkání, další komunikace ochabla. 

V druhém případě se jednalo o jednorázové posezení v červenci 2016 na zahradě domu 

jedné uživatelky, kterého se zúčastnili někteří uživatelé, jež jsem znala z příspěvků v tržišti 

a jež se později stali ambasadory Hearthu a paradigmatu štědrosti a laskavosti. Toto setkání 

mělo trochu kontemplativní charakter daný povahou samotné hostitelky a zdůrazněný hrou 

na kytaru a zpěvem vlastních písniček uživatele Erika. Kromě poslechu hudby jsme však 

většinu času diskutovali o pozitivních a negativních stránkách sítě Hearth.net. 

Při snaze dozvědět se co nejvíce o fungování Adato Paradigma a záměrech spojených 

s budoucím vývojem Hearthu jsem se v listopadu 2016 rozhodla požádat o stáž. Při 

společném uvažování nad tím, co by tato stáž měla obnášet, jsme se s Honzou Dolínkem5, 

bývalým ředitelem Hearthu, domluvili nakonec na tom, že pomohu s hledáním amerických 

nadací, které by byly ochotné financovat projekt Hearth. Bohužel jsme však i vzhledem 

k mým časově omezeným možnostem nepřišli na nic obsahově zajímavějšího. 

                                                 

5 Honza Dolínek skončil ve funkci ředitele Adato Paradigma v prosinci 2016. V této funkci jej nahradila Lenka 

Melicharová. 
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Chronologicky mé poslední výzkumné a zároveň aktérské setkání s ambasadory a 

lidmi z Adato Paradigma proběhlo na konci října 2017. Jednalo se o druhé víkendové setkání 

ambasadorů, které se tentokrát konalo na permakulturní farmě ve Veselici u Mladé 

Boleslavi. Libor Malý a další lidé z Adato Paradigma v průběhu představili svou představu 

dalšího vývoje tohoto spolku i Hearthu a ambasadoři v podstatě opět promýšleli, jakými 

slovy je možné nejlépe vyjádřit myšlenky Hearthu a paradigmatu štědrosti a laskavosti tak, 

aby tomu další lidé porozuměli. Na tomto setkání jsem tak měla možnost sledovat, jak se za 

jeden rok od posledního setkání ambasadorů pozměnilo či upevnilo uvažování jednotlivých 

aktérů o síti Hearth a její budoucnosti.  

Moje pozice jakožto výzkumníka a zároveň ambasadora mi umožnila být účastníkem 

mnoha zajímavých diskuzí a být uprostřed dění, které neustále reprodukuje a přetváří jak 

štědrou sociální síť, tak dar a paradigma štědrosti a laskavosti. Stala jsem se tak jednak 

aktérkou daných změn a zároveň jejich pozorovatelkou. Tím, že došlo ke splynutí mé 

aktérské a etnografické pozice, jsem se ocitla v situaci, která byla výhodná, ale zároveň i 

obtížná, co se týče udržení nezbytného odstupu. Abych zachovala tento odstup, využila jsem 

metody polostrukturovaných rozhovorů, jak jsem již zmínila výše. Kromě toho byly i 

v tomto ohledu velmi nápomocné konzultace se školitelem. 
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2 Stvořitel Hearthu 

Slovo stvořitel v názvu této kapitoly jsem zvolila záměrně, jelikož samotný vznik 

Hearthu je výrazně svázán s osobou zakladatele Libora Malého a jeho spiritualitou. Založení 

Hearthu jako sociální sítě totiž předcházelo čtyřleté období promýšlení a zpracovávání jeho 

ideje. Vše začalo tím, že Libor Malý spatřil během týdenní meditace při praktikování učení 

dzogčhen vizi skládající se z mnoha malých bodů, které se začaly postupně propojovat, až 

nakonec vytvořily hustou síť (Příhodová 2013). Tuto vizi považoval za něco velmi 

důležitého, a proto se začal scházet s Pavlem Šeberou, finančním ředitelem firmy LMC, 

kterou Libor Malý založil a vlastnil, a malířem Jiřím Němcem, aby spolu s nimi přišel na to, 

co by tato vize mohla znamenat.  

Firmu LMC, která spravuje weby práce.cz a jobs.cz, založil Libor Malý v roce 1996, 

na základě představy, jak by si lidé měli v budoucnu hledat práci. V roce 2008 však 

ekonomická krize způsobila výrazné propouštění zaměstnanců, což se týkalo také LMC, 

která musela propustit zhruba 70 zaměstnanců. Ve stejné době se Liborovi Malému zjevila 

již zmiňovaná vize, kterou začal chápat jako určité řešení obrovské nezaměstnanosti 

způsobené krachem velkých firem. Domníval se, že se jedná o „nějaký nový trh práce, ale 

ukázalo se, že to je nový typ sociálně ekonomického systému.“ (Akrman 2015) Spolu se 

svými kolegy se začali zabývat tím, jak by v tomto novém systému měly probíhat transakce. 

Cílem Libora Malého bylo vytvořit systém, ve kterém každý dělá to, co ho baví, a zároveň 

touto svou činností dělá radost dalším lidem. Formuloval tak nové paradigma namísto toho 

stávajícího, ve kterém se podle Libora Malého člověk neustále snaží o nějaký „balanc mezi 

work a life“ (Hearth.net Česká republika a Slovensko 2013). V novém paradigmatu má být 

work tím life, to znamená, že člověk věnuje čas právě tomu, co ho baví, k užitku těch, co to 

potřebují. Tento princip lidského jednání označuje Libor Malý jako štědrost. Ta způsobuje 

to, že se mezi lidmi vytváří vztahy, které podle Libora Malého vlivem působení peněz 

zanikají. Peníze tak v novém paradigmatu již nejsou potřeba, jelikož lidé, kteří v rámci něj 

uvažují, můžou žít, pracovat a rozvíjet vztahy prostřednictvím darování. Hearth.net následně 

představuje prostor, kde je možné již nyní žít podle nového paradigmatu. 

Ačkoliv Libor Malý považuje současný kapitalistický systém za „skvělý“, domnívá se 

zároveň, že dosáhl svého vrcholu, a předpokládá, že se postupně promění v jiný. Primární 

problém spatřuje v neudržitelnosti peněz, a proto si myslí, že nový systém bude bezpeněžní. 

Současně počítá s tím, že nahrazení stávajícího systému novým bude vyžadovat i změnu 

myšlení a jednání lidí. 
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Nevýhodu peněz nalézá Libor Malý jednak v tom, že peníze vytváří hranice mezi 

lidmi, a jednak v tom, co velmi vágně označuje jako „obrovský letadlo“ a odkazuje přitom 

na Ponziho schéma6. Jejich nedostatek se podle něj projevil během poslední ekonomické 

krize v roce 2008, která se „zaplácla těmi centrálními bankami, těmi prachy, a teď je otázka, 

že ty banky se z toho snaží vycouvat, protože se začínají děsit další krize.“ (Libor Malý, 31. 

10. 2017) Z důvodu nejistého výsledku další ekonomické krize se spolu s Pavlem Šeberou a 

Jiřím Němcem na základě oné vize zamýšleli nad tím, jakým způsobem by tedy měly být 

nastaveny transakce. Uvažovali o alternativních měnách i barteru, až je nakonec napadla 

možnost, kdy by nedocházelo k vyrovnávání těchto transakcí, a proto se rozhodli pro dar. 

„To znamená, že dám a nic za to nedostanu. Tak se to najednou úplně otočilo a vytvořil se 

úplně jiný společenskoekonomický systém, který funguje v základu úplně stejně jako tenhle 

až na to, že ten způsob vypořádání transakcí je darem.“ (Libor Malý, 31. 10. 2017) Dále 

uvažovali ještě nad tím, jakým způsobem tento systém implementovat, a odmítli revoluční 

metodu s tím, že „nevede ke štěstí a k cíli, protože ona to změní silou, aniž by to bylo 

připravené.“ Místo toho se rozhodli pro metodu „evoluční, což znamená využít tu 

přirozenost času a začít učit lidi, že se to dá dělat jinak. Aby rostl počet lidí, kteří chápou, 

že existuje jedna alternativa, jak dělat to samý, a tím vlastně vznikne ekonomika daru.“ 

(Libor Malý, 31. 10. 2017) 

Role ekonomiky daru, kterou Libor Malý navrhuje jako jednu z možností 

ekonomického vývoje západní společnosti, by mohla být objasněna prostřednictvím 

konceptu humánní ekonomie (human economy), který představují antropologové Chris Hann 

a Keith Hart (Hann, Hart 2011). Ti kritizují dehumanizaci současné ekonomické vědy. 

Vznikání nových podob ekonomických systémů na pozadí toho tržního si všímají i editoři 

knihy „Human Economy“ (Hart, Laville a Cattani 2010), kteří sdružují sociální experimenty 

z celého světa a jejich teoretické reflexe. Konceptem humánní ekonomie zároveň poukazují 

na to, že podstatou ekonomie nikdy nebylo jen vytváření zisku prodejem a nákupem zboží, 

ale že ekonomie je všudypřítomná a je vytvářena a přetvářena lidmi v jejich každodenních 

životech, přičemž se týká zájmů lidstva jako celku. Lidskost je označením pro kvalitu 

laskavosti, pro jednání s lidmi takovým způsobem, jakým bychom chtěli, aby oni jednali s 

námi. Humánní ekonomie nezahrnuje pouze tržní transakce, ale i veřejné statky jako vzdělání 

či zdravotnictví (Hann, Hart 2011: 8). Graeber staví humánní ekonomii do opozice k té 

ovládané penězi a trhy. „V humánní ekonomii je každá osoba jedinečná a nesrovnatelné 

                                                 

6 pozn. autora – podvodné investiční operace 
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hodnoty, jelikož každá je jedinečným svazkem vztahů s dalšími.“ (Graeber 2014: 158) 

Člověk se na jednu stranu musí částečně spoléhat sám na sebe a na druhou zároveň podléhá 

společnosti. Jedním z předpokladů nové humánní univerzálnosti má být „jednota ‚já‘ a 

společnosti“ (Hart, Laville a Cattani 2010: 5). 

Tyto myšlenky však zároveň nepředstavují nic nového, jen se stávají znovu a znovu 

promýšlenými s tím, jak dochází ke krizím společenského a ekonomického rámce. Podle 

Mausse je společenství odvozené ze dvou prerekvizit, které dělají člověka člověkem. Na 

jednu stranu je to snaha být co nejvíce samostatný a soběstačný, ale na druhou stranu 

podřízení se skutečnosti, že každý musí náležet ostatním, aby vůbec mohl přežít. 

V rozmanitosti sociálních vztahů pak dochází k různému slučování těchto identit (Hart 2000: 

129, cit. z Maurer 2016: xiii). 

Editoři knihy „Human Economy“ vymezují humánní ekonomii přinejmenším čtyřmi 

aspekty. Těmi jsou zaprvé praktická využitelnost v každodenních životech lidí, zadruhé 

schopnost reagovat na různorodé situace s ohledem na jejich institucionální komplexnost, 

zatřetí nutnost ukotvení v holistické koncepci zájmů a potřeb každého a začtvrté odkaz 

k humanitě jako celku a ke světové společnosti, kterou všichni tvoříme (Hart, Laville a 

Cattani 2010: 5). Libor Malý uvažuje o ekonomice daru jako o řešení současného 

ekonomického systému, který považuje za dlouhodobě neudržitelný. Toto řešení spočívá 

především v odmítnutí peněz a zdůraznění hodnoty mezilidských vztahů. Chce tak propojit 

běžné životy lidí s jejich ekonomickým působením, dát jim agency k tomu, aby činnostmi, 

které jim přináší radost, dávali radost i druhým. Z hlediska humánní ekonomie je tedy 

především důležité, že na jednu stranu Libor Malý míří na praktickou stránku života lidí a 

mluví o propojení „work“ a „life“, na druhou zdůrazňuje i duchovní a morální stránku celé 

věci a hodnoty laskavosti a štědrosti. Kromě toho, že míří na jedince, však uvažuje i nad 

celou společností, která podle něj musí projít změnou, a to jak ideovou, tak systémovou. Dar 

by měl zároveň poskytnout každému prostor k vlastnímu sebevyjádření a naplnění vlastních 

zájmů.  

2.1 Struktura a organizace  

Poté, co se Liborovi Malému podařilo interpretovat onu vizi, založil v roce 2011 tehdy 

ještě občanské sdružení7 Adato Paradigma, které spravuje sociální síť Hearth. Ve stejném 

                                                 

7 Podle nového občanského zákoníku vydaného se s účinností k 1.1.2014 začal být občanská sdružení 

považována za spolek. § 3045 Zákon č. 89/2012 Sb. 
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roce si začal uvědomovat, že naplnil svou původní představu, že všichni budou hledat práci 

skrze jeho servery, a že se cítí v rámci své firmy stísněně. Pro prodej se však rozhodl až na 

základě numerologického symbolu, díky němuž pochopil, jak sám popisuje, že ve svém 

podnikání s firmou LMC dospěl na vrchol a musí firmu opustit. Jak vypráví v rámci besedy 

(Příhodová 2013), na které vystupuje společně s Karlem Janečkem, když mu jeho finanční 

ředitel představoval výsledky za poslední rok, měl na slidu napsané, že „za 1. kvartál roku 

2011 splnili plán na 111,11 % a získali 111 nových zákazníků“. Jednalo se tedy o jedenáct 

jedniček na jednom slidu, které Libora Malého zaujaly. Začal pátrat po tom, jaký význam 

má jednička, a zjistil, že představuje mistrovství nebo nějaké dovršení. Z toho usoudil, že 

dosáhl ve vývoji své firmy vrcholu, ze kterého se dá jen klesat. Jak bude možné sledovat i 

nadále, Libor Malý se i v jiných rozhodnutích nechává vést různými spirituálními či přímo 

ezoterickými symboly a výklady. 

Rok po založení Adato Paradigma byla spuštěna štědrá sociální síť Hearth.net, 

konkrétně 21. 12. 2012. Anglický název Hearth zvolil Libor Malý z toho důvodu, že je jeho 

ambicí rozšířit svou vizi za hranice Čech a Slovenska. Vznikl spojením slov „heart“ a 

„earth“. Srdce má v rámci Hearthu důležitou roli a již na úvodní stránce se dozvíme, že se 

jedná o „prostor pro lidi s otevřeným srdcem“. Samotné slovo „hearth“ znamená krb nebo 

ohniště, což následně vysvětluje i podobu loga (obr. 3). Nadto stránky týmu Adato 

Paradigma8 mluví o dalším slově ukrytém v názvu sociální sítě, a to „art“, konkrétněji umění 

darovat.  

Během roku 2017 se Libor Malý rozhodl změnit právnickou formu Adato Paradigma 

ze zapsaného spolku na ústav. Na základě dlouhodobější představy o rozšíření činnosti 

Adato Paradigma za hranice Čech plánuje pojmenovat tento nový ústav jako Adato 

Paradigma Institute. Jeho rozhodnutí změnit právnickou formu plynulo ze skutečnosti, že 

neměl radost z toho, jak se Hearth a Adato Paradigma vyvíjí. Problém spatřoval v nejasné 

struktuře základních myšlenek Adato Paradigma a v potřebě ji vyjasnit. Struktura 

představuje pro Libora Malého „nástroj toho, aby se to, co v tý hmotě ještě není, tak aby se 

skrze nějakou strukturu mohlo do tý hmoty otisknout, protože ta hmota je strukturovaná. 

Protože když se podíváte na ty molekuly, na tu strukturu našeho těla, tak je to všechno jasně 

strukturovaný (…) A kdyby v tom byl chaos a nebylo jasno, co je co, tak to nefunguje. Takže 

je potřeba, aby bylo jasno, co je co a jak věci fungujou.“ (Libor Malý, Veselice 28. 10. 2017) 

Jeho zaměření na strukturu tedy nevychází z nějaké strategie řízení firem, ale spíše z jeho 

                                                 

8 www.adato.cz 
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uvažování o okolních jevech, které je formované jeho spirituálním přesahem. Kromě 

absence struktury si Libor Malý uvědomil, že jeden ze tří členů spolku, Jiří Němec, se 

z umělce stal včelařem a kavárníkem a je „mentálně odpojený“, což podle Libora Malého 

nebylo dobré a „energeticky zdravé“ a domluvil se s Němcem na ukončení jeho členství 

v Adato Paradigma. 

Rozdíl mezi zapsaným spolkem a ústavem, který je klíčový pro Malého, spočívá 

v tom, „že v podstatě ústav je normální firma nezisková, takže funguje jako standardní firma, 

což je důležitý právě s tou strukturou, o který jsem mluvil.“9 (Libor Malý, Veselice 28. 10. 

2017) Struktura je pro Libora Malého důležitá i v tom aspektu, že na základě své účasti na 

různých konferencích po světe vnímá, že „všichni začínají řešit v podstatě to stejný a že se 

začínají otevírat různé příležitosti, na které je třeba být připravený a mít vyjasněné vlastní 

myšlenky.“ (Libor Malý, Veselice 28. 10. 2017) Vlastní myšlenky, respektive myšlenky 

Adato Paradigma a Hearthu, chce Malý lépe formulovat a strukturovat tak, aby bylo možné 

oslovit zahraniční aktéry a aby tito lidé jasně rozuměli nastavení a cílům těchto projektů. 

Důležitost tohoto porozumění je potřeba z toho důvodu, že kromě šíření Hearthu za hranice 

České republiky je cílem Libora Malého najít sponzory ochotné financovat Adato 

Paradigma. 

 Myšlenky této organizace se snažil Libor Malý co nejpřesněji vyjádřit v rámci 

zakládací listiny. Úvod této zakládací listiny zní takto: „Ústav je zakládán za účelem 

vytvoření celosvětového prostoru pro realizaci změny paradigmatu jednání jednotlivců i 

společnosti; od konzumerismu a egoismu k vědomé štědrosti a laskavosti, jakožto 

přirozeného způsobu prožívání přítomného osobního i neosobního štěstí.“ (Libor Malý, 

Veselice 28. 10. 2017) V této větě je zformulováno několik klíčových principů, kterým jsou 

podřízeny jak ústav Adato Paradigma, tak i Hearth. V rámci přednášky na permakulturní 

farmě ve Veselici zdůraznil Libor Malý, že jednou z věcí, ze které neměl v souvislosti 

s Hearthem radost, je právě to, že ačkoliv je tento projekt určený pro celou planetu, funguje 

stále jenom v Čechách. Konzumerismus je podle něj víra, která je egoistická a nevědomá a 

která předpokládá, že člověk dosáhne štěstí prostřednictvím hromadění hmotných statků. 

Právě na konzumerismu je založený současný společenský systém, který byl podle Libora 

                                                 

9 Podle občanského zákoníku musí být v zakládací listině ústavu na rozdíl od stanov spolku formulován „údaj 

o výši vkladu, popřípadě o jeho nepeněžitém předmětu“ a „počet členů správní rady i jména a bydliště jejích 

prvních členů“ (Občanský zákoník 89/2012, §405). Nadto je ústav právní osobou, která vzniká „za účelem 

provozování činnosti užitečné společensky nebo hospodářsky s využitím své osobní a majetkové složky“ 

(Občanský zákoník 89/2012, §402). Oproti tomu je zapsaný spolek vágněji definován jako „alespoň tři osoby 

vedené společným zájmem“ (Občanský zákoník 89/2012, §214). 
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Malého skvělý a fungoval perfektně, ale nyní se v něm objevují příležitosti ke změně. Tato 

změna by měla vyústit v tzv. „vědomou štědrost a laskavost“, přičemž „vědomý“ používá 

Libor Malý jako adjektivum odvozené ze substantiva „vědomí“, které podle něj znamená to, 

co je teď, a to, že vím, co je obsahem mé mysli, jak se cítím apod. Stejně tak slovo 

„přítomný“ označuje ten stav, kdy si je člověk vědomý toho, „že jediný, co je, je teď, a 

zbytek jsou myšlenky o tom, co bylo, nebo co by mohlo být.“ Pokud je člověk „přirozeně 

štědrý a přirozeně vědomě laskavý“, tak po nějaké delší době začne prožívat osobní štěstí.  

2.2 Vlivy na stvoření Hearthu 

U Libora Malého je možné předpokládat zdroje inspirace a vlivu především 

v duchovnu. Na otázku, kdy a jak se začal zajímat o různé duchovní nauky, odpověděl Libor 

Malý: „já jsem se narodil s otázkou, jak to funguje.“ (Libor Malý, 31. 10. 2017) Jedná se o 

zdánlivě jednoduchou otázku, která však do velké míry utvářela celý jeho život. Odpověď 

na ni hledal nejprve ve vědě, poté v náboženství, až nakonec objevil buddhismus a následně 

i dzogčhen. V roce 2002 mu Čhögjal Namkhai Norbu, který se stal jeho mistrem, předal tzv. 

„přímou transmisi“ neboli „přímé uvedení“, což představuje iniciační rituál, „během něhož 

spočinou Mistr a žák ve stejném okamžiku v prvotním stavu skrze některou ze zkušeností těla, 

řeči nebo mysli. Díky síle transmise je takto student schopen objevit svoji vlastní skutečnou 

podstatu.“ (International Dzogchen Community Česká republika 2017) Libor Malý tuto 

zkušenost popisuje tak, že „tenkrát jsem fyzicky prožil zkušenost z místa, kde nic není.“ 

(Horák 2016) Tím se poprvé ocitl v „nedualitě“, o které hovoří jako o nepopsatelném 

zážitku, kdy si člověk uvědomí, že všechny živé bytosti na světě spojuje jedno vědomí.  

Tím primárním vlivem Libora Malého je tedy jeho buddhistická víra a učení dzogčhen, 

které z ní vychází. Ke klíčovým rysům tohoto učení se dostanu detailněji, až se budu zabývat 

štědrostí a dalšími hodnotami v rámci paradigmatu štědrosti a laskavosti ve druhé kapitole. 

Nyní se zaměřím obecněji na spirituální vliv utvářející představu ekonomiky daru a nového 

paradigmatu. Z perspektivy Libora Malého představuje spiritualita „nepoznanou fyziku“ a 

vysvětlování fyzikálních jevů právě jejím prostřednictvím (jevy, kterým nerozumíme, 

přisuzujeme ďáblům, duchům, čarodějnicím apod.). Odborná literatura se jen těžko shodne 

na jednotné definici. V publikaci „Kapitoly k nenáboženské spiritualitě“ volí Kamila 

Němečková takový přístup, který by mohli akceptovat všichni, a to že „spiritualita je 

důležitá stránka osobnosti a její nepominutelnou částí je prožitek.“ (Němečková 2016: 58) 

Rozsah prožitkové škály je na rozdíl od mystiky ve spiritualitě mnohem větší. Spiritualita je 
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„souhrnným označením specificky lidského prožívání světa, které nás odlišuje od zvířat, a 

to od schopnosti klást si otázky po smyslu až po prožívání duchovně významných změněných 

stavů vědomí.“ (Němečková 2016: 16-17) Zároveň je spiritualita něčím, co člověka 

přesahuje a co představuje snahu dosáhnout osobní celistvosti. „Je možné ji chápat jako 

kvalitu života, bytí a prožívání, která souvisí s otevřeností a spontánností a jejíž součástí je 

vědomí nevyslovitelného a nepopsatelného.“ (Němečková 2016: 58) Spiritualitu lze též 

nahlížet jako proces kultivace duše.  

Libor Malý mluví místo o spiritualitě o mindfulness, což je podle něj jedním ze tří 

duchovních proudů. Těmi zbylými dvěma jsou spiritualita a náboženské víry. Mindfulness 

vysvětluje jako „vědomé spočívání v přítomném okamžiku“, které zároveň představuje 

„způsob, jak odhalit to, čemu se říká spiritualita, jakože to je přirozenost, a jak mít soucit 

s těma, který propadli do víry, protože to je neštěstí…“ (Libor Malý, 31. 10. 2017) Otázkou 

však zůstává, jak do toho zapadá učení dzogčhen a jiné duchovní praktiky, kterým Libor 

Malý přikládá důležitost, jako například numerologie? Němečková píše, že spiritualita 

zastřešuje „duchovní zkušenost jako obecně lidský jev“ a jako širší pojem v sobě zahrnuje 

také náboženství (2016: 46). Za účelem oddělení spirituality od religiozity vymezuje 

psycholog Pavel Říčan pojem nenáboženská spiritualita. „Touto spiritualitou se rozumějí 

prožitky, ke kterým dochází mimo rámec náboženských organizací a bez vztahu k doktrínám 

těchto organizací.“ (Říčan 2006: 126) Je možné namítnout, že Libor Malý vychází 

z buddhismu, a tudíž z náboženství. Buddhismus je však označován nejen jako náboženství, 

ale také jako filozofie či učení. Významným aspektem, kterým se odlišuje například od 

křesťanství, je skutečnost, že božstvo není v buddhismu chápáno jako nesmrtelné a jeho role 

se tak částečně liší. Zde se navíc přikloním k tomu, že sám Libor Malý jej za náboženství 

nepovažuje, jak ukazuje jeho rozdělení duchovnosti do tří proudů a jeho postoj k nim. 

Duchovní vlivy Malého řadím tedy pod nadřazený pojem nenáboženská spiritualita. 

Dominika Motak (2014: 149) na rozdíl od Němečkové nezdůrazňuje nenáboženskou 

povahu spirituality, ale upozorňuje naopak na úsvit nového typu spiritualismu založeného 

na ideji imanence. Změnu typu spirituality na „all-inclusive spirituality“ umožnilo podle 

Motak to, co Campbell nazývá easternizace západního kulturního paradigmatu (Campbell 

1999). Tento proces není pouze důsledkem příchodu východních filozofických a 

náboženských nauk, ale především reorientací západního pohledu na svět, která umožnila 

rozvinutí elementů, které se shodují s východními idejemi. Tyto elementy zahrnují „víru 

v jednotu člověka a přírody, holistický koncept mysli, těla a duše, a uvědomění si limitů 

inherentních ve vědě a racionalitě.“ (Motak 2014: 149) Další aspekt umožňující vznik tzv. 
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„nové“ či „postmoderní“ spirituality uvádí Paul Heelas. „Deregulace náboženské sféry 

kombinovaná s kulturním důrazem na svobodu a možnost výběrů vede k promíchaným a 

vzájemně propojeným formám náboženství […] životu, který existuje mimo tradicí 

regulovanou církev a svatyni.“ (Heelas 1998, cit. z Motak 2014: 152) Koncept „nové“ 

spirituality bude přínosný především v dalších kapitolách. Na jeho základě bude možné lépe 

porozumět jednotlivým praktikám uplatňovaným v rámci Adato Paradigma. Libor Malý je 

totiž jeden z mála, kdo získal nějakou transcendentní zkušenost. Více lidí jak v rámci Adato 

Paradigma, tak v rámci Hearthu, tuto zkušenost nemá a jejich spiritualita je mnohem bližší 

„nové ‚all-inclusive spirituality‘“, která se zaměřuje na všechny možné cesty vedoucí 

k porozumění smyslu (Motak 2014: 149). 

2.3 Filantropický kontext stvořitele 

To, že uvažování Libora Malého o změně společenského a ekonomického nastavení 

společnosti není ničím jedinečným, dokazuje zkušenost z března 2017 z festivalu Evolution, 

který se pravidelně koná na Výstavišti v pražských Holešovicích. Přímo vedle sebe se tam 

objevil stánek Hearthu, kde byla nově představena Brána štědrosti (obr. 1–2), a dřevěná 

budka Nadace Karla Janečka, ve které byl prezentován projekt #laskavec formou houpačky, 

pomocí které se kdokoliv mohl „rozhoupat k laskavosti“. Podle Nadace Karla Janečka totiž 

„v dnešní uspěchané době většina z nás nestíhá sledovat, jak se k sobě lidé chovají. Často 

se stává, že obyčejné laskavé skutky bereme jako samozřejmost. V Nadaci Karla Janečka 

věříme, že by se měly stát přirozenou součástí lidského života. Proto je chceme vyhledávat, 

poukazovat na ně a „laskavce“ odměňovat.“ (Nadace Karla Janečka 2017) Jedná se tedy o 

projekt, který oceňuje různorodé bohulibé činnosti lidí a zároveň jejich zviditelněním se 

pravděpodobně snaží inspirovat další podle motta „Laskavost plodí laskavost“. 

Brána štědrosti zase představuje kovovou konstrukci, na které jsou umístěna oranžová 

papírová srdíčka, na kterých jsou z jedné strany natisknuté citáty podporující štědrost a lásku 

a na druhé straně se nachází logo Hearth.net. Tyto citáty slouží k inspiraci a kdokoliv si 

srdíčko může odnést, pokud ho nějakým způsobem daný citát zaujme. Navíc jsou k dispozici 

srdíčka bez nápisů, na které kolemjdoucí mohou něco inspirativního napsat. Zároveň má tato 

Brána symbolizovat vstup do nového paradigmatu. Na festivalu Evolution však slovo 

paradigma nebylo užíváno, jelikož málokdo ví, co znamená, jak zmiňovala Pavla ze skupiny 

Adato Paradigma. Spíše byla Brána prezentována jako vstup do „laskavého, štědrého a 

láskyplného světa – teď a tady, [cítí-li to jedinec tak], protože je to TAKÉ o našem 
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rozhodnutí, jak se na svět díváme, tak ho žijeme... (zjednodušeně řečeno).“ (Pavla – 

komunikace s ambasadory, 24. 4. 2017) Několik lidí skutečně Branou prošlo „do nové štědré 

reality“, a dokonce se i někteří pod branou zastavili, aby se zamysleli nad vlastním 

vnímáním štědrosti a laskavosti anebo aby do sebe nasáli „štědrou energii“10. 

Když se tedy vedle sebe potkali dva filantropové, vyšlo najevo nejen to, že oba mají 

podobné myšlenky, kterými jsou jejich projekty řízeny, ale také, že je napadají podobné 

nástroje11, prostřednictvím nichž se snaží vlastní sdělení přiblížit lidem. Měsíc před konáním 

tohoto festivalu, tedy v únoru 2017, se promýšlela forma prezentace Hearthu na veřejných 

událostech, jelikož byla novou ředitelkou Adato týmu zavrhnuta dosavadní Tabule štěstí. Na 

této tabuli se nacházel nápis „Šťastný jsem, když…“, který měl každý na základě vlastního 

uvažování doplnit. Nová ředitelka Adato Paradigma však nesouhlasila s podmíněností 

okolností, která je obsažená právě ve spojce „když“. Při uvažování nad jinými „atrakcemi“ 

byla jedním z návrhů houpací síť, na kterou by se mohly zavěsit nějaké barevné fáborky 

s inspirací. Navržen byl i slogan: „Zhoupněte se v sociální síti.“, který již velmi připomíná 

Janečkův: „Rozhoupejte se k laskavosti.“ Tato síť byla dokonce v dalším promýšlení 

označena i jako Síť laskavosti.  

Co způsobilo, že dva čeští filantropové jsou zaujati hodnotami laskavosti a štědrosti? 

Samozřejmě oba spolu přišli již dříve do styku a není možné vyloučit vzájemný i nevědomý 

vliv zvlášť v tak malé zemi, jakou Česká republika je. Karel Janeček je český miliardář a 

schopný matematik, který zbohatl na tom, že se mu podařilo vytvořit systém matematických 

algoritmů, které za něj obchodují na burze. Jeho firma RSJ je nyní na burze jedna 

z nejúspěšnějších. Podobně jako Libor Malý je i Karel Janeček poznamenaný spiritualitou, 

stále však mluví o tom, že to nejdůležitější, čím člověk disponuje, je jeho racionalita. Pro 

oba představuje laskavost jednu z důležitých hodnot, na které je nutné stavět nový sociální 

řád. Ani jeden z nich však nemá ambici měnit ten stávající neoliberální řád nějak radikálně, 

jelikož je podle nich funkční, a navíc z něj vychází jejich bohatství. Zatímco Janeček se jako 

filantrop zaměřuje na podporu vědy, vylepšení demokratického systému a na eliminaci 

korupce, čímž se profiluje spíše politicky, Libor Malý podporuje různými způsoby tibetský 

buddhismus a zároveň svůj projekt Hearth.net a jsou pro něj klíčové psychospirituální 

aspekty. Domnívám se, že důvod, proč se oba začali zajímat o laskavost, plyne ze 

                                                 

10 Používám toto slovní spojení v souladu s tím, jak se mluvilo o Bráně štědrosti v průběhu prezentace Hearthu 

na festivalu Evolution. 
11 Pravděpodobně oni sami nad těmito nástroji nepřemýšlí, alespoň tedy v případě Hearthu se na promýšlení 

Sítě laskavosti podílel tým Adato Paradigma a ambasadoři.  
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skutečnosti, kterou v rozhovoru pro Reflex sám Malý popisuje. Na otázku, proč paradigma 

minulého století již nefunguje, odpovídá: „Protože ti ‚v braní neúspěšní‘ jsou vystresovaní, 

že mají málo. A ti ‚v braní úspěšní‘ jsou taky nešťastní, protože jsou už vším přecpaní.“ 

(Bednářová 2015) Oba filantropové začali v určité chvíli svého života, kdy dosáhli 

dostatečného bohatství, přemýšlet nad tím, jak ukázat, že hmotné statky nevedou ke 

spokojenému životu a že tím podstatnějším jsou mezilidské vztahy. Může se zdát paradoxní, 

že na důležité lidské vlastnosti poukazují ti, co už jsou „za vodou“. Na druhou stranu však 

na sobě demonstrují případ toho, že hmotné zajištění jim štěstí nepřineslo, a proto hledají 

dál. Významnějším paradoxem je, že laskavost neukazují tolik na sobě, i když je v jejich 

jednání samozřejmě také přítomná, ale ukazují ji spíše na druhých. Hledají laskavce, či 

otevřená srdce a štědré osoby. 

Libor Malý navíc říká, že kdo jiný by měl založit takovou síť, jako je Hearth, když ne 

on. Podstatné pro něj je, že jedná na základě svých vizí, tedy představ, jak by měl v budoucnu 

svět fungovat. Jedná se tedy o vizionáře, který může pracovat na přetváření současné podoby 

světa právě díky moci, kterou disponuje. Tato moc je charakterizovaná jednak ekonomickým 

kapitálem, jednak tím sociálním, který je reprezentovaný především výhodnými sociálními 

vazbami, ale také určitým charismatem Libora Malého, které ho činí důvěryhodným. 

Zamýšlí se tedy nad různými možnostmi vývoje společnosti a tu nejpravděpodobnější 

popisuje takto: 

„Další varianta, která může přijít, je ta, že díky robotizaci vznikne obrovská 

nezaměstnanost, protože většina lidí nebude mít práci. A teď je to problém 

nebo příležitost? Pro současnej systém je to obrovskej průser, protože ty lidi 

nebudou vytvářet žádnou hodnotu, ale budou chtít mít prachy na to, aby 

mohli žít. Takže budou narůstat rozpočty na sociální a zdravotní a důchody 

a tak dále, ale ten stát to nebude mít vybrat z těch daní, protože tam vlastně 

pak někdo pojede za nula prd. Takže buď se bude muset totálně změnit jako 

soustava daní, což nikdo neví, co to způsobí, anebo se zjistí, že ty lidi jsou 

v prdeli a teď co mají vlastně dělat. Takže řekněme, že se podaří vymyslet ten 

systém toho, z čeho platit ty lidi, takže ty lidi neumřou hlady, nebudou 

rabovat, nebudou střílet politiky a tak, ale nemají práci. Co s tím životem 

budou dělat? Tak tohleto, co tady děláme, je jeden z návodů: tak buďte 

užiteční! Dělejte radost sobě i druhejm. A to je to, co můžete dělat. Takže je 

tam těch důvodů, proč se to dělá, a scénářů, jak to může dopadnout, víc a 

uvidíme, jak se to chytne.“ (Libor Malý, 31. 10. 2017) 
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Libor Malý tak předpokládá ne příliš pozitivní vývoj společnosti a z toho důvodu 

navrhuje ekonomiku daru jako prevenci dystopie, jako způsob, jakým zabránit kolapsu 

společnosti. 

2.4 Adato Paradigma 

Vrátím se k tomu, abych podrobněji vysvětlila, co je Adato Paradigma a kdo za ním 

stojí. Na webových stránkách i ve výroční zprávě se Adato prezentuje jako „společenství, 

které inspiruje a umožňuje lidem být vědomě šťastní a užiteční. Těší nás sdílet a poznávat 

druhé, a proto jsme vymysleli a spustili Hearth.net – štědrou síť pro sdílení darů a 

zkušeností. Každý den šíříme štědrost do našeho světa (nejen) díky technologii.“ (Adato.cz 

©2017) 

Samotný Libor Malý stál v čele tohoto tehdy ještě spolku jako jeho předseda. 

Z transparentního účtu bylo patrné, že své organizaci daroval přibližně jeden milion korun 

každý měsíc, přičemž však platby probíhaly víceméně v náhodnou dobu a třeba i na tři 

měsíce dopředu. Sám zmínil, že peníze poslal vždy, když mu z Adato Paradigma zavolali, 

že je potřebují. Tento nahodilý způsob financování mu však již nadále nevyhovoval a stal se 

jedním z hlavních důvodů pro změnu právní formy Adato Paradigma. V rámci ústavu je 

nutné, jak už jsem výše uvedla, uvést v zakládací listině výši vkladu. Zároveň se Libor Malý 

s týmem Adato Paradigma dohodl na poskytování pravidelného měsíčního příspěvku, jehož 

výši mi však nechtěl sdělit. Těmito příspěvky realizuje akt štědrosti, který se dále 

rozmnožuje do dalších darů a štědrostí. Jeho dar je však výrazně odlišného charakteru než 

jiné dary v rámci Hearthu. Dar Libora Malého je hierarchický a staví ostatní do podřízené 

pozice. Sociální vztahy, které vznikají tímto darem, jsou nerovné, autonomie dárce je 

upevněná a jeho pozice je nadřazená. Tato pozice Libora Malého je upevněna nejenom tím, 

že je předsedou spolku, respektive zakladatelem ústavu, a ideově jej celý řídí, ale také tím, 

že distribuuje své bohatství, na kterém jsou zaměstnanci Adato Paradigma závislí, jelikož 

jsou z něj vypláceny jejich mzdy. Na druhou stranu již na podzim roku 2016 zmiňoval, že 

nechce, aby vše záviselo finančně pouze na něm. Říkal, že je nebezpečný, protože se může 

jednoho rána probudit a říct si, že už v této podpoře dál nebude pokračovat. Aby chránil svou 

organizaci „před svou náladovostí“, klade důraz na fundraising. Již od začátku roku 2017 

se hledají jiní sponzoři a nadace nejenom v Čechách, ale především ve Spojených státech, 

zatím však neúspěšně. Kromě Libora Malého podporují Hearth drobnými částkami i jedinci, 
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kteří mu, jak zmínil na prvním ambasadorském setkání, dodávají pocit toho, že to, co dělá, 

má smysl. 

Klíčovým orgánem ústavu je správní rada, která mj. schvaluje rozpočet (Občanský 

zákoník 89/2012, §411). Tuto správní radu nazývá Libor Malý v souvislosti s Adato 

Paradigma „rada moudrých“. Jejími členy jsou zakladatel Libor Malý, Pavel Šebera, 

finanční ředitel LMC, Jiří Bárta, ředitel Nadace Via, Honza Dolínek, do konce roku 2016 

ředitel Adato Paradigma, Martina Břeňová, programová ředitelka v nadaci Avast, a Melissa 

Durda, ředitelka Globálního filantropického kruhu v Synergos. 

Novou ředitelkou se stala na začátku roku 2017 Lenka Melicharová, jíž je podřízen 

tým lidí, do kterého patří Adam Mika, vývojář Hearthu12, a Přemek Malý, bratr Libora 

Malého, jenž se stará o technologie. Dalším členem Adato Paradigma je Pavla Kohoutová, 

která pečuje o uživatele Hearthu, tzv. Hearthťany. Jelikož cílem Libora Malého je, aby 

Hearth expandoval za hranice, je v týmu i manažerka pro mezinárodní rozvoj, Klára 

Koukolová, a Juraj Karlík, který koordinuje aktivity na Slovensku. Novějšími členy této 

organizace jsou také Jana, fundraiser, a Petr a Honza, kteří mají na starost UX design, tedy 

vytvářejí takový design, který bude uživateli nejpříjemnější. Lidé z týmu Adato Paradigma 

se nestarají pouze o to, aby webová platforma Hearth.net fungovala a mohla být bez 

problémů využívaná, ale jejich činnost zahrnuje také šíření myšlenek definovaných na 

základě Liborovy vize.  

Adam v rozhovoru uvedl, že většina lidí, kteří jsou v současném týmu Adato 

Paradigma, tam začali pracovat zhruba ve stejném období na přelomu roku 2014 a 2015. 

Skoro všechny spojuje stejná reakce na objevení pracovní nabídky od Adato Paradigma, a 

to uvědomění, že vypsaná pozice je určená přímo pro ně, přičemž toto uvědomění bylo 

provázeno nějakou tělesnou reakcí. Lenka Melicharová tuhle zkušenost popisuje 

následovně: „Po přečtení informace o tom, že Hearth.net vyhlašuje výběrové řízení, se mi 

zřetelně rozbušilo srdce.“ (Čipecký 2017) Kromě této prvotní reakce mají všichni v týmu 

Adato Paradigma ještě něco společného, co umožňuje jejich bezproblémovou spolupráci. 

Pokud by podle Adama byl v Adato Paradigma „takový ten klasický člověk nevěřící a bez 

nějakýho přesahu, tak je svým způsobem brzda.“ Jinými slovy zdůraznil, že „právě ten 

projekt si vyžaduje, nebo je velmi prospěšný, když seš schopná se na věci koukat jinak, jiným 

úhlem pohledu, jinýma očima, a ne jako ta běžná populace materiální, konzumní.“ (Adam, 

                                                 

12 Všechny následující funkce těchto lidí jsou popsány na základě stránek Adato.cz. 
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20. 2. 2017) Není podle něj však důležité, v čem konkrétně ten přesah jedince spočívá, a jak 

dále ukážu, každý se věnuje trochu odlišným spirituálním praktikám. 

Kromě určité transcendentní zkušenosti je téměř všem společná oblast původního 

zaměstnání v soukromé sféře a byznysu. Po nějaké době začal každý z nich pociťovat jistou 

nespokojenost s tímto druhem práce. Adam pracuje od roku 2003 v IT odvětví a zhruba po 

deseti letech dosáhl stavu, kdy necítil uspokojení z práce. Hodně ho znechucovalo potkávat 

se s klienty, pro které se snažil udělat to nejlepší, co bylo v jeho silách, a oni to sice ocenili 

penězi, ale jinak si stěžovali. „Tak jsem zvažoval, že vlastně už se nějakej ten pátek věnuju 

nějakému duchovnímu rozvoji a činnostem s tím spojeným. To znamená, mám různý 

zasvěcení, můžu pracovat s lidmi s těmi energetickými systémy, pracuji s krajinou a různě 

takový ty věci, který se dají využít i komerčně a říkal jsem si v roce 2014, že už IT opustím, 

že už mi to prostě nedává smysl a nechci tomu dávat čas a energii a přejdu do týhle oblasti. 

Holt to nebude úplně raketovej vzestup a úspěch, ale možná mi to bude celý dávat větší smysl 

a bude to lepší.“ (Adam, 20. 2. 2017) Po tomto rozhodnutí narazil na inzerát Hearthu a 

napadlo ho, že možná je to právě to, co hledá: práce v oblasti IT s nějakým duchovním 

přesahem. Při pohovoru se ukázaly být sympatie vzájemné, a tak je od roku 2014 Adam 

členem Adato Paradigma. 

Pavla popisuje svou zkušenost s touto prací podobně. Pracovala jako produkční pro 

jednu eventovou agenturu, což popisuje jako velmi náročné zaměstnání v dravém prostředí. 

Jelikož se cítila být unavená a navíc chtěla věnovat svou energii spíše něčemu, co by pro ni 

bylo smysluplné, začala na internetu vyhledávat pojem vědomá firma. Tímto způsobem 

objevila Hearth, který ji nadchl. „A pak mi přišel newsletter a newslettery mi z Hearthu nikdy 

nechodily, asi mi padaly do spamu nebo já nevím. A jednou mi přišel mail a tam stálo, že 

hledají projekťáka a produkčního v jednom na podzimní roadshow. To byla ta pohádka13, 

co jsme dělali. Jsem říkala, no vždyť to jsem já, to bylo přesně takový… No potom to celý 

běželo a secvaklo oboustranně.“ (Pavla, 30. 1. 2017) Kromě toho, že tedy Pavla mluví o 

stejném rozpoznání sama sebe v pozici pro Adato Paradigma, jsou klíčové i podmínky její 

předchozí práce. Očividně ji dravé a konkurenční prostředí nepřinášelo uspokojení a zároveň 

hledala práci, která by jí dávala smysl. Stejně jako Adam navíc hledala nějaký duchovní 

přesah. Sama je členkou z hinduismu vycházejícího hnutí Bhakti Marga, které založil 

                                                 

13 Pohádka Světýlka radosti je originální českou pohádkou o štědrosti, jejíž děj se odehrává v pohádkovém 

lese, kde se náhle ocitnou dvě děti, Rozárka a Dan, a zjišťují, že je tam vše určeno kamínky. Dary jsou zde 

zakázané, stejně jako pomoc druhým bez kamínků. Přesto Dan s Rozárkou vědí, že je možné pomáhat a dělat 

ostatním radost i bez kamínků, a tak rozsvěcují světýlka radosti. Více na: http://svetylkaradosti.cz 
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Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda, „osvícený duchovní mistr z ostrova Mauricius“ 

(BhaktiMarga 2017). Tento guru cestuje po světě, aby šířil své poselství všeobjímající 

bezpodmínečné lásky.  

Co se týče sjednocujícího duchovního nastavení lidí v Adato Paradigma, nemluví 

Pavla o přesahu, ale o paradigmatu, které musí mít všichni zažitý. To znamená, „že to fakt 

žiješ, že tomu věříš, že to chápeš, a tím pádem to dokážeš i šířit dál nebo pracovat na tom 

projektu. […] Ale to si myslím, že se může obejít i bez tý víry. […] Prostě věr je mnoho, ale 

většinou ta laskavost a ta štědrost jsou tam začleněný, to maj i křesťani, aby ses podělil se 

svými bratry a sestrami.“ (Pavla, 30. 1. 2017) Domnívám se, že tato promluva není zcela 

jednoznačná z toho důvodu, že Pavla nechce přímo spojovat paradigma štědrosti a laskavosti 

s jakoukoliv vírou. Přesto se nakonec k víře vztahuje, ne však k jedné vybrané, ale ke všem, 

jelikož předpokládá, že téměř každá z nich si je vědoma důležitosti hodnot laskavosti a 

štědrosti. V tomto ohledu vychází nejspíš z Liborova konceptu, který používá metaforu 

pyramidy k vysvětlení toho, že všechny náboženské víry jsou stejné, jelikož každé se snaží 

dosáhnout stejného vrcholu. Rozdíl je v tom, že každá víra volí jinou cestu, jak se k vrcholu 

dostat – jinou stranu pyramidy. Podobně tedy jako Adam, který zdůrazňuje duchovní přesah, 

vnímá Pavla důležitost nějaké víry, ale nadto zdůrazňuje prožitek.  

Ředitelka Lenka získala titul inženýra na Vysoké škole finanční a správní, kde již 

v průběhu magisterského studia začala pracovat nejdříve jako asistentka prorektorů, později 

jako vedoucí projektového oddělení, které mělo na starosti evropské strukturální fondy. Poté 

otěhotněla a narození dvojčátek se stalo klíčovým momentem v jejím životě. Jedno z dvojčat 

se totiž narodilo s poškozeným patnáctým chromozomem a hrozily mu problémy 

s přijímáním potravy i s normálním fungováním svalstva. Lenka se rozhodla pátrat po 

způsobu, jakým by mohla pomoci svému synovi žít jako každý jiný zdravý člověk. Na 

jednom ze seminářů, který navštívila v Austrálii, došla najednou k uvědomění, že „se mi 

[ne]narodil, abych já mu pomohla, ale že se mi narodil, aby pomohl on mně. To bylo tak 

silný, že se to nedá vyjádřit slovy, prostě to najednou prožiješ. Takový neuvěřitelný aha 

moment poznání, že on mi jenom pomáhá znovu žít to, co jsem.“ (Lenka, 31. 10. 2017) Po 

návratu z Austrálie se podle Lenčiných slov začal synův stav zlepšovat a ohromně pokročil 

ve svém vývoji. Lenka se díky němu zase „navrátila sama k sobě“, ke své přirozenosti. 

Právě tato přirozenost je pro ni tím důležitým a projekt Hearth podle ní „v podstatě shrnuje 

takovou tu prazákladní přirozenost lidského fungování.“ Lenka se nevztahuje k žádnému 

konkrétnímu učení, namísto toho si vytváří vlastní spiritualitu, která je založena na hledání 

toho „přirozeného“. Otázkou však je, co znamená tato přirozenost. Lenka říká, že pro ni 
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představuje to, „že fungujeme na základě těch hodnot, které jsou vrozené. To nejsou hodnoty, 

které se musíme učit, ale jenom si na ně rozpomenout.“ (Lenka, 31. 10. 2017) Tímto však 

nepodává žádné bližší vysvětlení, spíše nabádá k otázce, o jaké vrozené hodnoty se jedná. 

Tato nejednoznačnost je zřetelná i v rétorice dalších lidí přímo spojených s Adato 

Paradigma. Na jednu stranu je možné tomu rozumět tak, že jazyk neumožňuje popsat jejich 

spirituální zkušenost, kterou se oni nyní snaží implementovat do světa, kde převažuje 

racionalita. Na druhou stranu tato vágnost a nejasnost pojmů plyne z nesamozřejmé identity 

celého Adato Paradigma projevující se například v potřebě nově strukturovat tuto organizaci 

a vytvořit z ní ústav. Tato nesamozřejmost je daná především nejistotou rolí aktérů a jejich 

neustálém hledání a objevování nových variant. Není jasně vyznačené, kdo může být tím 

aktérem ovlivňujícím myšlenkovou podobu tohoto projektu a kdo už ne. To vede 

k neustálému balancování na hraně mezi sklonem přijímat významy již dané Liborem 

Malým a zároveň snahou vkládat do těchto projektů své vlastní porozumění. 

To, že je Liborova idea těmto lidem blízká, je zapříčiněno právě tím, že všichni 

prožívají skutečnost prostřednictvím svých spiritualit, kterým přikládají velký význam. 

Spiritualita pro ně totiž představuje „sociokulturně strukturovaný a determinovaný pokus 

vyrovnat se s existenčními situacemi lidského života.“ (Hay & Socha 2005: 589) Nejsou 

členy žádných velkých náboženských komunit, ani jejich příslušnost k východním 

náboženstvím není jednoznačná. Pavlin guru sice vychází převážně z hinduismu, podle 

jejích slov však přijímá každé náboženství a primárně učí k lásce. Adam mi byl poprvé 

Pavlou představen jako druid, ale sám by se tak neoznačil, jelikož je pro něj důležitější praxe 

než identita. Každopádně se věnuje práci s krajinou, což je spojené s druidstvím a znamená 

to, že spolu s dalšími čistí energetická centra a toky, které jsou zanesené nebo narušené. 

„Nacítěním se“ na daný prostor a napojením se na bytosti, které se v té oblasti vyskytují na 

nehmotné úrovni, se energetická centra očišťují. Kromě toho se Adam i Přemek zabývají 

alternativní léčbou reiki. Jejich duchovní představy se tudíž vyznačují výraznou variabilitou 

a zároveň jsou klíčové v tom, co je spojuje, a to, že dávají smysl všemu, co jejich aktéry 

obklopuje. Jak píše Hart, Laville a Cattani ve své předmluvě k „Human Economy“, není 

překvapivé, že se lidé cítí odcizení a bezmocní v neosobní struktuře kapitálových trhů a 

státní byrokracie (2010: 5). Způsoby, jak se vymanit z této struktury, můžou být různé. 

V případě lidí v Adato Paradigma je to spiritualita, která nabízí reformulaci společenských 

vztahů v transcendentní rovině. Jak uvádí Němečková, „pro hluboce prožívanou 

nenáboženskou spiritualitu je základním aspektem prožitek, uvědomění si jednoty světa a 

propojení se s ostatními lidmi, živými bytostmi, s přírodou a celým vesmírem.“ (Němečková 
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2016: 51) Tato spiritualita jim umožňuje cítit se sebevědomě a zároveň mohou konstruovat 

obraz toho, že jsou vládci osudu, což se projevuje obzvláště na představě, že svými 

myšlenkami ovládáme skutečnost. 

Dalším rysem, který je společný všem lidem z Adato Paradigma, je jejich background 

v byznys sféře. Tu se rozhodli opustit, jelikož si uvědomili vlastní nespokojenost. Například 

Přemek popisuje své rozhodnutí následovně: „Po letech práce pro korporátní společnosti 

jsem si uvědomil, že mě vůbec neuspokojuje vykonaná práce. Práce, kterou jsem odváděl, 

pomáhala firmám vydělat více peněz, hromadit energii (peníze) místo jejího rozdávání. Nyní 

cítím, že práce, kterou dělám, nakonec pomůže jednotlivým lidem, aby se usmívali a cítili to, 

proč tu všichni jsme – štěstí.” (Adato.cz ©2017) Všichni pracovali a žili způsobem, kdy 

oddělovali dvě významné roviny svého života, a to práci a spiritualitu. Adato Paradigma je 

pro ně naopak prostředím, kde tyto dvě roviny propojují. Tato skutečnost je o to důležitější, 

že je v přímém kontrastu s původní zkušeností v korporátním/byznys prostředí, ve kterém 

mezilidské vztahy nemají primární pozici. Zároveň však struktura nového prostředí 

odpovídá tomu předchozímu, které je pro ně srozumitelné. Vše se stále odehrává v jazyce 

tržního systému, to například znamená, že i na Hearthu je tržiště a probíhá tam nabídka a 

poptávka darů. 

Stejně jako jiné organizace má Adato Paradigma formulovanou svou identitu, vizi, 

poslání a hodnoty, kterými se budu podrobněji zabývat v následující kapitole. Kromě toho 

představil Libor Malý na druhém setkání ambasadorů klíčové strategické priority, které mají 

představovat to, co je cílem Adato Paradigma v nadcházejícím období. Prvním bodem je již 

zmiňovaný fundraising, který z perspektivy Libora Malého, jakožto bývalého byznysmena, 

představuje normální prodej. Z toho důvodu je nutné být připravený a umět „prodat tu 

myšlenku, tu vizi, to, co děláme“. Další bod představuje mistrovství, kterým má Libor Malý 

na mysli zvyšování impaktu. Jedná se mu o co nejefektivnější využití zdrojů, k čemuž je 

potřebná „bdělá pozornost“. Třetím bodem je důraz na globální pojetí, což znamená, že nyní 

se bude vše v rámci Adato Paradigma i Hearthu připravovat v angličtině a do češtiny se to 

bude až následně překládat, „abychom furt sami sebe nutili k tomu přemýšlet o tom světě“ 

(Libor Malý, Veselice 28. 10. 2017). Dále Libor Malý zdůrazňuje, že je potřeba vytvořit 

špičkový NOW produkt. Již delší dobu je totiž nespokojený s podobou webu. Chtěl by takové 

řešení, které by pracovalo s jeho přítomným okamžikem, čímž měl na mysli mobilní 

aplikaci, která by měla možnost zjistit například lokaci jedince. Posledním pátým bodem je 

business development, navzdory tomu, že jak Libor Malý vyzdvihl, není Adato Paradigma 

byznys. V byznysu je však plno dobrých strategií, z nichž ty nejlepší by rád použil. 
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2.5 Proč je dar aktualizován? 

Dar se znovu objevuje jako jedna z možných reakcí na nejistotu současného tržního 

systému, která se projevila především v průběhu ekonomické krize v roce 2008. V opozici 

vůči schopnosti konkurenčního boje a neosobnosti tržních struktur jsou kladeny hodnoty 

lidskosti: laskavost a štědrost. Ty propagují především lidé, kteří dospěli do fáze odcizení 

sebe sama ve vztahu k současnému světu. Dar představuje jeden ze způsobů humánní 

ekonomiky, který umožňuje lidem porozumět vlastní roli ve světě a přitom si uvědomit svou 

závislost na společnosti. Z toho důvodu podporuje rozvoj důvěry, spolupráce a pocitu 

sounáležitosti. Rozdílná je však pozice Libora Malého, který podobnou transformací jako 

členové Adato Paradigma neprošel a který stále věří kapitalistickému systému jako 

nejlepšímu možnému. Jeho zkušenost se světem je dána odlišným socioekonomickým 

postavením. Dar je pro něj zatím pouhým doplňkem, který člověku umožňuje pocítit radost 

z vykonané práce a nabízí mu určitou cestu, jak se vyrovnat s nezaměstnaností. Jak ukážu 

v následující kapitole, tím klíčovým pro Libora Malého není změna ekonomického systému, 

ale především změna myšlení, která je samozřejmě nezbytná i pro tu první (Příhodová 2013). 

Jeho představa ideální společnosti není však zcela inkluzivní, čemuž se budu věnovat v další 

kapitole a pokusím se více specifikovat, v čem spočívá nové myšlení a co je jeho cílem. 
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3 Štědrost a laskavost jako paradigma? 

V říjnu roku 2016 jsem získala možnost účastnit se víkendového setkání s Hearthem 

v penzionu Na Radosti na Vysočině. Netušila jsem, co se tam bude dít. Věděla jsem jen, že 

nás tam bude asi dvacet a že jeden večer tam za námi přijede také Libor Malý. Kromě něj 

tam byli lidé z Adato Paradigma, a to bývalý ředitel Honza a také Pavla a Adam. Cílem 

setkání mělo být vzájemné seznámení a promýšlení způsobů šíření Hearthu a paradigmatu 

štědrosti a laskavosti. Na základě našich nápadů měl být pak vytvořen plán činností, které 

by každý z ambasadorů mohl dále realizovat. Seděli jsme v kruhu a po vzájemném 

představení jsme si měli v rámci meditace představit, kde bude Hearth za tři roky. 

„Měli jsme zavřít oči a Martina vyprávěla příběh o tom, jak stojíme na molu, 

přijíždí plachetnice a odváží nás dál. Ocitáme se někde na tom stejném molu, 

ale o tři roky později, vystoupíme a na břehu vidíme, co se s Hearthem 

změnilo za tu dobu. Poté nastoupíme zpět na plachetnici a vracíme se zase 

zpět na molo teď.“ (terénní deník, 9. 10. 2016)  

3.1 Východiska nového paradigmatu  

Představy o budoucnosti Hearthu, které se nám vyjevily během této meditace, jsme 

pak dále diskutovali v rámci menších skupinek a následně prezentovali ostatním. Poté se 

ujali slova členové Adato Paradigma a představili svou vizi a misi. Vize podle Libora 

Malého představuje „to, co si představím, když zavřu oči.“ To je však pouze tautologické 

vysvětlení významu slova vize. Z kontextu je možné odvodit, že má na mysli představu 

budoucího fungování lidstva neboli to, o co v Adato Paradigma usilují a proč vůbec existují. 

Tehdejší vize zněla „Blaho pro všechny“, což je velmi neurčitá představa, a proto nejspíš 

cítil Libor Malý potřebu ji přeformulovat. V rámci druhého víkendového setkání 

ambasadorů v říjnu 2017 ve Veselici představil novou vizi, která zní: „Globální komunita 

aktivních lidí, kde je vzájemná pomoc normální.“ Globální komunitou má na mysli jednu 

velkou komunitu všech menších komunit na světě a demonstruje tím, že jeho cílem je 

postihnout úplně všechny lidi na planetě. Použití slova komunita svědčí podle mého názoru 

o snaze Libora Malého a Adato Paradigma nejenom vytvořit prostor pro darování a změnit 

myšlení lidí, ale také umožnit vznik společenství založené na stejných hodnotách a cílech. 

Je zajímavé, že v rámci vize není zdůrazňováno ani darování, ani radost, štědrost či štěstí, 

ale vzájemná pomoc, která dříve nijak artikulovaná nebyla. Domnívám se, že tento důraz má 

souvislost s jednou z nových hodnot, které Libor Malý definoval, a to soucitem. 
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Mise neboli poslání je podle Libora Malého „to, co vlastně děláme“. Původní mise 

„Vytváříme příčiny pro lepší svět podporou laskavosti a štědrosti“ byla nahrazena novým 

zněním: „Vytváříme prostor, kde je možné s otevřeným srdcem dávat a přijímat, sdílet, 

potkávat, inspirovat a rozvíjet se.“ S významem této mise by měli všichni ambasadoři a další 

uživatelé Hearthu „souznít“ a všichni by tím, jak říkal Libor Malý ve Veselici, měli žít. 

Adato Paradigma totiž „nekončí za hranicemi Adata“, není uzavřené, ale naopak otevřené. 

Podstatou je podle Libora Malého vytvořit bezpečný prostor, kde existuje důvěra, kde se 

člověk nebojí požádat o pomoc, jelikož se může „opřít o komunitu“, a kde je možné budovat 

mezilidské vztahy nebo sdílet moudrost a pomoci tak druhému překonat nějaký problém. Na 

druhém víkendovém setkání ambasadorů mluvil Libor Malý ještě o identitě Adato 

Paradigma. Identita znamená „kým jsme“ a zní: „Jsme společenství lidí, kteří věří, že 

laskavost, štědrost, otevřenost a respekt patří ke šťastnému a dobrému životu.“ Stejně jako 

poslání i tuto identitu, jak uvedl Malý, by měli všichni sdílet, aby bylo možné žít v tom 

bezpečném prostoru. 

Vize, poslání a identita jsou podle něj základní deskou Adato Paradigma, která stojí 

na pilířích, jež jsou určeny deseti hodnotami, které představím níže v této kapitole, a 

zakládací listinou ústavu zmíněnou v předchozí kapitole. Libor Malý uvádí, že je nutné, aby 

s posláním a identitou všichni „souzněli“, čímž částečně stírá symbolické hranice14 Adato 

Paradigma jako sociální skupiny vyznačující se specifickým způsobem nahlížení na život 

člověka a mezilidské vztahy. Poslání a identita Adato Paradigma navíc představují aspekty 

nového paradigmatu, podle kterého má sice v prvé řadě fungovat Adato Paradigma, ale také 

všichni na Hearthu a nejlépe i ti mimo něj.  

Během představení vize a mise na prvním setkání Na Radosti se ukázalo jako velmi 

podstatné paradigma štědrosti a laskavosti, o kterém jsem do té doby neslyšela, a proto mě 

překvapila důležitost, která mu byla a bude přikládána. V průběhu následujícího roku se však 

ukázalo15, že slovo paradigma je mnohým nesrozumitelné, a proto se na něj při veřejných 

prezentacích neklade takový důraz anebo se nahrazuje spojením mentální nastavení. Pavla 

                                                 

14 Symbolické hranice definuje Lamont a Molnar jako „konceptuální distinkce vytvářené sociálními aktéry za 

účelem kategorizace předmětů, lidí, jednání a dokonce i času a prostoru. Jsou to nástroje, kterými jedinci a 

skupiny vyjednávají a dohadují se na definicích reality.“ (Lamont a Molnar 2002: 168) 
15 Neurčitost se projevila například na festivalu Evolution v březnu 2017, kde jsem si povídala s ambasadorem 

Milošem: „Pak jsme se ještě s Pavlou bavili o tom, že mu [Milošovi] dělají problémy cizí slova a že když slyšel 

slovo ambasador, tak si říkal, co to proboha je, ale pak si našel český ekvivalent a zjistil, že je to tedy 

velvyslanec, tak v pohodě. Stejně tak mu dělá problém slovo paradigma. Našel, že je to vzor nebo příklad, takže 

to bere tak, že Hearth je vzorem té laskavosti a štědrosti. Pavla však říkala, že jí to nepřipadá přesný.“ (Terénní 

deník, 24. 3. 2017) 
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tak například v rámci komunikace s ambasadory uvedla, že Bránu štědrosti, kterou jsem 

zmínila již v předchozí kapitole, při prvním jejím představení v rámci festivalu Evolution 

„pojali jako vstup do nového paradigma“. Jak však dále Pavla v závorce napsala: „slovo 

paradigma jsme nepoužívali, málokdo ví, co znamená :))“. 

3.2 Ambasadoři 

V průběhu víkendu Na Radosti jsem zjistila, že byli pozváni všichni, kteří do té doby 

nějakým způsobem pomáhali Adatu Paradigma s prezentací Hearthu na různých festivalech 

a jiných veřejných akcích nebo nějakým jiným způsobem ukázali svůj zájem o Hearth. 

Jednalo se o velmi rozmanitou skupinu lidí, ve věku 30 až 60 let. Víkendové setkání 

představovalo takový iniciační rituál, kdy byli vybraní uživatelé vytrženi ze svého 

obvyklého prostředí, v průběhu odloučení byli proškoleni a na závěr propuštěni zpět do 

společnosti jako nové bytosti, jako ambasadoři Hearthu a paradigmatu štědrosti a laskavosti. 

Tito lidé získali společný cíl: „pomáhat Hearthu s komunikací a šířením celého našeho 

společného paradigma štědrosti, radosti a laskavosti.“16 

Školení spočívalo v promýšlení toho, co je Hearth, jaká je Liborova a naše17 vize jeho 

budoucnosti a jakým způsobem nejefektivněji šířit Hearth společně s paradigmatem. Shodli 

jsme se na tom, že klíčové pro nás budou dva dokumenty, přičemž jeden bude obsahovat 

nápady na činnosti, které můžou ambasadoři podniknout, a druhý bude zahrnovat způsoby, 

jakými lidi inspirovat k tomu, „aby byli vědomě užiteční a šťastní“18. První byl nazván 

Nápadnice a druhý Údernice. Nápadnice obsahuje celkem 31 způsobů, jak „podpořit 

Hearth.net a udělat náš svět radostnější, laskavější nebo šťastnější“19. Mezi nimi jsou i 

nápady, které už jsou nějakým způsobem uskutečňovány. Například Tabule štěstí, 

dobrovolnictví na akcích, kde je Hearth prezentován, krabička štěstí (obr. 3), rozdávání 

prezentačních materiálů (obr. 7–10) nebo vítání nových uživatelů na Hearth.netu. Zatímco 

v Nápadnici se explicitně mluví o propojení s Hearthem, v Údernici je více zdůrazňováno 

paradigma štědrosti a laskavosti. Body v ní obsažené by podle ambasadora Karla „měly 

                                                 

16 DOLÍNEK, Jan. 2016. O radosti (nejen) Na radosti. In: Blog.HEARTH.net [online]. 27.12. [cit. 10.3.2017]. 

Dostupné z: http://blog.hearth.net/o-radosti-nejen-na-radosti/ 
17 Jelikož jsem se svou účastí a aktivitou na tomto setkání stala také ambasadorkou, odkazuji tímto deiktikem 

ke zkušenosti své a ostatních ambasadorů. 
18 Údernice 2016. Zveřejněný dokument nese název „Jak komunikovat“ a je dostupný zde: 

https://www.hearth.net/app/about/communicate  
19 Nápadnice 2016. Zveřejněný dokument se nazývá „Nápady, jak šířit laskavost a štědrost“ a je dostupný zde: 

https://www.hearth.net/app/about/spreading  

http://blog.hearth.net/o-radosti-nejen-na-radosti/
https://www.hearth.net/app/about/communicate
https://www.hearth.net/app/about/spreading
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fungovat jako argumenty pro zamyšlení se nad možností změny paradigma.“ (Karel – 

Komunikace s ambasadory, 31. 10. 2016) Údernice by tedy mohla být zdrojem pro lepší 

pochopení paradigmatu, a proto z ní ještě budu čerpat. Rozdíl mezi těmito dvěma dokumenty 

je i v přístupnosti, Nápadnice je dostupná veřejně, kdežto Údernici získali k dispozici pouze 

ambasadoři.  

Rok po prvním setkání se uskutečnilo druhé setkání ambasadorů tentokrát na 

permakulturní farmě v obci Veselice. V průběhu tohoto víkendu jsme společně vytvářeli 

například symbol či ilustraci vystihující podstatu darování a ekonomiky daru v našem pojetí. 

Dále jsme uvažovali nad „claimy“ a „elevator pitch“. Kromě toho jsme diskutovali nové 

směřování Adato Paradigma a Hearthu, hledali jsme své jedinečné talenty a zamýšleli se nad 

procesem darování. O Nápadnici a Údernici již nepadla ani zmínka, přesto v diskuzích 

zaznívaly věci v těchto dokumentech obsažených. Nové promýšlení těch stejných témat bylo 

podle Pavly a Lenky nutné z toho důvodu, že za ten rok se Hearth vyvinul a posunul jinam, 

a navíc se ukázalo, že lidé nerozumí původnímu pojetí. Nespecifikovaly však, v čem bylo 

původní pojetí nesrozumitelné. 

Ambasadoři tedy představují skupinu, která stejně jako Hearth.net, vznikla shora, aby 

pomohla se šířením myšlenek paradigmatu štědrosti a laskavosti a přispěla tak k dosažení 

„blaha pro všechny“. Opět to byla vize Libora Malého, jak popisuje Pavla: 

„Libor přišel s nápadem, aby se vytvořil takovej pavouk, že by se ten Hearth 

šířil dál a dál mezi lidma. Nejenom Hearth, ale i to paradigma. Šíříme to 

paradigma laskavosti a štědrosti a ten Hearth může být jedním z těch 

nástrojů, takže my neříkáme: ‚tady je ten Hearth, tak kdybyste chtěli‘, ale 

říkáme: ‚hele, děláme to, že tam můžeš projevit tu svoji laskavost, štědrost a 

dostat ji zpátky‘. Takže říkal, že by to bylo hezký, že by se to rozplynulo jako 

sítě. Říkal něco jako MLM systémy, to je multi-level marketing.“ (Pavla, 30. 

1. 2017) 

Ačkoliv každý z ambasadorů přispívá k tomuto šíření různou měrou a odlišným 

způsobem, v otázce paradigmatu a Hearthu je v pozici autority Libor Malý a následně lidé 

kolem něj sdružení v Adato Paradigma. Jedná se tedy o pevně nastavenou ideu, která je však 

zároveň různě reprodukována ambasadory i lidmi z Adato Paradigma, čímž dochází 

k nemožnosti jednoznačného uchopení. 
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3.3 Paradigma štědrosti a laskavosti? 

Jak Pavla zmiňuje, klíčovým není Hearth, ale paradigma štědrosti a laskavosti, 

prostřednictvím něhož se dá dosáhnout onoho blaha všech lidí na světě. Otázkou však 

zůstává, co toto paradigma vlastně je. Během celého setkání Na Radosti nebylo paradigma 

jednoznačně vysvětleno, i přestože bylo zřejmé, že tento koncept není všem ambasadorům 

jasný. Domnívám se totiž, že stejně tak není zcela srozumitelný ani pro lidi z Adata.  

Na základě diskuze mezi ambasadory, kdy jeden z ambasadorů navrhoval klást větší 

pozornost pojetí hodnocení v novém paradigmatu, zdůraznila Pavla důležitost komunikace, 

aby se předcházelo různým výkladům paradigmatu: 

„Je zřejmé, že Hearth každý šíříme podle svého citu, ale je důležité mít 

JASNO v základním paradigma a směřování a činnosti Hearthu, aby se 

nevyvinula úplně jinam.  

Proto jsou důležitá naše setkávání, naše komunikace také zde. Rádi bychom 

tento rok započali ‚EDU‘ - tedy edukační přednášky Libora o paradigma na 

různých akcích a také na vlastních akcích a zaznamenávali je na videa a ty 

pak šířili online. Uspořádat webináře.  

Otevřená komunikace a ujasňování je důležité, máte-li co říct, je tu prostor 

a může to být i ‚proti proudu‘, protože to pak může otevřít další debatu a je 

lepší to říkat zde, než to mít v hlavě a nevědět, co s tím. :-)“ (Pavla – 

Komunikace s ambasadory, 28. 2. 2017) 

Ačkoliv je tedy možné v rámci debaty uvádět názory, které jdou „proti proudu“, 

výsledná představa o paradigmatu a směřování Hearthu musí odpovídat tomu, co deklaruje 

Adato Paradigma. Tento přístup byl zřetelný i v rámci diskuzí na obou setkáních, kdy odlišné 

chápání těchto aspektů bylo uváděno lidmi z Adato Paradigma na pravou míru. Dochází tak 

k nesouladu, ve kterém proti sobě stojí snaha zůstat maximálně otevřený a umožnit lidem 

být autentický a zároveň jasná představa toho, čeho je potřeba dosáhnout a jak.  

Do pozice odborníka a nejvyšší autority je stavěn Libor Malý, který má o paradigmatu 

štědrosti a laskavosti vzdělávat ostatní. Nové paradigma je v tomto kontextu prezentováno 

jako druh učení. Nutno se tedy nejprve zaměřit na to, co ve svých projevech zmiňuje Libor 

Malý sám, aby bylo možné vice nahlédnout do toho, jaké aspekty toto učení zahrnuje. 

V rozhovoru pro Reflex uvedl: „Už několik let cítím, že žijeme v zastaralém mentálním 

konceptu konce 20. století, kdy jsme byli šťastní, protože jsme vydělávali víc a víc peněz. 
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Jenže najednou to přešlo… […] Hearth.net je pro lidi, které už nebaví hromadění.“ 

(Bednářová 2015) 

Jak už jsem nastínila v předchozí kapitole, dochází podle něj k proměně systému 

z lineárního na chaotický, který je pro jedince těžké, ba nemožné, uchopit. Jeho přesvědčení 

a světonázor je postavený na rozlišení mezi západním a východním stylem myšlení. 

„Západní myšlení je hodně natvrdlý, lineární, strukturovaný a vede k materializaci výsledků 

ve hmotě. Východní myšlení je takový neuchopitelný, jemný, hodně chaotický a vede k rozvoji 

poznání vnitřního, ale není to nijak navenek vidět.“ (Libor Malý, 31. 10. 2017) Na jedné 

straně je tedy podle něj vnější materiální bohatství a na druhé vnitřní mentální bohatství a 

otázkou je, jakým způsobem tato dvě bohatství spojit. Zároveň je podle něj klíčové uvědomit 

si, že žijeme v dualitě. To znamená, že „já si myslím, že jsem já, a ty si myslíš, že jsi ty a že 

jsme dva“. Na využívání této duality je založený kapitalistický systém, který zdůrazňuje 

koncept individuální svobody v tom smyslu, že „ty mi nebudeš říkat, co já mám dělat“, což 

představuje podle Libora Malého problematický koncept, na kterém ztroskotává možná 

změna společnosti. Říká, že je nutné jít za hranice času a prostoru, kde již není možné 

uvažovat v rámci pojmů a konceptů daných dnešní společností a kde si člověk uvědomí, že 

vědomí je pouze jedno. „Dojdeš až do nejzazšího bodu poznání, do stavu neduality.“ Tento 

stav popisuje buddhismus jako absence všeho. Libor Malý tvrdí, že to, co zůstane, pokud si 

sundáme pomyslné „brýle s těmi koncepty“, „se nedá sdělit. Člověk musí dokázat ty brýle 

sundat. A teď, když jsou některé bytosti, kteří mají velké štěstí a náhodou si ty brýle sundali, 

tak si řeknou: ‚Aach, wau‘.“ Existují osobnosti, které prý po takové zkušenosti cítí potřebu 

sdělit ostatním, kteří mají ještě „nasazené ty brýle“, že „ta realita a ten život jsou uvnitř v 

těch lidech“ bez brýlí.  

„Tak přijde Ježíš a začne učit o Bohu, přijde Buddha a začne mluvit o 

prázdnotě, přijde šaman a začne učit o něčem jiným, tamhle nějaký mudrc 

napíše védský spisy. To je různý pokus toho, jak těm bytostem říci, ‚hele vole, 

je to jinak‘. Ale nedá se to říct, protože všechny slova jsou uvnitř těch brejlí 

[…]. No ale když někdo ty brejle sundá, [tak přemýšlí,] jak já bych těm lidem 

vlastně pomohl. Tak si ty brejle zase nandá a už má to vědomí toho, že má 

brejle. Už si je vědomej, mám brejle. Tohleto, co vidím, je v těch brejlích. No, 

ale oni si všichni v těch brejlích myslej, […] že to je skutečný […], že tady 

ten svět je skutečnej. […] A tak se v tobě rozvine soucit s těma bytostma…“ 

(Libor Malý, 31. 10. 2017) 
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Libor Malý předpokládá, že takovému člověku, který se jako jedinec změnil a je si 

vědomý neduality, najednou připadá „staré paradigma“ a finanční systém příliš 

formalizovaný, a tím svazující. Z toho důvodu vymyslel Malý spolu s Šeberou a Němcem 

ekonomiku daru, ve které „ty dvě bytosti, který se samy rozvinou, můžou komunikovat nebo 

spolupracovat na nějaký vyšší úrovni.“ (Libor Malý, 31. 10. 2017) Hearth následně existuje 

jako prostor, kde je možné se v darování „trénovat“ až do té doby, kdy tím lidé začnou žít 

sami. 

Podle Libora Malého je důležité dokázat se přizpůsobit různě se měnícím podmínkám. 

„Tím, že víte, jak se budete chovat, jste nezničitelní, nelpíte na cíli a nejste vystresovaní z 

toho, že ho nedosáhnete. […] Proto chci mít na Hearth.net lidi, kteří se určitým způsobem 

chovají, což považují za nejlepší způsob, jak se dostat dál.“ (Bednářová 2015) To, co je 

lidem na Hearthu podle Libora Malého společné, je to, „že už nechtějí žít tak, jak se dnes 

žije, a mají tu odvahu darovat kus sebe někomu, koho ani neznají – a pak mají odvahu dar 

od dalšího i přijmout.“ (Bednářová 2015) 

Z jeho výroků vyplývá, že postoje a hodnoty člověka nejenom v České republice, ale 

i na celé planetě, na konci 20. století v kontextu transformace ekonomického, politického i 

společenského systému odpovídaly své době, kdežto nyní v souvislosti s pozměněným 

společenským rámcem tyto hodnoty již nemohou být úspěšné, a proto se Hearth stává 

místem pro ty, kteří nemají zájem akumulovat bohatství. To tedy představuje jeden z aspektů 

nového paradigmatu, obrat od touhy po zisku a akumulaci k nelpění, darování, přijímání a 

důvěře. 

Pilíři jak Hearthu, tak Adato Paradigma je deset hodnot, které zahrnují milující 

laskavost, soucit, radost, uvolněnou vyrovnanost, štědrost, etické jednání, trpělivost, 

odhodlanost, koncentraci a rozlišující moudrost. „Těch deset hodnot je vlastně přenesených 

z toho stavu bez brejlí nějakou bytostí, která věděla, jak to ve skutečnosti je. Říkalo se mu 

Buddha, ale to je šumák20.“ (Libor Malý, 31.10.2017) První čtyři hodnoty odpovídají tomu, 

co se v buddhismu nazývá Čtyři nezměřitelné, a podle Libora Malého představují to, jak by 

si člověk měl být vědom svého stavu mysli, ve kterém se nachází. Dalších šest hodnot jsou 

tzv. paramity neboli slovy Malého „transcendentální akce, které když člověk provozuje, tak 

se sám mění v něco lepšího, a samozřejmě pointou je, že když to dělá takhle, tak se objevuje 

to štěstí.“ Dvěma zásadními hodnotami jsou přitom, jak je zřejmé i z názvu paradigmatu, 

                                                 

20 Tímto výrokem poukazuje Libor Malý na skutečnost, že podle něj všechna náboženství usilují o to samé, 

pouze jiným způsobem. 
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štědrost, která znázorňuje to, „co se má dělat“, a laskavost, která poukazuje na to, „jak se 

to dělá“. Těmi se budu ještě detailněji zabývat níže. 

3.4 „Lidé mentálně připravení“ 

V rámci rozhovoru pro Reflex zmínil Libor Malý, že si o něm lidé myslí, že je blázen. 

„Hodně lidí si o mně nejspíš myslí, že jsem se zbláznil, jenže oni žijí ve starém paradigmatu 

podvojného účetnictví, že když něco dám, tak mám míň. Dobře to znám, taky jsem vystudoval 

VŠE. A vzhledem k tomu, že tvrdím, že kdo bude dávat, bude mít ve výsledku víc, tak si o mně 

většina lidí musí myslet, že jsem blázen. To je jasná věc.“ (Bednářová 2015) Nové paradigma 

přináší transformaci z „Má dáti – Dal“ na „Má dáti dar“. Ačkoliv se objevuje příklon k 

dávání, je stále akcentováno hledisko vlastního prospěchu.  

Na základě různých výpovědí Libora Malého i lidí z Adata je zřejmé, že výrazně 

uvažují nad tím, že jejich postoje a jednání může někdo označit za bláznivé. Tomuto 

předpokladu přizpůsobují některé strategie jednání, např. šíření povědomí o sítí Hearth. Na 

otázku, proč nemá Hearth žádnou reklamu, odpověděl Libor Malý: 

„To je základní premisa. Díky reklamě by se tam mohli omylem dostat lidi, 

kteří na to nejsou mentálně připraveni, a mysleli by si: ‚Co je to tady za 

bandu bláznů?‘ Ale když se člověk dostane do stavu, kdy si řekne: Už nechci 

žít, jak jsem žil, chci žít jinak, logicky si nás najde sám. Myslím si ale, že 

člověk nepotřebuje internetový produkt k tomu, aby byl štědrý, laskavý a 

vytrvalý.“ (Bednářová 2015) 

Kromě toho je nutné zmínit, že se Libor Malý brání marketingovým kampaním, 

protože by podle něj neměl být Hearth šířen nátlakem. Z toho důvodu jsou voleny jiné 

Čtyři nezměřitelné 

(Brahmavihára) 

Pojmy v pálí Šest dokonalostí 

(Páramitá) 

Pojmy 

v sanskrtu 

Milující laskavost Mettá Štědrost Dána 

Soucit Karuná Etické jednání Šíla 

Radost Muditá Trpělivost Kšánti 

Uvolněnou vyrovnanost Upekkhá Odhodlanost, úsilí Virjá 

  Koncentrace Dhjána 

  Rozlišující moudrost Pradžná 
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způsoby prezentace Hearthu, které jsou zároveň přímo mířeny na tzv. „lidi mentálně 

připravené“. Jak se totiž píše v Údernici, „Nemá smysl ztrácet čas a plýtvat energii 

diskusemi s kritiky „našeho“ paradigma, které žijeme. Mluvme raději s lidmi připravenými, 

těmi, kteří mají již otevřené nebo chtějí otevřít svá srdce a oči.“ Tento výrok je jak výzvou 

k ambasadorům, jakým způsobem mají informovat lidi o Hearthu, tak strategií oslovování 

lidí uplatňovanou v Adatu Paradigma. Hearth spolu s paradigmatem je prezentován na 

událostech, jako jsou např. Alchymistický festival Litoměřice, festival Evolution, Čajomír, 

Vegefest, Losar apod. Jsou to taková místa, kde se vyskytují spíše spirituálně zaměření 

jedinci, kteří se zajímají o zdravý životní styl a z různých důvodů se vyhýbají určitým 

potravinám ve stravování, např. vegani nebo vegetariáni. Z toho je možné usuzovat, že přijetí 

paradigmatu vyžaduje určitý druh askeze, ať už psychické či fyzické, která umožňuje již 

zmiňované otevření srdce a očí. 

Jako další vhodná místa, kam by bylo možné umístit prezentační materiály Hearthu, 

byly ambasadory a lidmi z Adata schváleny například knihovny, charitativní obchůdky, 

komunitní akce, školy a školky, mateřská centra, čekárny v nemocnicích nebo ordinace 

praktických a dětských lékařů. Jemně se tu tedy rýsuje předpoklad, že lidé v nejistých 

životních situacích budou z pohledu ambasadorů a lidí z Adato Paradigma spíše otevření 

štědrosti a laskavosti. 

I když je v představách lidí z Adata zřejmé, kdo je onou „připravenou“ osobou, častěji 

dochází k artikulování charakteristik toho negativního, a to osoby nepřipravené. Jak zmínil 

Libor Malý v průběhu setkání ambasadorů Na Radosti, je nutné trefit se do těch, kteří jsou 

na Hearth připravení, kteří nebudou jen brát. Nechtějí tam „vyžírky“, kteří si to nezaslouží. 

Je nutné konat dobro pro všechny i pro sebe. Bývalý ředitel Honza i Libor Malý zdůrazňovali 

především tzv. režim zásluh, který Malý blíže specifikoval v rozhovoru pro Parlamentní listy 

v roce 2012: 

„Vezměte si ale třeba příslušníka jakékoli menšiny, který neustále jen bere a 

bere a bere, ale nic nedává. A přitom už mu to bylo dvakrát řečeno a ukázáno 

a on pořád nic nedělá... Bude mít někdo dobrý pocit, že mu něco opakovaně 

nabídne? Zřejmě ne. A tak jsou potom dvě možnosti. Buď začne být v 

důsledku toho, že najednou od nikoho nic nedostane, aktivní, nebo ho ta 

komunita vyloučí, postaví někam na kraj. Ten systém je prostě založený na 

zásluhách. Není to tedy každému podle jeho potřeb, ale každému podle jeho 

zásluh. Člověk, který nedělá nic, je zbytečný, nikdo ho nechce. Proto to není 

komunismus – když nic neděláte, nikdo vám nic nedá. Na druhou stranu, když 
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by měl někdo dlouhodobě pocit, že víc dává, než dostává, také to fungovat 

nemůže. Proto by časem byla ta nabídka a poptávka21 podobná jako dnes – 

ovšem bez těch peněz.“ (Hechtová 2012) 

Libor Malý tak převrací premisu zpopularizovanou Marxem, „Každý podle svých 

schopností, každému podle jeho potřeb“ do podoby „Každý podle svých schopností, 

každému podle jeho zásluh“. A právě druhé heslo se stalo klíčovým principem sovětského 

socialismu (Constitution of the USSR 1936, 1996)22. Není však možné chápat paradigma 

jako návrat k socialismu, jelikož spousta z hlavních myšlenek socialismu není 

v paradigmatu vůbec přítomná. Domnívám se spíše, že tato výpověď, podobně jako ta 

zmiňující přesvědčení, že kdo víc dává, bude mít ve výsledku víc, zdůrazňuje 

individualistické postoje Libora Malého vzešlé jednak z jeho podnikatelské zkušenosti, 

jednak z praktikování dzogčhenu. Bez zásluh totiž není možné dosáhnout osvícení. Zároveň 

je však důležité, aby si člověk nehromadil kvality (zásluhy) pouze v sobě, a proto je má 

sdílet. Tomuto konceptu se v dzogčhenu říká „věnování zásluh“. Zásluhy je možné hromadit 

prostřednictvím šesti paramit, které jsem výše uvedla v souvislosti s klíčovými deseti 

hodnotami. V tomto kontextu tedy Libor Malý zdůrazňuje, že je nutné konat dobro ne pro 

druhé, ale pro všechny, čímž se upozorňuje na self.  

Motak (2014: 156) píše, že skutečnost, že je zkušenost nepřenosná, umožňuje 

částečnou individualizaci spirituality a zároveň tak brání její institucionalizaci. Tento aspekt 

může být jednou z příčin individualismu jak Libora Malého, tak celého týmu Adato 

Paradigma, projevující se jednak v prezentaci režimu zásluh a v určité nedostupnosti jimi 

artikulovaného paradigmatu štědrosti a laskavosti. Jak však Motak uvádí, žijeme ve světě, 

kde je kladen důraz na individualismus, ale zároveň na konzum, který nabízí jeden produkt 

všem (one-size-fits-all). Individualismus se tedy stává pouhým kulturním postulátem, ale 

nepředstavuje sociální realitu (Motak 2014: 159). Podobně Libor Malý těmito 

individualistickými postoji především deklaruje, že je nutné začít u sebe sama a nejdřív 

pomoci sám sobě, aby bylo možné pomoci ostatním. Individualismus je tedy v tomto případě 

přímo provázán s vzájemnou závislostí a solidaritou, které jsou jeho cílem.  

Přesto Hearth.net i paradigma štědrosti a laskavosti disponují rysy exkluzivnosti, 

nejsou přístupné každému. Těmi, kteří můžou paradigmatu porozumět, jsou lidé žijící do 

                                                 

21 Zde se má na mysli nabídka a poptávka v rámci ekonomiky daru, kterou si Libor Malý představuje velmi 

podobně jako současný tržní systém pouze s tím rozdílem, že místo peněz se používají dary s trochu odlišnými 

atributy. 
22 „The principle applied in the U.S.S.R. is that of socialism: From each according to his ability, to each 

according to his work.“ 
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určité míry asketickým způsobem a uvědomující si nedualitu. Takovýto styl života jim 

umožňuje podstoupit určitou mentální změnu a „otevřít svá srdce a oči“ a porozumět tak 

novému řádu. Tato změna je vedena v diskurzu náboženské či spíše spirituální konverze. 

Lidé nepřipravení jsou tací, kteří paradigmatu štědrosti a laskavosti nerozumí, a naopak jej 

chápou jako bláznovství. Tito lidé by nebyli schopni v rámci Hearthu a paradigmatu štědrosti 

a laskavosti fungovat, jelikož nejsou schopni dávat, ale jenom brát a zneužívat dobroty 

druhých. Na jednu stranu se tedy profiluje tendence být otevřený, ale na druhou stranu to 

není otevřenost úplně ke všem. Tato neúplná otevřenost se projevuje také ve snaze šířit 

Hearth, ale ne obecně, kdežto pouze na vhodných místech vhodným lidem. Označení za 

blázna je používáno jako obhajoba pro tuhle redukovanou formu prezentace. 

Stále nám však uniká povaha onoho paradigmatu a aspektů, které se k němu vážou. 

Z toho, co bylo řečeno, je možné soudit, že se jedná o určitý druh nauky, která s sebou nese 

nový způsob myšlení a podle Adama i „rozšíření pohledu na svět“, jemuž jsou vlastní 

atributy štědrosti a laskavosti. V rozhovoru, který jsem s Adamem vedla, vysvětluje, že se 

spíše zaměřuje na tyto atributy mentální proměny. Štědrost a laskavost jsou pro něj novým 

úhlem pohledu na svět a současně tím novým světem. 

Ambasadoři buď nahlížejí na paradigma štědrosti a laskavosti v souladu s tím, jak je 

prezentováno Liborem Malým a lidmi z Adato Paradigma, anebo mu nevěnují příliš 

pozornosti. To znamená, že místo paradigmatu zdůrazňují jiné aspekty, například mezilidské 

vztahy nebo soběstačnost a ohled ke svému okolí, které hrají významnou roli pro 

ambasadora Karla. Ten jako jeden ze dvou reagoval na žádost ředitelky Lenky, aby jí každý 

z ambasadorů napsal svou vlastní definici nového paradigmatu. Karel vnímá důležitost 

paradigmatu především v opozici vůči stávajícímu tržnímu systému a na tyto aspekty se 

zaměřuje nejvíce. 

„Nové paradigma spočívá ve změně našeho myšlení. Nejsme už svazováni 

konceptem obchodování, směny a nutnosti generovat zisk pro uspokojování 

našich potřeb. To je staré paradigma, které je z dnešního pohledu už z 

pravěku.  

Nové paradigma je založeno na nezištné tvorbě a spolupráci pro užitek můj 

i ostatních. Uspokojování našich základních životních potřeb nemusí být 

podmíněno bojem o „místo na slunci“, neboť „slunce svítí“ pro každého 

stejně.  

Nutností nového paradigma je zachování rovnováhy mezi naší spotřebou a 

potenciálem všech zdrojů pro svou obnovu. Nemůžeme spotřebovat více, než 
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nám dovoluje naše omezená planeta.“ (Karel – Komunikace s ambasadory, 

23. 2. 2017) 

Pro Karla je nové paradigma změnou myšlení, která spočívá ve vymanění se ze 

závislosti na neustálém vytváření zisku a v šetrnosti k přírodním zdrojům. Karel přitom 

vychází ze svého pragmatického vnímání Hearthu jako nového ekonomického systému. 

V jeho chápání jsou navíc klíčové hodnoty štědrosti a laskavosti nahrazeny hodnotami 

šetrnosti a ohledu, které jsou pro něj důležitější. 

Čím dál výrazněji se projevuje, že není možné mluvit o paradigmatu v odborném slova 

smyslu tak, jak jej např. definoval Thomas S. Kuhn23. Vzhledem k několika referencím 

k náboženské víře a k totalitě celého paradigmatu, které nezahrnuje pouze rovinu darování, 

ale také obecnějšího uvažování o světě a vlastním chování v něm, se jeví jako nejvhodnější 

mluvit v souvislosti s paradigmatem štědrosti a laskavosti o kosmologii. To znamená, že se 

jedná o sdílený názor na podstatu fungování světa, lidského jednání v něm a na síly, které 

tento svět řídí. Těmi klíčovými silami, které určují jednání člověka, jsou právě štědrost a 

laskavost, ale i radost a touha po štěstí. Jedinec je v rámci této kosmologie nazírán jako 

centrální bod změny. Jedině jeho vnitřním rozvojem může dojít k pozitivní změně celku – 

lidstva. Zmiňovaných deset hodnot představuje návod, podle kterého má jedinec postupovat, 

aby dosáhl cíle. 

3.5 Východní vlivy 

Jak už jsem uvedla, důležitým inspiračním zdrojem Libora Malého je buddhismus. 

Libor Malý se konkrétně věnuje dzogčhenu, což je hlavní učení jednoho ze čtyř proudů 

tibetského buddhismu. Jednou z důležitých paramit neboli dokonalostí je v buddhismu dána, 

což znamená štědrost, anebo dávání. Jedná se o čin, který musí být proveden se vznešeným 

a nesobeckým úmyslem. O indickém daru dána píše ve své studii „The Gift, the Indian Gift 

and the ‚Indian Gift‘“ Jonathan Parry, který uvádí, že se jedná o kategorií darů v rámci 

danadharma, resp. hinduistického ‚zákona o daru‘. Dárce se darováním daru dána zbavuje 

určitě nepříznivosti, která přinese příjemci neštěstí, pokud neprovede patřičné rituály. 

Jelikož dar může utužit nebezpečné vztahy, je kladen důraz na co největší odcizení darované 

věci. Dar se vrací dárci v podobě karmy a příjemce se tak stává pouhým prostředníkem pro 

                                                 

23 „Za paradigma považuji obecně uznávané vědecké výsledky, které v dané chvíli představují pro společenství 

odborníků model problémů a model jejich řešení.“ (Kuhn 1997: 10) 
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tok zásluh. Indický dar je tedy hinduistický dar, který v sobě obsahuje „ducha“, jenž přináší 

úpadek tomu, kdo jej nepošle dál v řetězci, který není uzavřený. 

Ačkoliv Libor Malý zdůrazňuje paramitu dána, má tím na mysli pouze hodnotu 

štědrosti. Nikde se neprojevilo, že by tím měl na mysli i charakteristiky daru dána v rámci 

danadharma. Přesto je celá rétorika Hearthu vázána na východní spirituality, a proto se 

například pojem karma objevuje na prezentačních materiálech Hearthu ve spojení 

„Potřebuješ spravit karmu?“. Darování je tedy sice prováděno bez očekávání protidaru, ale 

může se vrátit v podobě karmy. Tento aspekt je však kromě prezentačních materiálů jen 

velmi málo artikulován. Konstruování daru v rámci Hearthu se budu hlouběji věnovat 

v příští kapitole, kde se vrátím i k teorii daru Jonathana Parryho. 

To, že se Libor Malý vztahuje ke štědrosti jako klíčové hodnotě, je způsobeno 

přesvědčením, že štědrost v současné době vymizela kvůli působení peněz (Hearth.net 

Česká republika a Slovensko 2013). Godbout (1998: 2) psal v roce 1998 o této zdánlivé 

absenci štědrosti nahrazené egoistickou kalkulací. O pár let později David Graeber upřesnil, 

že k jejímu zmizení nedošlo, ale že je nyní spíše uchopována jiným způsobem ve vztahu 

k tržnímu systému. Akt čisté štědrosti v podobě moderního ideálu daru, který není omezený 

žádnou myšlenkou osobního zisku, se stává nemožným zrcadlem tržního chování (Graeber 

2001: 161). Jak píše David Graeber, ve většině společností, které zkoumal Marcel Mauss, 

nedochází k rozlišování mezi zištností a štědrostí. Podle Mausse jsme to naopak my, kdo 

v tomto vztahu předpokládá konflikt, z toho důvodu volí raději pojem závazek místo pojmu 

dar (Graeber 2001: 162). „Mauss zdůrazňuje, že naše navyklé ostré dělení mezi svobodou a 

závazkem je, stejně jako mezi zájmem a štědrostí, z větší části iluze vytvořená trhem, jehož 

anonymita umožňuje ignorovat skutečnost, že se spoléháme na jiné lidi ohledně čehokoliv.“ 

(Graeber 2001: 220-221) 

Libor Malý volá po štědrosti spojené s laskavostí za účelem nápravy současného 

nastavení individuálních hodnot. Spojení s laskavostí je pro něj důležité, „protože štědrost 

bez laskavosti je jen honění ega bohatých, aby vypadali, že jsou nejen bohatí, ale i dobří.“ 

(Bednářová 2015) Laskavost je v buddhismu v theravádové tradici jednou z deseti Ctností a 

zároveň jednou ze Čtyř nezměřitelných (brahmavihára). Nazývá se mettá a představuje 

nepodmíněnou a nesobeckou milující laskavost.  

Laskavost i štědrost však nejsou ctnostmi pouze v buddhismu, ale i v jiných 

náboženstvích. Sama paramita dána je přítomná i v hinduismu. O štědrosti v islámu píše 

například Konstantinos Retsikas (2016), který se zabývá případem zakatu na Jávě. Zakat je 

podle islámského práva povinnost bohatšího jedince k Alláhovi podělit se o své bohatství 
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s chudými a zároveň právem nábožensky definovaného příjemce takovýto dar požadovat. 

Podobně v křesťanství se štědrost realizuje skrze almužnu. Ekonom František Svoboda 

popisuje almužnu jako „dar, který dárce uděluje chudému člověku, přičemž tento dar je 

zároveň darem Bohu. Almužna je spojena především s židovsko-křesťanským a islámským 

civilizačním okruhem, zdůrazňující osobní rozměr dobročinnosti.“ (Svoboda 2010: 109) 

Mauss (1999: 33) píše, že almužna vzniká z povinné štědrosti a ti, kteří ji neplatí, jsou 

trestáni. V křesťanství je navíc tím primárním ocenění štědrosti Boha a vděčnosti za dar 

života. 

S ohledem na zmíněné skutečnosti se tato kosmologie, paradigma štědrosti a 

laskavosti, jeví být specifickým souhrnem morálek z různých náboženství, přičemž nezáleží 

na tom, o jaké konkrétní náboženství jde, ale jaké morální přístupy s sebou nese. Z toho 

důvodu je paradigma otevřené všem spirituálně založeným jedincům. Navzdory této 

otevřenosti a tomu, že všichni klíčoví aktéři (Libor Malý a lidé z Adato Paradigma) někdy 

odkazují k jiným náboženstvím a spirituálním naukám a že každý z nich vychází z trochu 

odlišné spirituality, je zřejmé, že v případě paradigma štědrosti a laskavosti je tím klíčovým 

východiskem buddhismus, popř. učeni dzogčhen. Tento vliv je možné sledovat na různých 

aspektech včetně klíčových deseti hodnot, konceptu zásluh i Liborově představě 

budoucnosti. 

S laskavostí se v rámci kosmologie paradigmatu štědrosti a laskavosti počítá jako 

s přidanou hodnotou24. Laskavost je neustále zmiňována jako prostředek dosažení lepšího 

světa. Pokud se jedinec bude chovat štědře a laskavě, bude odměněn pocitem radosti a štěstí. 

Radost je spojená s dáváním i přijímáním daru. Stejně tak možnost být někomu užitečný 

přináší radost. Dalším důležitým aspektem dosažení pocitu radosti je schopnost nelpět a 

neočekávat. Jak se píše v Údernici, kterou v konečné podobě vytvářeli lidé z Adato 

Paradigma, „Pokud darujete z čiré radosti, komukoliv, bez očekávání jakékoli odměny nebo 

protislužby nebo skutku, pak se nemůže dostavit zklamání nebo problém, že se darování 

odehrálo jinak, než jste chtěli.“25 Jedná se v podstatě o hlavní myšlenku Hearth.netu – 

darovat bez očekávání protidaru, darovat štědře a laskavě. Radost je tedy cílový pocit, 

kterého můžu pomocí darování dosáhnout, kdežto laskavost je klíčovým suplementem 

štědrosti a bez těchto hodnot nemůže dar smysluplně fungovat. 

                                                 

24 Mluví se o DPH, daru přidané hodnoty. 
25 Údernice 2016. 
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3.6 Paradigma štědrosti a laskavosti jako morální základ daru 

Enactment hodnot štědrosti a laskavosti je možné pozorovat například na případu dvou 

víkendových setkání ambasadorů. Obě setkání probíhala v přátelském duchu, každý byl 

povzbuzován k tomu, aby projevil sám sebe i své názory a zároveň nebyl nikdo do ničeho 

nucen. V rámci druhého setkání navíc jeden z ambasadorů daroval ranní lekci čchi-kungu26 

všem, kteří projevili zájem. Jiný z ambasadorů, Erik, věnoval několik svých knih a k tomu 

hrál na kytaru své písně pro radost všech posluchačů. Jiné dvě ambasadorky přivezly na 

setkání sušenky, které napekly. Na prvním setkání jsme zase měli možnost ochutnat ovčí sýr 

od ambasadorů Luboše a Jany. Pobyt, stravu i dopravu měli v obou případech účastníci plně 

hrazené, a to z prostředků Libora Malého, který tak ukázal svou štědrost. Tato štědrost je 

však na rozdíl od štědrostí projevených ambasadory konaná na základě konkrétního záměru. 

Vztah mezi Liborem Malým a ambasadory představuje reciprocitu, jejíž vybalancování je 

podmíněné aktivitou ambasadorů v šíření Hearthu a paradigmatu štědrosti a laskavosti. 

Kromě těchto příležitosti Libor Malý projevuje svou štědrost a laskavost například 

založením nadace Via Clarita, jejímž cílem je filantropické poradenství. V rámci této nadace 

by chtěl radit lidem, kteří jsou bohatí, jak být štědrý a jak „optimalizovat vlastní filantropické 

aktivity“ (Libor Malý, 31. 10. 2017).  

Štědrost se aktualizuje díky tomu, že představuje protiklad k trhu a tržním vztahům. 

Sama o sobě by nenabývala takové důležitosti. Kosmologie spojená s Hearthem, tedy 

paradigma štědrosti a laskavosti, které je vyjádřením snahy o změnu, stojí konceptuálně 

v opozici ke stávajícímu řádu světa. Způsob, jak dosáhnout této změny je však organizován 

v rámci tohoto protikladného řádu, což se mj. projevuje hierarchií, která je v případě 

paradigmatu štědrosti a laskavosti uplatňována. Libor Malý je ten, kdo formuluje a 

ustanovuje, co je paradigma štědrosti a laskavosti, a kdo zároveň umožňuje fungování 

Hearth.netu prostřednictvím finančních darů. Zaměstnanci Adato Paradigma si na 

pravidelných setkáních s Liborem Malým ujasňují paradigma štědrosti a laskavosti a když 

komunikují s ambasadory, vykládají paradigma podle Liborových slov a případně i opravují 

ambasadory v tom, co do paradigmatu ještě spadá a co už podle Liborovy vize ne. Zároveň 

za činnost pro Hearth jsou placeni právě z peněz, které poskytuje Libor Malý. Ambasadoři 

jsou níže na stupínku této hierarchie, jelikož jsou ve svém uvažování o paradigmatu vedeni 

a napravováni lidmi z Adata. Šíří paradigma a Hearth jen z vlastní vůle na základě 

                                                 

26 Tradiční čínské cvičení, které se věnuje kultivaci těla a čchi. 
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dobrovolnosti. Jiní uživatelé nemají o existenci paradigmatu a často ani o osobě Libora 

Malého nejmenší tušení a předávají si dary prostřednictvím Hearthu bez znalosti 

transformativních záměrů tvůrců. 

Již by tedy mělo být zřejmé, že Hearth není pouze sociální síť určená k darování, ale 

že se k němu váže specifický kosmologický systém s vlastními morálními aspekty. 

Přikláním se k přístupu Jarretta Zigona, jenž se vymezuje vůči durkheimovskému pojetí, 

které nahlíží morálku jako totalizující a sjednocující systém norem a pravidel sociálního 

chování. Zigon postuluje teorii, která „nazírá na všechny konkrétní sociální kontexty jako 

definované ne pouze jednou morálkou a její etikou, ale raději jedinečnou místní morální a 

etickou asambláží konstituovanou různými aspekty“ (Zigon 2010: 5). Těmito odlišnými a 

současně navzájem propojenými aspekty morálky jsou: 1. institucionální, 2. vycházející z 

veřejného diskurzu, 3. vycházející ze ztělesněných dispozic. Institucionální morálka je 

vlivným diskurzem, který je daný institucemi, jež Zigon definuje jako „formální a 

neformální sociální organizace a skupiny, které jsou součástí všech společností a disponují 

různou mírou moci nad jednotlivými osobami“ (Zigon 2010: 6). Příkladem těchto institucí 

jsou státní vlády, církve či mezinárodní organizace. V každé společnosti existuje pluralita 

institucionálních morálek a jedinec se nachází v překrývajících se sférách jejich vlivu. 

Veřejný diskurz morálky je v neustálém dialogu s institucionální morálkou, kterou buď 

podporuje nebo naopak zpochybňuje a podrývá. Jedná se o „všechny veřejné artikulace 

morálních přesvědčení, konceptů a nadějí, které nejsou přímo artikulované institucí“ (Zigon 

2010: 7). Morálka jako ztělesněná dispozice může být popsána podobně jako habitus, tak 

jako jej definuje Mahmood: „produkt lidské snahy […] nabytý skrze opakovanou 

performanci činů, které zahrnují konkrétní ctnost nebo neřest“ (Mahmood 2005, cit. ze 

Zigon 2010: 8). U tohoto pojetí habitu je klíčová vědomá a záměrná snaha jedince získat 

konkrétní druh habitu. 

Morálka, která je formulovaná v rámci kosmologického systému spojeného 

s Hearthem, je založena na laskavosti a štědrosti a představuje pluralitní systém vycházející 

především z buddhismu a učení dzogčhenu a konstitující jeden aspekt morální a etické 

asambláže vznikající v rámci daru na Hearthu. Z hlediska Zigonova pojetí je možné ji 

uchopovat jako morálku vytvářenou veřejným diskurzem, jelikož stojí v opozici vůči 

institucionální morálce, se kterou je v neustálém napětí. Podstatnou institucionální morálkou 

se v tomto případě stává současné socioekonomické nastavení společnosti, které zdůrazňuje 

individualismus. V tomto pojetí představuje jednotlivec klíčového aktéra a hybatele 

společnosti, který se rozhoduje racionálně tak, aby dosáhl maximálního užitku a vlastního 
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uspokojení, proti čemuž se staví morálka daná paradigmatem štědrosti a laskavosti, která 

klade důraz jak na spokojenost jedince, tak i spokojenost druhých. 

Na morálku jako ztělesněnou dispozici, tedy na morálku jednotlivců zapojených do 

darování v rámci Hearthu, se zaměřím v páté kapitole. Nejdříve se však budu věnovat tomu, 

co představuje ekonomika daru v pojetí Libora Malého a Adato Paradigma a jak jsou 

vytvářeny, chápány a reprodukovány ideje daru na Hearthu. 



 

 - 49 - 

4 Má dáti dar? 

V předchozí kapitole jsem již zmiňovala slovní hříčku, která má značit přechod ze 

stávajícího paradigmatu podvojného účetnictví na paradigma štědrosti a laskavosti, tedy z 

„Má dáti – Dal“ na „Má dáti dar“. Výslednou formulaci považuji za zajímavou, jelikož 

v sobě obsahuje jistou pobídku či dokonce příkaz. S otazníkem tak podle mého názoru 

symbolizuje celé uvažování o daru na Hearthu. V tom se mísí několik rozličných aspektů. 

Dar je zde jednak promýšlen jako vyzrálý dar, který by měl mít transformativní vliv na 

člověka, jednak jako čistý dar, za který není očekávána žádná protihodnota. Zároveň se však 

mluví o hodnocení a ekonomice daru, které mohou stát v opozici vůči konceptu čistého daru. 

Níže rozeberu, jak jsou tyto aspekty pojímány Liborem Malým a lidmi u Adato Paradigma 

a současně jak jsou konfrontovány ze strany uživatelů, resp. ambasadorů. 

4.1 „Vyzrálý dar“ 

Na víkendovém setkání ve Veselici informovali lidé z Adato Paradigma ambasadory 

o novém konceptu tzv. „vyzrálých darů“. Lenka zmínila, že jejich primárním cílem je 

pozvednout úroveň daru v rámci tržiště. U „vyzrálého daru“ není podle Lenčiných slov 

klíčová „kvalita, ale hodnota a energie, která za tím darem je“. Dar je vyzrálý, pokud 

jedinec dává něco, co má hodnotu jak pro dárce, tak pro příjemce. Jako příklad uvedla 

situaci, kdy maminka pro dceru ušije sukýnku. Dá si s jejím šitím hodně záležet, ale dcera 

z ní po určité době vyroste. Tato maminka poté bude chtít sukýnku darovat, protože pro ni 

má hodnotu. V rámci Hearthu tedy podle Lenky „posíláme hodnoty… Ať už se ta hodnota 

projevuje skrze tu službu, skrze tu radu, skrze tu věc, skrze společně strávený čas, to je jedno. 

Ale vždycky je to ta hodnota.“ (rozhovor 31. 10. 2017)  

„Vyzrálé dary“ mají představovat způsob, jak ukázat lidem, že je „nutné změnit 

přístup“. Podle Lenky na Hearthu zatím převládá zaměření na dar, přičemž čtyři pětiny 

tržiště se skládají z darů založených na tzv. „egoistickém přístupu“, což znamená, že se chce 

člověk pouze určité věci zbavit, aby měl například místo v garáži, tedy pro svůj vlastní 

prospěch. Jak Lenka zmínila, Hearthu jde především o lidi, a ne o věci, a proto je potřeba 

podporovat „vyzrálé dary“. V lednu 2017, když se stala ředitelkou Adato Paradigma, cítila 

z Hearthu tak silnou energii, že si říkala, že nezáleží na tom, s jakou motivací tam člověk 

přijde. Když bude pouze brát, tak „mu to jednou ta energie toho prostoru zvědomí“. Nyní si 

však uvědomila, že ten člověk „musí zakořenit“. Úkolem Adato Paradigma je však podle 

Lenky zlepšit ten prostor, jelikož je to „náš brand“. Ambasador Miro reagoval takto: „Doteď 
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jsem vnímal na Hearthu hodnotu daru, to znamená možnost darovat bez benefitu a možnost 

přijímat bez závazku, a nyní vnímám to, že by tam měla být ta hodnota uživatelů.“ Lenka jej 

ještě doplnila, že se jedná hlavně o hodnotu vztahu. Tyto hodnoty by se měly konkrétně 

projevit v tom, co Adam nazval „příběh darů“, který je nutné jim přidat. Dárci by tak měli 

napsat, jakou hodnotu pro ně má to, co nabízejí, a příjemci daru by měli naopak uvést, proč 

má dar hodnotu pro ně. Zároveň je cílem, jak už jsem zmínila výše, přepracovat systém 

hodnocení, tak aby byla zřetelná hodnota uživatele. 

Otázkou zůstává, jakým způsobem chce Adato Paradigma většího počtu „vyzrálých 

darů“ dosáhnout. Lenka uvedla, že není jejich cílem „kontrolovat, co je vyzrálý dar a co ne, 

a vymýtit všechny nevyzrálé dary direktivně.“ Místo toho chtějí lidi „k novému pojetí 

štědrosti“ inspirovat, a to dvojím způsobem. Zaprvé vytvářejí „nový koncept brandu“, který 

by měl představit Hearth lidem tak, aby bylo zřejmé, o jaký projekt se jedná. Zadruhé je 

zásadní, aby se v tržišti Hearthu objevovalo více „vyzrálých darů“, které by měly nové 

uživatele vést k darování stejných typů daru. Navíc Lenka uvedla, že zároveň v rámci 

„osvěty“ pracují na inspiračních videích. Na základě těchto „inspiračních“ prvků, by pak 

„přirozeně nikoho ani nenapadlo tam darovat prasklý kelímek, protože ho to tam nepustí, 

protože pochopí, o čem to je. A když bude chtít darovat prasklý kelímek, tak ho daruje skrze 

něco jinýho, a ne skrze Hearth.“ (Lenka, rozhovor 31. 10. 2017)  

Hodnota, která je zde zdůrazňována jako klíčový aspekt „vyzrálých darů“, tedy těch, 

které by měly být v rámci Hearthu nabízeny a přijímány, se velmi podobá tomu, co 

antropologové nazývají „duch daru“ (Mauss 1999, Parry 1986). Podle Parryho (1986) 

souvisí „duch daru“ s darem jako sociální smlouvou a nelze je tedy vzájemně oddělit. „Duch 

daru“ na Hearthu je konstruován jako spojení člověka a věci a zahrnuje vztah, který byl mezi 

těmito subjekty vytvořen. Tento duch daru jednak nutí jedince dar nabídnout, respektive dát, 

zatímco příjemce daru je vyzván k tomu, aby upřesnil, jakým způsobem transformuje 

původní vztah. Jinými slovy má dokázat, že bude vytvořen nový vztah mezi člověkem a 

věcí. Dar tedy není přímo odcizen, ale přitom k němu zároveň přináleží jeho příjemce. „Duch 

daru“ má vést příjemce ne k tomu, aby dar navrátil, ale aby s ním nakládal zodpovědně. 

Navíc jej takový dar nutí k dalšímu „vyzrálému daru“, čímž dochází k dalšímu vytváření 

vztahů. „Vyzrálý dar“ však představuje pouhou konstrukci daru, tedy představu toho, jaký 

by měl být charakter daru a jak by k němu měli uživatelé přistupovat.  
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K „vyzrálému daru“ se vážou také nově formulované principy darování27, které jsme 

s ambasadory promýšleli na setkání ve Veselici. Mezi tyto „praktické principy“, které mají 

novým uživatelům pomoci začít darovat, patří možnost darování každý den a 

bezpodmínečnost, tedy to, že za dar „není očekávána žádná protihodnota“. Dále zahrnují 

hodnotu, respektive výzvu k tomu, aby lidé nabízeli „pouze to, co někomu pomůže nebo ho 

potěší“, a svobodné rozhodnutí v tom, co chce člověk darovat nebo přijmout. Další princip 

Fair Play vybízí k tomu, aby uživatelé přesně popsali, co nabízí, nebo co si přejí, kde přesně 

se chtějí setkat, a zároveň, aby byli spolehliví. Důraz je kladen také na vyprávění příběhu, 

tedy proč dar obdarovanému pomůže a posléze i jak jej využil a jakou z něj měl radost. S tím 

souvisí i osobní setkání, které je podmínkou toho, aby „předání daru [bylo] víc než jen 

transakce“. Posledním principem je výzva pošli to dál, která je spojovaná s pocitem radosti, 

který pokud uživatel získá, tak jej může poslat dál. 

Ve výše popsaných principech darování se objevuje rozpor, ke kterému se ještě vrátím. 

Na jednu stranu je zde uvedeno, že „za dar není očekávána žádná protihodnota.“ Na druhou 

stranu však popis pokračuje následovně: „Být otevřený k tomu přijmout dar je darem samo 

o sobě. Vděčnost stačí vyjádřit poděkováním a úsměvem. Dárce bude mít radost.“28 

Poděkování, úsměv i radost jsou různými druhy „protihodnoty“ či protidaru, stejně jako již 

uvedené vylíčení toho, jakou dar udělal obdarovanému radost a jak dar využil. 

V předchozí kapitole jsem již zmiňovala, že cílem Libora Malého a Adato Paradigma 

je směřovat k paradigmatu štědrosti a laskavosti, k čemuž je vyžadována změna myšlení lidí. 

Této změny v myšlení má být dosaženo prostřednictvím daru, a to konkrétně „vyzrálého 

daru“. Ten totiž předpokládá transformaci postoje lidí k dané věci, a tak umožňuje i změnu 

člověka samotného. Idea „vyzrálých darů“ je mj. postavena na tzv. režimu zásluh, o kterém 

jsem již psala. V rámci něj se nepřipouští, aby člověk jenom bral. Transformativní charakter 

daru i v tomto hledisku je možné pozorovat na případu, který popisoval Adam:  

 „Mám na paměti jednu uživatelku, která, sice jsem s ní v tu dobu nebyl v 

žádným kontaktu, ale vím, že přišla na Hearth a dala jedno přání, že je v 

nemocnici, nemá na léky, že je na léčbě a že prostě potřebuje peníze na ty 

léky. Neměla fotku a neměla vůbec vyplněný profil. Vím, že jsme jí psali, 

myslím, že Honza jí psal, že když si třeba vyplní fotku a něco aspoň trošku o 

sobě napíše, tak že může hodně zvýšit pravděpodobnost toho, aby dostala 

                                                 

27 Principy darování. 2017. In: HEARTH.net [online]. [cit. 26.11.2017]. Dostupné z: 

https://www.hearth.net/app/about/principles  
28 Ibid. 

https://www.hearth.net/app/about/principles
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dar, o který žádá. A že zároveň určitě není v situaci, že by vůbec nic nemohla 

darovat a že ve chvíli, kdy nabídne něco k darování, a vedle toho bude mít 

to, že přijme, že to může být mnohem lepší. Ona na to v první chvíli psala, 

nepamatuju si to přesně, ale že nemůže teď prostě nic darovat, že je v 

takovýhle situaci, že si to prostě nemůže dovolit. Teď nevím, jestli uplynuly 

dny nebo něco a najednou se prostě začaly objevovat fakt drobný dary od ní 

na Hearthu a fakt jako drobný, jako šiška obvázaná nějakou stužkou a prostě 

naprostý drobnosti, ale začaly se objevovat. Vedle toho možná pak i zmizelo 

to přání, že přijme ty peníze a vím, že nám pak psala úplně krásnej mail, jak 

jí to úplně otočilo v tom životě. Uvědomila si, že není v tý situaci, kdy musí 

jen přijímat, a že není úplně v prdeli, ale že pořád je tady někdo, komu může 

pomoct, u koho se může realizovat. Fakt skrz tyhle drobný věci může i 

někomu udělat radost, což zase se jí okamžitě vrátí nazpátek. A fakt to byly 

tejdny, dny možná, kdy ona neskutečně rozkvetla.“ (Adam, rozhovor 20. 2. 

2017) 

Jak je z uvedeného případu zřejmé, darování může vést ke změně přemýšlení jedince. 

Daná uživatelka dala hodnotu věcem, které by jinak považovala za nehodnotné. Proměnila 

své uvažování jednak o věcech, ale především o daru. Stal se pro ni důležitý pocit radosti, 

který s darem začala spojovat. Samozřejmě takový dar musel být i někým přijat, aby bylo 

dosaženo kýženého výsledku. Ukazuje se tedy, že již předtím, než byl vůbec koncept 

„vyzrálého daru“ formulován, k takovému typu daru docházelo.  

4.2 Čistý dar 

Ambasadoři Luboš a Jana vyprávěli na prvním setkání ambasadorů Na Radosti, že 

k nim přijeli na návštěvu kamarádi a Luboš jim na závěr jejich setkání přinesl bochník 

ovčího sýra, který s Janou vyrobili, ať si jej vezmou, aby mohly doma ochutnat i jejich děti. 

Ti kamarádi zarputile odmítali a říkali, že s tím nepočítali a že na to s sebou nemají peníze, 

a proto nic nechtějí. Luboš jim vysvětlil, že za to nic nechce a že prostě bude mít radost, 

když si od něj sýr vezmou. Nakonec tedy kamarádi svolili a bochník sýra si odvezli. Za 

nějakou dobu Luboše a Janu navštívili znovu a přinesli jim med, přičemž se jim velmi 

omlouvali, že se jedná pouze o malou skleničku.  

Tento příběh vyvolal zajímavou diskuzi, která ukázala, že není úplně zřejmé, co darem 

je a co už ne. Obecně se na síti Hearth mluví o darování „Bez peněz. Bez principu ‚co za to‘“ 



 

 - 53 - 

(Hearth.net ©2017). V podmínkách používání Hearthu je dar definován následovně: „Dar 

je… dar. Okolo daru se u nás všechno točí. Nejsme burza, pracovní portál ani online blešák. 

Vše probíhá nezištně bez jakýchkoliv nároků a očekávání darujícího. Cíl je vždy radost. 

Radost z toho, že ji můžete poslat dál do světa mezi druhé.“29 Darování má být prováděno 

nezištně a pouze z pocitu radosti. Zatím se tedy zdá, že je možné mluvit o čistém daru. 

Podle Luboše by mělo být úplně normální, že někdo někomu něco daruje a ten druhý 

to přijme. Jelikož tomu tak ve vyprávěné situaci nebylo, chápe to tak, že se jednalo o 

výměnu. Na to reagoval tehdejší ředitel Adato Paradigma Honza Dolínek, že se o výměnu 

nejedná a že výměna na Hearth ani do paradigmatu štědrosti a laskavosti nepatří. Tato 

poznámka vyvolala další reakce a otázky vztahující se k hypotetickým každodenním 

událostem. Pokud poseču sousedovi zahradu, přičemž mu chci posečení pouze darovat, a on 

mi pak vnucuje stokorunu, kterou já si vezmu, abych mu udělal radost, je to špatně, nebo 

ne? Přijetí stokoruny bylo argumentováno tím, že když si ji beru z toho důvodu, že mu tím 

také udělám radost, tak je to přece dar a ne výměna. K jasné odpovědi na tuto otázku se 

nepodařilo dospět. Honza Dolínek jen uvedl, že když ta odměna není uvedena přímo na 

Hearthu, tak na tom v podstatě není nic špatného, ale že na Hearth výměny nepatří. Neustále 

tak zdůrazňuje, že jediný dar, který je na Hearthu konstruován jako přípustný, je čistý dar, 

který je dáván nezištně bez očekávání jakéhokoliv protidaru. Čistý dar je však, jak píše 

Jonathan Parry (1986), v naší vysoce diferenciované společnosti s komplexní dělbou práce 

vždy ideologií, která je vytvářena v protikladu k převládající ekonomické struktuře založené 

na zištnosti. V těch společnostech, které oddělily zištnost od nezištnosti, tak proti sobě stojí 

ideologie egoistické tržní směny a ideologie čistého altruistického daru (Parry 2017: 580). 

„Ideologie čistého daru může sama podporovat a upevňovat ideologické zpracování oblasti, 

ve které převládají pravidla zištnosti.“ (Parry 1986: 469) 

Jak jsem již uvedla v předchozí kapitole, Mauss upozorňoval na to, že je to naše 

společnost, která předpokládá konflikt mezi štědrostí a zištností. Vlivem vzniku koncepce 

zištnosti, a především vlivem křesťanství byl podle Alaina Caillé (2013) chápán dar jen ve 

významu čistého daru. „Pravá charita v křesťanské doktríně nemůže být založena na 

jakémkoliv přání ustavit nadřazenost nebo získat něčí přízeň, nebo vlastně z jakéhokoliv 

egoistického motivu vůbec.“ (Graeber 2001: 160) Za dar je tedy považován jakýkoliv akt, 

který s sebou nenese žádné možné znaky zištnosti. Tím dar v podstatě zmizel a jevil se jako 

                                                 

29 Podmínky použití. Podmínky Hearth.net v kostce aneb buďte zodpovědní a bavte se. 2016. In: HEARTH.net 

[online]. 22.8. [cit. 25.5.2017]. Dostupné z: https://www.hearth.net/app/terms  

https://www.hearth.net/app/terms
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neexistující v moderní době. Jak píše Godbout (1998), utilitarismus považuje za jediný dar 

pouze dar nezištný, ale nezištný dar je nemožný. Takový „autentický dar [totiž] vyžaduje 

opravdový altruismus, který je nedosažitelný, protože altruista musí mít nějaký egoistický 

důvod, proč být altruistou.“ (ibid.: 9) Přestože je však takové uvažování založené na 

tautologických dichotomiích a na opozici dvou pojmů, způsobilo „neexistenci daru“.  

Zdá se tedy, že jiná idea daru ani nemohla být na Hearthu konstruována a že tedy tato 

idea vzniká na základě širších historických a společensko-ekonomických souvislostí jako 

opozice k tržnímu systému. Jak píše Laidlaw (2017: 569): „Líbí se nám idea vytváření naší 

ekonomiky více podobné daru přesně proto, že pro nás dary nyní symbolizují pozitivní 

morální kvality vyloučené z ‚té ekonomiky‘, kterou ovládá chladná kalkulace.“ 

Jedna ze základních premis vztahujících se k daru na Hearthu je ta, že darování přináší 

radost, stejně jako přijímání darů. Na úvodní stránce Hearth.net je na radost a štěstí jako 

emoce spojené s darováním kladen velký důraz. „Co vy považujete za samozřejmé, udělá 

druhému radost. Co udělá druhému radost, vám dá pocit štěstí.“ (Hearth.net ©2017) 

V rámci diskuze mezi ambasadory o tvrzení, že darování přináší radost, pochybovala Eva, 

která tvrdila, že ne vždy tomu tak je a že jsou situace, kdy dávání i dostávání darů může být 

starostí. Uvedla následující příklad: 

„Na táboře mi kamarádi dali k svátku andulku v krabici od bot. Druhý den 

jsem musela koupit klec (dcera byla malá a byla jsem samoživitelka, tak to 

pro mě bylo dost peněz). Andulku jsme měly doma, staraly jsme se o ní, ale 

nepovídaly jsme si s ní. Myslím, že u nás nebyla spokojená. Taky jsme začaly 

obě dost kýchat. Nakonec andulka skončila ve Zverimexu, kde se na mě paní 

zle koukala, že si pořídím ptáčka a pak ho nechci. Myslím, že všichni známe 

nějaký příklad nevhodného daru. Mám i opačnou zkušenost, kdy jsem 

darovala něco nechtěného já, ale to už tu nebudu rozepisovat. Vyhodit nebo 

nechat ležet nechtěný dar je jednoduší, ale najít mu správné místo má pro mě 

smysl a v tom mi Hearth může pomoci.“30 (Eva – komunikace s ambasadory, 

26. 10. 2016) 

Závěrem ještě zmínila, že na Hearthu to pro ni vskutku radost je díky tomu, že má 

možnost si vybrat to, co přijímá, a zároveň ji potěší, když si někdo vybere to, co darovala 

                                                 

30 Eva svým příspěvkem upozornila také na to, že v rámci uvažování o paradigmatu často dochází k zaměňování 

darů, které si lidi předávají při různých slavnostních příležitostech, a darů jako takových. V antropologii se s 

prvním pojetím daru v maussovské tradici vůbec nesetkáme, takový dar je například předmětem studia 

consumer research. (Sherry Jr., McGrath a Levy 1993, Sherry Jr. 1983) 
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ona. Bývalý ředitel Adato Paradigma Honza na Evin příspěvek reagoval následovně: 

„Radost z darování musí být vždy oboustranná. Když má radost z darování pouze jeden pól 

(dárce či obdarovaný) není to ‚to ono‛, co vede ke štěstí.“ (Honza – komunikace 

s ambasadory, 27. 10. 2016) Eva by právě tak neměla skutečnou radost, pokud by její dar 

nenašel to své „správné místo“, respektive správného dárce, který bude mít z daru také 

radost. Její radost je tudíž svým způsobem podmíněná radostí druhého. 

Radost představuje skutečně něco, co bylo mými informátory zmiňováno jako důležitý 

aspekt darování. Pro Matěje i jeho slečnu Viky je radost spojená především s darováním 

drobností. „Ani to, co lidi na Hearthu darují, takový obraz, který má hodnotu padesát korun, 

tak to neprodáš a udělá ti větší radost, když to daruješ.“ (Matěj, 16. 1. 2017) Matěj zde 

upozorňuje na to, že i pro něj je pocit radosti podstatnější než nějaká menší finanční odměna. 

Zároveň je podle něj takto získaná hodnota to jediné, co je možné za nějaké drobné dary 

získat. „To já mám tak nastavený, že [dávám] prostě dárky, nebo ne jako úplně dárky nějaké 

extra, ale třeba nějaké maličkosti, jde o to, že i když člověk nemá nic, jenom tak pro radost 

no.“ (Viky, 16. 1. 2017) Viky má na rozdíl od Matěje, který mluví přímo o Hearthu, na mysli 

běžné situace, kdy se zrovna nenaskýtá žádná společensky uznaná příležitost pro dávání 

darů. Jediným důvodem, proč v takové situaci daruje, je podle jejích slov radost. Zároveň 

jsou tímto způsobem posilovány mezilidské vztahy. Sama říkala, že nejčastěji tyto nahodilé 

dary dává příteli Matějovi nebo své sestře, kteří jsou jí nejbližší. 

Jeden z ambasadorů, Antonín, nemluví o čistém daru, ale o „čistém pocitu z radosti“, 

který se pro něj stal v darování tím klíčovým. Ačkoliv volí trochu jiné slovní spojení, 

konstruuje stále jenom čistý dar. 

„Ono se řekne dar a dar. Záleží na tom, jak se k tomu daru přistupuje. Jestli 

je to z toho pohledu, že dám dar a na oplátku mám reklamu, jsem známej, 

slavnej, dal jsem dar. Já jsem skromnej, neumím se moc vytahovat s tím, že 

jsem něco dal, protože mi to přijde zištný. Jako když třeba, dám příklad, O2 

daruje nějakou částku a vytahuje se tam někde nějakým šekem na bůhvíkolik 

je to x tisíc a má z toho reklamu. To už snad pro mě ani není ta pravá radost 

z daru. Jenom je to vlastně o tom, že se dělám dobrý. Ale tady jde o to, aby 

to bylo darování bez nějaký touhy po tom mít to uznání. Prostě z čistýho 

pocitu radosti, protože ten dar dám. Ten Hearth je založenej tak, že by to 

takhle mělo fungovat.“ (Antonín, 4. 12. 2016) 

Antonín tak staví do opozice k daru darovanému z pocitu čisté radosti dar darovaný 

firemní nadací z touhy po uznání. Vymezuje se vůči takovému zištnému daru, ale zároveň 
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jej stále považuje za jeden z možných způsobů darování. Jeho uvažování o daru není 

limitováno Hearthem, ale zároveň Hearth představuje prostor, kde by měl fungovat ideální 

čistý dar, kterého je nutno dosáhnout. 

Radost je zdůrazňovaná jako důležitý proces vztahující se k darování. Jedná se o 

žádaný prvek, který zároveň představuje naplnění individuálního pocitu štěstí. V tomto 

procesu nehraje nijak výraznou roli druhý jedinec, vše probíhá v subjektivní rovině 

uspokojení. Taková snaha o naplnění vlastních tužeb je však v rozporu se snahou fungovat 

v rámci čistého daru. Je tedy patrné, že zde dochází k určitému napětí mezi hodnotami 

(values) a praktikami (practices). 

Další aspekt31, který je v rámci Hearthu zdůrazňován, vychází z předpokladu Libora 

Malého, že celá myšlenka darování spočívá v nelpění na věcech a službách32. Honza Dolínek 

uvedl, že ve chvíli, kdy věc předám příjemci, vzdávám se jakýchkoliv nároků na ní, stejně 

jako hodnocení využití této věci nebo služby33. Mělo by tedy podle něj dojít k odcizení 

(alienation), tedy k přerušení jakýchkoliv vazeb mezi dárcem a darovaným předmětem. Tím 

je umožněna ne-reciprocita a příjemce daru je zbaven povinnosti dar oplatit (Parry 1968, 

Gregory 2017). Gregory (2017) však uvádí, že dar na rozdíl od komodity je ve své podstatě 

neodcizitelný (inalienable). Pokud se tedy mluví o nelpění v souvislosti s darem, dochází 

k rozplývání hranice mezi komoditou a darem. Uvažování o daru v rámci Adato Paradigma 

je tudíž navzdory snahám o transformaci pojetí daru, a tak i o změnu myšlení člověka, stále 

zakotvené ve stávajícím paradigmatu tržního systému a věcí jako komodit. 

Nutno však podotknout, že tímto zakotvením také přístup založený na nelpění 

kontrastuje s novým konceptem tzv. „vyzrálého daru“. Jedním z aspektů „vyzrálého daru“ 

je totiž poskytnutí zpětné vazby příjemcem daru a dar je tak vskutku pojímán jako 

neodcizitelný (inalienable). Lenka uvádí následující příklad: „když třeba někdo dostane 

darem fotoaparát, tak potom po nějakém čase nasdílí, jak úžasný fotky s tím nafotil.“ 

(rozhovor 31. 10. 2017) Tato představa vychází z toho, že dárce stále uplatňuje na onu věc 

                                                 

31 Tuto myšlenku uváděl Honza v průběhu setkání Na Radosti jako reakci na diskuzi o nevhodnosti Hearthu a 

paradigmatu pro všechny. Mluvili jsme o případech, kdy je darovaný dar na Herthu buď dále prodán, nebo kdy 

je přijímán bez uvědomění si hodnoty věci (příklad toho, kdy dám milovaný hrneček někomu dalšímu a ten jej 

přímo přede mnou rozbije). Otázkou pro některé bylo, zda takové jednání patří na Hearth a zda je přípustné. 
32 „Zdůrazňuje také to, že základem buddhismu je nelpění, neboť celý vesmír je jen jako sen, iluze. Člověk by 

neměl lpět na ničem, tedy ani na svém podniku.“ (Hechtová 2012) 
33 Dalším případem situace, kdy byla diskutována možnost zneužití a to, zda se skutečně jedná o dar, je 

nabízená služba masáže či nějakého léčitelství. Ida se v jednom svém příspěvku, který vkládala do tržiště, 

vyhrazovala vůči tomu, že určití uživatelé „namísto nabízeného daru služby chtějí spíše získat zdarma praxi a 

na někom se pocvičit“. 
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nějaký svůj nárok a příjemce je tak na rozdíl od předchozí situace dárci zavázán. Tento 

rozpor poukazuje na nejednoznačné uchopení daru, které se projevuje i v dalších aspektech.  

V případě, že dárce na darované věci dále nelpí tak, jak by to mělo být podle 

Honzových slov, neznamená to nezodpovědnost. Tím je myšleno, že jedinec disponuje 

svobodou ve výběru příjemce daru a je tedy jeho zodpovědností, aby se rozhodl tak, jak 

nejlépe může. Na jednu stranu je řeč o svobodě, ale tato svoboda s sebou nutně nese také 

závazek vybrat toho nejvhodnějšího příjemce. Ačkoliv se tak v případě pocitu radosti 

z darování nebere příliš velký ohled k druhému, zde je najednou jeho role zvýrazněna. 

Poukazuje se tím na to, co jako svůj argument předkládá Mauss (Caillé 2013), a to, že 

sociální jednání není řízeno pouze individuální a racionální zištností, jak bylo zdůrazňováno 

teorií racionálního jednání, ale také primární logikou solidárnosti a porozumění. Napětí, 

které vzniká mezi zištností a solidárností, je propojené s jiným napětím, a to mezi závazkem 

a svobodou. Alain Caillé (2013) píše, že pokud by tam nebylo napětí mezi zištností a 

solidárností, byl by dar buď jen koupí, nebo obětí, a pokud by neexistovalo propojení mezi 

závazkem a svobodou, jednalo by se buď o čistě formální a vyprázdněný rituál, nebo by 

došlo k zhroucení do bezvýznamnosti. Jak bylo patrné na případě nelpění/lpění na daru a jak 

ukážu i níže, konstrukce daru na Hearthu neustále balancuje na poli ohraničeném jak napětím 

mezi zištnosti a solidárnosti, tak mezi závazkem a svobodou. 

4.3 Protidar  

I přesto, že je určeno, co se může objevit v rámci tržiště Hearthu, není možné „uhlídat“, 

jak se pojetí daru Libora Malého bude proměňovat v reálném jednání uživatelů. Jak zmínil 

Na Radosti sám Honza, je velmi časté, že uživatelé Hearthu při předání daru přinesou 

alespoň čokoládu nebo nějakou jinou drobnost jako protidar. Antonín dříve daroval nazpět 

dárci knoflíček pro štěstí, ale po nějaké době si uvědomil, že to nejspíš není dobrý nápad, 

„protože jsem dal protidar, když o něj nikdo nestojí.“ Začal to takhle vnímat poté, kdy jemu 

samotnému někdo „vnucoval“ něco, co nechtěl. Jeho uvažování o daru se tedy proměnilo. 

Dar, který původně pojímal jako protidar, začal vnímat jako násilný a nežádoucí. Sám to 

vysvětluje následovně: 

„Hearth nás v podstatě učí, jak ty dary dávat, tak je přijímat, zvyknout si na 

to. Jako necítit se blbě, když přijmu dar. Proč bys ho nepřijal, když ho chci 

dát bez nějakýho protidaru, jen tak z čistý radosti.“ (Antonín, 4. 12. 2016) 
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Antonín tak přijal hodnoty prezentované na Hearthu včetně paradigmatu štědrosti a 

laskavosti a internalizoval je ve svém jednání. Jiní ambasadoři by věc, kterou někdo přinese 

dárci při předávání daru, za protidar neoznačili. Na takovou věc nahlíží odlišně a chápou ji 

jako projev radosti. 

„To nejsou protidary, to je takové ocenění toho, že člověk dá dar a pak ten 

člověk je vlastně nadšený, že spousta lidí není vůbec zvyklá něco přijímat. 

Jsou zvyklí, že musí všechno kupovat, pracně shánět a najednou se ocitnou 

ve světě, kde fakt, ono to jde. Že jsou tak nadšení, že ti aspoň donesou nějakou 

tatranku nebo něco, takový nějaký fyzický důkaz té vzájemné náklonosti a 

předají ho a jsou rádi, když si to člověk vezme.“ (Erik, 8. 1. 2017) 

Erik nepřijímá pojem protidar a drobnost darovanou nazpět nevnímá ani jako vyvážení 

závazku. Naopak na oplacený dar nahlíží jako na zhmotnění pocitu radosti a štěstí. Takovou 

potřebu, dokonce nutnost, ihned vyrovnat pocit radosti tím, že dárci také udělá radost, cítí i 

Jana. Najednou tedy opomíjí Hearthem prezentovanou skutečnost, že by dárce měl pocit 

radosti pouze z darování. 

„Určitě kdybych se měla na určitým místě s někým sejít, tak prostě už to 

nastavení, ta radost z toho, že se mám sejít s tím člověkem, který mně chce 

něco darovat, určitě bych to cítila tak, že mu tam musím přinést, ale není to 

tak, že něco za něco, ale je to právě o tom, že chci taky udělat radost, nebo 

jak bych to řekla, že minimálně nějaký bonbony nebo něco.“ (Jana, 29. 1. 

2017) 

V případě předání daru, při kterém příjemce dává nazpět nějakou drobnost dárci, se 

střetávají dva různé záměry. Na straně dárce je to záměr v podobě touhy dát dar pro pocit 

radosti bez očekávání něčeho nazpět, protože tak se to na Hearthu předpokládá, a proto s tím 

tak počítá. Na straně příjemce se mísí dva pocity, a to vděčnosti, resp. závazku, a radosti. 

Tahle směsice se u každého může různit v síle jednotlivých emocí, přesto závazek se 

objevuje vždy. Rozdíl pak nastává v tom, jak je tento pocit závazku vybalancován. Jednou 

z pozorovaných možností je přímé oplacení daru protidarem, kterým je většinou nějaká 

drobnost jako ovoce, čokoláda či láhev vína. Jinou variantou může být napsání hodnocení 

nebo tendence vykompenzovat závazek vedením nějaké méně či více osobní komunikace.34 

                                                 

34 „…zase není to takový to jako právě na tom nevyhazuj.to (webová stránka, kde lidé za odvoz nabízí věci, 

kterých se potřebují zbavit – pozn. autora), kdy si to předáte, sotva se pozdravíte a nazdar, ale že tady proběhne 

pár slov a je to sympatický. Ale mimo je, že někteří lidi mají pocit, že když se setkaj s lidma z Hearthu, tak to 

znamená, že všichni jsou prostě na jedný vlně automaticky, v nějakým stejným mentálním rozpoložení a že je 

jako zajímá životní příběh, se kterým přicházejí, a hrozně ti ho potřebujou říct. A já jim dávám ty věci a 
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Další možností je snaha po přijetí daru v rámci Hearthu pro změnu něco nabídnout. Všechny 

tyto praktiky (practices) kontrastují s ideou čistého daru, která je na Hearthu konstruována, 

ale zároveň odpovídají ekonomice daru v antropologickém pojetí. Níže vysvětlím, jak je 

pojímána ekonomika daru Liborem Malým a jak do něj dar na Hearthu zapadá.  

4.4 Hodnocení 

Formu určitého vypořádání se s pocitem závazku plní hodnocení. Každý uživatel, ať 

už přijme nebo daruje nějakou věc či službu, nebo i kdykoliv jindy, má možnost ohodnotit 

toho druhého a navíc ještě reagovat na hodnocení, které mu někdo udělil. Rozporuplnost 

hodnocení tkví v tom, jak jeho roli rozumí samotní uživatelé a jakou roli pro ně má 

v porovnání s tím, jaký význam jí přikládá tým Adato Paradigma. Toto napětí ukážu na 

situaci, kdy zamyšlení nad hodnocením jako možnou inspirací pro druhé k účasti na Hearthu 

vyvolalo debatu na téma zištnosti a nezištnosti daru. 

Na význam hodnocení upozornil ambasador Karel, který jej promýšlí jako obraz 

hodnot klíčových pro paradigma štědrosti a laskavosti a Hearth. 

„Jak o tom stále více uvažuji, tak docházím k závěru, že naše hodnocení, v 

tomto případě na Hearthu, je pro změnu paradigma ve společnosti více 

důležité, než si myslíme. 

Když se budeme schovávat za naši ‚skromnost‘, tak to bude sice ‚hezké‘, ale 

ostatní se o hodnotách, které považujeme za zcela zásadní, budou dozvídat 

těžko.  

Myslím si, že pokud nezištně darujeme, nebo cokoliv jiného pro ostatní 

děláme, tak se nemáme za co stydět.  

Naopak tím, že se ohodnotíme, chceme ostatním sdělovat, že tyto věci děláme 

zcela vědomě, protože nám to zkrátka činí potěšení a radost. Že je to právě 

to, v čem vidíme změnu našeho přístupu k uspokojování našich potřeb, životu 

v radosti a pohodě, a tedy tímto způsobem měníme naše paradigma už teď!  

Mám za to, že je to něco, co by ostatní měli možnost vidět a čím se můžeme 

bez ostychu klidně i ‚pochlubit‘.“ (Karel – komunikace s ambasadory, 27. 2. 

2017) 

                                                 

prohodím s nimi pár slov a jsem hrozně překvapená z toho, že slečna mi vypráví, jak teďka prozřela, jak je 

hrozně ráda ve svým těle a tak.“ (Eliška, rozhovor 1. 9. 2016) 
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Do vztahu k nezištnému darování je tu dáváno něco tak kontradikčního, jako je 

hodnocení. Pokud na hodnocení nahlédneme z hlediska ekonomiky daru, nutně o něm 

musíme uvažovat jako o protidaru vznikajícím na základě závazku. Mauss (1999) psal 

v souvislosti s darem o systému totálních závazků, který předcházel současné opozici mezi 

darem a komoditou (Parry 1986)35. Totální závazek znamená, že existuje nejenom povinnost 

dary poskytovat, ale také povinnost dary přijímat a povinnost dary oplácet. Podle Mausse 

závazek existuje i v moderní společnosti.36 Je vytvářen na základě „ducha“ obsažené v 

daném předmětu a také na základě cti. „Pokud si lidé dávají a oplácejí věci, je tomu tak 

proto, že si tím prokazují a oplácejí ‚úctu‛ – a my bychom dodali – prokazují ‚zdvořilosti‛.‟ 

(Mauss 1999: 97) To, jakým způsobem probíhá výměna darů, určuje i hierarchii v dané 

společnosti. Jedná se totiž o závazek, který zahrnuje všechny roviny lidského života, 

nejenom ekonomickou, ale například i sociální a právní.  

Jak je tedy výše uvedeno, Mauss upozorňuje na vliv směny daru na hierarchickou 

strukturu společnosti. Na Hearthu je tato struktura formovaná hodnocením jako důsledkem 

darování. Hodnocení na Hearthu reflektuje a upevňuje prestiž a sociální status, kterých je 

možné dosáhnout pouze ctnostným chováním, to znamená laskavým a štědrým dáváním a 

radostným přijímáním daru. To tedy klade nároky nejen na příjemce daru, ale především na 

dárce. Karel uchopuje hodnocení jako reprezentaci nezištných činů a zásadních hodnot. To 

ostatně zdůraznil i v rámci našeho rozhovoru, kdy vysvětloval, že z aktuálních alternativních 

ekonomických systému, je pro něj nejpřijatelnější Hearth, jelikož funguje bezpeněžně. 

„Na Hearthu máme svůj osobní profil a píšeme si hodnocení a hodnocení je 

svým způsobem nějaká hodnota, kterou si vytváříme jakýsi kredit, takže my 

si nemusíme vytvářet kredit tím, že budeme mít v nějaké bance časové 

hromadu hodin, ale ten kredit si vytváříme tím, že máme třeba fajn 

hodnocení. A tohleto je pro mě ta ideální podoba, kdy vlastně nastavujeme v 

té společnosti jakousi úroveň chování a od té, když se bude odrážet všechno 

ostatní, tak ty věci budou prostě fungovat.“ (Karel, 2. 2. 2017) 

Zde je ještě více zřetelné jeho porozumění hodnocení ve významu determinantu 

sociálního statusu, přičemž nositel vyššího statutu, resp. většího počtu pozitivních 

hodnocení, by měl podle Karla mít ve společnosti pozici morálního vzoru. Dar tak mj. slouží 

                                                 

35 „Široký obrys evoluce, kterou Mauss stopuje od totálních závazků skládajících se ze směny mezi skupinami, 

ve kterých materiální zboží je jednou položkou z celé škály neekonomických transferů, ke směně daru mezi 

osobami jako představiteli skupiny, k moderní tržní směně mezi jednotlivci.“ (Parry 1986: 457) 
36 „I my soupeříme v rozdávání dárků, předháníme se, kdo vystrojí okázalejší hostinu či svatbu, i v tom, kdo si 

pozve víc hostí, a stále cítíme povinnost revanšovat se (revanchieren), jak praví Němci.“ (Mauss 1999: 16) 
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k budování určité sociální pozice, která je vystavená na opakované činnosti darování. 

Obecně tedy představuje darování akt, kterým jedinec reprezentuje morálku založenou na 

cíleně nabytém habitu, resp. morálku jako ztělesněnou dispozici (Zigon 2010).  

Tento svůj postoj vyjádřil Karel i na setkání ve Veselici, když reagoval na Adama, 

který uvedl, že v rámci Hearthu chtějí zásadně přepracovat koncept zásluh. V současné době 

(podzim 2017) je tento koncept tvořen právě hodnocením, které však podle Adama 

nevystihuje hodnotu uživatele, kterou je třeba zdůraznit. Karlovi by se líbilo, kdyby každý 

vlastnil „kreditku“, na které by neměl peníze, ale tzv. „společenský kredit“, tedy to, jakým 

způsobem se chová. Jiný ambasador Kryštof navrhl název „kredit lidskosti“. Na mou 

námitku, zda takové jednání nemůže vést k dehumanizaci některých jedinců, odpověděla 

ředitelka Lenka, že je stále důležitá bdělost a hravost. Dále se diskuze na toto téma 

nerozvíjela. Tyto úvahy však ukazují, že status představuje pro tvůrce, ale i uživatele 

Hearthu velmi zásadní aspekt, který je rozvíjen i v konceptu „vyzrálých darů“. 

Karlova původní idea ukazovat vlastní nezištnost prostřednictvím hodnocení, kterou 

formuloval v rámci internetové diskuze mezi ambasadory, přijatá nebyla. Lidé z Adato 

Paradigma ji odmítli s tím, že nezapadá do konceptu, jakým o daru a paradigmatu uvažuje 

Libor Malý spolu s nimi. Výrazně se projevilo především nekoherentní pojímání nezištného 

daru, na který se zaměřili především. Rozdíl mezi darem a ne-darem zcela rozmělňuje ve 

své reakci Lenka: 

„Již neoplývám rozlišovací schopností mezi tím, že někomu něco daruji – 

přenechám – pošlu dál .... a za to dostanu peníze, či barterem něco nazpět či 

se ve mně díky tomu rozprostře příjemná emoce v podobě radosti či potěšení 

... […] 

Změnou postoje vnímám uvědomění, ze příjemnou emoci v podobě radosti či 

potěšení můžu vnímat už teď .... bez podmínky, zda jsem něco darovala či si 

koupila či dostala apod. …. když někomu něco daruji, je to přirozeně 

impulsivní, zkrátka přijde impuls, že mám tu věc poslat dál a tak to udělám 

(skoro ani nemůžu jinak) ... bez ohledu, zda se pak dostaví pocit radosti .... 

pro to to nedělám....  

Něco jako pocit radosti (život v radosti a pohodě ) prožívám z toho a jen z 

toho, že žiji – z daru života ... a ten jsme dostali všichni, kdo tady jsme – bez 

výjimky, bez rozlišností.“ (Lenka – komunikace s ambasadory, 27. 2. 2017) 

Pro Lenku již není podstatný ani rozdíl mezi darem, směnou či transakcí, ani pocit 

radosti z vlastní štědrosti. Obrací se naopak k něčemu velmi elementárnímu, a to k daru 
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života, čímž se znovu navracíme ke spirituální rovině Hearthu. K té se ve svém příspěvku 

obrací i Pavla, která zdůrazňuje především bezpodmínečnou lásku a odkazuje na české 

stránky svého duchovního mistra. 

„už Ježíš říkal: ‚Když vaše pravá ruka dává, levá by měla zapomenout.‘ 

Našla jsem o tom i krátký článek:  

http://swamivishwananda-cz.blogspot.cz/2013/02/kdyz-vase-prava-ruka-

dava-leva-by-mela.html  

tady se ale mluví o dárci – o bezpodmínečné lásce, ve které je dávání 

přirozeností, plynutím, jak psala Lenka. A na cestě k bezpodmínečnosti si 

ještě poděkujeme, je hezké děkovat, ne? projevit vděčnost... zvědomit si to, 

jak říká Honza. Ale nehnala bych to do extrému, to přeci není potřeba, 

vymýšlet potřebu, proč by někdo měl být v Hearthu – aby si sbíral body?? Na 

prvním místě přeci jako ambasadoři šíříme paradigma štědrosti, sdílení, 

radosti a k tomu MŮŽE posloužit Hearth, ale když to někdo MÁ KDE ŽIT 

JINDE, je to v pořádku, inspirujme se, zajděme se k němu podívat, připojme 

se k němu, nebo o tom jen víme a žijeme, jak žijeme, jak nejlíp umíme... hlavně 

s láskou a radostí :-)“ (Pavla – komunikace s ambasadory, 27. 2. 2017) 

Jeden rozpor nastává v tom, jak každý nahlíží na samotné hodnocení. Druhý spočívá 

v odlišném pojetí nezištného daru. Na rozdíl od Karla je hodnocení z hlediska Pavly pouhým 

projevem vděčnosti, který by ve svém extrému mohl dospět k záměrnému „sbírání bodů“, 

respektive vědomému jednání za účelem konstruování dobrého postavení, a tento extrém 

Pavla jako způsob prezentace Hearthu odmítá. Společně s Lenkou odkazují ke spirituálním 

významům. Lenka vnímá darování především jako přirozenost a Hearth pro ni představuje 

projekt, který se zabývá prazákladní přirozeností lidského fungování.  

Bezpodmínečná láska je tím, co umožňuje dávání, a tím jediným možným je dávání 

bez očekávání. Pavla zde explicitně odkazuje na zdroj, který je společně s jejím guruem 

klíčový pro hodnoty, které si vytváří. V tomto textu je uvedeno, že Ježíš „v jednom z 

podobenství řekl – když vaše pravá ruka dává, vaše levá ruka by o tom neměla vědět. To 

znamená dát a zapomenout na to. Stejným způsobem někdy, když něco obdržíte, nějakou 

dobu se z toho velmi radujete, ale po nějaké době na to zapomenete, že? Takže obdobně 

bychom měli také dát a zapomenout na to. A když dáváte – dávejte s láskou.“ Karel sice také 

mluví o nezištném daru, ale zároveň zdůrazňuje hodnocení jako určitou odměnu. V jeho 

případě tak není možné mluvit o čistém daru, ale spíše o daru a závazku v rámci ekonomiky 

http://swamivishwananda-cz.blogspot.cz/2013/02/kdyz-vase-prava-ruka-dava-leva-by-mela.html
http://swamivishwananda-cz.blogspot.cz/2013/02/kdyz-vase-prava-ruka-dava-leva-by-mela.html
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daru. Rýsují se tu tedy protichůdná stanoviska ambasadorů vůči lidem z Adato Paradigma a 

Liboru Malému. 

V této souvislosti je příznačné také to, že kdykoliv se diskuze ambasadorů a lidí 

z Adato Paradigma v průběhu setkání Na Radosti stočila k daru v běžných situacích, byla 

přesměrována k tomu, jak má fungovat darování v rámci Hearthu. Zdá se tedy, že lidé 

z Adato Paradigma přemýšlí o daru jenom jako o tom na Hearthu. Není to však úplně přesné, 

protože je možné sledovat, že v konkrétních případech vychází pojetí daru z odpovídajících 

duchovních systémů, a ne pouze z konceptu daru na Hearthu. Již v předchozích kapitolách 

jsem zmiňovala, jaká hierarchie na Hearthu existuje. Tato hierarchie se projevuje i 

v distribuci pojetí daru. Libor Malý rozhodl, že dar bude prostředkem, který umožňuje žít 

paradigma štědrosti a laskavosti. Sám také definuje tento dar, který má být dáván i přijímán 

s radostí a nemá vytvářet nárok na protidar. Liborovo pojetí přejímají lidé z Adato 

Paradigma, kteří kontrolují, zda na Hearthu skutečně nedochází k transakcím či recipročním 

směnám, to znamená, že se tam nevyskytuje příspěvek typu „něco za něco“ nebo že přímo 

někdo za svůj dar nevyžaduje peníze. Pokud se objeví nejistota ohledně toho, co ještě je 

darem a co už ne, doprovází jí často morální otázky. Tyto otázky se vztahují k tomu, co je 

správné a dobré v rámci Hearthu, resp. paradigmatu štědrosti a laskavosti, a co už je 

nepřípustné. Domnívám se, že tyto pochybnosti plynou ze snahy důsledně následovat 

„cestu“, která je daná autoritou Libora Malého. 

4.5 Ekonomika daru 

Postupně je čím dál více zřejmé, že pojetí daru v rámci Hearthu je v rozporu s tím, jak 

o daru uvažují někteří uživatelé, a zároveň s tím, jak tito uživatelé samotné darování 

praktikují. Idea daru na Hearthu jako pure gift, který nepředpokládá nic nazpět, je rovněž 

v přímém kontrastu s tím, že se Hearth prezentuje coby ekonomika daru. Pokud totiž 

chápeme ekonomiku daru jako sociálně vědní koncept, dar s sebou nese vždy nějaký závazek 

podmíněný „duchem“ daru, což však nemusí nutně znamenat reciprocitu, jak tvrdí Parry 

(Sanchez 2017: 555). Právě tato přítomnost člověka v darované věci způsobuje to, že mezi 

lidmi dochází k vytváření vazeb (Parry 1986: 457), které specifikují ekonomiku daru jako 

sociální a ekonomický systém. Jakákoliv forma protidaru se však vymyká tomu, jak je dar 

na Hearthu konstruován. Aby bylo možné porozumět této kontradikci, musím se ještě 

naposledy zaměřit na pure gift a poté na ekonomiku daru. 
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Zaprvé si připomeňme Parryho definici čistého daru jako ideologického, který je 

vytvářen jako protiklad k tržně-ekonomickému systému založenému na zištnosti. Koncept 

pure gift představuje v případě Hearthu rovněž ideologii, která je neustále reprodukována. 

Již jsem uvedla několik příkladů, které však poukazují na to, že závazek existuje i na Hearthu 

a projevuje se buď v podobě přímých protidarů, nebo formou hodnocení. Z tohoto hlediska 

by se již dalo uvažovat o tom, že se skutečně jedná o ekonomiku daru, která klade větší důraz 

na povinnost dary dávat a přijímat než na povinnost dary oplácet.37 

Zadruhé mě zajímá, jak daní aktéři rozumí pojmu ekonomika daru. Na stránkách Adato 

Paradigma se nachází následující definice: „Ekonomika daru je založena na koloběhu daru. 

Tedy darování a sdílení čehokoliv, od věcí po znalosti a zkušenosti. Vše bez očekávání 

odměny od obdarovaného.” Kromě této definice se na stejném místě objevuje citát od 

Charlese Eisensteina: „Ekonomika daru je posun od spotřeby k přispívání, od směny k 

důvěře, od nedostatku k hojnosti.”38 Eisenstein sám sebe označuje za aktivistu nerůstu. Je 

autorem knihy „Sacred Economics“, ve které píše, že „tato kniha předpokládá odlišnou 

lidskou přirozenost: že jsme v podstatě božská, kreativní, velkorysá stvoření; že dávat a 

tvořit patří mezi naše nejhlubší touhy.“ (Eisenstein 2011: 196)  

První definice ekonomiky daru je formulací samotného Libora Malého. Podobným 

způsobem odpovídá i v rozhovoru pro Reflex na otázku, jak bude jednou probíhat 

ekonomika daru: 

„Dary začnou cirkulovat ekonomikou, stejně jako dnes cirkulují peníze, jež 

tlačí centrální banky. Fungovat to bude úplně stejně, nabídka, poptávka a 

tak, ale bude u toho radost a laskavost či také vytrvalost a odvaha. Protože 

nemůžete čekat, že někomu něco dáte a okamžitě za to zpátky dostanete zase 

to, co potřebujete vy. Celá myšlenka vznikla proto, že dnes je systém založen 

na konzumu. Věci jsou kolem nás, já si je beru a konzumuju. To nemůže být 

takhle navždy, počet lidí na planetě roste, stoupá životní úroveň i spotřeba, 

a Země není nafukovací. Jednoho dne se narazí na určité limity. Do té doby 

vidím ekonomiku daru jako doplňkovou variantu ke světu peněz.“ 

(Bednářová 2015) 

                                                 

37 Na příkladu Maorů a Kwakiutlů se zdá být zřejmé, že ne vždy mají povinnosti dary dávat, přijímat a oplácet 

stejnou váhu. U Maorů není tak důležité, zda jsou dary přijaty, ale musí být navráceny. Kwakiutlové musí 

dávat, ale obvykle nejsou povinni vracet. (Graeber 2001: 217, pozn. 44)  
38 Obě citace pochází z webových stránek organizace Adato Paradigma (www.adato.cz). 
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Ambasador Karel v podstatě navrhuje postupný způsob, jakým by se dalo od tržní 

společnosti přejít k této ekonomice daru. Jeho představa spočívá v tom, aby každý v rámci 

své práce něco daroval. Měl to promyšlené tak, že například obchod může představovat 

celkově 90 % a darem může být těch zbylých 10 %. Sám pracuje v cestovní kanceláří jako 

průvodce v Chorvatsku a tento způsob darování již jednou uskutečnil. Stalo se tak, když 

provázel turisty na nějakou vyhlídku, přičemž všichni věděli dopředu, že tento výlet bude 

stát určitou částku. Na konci výletu, když chtěli turisté Karlovi zaplatit, jim řekl, že po nich 

nic nechce, že se jedná o ekonomiku daru a že jim tedy tento výlet daroval. Ve chvíli, kdy 

se mu snažili stále nějak zaplatit, jim sdělil, ať mu vážně nic nedávají a ať to raději pošlou 

dál. Tento Karlův návrh však nebyl lidmi z Adato Paradigma přijat, jelikož podle nich 

nekoresponduje s vizí Libora Malého. Podle této vize má každý dělat to, co má rád, a to 

darovat, a z toho důvodu to nemůže být rozdělení na 90 a 10 procent.  

Sám Karel také mluví o ekonomice daru a říká, že to, jak rozumí tomuto pojmu, 

vychází z praxe. Poprvé se o ekonomice daru doslechl od Libora Malého. 

„Slyšel jsem o tom mluvit Libora Malého kdysi na přednášce hnutí Zeitgeist. 

Bylo to asi před třemi lety, kdy tohleto vysvětloval, tu myšlenku Hearth. […] 

a mně se to zalíbilo, protože je tam to slovo ekonomika, což souvisí s tím 

uspokojováním potřeb. Pak spíš ty informace čerpám z různých setkání, které 

jsou na youtubku jako přednášky. Nebo setkání těch lidí, kteří se o to zajímají, 

poslechnu si je, do jaké míry to koresponduje s tím, co si o tom myslím já a 

vytvářím si tu ekonomiku daru sám. Já bych to nerad přejímal od někoho 

nebo bych to kopíroval, nerad bych to někomu bral jako nějaké téma, ale mně 

to přijde jako ten princip, kdy vlastně používáme neobchodní přístup. Pro mě 

by se to mohlo jmenovat třeba udržitelná ekonomika, nebo štědrá ekonomika, 

nebo šetrná ekonomika, jakkoliv, ale už se tak nějak ustálil ten pojem 

ekonomika daru. V mém pojetí, aby to bylo celé, tak bych to nazval 

ekonomika daru v souladu s přírodními zákonitostmi a zdroji, protože 

nemůžeme nebrat ohled na zdroje a ta zpětná vazba ke zdrojům je tam 

rozhodující.“ (Karel, 2. 2. 2017) 

V souvislosti s Hearthem se tedy objevuje osobité pojetí takového systému. Karlova 

koncepce ekonomiky daru vyvstává z různě nabytého vědění, ale především staví na jeho 

vnímání světa. Vymezuje se primárně vůči tržnímu systému a hledá jiný způsob, jak 

uspokojovat lidské potřeby. V souladu s tímto svým cílem je pro něj klíčová ohleduplnost 

k přírodním zdrojům. Vrátím se k tomuto jeho přístupu ještě v následující kapitole. 
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Idea ekonomiky daru Libora Malého se spíše blíží ekonomice v jejím původním 

smyslu. Ve starověkém Řecku se poprvé objevuje slovo oikonomia odkazující k řízení 

domácnosti, kterou se myslelo panské sídlo. Esencí oikonomia byla podle Aristotela 

soběstačnost a oikonomia měla představovat antitezi tržního principu (Hann a Hart 2011). 

Stejně tak ekonomika daru, o které se v rámci Hearthu mluví, má představovat jakýsi 

doplněk současného ekonomického systému, jehož cílem není jej zrušit, ale nahradit a 

doplnit v případě potřeby. Ekonomice daru tedy v tomto případě můžeme rozumět tak, jako 

ji chápe Graeber (2001: 225), a to, že „pojem ekonomika daru může být aplikován na 

jakýkoliv [druh transakcí], které nejsou organizovány podle tržních principů.“ 

Na druhou stranu však ekonomika daru v pojetí Libora Malého nese rysy tržního 

systému. V rámci tržiště Hearthu je tato ekonomika daru určována nabídkou a poptávkou 

darů a k darování má dojít ve chvíli, kdy je dárce přesvědčený o „hodnotě příjemce“, 

respektive ve chvíli, kdy se dárce domnívá, že si to příjemce zaslouží. Hodnota tu není 

tvořená penězi, ale skutky a jednáním člověka. V ideové koncepci daru na Hearthu se jedná 

o neustálé napětí mezi několika různými body, a to tržním systémem, ekonomikou daru a 

ideologií čistého daru.  

Hearth představuje prostor, ve kterém se promítají vzájemně protichůdné „values“ a 

„practices“. Jednou z těch „values“ je idea čistého daru, který je darován nezištně a v zájmu 

ostatních i daru samotného. V „practices“ se však projevuje závazek, kterým je jednání 

aktérů řízeno a který vyžaduje oplacení daru, čímž je porušena idea čistého daru. Kromě 

toho je Hearth označován jako ekonomika daru, která je chápána jako zastřešující termín pro 

cirkulaci darů ve společnosti. Dary skutečně na Hearthu cirkulují tím, jak uživatelé aktivně 

dary nabízejí a přijímají v neustále novém sbližování se s dalšími uživateli. Toto sbližování 

je podporováno rétorikou vytvářenou týmem lidí z Adato Paradigma, která spočívá v důrazu 

na „souznění, „ladění“ a „rezonování“. 

Dar, respektive „vyzrálý dar“, má být nástrojem pro postupnou změnu uvažování lidí. 

Tím, že uživatelé začnou uvažovat nad tím, co a komu darují, mají naleznout vztah jak 

k věci, tak k člověku. Postupnou změnou tohoto myšlení má být dosaženo paradigmatu 

štědrosti a laskavosti jako ideálního cíle. Kromě toho, že má jedinec přikládat svým darům 

nějakou hodnotu, může na základě činnosti založené na ctnosti také sám nabývat určité 

hodnoty, a to prostřednictví hodnocení udělovaného jinými uživateli Hearthu. Množstvím 

pozitivního hodnocení dosahuje vyššího sociálního statusu v rámci této sociální sítě a může 

se tak stát i morálním vzorem. Tento morální vzor by měl odpovídat hodnotám daným 
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paradigmatem štědrosti a laskavosti a takový jedinec by měl také určovat vhodnou podobu 

darů na Hearthu. 

Na to, jak se dar konkretizuje v jednání jednotlivých aktérů a jakých dalších významů 

v důsledku toho nabývá, se zaměřím v páté kapitole. Budu se věnovat především činnostem, 

ke kterým jednotlivce Hearth vede. 
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5  Dar a jeho morálka 

Hearth.net je internetovou sociální síti, vytváří tedy virtuální komunitu lidí, kteří jsou 

mezi sebou v kontaktu nejenom „online“, ale i „offline“. Každé darování, které v rámci 

Hearthu proběhne, zpravidla vyžaduje i „offline“ setkání uživatelů, aby mohlo k předání 

daru dojít. Některé z nabízených darů či poptávaných přání se bez takového setkání ani 

nemůžou obejít (např. když někdo nabízí společný výlet). Kromě toho Hearth poskytuje i 

jakousi ideovou základnu pro ještě jiná fyzická setkání, a to tzv. offline dařiště či různé 

workshopy. 

5.1 Dary na Hearthu 

Dary jsou na Hearthu v rámci tržiště rozdělovány na hmotu, energii a informaci, 

přičemž hmotou jsou myšleny věci, energií aktivity a myšlenky a informací rady a tipy. 

Všichni uživatelé, se kterými jsem vedla rozhovory, rozlišují dary odlišným způsobem než 

lidé z Adato Paradigma, a to na dary hmotné a nehmotné. Rozsah nabízených i přijímaných 

darů na Hearthu je velmi široký, co se týče peněžní hodnoty věcí, míry obecnosti určité 

informace nebo povahy služeb. Kromě toho je i výrazný rozdíl ve stylu, jakým jednotliví 

uživatelé tyto dary či přání prezentují. Někteří jsou ve svých příspěvcích strozí, jiní se 

rozepisují, vysvětlují, proč daný dar nabízejí či přijímají. Většina darů je doplněna 

obrázkem, ať už se jedná o něco abstraktního či konkrétního.  

Významnou roli hrají dary založené na sociálním kontaktu. Jedná se o věnování 

různých hromadných setkání, ale i o hledání společníka na výlety či procházky (1). Některá 

přání usilují o víc než jednorázového společníka a Hearth tak získává i ráz jakési seznamky 

(2). Výrazně prosociální jsou příspěvky od Jitky, která věnovala například modlitbu od 

srdce, úsměv pro radost nebo odpuštění, přičemž se vždy jedná o dar s nějakým duchovním 

přesahem (3). To odpovídá celkovému charakteru Hearthu, který se vyznačuje spirituálními 

(1) 
Věnuji procházku v přírodě, výlet: Ahoj, nabízím procházku v přírodě v okolí Olomouce a nebo dle domluvy 
někam na výlet :) auto je, čas také :) 
Přijmu s velkou vděčností přijmu výlet do přírody se spřízněnou osobou:-): Najde se zde někdo, kdo by mi 
chtěl někam vzít či pozvat na kus cesty do lesa a přírody? Jsem sice trochu omezená zdravotně, ale plně 
se snažím být soběstačná a udělalo by mi to velkou radost, nebot mi momentálně příroda chybí a i energie 
z ní. Psi i děti uvítám. Ale mohu se sdílet i jen mlčky s jednou osůbkou a užívat si kouzlo a krásy 
kolem...meze se nekladou...ze srdce moc děkuji:-) 
Přijmu Hledám přátelé: na sdílení společných zájmů. Sport, turistika, příroda, psi, plachetnice a 
společenské hry :-) A spousty dalších 
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rysy. Někteří uživatelé se navíc věnují různým duchovním a ezoterickým přístupům a svoje 

metody nabízejí i v rámci tržiště (4). 

O Hearthu se většina z dotazovaných uživatelů dozvěděla z článku o této sociální síti, 

z rozhovoru s Liborem Malým nebo při vyhledávání určitých klíčových slov na internetu. 

Důvod, proč se každý z nich na této síti následně zaregistroval, se liší v těch konkrétnějších 

aspektech, ale obecně je možné sledovat dvě roviny, ve kterých se toto zaujetí odehrává. 

Jednou rovinou jsou aktivity provázané s darováním, kterým se tito uživatelé do té doby 

věnovali, a druhou rovinou jsou představy o světě, které se do jisté míry shodovaly 

s myšlenkami Hearthu. Tyto dvě roviny se vzájemně různě doplňují. 

Pavla, která je nyní zaměstnaná v Adato Paradigma, o žádné své aktivitě darování 

nemluvila a podstatným pro ni tedy dar sám o sobě nebyl. Hearth objevila v době, kdy ji 

(2) 
Přijmu přítelkyni a lásku: Zdravím Hearthané, 32letý, milý, štíhlý, romantik s tvořivou duší, Pražan rád 
pozná bitůstku též štíhlou aby nám to spolu slušelo jak ve vnitřní tak i vnější kráse. Možná si řeknete že 
jsem blázen ale přátelská láska je to jediné co plně souzní s životem který žiji. Moje oblíbená FB stránečka 
:-) https://www.facebook.com/Nejlepsilaskajetapratelska/ Milá neznámá, jsi li k mání v Praze jako já tak 
mi o sobě dej vědět. Poznejme se navzájem. 
Přijmu společné aktivity: Přijmu přátelství muže kolem 55 let na společné aktivity ve dnech volna - 
turistika, cestování, kultura. Nejlépe blízko Pardubic - nejsem mobilní. 

(3) 
Věnuji modlitbu od srdce:-)s láskou Jitka:-): Ráda se budu modlit za Vaše potřeby, trápení, zdraví, Vás i 
Vašich blízkých...ze srdce a a s láskou :-) Jitka:) 
Věnuji úsměv pro radost:-): Jsem ta, kdo úsměvy nešetří, i když je někdy neveselo a ráda svůj Dar věnuji 
komukoliv, kdo jej zrovna potřebuje:-)s úsměvem Jitka:-) 
Věnuji radost:-) a odpuštění:-)omluvu:-)i přijmu.-): Ze srdce všem, kdo to potřebují:-) s láskou Ingrid:-) 
Pokud jsem někomu byt i nevědomky ublížila.... 

(4) 
Věnuji Vyladění a harmonizaci těla za pomoci šamanského bubnu: S pomocí slovní komunikace, 
masážních, energeticky uvolňujících technik a šamanského bubnu umožňuji lidem vizualizovat jejich 
vnitřní Svět od kterého se odvíjí nový možný úhel pohledu na prožívané životní situace a směrování životní 
cesty. Nepraktikuji žádné lidmi "zařazené" a certifikacemi podložené techniky. Dělám jen to, co cítím, to 
co vnímám a to co považuji za naprosto přirozené a nenásilné. Dělám to, co žiji a žiji to, co dělám a jsem 
velmi naplněn, pokud to pomáhá mě samotnému, mé rodině, přátelům a lidem okolo nás lépe procházet 
zkouškami v této fyzické realitě s uvědoměním toho: 

Kdo jsme,  
Čím procházíme,  
Kam jdeme 
a přes to všechno zůstáváme pevně ukotveni a spjati s Matkou Zemí. 

Věnuji pomoc při rozhodnutí za pomoci kyvadla – na dálku: Ahoj, pracuji s kyvadlem. Pokud by měl někdo 
zájem můžu mu odpovědět na otázky. Musí být položena jednoznačná otázka. Odpovědi jsou – ano, ne a 
případně můžu změřit procentuální vhodnost (jídlo, vztahy, prostředí,…). 
Věnuji Kvantová metoda doteku matrixu: Dobrý den, rád bych se zdokonalil v metodě kvantového doteku 
matrixu na jiných lidech než na moji rodině, a proto poskytnu pomoc ( v oblastech zdraví, vztahů, peněz 
nebo čehokoliv) pomocí Kvantové metody doteku matrixu. 

https://www.facebook.com/Nejlepsilaskajetapratelska/
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neuspokojovalo její dosavadní zaměstnání a při vyhledávání pojmu vědomá firma narazila 

na Hearth. Sama první setkání s Hearthem popisuje takto: 

„Byla jsem v úžasu, že něco takovýho může existovat a fungovat, protože to 

vždycky bylo nějaký moje pojetí, že jsme všichni jedna velká rodina a takový 

to rozčleňování, že ty rodinky maj dětičky, a tak se jako uzavřou a žijou si ten 

svůj život v tom svým dva plus jedna, mi přišel pro mě málo.“ (Pavla, 30. 1. 

2017) 

Klíčovými hodnotami jsou pro Pavlu bezpodmínečná láska, trpělivost i pocit propojení 

a vzájemné jednoty, přičemž vychází z učení svého duchovního mistra Paramahamsy Šrí 

Svámí Vishwanandy (hnutí Bhakti Marga). Pavla má pocit, že na Hearthu se naplnila její 

představa jedné rodiny, kde jsou všichni různě propojení.  

„…, že se tam právě potkávám při tom darování i s lidmi, který neznám, který 

bych normálně asi nikdy nepotkala a zjišťuju vlastně, že to protnutí, že jsme 

na jedný hladině, nebo jak bych to řekla, že jsme si blízký, že to jsou lidi, kteří 

jsou vstřícní, laskaví, chtějí druhým pomáhat, tak to mě naplňuje nadějí, že 

náš svět opravdu může takhle fungovat a že funguje.“ (Pavla, 30. 1. 2017) 

Její představa odpovídá obecné ideji Adato Paradigma, a to, že Adato i Hearth 

představují „globální komunitu“ založenou na určitých hodnotách a fungující na systému, 

který Libor Malý nazývá ekonomikou daru. Ekonomika daru na Hearthu představuje, jak 

jsem již zmiňovala v předchozí kapitole, jakýsi doplňkový systém k tomu převládajícímu 

tržnímu. Na Hearthu je tak možné pozorovat snahu prostřednictvím určitého daru šířit vlastní 

paradigma štědrosti a laskavosti jako kosmologii zajišťující lepší život lidí na Zemi. Hearth 

je tak extenzí paradigmatu štědrosti a laskavosti namířené vně ve snaze, řečeno 

s Gudemanem, šířit komunitní ekonomiku. Gudeman (2001) odmítá rozlišení ekonomických 

systémů na základě opozice mezi darem a komoditou, čímž se vymezuje vůči ekonomickým 

antropologům (Polanyi, Sahlins a Mauss). Předpokládá, že ekonomické instituce a jednání 

nemají pouze jeden základ, ale soustředí se na „dva způsoby organizování materiálních 

procesů“. Buď je produkce a distribuce vedena anonymně prostřednictvím peněz 

v komplexních trzích, nebo je založená na sociálních vazbách. Tyto dvě varianty, které 

Gudeman nazývá tržní a komunitní ekonomika, se ve skutečnosti prolínají v různých 

ekonomických procesech. V komunitní ekonomice je klíčová především distribuce, kdežto 

reciprocita a dar představují prostředky k rozvíjení vztahů mimo komunitu. Zároveň 

zajišťují rozšiřování sdílených hodnot komunity a rozšíření či upevnění hranic komunity 

(Gudeman 2001: 466). 
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Při analýze daru na Hearthu i paradigmatu štědrosti a laskavosti se projevuje neustálá 

nejistota daná především nejednoznačností a nejasností samotných pojmů. Vývoj Adato 

Paradigma společně s Hearthem poukazuje na neustálé vyjednávání vlastní pozice v rámci 

současné společnosti, která se na jednu stranu jeví jako samozřejmá, na druhou stranu je 

však ustavičně zpochybňována a hledá stabilní pozici. Té je možné mj. dosáhnout 

prostřednictvím vlastních aktů darování, na kterém se podílí agency uživatelů. Dar tak 

v případě Hearthu doslova stanovuje a vyjednává hranici této komunity, jejíž základy jsou 

jinak velmi nestabilní. 

5.2 Význam darování pro uživatele 

Vrátím se zpět ke konkrétním uživatelům a tomu, jakou hodnotu pro ně tato 

„komunita“ Hearthu má. Například setkávání se a komunikace s neznámými lidmi se staly 

do jisté míry přelomovými v životě Antonína. 

„Já jsem byl takovej dost sám pro sebe, uzavřenej, a Hearth mi tu komunikaci 

svým způsobem umožnil. Jsem si říkal, se odvážím, zkusím to a řekněme, že 

to byla taková zkouška odvahy a ono se to projevilo postupem času, že mi to 

funguje. Musela nastoupit také určitá změna mysli, musel jsem se naladit na 

tu vlnu Hearth.netu.“ (Antonín, 4. 12. 2017) 

Vlnou Hearth.netu měl Antonín na mysli komunikaci a interakci, kterou nutně Hearth 

jako sociální síť vyžaduje. Významným člověkem pro něj tehdy byla Jitka, kterou přes 

Hearth poznal a která ho psychicky podporovala v překonávání bariér. Zároveň jej 

motivovala k používání Hearthu tím, jak sama darovala různé nehmotné věci, jako například 

modlitbu za všechny apod. Podle Antonína navíc sám Hearth, ačkoliv je o darování, 

vyžaduje i něco od uživatelů. 

„Hearth by měl být o darování pro radost, ale svým způsobem, když se na to 

tak dívám, tak člověk, kterej používá Hearth.net, tak od něj se něco taky 

očekává, aby s ním nějak souznil, s tím Hearth.netem, že ho na tom musí něco 

zaujmout.“ (Antonín, 4. 12. 2017) 

I Antonín tedy vnímá důležitost propojení a souznění a je pro něj klíčový charakter 

Hearthu jako komunity. Kromě toho, že se „otevřel“ poznávání a komunikaci s novými 

lidmi, ho Hearth podpořil i v promyšlení vlastního přístupu k darování. Nikdy moc dary 

nedával, ale dary na Hearthu ho povzbudily k návratu k tvůrčí činnosti. Hearth chápe 

nejenom jako darování a přijímání, ale také jako sdílení, „sdílení něčeho, co má rád, s někým 
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jiným”. Podobně si důležitosti komunikace na Hearthu všimla i Eliška, která si myslí, že 

Hearth „má nějakej terapeutickej účinek na [lidi]. Jsou lidi, kteří jsou prostě sami a přes ten 

Hearth maj pocit, že jsou s někým, že můžou někomu něco dát, což je jako príma.“ (Eliška, 

1. 9. 2016) 

Postupně se tedy dostávám k sociálním interakcím, ke kterým v rámci Hearthu jakožto 

sociální síti dochází. Tyto interakce se uskutečňují jednak v písemné formě při vyjednávání 

podmínek předání daru, jednak při samotném předání daru, jehož délka se různí v závislosti 

na kontextu. Kromě těchto forem interakcí Hearth umožňuje zakládání komunit, ve kterých 

je možné komunikovat v rámci skupiny lidí. Jako klíčový se ukazuje zejména samotný akt 

darování.  

„Když je to to skutečný, tak tam fakt nejde o ty dary, protože ten největší dar, 

je opravdu ten člověk, se kterým si můžeš tak hezky popovídat, se kterým 

potom vlastně máš takový to napojení, že mu kdykoliv můžeš zavolat nebo on 

tobě, a i se to stalo.“ (Jana, 29. 1. 2017) 

Pro Janu je tím nejdůležitějším právě kontakt s druhým člověkem a možnost si s ním 

popovídat. Do jisté míry to plyne z její životní zkušenosti, jelikož nepotkala příliš mnoho 

lidí, kteří by sdíleli stejný pohled na svět jako ona. Avšak i další uživatelé spatřují velkou 

hodnotu v setkávání s jinými lidmi. O této zkušenosti mluvila například Věrka: 

„Takže jsem donesla paní tady to pareo a paní mi za to dala nějaké čokolády 

a hlavně jsme si asi ještě čtvrt hodiny povídali o tom, že (…) a že to fakt bylo 

hodně příjemné osobní setkání. A takových setkání jsem měla fakt hodně díky 

Hearthu, a to se mi na tom právě líbí, že když se ty lidi otevřou, tak jde vidět, 

že všichni máme něco společnýho a můžem si tady pomáhat vzájemně, jenom 

máme takovou tu předpojatou myšlenku, že prostě ne, že to nejde.“ (Věra, 8. 

1. 2017) 

V rámci Hearthu se jak uživateli, tak lidmi z Adato Paradigma často zdůrazňuje to, že 

„jsme všichni na stejné vlně“, čímž je vyjadřovaná blízkost všech lidí na této síti daná 

stejným zájmem být laskavý a štědrý a takovým způsobem darovat. Erik mluvil převážně o 

daru jako o základním vesmírném principu, který všechny spojuje, protože jím nutně žijí 

všichni:  

„Já myslím, že darem žijeme všichni tak či onak, že je to vlastně to primární 

a ty peníze to se nám tak divně překlopilo, že máme pocit, že si to musíme 

hlavně kupovat všechno na tom světě, a přitom by to šlo darem. 

[…] 
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Je to základní princip vesmíru. My tak fungujeme jako lidské bytosti na 

principu daru, příroda nás tady obdarovává ve dne v noci, to jsou tisíce a 

miliardy produktů, co nám poskytuje, vzduch, voda, příroda, nádherné 

panoramata, vlastně 99% věcí dostáváme jako dar, které pak někdo vezme a 

zobchoduje to, že tady ta voda teče tak i tak, ale pak někdo vymyslí, že musíme 

splachovat pitnou vodou a pak samozřejmě náklady a všechno velmi vzrůstá 

a my to musíme zaplatit, že tu vodu čistíme, přitom se to čistí úplně zbytečně 

vesměs, nebo musí se čistit vzduch taky úplně zbytečně místo toho, aby se 

neznečišťoval. Vlastně se prodávají věci, které by předmětem prodeje vůbec 

neměly být.“ (Erik, 8. 1. 2017) 

Erikovo pojetí daru tedy zahrnuje všechny věci, které jsou člověku dány bez toho, že 

by za ně musel něco přímo nabídnout nazpět. Staví tak dar do přímé opozice ke komoditám 

a za problematické považuje, že věci, které by podle něj měly být darem, představují 

v současném ekonomickém systému komodity. V Erikově chápání by tak Gudemanova 

komunitní ekonomika měla zahrnovat všechny věci, které byly člověku dány darem, a které 

by tedy měly být distribuovány v rámci komunity. 

Pro Adama byl Hearth atraktivní jako „projekt, který vlastně staví na světu bez peněz“. 

Jak sám vysvětluje, bylo to v době „kdy jsem neměl úplně správnej vztah k penězům, že mi 

přišly obtěžující. Věci, který dělám, tak je dělám, protože je dělám rád, a ne kvůli penězům 

a teďka jsem měl pocit dlouho, že mě ty peníze spíš obtěžujou, než aby mi něco přinášely, že 

ty vztahy spíš komplikovaly. Když jsem dělal pro někoho něco za peníze, tak ty peníze pro 

mě nebyl ten faktor.“ Klíčová pro něj navíc byla myšlenka: „dělej v životě něco, co tě 

naplňuje, baví, co má užitek pro někoho jinýho, a dělej to pro lidi zadarmo a naopak se neboj 

říct si o to, co ty potřebuješ.“ (Adam, 20. 2. 2017) Přiznává, že nebyl schopný především 

přijímat, ať už na úrovni peněz či čehokoliv jiného. Schopnost přijímat chápe jako stejně 

důležitou jako schopnost darovat. Zásadní je podle Adama to, aby člověk udržoval mezi 

těmito dvěma schopnostmi rovnováhu. V opačném případě nemůže bez problémů existovat 

ve světě peněz, ani ve světě bez peněz. 

„Ve chvíli, kdy ty peníze dáš pryč a nemáš je jakoby zpracovaný, tak žít bez 

peněz není řešení, protože stejně ti nebude fungovat ten koloběh darování a 

přijímání, pokud v sobě nebudeš mít minimálně zpracovaný ty faktory toho 

darování a přijímání, protože tohleto jde aplikovat i na úrovni peněz. Tam je 

faktor i toho, že vyjádříš svou vlastní hodnotu skrz peníze, skrz ten objem, 

což bez těch peněz jakoby úplně není, ale možná tu svoji hodnotu můžeš 
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vyjádřit skrz to, že máš odvahu požádat i o něco většího, o nějakej větší dar.“ 

(Adam, 20. 2. 2017) 

Rovnováha podle Adama představuje neustálý funkční proud energie, přičemž touto 

energií jsou peníze, ale i radost, poděkování, uznání nebo cokoliv jiného. Domnívá se, že 

někteří uživatelé Hearthu „utekli od peněz do ekonomiky daru“, což podle něj neřeší jejich 

problém. Tím problémem totiž nejsou peníze, ale neschopnost adekvátně ocenit sebe sama. 

V podstatě tak upozorňuje na to samé, na co klade důraz Libor Malý společně s Adato 

Paradigma, a to, že aby mohla fungovat ekonomika daru, je důležité změnit nastavení myslí 

lidí. Darování a přijímání podle něj zároveň přináší lepší uchopení mezilidských vztahů i 

jakýsi duchovní rozvoj jedince. 

Matějovi se také zalíbila myšlenka fungujícího světa bez peněz. Navíc jej zaujalo, že 

se do projektu založeném na přijímání věcí bez peněz pustil jeden z nejbohatších Čechů. 

Jeho přítelkyně Viky tuto skutečnost komentovala slovy: „To je trošku pro mě takový 

zarážející, že nejbohatší Čech prohlašuje, že svět může fungovat bez peněz.“ (Viky, 16. 1. 

2017) Matěj pracuje jako grafik v jedné menší firmě a Viky je prodavačkou v pekárně. Oba 

vědí jen velmi málo o tom, kdo za Hearthem stojí a jaké myšlenky se k Hearthu vážou. 

Matějovi připadá, že lidé na této síti jsou spíše zaměřeni duchovně a váží si mnohem více 

různého druhu pomoci než materiálních věcí. Z toho důvodu také sám Matěj nabízí spíše 

dary nehmotného charakteru. Připadá mu smysluplné dávat dary na Hearthu, jelikož je 

možné poznat tak člověka, který o ten dar má vážně zájem. Jeho rozhodnutí darovat vychází 

jednak z touhy poznat nové lidi, jednak z potřeby zajistit, aby věc neležela ladem. Cílem je 

nevyhazovat věci zbytečně, ale naopak snažit se je vhodným způsobem uplatnit. Jelikož je 

jeho uvažování ovlivněné ekologií a tím, že nadměrné množství odpadu nepříznivě ovlivňuje 

a zatěžuje životní prostředí, je možné mluvit o morálce určené ohledem ke světu kolem nás. 

Stejný přístup k věcem mají i Eliška a ambasadorka Klára, pro které Hearth 

představuje další možnost, kde nabízet věci, které již dále nechtějí. Kromě toho nosí Klára 

takovéto věci do farní charity, která spravuje second-handový obchůdek, jehož výtěžek 

používá na zajištění svých aktivit, a současně provozuje azylový dům pro matky s dětmi, ve 

kterém také využije některé ze získaných věcí. Na Hearthu však Klára na rozdíl od charity 

oceňuje, že se může potkat s konkrétními lidmi, kterým je dar určen. Eliška naopak 

nepotřebné věci nabízela na internetových portálech typu „nevyhazuj.to“. Na rozdíl od 

těchto portálů jí Hearth připadal sympatický tím, že má jinou myšlenku než jen „vyhodím 

to, ať se toho zbavím“, díky čemuž spolu lidé i komunikují při předávání daru, a že je možné 

zde získat různé informace a zkušenosti.  
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Podobně Eva považuje Hearth jako skvělý prostředek pro darování, jelikož zde člověk 

ví, že dává dar někomu, kdo o něj má opravdu zájem. Podle ní je zásadní převzít 

zodpovědnost za ty věci, kterých se chce člověk zbavit. Rozhoduje totiž o tom, co s nimi dál 

bude, a měl by se snažit najít pro ně vhodné využití namísto toho, že by je jen strčil do 

kontejneru. 

Tyto případy poukazují především na to, že těmto uživatelkám není lhostejné, co se 

s darovanými věcmi stane. Nekladou vůbec důraz na to, jestli z darování takových věcí 

budou mít užitek. Jakousi odměnou za darování je vědomí, že se daná věc dostala na 

„správné místo“. Naráží také na rozdíl mezi věcí darovanou neurčité mase lidí a věcí 

darovanou konkrétnímu jedinci. Do určité míry anonymizovaný dar pro ně není tím 

správným. Je zde kladena hranice mezi věcí vyhozenou a nabídnutou na Hearthu a zároveň 

mezi věcí danou anonymně a danou konkrétní osobě. 

Pro Pavlu má navíc velký význam umění darovat bez očekávání ničeho: 

 „Když já to vnímám i u těch darů a potom i u toho půjčování, že je důležitý 

k tomu přistupovat bez očekávání. Že když daruješ, tak já už ani neočekávám 

poděkování, i když musím říct, že dřív jsem to sledovala, jestli ten člověk mi 

poděkoval a pak jsem si říkala, proč to neudělal. Tak asi zapomněl. Ale teď 

už to vlastně vůbec neřeším, a to samý s tím půjčováním, že řekneš hele byl 

bych rád, kdybys mi to vrátil a asi je dobrý se domluvit na konkrétním 

termínu a tohle, ale jako s takovou nějakou důvěrou nebo ta důvěra mi tam 

přijde hodně důležitá u toho darování obecně.“ (Pavla, 30. 1. 2017) 

Pro darování je z jejího pohledu mnohem podstatnější důvěra, bez které není darování 

podle ní možné. Myšlena je tím důvěra k druhému, což je také základ pro vytváření vztahu. 

V tomto ohledu není pro lidi nejspíše obecně takový problém darovat jako přijmout, o čemž 

mluvili i jiní uživatelé. Skutečností také je, že celkově v tržišti Hearthu počet nabídnutých 

darů převyšuje přibližně o polovinu počet těch poptávaných.39 Informátoři většinou uváděli, 

že spíše darují, než že by přijímali, a když už mají nějaké přání, tak se jedná spíše o nějakou 

radu a informaci. Klára mluvila dokonce o jakémsi strachu o něco požádat. 

„Ze začátku jsem tam nabízela, že jsem posílala od sebe věci a bylo mi i 

hloupý, když jsem tam někdy i viděla něco třeba i to [co by se mi hodilo], tak 

že to bude někdo potřebovat víc. Ale teď už se fakt nebojím. Když jsem tam 

                                                 

39 „Celkově máme téměř 17 400 uživatelů. Na webu je aktuálně okolo 3 800 darů a přání, z toho je přibližně 2 

300 darů a 1 500 přání.“ (z dokumentu rozesílaného dobrovolníkům při představování Hearthu na různých 

akcích) 
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řešila nějaký asi dvě tři rady, že jsem fakt potřebovala se na něco zeptat, 

protože jsem si nebyla jistá, tak jsem se tam zeptala a odpověď jsem dostala.“ 

(Klára, 13. 1. 2017) 

Nejistotu v přijímání daru však uživatelé nezmiňovali jenom v rámci Hearthu. O 

neschopnosti přijmout dar v běžném životě mluvili Jana a Luboš. Tento příběh se zároveň 

částečně podobá tomu, který jsem uvedla na začátku předchozí kapitoly. 

„My tady máme sousedy, kteří mají hojnost tady toho všeho a teď třeba jsem 

udělal sýr, měl jsem z toho radost, tak jsem tam přišel, říkám, tak tady máte 

sýr. A oni: My ti to zaplatíme. A já říkám, ale já jsem vám to nedones kvůli 

penězům, já jsem vám to dones, že chci, abyste to ochutnali. Jestli vám to 

nechutná, v pořádku, když vám to nebude chutnat, tak mi řeknete zpětnou 

vazbu a já třeba ty sýry nějak změním, aby to chutnalo.“ (Luboš, 29. 1. 2017) 

Sousedi si však odmítali sýr vzít, pokud od nich Luboš peníze nepřijme, a tím se spolu 

dostali do konfliktu. Z toho důvodu za nimi šla pak Jana, aby si tento konflikt vzájemně 

vyjasnili.  

„Ona mi to pak vysvětlovala, […] že by nám ubírali, že tady máme tři děti. 

A já říkám, ale kdybych já ti to nechtěla dát nebo nemohla, tak to přece 

neudělám. Ty nedokážeš pochopit, že to je naopak právě ze srdce nebo z toho 

nastavení, že mám z toho radost a můžu, protože to třeba u nás není 

automatický, že něco můžeme takhle darovat a o to je to hezčí, když můžeme. 

A já jsem se jí to snažila takhle vysvětlit a tam padlo takový jako věty jakože: 

No právě díky tomu, jak my to takhle děláme, nic nemáme.“ (Jana, 29. 1. 

2017) 

V tomto případě plynula nejistota z přijetí daru především z odlišného ekonomického 

postavení obou stran, které také určuje odlišné pojetí daru a hodnot s ním spojenými. Pro 

tyto sousedy bylo velmi neobvyklé přijmout něco bez toho, že by za to dali peníze, a ještě 

ke všemu přijmout takový dar od někoho, kdo nemá nadbytek finančních prostředků. 

Hodnota daru byla obdarovanými odhadována na základě jejich představy, jakou má dar 

hodnotu pro dárce. Jelikož považovali chování Jany a Luboše z hlediska ekonomické 

racionality za iracionální, bylo pro ně nemožné dar přijmout. 

Podobná neschopnost přijmout dar se projevuje i v tom, že velká část uživatelů 

Hearthu dává při přijímání daru něco nazpět, jak už jsem rozebírala v předchozí kapitole. 

Obecně se takto dá chápat samotné hodnocení, ale to je mnohdy dáváno oběma směry, jak 
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dárci, tak příjemci. Mám však na mysli různé drobnosti, které uživatelé při přijímání daru 

předávají dárci. Jedná se většinou o čokolády, ovoce, víno apod. 

Předávání darů v rámci sítě Hearth v sobě skýtá ještě jednu nejednoznačnost kromě 

dávání protidarů, a to řešení poštovného. Nikde není stanovené, kdo by měl platit náklady 

za poslání poštou, a proto jej uživatelé řeší různě. Někteří mají podobný přístup jako Jana, 

že platit poštovné by měl platit dárce jako součást daru. 

„Já to teda takhle cejtím, že když já chci něco darovat, tak to chci mít 

opravdu se vším všudy, aby to byl skutečnej dar, takže to chci i zaplatit 

vlastně to poštovný. Přijde mi to takový jako samozřejmý. Takže ne vždycky 

právě můžu něco darovat, protože nemám třeba na to poštovný, takže si to 

nechávám, mám prostě hromádku, nechávám si to na dobu, kdy budu moct, 

aby to pak bylo se vším všudy.“ (Jana, 29. 1. 2017) 

Jiní je platí jen v případech, že poštovné činí podle nich tak malou částku, kterou se 

nevyplatí řešit. 

„Protože jsem nějak nechtěla řešit ty peníze, tak jsem prostě zaplatila 

poštovný a někdo se ani neptal, jestli to má zaplatit, a někdo se ptal a já jsem 

říkala, že ne, že to nebylo zas tak drahý a že ať zas on pošle někomu něco 

dál, protože to byly věci, které se daly nastrkat do malých obálek, tak to vyšlo 

na třicet korun.“ (Eva, 12. 1. 2017) 

Jinak si Eva nemyslí, že by to mělo být tak nebo onak, záleží podle ní na dohodě. 

Komunikace je důležitá i pro Kláru, a proto se vždycky lidí ptá, pokud jí někdo něco posílá. 

Má však zkušenost i se stejným jednáním, jaké volí Jana. 

„Teď mi paní posílala pro ten azylový dům krabici oblečení, tak jsem se jí 

ptala, jestli… protože to bylo od Liberce a my jsme řešili dopravu. Nakonec 

jsme to udělali tak, že mi to poslala a ta říkala taky, že nic nechce žádný 

poštovný. Že to je dárek tak, abych to neřešila.“ (Klára, 13. 1. 2017) 

Opačně se k tomu staví Věrka, která souhlasí s tím, že teoreticky by měl zaplatit 

poštovné dárce, ale prakticky je podle ní snadnější, když ten, kdo o něco žádá a nemůže si 

to osobně vyzvednout, tak sám navrhne, že poštovné zaplatí. Moje osobní zkušenost je 

taková, že jsem platila poštovné já, pokud jsem dar přijímala.  

Není tedy zřejmé, co ještě je součástí daru a co již ne. Na Hearthu nejsou nijak 

nastavená pravidla pro placení poštovného, proto je zajímavé pozorovat, jaké přístupy 

uživatelé volí. Domnívám se, že je na tom také možné částečně sledovat jejich přístup k daru 

obecně, stejně jako na dalších osobitých řešeních či odchylkách od nastavených idejí 
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fungování Hearthu týmem Adato Paradigma a Liborem Malým. Právě v těchto momentech 

se projevuje individuální morálka, která se specifickým způsobem váže k daru a která se 

zároveň napříč uživateli Hearthu vyznačuje podobnými rysy.  

Pokud uvažuji o morálce daru, znovu se tak navracím k Maussovi, jehož předmětem 

výzkumu byly primárně morální principy, které „jsou do jisté míry ztělesněné v jednání […] 

všech společností“ (Graeber 2001: 161). Souvisí to opět částečně s jeho politickým 

přesvědčením, jelikož se snažil vysvětlit, proč logika trhu představuje pro velké množství 

lidí něco morálně nepřijatelného. Podle Mausse „značná část naší morálky i našeho života 

vůbec tkví stále v téže atmosféře daru, směsici závazku a dobrovolnosti.“ (Mauss 1999: 133) 

Sociolog Jacques T. Godbout (2002) si v návaznosti na Mausse ve své studii „Is Homo 

Donator a Homo Moralis?“ klade otázku, zda dar disponuje vlastní specifickou morálkou. 

Dar si drží odstup od externě dané morálky a zároveň obsahuje jinou morálku, než je morálka 

povinnosti. Díky svému spontánnímu aspektu a vztahování se k druhému vyžaduje dar 

specifický typ morálky. Přesto není jediným základem morálky, jelikož je nutné jej vždy 

hodnotit vnější morálkou. Zároveň však dar na rozdíl od trhu má etickou dimenzi. Trh zná 

pouze tržní hodnotu, kdežto dar má proti tomu hodnotu vazby. Dar je podle Godbouta nutné 

postulovat na něčem jiném než holismu a individualismu a také jinak než na reciprocitě nebo 

čistém daru, proto navrhuje dluh. „Koncept bytí v dluhu umožňuje překonat narcistickou 

autonomii subjektu vlastní čistému daru.“ (Godbout 2002: 91) „Dluh umožňuje 

předpokládat základní asymetrii, která přerušuje model reciprocity.“ (ibid.) Z toho Godbout 

vyvozuje, že jelikož dar v sobě neobsahuje celou morálku, stejně jako morálka nezahrnuje 

celistvost daru, tak tu budou vždy minimálně dvě východiska pro morálku, a to dar a 

povinnost. 

5.3 Dařiště 

Jak už jsem zmínila v předchozích kapitolách, Adato Paradigma prezentuje Hearth a 

paradigma štědrosti a laskavosti při různých příležitostech. Jednou z forem, jakým 

způsobem představuje darování, je uspořádání tzv. dařiště (obr. 5–6), čímž se označuje 

tržiště darů. Jeho cílem je vytvořit tzv. prostor ke štědrosti, respektive „offline Hearth“. 

Očekává se, že lidé přinesou na takové dařiště nějaké dary a budou mít zároveň možnost 

nějakou věc přijmout. Oproti Hearth.netu je při darování v dařišti jeden zásadní rozdíl, a to 

že darující a obdarovaný o sobě vzájemně mimo vzácné případy nevědí. Účastnila jsem se 

dvou dařišť, které organizovalo přímo Adato Paradigma. Zajímavé bylo především to druhé 
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v rámci Vegefestu, jelikož oproti prvnímu se jej zúčastnil větší počet lidí. Vegefest se konal 

na konci září 2017 na pražském Vyšehradě. Účastnila jsem se jako dobrovolnice pouze 

druhého dne, čímž jsem mohla sledovat, jak reakce nově příchozích, tak reakce lidí, kteří se 

s dařištěm seznámili již minimálně den předtím.  

„Ptala jsem se, zda všechny věci pochází z minulých dařišť nebo zda někdo 

něco přinesl. Radka mi odpověděla, že v podstatě se všechny věci obměnily. 

Sama jsem měla možnost během chvilky potkat pána, který na sobě měl 

kraťasy, které si včera odnesl. Odměnou za to dnes přinesl žabky, jablko a 

pět mandarinek. Podobně takto přišli asi tři další lidé, kteří něco přinesli, 

protože se den předtím dozvěděli, že tam máme dařiště. V podstatě za celou 

dobu, co jsem tam byla, nepřišel nikdo, kdo by věci bezhlavě bral. Naopak 

každý velmi přemýšlel, co si vzít. I děti poctivě vybíraly mezi hračkami.“ 

(terénní deník, 1. 10. 2017) 

V dařišti se nachází většinou věci různé hodnoty stejně jako na Hearthu. Jelikož dařiště 

na Vegefestu bylo poslední v tomto roce, dozvěděla jsem se, že zbylé věci se již nenechávají 

na první dařiště na jaře, ale naopak se všechny odvezou hromadně na nějakou charitu. 

Překvapilo mě, že se tyto věci nevrací do procesu Hearthu, ale jsou z něj vyloučeny. 

Domnívám se, že mají pouze instrumentální charakter v rámci těchto dařišť umožňující 

formou prožitku předat lidem poselství o tom, že dar přináší radost.  

Kromě Adato Paradigma pořádali dařiště i někteří ambasadoři. Eva spatřuje 

„nešikovnost“ Hearthu v tom, že tam není příliš mnoho lidí, kteří by bydleli blízko sebe. 

Z toho důvodu se rozhodla uspořádat dařiště v obci, kde sice bydlí, ale jelikož pracuje 

v Praze, moc lidí tam nezná. První dařiště se konalo na městských slavnostech v září 2016 

s částečnou podporou obce, která Evě zajistila prostor na stánek. Zvolila tak zcela jiné místo 

konání, než která si vybírají lidé z Adato Paradigma, jak jsem zmiňovala ve třetí kapitole. 

Podle Evy se však takové akce nemusí konat jen na místech jim nakloněných, každé místo 

má totiž nějaké specifikum. Vybrala si městské slavnosti, jelikož jejím cílem bylo zaměřit 

se na lidi, kteří bydlí ve stejné lokalitě. Ráda by tyto jedince přilákala na Hearth, kde založila 

lokální komunitu, aby darování mohlo fungovat lokálně. V prezentaci Hearthu na jejím 

prvním dařišti pomáhal Evě Honza Dolínek, který přivezl stánek „s nějakými reklamami“, 

tabuli štěstí a nějaké dary, které zbyly z předchozího dařiště.  

„Bylo to zajímavý dařiště, nevím jak ty ostatní, ale Honza říkal, že většinou 

ty věci zbývaj. [U nás] jsme rozdali úplně všecko, tam zbylo opravdu jen pár 

věcí.“ (Eva, 12. 1. 2017)  
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„[Tady] to podle mě bylo hodně specifický tím, že aspoň co jsem se bavila s 

Honzou, že ty dařiště zatím byly na takových akcích, jako jsou třeba 

Litoměřice nebo kde jsou ty lidi už naladěný a tady to prostě byla městská 

slavnost, takže tam přibíhali lidi, kteří neměli problém s tím si brát.“ (Eva, 

12. 1. 2017) 

Eva popisovala toto dařiště na městských slavnostech ve srovnání s prezentací Hearthu 

na jiných akcích jako něco jiného a specifického. Odlišnost spočívala především v tom, že 

si lidé u stánku v Evině obci brali sami od sebe a nemuselo se jim vysvětlovat, že si můžou 

cokoliv vzít bez toho, aby museli něco dávat. Přesto na druhé dařiště, které Eva organizovala 

v prosinci 2016 v místní knihovně u příležitosti burzy knih, přišla paní, která se ptala po 

kasičce s tím, že si přece nemůže jen tak něco vzít. Shodou náhod se na stejném místě 

nacházela i dárkyně, která onen dar přinesla, a tím pádem jí mohla paní poděkovat, čímž 

odčinila závazek, který pravděpodobně pociťovala. Podobně na druhé dařiště přišel 

chlapeček, který chtěl vybrat dárky na Vánoce. Opravdu si domů nakonec odnášel několik 

věcí. Poté zavolala Evě jeho maminka, že jí syn přinesl domů několik věcí a že by se chtěla 

zeptat, kde to má zaplatit. Maminka jen stěží chápala, že opravdu nic platit nemusí, že se 

jedná o dary.  

Rozdíl, který Eva mezi dařištěm konaným u ní v obci a jinými dosavadními 

prezentacemi Hearthu vnímala, vysvětlovala Eva následovně:  

„Tam jsou za nějakým poznáním třeba na ty Litoměřice nebo na nějaký ten 

festival. Kdežto na to náměstí tam jdou třeba na pivo, podívat se na ty závody, 

ale zas jsou tam lidi z okolí. Tam je zas důležitý, že tam jsou ty lidi z toho 

blízkýho okolí, z toho města a že tam má smysl představovat to jim. Říkat jim, 

že váš soused třeba tohle má a chce to někomu dát. Mám jablka, mám spoustu 

jablek, tak tady můžu přinést košík a můžete si je brát.“ (Eva, 12. 1. 2017) 

Odlišné záměry návštěvníků se projevily obzvláště při prosincovém dařišti i v tom, 

jakým způsobem k nim Eva musela promlouvat, aby je vůbec přiměla k tomu zastavit a 

poslechnout si, o co se jedná. Jelikož se dařiště nacházelo v předsíni knihovny, lidé tím 

prostorem pouze procházeli na burzu knih. 

„Tak v tý knihovně to bylo takový, že tam lidi procházeli. Byla tam burza knih 

a oni procházeli chodbou a ty lidi se bojí, když je zastavuješ, že jim třeba 

chceš něco prodat. Tak na ně potom fungovalo úplně to krátký, že je tam 

bezpeněžní zóna. Potom, až jsme říkali, že tam někdo něco dá, chce jim udělat 
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radost, o těch stránkách, o tabuli štěstí a všechny takový ty věci, co jsme si 

domluvili40, ale úplně takový to, aby se vůbec zastavili...“ (Eva, 12. 1. 2017) 

Nejspíše slovo dar či slovní spojení štědrá sociální síť zněly zdejším návštěvníkům 

příliš abstraktně, kdežto ve světě, kde je téměř všechno spojeno s penězi, je důležitější 

vztahovat se právě k nim a vymezovat daný prostor negativně, tedy jako bezpeněžní. To, že 

člověk není zvyklý přijímat nic bez toho, že by se k tomu zavázal buď peněžní platbou, či 

něčím jiným, se ukázalo ve výše uvedených případech.  

Pro Evu však tím podstatným je především vzájemná blízkost a výpomoc, a to bylo i 

důvodem, proč se rozhodla takové akce ve své obci pořádat. Za účelem rozvíjení 

sousedských vztahů vytvořila komunitu pro svou obec a její okolí na Hearthu a během 

prezentace na náměstí se do ní snažila nalákat lidi, které darování zaujalo. Konat fyzicky 

pravidelná dařiště je pro ni totiž nereálné. 

„Jako nechci tam pravidelně, můžu organizovat dařiště, ale můj cíl je, aby 

lidi začali fungovat na tom webu nebo případně aby to příště zorganizoval 

někdo jinej. Víš, aby to prostě nestálo na mě a na mojí kamarádce, že to 

prostě budeme dělat furt. Můžeme třeba nějakou chvíli, ale myslím si, že o 

tom to není, protože to jsem vlastně viděla v tý knihovně, že spousta lidí si to 

pak plete s nějakou odklízecí službou. Já vám to dávám a vy si pro to přijďte 

a zařiďte to.“ (Eva, 12. 1. 2017) 

Co se týče odklízecí služby, měla na mysli především jednu paní, která jí volala při 

příležitosti konání druhého dařiště v místní knihovně. Říkala, že má doma spoustu věcí a 

jestli si pro to tedy přijedou. Eva jí vysvětlila, že pro věci nejezdí, a poradila jí, aby vzala 

těch věcí jen pár na dařiště a že jí pak dá tip, co s těmi ostatními věcmi. Paní přišla i se svou 

dcerou a pak se rozčilovala, že nabízí něco zadarmo a nikdo si pro to nepřijede. Eva jí na to 

odpověděla, ať nabídne věci volně přímo na ulici. Na to paní zareagovala rozhořčeně, že by 

jí tam lezli cikáni. 

Naopak jiný pán volal Evě před prosincovým dařištěm a ptal se jí, co se stane s věcmi, 

které se nerozdají. Zajímalo ho, jestli se tyto věci nevyhodí. Eva ho informovala o tom, že 

věci, které nebudou darovány, odvezou do místního kočičího útulku, kde se konají bazary 

na podporu činnosti tohoto útulku. Pán poté na dařiště přišel a přinesl krásně zabalené 

domácí marmelády a sirupy. Na rozdíl od prvního dařiště tentokrát zbylo dost věcí, přesto 

                                                 

40 Zde má Eva na mysli to, na čem se ambasadoři domluvili při setkání Na Radosti, což je formulované v 

Údernici. 
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některé z nich nevezly ani do útulku, protože se podle Evy jednalo o „hrozné nesmysly“, 

např. obaly na CD. Podle ní je možné takové věci darovat spíše přímo v situaci, kdy je někdo 

za nějakým konkrétním účelem poptává. 

 „Někdo si to plete s tím, že si doma uklidí. Ale to je to, že kdyby to měl dávat 

na Hearth a řešit to a někomu to předávat anebo posílat, tak by mu to asi 

došlo. Takhle když to dá k tomu stánku, tak to přinese v krabici, tak to tak 

neřeší. Je pak vidět, o co je zájem a o co ne. Jak to vlastně funguje.“ (Eva, 

12. 1. 2017) 

Pro Evu je klíčové především setkávání lidí ze stejné lokality tak, aby se vzájemně 

znali a mohli si v případech potřeby pomáhat. Význam daru tkví právě v sociálních vazbách, 

které vytváří a dále rozvíjí. 

5.4 Ekonomika ohledu 

Pro ambasadora Karla je klíčový celý systém ekonomiky daru, kterému nerozumí 

pouze jako doplňku k současnému tržnímu systému, ale chápe jej jako variantu neobchodní 

společnosti založené na šetrnosti a štědrosti, která pro něj představuje řešení dnešního podle 

něj dlouhodobě neudržitelného nastavení společnosti. Nad celou situací přitom přemýšlí 

globálně a sleduje dopady soudobého ekonomického systému projevujících se různými 

světovými konflikty a nedostatečným zajištěním základních lidských potřeb pro miliardu 

lidí na světě. K tomuto přesvědčení dospěl na základě změn v jeho životě, které byly 

ovlivněny vnějšími podmínkami. Vystřídal několik různých zaměstnání. Jako mladý 

pracoval například na pile, což bylo v tehdejší době (90. léta) velmi lukrativní a nabízelo 

možnost většího výdělku. V té době jej velmi nadchlo, že si vydělá peníze. Poté začal 

podnikat a v jedné vesničce otevřel společně s manželkou obchod, který zpočátku 

prosperoval, ale následně vlivem otevření supermarketu v nedalekém městě zisk výrazně 

klesl, až byli nuceni obchod zavřít. To byl klíčový moment, kdy začal uvažovat nad 

nespravedlností toho, že se člověk začne věnovat nějakému projektu, je v tom dobrý a snaží 

se, ale pak se nějakým způsobem změní okolní podmínky a on je nucen všechnu svou 

dosavadní snahu zahodit. V té době se rozváděl a rozhodl se dál žít takovým způsobem, který 

ho bude uspokojovat. Začal pracovat jako průvodce v Chorvatsku a přes zimu jako recepční 

v jednom penzionu. Navíc klade důraz na to, aby „optimalizoval svou vlastní spotřebu“ 

(Karel, 2. 2. 2017), a tak snížil objem peněz, které musí vydělat. Díky tomu, že si uvědomil, 
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že jej tržní systém svým konkurenčním bojem a touhou po zisku neuspokojuje, začal 

přemýšlet nad možnými alternativami. 

„První, co mě napadlo v tom roce 2015, byla soběstačnost. Každý chceme 

být nebo chtěli bychom být soběstačný, abychom nemuseli být závislý na tom, 

nakupovat ty věci a vydělávat ty peníze a platit všechno, tak aspoň snížit tu 

závislost a začít částečně být soběstačný, ale s tím souvisí to, že člověk sám 

o sobě soběstačný být nemůže, protože si nemůže všechno vyrobit, všechno 

si udělat sám, takže potřebuje k tomu další lidi. A tam už to potom není ta 

soběstačnost sama o sobě, ale jde o vzájemně propojenou soběstačnost, kdy 

vlastně, když třeba bude sto lidí, kteří každý něco umí, každý něco zná, má 

nějaké zkušenosti, tak se vzájemně mohou doplňovat nebo vlastnit nějaké 

zdroje a mohou si poskytovat částečně služby, produkty navzájem bez toho, 

aby za to museli platit, protože vědí, že v rámci té komunity, té sítě si mohou 

s důvěrou poskytovat to, co potřebují a takhle částečně uspokojovat své 

vlastní potřeby.“ (Karel, 2. 2. 2017) 

„Jedinec si musí být nutně vědom toho, že pokud si nepřeje žít samotářský život, 

svoboda převážně znamená svobodu v tom vybrat si, do jakých závazků chce vstoupit a 

s kým“, píše Graeber (2001: 221). Karel se sice nevyjadřuje přímo o svobodě, ale upozorňuje 

na nutnost vymanit se ze závislosti, i přestože nakonec vytváří pojem „vzájemně propojené 

soběstačnosti“, která není ničím jiným než právě vzájemnou závislostí, ze které není možné 

se víceméně vyvázat. Odmítá však především závislost na tržním systému a v opozici vůči 

němu a vůči penězům konstruuje všechny své úvahy. 

Toto promýšlení nějaké alternativy odpovídá definici jeho představy ekonomiky dary, 

která spočívá v komplexním přístupu k životu založeném na ohledu k přírodním 

zákonitostem a zdrojům a zároveň zajišťující uspokojení základních lidských potřeb na 

základě vzájemné výpomoci, a ne na obchodování. Těmito potřebami má na mysli 

především ty fyziologické, což bylo patrné z jeho jiné výpovědi41. Po vzoru Libora Malého 

zdůrazňuje také štědrost, přesto pro něj tou klíčovou myšlenkou je ona šetrnost a ohled.  

Ohled ve své studii zdůrazňuje ekonomický historik Avner Offer (1997), který mluví 

o tzv. the economy of regard. Ve svém výkladu o daru identifikuje dva základní prvky směny 

daru, a to určitý zisk z proběhlé transakce a uspokojení ohledu (regard). Z toho podle něj 

                                                 

41 „každý sníme zhruba stejně, každý vypijeme zhruba stejné množství vody, dýcháme stejný vzduch, máme 

stejné potřeby víceméně, tak se nemáme čeho bát a můžeme si to poskytovat vlastně víceméně zdarma.“ (Karel, 

2. 2. 2017) 
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plyne efektivnost atributů ekonomik darů, jejichž přetrvávání42 v dnešní společnosti ukazuje, 

že darování je životaschopnou alternativou k tržnímu systému díky benefitům sociální a 

osobní interakce. Offer rozvíjí tedy především svůj koncept ekonomiky ohledu, která je 

přítomna všude, kdekoliv je patrný vliv osobních vztahů. Ohled je totiž tím, co podporuje 

sociabilitu, která dále umožňuje spolupráci. Primárním pramenem ohledu zůstávají 

domácnosti. Kdyby probíhal dar bez ohledu, jednalo by se o pouhý úplatek. Naopak 

opakovaná směna ohledu umožňuje vytvoření nějakého pouta. Takový ohled je tedy něčím, 

co drží člověka zavázaného v případě Karla k životnímu prostředí, a je tím, na základě čeho 

se rozhoduje. 

Jelikož chtěl Karel svou představu převést do praxe, neoficiálně založil spolek 

s názvem Alternativa 2016. V době, kdy hledal lidi s podobným cílem a vidinou světa, 

narazil na internetu na Hearth.net. Rozhodl se tedy, že nemá cenu vytvářet něco nového, 

když už něco takového existuje. Nadchlo ho, že se nejedná o síť, která by fungovala pouze 

na internetu, ale že ji tvoří lidé, se kterými „je možné […] se setkat a domluvit se. Že to jsou 

lidi, kteří žijí běžným životem, ale mají sklon dělat ty věci nezištně, jinak. Pokud můžou, tak 

nepřemýšlí jenom ziskově, tržně, ale taky tak nezištně.“ (Karel, 2. 2. 2017) 

Jeho uvažování však vyúsťuje v kontradikci, jelikož pokud se člověk snaží o naplnění 

vlastních potřeb, jen stěží může dělat věci nezištně. Celý tento rozpor plyne z tendence na 

jednu stranu realizovat darování v rámci Hearthu a jeho kosmologie, na druhou však vytvořit 

funkční alternativní ekonomický systém. Když začal Karel využívat Hearth, rozhodl se tam 

založit komunitu nazvanou Alternativa 2016, která měla víceméně odpovídat jeho 

neformálnímu spolku. Doufal, že se k jeho myšlence Ekonomiky daru připojí lidé z jeho 

kraje a ti, „kteří by si chtěli více uspokojovat základní potřeby, než jenom si něco jen tak 

darovat pro radost“. Je zřejmé, že pocit radosti z darování, stejně jako darování samotné 

pro něj není tím klíčovým. Poté tuto komunitu přejmenoval a specifikoval ji přímo jako 

Ekonomiku daru v určitém kraji, jelikož si uvědomil, že bude smysluplnější soustředit se na 

menší region, protože menší lokalita umožňuje přímá setkávání lidí.  

Karlova angažovanost ve snaze dosáhnout vytvoření alternativního ekonomického 

systému není omezena pouze na Hearth. Jednou z jeho mnoha aktivit je konání přednášek, 

které nazývá Štědrý přístup, s r. o. aneb ekonomika daru v praxi a během nichž osvětluje své 

pojetí ekonomiky daru, ale mluví také o štědrosti a darování na sociální síti Hearth.net. 

Kromě toho se na začátku roku 2016 zapojil do činnosti neformální skupiny, jejíž cílem je 

                                                 

42 Tímto má autor na mysli jednostranné darování orgánů, příspěvky na charitu, dědictví nebo neziskový sektor. 
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směřovat „k udržitelnější a lidštější společnosti“. Podle Karla je spousta myšlenek, kterými 

členové této neformální skupiny žijí, podobná myšlenkám Hearthu, ale není to jen o darování 

a přijímání. „Je to mnohem více o tom být zaměřený na regionální produkty, na potraviny 

bez obalu“, na produkty, u kterých je možné dohledat jejich původ. „To jsou lidé, kteří chtějí 

existovat a chtějí uvažovat a pracovat více na principu řekněme permakultury, trvalé 

udržitelnosti, nekonzumního přístupu k životu. Není to úplně darování, je tam výměna, 

používaj se peníze, ale je to takový šetrný přístup k životu jako celku.“ (Karel, 2. 2. 2017) 

Zajímalo mě, jestli se Karel jako ambasador snažil lidem v tomto spolku nastínit 

možnost fungování na Hearthu a jeho aspekty, které by jim mohly být blízké.  

„Já jsem chtěl v naší komunitě [té neformální skupině] vlastně udělat stálé 

dařiště a zakomponovat Hearth do naší komunity, ale narazil jsem na ‚ne‛, 

protože lidem, mým kolegům v komunitě to připadá, jakože je to nějaká 

firma, nějaká značka, a to tam nechtěj. Prostě vadí jim to logo, vadí jim to, 

že se to prezentuje částečně jako firma, že je to vlastně něco, co dělá pár lidí 

a teďka to všude chce zavést jakoby ne úplně přirozeným způsobem a já jsem 

teda přestal o tom už mluvit v té naší komunitě. Nicméně my ten přístup v 

naší komunitě velmi ctíme, ale nechceme tam tu značku. Takže bereme 

Hearth a ty lidi externě, pokud s nimi o tom mluvím, tak vždycky o tom 

mluvím tak, že je to jedna z možností, jak dělat ekonomiku daru nebo jak si 

darovat a přijímat věci v praxi jednoduše, kde máš nějaké nástroje, je to na 

internetu dostupné, je to praktikované, je to jedna z možností, protože tady 

ještě existuje ta [regionální komunita pro sdílení věcí a služeb] na 

Facebooku a tam ty aktivity jsou velké, tam se to rozvíjí a přijde mi, že prostě 

ty lidi chodí na Facebook a dělaj to přes Facebook…“ (Karel, 2. 2. 2017) 

Karel je velmi pragmatický ve svých úvahách a odmítá darování pro darování, tedy 

darování pouze pro zúčelnění sebe sama, které spatřuje v darování pro radost. Ačkoliv 

přijímá hodnoty štědrosti a laskavosti, Hearth pro něj představuje spíše nástroj, který si 

přivlastňuje pro svou ideu vzájemného uspokojování potřeb. Tato idea se neomezuje pouze 

na darování, ale zahrnuje i jiné možnosti směny. Domnívám se, že spíše než jako ekonomiku 

daru je vhodnější interpretovat Karlův koncept jako sdílení. Benkler chápe sdílení jako 

„nereciproční prosociální chování‟ (Belk 2010: 3). Jinou definici nabízí Belk (2010: 3), 

který popisuje sdílení jako „akt a proces distribuování toho, co je naše, jiným pro jejich užití 

a/nebo akt a proces přijímání nebo braní něčeho od druhých pro naše užití.‟ Belk, který 

tyto definice cituje ve své studii „Sharing“, však obě označuje za nepřesné. Ve sdílení 
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spatřuje také komunitní činnost, která nás spojuje s ostatními. Karel postupně svou představu 

Ekonomiky daru začal vymezovat lokálně, přesto je pro něj stále důležitý i globální aspekt. 

Lokální systém totiž umožňuje vzájemné setkávání, ale o tomto setkávání Karel neuvažuje 

nutně ve smyslu upevnění mezilidských vazeb, které spíše opomíjí.  

Podle Widloka (2004) je důležitější a pragmatičtější zaměřit se na sdílení ne jako na 

opozici k reciprocitě a jako na nevybalancovaný transfer, ale nahlížet sdílení morálně a 

logicky jako jednání ve vlastním zájmu (for its own sake – v zájmu sdílení). Při sdílení 

dochází k vytváření sdílených identit a také ke sdílení morální báze vzájemného zapojení. 

„Sdílení není děláno ‚by default‘ (jako standard), ale je konstituováno ‚by turnout‘ (účastí).“ 

(Widlok 2004: 63) Widlok předpokládá, že sdílení je definované ve smyslu konkrétních 

podmínek (dobro, cíle). Těmito konkrétními podmínkami by v případě Karlovy ideje bylo 

dosažení takové podoby společnosti, ve které se lidé věnují činnostem, které mají smysl a 

přináší užitek. Produkty těchto činností a další služby si poskytují mezi sebou, aby naplnili 

své potřeby. Rozdíl oproti stávajícímu systému spočívá v bezpeněžnosti a v tom, že systém 

navrhovaný Karlem odmítá touhu po zisku, konkurenční boj a nahrazuje ho snahou o 

vzájemnost a sounáležitost. Takový systém je založený na sdílení vlastní činnosti, 

v konečném důsledku i sama sebe, s ostatními v rámci určitého společenství tak, aby byla 

naplněna užitečnost jednoho a uspokojeny potřeby druhého. To, co tedy Karel nazývá 

Ekonomikou daru, je možné pojímat šířeji. Nejedná se však o jeho definitivní představu, 

neustále ji promýšlí a pozměňuje v závislosti na tom, jaké reakce vyvolává, když o ní veřejně 

mluví na různých akcích. 

Kromě toho, že se Karel snaží rozšiřovat svoji ideu alternativního ekonomického 

systému, je aktivní i v darování na Hearthu. Poslední dobou tam přibývají příspěvky od 

maminek samoživitelek v těžké životní situaci, které žádají nejčastěji o finanční, ale i jinou 

formu pomoci (5). Jelikož peníze úplně na Hearth nepatří, snaží se některé uživatelky žádat 

jiným způsobem a přijmout nějakou pomoc v životě. Karel se rozhodl jedné z těchto 

maminek konkrétně pomoci. 
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Se samoživitelkou, maminkou dvou dětí, paní Jarmilou navázal Karel kontakt na 

přelomu února a března 2017. Její situaci popsal v rámci diskuze s ambasadory následovně: 

„I když není na Hearthu dlouho, má hezky vyplněný profil. Z její komunikace 

mám pocit, že její situace je skutečně taková, o jaké píše... Pobírá sociální 

příspěvky, ale práci na vesnici shání těžko, dojíždět kvůli dětem moc nejde,.. 

otec dětí neplatí (soudí se),... Je asi slušná, dlouho mi dokonce vykala a mám 

pocit, že jí to není úplně příjemné žádat tímto způsobem o pomoc,…“ (Karel 

– komunikace s ambasadory, 10. 3. 2017)  

Později v textu na blogu Hearthu, který pojmenoval ‚Všichni jsme jedno‘43, navíc 

uvedl, že paní Jarmila byla vystavena domácímu násilí a týrání, proto odešla od manžela a 

dostala se tak do nelehké životní situace. Karel se rozhodl, že by Jarmilu rád navštívil v místě 

jejího bydliště a současně ji přivezl dary, o které sama žádá. Vyzval také ostatní ambasadory 

k tomu, aby se zapojili. Kromě toho se ptal, zda si ostatní myslí, že to dává smysl. Sám si 

v tomto příspěvku položil i otázku „proč?“, přičemž není schopný najít jednoznačnou 

odpověď – „ale možná jen proto, že MŮŽEME !!!“. Tento výrok rozvádí trochu i v textu na 

blogu.  

„Protože my ostatní, kteří v tom okamžiku máme zrovna o něco více síly a 

štěstí, tak můžeme být nápomocni.“44 

Apeluje tak na morální hodnoty jedince a jeho uvědomění si, že štěstí a zajištěnost 

nejsou nepomíjivé. Podle Karla by se měl člověk rozhodnout jakým způsobem jednat 

                                                 

43 Adato: Všichni jsme jedno… 2017. In: Blog.HEARTH.net [online]. 20.4. [cit. 10.6.2017]. Dostupné z: 

https://blog.hearth.net/vsichni-jsme-jedno/ 
44 Ibid. 

(5) 
Přijmu Vse: Dobry den,pritel me opustil kdyz zjistil ze jsem tehotna. Odmita mi jakkoli pomoct,financne i 
materialne. Nevim co mam delat. Proto prosim o jakou koliv materialni pomoc-cokoliv pro miminko( 
holcicku) a jakoukoli financni pomoc. Za kazdou nabidku budu moc vdecna. Dekuji Týna 
Přijmu pomoc: Dobrý maminky. Jmenuji se Markéta, je mi 38 let, mám skoro dvouletou holčičku 
Markétku. Minulý rok jsem odešla od tatínka Markétky kvuli domácímu násilí. Šly jsme bydlet do 
utajeného azylového domu. Mám 7300 rodičovský příspěvek, o přídavek na dítě mám zažádáno, minulý 
rok mi ho úřady zamítli. Nájem v azylovém domě je 3500. Hmotnou nouzi mi odebrali na základě 
předběžného opatření, kde má otec malé platit, ale neplatí nic. Dluží mi hodně peněz na výživném a platit 
asi ani nikdy nebude. Chci malou zabezpečit sama. Jít co nejdřív do práce, kterou mám přislíbenou. Jsem 
zdravotní sestra, pracovala jsem před otěhotněním v domácí péči. Ale v této době ještě nemohu dát dceru 
do školky. Nejvíce by nám oběma pomohlo, kdybychom už měly nějaký ten opravdový domov v podobě 
malého bytu. Ale jsme moc vděčný za jakoukoliv pomoc. Moc děkujeme. 
Přijmu Hledám šanci: Hledám podporu a šanci k možnému prodeji našich rukodělných výrobků. Naše 
rodina je finančně drcena, potřebujeme posilu, aby jsme se mohli přestěhovat za lepším. 
Pokud někoho něco napadne, jsme už bezradní, budu moc vděčná. 
Děkuji za pochopení, více informací podám do zpráv. Pěkný večer. 
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s ohledem na vlastní pozici. Zdůrazňuje se rozdílnost v distribuci štěstí, přičemž základní 

snahou by mělo být dosáhnout jejího vybalancovaného rozložení v rámci celé společnosti. 

Thomas Widlok (2004) se vymezuje vůči zaběhlým idejím, které pojímají sobeckost 

nebo velkorysost jako univerzální lidské vlastnosti a navrhuje teorii ctnosti jako alternativní 

způsob nahlížení na sdílení. Widlok píše, že tato teorie je neracionální a morálně realistická. 

Rozděluje totiž dva aspekty, a to morální realismus a morální racionalismus. Morální 

realismus chápe morální jednání jako spojené s lidským dobrem a morální racionalismus 

konceptualizuje morálku v rámci benefitů. Dělat věci ctnostně znamená konat morální 

rozhodnutí ve prospěch základního lidského dobra. Ctnost nemůže být nadále chápána jako 

vlastnictví izolovaného jedince, ale jako vlastnictví totálního pole vztahů, ve kterém je 

situována. Situace paní Jarmily je jedním z těch vztahů, ve kterém by se měla projevit ona 

ctnost spočívající v pomoci druhému, který nemá možnosti pomoci si sám. 

Připojit se ke Karlovi chtěla Romana, která prý podobné věci již dělala. S kamarádkou 

provozovala Ženský web, v rámci kterého pořádaly různé aktivity. Na základě své 

zkušenosti se rozhodla zorganizovat tuto pomoc pečlivě tak, aby byla dlouhodobá a Jarmile 

skutečně pomohla.  

Mezitím na konci března 2017 naložil Karel auto dary pro Jarmilu a společně se svou 

kamarádkou se za ní vydali. Bohužel však setkání nedopadlo tak, jak bylo plánované, 

protože Jarmila onemocněla a nebylo možné ji dary předat. Jelikož se však Karel dozvěděl 

tuto informaci až na místě, rozhodli se s kamarádkou věnovat dary někomu jinému 

potřebnému. Místní obyvatelé je odkázali na ubytovnu, ve které byly nakonec dary předány 

rodině a matce s dětmi, kteří se také nacházeli v tíživé situaci. Navzdory tomu, že se schůzka 

s Jarmilou nepodařila, zůstává s ní Karel i s Romanou v kontaktu a plánovanou pomoc 

uskutečňují při dalších setkáních. Na závěr Karel v komunikaci s dalšími ambasadory uvedl, 

jaké poznání si z téhle situace odnesl. Jednak zdůrazňuje snahu lépe porozumět tíživé situaci 

dotyčného, jednak zmiňuje nutnost dlouhodobější a komplexní pomoci reflektující potřeby 

této osoby. 

5.5 Morálka darování 

Na výše uvedeném případě chci ukázat, jak se hodnoty prezentované Hearthem 

začleňují do morálních postojů uživatelů a následně se projevují v jejich jednání. Hodnoty 

Hearthu a postoje uživatelů ovlivňují a určují podobu ctnosti a zároveň představují pole 

vztahů (Widlok 2004), které danou ctnost, tedy laskavost a pomoc druhým, umožňuje. 
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Hodnoty Hearthu jsou, jak už jsem zmiňovala, normativně dané základy Hearthu, které 

mohou uživatelé svou činností v rámci Hearthu vědomě i nevědomě přijímat. Samotné 

postoje uživatelů nejsou nikde uceleně artikulované a v případě Karla vycházejí jednak 

z interakce s okolím, včetně Hearthu, jednak z vlastních zkušeností.  

Podobně jako pro Karla je soběstačnost důležitým aspektem a cílem i Jany a Luboše, 

kteří chovají ovce a vyrábějí sýry. Tyto sýry bývají právě nejčastějším předmětem jejich 

darování. Jedná se i o to, že ačkoliv je to jejich celoživotním snem, není jim umožněné sýry 

prodávat, jelikož nesplňují hygienická opatření stanovená Evropskou Unií a k jejich naplnění 

postrádají finance. K tomu žijí jen z jednoho příjmu, který zajišťuje Luboš prací v azylovém 

domě s bezdomovci, jelikož Jana. se musí starat o ovce, které potřebují každodenní 

pravidelnou péči. Když se ocitli snad v největší krizi způsobené zoufalstvím z tohoto 

začarovaného kruhu, zaregistrovala Jana v televizi rozhovor s Liborem Malým. Celý 

rozhovor a osobnost Libora Malého podle slov Jany „drnkla na to moje vnitřní nastavení, 

že jsem si říkala, že nikdy člověk neví, jak to všechno dopadne, že vlastně to může být všechno 

naopak. Dalo mi to takovou vnitřní sílu, že je všechno vlastně v pořádku. Tohle mě hrozně 

namotivovalo na tu pozitivnější vlnu, protože já jsem se do té doby jen propadala, takže tady 

to mě úplně strašně okouzlilo.“ (Jana, 29. 1. 2017) Dále mluví o tom, že právě při sledování 

rozhovoru s Liborem Malým pocítila „takovou tu čistotu“. Kromě toho, že se jim nedařilo 

naplnit celoživotní sen, totiž zažívali i určitý despekt ze strany kamarádů i rodiny nad jejich 

stylem života. Z toho důvodu popisuje význam Hearthu Jana takto: 

„pro mě osobně to bylo něco nádhernýho, když jsem mohla sdílet to, co já 

mám v sobě, to nastavení takový to opravdový, jak to cítíš ze srdce, že prostě 

chceš udělat radost nebo tobě to taky přinese radost anebo někomu to i 

pomůže, to je přece nádherný. Potom tam je najednou někdo, kdo tomu 

rozumí tomu procesu, že tě nemá za toho blbečka.“ (Jana, 29. 1. 2017) 

Na Hearthu se setkali s přístupem, kterým do té doby žili, ale který byl v jejich okolí 

chápán jako nesprávný. Díky tomu, že přes Hearth potkali „báječné lidi“ si najednou mohli 

uvědomit, kdo jsou a že je to tak správně. Svým způsobem jim obzvláště setkání 

s ambasadory Na Radosti pomohlo zachovat jejich styl života, jelikož před odjezdem na toto 

setkání předpokládali, že dům i pozemky prodají, protože pro ně bylo těžké dále celou situaci 

snášet. Sami tedy říkají, že setkání s těmi lidmi jim umožnilo začít přemýšlet nad celou svou 

situací jinak. 

Vztah Jany a Luboše k darování a k hodnotám Hearthu je možné lépe uchopit, pokud 

použiji hledisko antropologa John F. Sherryho Jr., který se obecně zabývá sociokulturními a 
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symbolickými rysy spotřeby. Ve své studii „Gift Giving in Anthropological Perspective“ 

rozlišuje tři dimenze darování, a to sociální, osobní a ekonomickou (Sherry 1983). V rámci 

sociální dimenze představuje dar hmotné vyjádření mezilidských vztahů. Téměř úplnou 

absenci dobrých vztahů s těmi nejbližšími vyplňuje v životě Jany a Luboše právě Hearth, 

který jim umožňuje setkávat se s lidmi s podobnými postoji a hodnotami. Na druhou stranu 

však takhle dar na Hearthu nefunguje vždy. Zažili totiž také případy, kdy příjemce daru 

zneužil jejich dobroty a pokusil se z přijatého daru vytěžit maximum.45 

Pod osobní dimenzí má Sherry na mysli to, že „dáváme, přijímáme a odmítáme dary 

strategicky, abychom tím symbolicky naznačili identitu.“ (Sherry 1983: 159) Setkávání 

s podobně smýšlejícími lidmi skrze Hearth umožnilo Janě a Lubošovi si uvědomit, že to, jak 

se chovají a co dělají, je správné. Jak sami uvedli, pomohlo jim to zjistit, kdo sami jsou. 

Nejistota, kterou zažívali, plynula z toho, že když vyjadřovali svou identitu pomocí daru, 

tento dar nebyl přijímán tak, jak očekávali. Provázanost daru s identitou způsobila 

pochybnosti i ohledně vlastní identity. 

Ekonomická dimenze daru se projevuje v západních společnostech například tlakem 

na vyrovnání daru za účelem záchrany reputace, přičemž je důležité určit vhodný dar 

vzhledem ke vztahu, jaký je potřeba mezi dárcem a příjemcem udržet. Jedná se o určitý 

kalkul, který Sherry vymezuje, jelikož se zabývá darem v rámci consumer research, tedy 

darem zapadajícím do rámce spotřební kultury, a nevěnuje se odlišným případům darování. 

Tato dimenze proto není obecně na Hearthu ani v případě Jany a Luboše nijak signifikantní 

a má spíše inferiorní roli. Její význam je možné spatřovat pouze ve vztahu k hodnocení, 

k jehož přidělování na Hearthu dochází a jenž slouží jako určitá reciprocita poukazující na 

sociální status jedince. 

Ambasadoři Hearthu jsou lidé, kteří byli díky své aktivitě v rámci této sítě vybráni, 

aby se podíleli na šíření paradigmatu laskavosti a štědrosti a tím i rozšiřování počtu uživatelů 

Hearthu. Díky školení, které ambasadoři absolvují, ale i dalším setkáním a rozhovorům, mají 

tito lidé možnost více se dozvědět o samotném paradigmatu štědrosti a laskavosti. Z důvodu 

jejich vlastního předporozumění daru, stejně jako z důvodu rozpačitého výkladu tohoto 

paradigmatu, podobně jako daru, uchopují ambasadoři tyto dva koncepty po svém a dále je 

transformují. Je možné sledovat následující tendence, které jsou ambasadory u darování 

                                                 

45 Například „jsme tady místo týdne hlídali kočičku dva měsíce a s tím, že teda ještě dělala hrozný věci, vůbec 

nebyla vychovaná. To jsme pochopili, že to bylo určitý zneužití, že si asi zřejmě ty dotyční řekli: ‚no, oni jsou 

takoví ti, že můžem všechno, dyť oni ještě rádi.‘ A což o to, nás to zase naučilo si hlídat ty hranice, takže to byl 

přínos.“ (Jana a Luboš, 29. 1. 2017) 
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zdůrazňovány, a to snaha o ohleduplnost k lidem a k životními prostředí, snaha o vytvoření 

provázanějších mezilidských vazeb, vytvoření alternativního ekonomického systému a 

snaha o nalezení „správného místa“ jak osob, tak věcí. Tyto tendence lze sledovat i u 

uživatelů, kteří nejsou tak významně propojeni s týmem Adato Paradigma. V darování se tu 

tedy mísí několik odlišných morálek, které „polemizují“ s tou primární a jedinou danou 

morálkou Hearthu. Vytváří se tak specifická etická a morální asambláž (Zigon 2010), která 

však navenek působí jako totální morální systém. 

Primárním cílem Adato Paradigma je ukázat na hodnoty štědrosti a laskavosti jako na 

klíčové hodnoty, na které by neměla společnost zapomínat a měla by je mít neustále na 

paměti. Tyto hodnoty představují také celý základ Hearthu, proto pokud se někdo stane jejím 

pravidelnějším uživatelem, je s nimi neustále konfrontován. Představují v Zigonově 

rozlišení veřejnou morálku, která je kladena do jakési opozice k jedné z institucionálních 

morálek v podobě ekonomického nastavení společnosti. Zároveň je v neustálém dialogu 

s jednotlivými morálkami jako ztělesněnými dispozicemi. Ty se ustanovují jako výsledek 

snažení jednotlivců nabytý skrze jednání zahrnující určitou ctnost. V případě Karla to je jeho 

snaha omezit své náklady a potřeby na minimum, jelikož je pro něj důležitý ohled k okolí. 

U Kláry je to zase spíše ohled k lidem žijícím okolo, kteří mají obtížné životní okolnosti.  

Projevuje se tu snaha udělat z aktů, které byly dříve uskutečňovány nevědomě jen na 

základě naučeného chování, akty, které je možné explicitně formulovat s vidinou jasného 

výsledku a záměru. Tento záměr se projevuje v hodnotách jako je právě ohled k okolnímu 

prostředí obecně, snaha nehromadit věci, nelpět na nich, vytvářet si lepší vztahy s dalšími 

lidmi. 
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6 Závěr 

Od doby vydání Maussovy „Eseje o daru“ v roce 1925 pronikl dar do centra 

pozornosti antropologie. Jeho podoba a úloha se ukázala být různá napříč lidskými 

společenstvími ve výzkumech odborníků navzdory Maussově předpokladu, že dar tak, jak 

jej popsal, je univerzální kategorií. V této práci předkládám do určité míry specifickou 

podobu daru vznikající v rámci současné společnosti.  

Chris Hann (2006: 218) na příkladu darování jídla a pití, resp. pohoštění, ukazuje 

přetrvávání daru v současné společnosti ve vztahu k tržnímu systému jako neustálé „směsice 

závazku a dobrovolnosti“ (Mauss 1999: 133). Podle jiných autorů (Godbout 1998, Caillé 

2013) však takové pojetí daru zmizelo z povědomí moderních společností a za jediný možný 

dar je tedy považován pouze tzv. čistý dar, který se vyznačuje tím, že je altruistický neboli 

nezištný. Někteří předpokládají, že moderní dar se liší od toho archaického tím, že je založen 

na anonymitě a ztratil reciprocitu (Godbout 2002: pozn. 3 s. 92). Jednání, které je darem, 

nikdo takto v moderních společnostech nenazve, pokud je tento dar na základě závazku 

oplacen.  

Ke specifické situaci dochází na Hearthu, kde je najednou dar artikulován a různými 

způsoby promýšlen ve spojení se štědrostí a laskavostí. Je prezentován jako čistý, nezištný 

dar, za který nemá být očekáván protidar. V praxích jedinců však k navracení protidaru 

dochází, přesto dar stále považují za nezištný. Stejně tak je podporován pocit radosti při 

darování, který představu nezištnosti narušuje spolu s hodnocením, které se dárcům, ale i 

příjemcům daru, uděluje. Darování na Hearthu vyvolává v jednotlivých uživatelích otázky 

ohledně toho, co je dar a jak by měl probíhat. Ptají se sami sebe, zda si daný dar zaslouží, 

anebo zda určitá věc ještě může být darem, či ne. Podobně jsou diskutovány i hodnoty 

štědrosti a laskavosti. Hearth vytváří prostor, kde jedinci promýšlí vlastní jednání a uvažují 

nad vlastním ekonomickým působením v rámci tržního systému a v rámci jiných 

„neviditelných“ ekonomik nebo nad vlastním jednáním ve vztahu k druhým lidem.  

Čím je umožněno to, že se lidé rozhodnou uvažovat o věci nebo službě již ne jako o 

zboží v rámci tržního systému, ale jako o daru? Vycházím z Gudemana (2001), který odmítá 

opozici daru ke komoditě. Místo toho jsou podle něj ekonomiky rozděleny na základě režimů 

komerční a komunitní hodnoty. Otázka by tedy také mohla znít, v jaké chvíli se hodnota 

předmětu stává komunitní, tzn. ukotvenou v sociálních vazbách. Jsou dvě roviny, ve kterých 

můžeme o této změně uvažovat, a to jednak v rovině „values“, kdy jedinec začíná uvažovat 

o svém jednání a formuje hodnoty, které umožňují dar dát, a jednak v rovině „practices“, 
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kdy na základě transformace vlastního přístupu k oné věci daruje a dochází tak k sociálnímu 

kontaktu. V procesu změny uvažování jedince o určité věci nabývá daná věc komunitní 

hodnotu. Tyto dvě roviny probíhají v časové posloupnosti, kdy z první vychází ona druhá.  

To, že tato věc získá komunitní hodnotu a stane se tedy darem v rámci sociální sítě 

Hearth, je způsobené morálkou, která se zde k daru vztahuje a je určena několika základními 

aspekty. Zigon (2010) takové tři dimenze nazývá institucionální, veřejná a vycházející ze 

ztělesněných dispozic. Institucionální morálka je daná současným socioekonomickým 

nastavením společnosti, které zdůrazňuje individuální touhu po maximalizaci vlastního 

užitku. Vůči tomu se staví veřejná morálka Hearthu, která vychází z paradigmatu štědrosti a 

laskavosti a vyzdvihuje štědrost a laskavost jako základní a přirozené lidské vlastnosti, které 

v podobě daru umožňují vytvářet vztahy mezi lidmi. Tato dimenze morálky je zároveň tím, 

co vyzývá a podněcuje jednotlivce k tomu uvažovat o daru jako o něčem všudypřítomném. 

To by se však nedělo nebýt samotných habituálních dispozic jedince, kterých nabývá 

v průběhu života opakovanou činností. V případě uživatelů Hearthu je tím klíčovým ve 

většině ohled a bylo by tak možné mluvit o tzv. ekonomice ohledu, která představuje koncept 

Avnera Offera (1997). Tento ohled představuje něco, co drží jedince zavázaného, v případě 

uživatelů Hearthu především k životnímu a sociálnímu prostředí. Projevuje se snahou 

nehromadit věci, nelpět na nich a vytvářet si lepší vztahy s dalšími lidmi. Tyto morální 

dimenze tvoří onu morální asambláž, o které píše Zigon (2010), a společně konstruují základ 

pro to, aby mohl být dar v rámci Hearthu vůbec darován. Nejedná se tedy pouze o jednu 

morálku, která by způsobovala, že dar je dán a přijat, ale naopak je dar umožněn díky 

komplexu různých druhů morálek, které vzájemně koexistují a působí na jedince. Všechny 

tři dimenze jsou v neustálém dialogu a konkretizují se v jednání jednotlivců, přičemž druhá 

a třetí se v případě Hearthu výrazně staví proti té první. 

Veřejný diskurz morálky je v rámci Hearthu daný týmem lidí z Adato Paradigma a 

především Liborem Malým, který je jakožto zakladatel této sítě tvůrcem hlavní vize celého 

projektu. Celý tento morální systém je nazýván paradigma štědrosti a laskavosti, což však 

neznamená, že se jedná o ucelený, strukturovaný a stabilní koncept budoucího fungování 

společnosti. Naopak se při představování paradigmatu štědrosti a laskavosti lidmi z Adato 

Paradigma a Liborem Malým objevuje několik nesrovnalostí, která z tohoto paradigmatu 

činí jen těžko uchopitelný celek. Těmito nesrovnalostmi je například nejistota v tom, kdo 

může v paradigmatu žít a pro koho již není možné tento systém pochopit. Nesnadné 

uchopení paradigmatu štědrosti a laskavosti je zapříčiněno také spirituálními východisky 

celého paradigmatu. Ty do toho z větší míry vkládá Libor Malý, jelikož sám praktikuje učení 
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dzogčhen, které představuje hlavní učení jednoho ze čtyř proudů tibetského buddhismu. 

Z něj odvozuje mj. celkové směřování Hearthu i celé společnosti. Takto mluví o nedualitě, 

která je dokonalou skutečností, kdy si jedinec uvědomí, že všichni na světě jsou jedno. Lidé, 

kteří jsou si této neduality vědomi, jsou zároveň ti, kteří jsou připravení žít v novém 

paradigmatu. To znamená, že aby člověk byl schopný uvažovat v rámci tohoto paradigmatu, 

měl by mít přinejlepším alespoň trochu nějaký spirituální základ. Paradigma štědrosti a 

laskavosti kromě toho, že nastoluje morální hodnoty, představuje také nový duchovní směr, 

který má vést ke spokojenému životu. Hlavními rysy této spirituality jsou dar a štědrost, 

přičemž štědrost stojí na vrcholu všech hodnot a Hearth tak představuje určitou utopii 

štědrosti. Specifičností této spirituality je snaha vyjadřovat ji systémově racionálně. 

Jeden z klíčových rozporů se projevuje i na rovině celého směřování této sítě. Adato 

Paradigma spolu s Liborem Malým se snaží o změnu paradigmatu, ale zároveň tuto změnu 

nechtějí provádět násilně, jelikož lidé na ni musí být připraveni, tedy už v nějakém smyslu 

uvažovat v rámci tohoto „nového paradigmatu“. Navíc se jim nejedná o změnu systému, 

jelikož ten současný jim právě i prostřednictvím peněz Libora Malého umožňuje pohodlný 

život a Libor Malý nabyl svých majetků právě díky tomuto systému. Změna, kterou chtějí 

provést, není tedy systémová a do velké míry ani „paradigmatická“. Neustále se zdůrazňuje, 

že je totiž důležité mířit na lidi „připravené“ a nikoho nepřesvědčovat. V řeči Libora Malého 

je rozpor daný tím, že na jednu stranu uvažuje neustále v rámci Hearthu, popř. Adato 

Paradigma a paradigmatu štědrosti a laskavosti, a je tak limitován tímto kontextem, ačkoliv 

je zřejmá snaha zahrnout širší společenskoekonomický vývoj.  

Tyto rozpory a neurčitosti, které Hearth skýtá, však na druhou stranu dávají uživatelům 

a ambasadorům mnohem větší prostor k vlastnímu promýšlení daru i štědrosti. Nutno také 

říci, že o existenci paradigmatu štědrosti a laskavosti mají ponětí pouze ambasadoři a 

nanejvýš několik málo dalších jedinců. Navíc i ambasadoři, kteří paradigma štědrosti a 

laskavosti znají, o něm přemýšlejí spíše vágně jako o novém způsobu myšlení, které 

akcentuje hodnoty štědrosti a laskavosti. Z velké části si do jeho porozumění vkládají vlastní 

uvažování a vlastní morální hodnoty.  

Konečná podoba daru je ovlivněna výše specifikovanou morální asambláží. Na 

Hearthu je prezentována tzv. ideologie čistého daru (Parry 1986), přičemž čistý dar 

představuje jediný způsob, jak aktéři mohou o daru uvažovat. „Values“, ze kterých dar na 

Hearthu vychází, tvoří především představa daru bez nároku na odměnu, který však zároveň 

spojuje lidi, vytváří mezi nimi vazby a přináší radost nejen příjemci, ale i dárci. Stejně tak 

z uvažování některých uživatelů je zřejmé, že přejímají tyto „values“ a o daru uvažují jako 
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o tom čistém a nezištném. V „practices“ těchto aktérů se však ukazuje, že dar bývá velmi 

často rovnou vyvažován nějakým protidarem, který nabývá různých podob (drobné věci, 

radost, hodnocení).  

Celý systém darování na Hearthu nazývá Libor Malý ekonomika daru, které je možné 

nejlépe rozumět jako ekonomice v původním slova smyslu. Slovo oikonomia se poprvé 

objevilo ve starověkem Řecku ve významu řízení domácnosti, přičemž měla představovat 

antitezi tržního principu (Hann a Hart 2011). Podobně má ekonomika daru Libora Malého 

být jakýmsi doplňkem současného ekonomického systému, jehož cílem není jej zrušit, ale 

nahradit a doplnit v případě potřeby. V této ekonomice daru se mísí několik aspektů, které 

zahrnují rysy tržního systému, závazek zřetelný v jednáních aktérů a ideologii čistého daru. 

Ekonomika daru představuje pro Libora Malého prevenci dystopického fungování 

společnosti v budoucnosti. Uvažuje o ni jako o řešení současného ekonomického systému, 

který považuje za dlouhodobě neudržitelný. Z hlediska konceptu humánní ekonomie (human 

economy) je tomuto řešení možné rozumět především jako důrazu na praktickou stránku 

života lidí, propojení onoho „work“ a „life“, a také důrazu na duchovní a morální stránku 

celé ekonomické aktivity, které se projevuje v hodnotách štědrosti a laskavosti. Jedná se o 

odmítnutí peněz a obrat k hodnotě mezilidských vztahů. Cílem je dát lidem agency 

v ekonomickém působení v jejich běžných životech k tomu, aby se věnovali tomu, co přináší 

radost jak jim, tak ostatním. Samotný dar by tak měl poskytnout každému prostor 

k vlastnímu sebevyjádření a naplnění vlastních zájmů. Pokud tedy interpretujeme dar na 

Hearthu jako příklad humánní ekonomie, jedná se o prostředek, který vede jednotlivce 

k uvědomění si hodnot štědrosti a laskavosti v jednání s dalšími lidmi. Zároveň právě v daru 

někteří uživatelé hledají a v některých případech i nacházejí prostředek k uspokojení snahy 

vymanit se z tržního systému, stát se soběstačným a současně podléhat jiným lidem v rámci 

lokality. Dar tedy také podporuje rozvoj důvěry, spolupráce a pocitu sounáležitosti. Kromě 

daru je pro Hearth důležitým prostředkem pro vymanění se z neosobní struktury 

kapitálových trhů a státní byrokracie (Hart, Laville a Cattani 2010: 5) spiritualita, která 

umožňuje reformulaci společenských vztahů v transcendentní rovině. 
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