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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá otázkou využitelnosti metody mindfulness v pomáhajících 

profesích. Tato využitelnost se týká nejen oblasti osobního růstu, ale převážně možnosti 

osobní psychohygieny. Pomáhající profesionálové jsou často vystaveni velkému stresu. 

Metoda všímavosti je jedním z nástrojů, který pomáhá tento stres zvládat. Práce 

obsahuje i výzkumnou část, která se zaměřuje na zkušenost českých pomáhajících 

pracovníků s metodou všímavosti. 
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Abstract 

The bachelor thesis focuses on the issue of applicability of the method of mindfulness in 

helping professions. Its applicability concerns the sphere of personal growth as well as 

the personal psycho-hygiene. Helping professional are commonly under a great 

pressure. The method of mindfulness belongs among the tools of coping with stress. 

The thesis also contains a research part focusing on the experience of Czech helping 

professionals with the method of mindfulness. 
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Ú v o d  

Na začátku této práce bych rád uvedl svou osobní motivaci, která mě vedla 

k volbě tématu. S metodou všímavosti jsem se setkal před několika lety, daleko dříve, 

než jsem započal svá vysokoškolská studia. Dle mého názoru je všímavost přirozenou 

součástí lidské zkušenosti, která staví na velice jednoduchém principu zaměřené 

pozornosti a je jistým druhem sebereflexe. Moje prvotní zkušenost vychází z tradiční 

duchovní buddhistické tradice. Později jsem tuto zkušenost rozšířil o poznání, že je 

všímavost využívána jako léčebná metoda v euro-americkém prostředí psychoterapie. 

Skupina některých vyňatých meditačních technik je souhrnně označována termínem 

mindfulness. Dle mého názoru je metoda všímavosti užitečným nástrojem ve zvládání 

stresu, prevencí osobního vyčerpání a výtečným pomocníkem osobní psychohygieny.  

Práce se skládá ze tří na sebe navazujících celků. Široký záběr první teoretické 

části se po vymezení pojmu všímavosti věnuje nejprve historickým okolnostem a 

důležitým souvislostem vzniku metody všímavosti. Následuje část objasňující význam 

všímavosti a její základní eticko-psychologické principy. Teoretickou část uzavírá 

kapitola s přehledem několika základních meditačních technik, které jsou dnes 

využívány jak v rámci strukturovaných terapií tzv. třetí vlny KBT, tak v u nás rozšířené 

satiterapii. 

Druhá výzkumná část si neklade velké cíle. Respondenti výzkumné sondy 

představují spíše reprezentativní vzorek pomáhajících profesionálů, kteří používají 

metody všímavosti ke zlepšení svých profesních kvalit a prevenci v oblasti osobní 

psychohygieny. Cílem mé výzkumné sondy bylo zjistit, jaký vliv vnímají meditující na 

sebe sama. 

Třetí diskusní část práce pak volně navazuje na výsledky a podklady 

z předchozích kapitol a uvádí je do kontextu s žádanými kvalitami pomáhajících 

pracovníků. Součástí diskuse je též kapitola o případných možných negativních 

dopadech meditace. 



9 

 

1  D E S K R I P T I V N Í  Č Á S T  

1.1 Mindfulness – vymezení pojmu 

Mindfulness (všímavost) je technika původně vycházející z tradiční východní 

buddhistické filosofie. Zjednodušeně řečeno by se dala všímavost vyjádřit jako 

schopnost být duchem přítomný tady a teď. Všímavost je spíše příměrem, nežli 

překladem anglického výrazu mindfulness do češtiny. V češtině není zatím překlad 

tohoto výrazu jednotný a je tak možno se setkat i s pojmy bdělá pozornost nebo 

uvědomování apod. Technika všímavosti je sice součástí a základem buddhistické 

meditace1, její podstata je však zcela univerzální, protože se týká pozornosti a 

uvědomování (Williams a Penman, 2014, s. 9). Benda definuje mindfulness takto: 

„Všímavost (mindfulness) je schopnost nezaujatě zaznamenávat psychické a tělesné 

fenomény používané v přítomném okamžiku, schopnost být duchem přítomný tady a 

teď.  Tuto schopnost máme v jisté míře všichni a psychologové začínají tušit, že hraje 

důležitou roli v procesu psychoterapeutické změny“ (Benda, 2010). 

Pojem mindfulness v překladech do češtiny, kromě výrazu všímavost, nabývá 

poměrně značného množství významů. To proto, že jsou používány v různém kontextu 

a za různými účely. Asi nejvhodnější je právě slovo všímavost, popř. bdělá pozornost, 

ale je možno použít i bdělost, uvědomování, introspekce, holá pozornost nebo vědomé 

pozorování. V současnosti je všímavost poměrně jasně vymezena. Termín je rozšířen a 

má svůj konkrétní význam vycházející z terminologie behaviorálních teorií. V české 

literatuře se však objevuje termín všímavosti mnohem dříve, např. v této podobě: „Bdít - 

a neustále si být jasně vědom“ (Štekl, 1999). Písemný záznam z roku 1936, a jedná se 

tak o jeden z nejstarších písemných pramenů v české literatuře, uvádí termín všímavosti 

takto: „Stálé bdění! Neztotožňovat se s věcmi, pocity, myšlenkami atd. Ztotožnit se 

s tím Tichým Svědkem, jenž je za tím vším: tělem, pocity, myšlenkami, uvědomováním 

– a klidně to pozoruje“ (Doležal, 2004, s. 135). 

                                                 
1 Meditace je zpravidla definována jako vědomé úsilí změnit to, jak mysl funguje. Pálijské slovo 

pro meditaci je bhávaná, což znamená „kultivovat“ nebo „rozvíjet“ (Dhammika, 2008, s. 29). 
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Anglický výraz mindfulness označuje slovo pocházející z Abhidhammy2 – sati. 

Mysl s rozvinutou sati zaznamenává obsahy vědomí v původním, nehodnotícím 

významu.  Tohoto fenoménu je stále více využíváno v současné západní psychoterapii. 

Všímavost je především otázkou praxe. Není to jen „chytrá“ technika 

současného trendu psychologie, ale způsob života. Za výstižný je možno považovat 

popis, který definuje všímavost jako „uvědomování si, které vyvstává prostřednictvím 

úmyslného soustředění pozornosti v přítomném okamžiku a bez posuzování na 

zkušenost odhalující se okamžik za okamžikem“ (Kabat-Zinn, 2003). 

 

  

                                                 
2 Abhidhamma je eticko-psychologický systém vědění sestávající z buddhistické tradice. 



11 

 

1.2 Historické kořeny všímavosti 

Buddha poučuje mnichy: 

Víc a více, mniši, má mnich cvičit pozornost, bdění, 

aby se mu při cvičení pozornosti vědomí navenek nerozptýlilo… 

… pak v budoucnu nemůže více povstat utrpení. 

 

Mindfulness je v současnosti rozšířený a hojně užívaný pojem. K pochopení 

jeho významu v jeho plné celistvosti ovšem nestačí znát výše uvedené definice. 

K ozřejmění hloubky všímavosti a jejího plného významu je nutné tento fenomén 

zevrubně zkoumat. To lze udělat hledáním indicií a souvislostí v samotné historii jejího 

vzniku. Přestože termín mindfulness je poprvé spojován s průkopníkem meditace 

všímavosti, kterým je Jon Kabat-Zinn, na počátky užití všímavosti je nutné se podívat 

do historie staré již 2500 let. Podle Buddhova učení vede systematické rozvíjení 

všímavosti ke zmírňování utrpení a postupně až k dosažení nibbány. Buddhismus 

zakládá především na lidské zkušenosti, klade důraz na subjektivní kritické zvážení 

všeho, co předkládá. Nejde o systém založený na víře, ale na vlastní zkušenosti, kterou 

je vhodné ověřit. Používá introspekci a empirické metody zkoumání reality. 

Dále budou popsány pouze ty nejzákladnější – a pro tuto práci důležité 

historické podklady a souvislosti s fenoménem mindfulness. 

1.2.1 Siddhárta Gautama 

Buddha – vlastním jménem Siddhárta Gautama, se podle tradice narodil jako 

příslušník vládnoucí třídy, válečnického a panovnického rodu Šákjů, a je proto též 

nazýván Buddhou Šákjamunim. Údajů, pramenů a legend o jeho narození existuje 

mnoho. Nejčastěji je jeho narození uváděno okolo roku 560 př. Kr., v háji Lumbini 

(Procházka, 2002, s. 11) v jižní oblasti současného Nepálu. Podle legendy se jeho otci 

dostalo proroctví, že jeho syn opustí království a zřekne se následnictví trůnu. Aby se 

tak nestalo, zakázal mu jakýkoli styk s okolním světem a držel jej v blahobytu za 

branami paláce. Siddhárta tak prožil dětství a mládí v přepychu a nadbytku. Na prahu 

dospělosti mu byl dojednán sňatek s princeznou Jasodharou, se kterou měl později syna 

Rahula. Legenda dále vypravuje o naplnění proroctví, když Siddhárta poznal život 
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mimo brány paláce při svých čtyřech vyjížďkách do města. Nejprve potkal bezmocného 

starce, pak těžce nemocného, na to průvod se zemřelým a posledně mnicha. Setkání se 

stářím, nemocí a smrtí v něm vyvolaly truchlivé myšlenky o lidském osudu. Poslední 

setkání s mnichem mu ukázalo štěstí a klid toho, kdo se od smyslových věcí světa 

odvrátil. Nádhera jeho dvora se mu tak zprotivila a on se rozhodl všechnu marnotratnost 

opustit a pátrat po příčinách pozemských strastí a hlavně po prostředku k jejich 

odstranění. Proto jedné noci, když mu bylo 29 let, za svým vytčeným cílem uprchl ze 

svého domova. Vyhledal v té době známé učitele, aby mu poskytli odpovědi na jeho 

otázky, avšak nedostalo se mu uspokojivé odpovědi. Jednoho učitele po druhém opustil 

a rozhodl se dosáhnout vědění askezí, trýzněním těla, jak bylo tehdy v Indii zvykem. 

Svým odhodláním však došel až k fyzickým hranicím vlastního těla a místo vědění 

dosáhl vlastního vyčerpání na pokraji smrti. Pochopil, že se dosud ubíral špatnou 

cestou, začal opět přijímat potravu a pokračoval v přemítání o otázkách utrpení. Začal 

pozorovat a analyzovat sebe, svou mysl, tělesné potřeby, pocity, emoce, myšlenky, až 

k poznání jevů skrytých v podvědomí. Uvědomoval si, že se psychické pochody rodí a 

mizí v nepřetržitém proudu. Objevil, že pravou podstatou skutečnosti je neustálá 

proměna. Jedné noci, vnitřně osvícen, nabyl jistoty, že vytouženého cíle dosáhl, když 

nalezl čtyři ušlechtilé pravdy, které se staly základem jeho učení. Tím poznáním se stal 

Buddhou, stalo se tak v 35. roce jeho života. Označení buddha, s malým počátečním 

písmenem, znamená „probuzeného ze snu života ke skutečnosti“, Buddha s velkým 

počátečním písmenem označuje pak právě historického Siddhártu Gautamu. Praví se, že 

po dosažení osvícení zůstal Buddha několik týdnů v klidu a promýšlel své učení, aby 

své poznání pak mohl dalších 45 let veřejně předávat. Poznal, že živé bytosti trpí, 

protože nechápou, že nevědomost působí nekonečnou bolest a těžkosti. „Nenasytnost, 

hněv, neurvalost, závist a strach, to vše má svůj původ v nevědomosti“ (Giacobbe, 

2007, s. 23). Procházka (2002, s. 12) uvádí slova Buddhy, kterými započal svou pouť 

učitele: „Vrata pravdy jsou otevřena všem, kdo slyšet ji chce, přijď a slyš!“  

1.2.2 Čtyři vznešené pravdy 

Vysvětlit a definovat nauku Buddhy se dá různými způsoby a pojetím z různých 

úhlů pohledu. Co je smyslem nauky, co je buddhismus, kdo je a není buddhista a jak 
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moc se odlišuje od ostatních duchovních směrů a náboženství se různí v definicích 

dokonce i jednotlivých buddhistických přístupů. Ale jedno je společné všem 

následovníkům Buddhy – pochopení a realizace čtyř vznešených pravd. Ty jsou 

nejstručnějším vyjádřením celého Buddhova učení. Čtyři ušlechtilé pravdy jsou: pravda 

utrpení, pravda vzniku utrpení, pravda zániku utrpení a pravda cesty vedoucí k zániku 

utrpení. 

O čtyřech pravdách lze uvažovat nejen jako o základech pro racionální 

psychologii, ale hlavně, při správném pochopení a zažití, jako o základech pro vlastní 

sebereflexi a velice účinnou formu psychoterapie. 

Pravda utrpení. „První pravda učí, stručně řečeno, že úplně všechny formy 

jakékoli existence jsou neuspokojivé a strastné“ (Nyanatiloka, 2008, s. 176). 

Buddhistické učení nijak nepopírá, že život skýtá mnohé radosti a příjemné věci. Avšak 

poukazuje na to, že tyto radosti jsou jednak pomíjivé, tedy nestálé, ale hlavně 

zakořeněné v osobnosti – já a v jeho sobeckých vztazích k věcem a lidem. Dalším 

argumentem je fakt, že jakákoli radost je prožívána pouze dočasně, tedy do té doby, 

dokud je předmět radosti dostupný. V naší kultuře možná trochu negativně působící 

termín utrpení není pouze utrpením ve smyslu intenzivní duševní či fyzické bolesti, ale 

jde i o drobné formy neuspokojení, jako je podrážděnost, nespokojenost, nuda, nevole, 

beznadějné touhy, nenaplněná přání nebo obavy. S chápáním utrpení ve formě 

zármutku, strachu, nemoci a smrti samozřejmě problém nemáme. K tomu, jak již bylo 

naznačeno, jakákoli radost není stálá nebo trvalá, neboť každé potěšení jednou skončí. 

To jinými slovy může být pochopeno tak, že blahobyt a pohodlí je zárodkem strasti, 

tedy – utrpení. 

Pravda vzniku utrpení. Druhá ušlechtilá pravda říká, že všechno utrpení je 

způsobeno chtivostí a dala by se laicky vyložit jako nepochopení, neuvědomování a 

nepřijetí proměnlivosti reality, touhou po žádaném objektu a na druhé straně odmítáním 

či odporem k objektu nebo prožitku nechtěnému. Buddhovými slovy je příčinou utrpení 

žízeň, chtíč neboli touha, která může být dvojího typu. První je touha po smyslovém 

potěšení, která je obecně zřejmá. Druhá je touha po existenci a neexistenci – ta by se 

dnes dala nazvat narcistická, tedy touha po nějakém pevně daném obrazu sebe sama, 

touha po jistotě. A zatímco touhu po jistotě s jistotou uspokojit nelze, potěšení 
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buddhismus striktně nezakazuje, neradí radostí života se zříkat, jen varuje před 

připoutaností k nim. 

Pravda zániku utrpení. V jednoduchosti by se dala třetí pravda odvodit tak, že 

problém vysvobození od strastí života leží v překonání naší osobnosti, kterou jedině 

jsme se světem spojeni a skrze kterou svět prožíváme. Konkrétně pak třetí pravda učí, 

že vykořenění touhy vede nutně k zániku utrpení, k vysvobození. Vykořenit touhu není 

samozřejmě nic snadného a k takovému úkolu je nutné přistoupit právě prací na sobě. 

Uceleným návodem, jak takovou práci na sobě konat, je pak čtvrtá pravda, která vede 

k moudrosti3 a soucitu. Ještě přesněji je možné užít termínu soucítění, který lépe 

vyjadřuje snahu a postoj dlouhodobě praktikujícího (meditujícího). Tento postoj je 

možno též označit termínem altruismus.4 

Pravda cesty vedoucí k zániku utrpení. Čtvrtá vznešená pravda je též známá 

pod označením střední cesta a mohla by být chápána jako vyhýbání se oběma extrémům 

– požitkářství a sebetrýznění. Na Západě je spíše pěstováno požitkářství, ale ani 

k sebetrýznění nemáme často daleko při ustrnutí ve vině, smutku, depresi nebo v často 

nelogickém podmaňování se společenským a kulturním diktátům. Buddha pomocí 

osmidílné stezky učil správný přístup uprostřed těchto dvou extrémů. Osmidílná stezka 

má následujících osm faktorů: správné pochopení, správné smýšlení, správná mluva, 

správné jednání, správná životospráva, správné úsilí, správné rozjímání a správné 

soustředění. Podrobné vyložení celé osmidílné stezky není v této práci obsahově svým 

objemem možné, ale ty nejpodstatnější body (členy) stezky a jejich souvislosti 

s tématem práce budou vysvětleny dále v textu. 

Buddhova realizace nirvány byla vlastně objevením toho, co již bylo celou dobu 

přítomné. Buddha neobjevil něco nového. Díky správné všímavosti vnímal věci takové, 

jakými ve skutečnosti byly. Vyhaslo pouze falešné vnímání a pokroucené představy o 

vlastní osobě – já. Nezměnilo se nic, kromě úhlu pohledu pozorovatele, čehož dnes 

využívá psychoterapie mnoha různých přístupů. Učení Buddhy de facto tvrdí, že my 

podléháme procesu myšlení, naivnímu sklonu věřit, že věci jsou, nebo by měly být 

takové, jak si přejeme, místo toho, abychom viděli realitu takovou, jaká je. Jak podle 

druhé pravdy vzniká utrpení? Z touhy, na což poukazuje v základech západní 

                                                 
3 Moudrostí je zde myšlena moudrost zvládání života v buddhistickém duchu. 
4 Problematice altruismu bude věnována jedna z kapitol. 
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psychologie již sám Freud5. A jak je možné vymanit se z koloběhu strastí? Správným 

náhledem, uvědoměním a uzpůsobením chování a myšlení. Dnes hovoříme např. o 

racionální, kauzální, rekonstrukční, náhledové nebo kognitivně-behaviorální terapii. 

1.2.3 Sedmý člen ušlechtilé osmidílné stezky 

Všech osm členů stezky má svůj význam v buddhistické teorii a samozřejmě i 

praxi vedoucí k osvobození – nirváně. Pro účely této práce má největší význam právě 

sedmý člen stezky – Pravá všímavost (sammá-sati). Rozmanitost jevů – podnětů, 

počitků aj., které přicházejí a nabízejí se k mentálnímu zpracování, je větší než 

nepřeberné množství. Abhidhammický trénink používá několik různých technik 

uvědomování, které jsou zaměřeny ke čtyřem metodicky rozlišovaným oblastem 

skutečnosti, konkrétně ke čtyřem podkladům nebo pilířům všímavosti: 

Č t y ř i  p i l í ř e  r o z j í m a v é  p o z o r n o s t i  

1. uvědomování těla (kája-annupassaná), 

2. uvědomování cítění (vedaná-annupassaná), 

3. uvědomování stavu mysli (čitta-annupassaná), 

4. uvědomování používaných obsahů mysli (dhammá-annupassaná).  

 

Uvědomění těla, cítění (pocitů), stavů mysli a obsahů (předmětů) mysli jsou 

skupinami fenoménů, které může člověk bezprostředně prožít. Uvědomění těla znamená 

všímavé zaznamenávání veškerých tělesných procesů, které jsou zaznamenatelné našimi 

smysly. Uvědomění pocitů, cítění, rozlišuje příjemné, nepříjemné a neutrální, ve 

smyslu prvotní reakce na podnět. Stavy mysli jsou pozorováním mentálních pochodů, 

např. být rozzlobený či nerozzlobený, být spokojený či nespokojený, zamilovaný či 

melancholický. Předměty (obsahy) mysli jsou momentálně v mysli přítomné 

fenomény, chápané prostřednictvím nauky Abhidhammy  (Nyanatiloka, 2008; Frýba, 

2002b). 

                                                 
5 Benda (2010) uvádí: „Všímavost do určité míry odpovídá Freudově volně se vznášející 

pozornosti.“ 
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1.3 Všímavost jako terapie 

„Pozorovat čisté dění. 

Je to prosté neosobní pozorování toho, co zde je. 

I učenci zevních věd přichází tomu již na chuť 

a navrhují jako pomůcku k poznání  

toto prosté pozorování.“ 

František Drtikol, 1939 

 

Učení historického Buddhy je považováno za ucelený, propracovaný systém, 

který v buddhistické terminologii při správném úsilí vede během jednoho lidského 

života od strastného žití k vysvobození od utrpení. Není proto divu, že některé větší či 

menší fragmenty Buddhova učení jsou s úspěchem implementovány do dnešní formy 

péče o člověka, péče o duši. Příkladem může být tzv. třetí vlna behaviorální terapie 

(souhrnně označovaná jako mindfulness), satiterapie, rogersovský přístup, gestalt 

inspirovaný zenbuddhismem (Vybíral a Roubal, 2010, s. 169) nebo transpersonální 

psychoterapie, která se nechala inspirovat jednak buddhismem a ještě starším 

hinduismem. „Všímavost se přitom ukazuje být faktorem přítomným možná v jakékoli 

psychoterapii. Zdá se, že všímavost by mohla pomoci porozumět tomu, co se děje 

v psychoterapii napříč psychoterapeutickými směry“ (Benda, 2010). 

Meditace všímavosti odkrývá tvrdou realitu naší mysli a je schopna to dělat 

každým okamžikem a každodenně. „Necvičená“ mysl si sama pro sebe něco mumlá, 

přemítá, šeptá, intrikuje nebo uvažuje, a to často bez našeho vědomí, bez naší vědomé 

pozornosti. Většina našeho vnitřního života obsahuje tisíce a tisíce fragmentů myslícího 

principu, ať už se jedná o myšlenky, úvahy, plánování, vzpomínání nebo hodnocení. 

„Tohle bych chtěl. Tamto se mi nelíbí. Jaké bude počasí? On mi křivdil. Co bude dnes 

k obědu? Co si o sobě myslí! Nebaví mě to. Jak tohle můžu získat? Chci lepší auto. 

Chci víc peněz…“ 

Tuto netrénovanou mysl všedního dne bere buddhistická meditace jako základní, 

výchozí bod a vyžaduje rozvíjení prosté pozornosti – pozorování mysli, emocí a těla 

takových, jaké skutečně jsou. „A je rozhodujícím principem buddhistické psychologie, 

že tento druh pozornosti je sám o sobě léčivý“ (Epstein, 2013, s. 112). Schopnost léčit 

tento přístup skutečně má a může si jej vyzkoušet každý člověk, který je ochoten na 
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sobě pracovat, kultivovat svou psychickou stránku, zklidňovat své mentální pochody a 

získávat nad svou myslí kontrolu a nadhled. S buddhismem taková kultivace není nutně 

vázána. 

Léčení všednodenních starostí je možné nejen u zdravého člověka, ale 

především se může uplatnit i tam, kde je psychika člověka již narušena, tedy u mnoha 

patologií. „Psychologové obeznámení s meditačními postupy v posledních letech 

prokázali, že i jen velmi malé rozvinutí schopnosti všímavosti může významně pomoci 

v léčbě chronické bolesti, poruch vyvolaných stresem, úzkosti, depresí, závislostí, 

poruch příjmu potravy a mnoha jiných potíží“ (Benda, 2012, s. 12). Prostá pozornost 

klade jen minimum podmínek ke šťastnějšímu žití. Jednou z nich je, aby se meditující 

nesnažil filtrovat nepříjemné, aby přijímal vše, co je dané. Tato schopnost brát vše co je 

takové, jaké to je, odhaluje, jak vytrvalá, vynalézavá a zatvrzelá obrana ega může být. 

Prostá pozornost je nezaujatá, otevřená, neposuzující, trpělivá a neosobní, „…napomáhá 

schopnosti transformovat psychické rušivé vlivy v objekty meditace, čímž dělá 

z pověstné hrozby výzvu, a tím má ohromný psychoterapeutický přínos.“ (Epstein, 

2013, s. 127). 

1.3.1 Původní význam všímavosti 

Jak již bylo uvedeno, skupina technik mindfulness je souborem několika desítek 

technik pocházejících z theravádových textů zaznamenávající Buddhovo učení 

v nejpůvodnější formě. Vytržení několika, byť těch nejdůležitějších meditačních technik 

z širšího kontextu buddhistické meditační praxe a jejich využívání v psychoterapii je 

sice mnohdy účinné, ale efektivita a užitečnost metod je s řádnou buddhistickou praxí 

nesrovnatelná. Význačný autor několika publikací o všímavosti – Jon Kabat-Zinn 

upozorňuje na to, že opomenutí spirituálního aspektu všímavosti může limitovat její 

ucelené pochopení a snížit potenciál její praxe (Kabat-Zinn, 2015). 

Nauka buddhismu samozřejmě nebyla nikdy určena jako metoda péče o duši, 

právě pro jádro celé nauky a její základní stavební kámen – učení o ne-já. Buddhismus 

není psychoterapie6 pečující o osobnost – já, ale probuzení do skutečnosti. Do 

skutečnosti, že realita, pravda, přítomný okamžik nebo skutečná povaha a podoba 

                                                 
6 Při zadání termínu: „Buddhismus není psychoterapie“ do internetového vyhledavače lze nalézt 

mnoho zajímavých článků na toto téma. 
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našeho prostředí je sama o sobě čistá a neposkvrněná. Klíčem k tomuto prozření je 

neztotožňování se s obsahy mysli. Konečným cílem následovníka Buddhova učení je 

vysvobození z iluze – máji, probuzením do skutečnosti takové jaká je, která je zároveň 

dokonalá a sama o sobě pravdivá – právě bez myšlenkového zasahování a jejího 

hodnocení. 

Všímavost je perfektní startovací strategie a přináší své plody. S všímavostí, se 

základem v pozorování nádechu a výdechu, lze vystačit na duchovní cestě dlouhá 

počáteční léta. Spoustě duchovně hledajících vydrží tato metoda, pokud je dělána 

poctivě, třeba i do konce jejich života. Všímavost je zároveň počátečním cvičením i tím 

vrcholným. Mění se pouze objekty vnímání. 

U pozorování dechu může být významným pokrokem objevení dalších dvou fází 

dechu. Nádech – pauza – výdech – pauza. To, co se děje mezi nádechem a výdechem 

lze přirovnat například k pohybu kyvadla, které se při změně pohybu vždy na chvilku 

zastaví. Je to pauza velice krátká, ale s obrovským významem. Tatáž pauza existuje i 

mezi jednotlivými myšlenkami, ale není netrénovanou myslí běžně zachytitelná. 

Pokročilou praxí lze pauzu mezi myšlenkami zprvu zachytit velice krátkou. Pokrokem 

meditujícího je pak při pozorování této pauzy její prodlužování, prodlužování 

bezmyšlenkového prázdna. 

Meditace, jež začíná pozorností nad dechem, se také prohlubuje s pozorností 

věnovanou dalším tělesným vjemům, pocitům, myšlenkám a právě pauzám mezi 

jednotlivými obsahy vědomí. Uvědomováním si postupně mizí rozdíl mezi 

pozorovatelem a pozorovaným a nastupuje jistý druh spontánnosti, kterou řada 

západních psychologů zaměňuje s představou pravého já. Z buddhistického pohledu 

takové činy vycházejí přímo z jasného vnímání a není zapotřebí předpokládat nějakého 

činitele, který je uskutečňuje (Epstein, 2013, s. 113). Tím, že se meditující 

neidentifikuje s obsahy své mysli, děje se postupně něco velice zajímavého – pocity a 

myšlenky postupně ztrácejí svou energii, svůj náboj a čím dál více jsou vnímány právě 

jako pouhé pocity nebo pouhé myšlenky. To je základní požadovaný pokrok 

meditujícího, požadovaný cíl všímavosti pro praktikujícího stoupence buddhismu. 
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1.3.2 Abhidhamma 

V psychologicky zaměřených časopisech po celém světě roste téměř 

exponenciálně množství článků pojednávajících o možnostech a užití všímavosti 

v psychoterapii. Vybíral a Roubal (2010) uznávají hodnotu všímavosti pro psychoterapii 

v euro-americkém prostoru a hovoří o ní jako o klíčovém pojmu eticko-

psychologického systému Abhidhamma. K tématu doplňují: „Abhidhamma považuje 

všímavost za centrální schopnost lidské mysli“ (Vybíral a Roubal, 2010, s. 584). Frýba 

(2002b, s. 11) uvádí: „Být šťasten je dovednost, kterou se lze naučit. (…) Toto umění 

žít šťastně vychází ze staré moudrosti Abhidhammy, která je používána a ověřována již 

dva a půl tisíce let.“ Aylward (2007) a další autoři o Abhidhammě hovoří jako o 

nejvyšším učení, které se zabývá analýzou vědomí, mysli a reality pečlivým a 

komplexním způsobem. Zájem západních vědců o buddhistickou filosofii, psychologii a 

etiku lze datovat již od druhé poloviny devatenáctého století. Staré buddhistické texty 

označované souhrnně termínem Abhidhamma vydávají psychologům mnohá tajemství 

týkající se fungování lidské mysli. Texty Abhidhammy je možno volně přeložit a 

pochopit jako etickou psychologii. Frýba uvádí: „Abhidhamma je psychologický 

systém, konstruovaný na principu etických kritérií. Jeho účelem je dát postupné vedení 

k dosažení stavu nejjemnějšího štěstí zde a nyní, označovaného jako Nibbána. Nibbána 

představuje nejvyšší stupeň v hierarchii buddhistických hodnot. A uvnitř tohoto systému 

jsou všechny stavy a hnutí mysli eticky hodnocené“ (Frýba, 2002b, s. 4). Soubor nauk 

vycházející z Buddhova učení a používaný jako eticko-psychologický systém školení a 

kultivace mysli se označuje jako Abhidhamma. Kromě kultivace mysli jsou tyto 

mentální techniky užívány jako součást psychohygieny a psychologie. Abhidhamma je 

považována za prototyp asijských systémů psychologie s tím rozdílem, že od 

psychologie naší kultury se liší v naprosté vázanosti na pedagogickou a terapeutickou 

praxi, jakož i v absenci teoretických spekulací. Etickým účelem Abhidhammy je 

osvobozování mysli od motivací vedoucích k utrpení a umění schopností žít šťastně. 

„Abhidhamma jako psychologický systém vychází jen z toho, že vidíme, slyšíme, 

čicháme, chutnáme, hmatáme a jsme schopni to viděné, slyšené atd. uvést v mysli do 

vztahů, a že každý prožitek cítíme příjemně, neutrálně či nepříjemně (…) je tu 

rozhodující zjištění, že máme tendenci lpět na příjemném, bránit se nepříjemnému a 

ignorovat neutrální“ (Frýba, 1991, s. 25). 
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Zde popsaná emancipace mysli staví na základech metody všímavosti 

(satipatthana) užívané jednak jako formální meditace, ale hlavně všímavosti prolínající 

každodenní jednání. Abhidhamma je užívána jako prostředek v cvičení Dhammy,7 která 

může, ale nemusí být pojímána nábožensky. Pokud není Abhidhamma pojímána 

nábožensky, je to metoda umění žít, užívající dovednosti zvládat utrpení a dosahovat 

štěstí. Avšak vlivný autor na poli všímavosti Kabat-Zinn upozorňuje na to, že 

opomenutí spirituálního aspektu všímavosti může limitovat kompletní pochopení 

potenciálu její praxe.  

Psychologie Abhidhammy je výsledkem tréninku satipatthany. V tomto smyslu 

Abhidhamma přesahuje filozofické nebo psychologické teorie a rovněž tak metody 

satiterapie. 

1.3.3 Satiterapie 

Satiterapie je originální psychoterapeutická metoda využívající všímavost. 

Satiterapie zůstává svým konceptem a etickou stránkou velmi blízká svému původu, 

aniž by byla religiózní, a je de facto uceleným systémem užívání všímavosti. 

Samostatná kapitola je satiterapii věnována z několika důvodů. Prvním důvodem je, že 

jejím hlavním představitelem a zakladatelem je psycholog, psychoterapeut a 

buddhistický mnich českého původu – Mirko Frýba. Dalším důvodem je, že satiterapie 

jako psychoterapeutická metoda je dostupná v Čechách. Existuje zde kvalitní, relativně 

snadno dostupná literatura a kvalifikovaný přístup, včetně možnosti absolvování 

sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku v satiterapii. V neposlední řadě je 

satiterapie výjimečná právě komplexností přístupu a jde tak o ucelený systém terapie 

převzatý z buddhistické Abhidhammy a neopomíjející její důležité fragmenty. 

Satiterapie byla vyvinuta ze skupinových meditativních cvičení, které Frýba vedl 

od šedesátých let ve Švýcarsku. Frýba původně jako student psychologie odjel v roce 

1967 do Indie, kde studoval jógu a meditační postupy. Účinnost terapie byla poprvé 

prokázána při léčbě drogově závislých psychiatrických pacientů nebo skupině pacientů 

s neurotickou poruchou při výzkumu provedeném na Psychiatrické poliklinice 

univerzity v Bernu (Frýba, 2002a, s. 1). 

                                                 
7 Učení Buddhy se během staletí vyvinulo v mnohé směry, školy a linie, které se značně liší. 

Původně nejstarším názvem pro toto učení je dhamma v jazyce páli a dharma v sanskrtu. 
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Pro satiterapii je charakteristické, že z buddhismu nečerpá pouze všímavost, ale 

terapie používá i další postupy, shrnuté v psychologii Abhidhammy. Tyto postupy 

popisují základní struktury všech mentálních a tělesných jevů, s nimiž může mít člověk 

zkušenost. Kromě mentálních a tělesných jevů ve vztahu k  vědomí jde o dynamiku 

vztahů samotných mezi sebou. Satiterapie je léčba všímáním si procesů prožívání, které 

se vyskytují mimo význam slov. Koncept sati v Abhidhammě označuje základ dvou 

fenoménů: jasného prožívání a přímého poznávání. Schopnost mysli, která tyto dva 

procesy koordinuje a zajišťuje interakci mezi osobou a jejím prostředím, můžeme 

označit jako sati. Na nejelementárnější úrovni sati pouze sleduje prožívání, zatímco 

v kontextu hlubokého porozumění Abhidhammě je “pravá všímavost“ prostředkem 

k dosažení harmonie mysli, uvolnění a ochrany před utrpením (Frýba, 2002a, s. 2). 

Satiterapie využívá techniky psychodramatu, pohybového a výtvarného 

vyjadřování, ale právě i meditačního zvnitřňování za účelem získání osvobozujícího 

vhledu do životně důležitých souvislostí. Satiterapie umožňuje respektování osoby ve 

smyslu přístupu Carla Rogerse. Její základní technika je kotvení v prožitkové 

skutečnosti, kotvení v pěti smyslech, kterou Frýba humorně nazývá: „Máte všech pět 

pohromadě?“ Celý systém je terapeuticky funkčním celkem s přesahem do 

transcendentna a plně využívá potenciálu zklidněné mysli. Důležité je však zmínit, že 

klienti se zpravidla s meditací nesetkávají, ta patří rozvoji terapeutů. Pro klienty jsou 

specifickými postupy, kromě zmíněného kotvení, ještě techniky reflektování, 

komentování, konkretizace nebo průzkum psychotopu. „Satiterapie je primárně 

zaměřená na pomoc pacientovi nebo klientovi při jeho zvládání utrpení, bez ohledu na 

jeho pojetí hodnot nebo etiky.  Psychoterapeut má však samozřejmě etiku Dhammy 

znát“ (Frýba, 2002a, s. 4). 

Sati je tedy dovedností, kterou lze trénovat. Podstatou všech abhidhammických 

praktik je podpora mentálního zdraví a zlepšování kvality života kultivací etického 

jednání a meditace – samádhi, což spočívá v tréninku všímavosti a vhledu – 

satipatthana-vipassaná (Frýba, 2002a, s. 2). 
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1.3.4 Jon Kabat-Zinn 

Pojem mindfulness nabývá významu a je spojován hlavně s jedním přístupem 

psychoterapie v rámci nových kognitivně-behaviorálních směrů. Někdy je termín 

mindfulness označován jako tzv. třetí vlna behaviorálních terapií nebo třetí vlna KBT. 

Obecně však roste zájem o všímavost a její využití v terapii v posledních letech značnou 

měrou, o čemž svědčí i exponenciální růst počtu publikovaných odborných článků, 

které se problematiky mindfulness týkají (viz graf v příloze č. 2). Bohužel na rozdíl 

např. od satiterapie, kde je kontext celé Abhidhammy zachován, u KBT se jedná často o 

vytržení jedné techniky ze smysluplného celku eticko-psychologického učení 

theravádové buddhistické tradice – Abhidhammy8, která je systematizovaným „know-

how“ pro zvládání života, překonávání utrpení a dosahování štěstí. Nicméně o využití 

potenciálu zaměření pozornosti – všímavosti – není pochyb. Úsilí se zaměřuje na změnu 

vztahu ke klientovým nepříjemným či nechtěným myšlenkám, prožitkům a 

zkušenostem. Klíčová je dovednost vědomě zaměřovat pozornost na „zde a nyní”, a to 

nehodnotícím způsobem. Úkolem a požadavkem na klienta a jeho práci na sobě je 

přijímat obsahy mysli takové, jaké jsou, udělat jim prostor, nepokoušet se je 

kontrolovat, měnit je, vyhýbat se jim, a to dokonce ani v případě těch nejbolestnějších 

myšlenek a emocí. Samotné přeučování, pro behaviorální směry typické, zajisté přináší 

výsledky. Že je přeprogramování mentálního aparátu možné, účinné a klientovi přináší 

úlevu, o tom nás již dávno přesvědčily přístupy wolpeovského nebo skinnerovského 

podmiňování a celá behaviorální psychoterapie. Kabat-Zinn ovšem přichází s možností 

využít celý abhidhammický komplex technik a povyšuje práci s myslí na mnohem 

sofistikovanější úroveň práce. Přebírá techniky Abhidhammy a zasazuje je do kontextu 

západního stylu práce s myslí. Kabat-Zinn přinesl několik konkrétních technik a další 

autoři na jeho práci navazují.  

                                                 
8 Viz kapitolu 1.3.1. 
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1.4 Techniky všímavosti 

Směry, které využívají všímavost jako specifickou formu psychoterapeutické 

metody, lze rozdělit na metody vyvinuté v západním euro-americkém 

psychoterapeutickém prostředí (tzv. třetí vlna behaviorálních terapií) a metody, které 

byly vyvinuty v oblastech, kde má systém Abhidhammy tradici. Své specifické místo 

má v českém prostředí rozšířená satiterapie. 

1.4.1 Kabat-Zinn a MBSR 

Nejznámější a v zahraničí nejčastěji zmiňovanou formou terapie využívající 

všímavost je metoda MBSR. Metodu Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) 

vytvořil Jon Kabat-Zinn na lékařské fakultě Massachusettské univerzity. Tato na 

všímavosti založená redukce stresu se řadí do skupiny kognitivně-behaviorálních terapií 

(Benda, 2007). Kabat-Zinn byl dobře obeznámen s buddhismem i tradičními kořeny 

všímavosti. Jeho záměrem bylo tyto metody vyjmout z tradičního rámce a využít je 

v západním euro-americkém psychoterapeutickém prostředí. 

Klienti v MBSR absolvují zpravidla kurs s délkou trvání osm týdnů. Setkávají se 

ve větší skupině jedenkrát týdně a absolvují nácvik meditace všímavosti, všímavé 

cvičení jógy, přednášky o všímavosti, stresu a emocích. Hlavním cílem je zaznamenávat 

veškeré myšlenky, pocity a tělesné vjemy tak, jak se objevují. Důležité je tak činit bez 

posuzování. 

Techniky MBSR byly původně vytvořeny pro pacienty s chronickou bolestí. 

Později přišlo rozšíření na další problémy: úzkostnou poruchu, poruchy příjmu potravy, 

depresi, pacienty s rakovinou (Benda, 2007). 

Další, na všímavosti založené psychoterapeutické přístupy, pak vznikaly během 

dalších let. Konkrétně se jedná o kognitivní terapie – MBCT, terapie přijetí a odevzdání 

– ACT a dialekticko-behaviorální terapie – DBT (Benda, 2010). 

1.4.2 MBCT a další směry 

Jedni z prvních, kteří rozšiřovali na všímavosti založené kurzy, byli Mark 

Williams, John Teasdal a Zindel Segal (Williams a Penman, 2014; Didonna, 2009).  
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Mindfulness-Based Cognitive Therapy je metodě MBSR velmi podobná. Je prioritně 

zaměřena na prevenci relapsu depresivních pacientů. MBCT má ve svém repertoáru 

několik technik založených na všímavosti. Jedna ze základních je technika v podobě 

krátkého cvičení, kdy klient 3 minuty pozoruje dech a zaujímá nehodnotící postoj vůči 

svým prožitkům. Technika se nazývá Prostor k nadechnutí. Cvičení je doporučováno 

opakovat několikrát denně. MBCT si našla své místo i v kruzích laické veřejnosti 

prostřednictvím knih zaměřených na všímavost a techniky MBCT. Jedna z knih 

(Williams a Penman, 2014) je v této práci na několika místech citována. Konkrétní 

meditace vždy více či méně vycházejí z tradiční buddhistické meditační praxe, avšak 

dostávají netradiční podobu, jako například: Čokoládová meditace, meditace Všímavého 

jedení, meditace Zvuky a myšlenky, Odhalování nesnází, meditace rozvíjející laskavost a 

soucit nazvaná Spřátelení nebo meditační cvičení Deset prstů vděčnosti – jednou denně 

si uvědomit deset věcí, za které jsme vděčni. Účelem je začít si uvědomovat drobné, 

jinak nepovšimnuté součásti všedního dne (Philippot & Zindel, 2009). 

D B T  

Dialectical Behavior Therapy (DBT) byla původně vyvinuta pro osoby 

s hraniční poruchou osobnosti. Kromě snahy o změnu zavedla také akceptaci reality, 

jaká je – technologie akceptace. Technologii akceptace čerpá ze zenového buddhismu. 

DBT kombinuje kognitivně-behaviorální strategie zaměřené na změnu myšlení, emocí a 

chování, s rozvojem všímavosti zaměřené na schopnost akceptace. 

Metoda DBT pracuje se třemi kvalitami mysli. Jsou to – pozorování, mentální 

popis pozorovaného a zapojení se do právě prováděné aktivity celou svou bytostí. Jedná 

se tak o spolupráci reflektovaného pociťování a rozmyslu (Didonna, 2009). 

A C T  

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) se ve své teorii opírá mj. o 

výzkum lidské řeči a poznávání, teorii vztažného rámce (Benda, 2007). Stěžejním 

konceptem je snaha vyhýbat se negativním zkušenostem jako příčině problémů.  
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ACT rozvíjí schopnost neidentifikovat se s vlastními myšlenkami a pocity. Tato 

schopnost je pojmenována jako kognitivní defúze. Podporuje klienta v tom, aby odlišil 

sebe jako pozorovatele od obsahů jeho mysli (Benda, 2007). 

1.4.3 Terapeutické strategie mindfulness 

Kognitivní defúze pracuje s faktem, že myšlenky vypadají jako realita, pro 

prožívajícího jsou pravdivé a bez povšimnutí začnou ovlivňovat naše chování (fúze). 

Pokud jsme schopni odstupu od myšlenek, jejich pozorování a neztotožňování se s nimi, 

je možno využít kognitivní defúzi - uvědomění, že naše myšlenky jsou jenom prchavé, 

pomíjivé jevy, které se neustále mění. Další převzatou technikou v rámci mindfulness je 

akceptace. 

Akceptace jako alternativa (akceptace nepříjemných pocitů) je způsob 

„poslušnosti“ mysli, kdy je možno myšlenky a pocity nechat přicházet (a odcházet) a 

nebránit se jim. Je to ochota prožívat negativní myšlenky a pocity, dát si svolení prožít 

je, což samozřejmě nemusí znamenat pokrytecké vítání negativních pocitů, ale jen jejich 

přijetí. 

Kontakt s přítomným momentem znamená plné uvědomování a prožívání 

„zde a nyní“ se zájmem a plnou otevřeností k přítomnému okamžiku. Tato dovednost se 

procvičuje při nejrůznějších činnostech a životních momentech.  

Kontakt se svým „self“ znamená prožití a uvědomění si toho, že já nejsem mé 

myšlenky, ale že myšlenky jsou něco, co já mohu nahlížet. Ten, kdo užívá technik 

mindfulness, časem může zažívat pocit uvědomění si toho, že „já“ nejsem mé 

myšlenky, pocity, vzpomínky, touhy, sociální role nebo fyzické pocity, čímž se 

skutečně dostává k samotným kořenům Abhidhammy i filosofie buddhismu, ale 

k takovému cíli již samotná technika v rámci terapie neinklinuje. 

1.4.4 Techniky satiterapie 

Metody satiterapie se řadí k terapeutickým systémům, které vycházejí 

z původních technik systému Abhidhammy. Satiterapie má v českém prostředí své 

specifické místo a její konkrétní techniky je možno považovat za reprezentativní vzorek 
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z mnoha meditačních technik, jejichž kořeny lze vysledovat do historie staré 2500 let. 

Existuje mnoho meditačních technik a účelem každé z nich bylo překonat určitý 

problém nebo dosáhnout určitý mentální stav. Základní typy meditace jsou všímavost 

k dechu (ánápána sati) a meditace laskavosti. Za nejdůležitější pro zpravidla tradiční 

ortodoxní buddhisty, ale nejen pro ně, je možno považovat meditaci vhledu 

(vipassaná).9 

V š í m á n í  n á d e c h u  a  v ý d e c h u  

Ánápána-sati, neboli sledování nádechu a výdechu, je jedním z nejdůležitějších 

cvičení vedoucích k dosažení soustředění mysli a čtyř pohroužení (Nyanatiloka, 2008, s. 

24). Klasický překlad Abhidhammy, který uvádí Nyanatiloka (2008, s. 24) je stručný a 

jasný: „Když se nadechuje dlouze, ví: ‚nadechuji se dlouze‘; když vydechuje dlouze, ví: 

‚vydechuji dlouze‘. Když se nadechuje krátce, ví: ‚nadechuji se krátce‘; když vydechuje 

krátce, ví: ‚vydechuji krátce‘.“ Toto cvičení je vskutku klíčové. Cvičení je součástí 

sedmého členu stezky, Buddhovy čtvrté pravdy. Předností je, že není nutné se nijak 

zvlášť tuto techniku učit. Přestože nádech je biologicky děj aktivní, každý člověk se 

nadechuje zcela přirozeně sám. Výdech je následně uvolněním bránice a dýchacích 

svalů. Meditativní je pak zaměření pozornosti na tento rytmus dechu – nádech, výdech. 

V pokročilé formě meditace jsou uvědomovány ještě další dvě fáze dechu – zcela krátká 

pauza mezi nádechem a výdechem a delší pauza mezi výdechem a nádechem. 

M e d i t a c e  l a s k a v o s t i  

Pokud by se kdokoli zaměřil pouze na nácvik všímavosti a opomněl by další 

složky, které ji podporují či s ní souvisejí, může přinejmenším dojít k nedosažení plného 

potenciálu a nevyužití metody všímavosti v jejím možném rozsahu. Jak uvádí Giacobbe 

(2007, s. 103), „pouze s všeobecnou láskou se život naplní pokojem a radostí.“ 

Podstatou meditace milující laskavosti (mettá) je přání blaha a štěstí všem živým 

bytostem. Je rozvíjena milující laskavost a soucit ke všem bytostem. Obvykle se 

praktikuje zároveň s bdělou pozorností všímání nádechu a výdechu. Meditace laskavosti 

                                                 
9 Pálijské slovo vipassaná doslova znamená „vidět dovnitř“ nebo „vidět hluboko“. 
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velice úzce souvisí s konceptem Abhidhammy, ale tato její důležitá součást je v euro-

americkém modelu terapií bohužel často opomíjena. Abhidhamma poukazuje na 

rozvinutí laskavosti na podkladu soucítění. Zde je dlužno podotknout, že soucítění má 

jiný význam, nežli prostý soucit, což trefně vystihuje například František Drtikol: 

„Soucítění není soucit. – Soucítění je daleko vyšší, je všestranné. Soucit je 

jednostranný“ (Doležal, 2004, s. 98). Meditací laskavosti a jejím opakováním dochází 

zároveň k její kultivaci a rozvoji. Lze dojít k pochopení a porozumění, které umožňuje 

soucítit s veškerým projeveným bytím. 

M e d i t a c e  v  c h ů z i  

Důvodů, proč člověk chodí, je velké množství. Obvykle chodíme do práce, do 

školy, chodíme na nákup, chodíme po pláži, navštěvujeme pěšky památky, procházíme 

se, abychom se uklidnili, chodíme k jídelnímu stolu a jistě z mnoha dalších důvodů. 

Když jdeme k zubnímu lékaři, je to jiné, než se procházet po pláži. Rozdíl je ve stavu 

mysli. Další rozdíl je, pokud cestu vykonáváme jen za účelem dostat se z bodu A do 

bodu B nebo jdeme vědomě. Nejít jen s myslí zaplněnou myšlenkami na cíl. Prostě jdu! 

Nhat Hanh (1999, s. 40) to ozřejmuje takto: „Meditace při chůzi znamená, že 

máme potěšení z chůze – nikoli abychom někam došli, nýbrž pro chůzi samu.“ 

Podmínky této meditace jsou jako obvykle jednoduché, zato velice účinné. Kráčíme 

trochu pomaleji, než jak jsme běžně zvyklí. Zaměříme pozornost jednak na své kroky, a 

také na rytmus dechu v souvislosti s chůzí. Je možno i počítat, kolik kroků na jeden 

nádech nebo výdech uděláme. Účel je zřejmý – na podkladu uvědomění si pokud 

možno každého kroku a každého nádechu a výdechu – jít a být vědomě v přítomném 

okamžiku. Zaznamenáme-li při chůzi něco, co stojí za pozornost, jako například 

rozkvetlý strom, hrající si děti, zpívající ptáčky nebo hezkou oblohu, můžeme se potěšit 

krásnými výjevy a poté se zpět vrátit k meditaci. Bývá obvyklé, že si meditující oblíbí 

kráčení natolik, že si na svou cestu následně vymezí více času. Raději pak spočívá 

v kliduplné chůzi, než by se překotně a ve stresu přesouval z bodu A do bodu B. 
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M e d i t a c e  v h l e d u  

Vipassaná, neboli meditace vhledu, má několik rovin. Ta základní rovina je de 

facto totožná se základem konceptu mindfulness, zaměřuje pozornost do nitra, do mysli 

samé. Jednoduše si stačí sednout a podívat se, co se to tam uvnitř vlastně děje. Lípa 

(2014) tento obrat pozornosti dovnitř nazývá zvnitřněním. Dhammika (2008, s. 31) 

vystihuje meditaci vhledu takto: „V průběhu meditace vipassaná se meditující snaží být 

si vědom čehokoli, co se děje v přítomném okamžiku, aniž by na prožívanou skutečnost 

reagoval nebo o ní přemýšlel.“ V běžném životě bez všímavosti obvykle reagujeme na 

všední události zaujatě, ať již pozitivně, negativně nebo prožitky necháme, aby v nás 

vyvolávaly myšlenky, denní snění či vzpomínky. Meditací vipassaná získává meditující 

nadhled nad vlastním prožíváním, vědomě se rozhoduje a získává větší odstup od svých 

automatických, běžně nevědomých reakcí. Technika usiluje o naprosté odstranění 

mentálních nečistot, které při jistém stupni pokroku vede ke stavu, kdy se meditující 

přestane identifikovat se svými myšlenkami. Takové uvažování není zcela neobvyklé. 

Je běžně rozšířené zvolání – „Potřebuji si vyčistit hlavu“. Úsilí o vyprázdnění mysli od 

myšlenek zná dobře každý jedinec, který pro spoustu starostí nemůže usnout. 

Druhá rovina významu vipassaná je samotným vhledem, který se časem 

dostavuje. Pěstovat všímavost v sobě zahrnuje v podstatě všechny zde uvedené (a 

mnohé další) techniky satiterapie a má meditujícího dovést ke konečnému vhledu a 

spočinutí v – pouze přítomném okamžiku bez hodnocení a posuzování. 
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2  V Ý Z K U M N Á  Č Á S T  

Možnosti měření všímavosti mají jistá omezení. Všechny způsoby a nástroje 

vědeckého zkoumání měřícího všímavost takzvaně bezprostředně jsou sebeposuzující, 

v čemž spočívá jejich určité omezení. Jedním z možných způsobů výzkumu všímavosti 

a možností měření je neurovýzkum, sledování mozkových vln pomocí EEG a výzkum 

za pomoci přístrojů zaznamenávajících mozkovou aktivitu. Nejčastěji je však užíván 

sebeposuzující dotazník FFMQ (Five Facet Mindfulness Questionnaire), který 

poskytuje asi nejvíce propracovanou metodu měření všímavosti. Jako ideální výzkumná 

strategie se sice jeví interpretativní fenomenologická analýza (IPA), která umožňuje 

ideálně proniknout do zkušenosti respondentů s užíváním všímavosti a jejího vlivu na 

každodenní život, ale tato strategie bohužel svým rozsahem a náročností přesahuje 

možnosti bakalářské práce malého rozsahu. Zvolená metodologie bude představena dále 

v textu.  

V této kapitole o výzkumu projevů všímavosti budou představeny nástroje 

výzkumu a jeho cíl. Budou uvedeny zvolené výzkumné otázky, následně způsob 

zpracování dat a výsledky. V další části budou roztříděny výsledky výzkumné sondy a 

vyvozeny společné prvky se záměrem utřídit je do skupin nebo kategorií. V navazující 

kapitole – Diskuse bude dále pracováno s výsledky výzkumné sondy.  
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2.1 Cíl výzkumu 

Práce obsahuje poměrně obsáhlou teoretickou část, ve které byl vymezen pojem 

všímavost, byly popsány její historické kořeny, nastíněn její význam a uvedeny 

techniky, které se v současné době používají. Pro ucelení komplexního pohledu na 

všímavost se jako zajímavá jeví otázka: Jaký má meditace všímavosti vliv na prožívání 

jedinců, jež ji ve svém životě používají? 

Cílem mé výzkumné sondy bylo zjistit, jaký vliv vnímají meditující na sebe sama 

při praktikování všímavosti. Výzkumná sonda je zaměřena kvalitativně a soustřeďuje se 

na zkušenosti jedinců pracujících v široké skupině pomáhajících profesionálů. 

2.1.1 Výzkumná metoda 

Byla zvolena kvalitativní výzkumná sonda. Jako výzkumná metoda byl zvolen 

polostrukturovaný rozhovor s následným otevřeným kódováním. Snahou bylo vycházet 

z kvalit fenomenologického výzkumu, který klade důraz na porozumění, jak jedinci 

vnímají určitou zkušenost. „Hlavním cílem fenomenologického zkoumání je popsat a 

analyzovat prožitou zkušenost se specifickým fenoménem, kterou má určitý jedinec 

nebo skupina jedinců“ (Hendl, 2005, s. 128). 

 Rozhovor má za cíl prozkoumat především subjektivní zkušenost respondentů – 

pomáhajících profesionálů, jejich vlastní hodnocení a popis zkušenosti s všímavostí. 

Data byla shromážděna převážně pomocí kvalitativního rozhovoru, dva respondenti 

odpověděli mailem. Respondenti byli požádáni, aby reflektovali svoji zkušenost a vztah 

k fenoménu všímavosti. Všechny rozhovory proběhly jedenkrát s bohatým obsahem dat, 

a nebylo proto nutné žádný z rozhovorů opakovat. 

2.1.2 Výzkumné otázky 

Výzkumná sonda si neklade za cíl žádné rozsáhlé studie. Má být pouze 

náhledem do problematiky a doplněním poměrně obsáhlé teoretické části bakalářské 

práce. Výzkumné otázky by měly objasnit výzkumný cíl, dotázat se respondenta na jeho 

zkušenost s fenoménem všímavosti v několika oblastech života a zároveň umožnit volně 

plynoucí interview, ve kterém je respondentům ponechána dostatečná svoboda 
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odpovědí. Výzkumné otázky vznikaly na podkladě cíle výzkumu. Byly zvoleny 

následující výzkumné otázky: 

 

 Jak jste se setkal s všímavostí a jaký typ meditace praktikujete? 

 Praktikujete pravidelně? Co děláte proto, abyste nevynechával? 

 Identifikujete se s buddhismem? Je podle vás kulturně přenositelný? 

 Jaký vliv má všímavost na vaše prožívání a na vaši práci? 
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2.2 Sběr dat a realizace výzkumu 

2.2.1 Výzkumný soubor a návratnost dat 

Výběr respondentů měl základní požadavek, a to aby jedinci měli dlouhodobou 

zkušenost s fenoménem všímavosti. Druhá z požadovaných, resp. ideálních podmínek 

byla, aby respondenty výzkumné sondy tvořila skupina převážně pomáhajících 

pracovníků. Skupinu tvoří sociální pracovníci, pedagogové, vychovatel, psychoterapeut 

a zdravotní sestra. 

Původním záměrem bylo sestavit soubor z pěti respondentů, z přibližně 

dvojnásobného počtu oslovených. Osloveno bylo devět respondentů. Ochota odpovídat 

a tím i návratnost dat byla však větší, než jaká byla před výzkumem předpokládána – 

téměř všichni respondenti, kteří byli osloveni, souhlasili s rozhovorem a opravdu 

odpovídali. 

Soubor je poměrně vyvážen z hlediska pohlaví. Odpovídalo pět mužů a tři ženy. 

Věkové rozmezí je 22 – 57 let. 

2.2.2 Etika výzkumu 

Byly dodrženy všechny etické zásady výzkumu (Hendl, 2005, s. 155). 

Výzkumná sonda oslovuje profesionály a netýká se tak pacientů nebo klientů. 

Anonymita respondentů je zajištěna uvedením pouze křestního jména a vypuštěním 

čistě osobních dat z přepisu rozhovorů, které se netýkaly tématu a jádra pokládaných 

otázek. U jednoho respondenta bylo na jeho přání změněno jméno. Všichni účastníci 

souhlasili s použitím přepsaného rozhovoru a citací strategických odpovědí. Od všech 

byl získán informovaný souhlas. 

2.2.3 Analýza dat 

V polostrukturovaném rozhovoru byly použity otevřené otázky. Rozhovory byly 

elektronicky zaznamenány na diktafon a následně přepsány. S dvěma respondenty bylo 

dohodnuto zodpovězení výzkumných otázek formou elektronické pošty. To proto, že 

bylo velice obtížné najít společný termín setkání pro uskutečnění osobního rozhovoru. 
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Též u těchto respondentů odpovědi spolehlivě vyhovovaly výzkumu, a tak nebylo 

potřeba doplňujících otázek ani osobního setkání. 

Následně byla získaná data analyzována, aby bylo možné zachytit esenci prožité 

zkušenosti. Byly porovnávány jednotlivé segmenty dat – vznikaly kategorie a témata se 

společným významem. První fází analýzy bylo čtení odpovědí, druhým krokem bylo 

vytváření jednotlivých poznámek a ve třetí fázi již vznikala, doslova se vynořovala 

jednotlivá témata. Témata byla sepsána na papír a byly hledány vzájemné souvislosti. 

Následně byly hledány výstižné citace, které charakterizovaly jednotlivá témata. 
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2.3 Výsledky a analýza výzkumných otázek 

2.3.1 Setkání se s všímavostí 

Je patrné, že možnosti setkání se s fenoménem všímavosti jsou rozličné a 

opravdu různorodé: „S všímavostí … pozorování sebe sama, to jsem se setkal v průběhu 

dospívání, v pubertě, kdy člověk hledá sám sebe a zažívá konfrontaci se světem.“ Další 

odpovědi jsou: „Na internetu“ nebo „na konferenci a vzdělávacích setkáních, na 

Psychosomatické klinice v Patočkově a ve Fokusu Břevnov“, ale typicky odpověď 

korespondovala s naladěním jedince k duchovním cílům: „ … po letech hledání 

duchovní cesty“. 

Forma meditace potom odpovídá buďto potřebám vlastní psychohygieny 

u sociálních pracovníků, nebo hledání a ladění jedince spíše k duchovním, popř. 

altruistickým cílům: „Praktikuji prvky bhakti jógy“10, „praktikuji buddhistickou 

kundaliní jógu dle Učení Fráni Drtikola“, „ … základ tibetské jógy Kagjü přizpůsobený 

našim podmínkám.“ Ale jsou i meditující bez potřeby teoretické definice: „V otázce 

jaký typ meditace jsem nepoučený.“ Jako technika byla nejčastěji uváděna meditace 

všímavosti nádechu a výdechu, uvolnění těla formou autogenního tréninku a Vipassaná 

– meditace vhledu. 

2.3.2 Kulturní přenositelnost 

Čtyři z osmi dotazovaných se s buddhismem identifikují částečně, tři odpověděli 

ano a jeden ne. Na otázku kulturní přenositelnosti de facto všichni dotazovaní 

odpověděli kladně, tedy že buddhismus, jádro budhistické nauky a morálky jsou nejen 

přenositelné, ale zároveň ve své podstatě totožné s ideálem křesťanství. „Myslím, že 

theravádový buddhismus je velmi dobře kulturně přenositelný, protože např. 

praktikování vipassany není omezeno žádným vyznáním.“ „S praxí buddhismu můžete 

fungovat v jakékoli kultuře.“ „Buddhismus je samozřejmě kulturně přenositelný. (…) 

Jen si musíme odmyslet různé fantasmagorie a přizpůsobit si buddhismus našim 

podmínkám a našemu století.“ Jedna z odpovědí byla nejen věcná, ale rozvinutá i do 

                                                 
10 Bhakti jóga je svým významem pojímána jako jóga lásky a soucitu. 
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širší perspektivy. Pan Jaroslav to okomentoval takto: „K přenositelnosti - jsem 

přesvědčený, že žijeme v době střetávání a setkávání kultur. Kdyby nebylo setkávání i 

střetávání, hrozila by nám zabedněnost a malost. Bez otevřenosti a dialogu s jinými 

tradicemi bychom vnitřně (duchovně), ale možná ni navenek stále chodili v hovězích 

kůžích.“ Z výzkumné sondy vyplývá, že téma meditace jako takové, má multikulturní 

přesah a je patrné, že je užívána napříč všemi kulturami a vyznáními: „… v dávné 

minulosti jsem pravidelně meditoval půl hodiny až hodinu denně. Měl jsem to 

"zadarmo" jako součást přípravy ke kněžství a řeholnímu životu.“ „Cenná poučení jsem 

však našel u křesťanských autorů, kteří byli zjevně inspirováni buddhismem.“ 

2.3.3 Kvalita života 

Kategorie „kvalita života“ vznikala poměrně dlouhým a pozvolným procesem, 

neboť zahrnuje mnoho kvalit a hodnot, jež úzce souvisejí s další kategorií pracovně 

nazvanou sociální cítění. Kvalita života je tedy míněna hlavně kvalita osobního života 

jedince bez sociálního přesahu, přestože tyto spolu vzájemně velice úzce souvisejí. 

Souhrnem by se význam všímavosti, který jedinci tento fenomén přináší, dal vystihnout 

slovy nadhled, klid, radost a vyrovnanost. Tyto kvality byly zastoupeny převážně u 

všech respondentů. Konkrétně pak: „S všímavostí je svět mnohem bohatší, barevnější, 

ale taky snadněji pochopitelnější a tím i laskavější. (…) Klid mi to přináší. Klid v těle, 

ale hlavně v duši a mozek si taky odpočine.“ Další odpověď je soustředěna na význam 

osobního přínosu pro vlastní povolání psychoterapeuta: „Schopnost soustředit se, 

všímavost, zaměřená pozornost, bdělost, to všechno jsou úhelné kameny práce 

psychoterapeuta.“ Zajímavý rozsah, kam až může sahat vliv všímavosti, ukazuje 

následující výpověď: „Nejen že uklidňuje a prohlubuje koncentraci, ale současně i 

prožitek a kvalitu života, (…) včetně využití spánku a podobně.“ „Pomocí všímavosti si 

uvědomuju a přijdu často na problém. Pomáhá mi to zvládat těžké situace.“ Poslední 

citace pak shrnuje opět všechny kvality do jedné věty: „Přináší mi to duševní klid a 

nadhled, emoční vyrovnanost - nikdy nejsem rozčilený nebo zoufalý.“ K tomuto 

poslednímu výroku respondenta nutno dodat, že v pozici výzkumníka jsem si nejprve 

ani při rozhovoru, ani při přepisech nevšiml nenápadného slůvka nikdy, to až při analýze 

a řazení do kategorií. Kladl jsem si otázku, zda lze říci, že opravdu nikdy nejsem 
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rozčilený, ale pravdou je, že tento konkrétní respondent na mě působil tím 

nejklidnějším, nejvyrovnanějším a nejlaskavějším dojmem ze všech dotazovaných 

respondentů. 

2.3.4 Sociální cítění a altruismus 

Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, kvality, jež všímavost praktikujícím 

přináší, jsou jednak osobního rázu, ale zároveň jsou úzce spjaty s lidským 

společenstvím. Je to logické a v další kapitole – Diskuse bude tato problematika 

pojednána v širším měřítku. Dá se předpokládat, že prosociální cítění je do značné míry 

dáno tzv. do vínku, ale jak respondenti popisují, praktikováním všímavosti se tyto 

vlastnosti prohlubují a zušlechťují: „Mluvím zde o transformaci celé bytosti, o zjemnění 

celé bytosti a celého vašeho chování. Člověk je vstřícnější, laskavější, jemnější, 

soucitnější. Daleko více se vžívá do utrpení druhých lidí.“ V náročné sociální práci: 

„Třeba na mě mířená agrese. S všímavostí takovou situaci neberu osobně.“ „A díky 

tomu, že prožívám přítomnost, pak dokážu vyhodnotit nejlepší možnou cestu. Pro nás 

pro oba.“ Jiná respondentka v podobné profesi: „ … a je to o vůli a o tom, kolik toho 

chci pro sebe a taky pro svět udělat.“ „ … abych tu byla pro lidi, to musí jít odsud 

(ukazuje od srdce).“ 

Kvality vnímané nejen společensky, ale i mezikulturně vystihuje odpověď 

respondenta, který užívá fenomén všímavosti nejen jako nástroj, ale v rámci své 

duchovní cesty: „Historicky je to dokonce jediný filosoficko-náboženský systém, který se 

při přechodu přes – nakonec všechny – rasy člověka nestal útočným.“ Společným 

prvkem u většiny respondentů bylo vnímání všímavosti jako zvýšené schopnosti 

empatie: „ … vciťuje se do bytosti ostatních a přesně ví, co daný člověk chce a co 

potřebuje. Mluvím zde o schopnostech objevující se po letité praxi.“  
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2.3.5 Shrnutí 

Rozhovory s respondenty přinesly mnoho cenných dat. Množství citací bylo 

sestaveno do jednotlivých kapitol ve snaze přenést podstatné informace. Reprezentativní 

vzorek výpovědí a reakcí na výzkumné otázky byl obsahem předchozích čtyř kapitol. 

Respondenti subjektivně vnímají, že na ně má užívání všímavosti pozitivní vliv. 

Z toho lze odvodit hypotézu pro další výzkum, že soubor technik užívající metodu 

všímavosti má na meditující vliv. 
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3  D I S K U S E  

Cílem výzkumné sondy bylo zjistit, jaký vliv vnímají meditující při praktikování 

všímavosti. Jednalo se o cílovou skupinu pomáhajících profesionálů a hodnocení 

vycházelo převážně z vlastní sebereflexe zaznamenané při polostrukturovaném 

rozhovoru. Tato kapitola volně navazuje na výzkumnou část a její výsledky a rozvíjí 

několik témat, která mají souvislost s fenoménem všímavosti. Nejprve bude diskutován 

možný přínos praktikování všímavosti a její spíše kladné aspekty, které může přinášet. 

V další části bude prostor věnován možným negativním důsledkům, které 

při meditativní praxi mohou eventuálně nastat. Před samotným závěrem pak bude 

v krátké stati popsána osobní zkušenost autora s praxí všímavosti. 

  



39 

 

3.1 Hodnota všímavosti 

Všímavost je schopnost, 

která se postupně rozvíjí a prohlubuje. 

Jon Kabat-Zinn 

 

Výsledky studie ukazují mimo jiné na dva významné fenomény, které se 

přirozeně po určité době dostavují při praktikování všímavosti. Všímavost vede nejen 

k vnitřnímu zklidnění, ale i k hlubším projevům lidskosti a soucítění, které je někdy 

dokonce pociťováno jako sounáležitost se všemi bytostmi a s vlastním životním 

prostředím. Blíže jsou tyto kvality popsány v kapitolách 2.3.3 a 2.3.4. Ať již je 

všímavost praktikována souborem technik v systému behaviorálních terapií nebo 

přístupem, který více cílí na komplexnější pojetí Abhidhammy, oba přístupy staví na 

užívání prosté pozornosti a analyzující introspekce. V dnešní době právě klid a soucit 

jsou velice ceněnými devizami. Oběma fenoménům budou proto věnované následující 

dvě samostatné kapitoly. 

Kromě klidu a soucitu jsou účinkům praktikování všímavosti připisované ještě 

další vlivy na osobnostní nebo charakterové vlastnosti. Laická veřejnost vidí zpravidla 

stoupence buddhismu po celém světě podobně a vyjmenuje zhruba tyto vlastnosti a 

kvality: dobrotivost, soucit, trpělivost, ochota naslouchat, upřímná laskavost, moudrost, 

nesobeckost, … Při rozhovorech s buddhistickými mnichy se nám dostane podobných 

odpovědí, a pokud otázku rozšíříme na kvality dobrého buddhistického učitele, bude 

odpověď například: „Dobrý učitel dhammy uplatňuje prakticky to, co učí – etiku, 

soustředění a moudrost“ (Honzík, 2010, s. 184) nebo „ … učitel by měl být především 

opravdově soucitný a upřímně laskavý“ (Honzík, 2010, s. 179). A jaký jiný význam má 

např. nesobeckost? Může být nesobecký člověk ten, který myslí na sebe? O této 

problematice bude více pojednáno v kapitole 3.1.2. Etické a morální vlastnosti, které 

vycházejí z neosobnosti, mají svůj původ a základ v pochopení provázanosti všech jevů 

a sounáležitosti všech bytostí. Není potřeba se etiku a mravnost učit, ale stane se 

samozřejmou. „Meditace kultivuje laskavost a soucit“ (Williams a Penman, 2014, 

s. 16). 
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3.1.1 Všímavost a duševní zdraví 

Na univerzitě v Massachusetts se Kabat-Zinn mimo jiné věnuje hodnocení 

účinnosti osmitýdenního kurzu všímavosti a zjistil, že se účastníci cítili šťastnější, měli 

více energie a byli méně stresovaní. Účastníci uváděli, že je meditace osvobodila od 

časového stresu a mají více času než dříve (Williams a Penman, 2014, s. 51). Jedním 

z nejvýznamnějších trendů v oblasti současné psychologie a psychoterapie je posun ke 

studiu pozitivních aspektů lidského života. Zde několikráte zmíněná pozornost, konaná 

z osobnosti, po čase sama přechází v pozornost přirozenou, klidu plnou – je zde 

pozorování, ale žádný pozorovatel, je zde pouze přítomný okamžik a klid. Klid, který je 

sám o sobě léčivý, klid, který je protipólem stresu, neurózy, úzkosti a napětí. Williams 

uvádí vlastní studie i vědecké práce svých kolegů, ve kterých práce se všímavostí 

odhalila, jak úspěšně zvládat úzkosti, stres, vyčerpání či vyhoření. Meditace všímavosti 

nás osvobozuje od tlaku, úzkosti a stresu (Williams a Penman, 2014). Duchovní 

vyspělost znamená dozrání moudrosti, soucitu a klidu, jakož i uvědomování si radosti a 

štěstí. Meditace, například všímavosti a vhledu, ale i další metody Abhidhammy pracují 

ve velkém rozsahu s radostí, nadšením, veselostí, potěšením, blažeností atd. Ale 

neznamená to, že se najednou v životě přestanou stávat negativní události nebo že 

vymizí starosti, strasti a bolesti všedního života. Rozdílné je vnímání životních 

okolností, ne jejich faktický a přirozený běh. Pokud člověk tzv. spadne do negativních 

emocí, pokud přestane vnímat události jen jako události a ztotožní se s nimi, následně 

pak samozřejmě trpí. „Kolísání mezi příjemnými a nepříjemnými momenty se 

s rozvojem všímavosti jen stává intenzivnější. (…) Radou buddhistických učitelů je 

vždy odevzdat svou individuální vůli plynoucímu proudu, nechat být, pustit“ (Epstein, 

2013, s. 150). J. Goldstein užíval rady "nedržet se ničeho." Závěrem kapitoly je možno 

citovat jednoho respondenta: „Všechno je v pořádku, vše je tak, jak má být. Jen to 

vidět!“ 
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3.1.2 Altruismus jako projev všímavosti 

„Ve svém řemesle jsem se potkal se spoustou altruistických lidí. 

Můj dojem z těch nejkvalitnějších, kteří se nechtěli stát spasiteli 

ani tyto aktivity nedělali „na úkor“ svých základních potřeb, 

ale jaksi navíc, je, že je to prostě bavilo. Asi jako kluky baví hrát fotbal.“ 

MUDr. Radkin Honzák, CSc. 

 

Téma jáství, ega, osobnosti, egoismu a na druhé straně altruismu je možno vidět 

jako dvě strany téže mince. Pokud jsou kladeny otázky příčin, souvislostí a motivů 

k altruistickému jednání, vždy se bude jednat o vztah self, vnímání vlastní hodnoty 

právě v kontextu s hodnotou ostatních bytostí. Altruistické chování má své 

nezastupitelné místo v systému Abhidhammy, stejně tak jako v oblasti pomáhajících 

profesí. Je otázkou, nakolik je altruistické jednání vrozené a do jaké míry lze 

k takovému jednání dospět či dozrát životní zkušeností. Podstatný je fakt, který mj. 

vyplývá z výzkumné sondy. Jedním z důsledků či spíše plodů všímavosti je fenomén, 

který můžeme označit několika termíny: altruismus, pocit sounáležitosti s ostatními 

bytostmi, prosociální chování, láska nebo soucítění. 

Altruismus je forma prosociálního chování,11  které je konáno nezištně, bez 

očekávání zisku, odměny či opětování, někdy dokonce i na úkor sebe sama. Vymětal 

uvádí: „Altruistické jednání vymezujeme jako takové jednání, které je zaměřeno ve 

prospěch druhého člověka“ (Vymětal, 2011, s. 17). Tak by se ovšem dalo vymezit i 

prosociální chování. Přidanou hodnotu pak vystihuje např. Říčan (2007, s. 56), když 

pojem vysvětluje jako soucit, aktivní lásku a touhu po spravedlnosti pro celé lidstvo. 

Zásadním rozdílem je tedy osobní motivace „z nitra“, nikoliv jen naplňování 

společenských a kulturních norem. 

Biologický altruismus není vědomým rozhodnutím, vyskytuje se mezi 

příslušníky živočišných druhů, a to u všech forem života. Altruistický gen sice snižuje 

biologickou zdatnost jedince, avšak tuto zdatnost zvyšuje u jeho příbuzných a síla genu 

roste v dalších generacích za předpokladu, že skupině příbuzných přináší prospěch 

                                                 
11 Někdy jsou tyto dva pojmy zaměňovány jako synonyma. 
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(Koukolík, 2006, s. 22). Není ovšem vyloučeno, že altruistické chování se u živočichů 

přenáší jinak než geneticky, tedy například imitací a sociálním učením. 

M o t i v a c e  k  l i d s k é m u  a l t r u i s m u  

Jaké jsou motivy altruistického chování? Dle rozličné literatury a prozkoumání 

mnohých zdrojů lze soudit, že motivy jsou různé, zřejmé i skryté, pravé i zastírací, ale 

dokonce i protichůdné. Krajní přístup pak předkládá teorii neexistence pravého 

altruismu, neboť předpokládá nepopiratelnou egoistickou povahu každého člověka. 

„Altruistické činy existují a vzniká otázka, čím jsou motivovány, když povaha člověka 

je v podstatě egoistická“ (Nakonečný, 1999, s. 106). Pokud by se o altruismu uvažovalo 

pouze jako o prosociálním chování, motivací je zde hned několik. V první řadě je 

jedinec vždy součástí skupiny a dá se předpokládat, že tak, jak se jedinec ke skupině 

chová, podobně se bude chovat i skupina k němu. Motivací je zde dohoda, konsenzus 

nebo společenské normy a jejich dodržování. Příklady by možná nebylo ani nutné 

uvádět, je možno se s nimi setkat v každodenním životě a sociální společnost je na 

takových společenských pravidlech založena. Silná reciprocita je podkladem 

společenského chování a také velké části lidského altruismu. Nakolik je možno pomoc 

bližnímu označit jako skutečně altruistické chování, je otázkou, na kterou například tzv. 

univerzální egoismus dává jasnou odpověď, neboť neuznává žádný jiný důvod 

k chování člověka, než chování v jeho vlastním zájmu, hledání vlastního dobra 

(Křivohlavý, 2010, s. 157). Několik příkladů prosociálního chování je však možno 

uvést. Od maličkostí, jako např. odpovědět na dotaz (kolik je hodin, kde se nacházejí 

veřejné budovy atd.), upozornit na ztrátu klíčů, pomoci vstát někomu, kdo upadl, 

převést slepého přes ulici, uhnout vozidlem projíždějící sanitce, nahlásit krádež, půjčit 

sousedovi potraviny, přidržet někomu dveře, vyslechnout člověka s trápením 

(poskytnout emoční podporu), pomoci s těžkým zavazadlem, až k větším osobním 

obětem, jako například darování krve, či dokonce orgánu, zaslání většího finančního 

příspěvku sociální organizaci nebo uspořádání benefičního koncertu. 

Jistým „vyšším“ stupněm neboli skutečným altruismem je takové chování, které 

není podřízeno společenským normám a které nenese prvky reciprocity. Jinými slovy – 

jedinec pro druhého nebo pro společnost koná dobro i přesto, že za své činy nečeká 
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odměnu. Odměnou je mu samotné konání dobra. Ale jaký je důvod ke konání dobra, 

které nebude odměněno? Odpovědí může být empatie, soucítění nebo osobní štěstí 

z vykonaného dobrého skutku. Všechny tyto atributy, zdá se, posiluje všímavost. 

Americký psycholog a profesor psychologie na univerzitě v Pensylvánii Martin 

Seligman se svým týmem zjistil, že akt vyjádření vděčnosti přispívá ke zvýšení míry 

našeho prožívaného štěstí a spokojenosti. Podobné jako s vděčností je to se štědrostí. 

Výzkum dr. Jordiho Quidbacha z Harvardské univerzity prokázal, že akt štědrosti nebo 

takové nastavení osobnosti přispívá k vyšší radosti a spokojenosti. Tento fakt umocňuje 

skutečnost jednoduché matematiky, že akt štědrosti funguje recipročně: čím víc jsme 

spokojení, tím víc dáváme (Stehlíková, 2015). 

A l t r u i s m u s  a  s p i r i t u a l i t a  

Skutečné, opravdově altruistické chování, jak bylo naznačeno výše, je možno 

sledovat u člověka, který je opakem tzv. egoisty. Takové povahové vlastnosti jdou často 

ruku v ruce vyrovnané osobnosti s jistým podílem nabyté moudrosti a mnohdy i osobní 

životní spokojenosti. Zajímavé je, že prakticky všechna náboženství a duchovní cesty 

mají ve svém systému pravidel uveden kladný vztah k ostatním bytostem a umenšování 

vlastních potřeb (dalo by se říci na úkor vlastního blahobytu). Nejinak je tomu 

v systému Abhidhammy. Rozklíčování, jak je to s pravým a nepravým (předstíraným, 

zištným nebo recipročním) altruismem, se celkem jasně vyjeví člověku, který se vydá 

na svou duchovní pouť či náboženskou praxi. Vztah k ostatním bytostem je zažíván ve 

dvou úrovních. Na začátku jsou dodržována etická či morální pravidla neubližování. 

Slova Ježíše jsou notoricky známá: „Miluj bližního svého jako sám sebe“ (Matouš 22, 

39). Buddha, spíše než přikázání, zdůrazňoval moudrost vyváženou soucitem. 

Buddhisté zásadně odmítají jakoukoli formu ubližování živým tvorům a prakticky čtyři 

z pěti tzv. etických pravidel se týkají kladného vztahu k ostatním bytostem 

(Nyanatiloka, 1993, s. 18). Druhá rovina altruismu se člověku může odkrýt po zažití 

interakce v sociálním prostředí. „Jen duševně omezení rozlišují: Tu je můj přítel a tam 

můj nepřítel. Duchovně svobodný miluje všechny, neboť není jisto, kdo mu více 

pomůže“ (Evans-Wentz, 1937, s. 41). Takovýto postoj zaujímá člověk duchovně zralý, 

jež respektuje potenciál utrpení jako výchovného prvku. Odborník ve smyslu míru a 
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úcty ke všem bytostem, nositel Nobelovy ceny za mír – Tändzin Gjamccho (14. tibetský 

dalajlama) to brilantně vystihuje slovy: „Nejen člověk sám, ale všechny vnímající 

bytosti jsou postiženy strastí. Musíme myslet nejen na své vlastní blaho, ale i na blaho 

všech. Naše myšlenky a činy by měly být altruistické“ (Gjamccho, 1990, s. 33).  

N e z i š t n o s t  

Jednou z podmínek altruismu je nezištnost pomoci. Mnoho autorů právě tuto 

podmínku zpochybňuje, nebo dokonce altruisty označuje za prospěcháře. Pravdou je, že 

kromě příjemného pocitu z vykonání dobrého skutku altruista nic jiného nedostává, ale 

právě ten dobrý pocit může být, a také mnohdy je, velkou motivací. K takovému 

chování mohou vést dva důvody. První motivační důvod je popsán v předchozí kapitole. 

Druhým důvodem může být jakýsi pocit závazku vůči společnosti v případě, že 

dotyčnému tak zvaně přálo v životě štěstí a pociťuje jistý nadstandard. Pokud taková 

motivace přichází z pocitu vděčnosti, motivy jsou popsány výše. Může však nastat 

zvláštní potřeba k altruistickému chování z pocitu viny. Krásný příběh na téma pocitu 

viny ztvárnil například režisér Gabriele Muccino (2008) ve svém filmu Sedm životů. 

Hlavní hrdina cítí obrovskou vinu za zmaření sedmi životů při autonehodě, kterou 

neúmyslně zavinil. Rozhodne se proto pomoci sedmi cizím lidem v jejich tragickém 

osudu. Hlavní hrdina nejprve daruje všechen svůj majetek a potom postupně daruje své 

vlastní orgány. Dokončení záchrany lidských životů vykoupí vlastním životem. Příběh 

tak, ačkoli je závěr pro hlavního hrdinu tragický, končí jeho dobrým pocitem, se kterým 

umírá. A to je zajímavá myšlenka a zároveň i otázka: bude se lépe umírat člověku, který 

si vždy spíše hleděl svého, nashromáždil mnoho majetku, ale vzít si „na onen svět“ svůj 

majetek po smrti stejně nemůže? Nebo bude smrt smysluplnější a klidnější pro člověka, 

který za svůj život vykonal mnoho dobra pro ostatní? 

3.1.3 Mindfulness jako součást psychoterapie 

I když o mnohé spirituální, duchovní a náboženské tradice Východu je dnes 

v terapeutické obci velký zájem, buddhismus se dostává do obecného povědomí a přijetí 

a teorie i praxe Buddhova učení jsou v terapii hojně užívané, nelze ještě tyto dva pojmy 

zaměňovat. Oba tábory – praktikujících buddhistů a vystudovaných psychologů, resp. 
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psychoterapeutů, mají mnoho společného. Slovy Jeho Svatosti Dalajlamy: „Jakkoli 

velký objem vědeckého vývoje nemůže sám o sobě vést k trvalému štěstí, (…) schází 

vývoj vnitřní. To je právě oblast, v níž je stále více zřejmé, že buddhistické teze a 

moderní objevy mají potenciál být si navzájem prospěšné“ (Epstein, 2013, s. XV). 

Buddhovou naukou byli inspirováni čelní představitelé dynamické, humanistické 

a transpersonální psychologie – Fromm, Horneyová, Rogers nebo Goleman. Současným 

fenoménem je využití buddhistické meditace všímavosti a vhledu v rámci přístupů KBT 

(Benda, 2006; Vybíral a Roubal, 2010). Vliv východních duchovních tradic je možné 

sledovat již od 50. let 20. století (Šiffelová, 2011, s. 17). 

Samotnou kapitolou je Stanislavem Grofem reprezentovaná transpersonální 

psychologie a její využití v psychoterapii, jejíž počátky je možno datovat již do 70. let 

minulého století. Dnes je však působení Stanislava Grofa, jako hlavního představitele 

transpersonální psychologie, považováno za přinejmenším nevědecké, a proto je již 

v současnosti na okraji zájmu, neboť spojení psychologické teorie s poznatky z oblasti 

mystiky a lidské spirituální zkušenosti nebylo akademickou obcí přijato. 

Oba přístupy – buddhistický i psychoterapeutický – ač mají mnohé prvky 

společné, liší se v samotném základu, ze kterého vycházejí, a v konečném účelu, jakému 

slouží. Zatímco cílem psychoterapie je reorganizace, rozvoj či integrace pacientovy 

osobnosti (Kratochvíl, 1998, s. 17), buddhismus si klade za cíl tutéž osobnost 

prohlédnout jako iluzorní.12 Cílem obou je pak konec utrpení, ať již jako vysvobození 

(nibbána), nebo vyléčení v úspěšné terapii. Lze-li srovnávat popsané počínání 

s psychoterapií, je zde několik protikladů. Když bylo dotázáno několik buddhistických 

učitelů, co by udělali, pokud by se vyskytly u jejich žáků psychické překážky, 

odpověděli například toto: „Doporučím jim, aby navštívili psychiatra či 

psychoterapeuta“ (Honzík, 2010, s. 185).  Další odpověď: „Poradím jim, aby se léčili. 

Chrám není nemocnice. Nemocnice je velmi dobrá. Chrám je velmi dobrý“ (Honzík, 

2010, s. 174). Tyto názory odborníků z řad buddhistů jasně ukazují rozdíly. Pokud se 

podíváme na názor z řad odborníků psychologie, tak podle Freuda musí být neúmyslné 

                                                 
12 Osobnost, tak jak ji chápe psychologie, v buddhismu neexistuje. Termín, kterým psychologie 

označuje osobnost, je teorií buddhismu viděna jako neustále se proměňující souhrn složek. Nyanatiloka 

(1993, s. 11) to vysvětluje takto: „Právě tak jako to, co označujeme slovem vůz, není ničím mimo souhrn 

nápravy, kol, voje atd., jako pojem dům jest pouze vhodné označení pro různé součástky sestavené tak, 

aby ohradily určitý prostor, a není vlastně podstaty dům, právě tak ono, co nazýváme bytostí nebo 

jedincem, nebo osobou, nebo osobním já, není ničím jiným, než změně podléhající souhrn určitých složek 

a nemá skutečné podstaty.“ 
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představy transformovány v ty úmyslné, vůlí ovládané: tam, kde bylo id, se musí naučit 

existovat ego.  Buddhistický přístup souhlasí s tím, že myšlenky mohou být vlastněny, 

ale přidává pochopení, že neexistuje žádný vlastník oněch myšlenek, tedy prohlédnutí 

vlastní neosobnosti – až k ne-já. 

3.1.4 Terapeutické aspekty ne-já 

Fenomén ne-já je na Západě často kritizován. Není divu, neboť racionálním 

uvažováním není nemyšlení snadno uchopitelné. Přesto je v literatuře možno najít 

několik seriózních definic, které význam fenoménu ne-já rozkrývají. Jedna z nich je od 

autorů a terapeutů zde již zmíněné metody mindfulness – MBCT: „Pokud jsme všímaví, 

začínáme svět vnímat právě takový, jaký je, a ne takový, jaký očekáváme, že by měl 

být, jaký si přejeme nebo jakého se bojíme. Tyto myšlenky mohou být zprvu trochu 

nejasné (…), musíme je prožít, abychom je skutečně pochopili“ (Williams a Penman, 

2014, s. 37). Právě onen prožitek umožňuje pochopit stav mysli bez myšlenek, bez 

posuzování, plánování apod., filosofie buddhismu neuznává žádné trvalé já, které by 

bylo možno u člověka najít – vše je měnícím se proudem, procesem změny, který nemá 

žádný skutečný vztažný bod, který by bylo možno označit za trvalé neměnné já, a to ani 

na úrovni tělesné, mentální nebo v pocitech. Na všímavosti založené meditační praktiky, 

stejně jako například jóga ve svém původním významu, mají za cíl kultivovat a 

postupně opracovávat hrubé rysy naší mysli. „…jak o tom píše Pataňdžali 

v Jógasútrách: Jóga je potlačení změn myslícího principu“ (Štekl, 1999, s. 44). 

Kultivace mysli má z pohledu buddhismu jediný cíl a smysl: osvobodit člověka od 

utrpení. Že je utrpení přítomné, jak vzniká, co je jeho příčinou a jaká je cesta 

k vysvobození, bylo objasněno v kapitole 1.2.2. Strast vzniká špatným náhledem na 

realitu a lpěním na pomíjivých hodnotách a věcech. Procesy probíhající v mysli jsou 

uvědomovány pouze jako proměnlivé procesy. Kultivací mysli dochází nejen k jejímu 

přirozenému zklidnění – člověk si dělá méně starostí a ke všedním prožitkům přistupuje 

postupně čím dál vyrovnaněji, ale náhledem myšlenek jsou ony bržděné a výše zmíněné 

pauzy mezi myšlenkami čím dál jasněji identifikovatelné. Právě v ty okamžiky, když je 

mysl prázdná a myslící princip pozastaven, tu žádné egoistické já není. Není tu ani 

žádné chtění a hodnocení. Buddhistická terminologie tento stav spojuje s termínem 
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samádhi. Co je oním prázdnem a jak by se dalo popsat ono nepopsatelné, to ozřejmuje 

například filosofie Nágárdžuny vyložená ve spise Mádhjamikašástra. Český název 

tohoto spisu je Střední nauka Nágárdžuny a vyznačuje se tím, že popírá existenci 

reálného světa, vyzdvihuje Prázdno, vyhýbá se extrémům a nezná pojmy je – není 

(Štekl, 1999, s. 71). Důležitým poznatkem, který tento spis může čtenáři přinést, je 

pochopení relativity všech jevů, ale zevrubnější výklad této problematiky není součástí 

této písemné práce. 

Stav mysli bez myšlenek, představ a pocitů znamená v Buddhově učení zároveň 

čiré vědomí bez tří kořenů zla – chtíče, záště a nevědomosti. Je to plně vědomé, 

naprosto přirozené prožívání přítomného okamžiku, nic víc, nic míň (Lípa, 2014). S tím 

ale nutně souvisí jev, který dobře zná snad každý člověk, když vyřeší nějaký problém, 

splní se mu toužebné přání nebo dosáhne něčeho, o co dlouho usiloval. V tu chvíli 

zažívá momentální pocit úlevy, naplnění, štěstí a radosti. 

Jak bylo uvedeno, koncept ne-já není v naší kultuře přijímán bez komplikací. 

Lze však shrnout souvislost všímavosti a konceptu ne-já do jedné věty následovně – 

Všímavost vede k pochopení a prohlédnutí proměnlivosti proudu vjemů v mysli. 

Terapeutický potenciál konceptu ne-já shrnuje Kabat-Zinn (2015) i další autoři 

převážně dvěma termíny: dezidentifikace, neboli odstup od intrapsychických jevů („já 

nejsem mé myšlenky“) a deliteralizace („myšlenky nejsou skutečnost“). Oba tyto 

procesy jsou součástí uceleného konceptu mindfulness. 
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3.2 Možné negativní důsledky meditace všímavosti 

Mnoho výsledků a zdrojů literatury ukazuje na převážně pozitivní aspekty 

užívání všímavosti. Otázkou zůstává, zda je zde i nějaké nebezpečí spojené 

s praktikováním. V literatuře je možno se setkat se zmínkami o případných negativních 

dopadech všímavosti spíše ojediněle. Jedná se o případy týkající se dlouhodobých 

meditačních soustředění. Při desetidenních a delších meditačních soustředěních 

v ústraní může docházet k vedlejším efektům. V literatuře se objevují odkazy na 

negativní dopady meditace u jedinců se schizotypní poruchou osobnosti či historií 

psychotických epizod. Intenzivní meditační praxe se nedoporučuje netrénovaným 

nováčkům. Na možné negativní dopady je též upozorňováno v případech, kdy dojde 

k vyjmutí meditačních technik z komplexního buddhistického učení, především pokud 

je opomenuta etická stránka rozvoje (Benda, 2006; Kabat-Zinn, 2015). 

Vzhledem k tomu, že všímavost zvyšuje uvědomění jak pozitivních, tak 

negativních procesů, mohou být zaznamenány ve zvýšené míře tyto projevy: úzkost, 

panika, tenze, nedostatek motivace v životě, bolest, zmatení, nuda, desorientace, 

zvýšená negativita nebo poruchy testování reality. Neznamená to, že tyto procesy 

nebyly přítomny, ale že se zvýšilo povědomí o nich. Z toho vyplývá, že jedinci se slabší 

nebo labilnější psychikou by opravdu mohli být vystaveni jistému riziku. 

Několik kontroverzních názorů týkajících se popsaných negativních dopadů 

meditace jako takové, bylo zaznamenáno v souvislosti s transpersonální psychologií, 

jejímž autorem je Stanislav Grof. Tento americký psychiatr českého původu za své 

aktivity dokonce v letech 2001 a 2007 obdržel tzv. Bludný balvan za „přetavení 

šamanských praktik hyperventilace do tak zvaného holotropního dýchání …“ 

(Wikipedie, 2015). 

Se značně rozporuplnou kritikou meditace všímavosti se mohli seznámit čtenáři 

populárně vědeckého měsíčníku Psychologie dnes. Autorka píšící pod pseudonymem 

The Beastess uvedla více než rok vycházející seriál o meditacích. Součástí seriálu je i 

článek s názvem Rizika meditace, ve kterém popisuje z jejího pohledu možná rizika. 

Bohužel autorka neuvádí téměř žádné zdroje a cituje často sama sebe s odkazem na své 

předchozí články. Hlavní terč její kritiky je meditace theravádové tradice, při níž podle 

autorky dojde nevyhnutelně k depersonalizaci a derealizaci osobnosti. The Beastess 

(2015) doslova píše: „… celý svět okolo vás přestane pro vás být reálný – budete ho 
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prožívat jako film nebo kulisy na divadle. (…) Cvičenec sedí v jedné strnulé poloze, 

nevnímá realitu a nereaguje na podněty.“ Dále se autorka domnívá, že pokročilá 

meditace navozuje stavy podobné užívání drog, se kterými, jak v článku uvádí, má 

vlastní zkušenost. Jakou dlouhodobou osobní praktickou zkušenost má autorka 

s všímavostí vycházející ať již z původní theravádové tradice, nebo ze souboru technik 

užívaných v rámci mindfulness, to bohužel neuvádí. Dá se tedy předpokládat, že svůj 

úsudek vyvozuje z teoretických pramenů, kterým dostatečně neporozuměla. 

V západní literatuře je možné se setkat s termínem spiritual bypass. Toto 

označení se týká poměrně častého jevu – „použití spirituality, duchovní cesty jako 

určitého útěku, vyhýbání se bolestivým pocitům, stavům, nezahojeným ranám, 

traumatům, nárokům obyčejného života“ (Žižlavský, 2012). Nebezpečím takového 

přístupu hodnocení všedních událostí je samozřejmě zkreslení reality. Vyhýbáním se 

všemu nepříjemnému může jedinec opomenout nebezpečí a vážné okolnosti svého 

života. S přehnaným důrazem na pozitivno je často potlačen hněv a strach, který je 

vnímán jako špatný a nepatřičný. 

V neposlední řadě jsou rizika samozřejmě spojena, jak v této práci bylo již 

zmíněno, s vytržením konkrétních meditačních technik z celého systému duchovní či 

spirituální praxe. Není možné bez rizika zkoušet praktikovat pokročilé meditační 

techniky, které jsou určeny meditujícím, nebo spíše mnichům, s několikaletou osobní 

praktickou zkušeností a kterým nutně předchází přípravná cvičení. Tato přípravná 

cvičení staví mimo jiné zejména na pevných etických pravidlech. K jakémukoli pokroku 

je tedy nutná především osobní prožitá zkušenost, která z knih vyčíst nelze. 

Jak z výše uvedeného vyplývá, meditace všímavosti a meditace obecně, není jen 

módním trendem nebo objevem západní psychologie 21. století, ale je to nástroj, se 

kterým je nutné umět kvalifikovaně zacházet. Meditace by neměla sloužit k útěku od 

života, ale k jeho povznesení a zlepšení. Ovšem nic není zadarmo, jak několikrát 

důsledně varoval své žáky duchovní učitel František Drtikol: „Je zapotřebí velká 

trpělivost, velká vytrvalost a velká odvaha. Kdo nemá tyto tři ctnosti, ať toho raději 

nechá“ (Doležal, 2004). 
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3.3 Radostivost 

V čisté radosti se nám ukazuje svět srozumitelně určitý, situace zvládnutá, 

překážky překonány, kýžené dosaženo. Radost je chvíle potěšujícího a naplněného 

veselí, ve které má své místo bezstarostná jistota, naplněné očekávání, triumf, 

satisfakce.  

Jiří Růžička 

 

Nedávné výzkumy ukazují, že meditující lidé mají silnější a aktivnější ty části 

mozku, které souvisejí s pocity štěstí, empatií a soucitem. Není nutné meditovat roky, 

aby se výsledky dostavily. Pozitivní účinky se dostavují již po několika týdnech 

pravidelné každodenní meditace. „Doktorka Sarah Lazar zjistila, že pokud lidé meditují, 

změní se za několik let samotná fyzikální struktura mozku a jejich emoční nastavení se 

trvale změní k lepšímu“ (Williams a Penman, 2014, s. 45). 

Po určité době meditační zkušenosti dochází k tradičním buddhistickým vnorům, 

jejichž první stupně se vyznačují kromě již zmíněného uklidnění mysli také jistým 

druhem euforie nebo přesněji radosti. Lípa (2014, s. 65) tento stav popisuje následovně: 

„… samo vyhasnutí veškerého našeho chtění vede ke zpřítomnění, usmíření a 

spokojenosti vyznačující se radostivým povznesením (křesťanská mystika to nazývá 

Mírem, jehož je však v buddhismu dosahováno jednoduchou meditační praxí – pouhým 

bděním nad nadechováním a vydechováním).“ 

3.3.1 Radostivost jako osobní zkušenost autora 

Tuto kapitolu jsem se rozhodl napsat zcela samostatně, mimo koncept celé 

práce, přestože bude její součástí. Tak jak ostatní kapitoly více či méně navazují jedna 

na druhou a byly psány za sebou podle předběžné osnovy, tuto kapitolu jsem plánoval 

napsat až za ideálních podmínek. Konkrétními podmínkami myslím psát, až se 

radostivost sama objeví ve své přirozené podobě. 

Jak popsat radostivost? Nejvýstižněji asi jako pocit nadměrného štěstí, 

spokojenosti a schopnosti se radovat z – ničeho. Pocit bezpodmínečného blaha nebo 

bezpříčinné radosti. Asi by se dal tento prožitek popsat i jako vytržení, okamžikové 

osvícení, samádhi či bezpodmínečná láska. Všechny uvedené přívlastky směřují 
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k popisu a naznačují podmínky, kdy radostivost přichází. A to je také důvod, proč tato 

kapitola musela být napsána spontánně. Ty podmínky jsou… jsou vlastně ne-

podmínkami. Poprvé, kdy jsem tuto radostivost vědomě prožil a kdy byla nejzřetelnější, 

bylo po létech pokročilé praxe. Můj duchovní učitel, když jsem mu později popisoval 

onen prožitek, mi k tomu řekl: „No to bylo Ono, teď jen musíš přijít na ty podmínky, 

které tomu daly vzniknout.“ Podmínky jsou mi dnes zcela zřejmé, ale k uvědomění a 

pochopení onoho stavu došlo až později. Bezmezná radost a extatický prožitek přichází 

tehdy, když je mysl oproštěna od myšlenek, když se ego rozpustí v přítomném 

okamžiku.13 To, co jsem do té doby znal jen teoreticky, jsem po létech praxe zažil „na 

vlastní kůži“ a – co je důležité – nepropásl. Později jsem si uvědomil, že ten pocit velmi 

dobře znám, ale nevěnoval jsem mu nikdy takovou pozornost právě přes projevy ega – 

neustálé myšlenkové obsahy mysli. Uvědomil jsem si, že ta blaženost, radost a 

bezpodmínečné štěstí je zde přítomné stále, jen ho nevnímáme, neboť je zakryto 

roztěkanou myslí a jejími projevy. To je právě to krásné a úžasné, to je to, co mínil 

Buddha – není to cesta vytváření něčeho nového, ale odkrývání toho, co tu vždy bylo. 

Nirvána je tu stále. Slovy to lze jen velmi těžko popsat, podobně jako putováním prstem 

na mapě neprožijeme výlet do přírody. Člověk je prostě šťasten jen tak, bez příčiny, bez 

toho, aby vyhrál ve sportce, bez toho, aby získal cokoli hmotného nebo nehmotného, 

bez vlivu okolí. Radost přichází z nitra, z našeho původního božského principu, 

z našeho bytí, ze života samotného. Jsou to velmi zvláštní, silné a krásné pocity – jít jen 

tak po ulici a radostně se usmívat. Zajímavé jsou reakce kolemjdoucích, někteří mírným 

úsměvem reakci opětují. Slunce svítí daleko jasněji v úžasném spektru barev, kapky 

deště vůbec nevadí, vše je nádherné, radostné, a pokud existuje ráj, tak takhle nějak by 

mohl vypadat. Napadá mě jeden příměr, jak mohu laskavému čtenáři radostivost popsat. 

– Je to jako být bezhlavě a šťastně zamilovaný, tak jak to umí každý „po uši 

zamilovaný“ adolescent, jen s tím rozdílem, že zamilovanost není podmíněna druhou 

osobou, není podmíněna vlastně ničím. A zároveň se ona zamilovanost, nebo spíše 

láska, rozlévá na celý prožívaný svět. 

                                                 
13 Více o přesažení ega pojednává kapitola 3.1.4. 
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Z á v ě r  

Psaní této bakalářské práce mne v mnohém obohatilo. Ať již to byla pouť mezi 

regály knihoven, noření se do desítek knih s šálkem dobrého čaje, psaní textů nebo 

povídání si na téma všímavosti s respondenty a kolegy z různých oborů. Vždy to bylo 

setkání dvou bytostí, které si mohou předat střípky poznání a vzájemně odhalovat 

tajemství bytí. Všímavost vede k přítomnému okamžiku, který je sám od sebe oproštěn 

od jakýchkoli myšlenkových konstrukcí a přirozeně se rozprostírá napříč časem každým 

svým nedělitelným, fascinujícím okamžikem. 

V této bakalářské práci byla představena metoda všímavosti ve dvou 

teoretických rovinách. První poukazuje na historické okolnosti a důležité etické 

souvislosti. Druhá rovina předkládá možnosti využití všímavosti v současné době 

v několika oblastech, především pak v psychoterapii v rámci přístupů kognitivně 

behaviorálních terapií. Všímavost se jeví jako přirozená součást lidské zkušenosti, a tak 

byl výzkum zaměřen na možnosti jejího působení u pomáhajících profesionálů. 

V analýze výzkumné sondy vyvstalo několik témat, jejichž obsah byl dále rozveden. 

Diskutována byla hodnota všímavosti a jejího léčivého působení. Velkým tématem 

k diskusi bylo i prosociální chování a altruismus. 

Mnohé výzkumy poukazují především na klady a přínosy uvědomování si 

přítomnosti. Rizika spojená s užíváním všímavosti se vztahují spíše k nevhodnému užití 

konkrétních pokročilých technik systému Abhidhammy nebo k jevu, který se nazývá 

spirituální bypass. Negativní vlivy spojené s využíváním metody všímavosti se mohou 

objevit, avšak pozitivní vlivy se v praxi vyskytují v mnohem větší míře. Výsledky 

výzkumné sondy ukazují převážně na pozitivní vlivy užívání všímavosti. Negativní 

působení nebylo prakticky zaznamenáno vůbec. 

Metoda všímavosti není všelékem, nicméně spektrum pozitivních účinků je 

překvapivě široké – od snižování stresu, zlepšení pozornosti a koncentrace, zvýšení 

psychické odolnosti, posílení imunitního systému, až po rozvíjení smyslu pro spolupráci 

a prosociálního chování či prohloubení empatie. Žít všímavě napomáhá žít takovým 

způsobem života, který vede ke štěstí vlastnímu i ke štěstí a prospěchu ostatních. 
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Příloha č. 1 – rozhovory s respondenty 

M i l a n ,  2 1 .  ú n o r a  2 0 1 6  

Jak jste se setkal s všímavostí a jaký typ meditace praktikujete? 

 

S všímavostí jsem se prvně setkal z informací na internetu, konkrétně na 

dhammadesana.cz, pak podrobněji z knihy od M. Sayadó. V současné době praktikuji 

mírně upravenou átmavičáru, kterou doplňuji také prvky bhakti jógy. 

 

Praktikujete pravidelně? Co děláte proto, abyste nevynechával? 

 

Praktikuji denně. Nemusím pro to dělat nic, protože Absolutno mě k praxi samo 

přirozeně přitáhne, kdykoli se začne ztrácet postoj nezúčastněného svědka všech vjemů. 

 

Identifikujete se s buddhismem? Je podle vás kulturně přenositelný? 

 

S buddhismem se identifikuji částečně, zaujal mě hlavně svou podrobnou 

metodikou duchovního vývoje. Myslím, že theravádový buddhismus je velmi dobře 

kulturně přenositelný, protože např. praktikování vipassany není omezeno žádným 

vyznáním. Pozdější školy už zřejmě tolik přenositelné nejsou, protože obsahují 

množství rituálů a různých forem uctívání, které by odlišné kultury nemusely přijímat. 

 

Jaký vliv má všímavost na vaše prožívání a na vaši práci? 

 

Tato praxe má pro mě rozhodně velký vliv, snažím se udržovat postoj 

pozorovatele co nejčastěji. Přináší mi to duševní klid a nadhled, emoční vyrovnanost - 

nikdy nejsem rozčilený nebo zoufalý. Na výsledcích své práce neulpívám ani netoužím 

po ocenění za tyto výsledky. Zůstávám pouze jako pozorovatel té činnosti, která se tak 

odehrává jakoby sama od sebe, bez účasti ega.  
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M i c h a l ,  1 .  b ř e z n a  2 0 1 6  

Jak jste se setkal s všímavostí a jaký typ meditace praktikujete? 

S všímavostí … pozorování sebe sama, to jsem se setkal v průběhu dospívání, v 

pubertě, kdy člověk hledá sám sebe a zažívá konfrontaci se světem. Tak ve čtrnácti, 

patnácti letech. Jasně si pamatuji na zásadní zkušenost, kdy jsem pozoroval myšlenky, 

snažil se je usměrnit silou vůle či si vytvořit jasnou představu požadovaného mentálního 

obrazu. Tehdy jsem až příliš jasně pozoroval, kolik se toho odehrává v mysli, a že nad 

tím nemá často člověk téměř žádnou kontrolu, což se mi vůbec nelíbilo. Tím započala 

praxe všímavosti, ačkoliv významných pozitivních výsledků jsem dosáhl až při 

praktikování všímavosti nad nádechem a výdechem v 19. letech. Praktikuji 

buddhistickou kundaliní jógu dle Učení Fráni Drtikola. 

 Praktikujete pravidelně? Co děláte proto, abyste nevynechával?  

Ano. Okolnosti mě donutí cvičení někdy vynechat. Přirozeně pak funguje vnitřní 

nastavení, potřeba, si ke cvičení sednout.  

 Identifikujete se s buddhismem? Je podle vás kulturně přenositelný?  

Ano, naprosto. V podstatě je pro mě buddhismus filosofií bez příkras, vědou, jak 

pochopit dle návodu, přesné analýzy jevů,  fungování "vlastní" mysli na základě praxe. 

S praxí buddhismu můžete fungovat v jakékoliv kultuře. Odlišovat Vás může kulturně 

jen to, že nechodíte do kostela, mešity, chrámu, ale "do sebe" a to právě buddhistickými 

technikami, meditací.  

Jaký vliv má všímavost na vaše prožívání a na vaši práci?  

Přináší jakýsi odstup, nadhled, klid, radost, a zároveň i možnost zastavení 

myšlenek, které prožívání eliminuje. To lze aplikovat i v práci.14 

                                                 
14 Část rozhovoru byla vynechána z důvodu služebního tajemství. 
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A n n a ,  5 .  b ř e z n a  2 0 1 6  

Jak jste se setkala s všímavostí a jaký typ meditace praktikujete? 

No s všímavostí jako takovou asi někdy v období dospívání, ale neříkala jsem 

tomu všímavost. Tak, jak je současnej trend mindfulness, to znám až z přednášek a 

semináře KBT. Je to vlastně to samý, jen s tím přišel nějakej amík. Spíš jsem z toho 

rozčarovaná, jakou tomu dávají formu. Podle mě je to vytržený z kontextu, 

z buddhistický dharmy. 

A jak praktikuju? No sednu si do ásany, všímám si nádechu a výdechu, klasická 

ánápánasati. To je jedna z formálních meditací. Pak je to bdění při chůzi, bdění při jídle 

a k tomu večer cvičení kundaliní jógy. Ale jinak vycházím z Buddhovo osmidílné 

stezky, konkrétně sedmý a osmý člen stezky. Bdění po celý den. 

Praktikujete pravidelně? Co děláte proto, abyste nevynechávala?  

Ano, pravidelně. Denně a celý den. Nedělám pro to nic a všechno. Jde to samo. 

Člověk musí makat, na sobě makat, ale žádný kláštery nebo meditační chýše. Nic 

takovýho. Hezky chodit do práce nebo do školy a přitom praktikovat. O tom je 

obrovský přínos mahájány. Šlo to mezi lidi, buddhisti už nebyli jen v klášteře. Ale to asi 

odbíhám z otázky. Takže ano, praktikuju pravidelně a je to o vůli a o tom, kolik toho 

chci pro sebe a taky pro svět udělat. 

Identifikujete se s buddhismem? Je podle vás kulturně přenositelný?  

Identifikuju a neidentifikuju. Zastávám a stojim si za tím, co budhismus 

znamená, ale nepovažuju se za ortodoxní buddhistku. 

Co znamená kulturně přenositelný? U nás je šedesát tisíc Vietnamců, převážně 

vyznáním buddhisti. Je to kulturně přenositelný? Tyhle řečičky a tanečky kolem toho 

nemám ráda. Rozumím tomu, co je kultura, ale spíš by se měl každej podívat dovnitř 

sebe. Jaký hodnoty kdo vyznává. Může bejt skin buddhista? Asi těžko. Nemá rád lidi ... 

Abych odpověděla, tak ano, kulturně přenositelná dharma samozřejmě je. 

Správnej křesťan a správnej buddhista se od sebe neliší. A kdo četl Platona, pochopí i 

Buddhu. 
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Jaký vliv má všímavost na vaše prožívání a na vaši práci?  

S všímavostí je svět mnohem bohatší, barevnější, ale taky snadněji 

pochopitelnější a tím i laskavější. Alespoň pro mě jo. Nechci být otrokem médií, 

komerce a systému, chci si žít život po svým bez vymývání mozku. Udělat si svůj 

názor. Je to taky o vzdělání. Já mam dvě vysoký školy, ale stejně to, co potřebuju, 

abych tu byla pro lidi, to musí jít odsud (ukazuje od srdce). V práci nikoho nezajímá, 

jestli jsem buddhistka nebo židovka. Musim tam bejt pro lidi. 

Pro mě meditace znamená nástroj na uvolnění, vyčištění hlavy a odreagování. 

Dělám s lidma dlouho a nebejt meditací, už by mě dávno vezli. Klid mi to přináší. Klid 

v těle, ale hlavně v duši a mozek si taky odpočine. Tak asi tak. 

 

M í r a ,  4 .  b ř e z n a  2 0 1 6  

Jak jste se setkal s všímavostí a jaký typ meditace praktikujete? 

S všímavostí jsem se setkal po letech hledání duchovní cesty, která by sedla 

přímo na moji bytost! Prošel jsem různými duchovními a ezoterickými směry, až se ke 

mně nakonec dostala kniha Milarepa – velký tibetský jogín. Tato kniha mi zcela 

otevřela novou cestu a já jsem díky dalšímu hledání nalezl Učení Františka Drtikola a 

jeho cvičení čakramů, které dodnes předávají žáci jeho nejmladšího žáka Evžena Štekla. 

Praktikuji tedy školu Františka Drtikola. Jelikož mám velmi blízko k Bílé dynastii 

Guruů Kagjüpu, byla to vlastně přirozená volba. František Drtikol, díky svému vhledu 

nalezl úžasný způsob, jak skloubit všech šest jóg Náropy, jako základ tibetské jógy 

Kagjü dohromady a přizpůsobil ho našim podmínkám. To pozná každý, kdo se začne 

cvičením čakramů zabývat…a pravidelně jej praktikovat! 

Praktikujete pravidelně? Co děláte proto, abyste nevynechával?  

Samozřejmě, že ano. Nelze buddhismus dělat jen na půl. Tři hlavní pilíře Učení 

Františka Drtikola říkají, že k buddhismu je zapotřebí velké vytrvalosti, odvahy a 

trpělivost a že kdo tyto 3 vlastnosti nemá, ten ať toho raději nechá. A je to přesně tak. 

Člověk, který touží z celé své bytosti praktikovat Vznešené Buddhovo Učení, prostě 

nemůže jinak…jestliže to daný člověk myslí s duchovním probuzením vážně, 
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vynechávat praxi nebude. Je to něco jako denní očista. Také ráno vstanete, vyčistíte si 

zuby, opláchnete se, oblečete se apod. A s duchovní praxí je to stejné. Prostě ráno 

vstanete dříve než ostatní, usednete do Buddhovy pozice a věnujete se své praxi a večer, 

před spaním rovněž tak…ale POZOR…to přeci není konec! Bdění, které Buddha celý 

svůj život učil, praktikujeme vlastně celý den…24 hodin denně a to i po letech praxe 

během spánku…Zde může vyvstat otázka, zdali je něco takového možné? A já vám 

odpovídám, ne že to je možné, ale je to velmi přirozené. Nepřirozené je to nedělat! 

Identifikujete se s buddhismem? Je podle vás kulturně přenositelný?  

Na tuto otázku je velmi těžké odpovědět. Identifikuji se s původním učením 

Buddhy, ale Buddhismus jako takový, tak jak je v dnešní době chápán a jak je 

prezentován nám „zápaďanům“ tak nikoliv! Z Buddhismu se stala senzace, jezdí se na 

společné retreaty, kde je předávání „Učení“ několika tisícům lidí najednou a ztratilo to 

své kouzlo a hlavně svou výjimečnost a vznešenost. Buddhismus je samozřejmě 

kulturně přenositelný. Z Indie ho v 11 století přenesl z Indie do Tibetu Guru 

Padmasambhava a o několik desetiletí to samé udělal proslulý Marpa Překladatel, který 

tím založil v Tibetu nové Učení linie Kagjü. A jsou zde i další země, které Buddhismus 

ovlivnil. Zde vyvstává otázka, zdali je i dnešní doba příhodná pro to, aby se v našich 

„křesťanských“ zemí rozvíjelo právě toto Učení? I zde je odpověď velice jednoduchá. 

Samozřejmě, že ano, vždyť se to už i několik desítek let děje. Jen si musíme odmyslet 

různá „fantasmagorie“ a přizpůsobit si Buddhismus našim podmínkám a našemu století, 

stejně jako jsme to udělali s jinými náboženstvími. 

Jaký vliv má všímavost na vaše prožívání a na vaši práci?  

Prožívání světa jako takového je vlastně ústřední myšlenka Učení. Každý kdo 

začne praktikovat buddhistické nauky a praxe, dojde k závěru, že se mu prožívání světa 

naprosto změnilo. Nemluvím zde o pozitivním či negativním smýšlení, protože 

buddhismus se tímto nezabývá. Je to táž energie. Mluvím zde o transformaci celé 

bytosti, o zjemnění celé bytosti a celého vašeho chování. Člověk je vstřícnější, 

laskavější, jemnější, soucitnější. Daleko více se vžívá do utrpení druhých lidí. Ale pozor 

na to, aby člověk neznalý Poznání nenabyl domněnky, že člověk směřující k 

osvícenému cíli je měkkota, že ho lze lehce svést z cesty a využít ho pro vlastní záměry. 
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Člověk zjemňuje svou bytost, ano, chování se mění, ano…ale člověk se stává na určité 

úrovni jasnovidným, vciťuje se do bytosti ostatních a přesně ví, co daný člověk chce a 

co potřebuje. Mluvím zde o schopnostech objevující se po letité praxi. Proto je např. 

Guru Padmasambhava a s ním Marpa Překladatel vyobrazován jako vysoký, tělnatý a s 

divokým pohledem…také jistě není náhoda, že pro jejich vzpurnou povahu je jejich 

jidam Hevadžra – polohněvivé božství. Na druhou stranu dokázali být velice mírní a 

vstřícní. Na závěr bych dodal, že praktikování buddhistické meditace z vás neudělá 

„lepšího“ člověka, ale celistvého člověka. Člověka, který je ve svém středu (ve středu 

své bytosti) a přijímá vše co se děje, bez jakéhokoli souzení, předsudků či domněnek. 

Všechno je v pořádku, vše je tak, jak má být. Jen to vidět! 

 

J a r o s l a v ,  8 .  b ř e z n a  2 0 1 6  

Jak jste se setkal s všímavostí a jaký typ meditace praktikujete? 

S pojmem "všímavost" jsem se několikrát setkal na konferenci a vzdělávacích 

setkáních, která pro sebe organizujeme v rámci našeho psychoterapeutického týmu na 

Psychosomatické klinice v Patočkově a ve Fokusu Břevnov. 

V minulosti, v dávné minulosti, jsem pravidelně meditoval půl hodiny až hodinu 

denně. Měl jsem to "zadarmo" jako součást přípravy ke kněžství a řeholnímu životu. V 

otázce jaký typ meditace jsem nepoučený. Cenná poučení jsem však našel u 

křesťanských autorů, kteří byli zjevně inspirováni buddhismem a nějakou dobu v 

některém buddhistickém klášteře pobyli a své zkušenosti předali v knihách nebo 

článcích - tenkrát samizdatových- typu "Jak meditovat". 

Praktikujete pravidelně? Co děláte proto, abyste nevynechával?  

Jak vyplývá z výše uvedeného, nemedituji pravidelně. Potřebuji však ve svém 

životě prostor pro usebírání a ten si nacházím často, když jdu spát před usnutím, někdy 

to potřebuji uprostřed práce alespoň několik minut a potom rád v přírodě. Zároveň mě 

láká myšlenka vrátit se k meditacím nebo si najít pravidelnější formu. Sliboval bych si 

od toho rozšíření schopnosti hlouběji se soustředit. 
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Identifikujete se s buddhismem? Je podle vás kulturně přenositelný?  

Buddhista nejsem a nebudu. Znám jen to málo, co jsem si přečetl nebo vyslechl 

a mám před tím respekt. Tuším v buddhismu úctyhodnou, kultivovanou a košatou 

tradici. 

K přenositelnosti - jsem přesvědčený, že žijeme v době střetávání a setkávání 

kultur. Kdyby nebylo setkávání i střetávání, hrozila by nám zabedněnost a malost. Bez 

otevřenosti a dialogu s jinými tradicemi bychom vnitřně (duchovně), ale možná ni 

navenek stále chodili v hovězích kůžích. 

Jaký vliv má všímavost na vaše prožívání a na vaši práci?  

To je pro mne důležitá a motivační otázka. Schopnost soustředit se, všímavost, 

zaměřená pozornost, bdělost, to všechno jsou úhelné kameny práce psychoterapeuta. 

Tak to vnímám. Potřebuji se v tom rozvíjet, pečovat o to, rozšiřovat v tom své 

schopnosti, abych mohl svoji práci dělat dobře. 

 

J a n ,  9 .  b ř e z n a  2 0 1 6  

Jak jste se setkal s všímavostí a jaký typ meditace praktikujete? 

Skrze meditační praxi cirka v patnácti letech. Vipassaná, shamathá, kundaliní 

jógu, vadžrajánovou meditační praxi. 

Praktikujete pravidelně? Co děláte proto, abyste nevynechával?  

Ano. Zařazením neformálních nebo poloformálních meditačních praktik lze 

meditovat 24 hod denně, tím lze nahradit formální meditaci, pokud vypadne, a současně 

tyto formy umožňují méně časté vynechávání formální meditace. 

Identifikujete se s buddhismem? Je podle vás kulturně přenositelný?  

Ano. Ano. Historicky je to dokonce jediný filosoficko-náboženský systém, který 

se při přechodu přes – nakonec všechny – rasy člověka nestal útočným. 
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Jaký vliv má všímavost na vaše prožívání a na vaši práci?  

Nejen že uklidňuje a prohlubuje koncentraci, ale současně i prožitek a kvalitu 

života (a všech každodenních činností) - doslova okamžik od okamžiku, po celých 24 

hod denně, včetně využití spánku, a podobně. 

 

L a d i s l a v a ,  1 8 .  b ř e z n a ,  2 0 1 6  

Jak jste se setkala s všímavostí a jaký typ meditace praktikujete? 

Já jsem se s ní osobně seznámila v době své nemoci. Co praktikuju? Meditaci 

všímavosti nádechu a výdechu, plus uvolnění celého těla, něco jako autogenní trénink. 

Někdy je to prodýchání jednotlivých čaker, ale to bylo v době nemoci, dnes na to není 

čas. 

Praktikujete pravidelně? Co děláte proto, abyste nevynechávala?  

Teď spíše nepravidelně, bohužel. Momentálně pro to moc nedělám. 

Identifikujete se s buddhismem? Je podle vás kulturně přenositelný?  

Nevím, jestli se zcela identifikuji, ale je mi hodně blízký.  Dle mého názoru 

přenositelný je, i když někde dosti těžko (smích). 

Jaký vliv má všímavost na vaše prožívání a na vaši práci?  

Vliv na moji maličkost to má velký, ale na moji práci v profitní sféře je to těžko 

uplatnitelný. Z finančních důvodů jsem musela odejít ze sociální práce. Takže teď si 

v práci prostě nezamedituju. Pak přijdu domu, utahaná jako vůl a medituju si, jinak by 

mi asi hráblo.  
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M i c h a e l a ,  2 6 .  b ř e z n a  2 0 1 6  

Jak jste se setkala s všímavostí a jaký typ meditace praktikujete? 

 

Všímavost vnímám jako bdění. Mam tu všímavost všímání si přítomnosti, 

psychických stavů a věcí kolem. A druh meditace – bdění nad dechem jako základ a 

potom cvičení čakramů, ale to nevím, jestli se nějak jinak pojmenovává. 

Praktikujete pravidelně? Co děláte proto, abyste nevynechávala?  

Pravidelně jsem praktikovala, ještě na škole jo. Snažím se praktikovat pravidelně 

stále, no spíš pokud to jde jen s občasnými mezerami. Pokud jsem ve stresu, tak se 

snažím bdít a praktikovat víc, ale pokud jsem unavená, raději si lehnu a spím, i když 

vím, že mi meditace dá víc. 

Identifikujete se s buddhismem? Je podle vás kulturně přenositelný?  

Jo. Považuji se za buddhistu, ale nedržím se konvenčních pravidel. Kulturně 

přenositelný? Řekla bych, že buddhismus je jedno z hodně tolerantních náboženství, 

pokud se dá za náboženství považovat, a proto je kulturně snadno přenositelný. Nejvíc 

tou tolerancí. Buddhista může být i křesťan nebo muslim. Nehledá nepřátele, ale nabízí 

pochopení. 

Jaký vliv má všímavost na vaše prožívání a na vaši práci?  

Pomáhá mi to zvládat těžké situace, kdy se musím rozhodnout nad emočními 

stránkami věci, kde musím vyhodnotit situace jako eticky dobré či špatné. Pomocí 

všímavosti si uvědomuju a přijdu často na problém a zdroj konfliktu mezi mnou a jinou 

osobou. A díky tomu, že prožívám přítomnost, pak dokážu vyhodnotit nejlepší možnou 

cestu. Pro nás pro oba. Pomáhá to k řešení konfliktních situací, vyhledání vhodných 

kompromisů, a pokud je to potřeba, neosobní prožívání situace. Třeba na mě mířená 

agrese. S všímavostí takovou situaci neberu osobně. 
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Příloha č. 2 – graf četnosti článků o mindfulness v letech 1980 

až 2015 

 

 

Graf (nahoře): Počet publikovaných odborných článků o mindfulness v průběhu času. 
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