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V říjnovém čísle 2004 měsíčník 
Scientific American uveřejnil 

krátkou recenzi Carl Zimmer-a na 
právě vyšlou knihu 

The God gene, 
How Faith Is Hardwired Into Our 

Genes, 
autor Dean Hamer
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Ve volné chvíli během 12. celostátního 
kongresu k sexuální výchově v České 
republice v Pardubicích jsme spolu 

s Radimem Uzlem - předsedou SPRSV - 
a Jiřím Šantavým - předsedou České 

společnosti lékařské genetiky - o recenzi 
na tuto knihu debatovali a shodli jsme se 

s recenzentem, že kniha není 
o božském genu, 

nýbrž o genu pro víru.
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D. Hamer v roce 1998 jako genetik v 
USA National Cancer Institutu 

pracoval na výzkumu genetické 
závislosti na kouření, resp. nikotinu. 
Při výzkumu používal dotazník TCI 
(the Temperament and Character 

Inventory) s 240 otázkami. Součástí 
TCI byly i otázky týkající se self-

transcendence, vypracoval je 
psychiatr Robert Cloninger z 

Washington University School of 
Medicine v St. Louis, Missouri.
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D. Hamer jako vedlejší činnost bez 
jakékoliv podpory se začal zabývat 

výzkumem genetického podkladu pro 
spiritualitu a víru v Boha. Můj bratranec 
Vašek žijící v Los Angeles v Kalifornii, 
USA, mi na mou prosbu knihu The God 

Gene obstaral a je to velmi zajímavé 
čtení. Určitá potíž je s definicí 

spirituality, ani Slovník spirituality Italů 
Stefano de Flores a Tullo Goffi,
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vydaný v českém 
překladu nakladatelstvím 
mnišského řádu 
karmelitánů 1999 u nás 
na Dačicku v Kostelním Vydří 
definici spirituality 
není schopen uvést, 
byť slovo “spirutualita” 
se v poslední době 
stalo módním.
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Sám jsem na kongresu
ve Vídni o menopause 
zažil, jak přednášející 

M. Metka mluvil 
o spiritualitě žen

v klimakteriu.



Studiem genů ve vzorcích DNA 
desátého chromosomu D. Hamer nalezl 

gen VMAT2, který je vesikulárním 
transportérem monoaminů, které 

ovlivňují naše vědomí, kdy spirituálním 
stavem je stav vědomí.

Hned první kapitola knihy začíná 
nadpisem Spiritual Instinct
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-  jde o instinkt, který je zakódován v 
genech, u homo sapiens sapiens po 
celém světě, zatím co náboženství je 

dáno memy a jsou tak různá.
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Spiritualitu lze nalézt v Judaismu, v 
Islámu, u křesťanů katolíků, 
evangelíků, v Hinduismu, v 

Buddhismu - u něho je zajímavé, že 
budhisté věří, že spiritualitu mají v 

chromosomech od své matky a otce a 
od osoby, kterou byli ve svém 

předchozím životě.
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D. Hamer dále nalezl dvě varianty 
genu WMTA2, kdy varianty s 

aminokyselinou cytosinem působí 
větší spiritualitu, kdežto varianta s 

adeninem působí spiritualitu 
nižší.Uvádí dále zjištěnou gender 

diferenci, kdy ženy skórovaly v testu 
na self-transcendenci o 18 procent 
výše než muži - bez ohledu na stáří, 

rasu, etnicitu.
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D. Hamer vyjadřuje i svůj názor na 
evoluční výhodu spirituality pro 
člověka - dává mu vrozený pocit 

optimismu.
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A optimismus podporuje vůli žít, 
množit se, vzdor neodvratné smrti. 
Podporuje lepší zdraví a rychlejší 

úzdravu z nemoci, žít déle, mít děti a 
vychovat je a předat naše genetické 

dědictví.
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Zaujal mne test na spiritualitu 
vypracovaný Robert Cloninger-em.
O knize psal senior writer Jeffrey 

Kluger týdeníku Time November 29, 
2004 / Vol. 164, No 21, a pátek 

Lidových novin 31.12.2004 č. 53 
uveřejnil český překlad testu Jana 
Müllera - shodl jsme se s R. Uzlem, 

že plně neodpovídá textu 
anglickému. Test anglický zveřejňuji, 

R. Uzel vypracoval překlad český.
Otestujte si svou spiritualitu                                                                                                MUDr. Jiří Šráček   

                                                                                                                   



Otestujte si svou spiritualitu                                                                                                MUDr. Jiří Šráček   

                                                                                                                   



Otestujte si svou spiritualitu                                                                                                MUDr. Jiří Šráček   

                                                                                                                   



Otestujte si svou spiritualitu                                                                                                MUDr. Jiří Šráček   

                                                                                                                   



D. Hamer ve své knize již předem 
odpovídá na některé námitky kritiků, 

že jeho kniha není o tom, zda 
existuje Bůh, ale zda exituje boží 

gen. Sám je agnostik a non-believer, 
čímž je mi sympatický, jsem 

obdobného zaměření a test mně 
vyšel 4 body = jsem vysoce 

skeptický a rezistentní vůči vývoji 
spirituálního vědomí.
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Jaký je to rozdíl 
při pohledu na 

Sv. Cecilii 
italského malíře 
Guido Reni-ho
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a na obraz 
zakladatele 

jezuitského řádu 
Sv. Ignáce z 
Loyoly od P. 
Rubense, jež 

jsem měl 
možnost 

obdivovat při 
návštěvě Norton 
Simon Museum v 

Passadeně v 
Kalifornii.
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Využijte možnosti otestovat si 
svou vlastní spiritualitu, o 
možnostech využití v praxi 

promluví Radim Uzel.
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