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1. Úvod

V této  práci  se  zaměřím na  téma  úzkosti  ze  smrti  jak  z  pohledu  filosofie  existence  a

fenomenologie, tak z pohledu současné psychologie. Psychologické výzkumy mapující postoje lidí

ke smrti jsou zakotveny ve filosofických teoriích, které se pokusím stručně nastínit v první  části.

Filosofická východiska v této práci představují tito autoři: Søren Kierkegaard, Martin Heidegger a

Jean  Paul  Sartre.  Psychologické  teorie  a  směry  jsou  vybrány  na  základě co  nejbližší  možné

souvislosti s výše zmíněnými filosofickými autory a s celkovým tematickým zúžením práce.

Jedná se o velmi  široké téma, takže se zaměřím hlavně na jednu z mnoha oblastí,  které

myšlení o smrti v rámci psychologie pokrývá, a to na pocity úzkosti způsobené vlivem uvědomění si

vlastní  konečnosti  v  rámci  každodenního  života  dospělých jedinců.  V tomto tématu  bude třeba

rozlišit též strach ze smrti a úzkost ze smrti, tedy koncepty, které jsou velmi  často zaměňovány.

Za  posledních  cca  40  let  bylo  po  celém  světě provedeno  veliké  množství  studií  a  výzkumů

zaměřených na postoje ke smrti; nedochází však k důslednému zakotvení psychologických teorií

ve filosofických předpokladech, jež jsou pro téma úzkosti ze smrti zásadní. 

V první  části této práce nastíním velmi stručný přehled zásadních filosofických vztažných

rámců, které formovaly následné psychologické teorie, které budou obsahem druhé  části. Ve třetí

části  pak  stručně zhodnotím  jeden  konkrétní  psychologický  nástroj  –  dotazník  se  zaměřením

na  úzkost  ze  smrti.  Práce  má  tedy  podobu  jakési  stručné  rešerše  teoretických  základů dané

problematiky s důrazem na hledání paralel a vzájemných srovnání. Jejím cílem je demonstrovat

důležitost  provázanosti  filosofie  s  psychologií  při  hodnocení  vlivu  úzkosti  ze  smrti  na  lidské

prožívání a široké pole teorií, které dosud na toto téma vznikly.

1.1. Smrt a vědomí smrtelnosti na psychiku člověka

Smrt jako součást lidské existence je velmi široké téma, skýtající možnost uchopení mnoha

teoretickými i metodologickými směry. Vývoji lidského přemýšlení o smrti se věnují psychologie,

filosofie, medicína, náboženství, historická sociologie a aplikované obory, jakými jsou například

poradenství  pro  pozůstalé  atd.  Ze  společenských  věd  se  ale  smrti  věnuje  pochopitelně hlavně

filosofie a psychologie. 

V rámci psychologie můžeme rozlišit práce klinických psychologů, popisujících své vlastní
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zkušenosti  a  pozorování,  a  práce  empirických  výzkumníků,  testujících  hypotézy  pomocí

výzkumných nástrojů, často převzatých z oborů sociologie a sociální psychologie.1

V naší západní civilizaci provází téma smrti obecně spíše negativní pocitové zabarvení, což

je  dáno  některými  jejími  aspekty,  například  nevyhnutelností  a  definitivou.  Smrt  pochopitelně

vyvolávala obavy odjakživa - nakonec filosofie od antiky až do novověku se touto otázkou velice

pregnantně zabývá. Různé kulturní a náboženské systémy se ale na smrt dívají odlišně. Na smrt je

v současné západní společnosti pohlíženo jako na v lidském životě negativní prvek, vyvolávající

nejistotu,  strach  a  úzkost.  Jako protiklad  ke  stáří  a  následné smrti  se  tudíž v  moderní  západní

civilizaci staví kultura adorace mládí a vitality.

Náplní  této práce není  historický exkurz  do vývoje představ o smrti,  ale  v  rámci  studia

fenoménů úzkosti a strachu ze smrti je nutné určité stručné nastínění kontextu dobového kulturního

prostředí důležité zmínit.

Smrt také nelze jednoduše abstrahovat od dalších témat, která s ní přirozeně souvisejí. Smrt

je součást lidského  života;  jen těžko můžeme jedno oddělovat od druhého. Tento fakt vystihuje

velké množství  výroků o smrti  napříč celou  historií  lidstva,  např.  „učit  se  žít  znamená učit  se

umírat“2 apod.  V  dílech  antiky  můžeme  vůbec  nalézt  mnoho  inspirace  pro  myšlenky

o nevyhnutelnosti  smrti.  V Obraně Sokratově od Platona  Sokratés  raději  zemře,  než aby zradil

pravdu, kterou považuje za smysl  života pravého filosofa.3 Filosofovat tak pro něj znamená nejen

hledat  pravdu,  ale  také naučit  se  žít  (nikoliv  pouze  přežívat)  a  umírat.  V určitém smyslu  tedy

filosofovat znamená také dobře zemřít. Seneca ve svém díle Dopisy Luciliovi uvažuje o smrti jako

o  něčem,  čeho  bychom  se  neměli  bát,  a  naopak  si  smrti  cení,  přijde-li  zavčasu.4 Je  pro  něj

přirozenější  (a  tím i  ve  výsledku  lepší),  umře-li  mladý  člověk  na  vrcholu  svých sil;  na  rozdíl

od člověka, který se smrti za každou cenu brání, i když spíše jen tak přežívá, než aby pořádně žil.

Z existenciálního pohledu je důležitější kvalita života před kvantitou.5

Jako další příklad (rozdílného) pohledu na smrt lze uvést přesvědčení Epikurejců,  že smrt

nemůže být dobrá ani zlá,  protože postrádá subjekt (po smrti  subjekt  –  člověk – zaniká).6 Což

pro Epikurejce dělá ze smrti něco, čeho není třeba se obávat. Čeho si ale všímají právě existenciální
1 EPTING, Franz R.; NEIMEYER, Robert A. Personal Meanings of Death: Applications of Personal Construct 

Theory to Clinical Practice (Death Education, Aging and Health Care). Taylor a Francis. 1984, s. 88.
2 YALOM, Irvin D. Existenciální psychoterapie. Praha: Portál, s.r.o. 2006, s. 40.
3 PLATÓN. Euthyfrón. Obrana Sokrata. Kritón. Praha: Oikoymenh. 2012.
4 SENECA, Lucius A. Další listy Luciliovi. Praha: Svoboda. 1984.
5 SCARRE, Geoffrey. Death. Acumen. Durham, GBR. 2006, s. 28.
6 SCARRE, Geoffrey. Death. Acumen. Durham, GBR. 2006, s. 30.
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autoři - jako např. Heidegger nebo Sartre - je vliv, jaký má smrt na  člověka nikoliv po smrti, ale

za života.7

Po dlouhou dobu dějin  lidstva byly představy o smrti  spjaty s  představou o posmrtném

životě. V tomto ohledu nelze nezmínit křesťanskou nauku, která silně ovlivnila evropské myšlení

středověku  a  raného  novověku  -  víru  v  posmrtný  život  a  v  možnost  spásy.  Smrt  mohla  přijít

v jakémkoliv okamžiku - pro věřícího člověka tak bylo zásadní zemřít připraven. 

V současné  západní  civilizaci  je  však  jasně zřetelná  snaha  o  vytěsňování  tématu  smrti,

a to v mnoha rovinách. O smrti se příliš nemluví - ani mezi dospělými lidmi, ani s dětmi. Staří lidé

jsou  -  i  díky proměně povahy rodiny a  existenci  moderních  institucí  jako  jsou  např.  domovy

důchodců,  hospicy  apod.  -  odsouváni  na  okraj  společnosti  a  jejich  role  ve  společnosti  je

marginalizována. 

K nedostatečnému vyrovnání se se smrtí přispěla také sekularizace Evropy. Na místo tradiční

víry a  náboženských institucí,  jejichž moc sekularizací  a  ateizací  zeslábla,  nepřišla  žádná nová

stejně pevná  konstrukce,  která  by  člověku  nabízela  odpovědi  na  smysl  a  postavení  člověka

ve vesmíru. Na vědu je někdy poukazováno jako na systém myšlení, který tuto mezeru zaplňuje a

plní  tak roli  jakéhosi  nového náboženství.  Na negativní  jevy (mající  vliv  na psychiku  člověka)

spojené s moderní civilizací poukazují sociologové když hovoří o civilizačních chorobách jako je

anomie nebo častý výskyt sebevražd. Individualizace, kompetitivnost a ztráta starých tradic, tedy jen

některé z  charakteristik moderní společnosti,  s  pohledem na smrt úzce souvisejí.  Někteří  autoři

zmiňují  také určité kompenzace v kultuře (např.  obliba hororů,  kriminálních seriálů atp.),  které

spolu se sportem plní roli jakéhosi katalyzátoru násilí, a tím i ovlivňují postoje ke smrti.8 

Ernest Becker srovnává tabu smrti v moderní západní společnosti s viktoriánským tabu sexu,

které velmi zásadním způsobem prolomil až Sigmund Freud.9 Nová společnost (u Beckera myšleno

20. století) má tabu nové: tabu smrti. O dobách modernizace, industrializace a individualizace, které

pozměnily pohled na smrt, píší ve svých dílech také např. Robert Jay Lifton nebo Erich Fromm.10

Proč je důležité  o smrti  přemýšlet  a mluvit?  Může se zdát  podivné chtít  po lidech, aby

konfrontovali svoje myšlení s faktem smrti, která je sama o sobě dost děsivá. Smrt ale k  životu

7 Tamt., s. 33.
8 Viz např. FROMM, Erich. Anatomie Destruktivity. Praha: Aurora. 2007; LIFTON, Robert J.; OLSON, Eric. Living

and Dying. New York: Bantam Books. 1975.
9 BECKER, Ernest. The Denial of Death. New York: Free Press. 1997.
10 FROMM, Erich. Anatomie Destruktivity. Praha: Aurora. 2007; LIFTON, Robert J.; OLSON, Eric. Living and Dying.

New York: Bantam Books. 1975
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nerozlučně patří - je to jistota, jež čeká na každého člověka bez rozdílu. Patří k lidské přirozenosti.

Sebe-zastírání  vlastní  povahy  člověka (před níž však nejde utéci)  vede k napětí,  které  se  může

projevit  i  v rovině psychických poruch. Jen podle statistik z roku 2012 trpělo v USA strachem

ze smrti 68 procent lidí.11 

Irvin D. Yalom pokládá smrt za prazákladní zdroj lidské úzkosti.12 Toto prožívání je zvláště

silně akcentováno v dětství, ale postoje ke smrti se zásadním způsobem proměňují po celý lidský

život. Proti úzkosti ze smrti si člověk staví různé obrany, a tím dochází k psychopatologii. Obrany

jsou v mnoha případech funkční (nemusí se tedy nutně jednat o obrany neurotické), ale sebesilnější

obrana je pouze nepřímým řešením problému a může kdykoliv selhat. Mezi postojem ke smrti a

duševním zdravím je tedy významný vztah. Odstranit úzkost úplně není z hlediska existenciální

psychoterapie  žádoucí  (a ani  plně možné);  spíše je třeba ji  zmírnit  na úroveň vhodnou k  žití  a

vytěžit z ní něco pozitivního pro zkvalitnění života.13 

Pohled existenciální psychoterapie ovšem není jediným pohledem na způsoby vyrovnání se

se smrtí. Jednotlivé směry a metody jsou vždy založeny na určitých filosofických východiskách a

myšlenkách, ze kterých vycházejí. Jak například zdůraznil již psycholog Gordon W. Allport: každá

psychologická  teorie  je  založena na určitém filosofickém vztažném rámci.14 Pro existenciální  a

fenomenologická hlediska v psychologii to platí dvojnásob - z filosofie totiž bohatě čerpají. Toto

interdisciplinární hledisko má samozřejmě svá úskalí (např. otázka operacionalizace při samotných

výzkumech), ale zároveň poskytuje bohatší a komplexnější pohled na daný problém.

Důvodem zvolení tohoto tématu je tedy jednak jeho důležitost  a jednak jeho opomíjení.

K popírání a vytěsňování tématu smrti dochází jak u laické populace v každodenním  životě, tak

u většiny psychoterapeutů a psychologů, kteří jsou nakonec také pouze lidmi a  často sami mají

ze smrti  strach.15 Přestože např. v roce 2009 proběhl v  Čechách výzkum, jenž použil dotazníky

zaměřené  na  úzkost  ze  smrti  Škála  úzkosti  ze  smrti  (Death  Anxiety  Scale),16 na  přelomu  let

2011/2012 výzkum vztahu postojů ke smrti  a religiozity17 či  v roce 2012 výzkum vztahu mezi

11 NATIONAL INSTITUTE OF MENTAL HEALTH. Fear/Phobia statistics. Statistic Brain Research Institute, 
publishing as Statistic Brain. 2013.

12 YALOM, Irvin D. Existenciální psychoterapie. Praha: Portál. s.r.o. 2009, s. 39.
13 Tamt., s. 196.
14 DRAPELA, Viktor J. Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál. 2004, s. 103.
15 YALOM, Irvin D. Existenciální psychoterapie. Praha: Portál, s.r.o. 2009.
16 MACHŮ, Klára.  Postoje ke smrti.  Olomouc. 2012. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Palackého v Olomouci,

Filozofická fakulta.
17 HALAMOVÁ,  Zuzana.  Postoje  ke  smrti  a  religiozita. Pardubice,  2012.  Diplomová  práce  (Mgr.).  Univerzita

Pardubice, Filosofická fakulta.
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představami  o  smrti  a  prožívanou  smysluplností  života,18 teoretická  práce,  beroucí  v  potaz

filosofické vztažné rámce zaměřené na úzkost ze smrti, zde chybí.

Většina psychologických výzkumů, ze kterých v této práci čerpám, pochází z cizojazyčných

zdrojů.  Mým  cílem  je  tedy  určitá  teoretická  rešerše,  která  má  přinést  stručné  seznámení

s myšlenkami spojenými s úzkostí ze smrti na rozhraní filosofie a současné psychologie i pro české

prostředí. 

18 KAPLAN, Cyril. Představy o smrti a prožívaná smysluplnost života. Praha. 2012. Univerzita Karlova v Praze, 
Filozofická fakulta, Katedra psychologie.
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2. Otázka Smrti

2.1. Vymezení úzkosti a strachu ze smrti

Mezi pojmy, které v textu hojně používám, patří úzkost a strach. Strach a úzkost jsou často

zaměňovány, ale jejich rozlišení vede mnohdy k rozdílným metodologiím.

Jako  první  jasně odlišil  úzkost  a  strach  Søren  Kierkegaard,  který vymezil,  že  strach  je

strachem z něčeho, zatímco úzkost je strachem z ničeho.19  Adrian Tomer uvádí,  že strach se váže

k nějaké specifické  činnosti  nebo objektu -  např.  strach z  létání  nebo strach z  výšek.20 Úzkost

naproti tomu nemá jasně určitelný zdroj a těžko se lokalizuje. Jelikož se v případě strachu vetšinou

jedná  o  jasně rozlišitelný  zdroj  nebezpečí,  dá  se  mu  také  snáze  vyhnout  a  předcházet  tak

potencionálním potížím. Úzkost je naproti tomu mnohem záludnější povahy - její zdroj je  často

skrytý. Psychopatologie tak v tomto případě může pramenit z nevědomě zažívané úzkosti ze smrti.

Obtížnost jasného vymezení úzkosti  ze smrti  dokládá např.  pohled Abdel-Khaleka,  který

definuje  úzkost  ze  smrti  jako  „termín,  který  se  používá  ke  konceptualizaci  obav,  vyvolaných

vědomím smrti“.21

2.2. Konceptualizace smrti

Pohledy na smrt variují napříč zeměmi - odrážejí různé kulturní systémy. Smrt je z hlediska

své nevyhnutelnosti univerzální lidský fenomén; úzké časové a teritoriální vymezení, ve kterých se

tato práce pohybuje, se tedy stanovuje těžko. Z hlediska vývoje psychologických teorií se jedná

zejména o 20. století a největší těžiště leží v Evropě a v USA. Samotné psychologické výzkumy

jsou ale prováděny po celém světě a u nich vycházím především z  časového vymezení přibližně

40 let nazpět od současnosti.

Postoje  ke  smrti  jsou  velmi  různorodé a  špatně se  konceptualizují.  Robert  Kastenbaum

upozorňuje na nutnost zasazování uvažování o smrti do kontextu biologického věku daného jedince,

který se samozřejmě časem vyvíjí, tudíž ani jeho postoje ke smrti nezůstávají stejné.22 Zásadní také

19 YALOM, Irvin D. Existenciální psychoterapie. Praha: Portál, s.r.o. 2006, s. 53.
20 KASTENBAUM, Robert. Anxiety and Fear. Advameg, Inc. 2014.
21 LEHTO, Rebecca, H.; STEIN, Karen, F.  Death Anxiety: An Analysis of an Evolving Concept.  In  Research and

Theory for Nursing Practice: An International Journal. Springer Publishing Company. Vol. 23, No. 1. 2009, s. 23.
(překlad autora)

22 KASTENBAUM, Robert; AISENBERG, Ruth. The Psychology of Death. New York:  Springer Publishing Company,
Inc. 1972. 
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je,  zda  mluvíme  o  postoji  ke  smrti  daného  jedince  (vědomí  vlastní  smrtelnosti)  nebo  o  smrti

ostatních, např. danému člověku blízkých lidí. Postoj ke smrti se pochopitelně mění také s ohledem

na  to,  zda  je  jedinec  v  přímém smrtelném ohrožení,  zda  se  v  dané  situaci  nachází  sám nebo

s dalšími lidmi apod.23 Mezi další často měřené proměnné patří také demografické ukazatele jako je

pohlaví, věk nebo povolání, ale také náboženské cítění nebo míra psychopatologie. Tato práce se

zaměřuje pouze na úzkost ze smrti prožívané v rámci vlastní osoby - v tomto ohledu je tedy důležité

hledisko kognitivní psychologie. 

Smrt  ovlivňuje  chování  v  mnoha  komplexních  a  nejasných  rovinách.  Lidské  uvažování

o  smrti  v  sobě většinou  nese  tyto  implikace:  nevyhnutelnost,  definitivnost  a  náhodnost.24 Tyto

vlastnosti  ale  nejsou  plně uchopitelné  pro  velmi  malé  děti,  které  nemají  ještě plně vyvinutou

představu o povaze  času a  kauzalitě a  nedisponují  abstraktním myšlením. Problematika úzkosti

ze smrti u dětí je natolik komplexní, že by tuto práci neúměrně rozšířila, a proto se zaměřuji čistě

na dospělé jedince.

2.3. Postoje ke smrti

Pojem  postoj  má  v  psychologii  mnoho  definicí  (nejranější  pocházejí  z  oboru  sociální

psychologie).25 G. W. Allport (1935) definoval postoj takto: „Postoj je mentální a nervový vztah

pohotovosti,  organizovaný zkušeností  a  vyvíjející  direktivní  nebo  dynamický vliv  na  odpovědi

individua vůči všem objektům a situacím, s nimiž je v relaci.“26

Postoj je třeba odlišovat od motivu. Motivace, jak vyplývá již z etymologického původu

latinského slova motus - pohyb, se často definuje jako „faktor, který uvádí do pohybu“.27 Činnost,

jež je takto uváděna do pohybu, přitom může být jak povahy fyziologické, tak psychické. 

Postoje ke smrti jsou velmi komplexní a konkrétní pocity,  které se ke smrti  váží,  se liší

člověk  od  člověka.  Může se  jednat  o  strach  ze  samotného procesu  umírání;  strach  o  blízkého

člověka, který umírá; strach ze stavu, který nastane po smrti; strach o pozůstalé apod.

Jednotlivé výzkumy také pracují s různými škálami vlastností, jež postoje ke smrti reflektují.

Ne všechny se tak zaměřují pouze na negativní aspekty jako je strach a úzkost, ale zabývají se též
23 KASTENBAUM, Robert; AISENBERG, Ruth. The Psychology of Death. New York:  Springer Publishing Company,

Inc. 1972.
24 Tamt., s. 8. 
25 NAKONEČNÝ, Milan. Lexikon psychologie. Praha: Vodnář. 1995, s. 188.
26 Tamt.
27 ŘÍČAN, Pavel. Psychologie osobnosti. Praha: Grada. 2007, s. 92.
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příjetím smrti nebo neutrálně zabarvenými postoji.28 

Robert Kastenbaum rozděluje úzkost ze smrti do tří bodů: 1. co přijde po smrti, 2. „událost“

umírání, 3. ukončení bytí.29 Přičemž zatímco všechny body se smrti týkají, teprve až třetí bod se

smrtí plně souvisí. Tato třetí úzkost ze smrti jako z konečnosti bytí je také tématem této práce. Dále

je  nutno  uvést,  že  pro  teorie  a  výzkumy uvedené  v  tomto  textu  se  úzkost  ze  smrti  omezuje

na prožívání jedince v rámci každodenního života; nikoliv v důsledku přímého ohrožení na životě. 

28 Viz např.  WONG, P. T.  P.;  REKER, G. T.;  GESSER, G. Death Attitude Profile – Revised: A multidimensional
measure  of  attitudes  toward  death.  In  NEIMEYER,  Robert  A.  (Ed.). Death  anxiety  handbook:  Research,
instrumentation, and application.. Washington, DC: Taylor & Francis. 1993, s. 121-148.

29 YALOM, Irvin D. Existenciální psychoterapie. Praha: Portál, s.r.o. 2006, s. 53.
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3. Filosofické vztažné rámce

Tato  část je stručným nástinem filosofických myšlenek, které se zaměřují na bytí  člověka

ve světě a fakt jeho smrti a které jsou zároveň použitelné v psychologii jako vztažné rámce pro další

teorie a výzkumné nástroje se zaměřením na úzkost a strach. Důležitá jsou v tomto směru hlavně

díla: Pojem úzkosti od Sørena Kierkegaarda, Bytí a Čas od Martina Heideggera a dílo Jeana Paula

Sartera Bytí a Nicota. 

3.1. Søren Kierkegaard

Filosof, psycholog a křesťanský myslitel Søren Kierkegaard ve svém díle z roku 1844 Pojem

úzkosti vymezuje úzkost jako pro psychologii zcela zásadní jev (jedná se o projev ducha) a rozlišuje

úzkost od strachu, který je zaměřený na něco konkrétního a který mohou pociťovat rovněž zvířata.30

Úzkost pokládá za něco specificky lidského, co u  člověka vede k realitě svobody jako možnost

možnosti.31 Úzkost podle Kierkegaarda vychází ze stavu nevinnosti,32 což je stav bez rozlišování

dobra a zla. Jako takový je prost obav, ale také klidu a pokoje. Pokud však není přítomno  žádné

trápení ani žádná slast, zbývá nic. A právě z ničeho se rodí úzkost.33 Podobný význam ničeho jako

konstitutivního znaku pro stav úzkosti najdeme také u Martina Heideggera.34

Ve stavu nevinnosti duch ještě není schopen syntézy - v tomto stavu duch dříme.35 Syntézou

má Kierkegaard na mysli sjednocení fyzické a psychické složky člověka do něčeho třetího, čímž je

právě duch.36 Gordon  D.  Marino  navrhuje  možnost,  že  schopnost  syntézy  ducha  je  ve  stavu

nevinnosti pouze nereflektována či nevědomá.37 

Úzkost  podle Kierkegaarda plyne z  ničeho a přitom z  vědomí možnosti  –  možnosti  být

schopen, být aktivní.38 Ve výsledku tedy úzkost plyne ze svobody možností. K tomuto konceptu se

váže též pocit viny.
30 KIERKEGAARD, Søren. Concept of anxiety. New Jersey: Princeton University Press. 1980, s. 314.
31 Tamt.
32 Kierkegaard se ve svém výkladu úzkosti vrací až k prvopočátkům člověka podle knihy Genesis, tedy k Adamovi.
33 KIERKEGAARD, Søren. Concept of anxiety. New Jersey: Princeton University Press. 1980, s. 313.
34 Viz kapitola 3.2., s. 19.
35 KIERKEGAARD, Søren. Concept of anxiety. New Jersey: Princeton University Press. 1980, s. 313
36 Tamt., s. 315.
37 MARINO, Gordon D. Anxiety int The Concept of Anxiety. In HANNAY, Alastair; MARINO, Gordon D. 
      The Cambridge Companion to Kierkegaard. Cambridge University Press. 1997, s. 316.
38 KIERKEGAARD, Søren. Concept of anxiety. New Jersey: Princeton University Press. 1980, s. 316.
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Vznik  pocitu  úzkosti  považuje  Kierkegaard  za  dvojznačný:  ze  stavu nevinnosti  přichází

úzkost z ničeho, tedy zvnějšku - takový  člověk je proto vůči tomuto jevu nevinný.39 Přesto však

tento  člověk zakouší pocit  viny,  protože se do oné úzkosti  ponoří.  Tuto dvojznačnost lze podle

Kierkegaarda vysvětlit pouze psychologicky.40

Úzkost  je  podle  Kierkegaarda  vlastností  snícího  ducha,  tudíž patří  do  oblasti  zájmu

psychologie.41 Snícímu  duchu  se  ozývá  možnost,  ale  při  pokusu  o  její  uchopení  dochází

k neustálému selhávání, což vzbuzuje úzkost.42

Kierkegaard pokládal stav úzkosti za něco, co nemá pouze negativní význam. Výroky jako

„čím méně ducha, tím méně úzkosti“43 nebo „čím hlubší úzkost, tím hlubší kultura“44 spojují pocit

úzkosti se snícím duchem (duch je podle Kierkegaarda dřímající část člověka ve stavu nevinnosti,

třetí složka vedle těla a mysli) a vyjadřují tedy význam úzkosti pro život člověka v jeho autentické

podobě. Podle Kierkegaarda „úzkost rozhodně není znakem nedokonalosti“.45 Naopak: „Úzkost je

primárním zdrojem pro naše duchovní vzdělání, na rozdíl od něčeho fyzického, co řešíme léky.“46

Zdraví  vidí  Kierkegaard  ve  víře  ducha.  K  představě plně svobodného  člověka  dochází

konceptem já  obrácenému ke  svému já,  které  v  tomto vztahu  já  k  já  vytváří  další,  třetí  vztah

k  někomu  dalšímu.  Ten  někdo  další  je  podle  Kierkegaarda  bůh,  který  člověka  vytvořil,  a  tím

umožnil existenci vztahu já k já.47 Důležité je Kierkegaardovo pojetí já jako vědomí sebe sama –

tedy  až v  rámci  uvědomění  si  oné  syntézy,  která  já  ustavuje.48 Přičemž nejde  pouze

o sebeuvědomění; vztah já k sobě samému je také jeho svobodou.49 

Člověk se obrací do sféry sociálního života a je jím pohlcen - tím se vzdaluje víře a bohu a

pociťuje zoufalství.50 Místo toho, aby si plně uvědomil svou existenci před bohem, který přesahuje

jak  tohoto  jednotlivce,  tak  celý  sociální  řád;  místo  toho,  aby  byl  takový  člověk  jedinečným

39 KIERKEGAARD, Søren. Concept of anxiety. New Jersey: Princeton University Press. 1980, s. 315.
40 Tamt.
41 Tamt., s. 313.
42 Tamt., s. 314.
43 KIERKEGAARD, Søren. Concept of anxiety. New Jersey: Princeton University Press. 1980, s. 314. (překlad autora)
44 Tamt. (překlad autora)
45 Tamt., s. 317. (překlad autora)
46 MARINO, Gordon D. Anxiety int The Concept of Anxiety. In HANNAY, Alastair; MARINO, Gordon D. 
      The Cambridge Companion to Kierkegaard. Cambridge University Press. 1997, s. 309.  (překlad autora)
47 WESTPHAL, Merold. III - Kierkegaard's Psychology and Unconscious Despair. In PERKINS, Robert L. 

International Commentary - Sickness unto Death. Mercer University Press. 2002, s. 46, 47.
48 Tamt., s. 42.
49 Tamt., s. 42.
50 Tamt., s. 46-47.
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individuem a  čelil své samotě, je hluboce zaklesnut v mase lidského společenství.51 Tvrzení,  že

takto  žijící  člověk  je  rozpuštěn  v  sociálním  životě,  aby  unikl  před  vlastní  podstatou  svého

autentického bytí, později propracoval také Martin Heidegger.

Kierkegaardův  pohled  na  zdravé  já  je  možno  zjednodušeně definovat  jako  svobodu

sebevědomého já před Bohem. 

3.1.1. Pojem zoufalství

V rámci určitého zjednodušení je zoufalství možné sloučit s pojmem úzkosti - o zoufalství a

úzkosti totiž Kierkegaard (podle Westhpala) píše v podobném významu.52

Kirekegaard nabízí klasifikaci různých druhů zoufalství. Za prvé zoufalství, kterého si daný

jedinec  není  vědom  (též zoufalství  nevědomosti).53 Westphal  však  upozorňuje,  že  tento  typ

zoufalství  nelze  plně ztotožnit  s  nevědomím  v  klasickém,  psychoanalytickém  smyslu.54 Dále

rozlišuje dva druhy vědomého zoufalství  – zoufalství,  které nemá vůli  být samo sebou, nazývá

zoufalstvím  slabosti;  a  zoufalství,  které  ve  stavu  utrpení  má  vůli  být  samo  sebou,  nazývá

zoufalstvím vzdoru.55

V rámci  nevědomého  zoufalství  je  přítomný nedostatek  síly vůle.  Kvůli  něčemu,  co  se

danému  člověku  stalo  nebo  co  udělal,  je  v  pokušení  vzdát  se  sám sebe.  Tím upadá  do  stavu

zoufalství, v němž není schopen být sám sebou, což může vést až k tomu,  že si přeje být někým

jiným či se stáhne do vlastního nitra a pouze pozoruje své já – já, kterým nechce být.56

Všechny formy zoufalství mají přitom společnou vůli zbavit se sám sebe.57 Zoufalství tak

v sobě obsahuje část vědomí a část vůle.

Rozlišení  je  přitom velmi  relativní  -  vzdor  v  sobě často  obsahuje  též slabost  a  slabost

vzdor.58 Jedná se tedy o abstraktní, ideální klasifikaci; tyto kategorie jsou do určitého stupně vždy

vzájemně propojeny (stejně jako je tomu s vědomím a nevědomím).

51 WESTPHAL, Merold. III - Kierkegaard's Psychology and Unconscious Despair. In PERKINS, Robert L. 
International Commentary - Sickness unto Death. Mercer University Press. 2002, s. 46.

52 Tamt., s. 51.
53 Tamt.
54 Tamt.
55 Tamt., s. 52.
56 Tamt.
57 Tamt., s. 53.
58 Tamt.
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Skutečný  život  je však mnohem komplexnější,  tudíž můžeme nalézt  člověka,  který je si

do  určité  míry vědom vlastního  utrpení,  ale  nechce  se  mu  přímo postavit  a  spíše  se  uchyluje

do stavu rozptýlení (např. prací).59

Nebezpečí  zoufalství  jako  nemoci  v  rámci  nevědomí  je  podle  Kierkegaarda  v  jeho

výhodnosti – nepůsobí tolik bolesti jako vědomé formy utrpení a nenutí tolik  člověka, aby s ním

něco dělal; nechává ho tak v mezích každodenního života, protože jako nemoc není pociťováno.60

Duše, která sama před sebou skryje svoji nemoc, se může uzdravit jen stěží.61

Druhy utrpení mohou být externí i interní. Interní mají souvislost s něčím, co daný člověk

provedl;  externí v rámci  nějakého neštěstí,  které se mu přihodilo.  V obou těchto případech má

člověk  (např.  z  důvodů studu  či  zármutku)  tendenci  vzdát  se  sám  sebe,  zbavit  se  svého  já.

Referenční bod utrpení je tedy nějaký podmíněný, empirický fakt.62

Vznik úzkosti není podle Kierkegaarda omezen pouze na dichotomii vědomí a nevědomí,

ale též na dialektické struktury vlastního já.63 Tyto kategorické struktury jsou pro Kierkegaarda

párové,  tedy navzájem v  protikladu,  ale  vzájemně se  doplňující.  Jedná se  např.  o  dočasnost  a

věčnost, konečnost a nekonečnost, možnost a nezbytnost nebo svobodu a nutnost.64 Je mimo účely

tohoto  textu  tyto  kategorie  podrobně rozebírat,  ale  můžeme  ve  stručnosti  říci,  že  pravou

nekonečnost  já  vidí  Kierkegaard  ve  vztahu  člověka  k  vlastnímu  já  (já  vědomé  si  sebe  sama)

i ke druhému, přičemž druhým myslí Boha (který je sám nekonečný).

Kierkegaard nicméně tvrdí,  že nevědomé zoufalství je nejběžnější formou zoufalství a  že

žádné zoufalství není plně nevědomé ke svému já - pouze se tak může jevit  skrze sebeklam  či

rozptýlení  pozornosti  apod.65 Tedy,  zjednodušeně řečeno,  skrze  to,  co  Freud  později  označil

za  obranné mechanismy vědomí.  Všechny formy zoufalství  jsou podle Kierkegaarda způsobeny

špatnou vírou, která takovému člověku neumožňuje plně si uvědomit, co se s ním děje. 

Kierkegaard dále uvádí, že vést život v neustálém napětí těchto dialektických simultánních

59 WESTPHAL, Merold. III - Kierkegaard's Psychology and Unconscious Despair. In PERKINS, Robert L. 
International Commentary - Sickness unto Death. Mercer University Press. 2002, s. 54.

60 Tamt., s. 55.
61 Tamt.
62 Tamt.
63 Tamt.
64 Tamt.
65 Tamt., s. 64.
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kategorií (možnost/nemožnost, konečnost/nekonečnost atd.) je extrémně náročný úkol.66 Náročnost

takového úkolu je v přímém rozporu se setrvačností a chodem každodenního  života většiny lidí.

Dalším důležitým činitelem je v tomto ohledu lenost - já se propadá do zoufalství (v rámci duše)

také proto, že je líné.67

Kierkegaard ale vysvětluje, že je třeba osvobodit své já v rámci struktur možnost/nemožnost,

konečnost/nekonečnost, nutnost/možnost. Takovéto uzdravení vyžaduje v první  řadě sebepoznání,

které  nemůže  církev  ani  společnost  nahradit.68 Tato  samota  před  Bohem  má  tedy  základ

terapeutický, stejně jako ontologický.69

3.1.2. Závěr

Merold Westphal se domnívá,  že Kierkegaardova psychologie v rámci analýzy úzkosti  a

zoufalství  byla  ze  své  podstaty  psychologií  klinickou.70 Kierkegaard  totiž postupoval  velmi

psychologicky v rámci vymezení nemoci a stanovení jejího vyléčení jako cíle - smysl svých teorií

viděl ve využití pro terapeutické účely.71 Opakovaným tématem v knize  Nemoc ke smrti je podle

Westphala nespolehlivost jednotlivce určit, zda je či není ve stavu úzkosti.72 Tvrzením, že zoufalství

je spíše nemocí než symptomem, Kierkegaard adresuje svoje pojednání lékařům ducha - tedy do té

oblasti, kterou chápe jako psychologii.73

Gordon D. Marino považuje  Pojem úzkosti za knihu, která měla vliv na filosofy Martina

Heideggera  i  Jeana  Paula  Sartra.74 Taktéž se  domnívá,  že  měla  naprosto  zásadní  význam

pro existenciální psychologii a psychoanalýzu. Motivem, jenž podle něj rámuje celou knihu je snaha

vést dobrý život v pravdě, což je zápas s úzkostí či proti úzkostí.75 

66 WESTPHAL, Merold. III - Kierkegaard's Psychology and Unconscious Despair. In PERKINS, Robert L. 
International Commentary - Sickness unto Death. Mercer University Press. 2002.

67 Tamt.
68 Tamt., s. 66.
69 Tamt.
70 WESTPHAL, Merold. III - Kierkegaard's Psychology and Unconscious Despair. In PERKINS, Robert L. 

International Commentary - Sickness unto Death. Mercer University Press. 2002, s.  40.
71 Tamt.
72 Tamt., s. 50.
73 Tamt.
74 MARINO, Gordon D. Anxiety in The Concept of Anxiety. In HANNAY, Alastair; MARINO, Gordon D. 
     The Cambridge Companion to Kierkegaard, Cambridge University Press. 1997, s. 308.
75 MARINO, Gordon D. Anxiety in The Concept of Anxiety. In HANNAY, Alastair; MARINO, Gordon D. 
      The Cambridge Companion to Kierkegaard, Cambridge University Press. 1997, s. 309.
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Kierkegaardovo introspektivní pojetí psychologie má podle Westphala blíže k fenomenologii

Heideggera (tedy k hermeneutické fenomenologii, která se vyznačuje tím, že nebere jako průkazné

to,  co  je  evidentní  pro  daného  jedince  v  rámci  každodenního  vědomí).76 Kierkegaard  má  tak

k současné psychologii rozhodně stále co říct.

3.2. Martin Heidegger

3.2.1. Krajní úzkost a autentický modus existence

Pro  účely  této  práce  jsou  důležité  zejména  dva  Heideggerovy  výklady,  které  souvisejí

s konečností  lidské existence, a to krajní úzkost a autentický modus existence. Právě skrze roli

konečnosti  existence  a  autentického  modusu existování  se  Heidegger  dobírá  výkladu  celosti

struktury existence a jejího smyslu.77 

Heideggerův pojem „Dasein“ (pobyt) v sobě obsahuje možnost svobody tváří v tvář smrti.78

Pobyt v sobě obsahuje jakési „ještě ne“, tedy neukončenost - možnost nebytí, která jednou nastane.79

V pobytu je toto „ještě ne“ (necelost) obsaženo jako jeho konstitutivní znak (tedy ze své bytostné

podstaty).80 V tomto ohledu následuje Heidegger otázku smyslu smrti jako konce bytí, když se ptá:

Jedná o se o završení pobytu?81 Jelikož ono „ještě ne“ je integrální součástí pobytu, je stejně tak

konec pobytu v něm již obsažen - Heidegger tedy volí termín „Sein zum Tode“  (bytí ve vztahu

ke smrti).82 

Otevřenost  naléhavosti  faktu  bytí-tady  podle  Heideggera  vyvěrá  a  otevírá  se  z  mezní

možnosti  být a  nebýt.83 Důležitá  je vlastní  možnost  bytí  daného  člověka tváří  v tvář faktu bytí

i nebytí, tedy vůči celé struktuře existence (a která je důležitým předpokladem pro naladění, jež není

76 WESTPHAL, Merold. III - Kierkegaard's Psychology and Unconscious Despair. In PERKINS, Robert L. 
International Commentary - Sickness unto Death. Mercer University Press. 2002, s. 51.

77 NOVOTNÝ Jaroslav. Smysl a neskrytost. Praha: Togga. 2013, s. 81.
78 TOMER, Adrian. Death Anxiety in Adult Life – Theoretical Perspectives. In NEIMEYER, Robert A. Death Anxiety 

Handbook: Research, Instrumentation, and Application. Taylor a Francis. 1993, s. 477.
79 HEIDEGGER Martin. Bytí a Čas. Praha: Oikoymenh. 2002, s. 278.
80 Tamt., s. 280.
81 Tamt., s. 281.
82 Tamt.
83 NOVOTNÝ, Jaroslav. Smysl a neskrytost. Praha: Togga. 2013, s. 81.
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lhostejné).84 

V  rámci  zkušenosti  člověka  doprovází  toto  nahlédnutí  celosti  existence  (skrze  mezní

možnost bytí a nebytí) stav naladění krajní úzkosti, v níž je nám tzv. „Unheimlich“ (divně, cize).85

Stav  krajní  úzkosti  dokládá  obtížnost  artikulace  nahlédnutí  mezní  možnosti  být  a  nebýt  řečí  a

slovem. Tento stav nezabydlenosti je totiž pociťován jako krajní vykolejení - není v něm rozlišeno

z  čeho  a  v  čem  tak  je,86 ale  přesto  to  člověk  pociťuje.87 Dochází  při  něm  ke  zhroucení

srozumitelnosti světa (včetně řečové a významové artikulace) a „vyjevuje se celostní otevřenost

nalehnutí faktu bytí-tady“.88 Heidegger k tomu dodává: „Jedno z bytostných míst, kde se nedostává

řeči, je úzkost ve smyslu hrůzy, do níž ladí člověka propast Ničeho. Nic jako jiné oproti jsoucnu je

závoj bytí.“89 Úzkost vychází z Ničeho a k Ničemu se obrací. Co je ono Nic? Když pomineme

nesmyslnost této otázky z hlediska logiky, určité definování Nic ve vztahu ke jsoucnům podává

tento výrok: „Nic přitom není něco nicotného, je to jen něco naprosto jiného než veškerá jsoucna.“90

Bytí a jsoucno jsou ale ve vzájemném vztahu, o kterém vypovídá např. tento výrok: „K pravdě bytí

patří, že bytí nikdy nebytuje bez jsoucna a že jsoucno nikdy není bez bytí.“91 Úzkost přitom zjevuje

bytí jako něco jiného vůči všemu jsoucímu pouze pokud v této úzkosti před úzkostí neuhýbáme,

tedy „neuhýbáme před oním němým hlasem, jenž nás ladí do hrůzy propasti“.92 Hrůzou propasti se

myslí  právě ono  Nic,  které  je  však  zároveň také  propastí  svobody,  protože  v  rovině naladění

doprovází odhalení pravdy bytí.93

Tato  krajní  úzkost  ale  není  podle  Heideggera  jen  jednou  z  mnoha  typů psychologické

úzkosti; nemůžeme ji tedy z těchto výše vysvětlených vazeb vyjmout a zařadit mezi typy, popsané

právě psychologií.94 Tím  bychom  vyvázali  úzkost  z  její  vazby  k  Ničemu  (čímž je  svázaná

s primárním rozvrhem lidské existence – základem bytí).95 Až v naladění krajní úzkosti je možné

slyšet hlas bytí – němý a vycházející z oné propasti, jemuž není dobré podlehnout. Tento hlas nás

ale zároveň vybízí k respektu svých nejvlastnějších možností. V tomto vyslyšení se pak prosvětlí

i  vztah  člověka  ke  jsoucnům;  nejedná  se  tedy  o  nějaké  odtržení  od  jsoucen  a  rezignování

84 NOVOTNÝ, Jaroslav. Smysl a neskrytost. Praha: Togga. 2013.
85 Tamt., s. 83.
86 Lze srovnat s Kierkegaardem a jeho pojetím vztahu úzkosti a nicoty.
87 NOVOTNÝ, Jaroslav. Smysl a neskrytost. Praha: Togga. 2013, s. 77.
88 Tamt.
89 HEIDEGGER, Martin. Co je metafyzika? Praha: Oikoymenh. 1993, s. 83.
90 Tamt., s. 73.
91 Tamt.
92 Tamt., s. 73-74.
93 Tamt., s. 75.
94 Tamt.
95 Tamt., s. 79.
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na každodenní život, ale o jakési prosvětlující rozumění, které může vést až k autentickému modusu

bytí. 

V naléhavosti  otevření  faktu existence je důležitým momentem uvolňování  z  faktu bytí-

tady.96 Uvolňování umožňuje konstituovat vztah vlastní osoby bytí pobytu ke světu a k ostatním

jsoucnům.97 

K tomuto uvolňování odkazuje právě termín „Freiheit zum Tode“ (svoboda směrem ke/vůči

smrti),  který  znamená  určité  uvolnění  se  z  vystavení  tohoto  náporu  a  nicotnosti,  tedy určitou

možnost odpoutání.98 Rozhodně se nejedná o vědomou reflexi faktu smrti v rámci uvědomění nebo

nějakého podobného procesu,  ale  spíše o rozumění,  které  bere v potaz  fakt  vlastní  konečnosti.

Existence je v rámci tohoto vztahu určena jako bytostně konečná, což vyjadřuje i  termín „Sein

zum  Tode“  (bytí  směrem/ve  vztahu  ke  smrti).99 Což opět  vyjadřuje  určité  napětí  v  procesu

uvolňování  rozvrhu  celosti  existence.100 Uvolňování  primárního  rozvrhu  existence  se  otevírá

z vystavení mezní možnosti být/nebýt. Fakt konečnosti existence tedy ukazuje celistvost struktury

existence.

 

Heidegger  se  snaží  o  výkaz  celé  jednoty  struktury  existence,  tedy osvětlit  něco,  co  je

nezjevné.101 „Tento výkaz hledá v autentickém modusu existence.“102 Krajní naladění úzkosti přitom

s autenticitou souvisí,  ale nejedná se o totéž. Autentický modus existence musí obsáhnout celou

rozvinutou strukturu existování, ne pouze jeden aspekt, jakým je např. tato úzkost (ta ukazuje celost

fakticity).103

Jedná se naplnění podmínek možností jednotné struktury existence, tedy pobyt ve vztahu

ke krajní možnosti být/nebýt a pohrouženost do souvislostí  jsoucen.  K existenci totiž patří  také

zaujetí jsoucnem, ve kterém se realizuje možnost bytí.104 

„Toto  nalehnutí  nejzazšího  určení  bytí  pobytu  však  nesmí  ničit  významovou

artikulovatelnost  srozumitelnosti  světa  jako tomu je  v případě nálady krajní  úzkosti.“105 Z toho

96 NOVOTNÝ, Jaroslav. Smysl a neskrytost. Praha: Togga. 2013, s. 83.
97 Tamt., s. 84.
98 Tamt.
99 Tamt.
100 Tamt.
101 Tamt., s. 86
102 Tamt.
103 Tamt., s. 87.
104 Tamt., s. 88.
105 Tamt.
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vyplývá, že člověk v modusu autenticity do krajní úzkosti nepropadá, nepodlehne-li jejímu náporu.

Zároveň ale na ono neurčité volání z propasti nicoty odpovídá slyšením a je otevřen celosti faktu

bytí, které krajní úzkost umožňuje. Jde tedy o jakousi zdravou míru či zlatou střední cestu využití

úzkosti ke zkvalitnění  života. Stejně tak se takový  člověk nesmí rozpustit v každodenním plném

zaujetí  souvislostí  jsoucen.  Dochází  zkrátka  k  situaci,  kdy „do  každodenního  zaujetí  jsoucími

souvislostmi promlouvá nejzazší určení bytí pobytu“.106

Autentický  modus existence  představuje  jakýsi  průnik  mezi  těmito  krajními  polohami

struktury existence.107 Jde  o  jakési  naslouchání  hlasu  celosti  existence  a  změněné  porozumění

v  rámci  každodenního  života  právě na  základě rozumějícího  respektování  celosti  struktury

existence.108 Pobyt si pak bude rozumět z nejvlastnějších možností existence. 

Nejedná se  tedy o  nějaký stav,  kdy  člověk rezignuje  na  jsoucna  či  se  naopak pohrouží

do Nic,  ale o nový, kvalitativně odlišný pohled na svět i  na vlastní  bytí  (který vyplývá z  výše

uvedených skutečností), jež by se dalo charakterizovat jako prosvětlující rozumění. V tomto procesu

ovšem samozřejmě číhá i nebezpečí, ono propadnutí úzkosti, které ve výsledku nic neprosvětluje,

ale naopak ochromuje.109  

Smrt není možné za nikoho vzít, za nikoho zakusit; smrt je vždy bytostně záležitostí daného

jedince.110 Z toho  Heidegger  vyvozuje,  že  smrt  není  událostí,  ale  existenciálním fenoménem.111

Rozlišuje též mezi pouhým uhynutím organismu (např.  živých zvířat) a umíráním, které popisuje

jako „odchod pobytu ze světa“.112

Existenciální  vymezení  pobytu a ukončení  pobytu považuje za nadřazené tomu, jak jsou

vymezovány pojmy život a smrt, a jejich pojetí v psychologii, biologii apod.113 

Důležité  je  také  dvojznačné  přemýšlení  a  mluvení  o  smrti,  kdy  lidé  chápou  smrt

jako nutnost, která přijde, ale ještě tu není, tudíž se jich vlastně netýká.114 To vede k pojímání smrti

106 Tamt.
107 Tamt.
108 Tamt.
109 HEIDEGGER, Martin. Co je metafyzika? Praha: Oikoymenh. 1993, s. 75.
110 HEIDEGGER, Martin. Bytí a Čas. Praha: Oikoymenh. 2002, s. 276.
111 Tamt.
112 Tamt., s. 277.
113 Tamt., s. 284.
114 HEIDEGGER, Martin. Bytí a Čas. Praha: Oikoymenh. 2002, s. 290.
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jako něčeho, co postihne každého, a tím je danému konkrétnímu jedinci tento fakt odosobněn. Jedná

se o uhýbání smrti, jež má za účel utěšit jak umírajícího, tak truchlícího.115 

Mluvení o smrti je ve většinové společnosti bráno jako slabost. Ve výsledku se ale tímto

uhýbáním před smrtí náš pobyt naopak ochuzuje.116

3.2.2. Rozpoložení strachu a úzkosti

Pro  pochopení  vzniku  úzkosti  i  strachu  u  Heideggera  je  důležité  zmínit  tzv.  fenomén

rozpoložení,  který je  jedním ze  základních  modusů bytí  pobytu  a  odemyká bytí  ve  světě jako

celek.117 Tohoto odemykání není  čistě rozumové nazírání schopné. Rozpoložení v ontické rovině

znamená naladěnost, ve které „se odehrává otevření celostní naléhavosti faktu bytí-tady“.118 Jedním

z modusů rozpoložení je také strach.119 Strach je podle Heideggera naladění, v němž se s něčím

ve světě setkáváme.120 Mezi charakteristiky strachu patří  škodlivost toho,  s  čím se setkáváme a

z čeho máme strach. Tato hrůzná věc, která nám nahání strach, přitom odněkud přichází a na něco

míří. K charakteristice hrozivosti dále patří aspekt přibližování - daná hrůzná věc ještě není tady, ale

blíží se. Strach tedy máme z něčeho, co může přijít, ale také nemusí - a toto očekávání danou hrůzu

jedině posiluje.121

Strach je zaměřen na jsoucno samo, na pobyt a odhaluje pobyt v jeho „bytí tu“ („bytí tu“ je

zároveň i „bytí zde“).122 Rozpoložení strachu způsobuje zmatek.123 

Strach a jeho různé obměny a variace přitom nejsou různé odstíny citu, ale existenciální

možnosti bytostného rozpoložení pobytu.124

Úzkost je podle Heideggera významným základním rozpoložením pobytu.125 Pobyt člověka

je každodenně bezstarostně pohroužen do každodenního zařizování (v němž si rozumíme od toho,

s  čím  se  setkáváme  a  co  obstaráváme),  které  je  oním zmíněným neautentickým stavem,  tolik

115 Tamt.
116 Tamt, s. 291.
117 Tamt, s. 165-171.
118 NOVOTNÝ, Jaroslav. Smysl a neskrytost. Praha: Togga. 2013, s. 73.
119 HEIDEGGER, Martin. Bytí a Čas. Praha: Oikumené. 2002, s. 171.
120 Tamt., s. 171.
121 Tamt., s. 172.
122 Tamt.
123 Tamt., s. 173.
124 Tamt.
125 Tamt., s. 218-225.
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běžným pro většinu lidí.126 „Pohroužení se do neurčitého 'ono se' a do obstarávaného 'světa' zjevuje

něco  takového  jako  útěk pobytu  před  sebou  samým  jako  autentickým  'moci  být  sebou'.“127

Autentičnost umožňuje až odemčení pobytu v určitém modusu rozpoložení, a tím je právě úzkost.

Zakoušení faktu bytí ve vztahu ke smrti je tedy bytostně úzkost.128

Strach má  člověk vždy z něčeho nitrosvětského - jedná se o útěk před ohrožením. Kdežto

úzkost je zakoušena vůči pobytu samému, respektive vůči „bytí ve světě“.129 „Odvrat upadání (tzn.

pohrouženost do obstarávaného světa a rozptýlenost v neurčitém 'ono se') je tedy založen v úzkosti,

kterou strach teprve umožňuje“.130 Heidegger dochází k tomu, že zdroj ohrožení pramenící z úzkosti

je velmi neurčitý.131 V tomto rozpoložení úzkosti je zakoušena naprostá ztráta významnosti světa.

Ohrožení  je  zároveň všude a  zároveň nikde -  „je  to  svět  jako takový“.132 „Úzkost  jako modus

rozpoložení odemyká svět jako svět.“133

Úzkost zároveň vrhá pobyt do jeho autentického „moci být ve světě“.134 To vede ke svobodě

zvolit  a  uchopit  sebe  sama.135 Dále  úzkost  vytváří  pocit  nezabydlenosti  -  pobyt  se  stává

osamoceným.136 Útěk od této úzkosti tedy směřuje k zabydlenosti, k onomu pohroužení se do „ono

se“.  Tím Heidegger myslí  právě onen proces upadání,  který je únikem před nehostinností  např.

do sféry každodenního zařizování a rozumění si po způsobu „tak se to dělá“.

Fenomén  divné  cizoty  úzkosti  navíc  Heidegger  chápe  jako  původnější  (existenciálně-

ontologicky)  než fenomén  zabydlenosti.137 Klid  a  důvěra  zabydlenosti  každodenního  života  je

„modus 'tísnivé nehostinnosti' pobytu, nikoliv naopak“.138 Není to něco, co se vyskytuje, ale je vždy

v modusu nějakého rozpoložení,  a to rozpoložení úzkosti.139 „Strach je potom do světa  upadlá,

neautentická a sama sobě skrytá úzkost.“140 Právě zmíněná autentická úzkost je podle Heideggera

126 HEIDEGGER, Martin. Bytí a Čas. Praha: Oikumené. 2002, s. 218.
127 Tamt.
128 Tamt., s. 302.
129 Tamt., s. 220.
130 Tamt., s. 214.
131 Tamt., s. 220.
132 Tamt., s. 220.
133 Tamt., s. 221.
134 Tamt., s. 222.
135 Tamt., s. 222.
136 Tamt., s. 223.
137 Tamt., s. 224.
138 Tamt., s. 224
139 Tamt., s. 223-224.
140 HEIDEGGER, Martin. Bytí a Čas. Praha: Oikumené. 2002, s. 224
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vzácná - na rozdíl od běžné úzkosti, která je většinou podmíněna fyziologicky (pobyt je totiž podle

Heideggera již v základě svého bytí úzkostný).141 Odemčenost a možnost autentičnosti je pro daného

člověka čistě jeho – je to individuální a jedinečná záležitost.

3.2.3. Závěr

Zjednodušeně řečeno, Martin Heidegger ve svém díle  Bytí a  čas rozlišuje dva stavy bytí:

stav zapomenutí bytí a autentické existování.142 První způsob se označuje za neautentický - jedná se

o stav každodenního způsobu existování, kdy je člověk „rozpuštěn“ v zábavě i strastech, které jsou

vztaženy na jeho bezprostřední okolí a osoby. Autentický způsob existence je vzácnější.

Pro psychologii je tedy možné vyvodit tezi, předpokládající důležitost rozumění konečnosti

lidské existence a funkce krajní úzkosti, která toto rozumění umožňuje, pro plné pochopení života a

bytí jako celku. Tímto rozuměním v rámci výše popsaných vazeb totiž dochází k pozměněnému

pohledu na svět, ostatní lidi i sebe sama (autentický modus existence). Nabízí se tedy hypotéza, že

nahlížení faktu celosti existence je pro člověka obohacující a prospěšné. 

Je nakonec vcelku pochopitelné,  že nějaký kvantitativní nástroj na měření této specifické

úzkosti  ze  smrti,  vedoucí  až k prosvětlení  bytí,  je  obtížné vytvořit  už jen  vzhledem k obtížné

verbalizaci toho, co se Heidegger snaží vysvětlit. Nehledě pak na další aspekt - totiž počitatelnost

jsoucen, která je vlastní vědě a která je k tomuto prosvětlujícímu rozumění spíše v protikladu.

Heideggerův  výkaz  celostní  otevřenosti  je  veden  z  fenomenologické  pozice  skrze

interpretaci krajní úzkosti. Fenomenologický přístup je další rovinou, která velmi výrazně obohatila

psychologii, a to zejména americkou humanistickou větev.

Srovnání s Kierkegaardovým myšlením se nabízí v mnoha ohledech. Podobný význam jako

Heideggerovo rozptýlení v „ono se“ má také Kierkegaardovo pohroužení se do nějaké  činnosti,

která  daného  jedince  rozptýlí  (např.  práce)  ve  snaze  uniknout  před  sebou  samým  ve  své

osamocenosti (jako jedním z aspektů úzkosti).

S  určitou  mírou  zjednodušení  bychom  mohli  konstatovat,  že  autentický  způsob  života

u  Heideggera  je  možné  srovnat  se  zdravým způsobem  života  u  Kierkegaarda,  přestože  každý

141 Tamt., s. 224
142  YALOM, Irvin D. Existenciální psychoterapie. Praha: Portál, s.r.o. 2006, s. 41.
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vychází z jiných premis. Zatímco u Kierkegaarda nalezneme koncepci syntézy Já a život ve vztahu

k sobě a k Bohu, u Heideggera tento aspekt vztahování se k další osobě chybí - vychází primárně

ze struktury pobytu. Oba zdůrazňují pojem možnosti jako důležitý aspekt úzkosti,  který zároveň

poskytuje  potenciální  svobodu uchopení  sebe  sama (pobyt  je  podle  Heideggera  bytostně bytím

možnosti a znamená, že něco ještě není skutečné a nikdy není nutné)143 a oba také pracují s prvkem

osamocenosti pobytu jako zásadním konstitučním činitelem stavu úzkosti.

Na  základě Heideggerova  myšlení  vypracoval  Ludwig  Biswanger  svojí  vlastní  metodu

psychoanalýzy a byly také sepsány práce aplikující Heideggerovu filosofii na psychologii, konkrétně

např.  v  otázce  jeho modusů bytí,  rozlišení  mezi  objektem a  subjektem nebo mezi  ontickým a

ontologickým.144 Možnosti uplatnění Heideggerovy filosofie v psychologii jsou tedy  široké. Toto

uplatnění se přitom nese spíše v rovině hlubší reflexivity; sám Heidegger byl totiž kritikem čistě

vědeckého přístupu pojetí člověka. 

Richard D. Chessick se domnívá, že Heidegger převzal od Karla Jasperse ideu, že pravdu lze

nalézt  v  určitých základních zkušenostech (pocitech)  žitého světa,  v  tzv.  hraničních událostech,

jakými jsou např. smrt, vina nebo utrpení.145 Člověk je vždy umístěn ve světě (pobyt) a zažívá ho

nějakým  způsobem  (stav  naladěnosti).146 Chessick  navrhuje,  že  sebeobraz  daného  jedince  je

příkladem Heideggerovy naladěnosti, což ovlivní to, jakým způsobem takový  člověk zažívá sám

sebe i jiné lidi ve světě.147 Tyto myšlenky vybízí k srovnání s Teorií osobního konstruktu, kterou

stručně představuji dále v textu.148

3.3. Jean Paul Sartre

I Jean Paul Sartre ve svých úvahách o smrti vychází z úvah o bytí, protože tyto dva aspekty

jsou spolu ve vzájemném vztahu.149 Sartrovo smýšlení o smrti je jedním z důležitých filosofických

vztažných rámců, ze kterého vycházejí některé psychologické teorie.150 Sartrův pohled na smrt - tak

143 HEIDEGGER Martin. Bytí a Čas. Praha: Oikoymenh. 2002, s. 177.
144 STENNER, Paul. Heidegger and the subject: Questioning concerning psychology. USA: Sage Publications. Theory 

& Psychology. Vol 8(1), 1998, s. 59-77. 
145 CHESSICK, Richard D. Heidegger for psychotherapists. American Journal of Psychotherapy. Vol. 40, Issue 1, 1986,

s. 87.
146 Tamt., s. 87.
147 Tamt., s. 88.
148 Viz kapitola 4.4., s. 39.
149 SARTRE, Jean P. Bytí a nicota. Praha: Oikoymenh. 2006, s. 618.
150 Jedná se zejména o teorie zaměřené na hledání smyslu, k jejich stručnému přehledu viz s. 36.
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jak jej vykládá v díle Bytí a nicota - patří spíše mezi ty pesimistické.

V  myšlení  Rilkeho,  Malrauxe  a  Heideggera  spatřuje  Sartre  snahu  o  individualizaci  a

humanizaci  smrti  (v  autentickém  uskutečňování  Dasein  je  obsaženo  i  prožití  smrti).151 Dále

poukazuje na neustálou přípravu na smrt,  která může přijít  kdykoliv,  jako na základ křesťanské

nauky. Ze smrti se stává něco osobního, interiorizovaného. Z toho plyne, že zaujetí postoje ke smrti

je subjektivní čin. 

Sartre  rozlišuje  očekávání  smrti  a  čekání  na smrt.152 Očekávat  smrt  lze pouze po přijetí

ohraničenosti života jako dané skutečnosti - tedy faktu, že jednou zemřu. Ale nevím kdy - mohu žít

libovolně dlouho. Na smrt se zkrátka nedá čekat stejně jako čekáme například na vlak. Očekávání

obecné konečnosti  života daného jedince se tak rovná „volbě cílů na základě této konečnosti“.153

Tato náhodnost bere smrti jakoukoliv harmoničnost zakončení a uzavření života; nehledě na to, jak

člověk plánuje, může přijít kdykoliv. Smrt tedy pro Sartra není totéž co završení  života a konec

onoho očekávání právě pro nemožnost volby okamžiku takového zúčtování, tzn. díky nemožnosti

zvolení času smrti.154

„Bytí pro sebe“ je pro Sartra „bytí v ustavičném odkladu“ právě díky faktu nevyhnutelnosti

smrti v budoucnu.155 Tím život nabývá „bytostně provizorního významu“.156 Tento život v odkladu

se v přítomném okamžiku nepřestává stále měnit, a tak se mění i jeho smysl. Ale fakt nevyhnutelné

smrti znamená, že život je již hotov, uzavřen - a smrt mu tento smysl bere.157 

Sartre neztotožňuje smrt s konečností. Svoboda rozhodování a konání vytváří volby, které

jsou konečné, i kdybychom byli nesmrtelní.158 Smrt je pro Sartra pouze faktum - danost - tedy vnější

mez lidské subjektivity.159 V tomto uvědomění Sartre vidí určitou svobodu (svobodu pro volbu cílů,

která ale musí být vždy vztažena na konkrétní, subjektivní situaci každého člověka160).

Ze  Sartrova  myšlení  tak  vyplývá,  že  smrt  není  něco,  co  by  dávalo  životu  jakoukoliv

151 SARTRE, Jean P. Bytí a nicota. Praha: Oikoymenh. 2006, s. 610.
152 Tamt., s. 613.
153 Tamt., s. 614.
154 Tamt., s. 618.
155 Tamt., s. 619.
156 Tamt.
157 Tamt., s. 621.
158 Tamt., s. 623.
159 Tamt.
160 Tamt., s. 626.
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autentičnost. Naopak - smrt smysluplnost života a jeho možnosti ničí. Na základě tohoto myšlení je

možné vytvořit hypotézu, která může být následně použita i pro samotný praktický výzkum:  čím

častější  a  intenzivnější  myšlenky  na  smrt,  tím  větší  úzkost.161 V  určitém  ohledu  se  tedy,

zjednodušeně řečeno, jedná o opak myšlení Martina Heideggera. 

161 TOMER, Adrian. Death Anxiety in Adult Life – Theoretical Perspectives. In NEIMEYER, Robert A. Death Anxiety 
Handbook: Research, Instrumentation, and Application. Taylor a Francis. 1993, s. 478.
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4. Psychologické vztažné rámce

Na mnohé otázky, položené ve filosofických teoriích, zabývajících se úzkostí ze smrti, se

pokusila  odpovědět  psychologie.  Aby bylo  možno empiricky ověřit,  zda a  pro koho platí  např.

hypotézy  uvedené ve druhé části, vzniklo několik psychologických teorií, které toto další zkoumání

umožňují. Mezi tyto teorie patří např. Teorie Osobních konstruktů (Personal Construct Theory) nebo

Teorie zvládání hrůzy (Terror Management Theory). Nejprve uvádím stručný přehled dvou zástupců

psychoanalytického  směru,  konkrétně Sigmunda  Freuda  a  Ericha  Fromma,  a  jejich  příspěvky

k  tématu  smrti.  Dále  následuje  část  o  existenciální  psychologii,  v  rámci  které  zmíním i  z  ní

vycházející  směry  zaměřené  na  seberealizaci  a  hledání  smyslu  života.  Po  nich  následují

psychologické teorie, které se již nedají takto striktně rozdělit  do psychoanalýzy  či existenciální

psychologie [jedná se o Hraniční teorii (Edge Theory), Teorii zvládání hrůzy (Terror Management

Theory) a Teorii osobních konstruktů (Personal Construct Theory)]. Většinu anglických pojmů a

názvů překládám a do závorky dávám originální název. Pokud nějaký pojem nepřekládám, je tak

především z důvodu krkolomnosti  českého překladu. V poznámce pod  čarou pak u těchto pojmů

vysvětluji, co název znamená. 

Tato kapitola má podobu stručného výčtu psychologických směrů a teorií, které se zabývají

úzkostí a strachem ze smrti a které jsou co možná nejvíce relevantní k tématickému zúžení této

práce.  Všechny psychologické teorie  a  směry uvedené dále  v textu  jsou tak zaměřeny na pocit

úzkosti či strachu ze smrti daného jedince (death of self), nikoliv tedy např. na pocity ohledně smrti

blízkého člověka. Výběr je také zúžen na ty psychologické teorie, které se zabývají úzkostí/strachem

ze  smrti  v  rámci  běžného  každodenního  života  (tedy  nikoliv  situacemi  život  ohrožujícími,

extrémními  apod.)  a  na  jedince,  kteří  nejsou  postiženi  nějakou  extrémní  psychopatologií.  Toto

zúžení je relevantní vzhledem k filosofických vztažných rámcům druhé části. 

Následně uvedené psychologické teorie jsou často výchozími body pro výzkumné nástroje,

které  se  pokoušejí  úzkost  a  strach  ze  smrti  měřit.  V těchto  teoriích  a  směrech  pak  nacházím

podobnosti či naopak rozdíly s filosofickými předpoklady prezentovanými ve druhé části. 

Na množství empirických studií, zaměřených na úzkost ze smrti, a jejich časté nedostatečné
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teoretické zakotvení poukázali ve svých pracích již Robert A. Neimeyer162 či Adrian Tomer.163 Edgar

N.  Jackson  zdůrazňuje,  že  moderní  psychologické  výzkumy  zaměřené  na  smrt  často  vedou

k postupné fragmentaci tématu, „kdy se  širší obraz lidské podmíněnosti vytrácí“.164  Tento aspekt

opět souvisí s  častým nedostatečným teoretickým zakotvením psychologických výzkumů o smrti

v  oblasti  existenciální  filosofie  a  fenomenologie,  která  se  na  lidskou  existenci  snažila  dívat

v celostním pohledu. 

Konkrétně vymezil  Neiemeyer tyto  čtyři  aspekty úzkosti  ze  smrti,  relevantní  v rámci  již

zmíněného  zúžení:  vymazání  vlastního  já  (neexistence),  smrt  jako  radikální  transformace  a

odloučení,  smrt  jako  ohrožení  smysluplnosti  života  a  smrt  jako  ohrožení  realizace  základních

životních cílů a tendencí.165 Toto rozlišení je možné srovnat s klasifikací Roberta Jay Liftona, který

ve své  práci  Living and Dying nabídl  trojí  pojetí  pocitů,  jež se  u lidského jedince  formují  již

od raného dětství a které symbolizují smrt - dezintegrace, separace a stagnace.166 Rebecca Helen

Lehto a Karen Stein na základě své analýzy identifikovali šest atributů spojených s úzkostí ze smrti:

emoční,  kognitivní,  zkušenostní,  vývojový, sociokulturní a motivační.167 Výše uvedené typologie

ovlivňují  použitou metodologii  jednotlivých výzkumů, např. vznikly nástroje zaměřené na vztah

mezi smrtí a smysluplností života atd.168

Od 60. let 20. století se vynořila celá řada textů o smrti a umírání. Toto téma se tedy dostalo

do popředí pozornosti, a to jak psychologů, tak psychiatrů a zdravotních sester.169 Neimeyer a spol.

ale upozorňují,  že i přes toto množství je stále psychologie smrti ve svých začátcích. V roce 1963

Herman Feifel  (podobně jako Ernest Becker) napsal,  že smrt je v novověké společnosti  novým

162 NEIMEYER, Robert A.; EPTING, Franz R.; KRIEGER, Seth R. Preface – Personal Constructs in Thanatology: An
Introduction and Research Bibliography.  In NEIMEYER, Robert  A.; EPTING, Franz R.  Personal Meanings of
Death: Applications of Personal Construct Theory to Clinical Practice. Taylor a Francis Inc. 1984.

163 TOMER, Adrian. Death Anxiety in Adult Life – Theoretical Perspectives. In NEIMEYER, Robert A. Death Anxiety
Handbook: Research, Instrumentation, and Application. Taylor a Francis. 1993, s. 476.

164 NEIMEYER, Robert A.; EPTING, Franz R.; KRIEGER, Seth R. Preface – Personal Constructs in Thanatology: An
Introduction and Research Bibliography.  In NEIMEYER, Robert  A.; EPTING, Franz R.  Personal Meanings of
Death: Applications of Personal Construct Theory to Clinical Practice. Taylor a Francis Inc. 1984. s. 88. (překlad
autora)

165 TOMER, Adrian. Death Anxiety in Adult Life – Theoretical Perspectives. In NEIMEYER, Robert A. Death Anxiety
Handbook: Research, Instrumentation, and Application. Taylor a Francis. 1993, s. 496.

166 LIFTON, Robert J. Living and Dying, Basic Books. 1974.
167 LEHTO, Rebecca, H.; STEIN, Karen, F.  Death Anxiety: An Analysis of an Evolving Concept.  In  Research and

Theory for Nursing Practice: An International Journal. Springer Publishing Company. Vol. 23, No. 1. 2009, s. 25.
168 Viz např. DROLET, Jean-Louis. Transcending death during early adulthood: symbolic immortality, death anxiety,

and purpose in life.  Journal of Clinical Psychology. Vol. 46, Issue 2, 1990. s. 148-160.; RAPPAPORT, Herbert;
FOSSLER, Robert J.; Future time, death anxiety, and life purpose among older adults. Death Studies. Vol. 17, Issue
4, Jul-Aug 1993, s. 369-379.

169 NEIMEYER, Robert A.; EPTING, Franz R.; KRIEGER, Seth R. Preface – Personal Constructs in Thanatology: An
Introduction and Research Bibliography.  In NEIMEYER, Robert  A.; EPTING, Franz R.  Personal Meanings of
Death: Applications of Personal Construct Theory to Clinical Practice. Taylor a Francis Inc. 1984, s. 87.
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tabu.170

4.1. Psychoanalýza

4.1.1. Sigmund Freud

Co  říci  ke  smrti  měl  i  Sigmund  Freud  (1856-1939),  zakladatel  psychoanalýzy.  V jeho

terminologii se strach ze smrti nazývá  Thanatofobie; pud ke smrti byl však v načrtnut až v jeho

pozdějších pracích.171

Podle Freuda sice chápeme smrt jako něco přirozeného, nevyhnutelného a nepopiratelného,

ale  zároveň projevujeme  tendenci  smrt  ze  svého  života  vytěsňovat.172 Nemožnost  představit  si

vlastní  smrt  vede  člověka  k  tomu,  že  si  na  nevědomé  úrovni  představuje  svou  vlastní

nesmrtelnost.173 Ačkoliv víme, že jako lidé musíme jednou zemřít, je pro nás smrt - jako něco, co

jsme dosud neměli možnost zažít - zkušenost nepředstavitelná. Z tohoto pojetí vychází představa

o strachu ze smrti, který je  často maskován za něco jiného (např. za strach z létání), takže se dá

těžko  vysledovat  a  vypátrat  a  může  se  manifestovat  v  rámci  zcela  jiného  problému  (např.

alkoholismu,  velikášství  apod.).174 Freud  tuto  kulturně-konvenční  tendenci  k  vytěsňování  smrti

z důvodu strachu viděl jako život ochuzující.175

Freud také rozeznával pud k životu a pud ke smrti. Pud ke smrti táhne organismus zpátky

do neživého, nehybného stavu, ze kterého se veškerý život zpočátku vynořil.176

Freudovo pojetí vytěsnění úzkosti ze smrti jako obranného mechanismu vlastně naznačuje,

že pokud se úzkost ze smrti objeví, znamená to, že obrany selhaly. Zatímco schopnost popřít úzkost

ze smrti bez toho, aby byl daný  člověk příliš zatížen starostmi o vlastní obranné mechanismy, je

známkou určité normality.

Freud rozeznával dva typy úzkosti: neurotickou formu, která s  časem přetrvává a  člověka

paralyzuje;  a  normální  úzkost,  která  slouží  jako  adaptační  mechanismus  –  varování  před

170 Tamtéž.
171 KASTENBAUM, Robert. Anxiety and Fear. Advameg, Inc. 2014.
172 FREUD, Sigmund. O člověku a kultuře. Odeon. 1990, s. 188.
173 Tamtéž, s. 188.
174 KASTENBAUM, Robert. Anxiety and Fear. Advameg, Inc. 2014.
175 FREUD, Sigmund. O člověku a kultuře, kapitola Náš vztah ke smrti. Odeon. 1990. s. 190.
176 LIFTON, Robert J. Living and Dying. Basic Books. 1974. s. 28.
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nebezpečím.177 Toto druhé pojetí je odvozeno od konceptu stimulu a reakce, kde je pocit úzkosti

chápán jako adaptivní mechanismus obrany před potencionální hrozbou.178 

Pro účely této práce jsou tedy důležité zejména dvě Freudovy myšlenky ohledně smrti: smrt

jako něco, co si člověk není schopen představit; a rozlišení úzkosti ze smrti na dvě možné varianty -

neurotickou a adaptační  formu.  Obě tyto myšlenky jsou některými  pozdějšími  psychologickými

teoriemi reflektovány.179

4.1.2. Erich Fromm

Erich Fromm se na moderní společnost díval se značnou skepsí a rostoucí industrializaci

vnímal jako odosobnění  člověka a projev jeho rostoucí lhostejnosti k  životu. Dále rozpracovával

teorie vůle k  životu a vůle ke smrti (kde navazoval na Schopenhauera a Freuda), a aplikoval je

na chaotické a dynamické historické procesy 20. století. V díle Anatomie Destruktivity například

předkládá kazuistiku180 Hitlerovy osobnosti a lásku ke smrti - nekrofilii -  často aplikuje ve vztahu

k mechanizaci moderní společnosti,  která se stává stále závislejší  na strojích.181 V knize Lidské

Srdce se též zmiňuje o rostoucích násilnostech mládeže a probíhající studené válce, což vše viděl

jako projev rostoucí lhostejnosti k životu.182

Erich  Fromm  bývá  označován  za  neofreudistu,  ale  on  sám  se  proti  tomuto  označení

ohrazoval.  Freudovy  myšlenky  podle  něj  vznikly  v  určitém  vztažném  rámci,  a  to  konkrétně

v mechanistickém materialismu, běžném pro počátek tohoto století.183 Fromm však vidí budoucnost

v humanistickém referenčním systému, jehož se cítí být součástí. Zároveň odsuzuje existenciální

psychologii, která je podle něj málo vědecká a není podpořená klinickými experimenty. Sartera a

Heideggera, z nichž tato větev psychologického bádání čerpá, považuje za myslitele tvořící v reakci

177 KASTENBAUM, Robert. The Psychology of Death: 3rd Edition. New York: Springer Publishing Company. 2006, 
s. 155.

178 Některé novější psychologické teorie se na duševní zdraví dívají jako na něco, co je dosaženo skrze adaptivní, tzv.
pozitivní  iluze.  Teorie  pozitivních  iluzí  může  být  na  základě své  podobnosti  porovnána  s  tzv.  symbolickou
nesmrtelností  Ernesta Beckera,  viz TOMER, Adrian.  Death Anxiety in Adult Life – Theoretical Perspectives. In
Neimeyer Robert A. Death Anxiety Handbook: Research, Instrumentation, and Application. Taylor a Francis. 1993,
s. 486-487.

179 Viz např.  Hraniční teorie  (Edge Theory) v kapitole 4.3.,  s.  37.  nebo Dvoufaktorový model (Two-factor model)
v kapitole 4.6., s. 46.

180  Termín označující případovou studie, běžně používané zejména v klinické psychologii.
181 FROMM, Erich. Anatomie lidské destruktivity. Praha: Aurora. 2007.
182 Tamt.
183 FROMM, Erich. Lidské srdce. Praha: Český Klub. 1996, s. 8.
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na svou dobu; jejich existencionalismus tak vidí jako důsledek uvažování doby, která zažila hrůzy

dvou světových válek.184

Je ale nutné zmínit, že i takto kritický Fromm pracoval v rámci určitého referenčního rámce

své doby, na kterou nakonec ve svých dílech a teoriích dost často sám poukazuje (např. svou častou

kritikou moderní společnosti).

4.1.3. Teorie popření a pozitivních iluzí

Freudovské a neo-freudovské přístupy pracují s konceptem stavícím obranné mechanismy

ega na ochranu proti úzkosti, která pochází z vnitřních nebo z vnějších stimulů.185 Ernest Becker

popisuje  psychoanalytické teorie  vypracované Rankem a Brownem,  které  tento  Freudův pohled

na  obrany před  úzkostí  rozpracovávají  dále  se  zaměřením na  úzkost  ze  smrti.186 Vysoká  míra

vědomé úzkosti ze smrti podle Beckera znamená, že obrany jedince selhaly, zatímco nízká úzkost

ze smrti fungující díky popření a dalším obranným mechanismům je považována za normální.187 

Některé  nové  směry se  na  duševní  zdraví  dívají  jako  na  něco,  čeho  je  dosaženo  skrze

adaptivní,  pozitivní  iluze.188 Teorie  pozitivních  iluzí  může  být  na  základě své  podobnosti

porovnávána  s  tzv.  symbolickou  nesmrtelností  Ernesta  Beckera.189 Na  jeho  základě byla

vypracována Teorie zvládání hrůzy (Terror Management Theory), kterou popisuji dále v textu.190

4.2. Existenciální  a humanistická psychologie

Existenciální  psychologie  představuje  směr,  který se  v  průběhu  vývoje  psychologického

myšlení  etabloval  jako  zcela  samostatná  větev  psychologického  bádání.  Souvisí  však  s  mnoha

dalšími  psychologickými  směry,  což je  dáno  už jen  tím,  jak  široké  je  téma,  které  pokrývá.

184 FROMM, Erich. Lidské srdce. Praha: Český Klub. 1996.
185 TOMER, Adrian. Death Anxiety in Adult Life – Theoretical Perspectives In NEIMEYER, Robert A. Death Anxiety 

Handbook: Research, Instrumentation, and Application. Taylor a Francis. 1993, s 486.
186 Tamt.
187 Tamt.
188 Tamt., s. 486-487.
189 Tamt.
190 Viz kapitola 4.5., s. 42.
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Existenciální psychologii  není lehké definovat;  navíc není nijak zakotvená v podobě své vlastní

formální  školy,  díky které by se mohla opřít  o akademickou  činnost a podporu.191 Existenciální

psychologie navazuje na filosofii existence a fenomenologii. Za zakladatele existenciální filosofie je

běžně považován Søren Kiekegaard, který většinu svých děl vytvořil ve 40. letech 19. století.192

Existenciální otázky se ale jako jakási nit vinou napříč celou historií přemýšlení o lidské existenci -

ať už v próze, v poezii, v psychologii anebo (pochopitelně hlavně) ve filosofii.

Existencialismus  klade  důraz  na  základní  podmínky lidské  existence  a  důležitost  jejich

uvědomění a reflexe.193

Existenciální  psychologie  se  tedy  zabývá  problematikou  lidského  bytí  a  jeho  smyslu,

hodnotami, otázkami intimity, svobody, vůle, odpovědnosti, absurdity a smrti.194 Tato ontologická

témata mají velmi důležitý význam pro formování člověka, jeho myšlení, cítění i chování. Jedná se

o psychologický proud, který se dá ve stručnosti rozdělit na evropskou a americkou větev. Evropský

existencionalismus, v rámci nějž vznikla logoterapie Viktora Frankla nebo Deisenanalýza Ludwiga

Binswangera,  se  ve  svém  myšlení  zaměřuje  na  člověka  jako  na  vědomou  existenci,  která  je

odpovědná  jak  sobě,  tak  světu  kolem sebe.195 Zaměřuje  se  na  otázku  smyslu  života,  ale  také

na otázku utrpení, na neurózy plynoucí ze ztráty smyslu, na strach ze smrti apod.

 

Americká  humanistická  větev  je  naproti  tomu  zaměřena  více  na  individuální  potenciál

každého  jedince,  jeho  vůli  a  možnosti,  které  má  každý  v  sobě a  může  je  probudit.

Existencionalismus v rámci psychologie se v Americe začal objevovat od 50. let 20. století, a to

zejména v reakci na Freudův analytický přístup a na behavioralismus, dvě psychologické roviny,

které byly v USA v té době v psychologii dominantní.196 Humanistická  škola, jež oba předchozí

přístupy považovala vzhledem k jedinečnosti lidského subjektu za redukcionistické a nedostatečné,

byla formálně založena v roce 1950 a  často je též nazývána třetí silou v psychologii.197 Mezi její

zástupce  patří  např.  Abraham Maslow,  Carl  Rogers  nebo  Charlotte  Bühlerová.198 Humanisticky

orientovaná  psychologie  vrací  do  psychologie  antropocentrické  hledisko,  důraz  na  prožívání

jedince, metodu introspekce, témata jako je sebeuskutečňování apod.199 

191 YALOM, Irvin D. Existenciální psychoterapie. Praha: Portál, s.r.o. 2006, s. 22.
192 Tamt., s. 23.
193 SCARRE, Geoffrey. Death. Acumen. Durham, GBR. 2006. 
194 PLHÁKOVÁ, Alena. Dějiny Psychologie. Grada. 2006, s. 207.
195 Tamt.
196 YALOM, Irvin D. Existenciální psychoterapie. Praha: Portál, s.r.o. 2006, s. 25-26.
197 Tamt., s. 26.
198 HOSKOVEC, Jiří; NAKONEČNÝ, Milan; SEDLÁKOVÁ, Miluše. Psychologie XX. Století I. Praha: Karolinum, 

Univerzita Karlova. 1996, s. 74.
199 Tamt., s. 73-76.
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V oboru existenciální psychologie zaujímá specifické místo také existenciální psychoterapie.

Jedná se dynamický přístup; navazuje tedy na Freudovo psycho-dynamické pojetí lidské psychiky a

na následný směr neo-freudismu, mezi jehož představitele bývají zařazováni např. Erich Fromm

nebo Anna Freudová.200 Dynamický přístup předpokládá konflikt protichůdných sil uvnitř člověka.

Lidské motivace, přání a obavy se konstituují jak na vědomé, tak na nevědomé úrovni; dostat se

k  prvotním příčinám úzkosti  v  rámci  psychoterapie  tedy znamená  zkoumat  skryté  obsahy snů,

vzpomínek na rané dětství atp. Freudova psychoanalýza se též označuje za hlubinnou psychologii -

odtud  tedy  časté  srovnávání  psychoanalýzy  s  archeologií,  kde  se  také  musíme  k  pramenům

minulosti dostávat pomalu, vrstvu po vrstvě. Myšlení, chování a emoce, které jsou  řízeny těmito

silami, mohou být jak adaptivní, tak psychopatologické, což znamená, že se jejich adaptivní funkce

stala rigidní a místo její obranné a utěšující funkce dochází naopak k nárůstu pocitů úzkosti a tím i

ke zhoršení životních podmínek daného jedince.

Existenciální psychoterapie předpokládá,  že fungující  zdravá osobnost je taková,  která si

existenciální problémy a otázky uvědomuje a strach z nich je schopna ovládnout a překonat, místo

toho,  aby  se  schovávala  za  utěšující,  ale  často  nefunkční  nebo  omezující  obrany.  Obranné

mechanismy (vytěsnění,  sublimace  atd.),  jež  jsou  reakcí  na  zakoušenou  úzkost,  totiž mnohdy

danému jedinci brání v plnému naplnění jeho potenciálu a jeho osobnostnímu růstu.

Existenciální  psychoterapie  ale  rozhodně není  jednotným  oborem,  spíše  pestrou  směsí

různých přístupů. Co tento směr spojuje, je zaměření na žitou zkušenost člověka.201

Existenciální psychologie staví do centra konfliktu bytí  člověka, jeho existenci.  V reakci

na Freudův determinismus a materialismus a na striktně empirický přístup behavioralismu klade

důraz na jedinečnost prožívání každého člověka. Zde se tedy existenciální psychologie s klasickou

Freudovou  psychoterapií  rozchází  -  předpokládá  totiž svobodnou vůli  člověka  k rozhodování  a

k volbě jeho aktivit a cílů.202 Z těchto voleb zároveň vyplývá lidská odpovědnost.

Je tedy jasné,  že existenciální témata a otázky se jen velmi těžko empiricky měří.  Dalším

důležitým hlediskem je proto fenomenologický přístup - důraz na jedince a jeho prožívání.  

Existencialismus se obrací na otázky, které jsou společné všem lidem bez výjimky a které

200 YALOM, Irvin D. Existenciální psychoterapie. Praha: Portál, s.r.o. 2006, s. 14-15.
201 COOPER, Mick. Existential Therapies. SAGE Publications Ltd. (UK). London, GBR. 2003, s. 25.
202 YALOM, Irvin D. Existenciální psychoterapie. Praha: Portál, s.r.o. 2006, s. 25-28.
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vycházejí ze zvláštnosti lidské existence (jejich konstituce jako lidských bytostí). Jsou to otázky

základní, dotýkající se ontologických témat – tedy témat samotného bytí. Strach ze smrti přitom

v existenciální psychologii představuje jeden z nejsložitějších a nejkomplexnějších zdrojů lidské

úzkosti, jaké je člověk schopen prožívat. 

4.2.1. Teorie seberealizace203

Teorie,  pracující  s  pojmy  seberealizace  a  sebeaktualizace,  vypracovali  humanističtí

psychologové Abraham Maslow a Carl Rogers. Maslow se na seberealizaci díval jako na „komplex

potřeb růstu“ a pracoval s ní v rámci své hierarchické teorie potřeb.204 Seberealizační teorie pracují

s hypotézou, že lidé, kteří mají vysokou míru sebeaktualizace (více přijímají sebe sama) mají také

mj. nižší úzkost ze smrti.205 Součástí  sebeaktualizace je tzv. proces diferenciace, který u daného

jedince vytváří koncept já (symbolická reprezentace toho, co je daný jedinec zač) a ideálního já

(představa toho, kým by daný jedinec chtěl být).206 Člověk má potřebu podpory a pozitivního příjetí

od dalších lidských bytostí. Pozitivní příjetí vlastní osoby se ale člověk učí až nezávisle na ostatních

osobách, na základě zkušeností s vlastním já. Během tohoto procesu člověk vyhledává zkušenosti v

rámci vlastního já, jsou-li hodny sebeúcty, a těm, které sebeúcty hodny nejsou, se vyhýbá. Takový

člověk  má  tedy  zvnitřněny  hodnoty  reflektující  vlastní  zkušenosti  z  hlediska  jejich  přínosu

k sebeúctě.  Vyhýbá se pak situacím,  které  by mohly narušit  jeho pojetí  hodnoty vlastní  osoby.

Obranné mechanismy mohou mít  podobu selektivního vnímání  stejně jako popření; když je ale

obrana  prolomena,  vynoří  se  úzkost.  Plně funkční  osoba  by  přitom  měla  být  otevřena  všem

zkušenostem.207

Carl  Rogers  je  zástupcem  humanisticky  orientované  psychologie,  jež klade  důraz

na zkušenosti jedince, jeho pocity a hodnoty.208 Podle Rogersovské teorie sebeaktualizace je pro lidi,

jejichž pocit  hodnoty je založený na tom,  že jsou naživu (a kteří  tedy nemají  nějaký teoretický

203 TOMER, Adrian. Death Anxiety in Adult Life – Theoretical Perspectives. In NEIMEYER Robert A. Death Anxiety 
Handbook: Research, Instrumentation, and Application. Taylor a Francis. 1993, s. 480.

204 HOSKOVEC, Jiří; NAKONEČNÝ, Milan; SEDLÁKOVÁ, Miluše. Psychologie XX. Století I. Praha: Karolinum, 
Univerzita Karlova. 1996, s. 81.

205 TOMER, Adrian. Death Anxiety in Adult Life – Theoretical Perspectives. In NEIMEYER Robert A. Death Anxiety 
Handbook: Research, Instrumentation, and Application. Taylor a Francis. 1993m s. 480.

206 Tamt.
207 Tamt., s. 481.
208 HOSKOVEC, Jiří; NAKONEČNÝ, Milan; SEDLÁKOVÁ, Miluše. Psychologie XX. Století I. Praha: Karolinum, 

Univerzita Karlova. 1996, s. 83.
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ideál), smrt (respektive vědomí blížící se smrti) ohrožením jejich já, což je vede k využití obranných

mechanismů.209 Pro  plně funkční  osobu,  otevřenou  všem zkušenostem,  by však  měla  být  smrt

zajímavým, obohacujícím jevem.210 Taková plně funkční osoba by měla disponovat harmonií všech

již výše zmíněných „jednotek“: vlastní zkušenosti, vlastní aktualizace, obecné aktualizace, sebeúcty

a potřebou pozitivní zpětné vazby.211 Člověk v tomto ideálním stavu tedy nemusí používat žádných

obranných mechanismů. 

„Důležitá je tudíž schopnost zachovat vědomí sebe sama tváří v tvář podmínkám, které se

dají interpretovat jako pohyb směrem ke smrti.“212

Tato  teorie  vychází  z  konceptu  já,  a  tím se  vzdáleně blíží  Kierkegaardovu pojetí,  které

důležitost plně integrálního já pro náležité vyrovnání se z úzkostí ze smrti taktéž zdůrazňuje. Jeho

pojetí já jako syntézy několika komplementárních složek je ale jiného charakteru než rogersovská

sebeaktualizace, přestože i zde nalezneme ideální stav zdraví, který reprezentuje naprostá harmonie

všech - k problému relevantních - složek já.

4.2.2. Teorie hledání smyslu213

Teorie,  zabývající  se  hledáním  životního smyslu  a  významu,  pracují  s  procesy vnímání,

životními schématy a s postoji.214 V rámci hledání smyslu je důležitou složkou také minulost daného

jedince. Ohledně minulosti člověka se Kierkegaard vyjadřuje ve vztahu k činům, které daný jedinec

provedl a které u něj mohou eventuálně vést ke vzniku pocitu viny a následně i úzkosti.

Viktor Frankl, zakladatel logoterapie („terapeutický přístup orientovaný na tematiku smyslu

(řec.  logos) v  životě“)215, se díval na minulost jako na „nejjistější druh bytí, protože to, co se již

událo, není ztraceno, ale bezpečně uloženo“.216 Na toto stanovisko lze nahlížet jako na protiklad

209 TOMER, Adrian. Death Anxiety in Adult Life – Theoretical Perspectives. In NEIMEYER Robert A. Death Anxiety 
Handbook: Research, Instrumentation, and Application. Taylor a Francis. 1993, s. 481.

210 Tamt.
211 Tamt.
212 Tamt. (překlad autora)
213 TOMER, Adrian. Death Anxiety in Adult Life – Theoretical Perspectives. In NEIMEYER Robert A. Death Anxiety 

Handbook: Research, Instrumentation, and Application. Taylor a Francis. 1993, s. 482-483.
214 Tamt.
215 BAŠTECKÁ, Bohumila (ed.). Psychologická encyklopedie: aplikovaná psychologie. Praha: Portál. 2009, s. 167.
216 TOMER, Adrian. Death Anxiety in Adult Life – Theoretical Perspectives. In NEIMEYER Robert A. Death Anxiety 

Handbook: Research, Instrumentation, and Application. Taylor a Francis. 1993, s. 482. (překlad autora)
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k Sarterovu pohledu, který se na minulost  člověka dívá jako na „bytí samo o sobě, jemuž chybí

jakékoliv další možnosti, svoboda, a tudíž i smysl“.217 

S  Franklovým postojem souvisí  také teorie  o  životním schématu  Thompsona a  Janigian

(1988), která spojuje dva prvky: pojetí řádu světa a jedincova místa v něm; a smysl života daného

jedince.218 S negativními událostmi v  životě se pak  člověk vyrovnává tak,  že své  životní schéma

změní vzhledem k situaci (např. tváří v tvář smrti).

Řada výzkumů, provedená na Franklových předpokladech, potvrdila pozitivní korelaci mezi

smyslem  života a úzkostí  ze  smrti  (např.  Aronow, Ruchway, Peller,  DeVitto,  1980; Bolt,  1978;

Durlak, 1972).219

U Viktora Frankla nalezneme tři možnosti, skrze které lze dát životu smysl: vykonání činu,

prožití zážitku a zaujetí stanoviska, např. tváří v tvář utrpení.220 Podle Frankla by měl cíl  života

člověka přesahovat - měl by tedy být transcendentální povahy a měl by životu člověka dávat  širší

rozměr a smysl.221 Rappaport vyzdvihuje Franklovo tvrzení,  že fakt smrti dává  životu smysl díky

zdůraznění jedinečnosti každého člověka a jeho spojení s celým lidským společenstvím.222 

Sartre nepohlíží na fakt smrti jako na něco, co by zkvalitňovalo život, ale mluví o svobodě

jednotlivce  vzhledem k  postojům a  činům,  které  může  v  rámci  své  subjektivní  situace  zvolit.

Člověk, který na svůj život pohlíží jako na naplnění svých projektů a cílů, by měl pociťovat menší

úzkost  ze  smrti  (protože  smrt  podle  Sartera  veškeré  projekty ve  výsledku ničí).223 Zde  je  tedy

důležité hledisko zhodnocení minulosti daného jedince a zaujetí postoje k vlastní  životní situaci,

podobně jako u Frankla.

Hledání  smyslu  je  pochopitelně velmi  široké  a  komplexní  téma,  které  by  vydalo

na samostatnou práci. Pojetí smyslu života je ale s úzkostí ze strachu ve významném vztahu a může

být užitečné hledat styčné body a konstruovat výzkumné návrhy i tímto směrem.

217 Tamt. (překlad autora)
218 Tamt., s. 483.
219 Tamt.
220 FRANKL, Viktor. Lékařská péče o duši. Praha: Cesta. 2006.
221 KUNEŠ, David. Sebepoznání. Praha: Portál. 2009, s. 62.
222 RAPPAPORT, Herbert; FOSSLER, Robert J. Future time, death anxiety, and life purpose among older adults. Death

Studies. 1993. Vol. 17, Issue 4, s. 370. 
223 SARTRE, Jean P. Bytí a nicota. Praha: Oikoymenh. 2006. 

38



4.3. Hraniční teorie (Edge Theory)

Robert Kastenbaum zmiňuje, že většina dospělých lidí v průzkumech uvádí nízké až střední

hladiny úzkosti ze smrti, přičemž u žen byla úzkost ze smrti naměřena o něco vyšší než u mužů.224

Kastenbaum k tomu dodává, že „pokud se skutečně zmítáme ve víru úzkosti ze smrti, většina z nás

o tom, zdá se, neví“.225 Problematické samozřejmě zůstává, jak určit, že vysoká hladina je už příliš

vysoká a vise versa.

Problematická  je  též část  metodická:  Jak  měřit  hladiny  úzkosti  ze  smrti  v  rámci

každodenního života? Kde je hranice mezi zdravou a nezdravou mírou úzkosti?226 I z těchto důvodů

Kastenbaum navrhuje teorii vlastní, tzv. Hraniční teorii (Edge Theory). Ta pracuje mj. na základě

následujících předpokladů:

1) Lidé  v  rámci  typických  výzkumných  nástrojů na  měření  úzkosti  ze  smrti  (např.

dotazníky) většinou popisují svoje myšlenky a pocity co nepřesněji dokáží.

2) Již zmíněné nejčastější  naměřené  nízké  a  střední  hladiny úzkosti  jsou  v  rozporu

s  některými  existenciálními  teoriemi,  jako je  např.  ta  od Ernesta  Beckera  [pojetí

symbolické nesmrtelnosti  Ernesta Beckera sloužilo jako zdroj  pro Teorii  zvládání

hrůzy (Terror Management Theory), viz dále v textu]227 a s několika víceúrovňovými

empirickými studiemi.

3) V každodenním  životě nejsou lidé po většinu  času v ohrožení, a proto nepociťují

vysokou míru úzkosti. Pokud se nějaké ohrožení objeví, hladina úzkosti vzroste jako

reakce adaptačního mechanismu. Z hlediska Hraniční teorie tedy nejsou lidé v rámci

standardních situací  každodenního  života  ve  stavu  popření  myšlenek  ohledně

smrti.228

Z této Kastenbaumovy teorie vyplývá,  že určitá míra úzkosti  v  životě je prospěšná,  je-li

pociťována  čas  od  času a  v rámci  funkčního systému reakce na ohrožení;  neměla by však být

pociťována, není-li přítomno žádné nebezpečí.

224  KASTENBAUM, Robert. The Psychology of Death. Springer Publishing Company; 3 edition. New York. 2006.
 s. 152

225 Tamt. (překlad autora)
226 Tamt., s. 153.
227 Viz kapitola 5.1., s. 42.
228 Tamt., s. 153-154.
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Hraniční  teorie  se  tak  vzdaluje  přístupům  v  rámci  existenciální  filosofie,  nastíněným

ve druhé části, které úzkost nedefinují takto úzce biologicky jako účelný mechanismus přežití. Je ale

třeba zdůraznit, že Kastenbaum považoval za plausibilní existenci více přístupů k obavám ze smrti -

jak výše zmíněný komplexní organický systém odpovědi na nebezpečí, tak např. neurotickou formu,

zmiňovanou již Freudem.229 S  Freudem má tato  teorie  společný také  důraz  na  biologický účel

úzkosti ze smrti jako adaptačního mechanismu.

Kastenbaum  považuje  postup  v  rámci  Hraniční  teorie  za  lépe  přístupný  empirickému

zkoumání než freudovské nebo existenciální teorie.230 Lepší přístupnost k empirickému zkoumání

ale ještě neznamená lepší pochopení toho, jak úzkost vzniká a jakou má funkci. Dle mého názoru se

v  Hraniční  teorii  vychází  z  příliš instrumentálního  pojetí  úzkosti.  Úzkost  ze  smrti  tak,  jak  ji

zpracovali existenciální filosofové, nebyla jenom jednou z mnoha forem úzkosti, ale samostatnou

kategorií  kvalitativně odlišnou  od  jiných  takových  kategorií,  a  tudíž vyžadující  vlastní  přístup

k řešení.  

Zde je třeba zmínit,  že Martin Heidegger považoval krajní úzkost ze smrti za vzácný jev;

naměřené nízké a střední hodnoty úzkosti tedy nejsou v rozporu s jeho pojetím. Je samozřejmě

otázkou,  do jaké  míry byly výzkumy navrženy a koncipovány tak,  aby skutečně měřily úzkost

ze smrti  v tom smyslu, jak na ni nahlíželi existenciální filosofové [(viz zhodnocení  Škály úzkosti

ze smrti (Death Anxiety Scale) dále v textu].231 

4.4. Teorie osobního konstruktu (Personal Construct Theory)

Podle teorie osobního konstruktu (dále jen PCT), vytvořené Georgem Kellym v roce 1955, si

člověk třídí události a zkušenosti v životě na základě určitého řádu a významu tak, aby mohl lépe

předvídat a pracovat s podobnými zkušenostmi i v budoucnu (tzv. systém víry).232 V tomto procesu

se uplatňuje abstraktní myšlení stejně jako generalizace a hierarchizace událostí, osob, věcí apod.

229 Tamt., s. 154.
230 KASTENBAUM, Robert. The Psychology of Death. Springer Publishing Company; 3 edition. New York. 2006, 

Preface.
231 Viz kapitola 4.6., s. 48.
232 TOMER, Adrian. Death Anxiety in Adult Life – Theoretical Perspectives. In NEIMEYER Robert A. Death Anxiety 

Handbook: Research, Instrumentation, and Application. Taylor a Francis. 1993, s. 483.
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Některé  nižší  konstrukty  lze  měnit  relativně snadno,  zatímco  tzv.  jádrové  konstrukty,  jenž  se

nacházejí v hierarchii výše, se mění jen obtížně.233 Kelly pracuje se smrtí jako s příkladem takového

prvku, jenž hrozí naprostou změnou jádrových struktur daného jedince. Smrt je totiž pro Kellyho

alternativním jádrových konstruktem, který je v případě ohrožení (což je prvek, jenž v sobě smrt

nese) v rozporu s momentálním jádrovým konstruktem/konstrukty tohoto člověka. 

„Teorie  osobního  konstruktu  je  tedy zaměřena  na  osobní  významy,  které  mají  události

pro jedince - ať už se jedná o sociální vztahy, život obecně nebo konkrétně smrt.“234

PCT  je  považována  za  zástupce  kritické  psychologie,  zaměřené  na  „perspektivu,  jež

nahrazuje organické a mechanické metafory jedince metaforami osobnostními, které kladou důraz

na  význam neredukovatelného  dialogu  Já-Ty,  jenž  definuje  osobu  a  poskytuje  sociální  kontext

osobnostního rozvoje“.235 Kelly sám považoval PCT za zástupce kognitivní psychologie, ačkoliv

jeho teorie byla v 50. letech dosti revoluční, protože brala ohledy i na filosofické tradice.236 V PCT

se klade důraz zejména na schopnost lidí předvídat události v budoucnu a chovat se na základě

těchto předpokladů (tedy ne jen reagovat na události, jako tomu je bylo u čistého behaviorismu).237 

Proti empirické tradici jde i další předpoklad PCT, totiž že člověk je tvor aktivní, hledající

smysl a nelze jej tedy studovat čistě jako objekt.238 Význam, který člověk dává situacím, událostem

apod. podle PCT tvoří více či méně komplexní systémy. Odtud tedy pramení také časté zařazování

PCT mezi  konstruktivistické  teorie.  Sám George Kelly nazývá filosofické východisko pro PCT

konstruktivním alternativismem.239 PCT se  snažila  v  jedné  teorii  sjednotit  rozdílné  aspekty,  jež

filosofie a psychologie  často rozdělovaly, a to např. kognici, afekt a volbu.240 Kelly sám se podle

Williama Warrena ve svém díle o PCT241 odkazoval i na Aristotela, Freuda, Jamese nebo Junga.

Podle Warrena je ale PCT možné zařadit též do fenomenologické tradice, sahající od Spinozy a

Hegela až k Husserlovi a Heideggerovi.242 PCT totiž v rámci psychologie znamenala obrat k důrazu

233 TOMER, Adrian. Death Anxiety in Adult Life – Theoretical Perspectives. In NEIMEYER Robert A. Death Anxiety 
Handbook: Research, Instrumentation, and Application. Taylor a Francis. 1993, s. 483-484.

234 EPTING, Franz R.; NEIMEYER, Robert A. Personal Meanings of Death: Applications of Personal Construct 
Theory to Clinical Practice (Death Education, Aging and Health Care). Taylor a Francis. 1984, Preface. (překlad 
autora)

235 WARREN, William. Philosophical Dimensions of Personal Construct Psychology. Routledge. London. 1998, s. 4. 
(překlad autora)

236 Tamt., s. 5.
237 Tamt.
238 Tamt., s. 6.
239 KELLY, George, A. A Brief Introduction to personal Construct Theory. In FRANSELLA, Fay (ed). International 

Handbook of Personal Construct Psychology. Wiley. 2005, s. 4.
240 WARREN, William. Philosophical Dimensions of Personal Construct Psychology. Routledge. London. 1998, s. 6.
241 Viz KELLY, George, A. The Psychology of Personal Constructs. New York: Norton. 1955. 
242 WARREN, William. Philosophical Dimensions of Personal Construct Psychology. Routledge. London. 1998, s. 6.
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na vnitřní pocity jedince, zcela v duchu pojetí existencialismu jako filosofie krize - tedy reakce

na nehumánnost lidstva.243 

Pocit úzkosti je potom v rámci Kellyho systému definován jako „zjištění,  že události, se

kterými je jedinec konfrontován leží mimo dosah podmínek daného konstruktového systému“.244

Obtížnost nalezení smyslu smrti tak může zvyšovat úzkost, což podle Tomera některé výzkumy,

provedené na této hypotéze, také potvrdily.245 S tímto předpokladem souvisí také výzkumy vztahu

víry a úzkosti ze smrti, jichž bylo v posledních desetiletích provedeno velké množství.246 Pojetí víry

nalezneme  u  Kierkegaarda,  jehož „pravá“  i  „špatná“  víra  je  ústředním konstruktem ve  vztahu

k duševnímu zdraví a upadání do stavu zoufalství a úzkosti. 

Na základě Kellyho teorie byl vypracován tzv. Index ohrožení (Threat Index, dále jen TI),

psychologický nástroj měřící obavy ze smrti, pracující s pojetím smrti jako ohrožením konceptu já

jedince.247 Byl vytvořen Kriegerem, Eptingem a Letinerem v roce 1974 a od doby svého vzniku byl

použit v desítkách studií.248 Ohroženost smrtí měří z hlediska operacionalizace na základě nechuti

jedince položit pojetí smrti a pojetí já na stejnou úroveň bipolárních konstruktů.249 

Předpokladem této teorie je,  že jedinec,  který vnímá smrt a sebe sama v rámci stejného

rozlišování, je schopen vidět smrt jako osobní skutečnost, tedy jako něco kompatibilního s jeho

životem;  oproti  jedincům,  kteří  sami  sebe  a  smrt  pokládají  za  něco  protikladného.250 TI  ale

nerozlišuje mezi procesem umírání a stavem bytí smrti.251

S touto teorií  dále pracoval Neimeyer s využitím tzv. Souborného testu postojů ke smrti

(Death  Attitude  Repertory Test),  který  je  zaměřen  na  strukturální  úhel  pohledu.252 Na  základě

porovnání korelací odpovědí respondentů na rozdílné situace (v rámci systému víry spojeného se

smrtí)  se  měří  stupeň koherence  (podobnosti  v  odpovědích)  a  stupeň komplexnosti  (stupeň

243 WARREN, William. Philosophical Dimensions of Personal Construct Psychology. Routledge. London. 1998, s. 37.
244 TOMER, Adrian. Death Anxiety in Adult Life – Theoretical Perspectives. In NEIMEYER Robert A. Death Anxiety

Handbook: Research, Instrumentation, and Application. Taylor a Francis. 1993, s. 484. (překlad autora)
245 Tamt.
246 Viz např. DEZUTTER, Jessie; LUYCKX, Koen; HUTSEBAUT, Dirk.  Are you afraid to die? Religion and Death

Attitudes in an Adolescent Sample. Journal of Psychology and Theology. Vol. 37, No. 3. 2009, s. 163-173.
247  EPTING, Franz R.; NEIMEYER, Robert, A.  Personal Meanings of Death: Applications of Personal Construct

Theory to Clinical Practice (Death Education, Aging and Health Care). Taylor a Francis. 1984. Taylor a Francis.
1984, Preface.

248 Tamt.
249 EPTING,  Franz  R;  NEIMEYER,  Robert A.  Personal  Meanings  of  Death:  Applications  of  Personal  Construct

Theory to Clinical Practice (Death Education, Aging and Health Care). Taylor a Francis. 1984, s. 91.
250 TOMER, Adrian. Death Anxiety in Adult Life – Theoretical Perspectives. In NEIMEYER Robert A. Death Anxiety

Handbook: Research, Instrumentation, and Application. Taylor a Francis. 1993, s. 484.
251 Tamt., s. 485.
252 TOMER, Adrian. Death Anxiety in Adult Life – Theoretical Perspectives. In NEIMEYER, Robert A. Death. Anxiety

Handbook: Research, Instrumentation, and Application. Taylor a Francis. 1993, s. 485
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rozdílnosti v odpovědích).253

Vznikl  též aditivní  model  úzkosti  ze  smrti,  který  kombinuje  dva  faktory:  integraci  a

sebeaktualizaci.254 Aktualizační  skóre  je  získáno  na  základě porovnání  já  a  ideálního  já.  Skóre

integrace je měřeno podobně, ale na základě hodnocení pojetí já a pojetí smrti.255 Tento přístup tedy

kombinuje teorii osobních konstruktů s teoriemi o sebeaktualizaci, čímž se snaží o širší pochopení

významu úzkosti.

Teorie osobních konstruktů je zástupcem humanitní psychologie, kterou představují např.

Abraham Maslow, Carl  Rogers nebo právě George Kelly.  Humanitní hledisko je více zaměřeno

na aspekty lidského bytí  a  jeho prožívání  a  odmítá  čistě behaviorální  či  jiná  přísně empiricky

vědecká  hlediska;  není  tedy striktně deterministické.  Podle  Michelle  Williams  je  např.  proces

diferenciace, s nímž Teorie osobních konstruktů pracuje, odvozen z existenciální fenomenologie a

z filosofie autentického vývoje osobnosti.256 Podle Williams dále PCT sdílí s Heideggerem několik

stejných výchozích pozic: fenomenologii a proces poznání, vztažený na základní podmínky lidské

existence.257

Lidské myšlení,  „ztracené“ v moderní  technologické společnosti,  je  podle  Billa  Warrena

důležitým momentem Heideggerovy filosofie, který je možné aplikovat i na PCT, a to zejména na

možnosti poznání, jež nepřichází z vnějšku, ale zevnitř (tzv. sebepoznání).258 Má tedy na mysli větší

obrat k meditativnímu myšlení.259

PCT v rámci psychoterapie podle Warrena raději pracuje „se světem“ a „ve světě“ než pouze

„na  světě“  jako  je  tomu  často  u  oborů aplikované  psychologie.260 Tím  má  Warren  na  mysli

terapeutický vztah zaměřený na jednotlivce, porozumění a spolupráci a který ve výsledku obohatí

jak pacienta, tak terapeuta.261

253 TOMER, Adrian. Death Anxiety in Adult Life – Theoretical Perspectives. In NEIMEYER, Robert A. Death. Anxiety
Handbook: Research, Instrumentation, and Application. Taylor a Francis. 1993.

254 Tamt., s. 485-486.
255 Tamt., s. 486.
256 WILLIAMS, Michelle. Comparing Rogers, Heidegger, and Kelly.
257 Tamt.
258 WARREN,  Bill.  Critical  Consciousness  in  Action:  Reflections  on  Reflection  in,  From  and  Beyond  Personal

Construct Psychology. In BUTLER, Richard, Reflections in Personal Construct Theory. Wiley. 2009, s. 407.
259 Tamt.
260 Tamt.
261 Tamt.

43



4.5. Teorie zvládání hrůzy (Terror management theory)

Tato teorie z roku 1986 byla navržena sociálními psychology Jeffem Greenbergem, Tomem

Pyszczynskim  a  Sheldonem  Solomonem.262 Teorie  zvládání  hrůzy  (TMT)  je  založena  na  díle

kulturního antropologa Ernesta  Beckera a  pracuje s  hypotézou,  že kulturní  systémy slouží  jako

nástroje pro vyrovnání se s lidskou smrtelností.263 Podle Ernesta Beckera hraje smrt významnou roli

v životě každého jedince a nejčastěji na nevědomé úrovni ovlivňuje lidské životy. 

Autoři TMT při konstrukci této teorie zkombinovali určité poznatky z děl již zmíněného

Ernesta  Beckera  s  poznatky z  klinické,  kognitivní,  sociální  a  vývojové  psychologie  (převážně

experimentální,  laboratorní  poznatky)  a  s  -  v  té  době se  rozvíjejícím  -  oborem  evoluční

psychologie.264 Sám Ernest Becker vycházel z Darwina, Freuda, Ranka, Kierkegaarda a Nietzscheho

či G. H. Meada.265 Během vytváření TMT si autoři kladli tyto tři otázky: 1) K čemu lidé potřebují

vědomí sebe sama?; 2) Co vede lidi k víře, že zrovna jejich koncepce reality je pravdivá?; 3) Proč

spolu lidé tak často nevycházejí, zvláště jsou-li mezi nimi rozdíly?266

TMT zdůrazňuje,  že ačkoliv také zvířata  pociťují  strach,  úzkost  je  záležitostí  specificky

lidskou a je často velmi těžké určit, odkud pochází – co je jejím zdrojem.267 TMT tedy předpokládá,

že tato úzkost - jako specificky lidský fenomén - hraje roli ve všem, co jako lidé děláme.268 Strach je

podle této teorie adaptační mechanismus, zaměřený na přežití jedince a druhu.

Podle  Beckera  působí  vědomí  o  nevyhnutelnosti  smrti  ve  vztahu  s  přáním  člověka  žít

existenciální dilema, které může způsobovat úzkost.269 S touto paralyzující hrůzou se člověk podle

TMT vyrovnává pomocí kulturních světonázorů, systémů víry a posilování svého sebevědomí (což

jsou obrané mechanismy proti úzkosti ze smrti).270 

Světonázor  či  víra spojená s  daným kulturním nebo náboženským systémem slouží  jako

nástroj vyrovnání se s hrůzou spojenou s vlastní zranitelností a smrtelností.271 Jednotlivé kulturní
262  COX, Cathy, ARNDT, Jamie. Terror Management Theory. University of Missouri-Columbia. 2006.
263 TOMER, Adrian. Death Anxiety in Adult Life – Theoretical Perspectives. In NEIMEYER Robert, A. Death Anxiety

Handbook: Research, Instrumentation, and Application. Taylor a Francis. 1993, s. 487.
264 PYSZCZYNSKI, Tom.  What Are We So Afraid Of? A Terror Management Theory Perspective on the Politics of

Fear. Social Research. Vol. 71, No 4. 2005, s. 828.
265 Tamt.
266 Tamt.
267 Tamt., s. 827.
268 Tamt.
269 HAYES, Joseph; SCHIMEL, Jeff; ARNDT, Jamie; FAUCHER, Erik H. A Theoretical and Empirical Review of the

Death-Thought Accessibility Concept in Terror Management Research. Psychological Bulletin. Vol 136(5), 2010, 
s. 700.

270 PYSZCZYNSKI, Tom,  What Are We So Afraid Of? A Terror Management Theory Perspective on the Politics of
Fear. Social Research. Vol. 71, No 4. 2005, s. 830.

271 TOMER, Adrian.  Death Anxiety in Adult Life – Theoretical Perspectives. In Neimeyer A. Robert,  Death Anxiety
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systémy  konstruují  své  vlastní  pojetí  světa,  kde  symbolickou  nesmrtelnost  zajišťuje  samotný

kulturní a náboženský systém. Ztotožnění jedince s jeho kulturním systémem má přitom posilovat

jeho  sebevědomí,  přičemž autoři  této  teorie  předpokládají,  že  čím  větší  má  daný  jedinec

sebevědomí, tím nižší má úzkost ze smrti.272 Tento předpoklad byl následně empiricky ověřen, např.

při testování respondentů v rámci promítání videozáznamů obsahujících scény spojené se smrtí a

měření hladin jejich úzkosti.273

TMT tedy  předpokládá,  že  myšlenky  na  smrt  a  úzkost  s  nimi  spojená  jsou  situovány

převážně do nevědomí.274 Kulturní systémy vytvářejí řád a pevnou strukturu vesmíru, kde smrt není

důvodem k závažným obavám, neboť není  konečnou událostí.  Jedinec je  konečný,  ale  kulturní

systém přetrvá. Navíc je člověk plně ponořen do dění svého každodenního života, jež je naplněno

prací, různými starostmi a strastmi apod., a nemá tedy na kontemplaci o smrti čas. Paralelu k tomuto

stanovisku nalezneme u Heideggera a jeho pojmu obstarávání a pohroužení do „ono se“, stejně jako

u Kierkegaarda a jeho rozptýlení pozornosti v sociální sféře. Jedinec tedy může věřit v posmrtný

život, pokračování své vlastní osoby skrze práci a skrze celou sumu národa, k němuž patří (a který

bude pokračovat i po jeho smrti), nebo  žít v rámci typického uspořádání kulturních systémů, jež

neumožňují věnovat příliš mnoho času dlouhodobé kontemplaci o smrti. Konečně je také v rámci

kulturního systému dána lidskému životu unikátní hodnota, což - jak autoři předpokládají - úzkost

ze  smrti  (opět)  snižuje.  V  rámci  této  poslední  hypotézy  se  nabízí  srovnání  s  teoriemi

předpokládajícími nižší úzkost ze smrti u jedinců, jejichž život je prožíván jako plnohodnotný a

smysluplný.275

TMT předpokládá,  že mnohé z našeho každodenního chování je motivováno nevědomými

obavami ze smrti;  pracuje tedy s dopady přemýšlení o smrti  v každodenním  životě.276  Protože

vědomé myšlenky na smrt  by způsobily úzkost,  mají  lidé silnou tendenci  se  těmto  myšlenkám

vyhýbat  a  odsouvat  je  mimo  vědomí.  TMT tedy  vyrostla  z  existenciální  a  psychodynamické

tradice.277 

Handbook: Research, Instrumentation, and Application, Taylor a Francis, 1993, s. 488.
272 TOMER, Adrian.  Death Anxiety in Adult Life – Theoretical Perspectives. In Neimeyer A. Robert,  Death Anxiety

Handbook: Research, Instrumentation, and Application, Taylor a Francis, 1993, s. 488.
273 Tamt.
274 HAYES, Joseph; SCHIMEL, Jeff; ARNDT, Jamie; FAUCHER, Erik, H. A Theoretical and Empirical Review of the

Death-Thought Accessibility Concept in Terror Management Research. Psychological Bulletin. Vol 136(5), 2010,
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275 Např. teorie zaměřené na vztah mezi úzkostí ze smrti a hledáním smyslu života, viz kapitola 4.2.2., s. 36.
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4.5.1. Death-thought accessibility (DTA) a Mortality salience (MS) indukce278

TMT  byla  později  vylepšena  do  podoby,  která  rozlišuje  mezi  vědomými  -  na  hrozbu

zaměřenými - a nevědomými - symbolickými - obranami proti uvědomění si vlastní smrtelnosti.279

Tento  koncept  je  testován  pomocí  nepřímých metod,  umožňujících  sledovat  výskyt  interferencí

v úrovni aktivace myšlenek na smrt, tzv. death-thought accessibility (dále jen DTA).280 Tento DTA

koncept se ve výzkumech velmi rozšířil a s využitím myšlenky na smrt jako nezávislé proměnné

výzkumy časem dospěly ke měření DTA v rámci různých podmínek.281

Od roku 1994, kdy DTA vznikl, počet studií využívajících tuto metodu velmi výrazně vzrostl

– jen v roce 2009 proběhlo 20 studií.282 Do roku 2008 bylo v rámci TMT obecně provedeno celkem

přes 300 studií v desítkách zemích.

Zpočátku byl mapován dopad kulturního světonázoru jako obranného systému, ke kterému

se od poloviny 90. let připojil též výzkum kognitivní.283 Vědomé myšlenky na smrt byly měřeny

pomocí  tzv.  mortality  salience  (dále  jen  MS)  indukce,  což je  metoda  testování  pomocí  dvou

párových otázek typu: „popište, jaké emoce ve Vás vzbuzují myšlenky na smrt“ a „představte si, co

se s Vámi po smrti fyzicky stane“.284 Respondentovi je zároveň položena série kontrolních otázek,

jež jsou zaměřeny na hrozby jiného typu a se smrtí nesouvisejí. Bylo zjištěno,  že obranné reakce

způsobené  myšlenkami  na  smrt  v  rámci  MS  systému,  jsou  zcela  unikátní  a  vskutku  rozdílné

od  reakcí  na  hrozby se  smrtí  nesouvisejí.285 MS  hypotéza  předpokládá,  že  připomínání  vlastní

smrtelnosti  vede  u  lidí  ke  zvýšení  jejich  potřeby sebevědomí  a  víry  ve  svůj  vlastní  kulturní

světonázor.

Wegner následně přišel s hypotézou, že je-li respondent konfrontován s myšlenkami na smrt

v  rámci  vědomí,  mělo  by  dojít  k  jejich  potlačení  do  oblasti  nevědomí  v  rámci  obranných

mechanismů.286 Poté, co potlačující aktivita odezní, by se ale tyto myšlenky měly (podle Wegnera)

278 Termín Death-thought accessibility vyjadřuje přístupnost myšlenek spojených se smrti pro lidské vědomí. DTA se
tedy  snaží  měřit  určitou  úroveň aktivace  myšlenek  na  smrt.  Termín  mortality  salience  vyjadřuje  významnost
smrtelnosti  pro  daného  člověka,  a  to  v  rámci  teorie  PCT,  která  předpokládá  vztah  mezi  postojem  ke  smrti,
sebevědomím a světonázorem. Pro obtížnost jasného českého překladu nechávám oba pojmy nepřeložené.
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      Death-Thought Accessibility Concept in Terror Management Research. Psychological Bulletin. Vol 136(5), 2010.
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vrátit zpět do vědomí. Na základě toho došel Greenberg se svým kolektivem k hypotéze, že obrany

v  rámci  kulturních  světonázorů mohou  být  výsledkem  těchto  nevědomých,  a  přesto  vysoce

přístupných myšlenek na smrt.287

DTA koncept se měří jak v rámci vědomí, tak v rámci nevědomí. Vědomé reakce na smrt se

zkoumají např. dotazníkem Škála úzkosti ze smrti (Death anxiety scale). Nevědomé např. pomocí

TAT (Tematické  apercepční  testy),  Rorschachovým inkoustovým testem  či  také  pomocí  metody

dvojznačných slovních fragmentů.288 Tato metoda má formu doplňování nedokončených slov, např.:

SK_LL [možno vyplnit  jako skill  (dovednost) nebo skull  (lebka)] a pracuje s předpokladem,  že

v nevědomí jsou obsahy, kterých si  sice respondent není vědom, ale jež jsou i  přesto aktivní a

ovlivňují  jeho další  aktivity,  které s těmito obsahy přímo nesouvisejí  (tzv.  nevědomá kognitivní

aktivace).289

Byla tedy vytvořena hypotéza, že MS vyvolá okamžité potlačení myšlenek na smrt, jež je po

nějakém  čase následováno zvýšením DTA.290 Když byla vlastní smrtelnost dané osoby v popředí

jejího myšlení, vyplnila tato osoba více slovních fragmentů s významem smrti po krátké prodlevě

(tedy indikující zvýšení DTA). Když byly tyto slovní fragmenty měřeny ihned po MS indukci, DTA

zůstávalo na relativně nízké úrovni, pravděpodobně právě kvůli fázi potlačení obsahů souvisejících

se smrtí. 

TMT tedy zkoumá jak kulturní a sociální aspekty chování ovlivněné úzkostí ze smrti, tak

kognitivní reakce na se smrtí související obsahy. MS indukce a DTA koncept se přitom zaměřují

na oblast nevědomí.

4.6. Dvoufaktorový model

Tzv.  Dvoufaktorový  model,  navržený  Gilliardem  a  Templerem,  reflektuje  již zmíněné

rozlišení mezi obecnější povahou úzkosti a specifičtějšího zaměření strachu ze smrti.291 První faktor,

pracující  v rámci  celkového psychologického zdraví  (které se určuje měřením obecné úzkosti  a

287  Tamt., s. 702.
288  Tamt.
289 Tamt.
290 Tamt.
291 TOMER, Adrian. Death Anxiety in Adult Life – Theoretical Perspectives. In NEIMEYER, Robert, A. Death Anxiety

Handbook: Research, Instrumentation, and Application. Taylor a Francis. 1993, s. 487.
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deprese), reflektuje úzkost ze smrti v širším hledisku, zatímco druhý faktor, reflektující specifické

životní události zaměřené na téma smrti, je reprezentantem více konkrétního strachu ze smrti.292

Autoři docházejí k závěru, že druhý faktor je v lidech „přítomný jaksi přirozeně a nevyhnutelně a

jeho povaha tedy na procesu učení a získávání zkušeností závisí jen minimálně“.293 Přesto podle

Tomera  může  úzkost  ze  smrti  (stejně jako  jiné  psychopatologické  jevy,  např.  deprese  nebo

psychóza) vzniknout i na základě selhání obranných mechanismů.

Dvoufaktorový  model  byl  později  rozšířen  o  faktor  třetí  -  existenciální.  Tento  faktor

považuje úzkost za samostatný jev/kategorii,  nezávislou na procesu učení nebo fyzickém zdraví

(jako tomu bylo u předchozích dvou).294 Existenciální faktor tedy reflektuje filosofická východiska

nastíněná ve druhé části mnohem lépe, protože respektuje povahu úzkosti jako něčeho jedinečného.

Dvoufaktorovým modelem se zabývám podrobněji v následující  části - tento model je totiž často

používán v kontextu výzkumného nástroje Škála úzkosti ze smrti (Death Anxiety Scale).

292 Tamt.
293 Tamt. (překlad autora)
294 TEMPLER, Donald I.  Two Factor Theory of Death Anxiety: A Note.  In  Essence: Issues in the Study of Ageing,

Dying, and Death.  Waterford Hospital and Memorial University of Newfoundland St. John's. Canada. Vol. 1(2),
1976, s. 91-92.
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5. Výzkumné nástroje

Jak uvádí Donald Templer, v rámci výzkumu úzkosti ze smrti byly použity tři hlavní metody:

dotazníky,  rozhovory a  projektivní  techniky (např.  TAT,  testy slovních  asociací  nebo vyprávění

příběhů),  přičemž pouze  dotazníky  prošly  procesem  ověření  reliability  a  validity.295 Souhrnný

přehled  dotazníků,  škál  a  dalších  nástrojů,  určených  k  vyhodnocení  strachu,  úzkosti  a  dalších

postojů ke smrti, je k nalezení např. v knize Dying, Death and Bereavement, kde jich autoři uvádějí

celkem třicet.296 

Obtížnost měření úzkosti ze smrti pomocí těchto psychologických nástrojů je dána mnoha

aspekty - nástrojů existuje mnoho, jsou mezi sebou často v rozporu a navíc se jednotlivé výzkumy

zaměřují na jiné aspekty emočního a kognitivního zpracování úzkosti ze smrti (pozitivní, negativní

a neutrální postoje apod.). H. R. Conte, M. B. Weiner a R. Plutchik uvádějí,  že rozdíly jsou dané

také tím, zda výzkumy využívají jednodimenziální nebo vícedimenziální koncept.297 Tyto faktory

jsou u různých autorů odlišné: od strachu ze samotné smrti, z procesu umírání, z bytí v přítomnosti

umírajících,  umírání  příbuzných osob apod.  až po  faktory,  které  se  strachem ze  smrti  korelují,

např. věk, psychopatologie, pohlaví,  víra atd. Mezi další faktory bývá zařazováno např. popření

smrti, vyhýbání se smrti, vymezení nevědomého, vědomého a fantazijního aspektu strachu ze smrti

apod.298

Některé dotazníky se zaměřují na depresi, nikoliv na úzkost a strach.299 V následující části

popisuji,  že  položky  v  těchto  škálách  jsou  často  velmi  různorodou  směsí,  která  je  vnitřně

konzistentní v rámci použité metody a logiky psychologických výzkumů obecně, ale již ne tolik

s filosofickými předpoklady existencialismu.

Výsledky  dosavadních  výzkumů jsou  často  vzájemně protikladné,  což je  dáno

např. rozdílnými použitými nástroji, testováním rozdílných respondentů (od studentů až po pacienty

psychiatrických léčeben) a  tak dále.  Ze všech dosud provedených výzkumů ale vyplývá zhruba

následující:  ženy mají obecně vyšší úzkost ze smrti než muži (měřeno pomocí DAS; za použití

jiných  nástrojů došli  autoři  k  rozdílným výsledkům);  nejvyšší  úzkost  ze  smrti  byla  naměřena

v období adolescence mezi studenty, zatímco stáří je naopak často obdobím vyššího smíření se se

295 TEMPLER, Donald I.  Construction and Validation of a Death Anxiety Scale. The Journal of General Psychology.
Department of Psychology, Washington University. Vol. 82(2), 1970, s. 165.

296 LEWIS, Aiken R. Dying, Death, and Bereavement. Psychology Press. 2000, s. 357-359.
297 CONTE,  Hope  R.;  WEINER,  Marcella  B.;  PLUTCHIK,  Robert. Measuring  Death  Anxiety:  Conceptual,

Psychometric, and Factor-Analytic Aspects. Journal of Personality and Social Psychology. Vol 43(4), 1982, s. 776.
298 Tamt., s. 776.
299 Např. Škála deprese ze smrti (Death Depression Scale) od Donalda I. Templera.
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smrtí; a taktéž byl nalezen pozitivní vztah mezi úzkostí ze smrti a psychopatologií.300

Na internetu je k nalezení velké množství různých dotazníků se zaměřením na úzkost nebo

strach ze smrti. Některé měří spíše obecnou úzkost ze smrti [viz např. otázka „nevyhnutelnost lidské

smrti představuje skutečnou výzvu smysluplnosti lidské existence“ z Dicksteinova dotazníku Škála

obav ze smrti (Death Concern Scale) z roku 1972],301 některé jsou více individuální.

V následující části velmi stručně představuji dotazník Škála úzkosti ze smrti (Death Anxiety

Scale), což je nejvíce používaný nástroj na měření úzkosti ze smrti na světě. DAS již prošel mnoha

fázemi ověření reliability, validity a vnitřní soudržnosti a byl přeložen do mnoha jazyků. Snažím se

o  zhodnocení  DAS  vzhledem  k  psychologickým  a  filosofickým  předpokladům  uvedeným

v předchozích částech. Tento příklad má také demonstrovat obtížnost aplikovatelnosti filosofických

východisek do empirické psychologie a složitost pojmu úzkost ze smrti. 

5.1. Škála úzkosti ze smrti [Death Anxiety Scale (DAS)]

DAS byl navržen Donaldem I. Templerem v roce 1970 za účelem měření úzkosti a strachu

ze  smrti  a  umírání,  a  to  pomocí  dotazníkové  metody.302 Škála  patnácti  položek  byla  vybrána

z  původně navržených  čtyřiceti  na základě relevance  těchto  položek k  tématu  úzkosti  ze  smrti

(osobami,  které  o  této  relevanci  rozhodly,  byly:  klinický psycholog,  dva  vysokoškolští  studenti

klinické psychologie a čtyři kaplani ze státních psychiatrických léčeben).303 Výběr položek probíhal

v několika fázích postupného vyřazování položek s nejmenší relevancí. Vnitřní konzistence byla

dále testována na třech skupinách vysokoškolských studentů v Kentucky. Následovaly též rozsáhlé

testy validity (při  kterých bylo např.  zjištěno,  že pacienti  psychiatrie,  u  nichž se předpokládala

vysoká míra úzkosti ze smrti, měli výrazně vyšší skóre na DAS škále než kontrolní pacienti)304 a

reliability.305 Vysoký korelační koeficient byl nalezen mezi DAS a:  Škálou strachu ze smrti  (Fear

300 CONTE, Hope R.; WEINER, Marcella B.; PLUTCHIK, Robert. Measuring Death Anxiety: Conceptual, 
Psychometric, and Factor-Analytic Aspects. Journal of Personality and Social Psychology. Vol 43(4), 1982,
s. 775-776.  

301 Tamt., s. 777.
302  TEMPLER, DONALD I. Death Anxiety Scale.
303  TEMPLER, Donald I. Construction and Validation of a Death Anxiety Scale. The Journal of General Psychology.
      Department of Psychology, Washington University. Vol. 82(2). 1970, s. 166. 
304 Tamt., s. 175.
305 Tamt., s. 168-172.
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of Death Scale), některými asociačními testy slov vzbuzujících emoce, Manifest  Anxiety Scale,

Welch  Anxiety Scale  a  třemi  z  pěti  konvenčních  Minnesota  Multiphasic  Personality  Inventory

(MMPI) škál.306 

Bodování na DAS škále se pohybuje v rozmezí 0 až 15 bodů. Mnoho autorů (např. Templer,

Kastenbaum,  Neimeyer)  uvádí  DAS  jako  světově nejpoužívanější  nástroj  na  měření  postojů

ke smrti.307 DAS byl přeložen do mnoha světových jazyků a prošel  řadou validačních procedur.

Na otázky se odpovídá ano či ne. Vznikla ale též verze s Likertovou škálou, mající sedm stupňů.

15 položek DAS škály:308

1. Velmi se bojím zemřít.

2. Myšlenka na smrt mi málokdy přijde na mysl.

3. Nejsem nervózní, když lidé mluví o smrti.

4. Děsí mě myšlenka na to, že bych měl podstoupit operaci.

5. Ani trochu se nebojím zemřít.

6. Nijak zvlášť se nebojím dostat rakovinu.

7. Myšlenka na smrt mě nikdy netrápí.

8. Jsem často sklíčený tím, jak velmi rychle letí čas.

9. Bojím se bolestivé smrti.

10. Téma života po smrti mě velmi trápí.

11. Jsem velmi vyděšen z možnosti dostat infarkt.

12. Často přemýšlím o tom, jak krátký život ve skutečnosti je.

13. Rozklepu se, když slyším lidi mluvit o třetí světové válce.

14. Pohled na mrtvé tělo mě děsí.

15. Cítím, že budoucnost nepřináší nic, čeho bych se měl obávat.

Výběr položek na  škále DAS je tedy velmi arbitrární. Z výše uvedených položek je jasně

patrné,  že se jedná o nástroj měřící vědomou úzkost ze smrti, a to za zvolení otázek, z nichž je

většina postavena na tématech, jež se ke smrti nějak váží (válka, nemoci, rychle ubíhající čas apod.).

306 TEMPLER, Donald I. Construction and Validation of a Death Anxiety Scale. The Journal of General Psychology. 
     Department of Psychology, Washington University. Vol. 82(2). 1970, s. 168-175.
307 TEMPLER, Donald I; AWADALLA, Abdelwahid; AL-FAYEZ, Ghenaim; FRAZEE, James; BASSMAN, Lynette; 

CONNELLY, Heather J.; ARIKAWA, Hiroko; ABDEL-KHALEK, Ahmed M. Construction of a Death Anxiety 
Scale-Extended. In Omega: Journal of Death and Dying. Baywood  Publishing. USA. Vol. 53(3), 2006, s. 210.

308 TEMPLER, Donald I. Death Anxiety Scale.
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DAS  implikuje  spíše  negativní  aspekt  umírání,  respektive  tuto  polohu  naznačuje  výběr

otázek, které se ptají na „děs“, „hrůzu“ a „strach“ ve spojení s myšlenkami souvisejícími se smrtí.

Tím se odlišuje  od nástrojů,  které se  zaměřují  i  na pozitivní  (nebo neutrální)  aspekty pojící  se

se smrtí.309 Tato záležitost je pochopitelně velmi problematická,  protože úzkost je v psychologii

obecně pojímána spíše jako něco negativního, co je žádoucí odstranit. Domnívám se, že problémem

je fakt,  že  psychologie se  často snaží  měřit  úzkost  ze smrti  pouze jako jednu z mnoha variant

obecné  úzkosti.  Heidegger,  Sarter  i  Kierkegaard  přitom  mluví  o  specifické  kategorii  se  svým

specifickým  vznikem  i  důsledky  -  úzkost  ze  smrti  je  tedy  u  nich  kvalitativně zcela  odlišná

od obecné úzkosti. Např. Heidegger vidí úzkost jako modus naladění, což je komponenta rozumění,

které  má  jinou  povahu  než klasické  psychologické  uvědomění.  Tím má u  něj  úzkost  ze  smrti

ve výsledku jinou povahu než vědomá či nevědomá úzkost např. v psychoanalýze. Obecná úzkost je

podle Slitera, Sinclaria, Yuan a Mohrové charakterizována obecnou nervozitou a obavami.310 Tito

autoři ve své výzkumné zprávě z roku 2014 zmiňují sérii studií M. Pollaka, který zkoumal  nakolik

se obecná  úzkost a úzkost ze smrti  překrývají.  Pollak zjistil  jejich relativní  odlišnost,  což pak

následně další empirické výzkumy potvrdily.311 

Tím,  že  DAS  odvozuje  vysokou  míru  úzkosti  ze  smrti  z  vysokého  množství  se  smrtí

souvisejících myšlenek, se blíží nejvíce Sarterově hypotéze (čím více myšlenek na smrt, tím vyšší

úzkost).

Dalším problematickým bodem tohoto nástroje je místo jeho vzniku - prostředí Kentucky

v USA - což je třeba brát v úvahu při hodnocení položek, které nakonec byly do dotazníku vybrány.

Kulturní prostředí totiž při posuzování myšlenek spojených se smrtí hraje významnou úlohu; je ale

mimo cíl této práce hodnotit kulturní determinanty úzkosti ze smrti.  

Výzkumy využívající  DAS vlastně příliš neosvětlují,  jak  úzkost  vzniká,  jaký má  přínos

apod.;  jen  se  pokouší  měřit  míru  úzkosti,  kterou  odvozuje  kvantitativně z  myšlenek  na  smrt

a se smrtí související témata. 

Hlavním přínosem tohoto nástroje se během let a mnoha výzkumů stalo zjištění velkého

množství korelací souvisejících s úzkostí ze smrti, např. věk, pohlaví, víra apod. Pro užší vymezení
309 Např.  WONG,  Paul  T.  P.;  REKER,  Gary  T.;  GESSER,  Gina.  Death Attitude Profile--Revised (DAP-R)  In

NEIMEYER, Robert A. Death anxiety handbook: Research, instrumentation, and application.  Taylor & Francis,
USA. 1994. nebo KLUG, Leo; SINHA, A. Death Acceptance Scale.  In Omega: Journal of Death and Dying. Vol
18(3), 1987-1988, s. 229-235. 

310 SLITER, M. T.; SINCLAIR, R. R.; YUAN, Z.; MOHR, C. D. Don’t Fear the Reaper: Trait Death Anxiety, Mortality
Salience, and Occupational Health. Journal of Applied Psychology. 2014, s. 2.

311 Tamt.
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této práce jsou relevantní výzkumy, které byly prováděny na dospělé populaci, kde jsou většinově

naměřeny střední hladiny úzkosti ze smrti.312 DAS pracuje s prožíváním smrti jako smrti vlastní

osoby - nezaměřuje se na smrt bližních. Některé položky však implikují ne úplně běžné, každodenní

skutečnosti (např. otázka č. 6 týkající se rakoviny nebo otázka č. 13 o třetí světové válce).

DAS  tedy  může  být  užitečný  pro  měření  hladiny  úzkosti  ze  smrti  (je  však  třeba  mít

na paměti limity výběru otázek), ale záleží spíše na tom, jak se výsledky interpretují a použijí dále

(např. v součinnosti s dalšími výzkumnými nástroji). 

Některé otázky tohoto nástroje navíc připomínají spíše strach ze smrti než úzkost, pokud

bychom chtěli dodržovat rozdílné vymezení těchto dvou kategorií. Jedná se např. o otázky č. 4 a

č. 11, což jsou otázky na velmi konkrétní zdroje ohrožení, nikoliv otázky implikující něco hlubšího,

spojeného se samotnou povahou lidské existence.

5.1.1. DAS a Dvoufaktorový model

S DAS souvisí tzv. Dvoufaktorový model, představený již v předchozí části, který vysvětluje

dvě možné příčiny vzniku  úzkosti  ze  smrti.  Zatímco  DAS měří  úzkost  ze  smrti  kvantitativně,

Dvoufaktorový model jí  už v rámci své teorie dodává hledisko interpretační,  a to ve stručnosti

takové,  že ať už má úzkost ze smrti  základ v psychopatologii  (duševním zdraví) nebo ve vlivu

prostředí, je třeba ji snížit nebo úplně odstranit. 

Dvoufaktorový model  předpokládá  dva  klíčové  faktory pro  úzkosti  ze  smrti.  Prvním je

obecný stav psychologického zdraví, druhým jsou životní zkušenosti, které se váží k tématu smrti.313

První faktor se odvozuje od studií, ve kterých byly pacientům psychiatrie obvykle naměřeny vyšší

hodnoty v DAS testech, a dále od studií, v nichž byla naměřena vysoká pozitivní korelace mezi

příznaky psychopatologie a DAS.314 Řada výzkumů ale nenašla žádný významný vztah mezi úzkostí

ze smrti a fyzickým zdravím.

312 TEMPLER, Donald I.; LONETTO, Richard. Death Anxiety. Hemisphere Publishing Corporation, the University of 
Michigan. 1986, s. 7-37.

313 TEMPLER, Donald I.  Two Factor Theory of Death Anxiety: A Note. In  Essence: Issues in the Study of Ageing,
Dying, and Death.  Waterford Hospital and Memorial University of Newfoundland St. John's. Canada. Vol. 1(2),
1976, s. 91.

314 Tamt.
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Z podobné míry úzkosti ze smrti mezi sourozenci a mezi rodiči a jejich dětmi  řada autorů

(např. Templer, Ruff, Franks, Kirby) usoudila,  že úzkost ze smrti není stálou entitou, ale stavem

závisejícím na vývoji  jedince v rámci  interpersonálních vztahů i  v  rámci  zážitků z  prostředí.315

Z tohoto předpokladu vznikl druhý faktor, který klade důraz na vliv prostředí a životní zkušenosti. 

Templer  na  základě těchto  zjištění  dodává,  že  pokud  je  úzkost  ze  smrti  doprovodným

úkazem nějaké hlubší psychopatologie, např. deprese, schizofrenie, obsesivně-kompulzivní neurózy

apod., je na místě léčba pomocí psychoterapie, behaviorální terapie, léky atd.316 Pokud je ale úzkost

ze smrti jedinečným úkazem (izolovaným symptomem), který je přítomen v jinak zdravém jedinci,

poté,  je-li  způsobena zážitky v prostředí,  je  na místě metoda behaviorální  terapie  jako je např.

desensitizace.317 Oba tyto faktory se přitom přirozeně doplňují  a mohou být přítomny v jednom

jedinci současně.

Autoři uvádějí,  že proces tvorby úzkosti ze smrti i její dopady mohou být ve skutečnosti

mnohem složitější než tato teorie naznačuje.318 Jako příklad uvádějí Murrayovu studii z roku 1974.

Murray využil  mnoho dalších zajímavých technik (specifiky upravených na téma smrti)  jako je

hraní  rolí  (role  playing),  skupinovou  dynamiku,  audio-vizuální  prezentace  a  lektorské  diskuze

se zdravotními sestrami.319 Během  šesti týdnů jeho výzkumného programu nebyl naměřen  žádný

výrazný pokles úzkosti ze smrti.  Významný pokles úzkosti  ze smrti  byl ale naměřen po  čtyřech

týdnech od skončení experimentu, což Murray vysvětluje tím,  že sestry měly více  času na reflexi

myšlenek spojených se smrtí. Tomer na základě tohoto výzkumu uvádí možnost existence určité

časové hranice, teprve po níž se může změna úzkosti ze smrti plně projevit.320

Studie  Zuehlkeho  a  Watkinse  z  roku  1975,  provedená  na  šesti  smrtelně nemocných

pacientech během dvou týdnů, využila Franklovy logoterapie a naměřila výrazný nárůst jak na škále

DAS,  tak  v  testech  Smyslu  života  (Purpose  in  Life  Test).321 U kontrolní  skupiny však  žádnou

výraznou změnu nenaměřili, což se zdálo být v rozporu k Brownově studii, postulující negativní

315 TEMPLER, Donald I. Two Factor Theory of Death Anxiety: A Note. In Essence: Issues in the Study of Ageing, 
Dying, and Death. Waterford Hospital and Memorial University of Newfoundland St. John's. Canada. Vol. 1(2), 
1976, s. 91,92.

316 Tamt., s. 92.
317 Tamt.
318 Tamt.
319 Tamt.
320 Tamt.
321 Tamt.
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vztah mezi úzkostí ze smrti a smyslem života. Autoři studie z roku 1975 navrhli toto vysvětlení:

„U  respondentů proběhl  intrapsychický proces,  na  jehož základě způsobila  ochota  čelit  realitě

fyzického zániku ve výsledku zvýšení uvědomění a přijetí strachu ze smrti. Na základě přijetí této

reality pacienti uvedli zážitek silnějšího pocitu spravedlnosti, který změnil jejich postoje a oni sami

i jejich životy se v návaznosti na toto uvědomění zdály smysluplné a stojící za veškeré úsilí.“322

Oba tyto  příklady sice  operují  s  nestandardními  respondenty,  kteří  mají  se  smrtí  nějaký

význačný  vztah  (sestry  v  nemocničním  prostředí,  těžce  nemocní),  takže  nejsou  relevantní

pro každodenní populaci a pro téma této práce, ale ilustrují složitost, která může v rámci testování

teorií nastat.

Na základě kritiky tohoto dvojího pojetí byl později do Dvoufaktorové teorie přidán faktor

třetí, který je čistě existenciální povahy. Tento existenciální faktor, nezávislý na fyzickém zdraví i

na procesu učení, navrhl Lonetto a Templer.323 Tento faktor představuje to, „jakým způsobem jedinec

zažívá pocit svého místa ve světě, jak jeho vlastní život s touto představou souzní a jak fakt smrti

odráží jeho pocit smysluplnosti nebo naopak nesmyslnosti života“.324 Kastenbaum navrhl možnost,

že některá úzkost ze smrti pochází z vnějšku a některá zevnitř. Zmíněný třetí, existenciální faktor

tak odpovídá zaměření mé práce nejvíce. 

Rasmussen,  Templer,  Kenkel  a  Cannon  v  roce  1998  prohlásili:  „Z  existenciálního  úhlu

pohledu je úzkost ze smrti část podstaty lidské přirozenosti, zatímco z Darwinovské perspektivy je

úzkost ze smrti hluboko za hranicí určité základní míry nevhodná k přežití.“325 Na základě toho

Rasmussen a kolektiv navrhli model dvojího rozlišení úzkosti a deprese. První model na obecnou

úzkost  a  obecnou depresi  pohlíží  jako na více na povrch vystupující,  dynamickou a náchylnou

na vnitřní i vnější vlivy. Druhý model se na úzkost a depresi ze smrti dívá jako něco hlubšího, a tím

méně náchylného k přechodným a pomíjivým vlivům.326 

322 TEMPLER, Donald I. Two Factor Theory of Death Anxiety: A Note. In Essence: Issues in the Study of Ageing, 
Dying, and Death. Waterford Hospital and Memorial University of Newfoundland St. John's. Canada. Vol. 1(2), 
1976. (překlad autora)

323 TEMPLER, Donald I; AWADALLA, Abdelwahid; AL-FAYEZ,  Ghenaim; FRAZEE, James; BASSMAN, Lynette;
CONNELLY,  Heather  J.;  ARIKAWA, Hiroko;  ABDEL-KHALEK,  Ahmed M. Construction  of  a  Death Anxiety
Scale-Extended. In Omega: Journal of Death and Dying. Baywood  Publishing. USA. Vol. 53(3), 2006, s. 211.

324 Tamt.
325 Tamt.
326 Tamt.
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5.1.2. Korelace s DAS

Existují výzkumy zkoumající korelace DAS s věkem, pohlavím, rodičovskou příbuzností,

náboženstvím, osobností a depresí, fyzickým zdravím, povoláním, smrtí bližních apod. Pro účely

této práce je zajímá korelace DAS s faktem plynutím času, která byla naměřena jak pozitivní, tak

inversní (např. s využitím Time Anxiety Scale nebo Time Competence Scale).327

Podle Templera Lorreto,  Fleming a Mercer  ve svých pracích z  roku 1979 naznačují,  že

uvědomění časovosti je ve skutečnosti komponentou samotné úzkosti ze smrti. Vztah úzkosti a času

je však velmi složité a široké téma, které by opět vystačilo na samostatnou práci.328 

Templer dále uvádí výzkumy Pollaka, Vargo a Batsela z roku 1984, kteří našli vztah mezi

úzkostí ze smrti a sebeaktualizací, měřenou pomocí Personal Orientation Inventory (POI); inversní

vztah nalezli Orourke, Sullivan, Bolt a Brown s využitím Crumbaugh a Maholickova Testu smyslu

života  (Purpose  in  Life  Test).329 Negativní  souvislost  byla  nalezena  mezi  úzkostí  ze  smrti  a

transcendencí smrti, což je „stav, kdy jedinec akceptuje svou smrt bez výčitek a lítosti“.330 

Velká nekonzistentnost platí ve výzkumech zaměřených na vztah mezi úzkostí ze smrti a

místem řízení.331 Některé studie ukázaly vyšší úzkost ze smrti spojenou s vnějším místem  řízení,

některé naopak s vnitřním.332

Templer zmiňuje též studii Carol M. Schultz z roku 1978, v níž se autorka snažila testovat

svou hypotézu,  a  sice:  „kulturně odvozené a  posílené  způsoby potvrzování  svého já,  jakým je

např. motiv dosažení a úspěšného realizování svých cílů, slouží v americké kultuře jako štít (obrana)

jedince proti úzkosti ze smrti potlačováním vědomého uvědomění si faktu smrti“.333

Z výsledku svých studií z druhé poloviny 70. let pak Carol M. Schultz vyvozuje,  že věřící

327 TEMPLER, Donald I.; LONETTO, Richard. Death Anxiety. Hemisphere Publishing Corporation, the University of
Michigan. 1986, s. 22.

328 Více o vztahu mezi úzkostí  ze smrti  a  časem např.:  SCHULZ, Carol  M. Free-time Structuring as  a Cognitive
Defense  Against  Death  Anxiety,  Institute  for  the  Study  of  Social  Change,  Department  of  Sociology  and
Anthropology, Purdue University. 1975.

329 TEMPLER, Donald I.; LONETTO, Richard. Death Anxiety. Hemisphere Publishing Corporation, the University of
Michigan. 1986, s. 23.

330 Tamt. (překlad autora)
331 Místo  řízení je psychologická teorie, rozlišující dva typy lidského vlivu na vlastní  život. Lidé, kteří považují svůj

život za vedený pod svojí vlastní kontrolou mají tzv. vnitřní místo řízení, zatímco lidé, kteří na svůj život pohlížejí
jako na řízený vnějšími vlivy (náhodou, osudem apod. ) mají tzv. vnější místo řízení.

332 TEMPLER, Donald I.; LONETTO, Richard. Death Anxiety. Hemisphere Publishing Corporation, the University of
Michigan. 1986, s. 24.

333 Tamt., s. 23-24. (překlad autora)
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mají menší úzkost ze smrti, stejně jako lidé zaměření na dosahování úspěchu.334 Honba za úspěchem

je  u  tohoto  druhého  typu  lidí  jakýmsi  kulturně podmíněným  obranným  mechanismem,  který

nahrazuje náboženskou víru (ve smyslu snižování úzkosti ze smrti). Tento vztah byl však naměřen

pouze u mužů, z čehož Schultz usuzuje, že ženy tehdejší střední třídy v USA neměly tolik možností

uplatnění a dosažení úspěchu (studie byla provedena v sedmdesátých letech, takže je toto vysvětlení

podmíněno dobově).335 

DAS má také tendenci  pozitivně korelovat  s  mírou psychopatologie.336 Významný vztah

mezi věkem a mírou úzkosti ze smrti měřenou pomocí DAS nebyl nalezen - vyjma výrazně starších

osob, u nichž byla obvykle naměřena úzkost ze smrti o něco nižší. V rámci pohlaví byla nižší úzkost

naměřena častěji u žen. Také nábožensky založené osoby mají obvykle v DAS výzkumech úzkost

ze smrti nižší.337

5.1.3. Rozšířená Škála Úzkosti ze smrti [Death Anxiety Scale Extended (DAS-E)]

DAS-E vznikl v roce 2006 jako rozšíření původního DAS. V zásadě se tak snaží odpovědět

na  kritiku  i  na  zjištění,  která  přinesla  desetiletí  výzkumů v  rámci  DAS.338 DAS-E  obsahuje

51 položek - 15 z původního DAS a 36 nových.  DAS se svými 15 položkami není svým kratším

rozsahem tolik náročný na pozornost respondentů a je i mezi respondenty lépe distribuovatelný, ale

je  limitován svých rozsahem.339 Proto byl  vytvořen DAS-E,  který zachoval  prvních 15 položek

z původního DAS kvůli souvztažnosti s předchozími výzkumy. 

36 nových položek na škále DAS-E:340

16. Bojím se zemřít v uneseném letadle.

17. Bojím se nabalzamování.

334 Tamt., s. 23.
335 Tamt., s. 23-24.
336 TEMPLER, Donald I; AWADALLA, Abdelwahid; AL-FAYEZ, Ghenaim; FRAZEE, James; BASSMAN, Lynette; 

CONNELLY,  Heather  J.;  ARIKAWA, Hiroko;  ABDEL-KHALEK,  Ahmed M. Construction  of  a  Death Anxiety
Scale-Extended. In Omega: Journal of Death and Dying. Baywood  Publishing. USA. Vol. 53(3), 2006, s. 211.

337 Tamt.
338 Tamt., s. 210-213.
339 Tamt., s. 212.
340 Číslování navazuje na 15 položek DAS.
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18. Mám strach, že mi doktor oznámí, že umírám.

19. Jsem zneklidněný tím, že bych mohl brzo zemřít.

20. Filmy obsahující umírající lidi mě trápí.

21. Bojím se zemřít při nehodě.

22. Obávám se toho, co se se mnou stane poté, co zemřu.

23. Mám strach z utonutí.

24. Velmi se bojím neustálého mučení po smrti.

25. Smrt je temná, děsivá a osamělá záležitost.

26. Bojím se umírání na život-ohrožující nemoci.

27. Nekouřím, protože se bojím zemřít na rakovinu.

28. To, že nevím, kdy přijde smrt, mě děsí.

29. Velmi se obávám shoření v pekle.

30. Velmi se bojím umučení k smrti.

31.Sny, které mě trápí, souvisí se smrtí.

32. Mohl bych mít strach z létání v letadle, protože by mě mohla zabít nehoda.

33. Bojím se spát sám.

34. Velmi se bojím teroristických útoků.

35. Často se mi zdá o smrti.

36. Vyhýbám se příběhům obsahujícím téma smrti.

37. Být zabit ve spánku mě děsí.

38. Když jsem v malých prostorách, obávám se uvěznění a úmrtí.

39. Nenechám se ošetřovat doktory, protože někdy omylem zabijí člověka.

40. Obávám se předávkování léky.

41. Bojím se kremace nebo spálení, zatímco budu stále naživu.

42. O umírání mám noční můry. Sny o umírání mě často budí.

43. Jsem nervózní, když vidím sanitku.

44. Bojím se zemřít během přírodní katastrofy.

45. Bojím se být zabit ve válce.

46. Idea reinkarnace mě děsí.

47. Nemohu jít spát, když přemýšlím o smrti.

48. Nerad jsem kolem velmi starých lidí.
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49. Trápí mě smysl života.

50.Myšlenka na to, že již dále neexistuji, mě trápí.

51. Bojím se, že bych mohl zemřít dnes.

Konstrukce  položek  probíhala  následovně:  autory  bylo  vybráno  84  položek  různého

zaměření.341 Některé se týkaly víry (např. reinkarnace, peklo, posmrtný  život atd.), některé měly

existenciální  povahu  (např.  otázka  smrtelnosti,  bezvýznamnosti  smyslu  života,  neexistence,

definitivnosti apod.) atd.342 Obsahovou validitu následně ověřovalo deset osob, mezi něž patřili čtyři

psychologové,  dvě ženy v  domácnosti,  jeden  rabín,  jeden  student  a  dva  hodnotitelé  neznámé

profese.  Všichni  pocházeli  z  rozdílných  oblastí  (Jižní  Afrika,  Spojené  státy,  Kuwait  apod.).

Korelační  procedura  tedy probíhala  podobně jako  v  případě DAS,  kde  byly ke  smrti  nejméně

relevantní položky vyřazeny. Tímto procesem zbylo 63 položek. Ty byly dále spojeny s patnácti

z původního DAS a předloženy čtyřem skupinám respondentů rozdílného pohlaví, věku a povolání.

Celkem se jednalo o 940 respondentů. Následně byly pro každou z těchto čtyř skupin respondentů

vypočítány korelace mezi novými položkami a skóre DAS. Tak zbylo 36 položek, které po připojení

k 15 položkám z DAS vytvořily DAS-E. 

5.1.4. Faktorová analýza DAS

Na všech 940 respondentů byla v rámci DAS aplikována faktorová analýza a za použití

ortogonální  rotace  byly  zjištěny  4  faktory.343 První  faktor  byl  pojmenován  „kognitivní  úzkost

ze smrti“. Nejvyšší vazbu s tímto faktorem měly položky 7, 5, 15 a 1. Druhý faktor byl označen jako

„smrtelná nemoc“ a souvisel nejvíce s položkami 6, 9 a 11. Třetí faktor byl pojmenován „úzkost

z  času“ a souvisel nejvíce s položkami 8, 10 a 12. Poslední faktor nese pojmenování „vyrušení

smrtí“ a váže se nejvíce na položky 2 a 14.

341 TEMPLER, Donald I; AWADALLA, Abdelwahid; AL-FAYEZ, Ghenaim; FRAZEE, James; BASSMAN, Lynette; 
CONNELLY,  Heather  J.;  ARIKAWA, Hiroko;  ABDEL-KHALEK,  Ahmed M. Construction  of  a  Death Anxiety
Scale-Extended. In Omega: Journal of Death and Dying. Baywood  Publishing. USA. Vol. 53(3), 2006, s. 213.

342 Tamt., s. 212-214.
343 Tamt., s. 215-218.
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5.1.5. Faktorová analýza DAS-E bez 15 položek DAS

Faktorová  analýza  byla  opět  provedena  na  940  respondentech  stejným způsobem.  První

faktor se nejvíce váže k položkám: 44, 16, 45, 32, 21, 34, 26, 18, 47,  28, 17, 38, 30 a 41 a byl

pojmenován jako „bezprostřední úzkost ze smrti/ obecná úzkost ze smrti“.344

Druhý faktor se nejvíce váže k položkám: 29, 24 a 49 a dostal označení „smrt přichází jako

zloděj v noci“.345 Faktory 3, 4 a 6 se nijak výrazně nevázaly k žádným položkám. Faktor 5 se váže

pouze k položce 31 a byl označen jako „smrt utonutím“.

5.1.6. Faktorová analýza DAS-E 

Faktorová analýza celého DAS-E byla provedena stejným způsobem jako dvě výše uvedené

faktorové analýzy a bylo nalezeno celkem 10 faktorů.346 

První faktor se nejvíce váže k položkám 34, 16, 45, 44, 37 a 13 a dostal označení „smrt

zapříčiněná  zvnějšku“.347 Druhý  faktor  se  nejvíce  váže  k  položkám  10,  22,  28,  50  a  2  a  byl

pojmenován  „myšlenka na  smrt  mi  jen  zřídka  vyvstane  na  mysl“.  Třetí  faktor  se  nejvíce  váže

k položkám 24, 29, 30 a 41 a byl označen jako „nesnesitelná bolest“. Čtvrtý faktor se váže pouze

k položce číslo 4 a byl označen jako „strach z operace“. Pátý faktor se nejvíce váže k položkám 14,

20 a 36 a byl pojmenován jako „obraz smrti“. Faktor 6 se nejvíce váže k položkám 51 a 19 a byl

označen jako „blízkost smrti“. Faktor 7 se nejvíce váže k položkám 48, 39, 49, 38 a nese označení

„přítomnost smrti“. Faktor 8 se nejvíce váže k položkám 7, 15 a 5 a byl pojmenován „popření

úzkosti ze smrti“. Faktor 9 se nejvíce váže k položkám 42, 31 a 35 a byl označen jako „sny o smrti“.

Faktor 10 se váže pouze k položce číslo 2 a byl pojmenován „myšlenky na smrt“. 

5.1.7. Závěr

Přestože  jsou  DAS  škály  vnitřně konzistentní  a  prošly  procesy  reliablity  a  validity,

existenciální filosofii a fenomenologii z pohledu tří autorů uvedených ve druhé části odpovídají jen

zčásti. V rozšíření původního DAS došlo např. k určitému zpestření položek i o více existenciálně

344 Tamt., s. 218-219.
345 Tamt., s. 219.
346 Tamt., s. 219-221.
347 Tamt., s. 221.
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zaměřené položky (např. otázky č. 25, 28, 49 a 50). Je možné najít nástroje, které jsou na testování

filosofických hypotéz o něco vhodnější,  např.  Škála obav ze smrti (Death Concern Scale), která

podle Adriana Tomera sedí na Heideggerovy hypotézy nejlépe).348 DAS jsem ale vybral záměrně,

neboť je nejrozšířenější a je velmi dobře výzkumně zmapován.

348 TOMER, Adrian. Death Anxiety in Adult Life – Theoretical Perspectives. In NEIMEYER, Robert A. Death Anxiety 
Handbook: Research, Instrumentation, and Application. Taylor a Francis. 1993, s. 497.
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6. Závěr

Různí autoři kladou důraz na odlišné aspekty spojené s konečností lidské existence. V této

práci  je  jako  důležitý  prvek  zmíněna  např.  víra  u  Kierkegaarda,  smysl  u  Frankla,  souvislost

s  celkovým bytím a  autenticitou  u  Heideggera  apod.  O  hledání  nesmrtelnosti  skrze  kulturní  a

společenské  systémy,  náboženství  apod.  podrobněji  pojednávají  např.  Norman  Brown,  Ernest

Becker nebo Robert Jay Lifton.349

V psychologickém  bádání  je  možné  vysledovat  několik  důležitých  momentů.  Rozlišení

úzkosti ze smrti jako vědomé nebo nevědomé má svoje kořeny ve filosofických i psychologických

teoriích a od nich se odvíjí i odlišná metodika jednotlivých výzkumů. 

U  nevědomého  konceptu  se  na  úzkost  ze  smrti  pohlíží  jako  na  primární  zdroj  úzkosti,

ze  které  se  pak manifestuje  a  odvozuje  strach  zaměřený na  konkrétní  hrozby (v  rámci  funkce

obranných mechanismů).

Pojetí úzkosti ze smrti jako vědomí přístupnému pocitu je reflektováno nástroji jako jsou

např. dotazníky, zatímco na nevědomí zaměřené nástroje využívají např. TAT, slovně asociační testy

apod. V rámci studií zaměřených na nevědomí přitom bývá naměřena větší míra úzkosti ze smrti

než  u  technik  zaměřených  na  vědomí.  Spíše  nevědomě  zpracované  úzkosti  ze  smrti  odpovídá

Heideggerovo  pojetí  či  pohled  na  smrt  u  Freuda.  Některé  psychologické  teorie  předpokládají

možnost současného prostupování vědomé i nevědomé složky (např. TMT nebo PCT). Na vědomí

zaměřené nástroje většinou zkoumají různé korelace s jinými psychologickými aspekty a často také

kombinují různé techniky dohromady. Mají tedy svou užitečnost i platnost (např. v měření četnosti

výskytu úzkosti  ze  smrti  ve vědomí).  Již  jsem uváděl  výzkumy,  dávající  do  souvislosti  smrt  a

časovost,  smrt a víru nebo smrt  a smysl života,  což jsou koncepty,  které ve svých dílech často

zpracovávají i existenciální filosofové a fenomenologové. Hlavním přínosem těchto kvantitativních,

na  vědomí  zaměřených  výzkumů  jsou  ale  zjištěné  korelace  úzkosti  nebo  strachu  ze  smrti

s rozličnými demografickými ukazately (věk, pohlaví, zaměstnání apod.).

Dalším důležitým momentem je pojetí úzkosti jako jedinečného, výlučného činitele či jako

součásti/odvozeniny obecné úzkosti.  Z Heideggerových i  Kierkegaardových prací vyplývá pojetí

úzkosti ze smrti jako jedinečné kategorie, definované svou vlastní specifickou strukturou vazeb.

Tento aspekt reflektuje např. Dvoufaktorový model obohacený o třetí, existenciální faktor. S tím

349 YALOM Irvin D. Existenciální psychoterapie. Praha: Portál, s.r.o. 2006, s. 52.
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také souvisí, zda se na úzkost ze smrti pohlíží spíše jako na trvalejší rys či jako na přechodnější stav.

Sliter, Sinclar, Yuan a Mohrová zmiňují sérii výzkumů, které spíše potvrzují pojetí úzkosti ze smrti

jako ze své povahy stálejšího a trvalejšího znaku - na rozdíl od obecné úzkosti.350  

Přestože je nástrojů na měření úzkosti a strachu ze smrti velké množství, je v psychologické

literatuře  často  uváděna  špatná  teoretická  zakotvenost  většiny těchto  nástrojů;  stejně  jako  jsou

mnohdy  uváděny  nedostatečně  zpracované  testy  reliablity  a  validity.351 Roztříštěnost  výzkumů

pramení také  z mnohdy nedostatečného rozlišení jednotlivých typů úzkostí ze smrti – např. úzkost

z  procesu  umírání,  úzkost  z  nebytí,  úzkost  ohledně  posmrtného  života,  starost  o  pozůstalé,

nerozlišování úzkosti a strachu ze smrti u dětí a dospělé populace apod.

V rámci určitého zjednodušení můžeme vypozorovat dvojí pohled na smrt z hodnotícího

hlediska: smrt  jako ohrožení smysluplnosti  existence a naopak smrt jako příležitost  k vytvoření

smyslu. Smrt (a její reflexe) může dávat životu unikátní hodnotu, vzácnost a jedinečnost, stejně jako

pocit  zmaru  a  bezvýznamnosti.  Pesimistické  hledisko  najdeme  spíše  u  Sartera;  u  Heideggera

i  Kierkegaarda  nalezneme  spíše  hledisko  opačné,  byť  se  nejedná  o  striktní  rozdělení  pozic

– např.  i  u  Heideggera nalezneme úzkost,  která  může mít  ochromující  vliv,  propadne-li  člověk

jejímu náporu. 

Ze dvou výše zmíněných hodnotících pozic vychází otázka, zda je úzkost ze své povahy

prospěšná či škodlivá. Této instrumentální povahy úzkosti si všímají např. směry a teorie pracující s

konceptem hrozby a  obranné  reakce  organismu  jako  adaptačního  mechanismu  (Psychoanalýza,

Hraniční  teorie  apod.).  Existenciální  úhel  pohledu  vyjadřuje  trefně  toto  tvrzení:  „Pojímáno

existenciálně je úzkost ze smrti spíše deskriptivní termín, který hledá vyjádření základního aspektu

lidské  existence  spíše  než  nějakou  formu  symptomatologie,  která  může  být  zmírněna  nebo

vyléčena.“352

Smrt může být pro někoho vysvobozením (např. pro silně nemocné nebo nešťastné lidi),

odchod na odpočinek. Ale také může být pociťována jako ohrožení pro člověka, který si uvědomuje,

že nežil plnohodnotný život. Že záleží právě na tom, jak náš čas za života využijeme, dokládají i

případy pacientů nevyléčitelných nemocí, kteří často zmiňují zážitky z pocitů autentického života

350 SLITER, M. T.; SINCLAIR, R. R.; YUAN, Z.; MOHR, C. D. Don’t Fear the Reaper: Trait Death Anxiety, Mortality
Salience, and Occupational Health. Journal of Applied Psychology. 2014, s. 2.

351 Viz např. DURLAK, Joseph A. Measurement of the Fear of Death: An examination of some existing scale . Journal
of Clinical Psychology. Vol. 28(4), 1972, s. 545-547 či DICKSTEIN, Louis S. Death Concern :Measurement and
Correlates. Psychological Reports. Vol. 30, 1972, s. 563-571.

352 TOMER, Adrian; ELIASON, Grafton T.; WONG, Paul T.P. Existential and Spiritual Issues in Death Attitudes.
Taylor a Francis. 2007, Foreword xx.
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v  onom krátkém období,  jež  jim  v  životě  zbývá. Smrt  však  také  pro  některé  lidi  může  také

představovat konec všech plánů a projektů.353

Konkrétní srovnání východisek existenciální filosofie uvedených v této práci s nástrojem

DAS pak také nabízí  zajímavý pohled.  Je samozřejmě jasné,  že kvantitativní metoda dotazníku

nemůže plně uchopit existenciální myšlení a je tedy obtížné tyto polohy v nástroji takového typu

spojit.  Ale i přes zjednodušení a nedostatečné reflektování těchto existenciálních východisek má

DAS svoji výpovědní hodnotu. Vezmeme-li však v potaz stížnosti nad nedostatečným teoretickým

(a  z  filosofie  pramenícím)  ukotvením  výzkumů  smrti,  které  nalezneme  v  úvodu  téměř  každé

publikace a výzkumné zprávy o tomto tématu (stejně jako stížnosti na nedostatečné zapojení úzkosti

ze smrti do celku bytí člověka, jež jsou už ale vzácnější), je s podivem, že je tento problém stále tak

nedostatečně řešen a  např.  již  výše zmíněný DAS je  pro měření  úzkosti  ze  smrti  stále  nejvíce

používaným nástrojem na světě  (což je  logicky dáno také tím,  že je  snadno distribuovatelný a

vyhodnotitelný).

Není  asi  úplně žádoucí  přebírat  přesné  filosofické  pojmosloví  a  na  něm  konstruovat

dotazníky. Spíše je třeba z filosofií vycházet a na jejich základech konstruovat psychologické teorie

a  hypotézy.  Tuto  vazbu  v  psychologii  smrti  vidíme.  Dochází  ale  ke  zjednodušování  a  mnoho

zajímavých  myšlenek  je  sice  teoreticky  nastíněno,  ale  již  ne  prakticky  zkoumáno.  Vliv

existenciálního myšlení se pak v psychologii ohledně smrti projevil hlavně v humanistické větvi

v USA a existenciální psychologii v Evropě, a to zejména v akcentaci témat jako je autenticita,

smysl  a  důležitost  propojení  smrti  se  životem  obecně.  Důležitý  vliv  je  zejména  v  rovině

fenomenologie, ze které psychologie (např. konkrétně v existenciální psychoterapii) metodologicky

značně čerpá  a  navazuje  tak  právě na  filosofii.  Fenomenologie  se  obrací  na  vnitřní  prožívání

druhého  člověka  bez  předsudků a  objektivistického,  detereministického  určení  (a  dalších

redukcionismů).354

Každý  na  úzkost  ze  smrti  reagujeme  jinak,  což se  dotazníky a  další  podobné  nástroje

pokoušejí reflektovat množstvím korelačních studií. Zároveň je ale úzkost ze smrti univerzálním

fenoménem  a  hledat  její  zdroje  a  skryté  jádro,  spojené  s  dalšími  aspekty  jedinečnosti  lidské

existence je tedy rozhodně žádoucí.

353 K tématu tzv. hraničních událostí (jako je např. smrtelná nemoc), které mohou změnit pohled na smrt a život více 
viz: YALOM Irvin D. Existenciální psychoterapie. Praha: Portál, s.r.o. 2006, s. 43-51

354 YALOM, Irvin D. Existenciální psychoterapie. Praha: Portál, s.r.o. 2006, s. 33.
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