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Úzkost ze smrti – teoretické perspektivy.
Stručný přehled vybraných filosofických přístupů a od nich
odvozených psychologických teorií a výzkumných technik

mapujících úzkost ze smrti

(FHS UK, 2014)

Záměr a charakter předložené práce:

Záměrem práce je předvést, jak jsou vybrané psychologické koncepce vztahu k smrti zakotveny 
ve filosofických tematizacích lidské konečnosti a smrtelnosti. Toto předvedení má mít povahu 
rešerší, v nichž se zároveň poukazuje na možné vzájemné souvislosti, resp. rozdíly. Ve světle 
těchto souvislostí pak autor v poslední části práce ilustrativně analyzuje vybraný nástroj 
psychologického výzkumu týkajícího se postoje k smrti.

Potencionálně široký záběr práce autor zúžil na psychologické koncepce úzkosti ze smrti u 
dospělého člověka. Filosofickou inspiraci přitom sleduje u tří významných autorů – Kierkegaard, 
Heidegger a Sartre, přičemž se především zaměřuje na rozlišení úzkosti, jež odhaluje lidskou 
fakticitu a konečnost, od předmětně orientovaného strachu.

Práce je vypracována na základě jak českých překladů, tak i anglických textů.

Komentář:

Zvolené téma práce i struktura jeho zpracování je vlastní autorův nápad, který se dolaďoval a 
korigoval v rámci konzultací, a to jak s vedoucím, tak i s dalšími učiteli filosofie i 
psychologie. Z těchto konzultací vzešlo i značné zúžení a konkretizace vypracování, a to zvl. 
ohledně filosofické části.

I přes zúžení zvoleného tématu však zůstává záběr práce pořád značný, což spolu se 
zvolenou rešeršní povahou předurčuje nejen možnosti, ale i meze vypracování. Ty jsou dány 
především tím, že při zvladatelném rozvrhu celku práce zůstává při výkladu jednotlivých 
koncepcí (ať už filosofických či psychologických) málo prostoru na detailnější výklad a 
analýzu, což se pak promítá i do případného hledání souvislostí či rozdílností mezi 
filosofickými koncepcemi a koncepcemi psychologickými. To vidím asi jako největší úskalí 
práce. Na druhou stranu však autor za daných okolností a přiměřeně mezím možností rozvrhu 
své práce zvládl naplnění celkového záměru dobře a předložil koherentní přehledovou studii, 
která naplňuje v úvodu avizovaný záměr a cíl.

K jejímu závěru bych měl pouze výhradu, že se autor mohl pokusit o nějakou 
důslednější a principiální interpretaci toho, proč se psychologické koncepce úzkosti či strachu 
ze smrti povětšinou míjejí existenciálním pojetím úzkosti a zda nejde o problém daný např. 



„vědeckou“ povahou psychologie. Toto je také otázka, kterou budu od autora u obhajoby chtít 
nějak rozvážit.

Z dalších připomínek (spíše do budoucna) bych asi zdůraznil potřebu více pracovat 
s primárními texty, důsledně si jejich výklady osvojit a obeznámit se i s nezbytným tradičním 
kontextem. Autor se přeci jen ještě příliš spoléhá na sekundární výkladovou literaturu (zvl. u 
filosofických koncepcí) a ohledně tradičného kontextu mám za to, že občas má např. tendenci 
projektovat soudobá psychologická pojetí duše do tradičních filosofických koncepcí.

Z detailnější problematiky bych pak upozornil např. na otázku, zda úzkost a 
odhalování nicotnosti v přednášce Co je metafysika? je totéž, co úzkost a konečnost v Bytí a 
čase. K rozřešení tohoto problému by však bylo zapotřebí hlubší analýzy tematiky obou textů.

Celkové hodnocení:

I přes uvedené výhrady považuji práci na úrovni bakalářského stupně za zdařilou, 
doporučuji ji k obhajobě a předběžně navrhuji hodnocení mezi výborně a velmi dobře.
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