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Práce M. Adlofa se zaměřuje na problém úzkosti ze smrti, a to nejprve z perspektivy 

filosofické a následně psychologické. V části psychologické se autor věnuje nejen teoriím, 

nýbrž i novějším empirickým výzkumům. Motivem pro předřazení filosofické části je přitom 

snaha alespoň poukázat na potřebnost hlubšího teoretického ukotvení tematizací vztahu

člověka ke smrti.

Přednosti práce:

Autor prostudoval celou řadu studií (v češtině a angličtině), mnohdy velmi náročných, a 

s porozuměním je využil. Jeho text je přitom přes velkou šíři zdrojů vnitřně jednotný, 

jednotlivé části na sebe vzájemně odkazují. 

Obecná připomínka:

Charakter práce (značné množství textů) podmínil někdy až příliš velké zkrácení a 

zjednodušení jednotlivých témat a vedle toho i opominutí významných pramenů. 

Konkrétní připomínky:

Autor – ve shodě s některými zdroji – rozlišuje mezi úzkostí a strachem, přičemž 

kriteriem mu je distinkce nepředmětnost / předmětnost. To je samozřejmě v pořádku, nicméně 

v práci mi chybí samostatné pojednání o tomto rozdílu – autor až příliš rychle přechází na 

půdu problematiky úzkosti ze smrti. V tomto ohledu mohl využít rozpracování problematiky 

úzkosti u neurologa Kurta Goldsteina – studie Zum Problem der Angst (1927) či příslušné 

pasáže monografie Der Aufbau des Organismus (1934). Tyto texty by přispěly k hlubšímu 

promyšlení dané problematiky a díky tomu, že v nich Goldstein bere na zřetel i některé 

autorem využité přístupy (Kierkegaard, Heidegger, Freud), by navíc poskytly i další 

perspektivu k promýšlení oněch pozic. – Bez významu by pak rovněž nebylo zohlednění 

stanoviska opačného, tj. takového, které distinkci úzkost / strach výslovně odmítá (např. F. 

Riemann). 

V případě tematizací úzkosti v díle Martina Heideggera práce využívá příslušné pasáže 

z díla Bytí a čas (1927) a dále přednášku Co je metafyzika? (1929). Nedostatek spatřuji v tom, 

že autor pomíjí rozdíly v rozumění fenoménu úzkosti v těchto dvou textech, které jsou 



výrazem různých – byť časově blízkých – fází Heideggerova myšlení. Vzhledem k zaměření 

bakalářské práce dále postrádám alespoň odkaz k Zollikonským seminářům (1959/69), 

v nichž je problém úzkosti (i když zde není hlavním tématem) explicite sledován v kontextu 

problematiky psychoterapie (srv. zvl. Heideggerovu reflexi o výpovědi „ich habe Angst“).

V krátkém zastavení u několika klíčových myšlenek Sigmunda Freuda se autor vcelku 

právem omezuje na pozdější Freudovo chápání fenoménu úzkosti, které lépe zapadá do 

kontextu jeho práce než původní pojetí úzkosti jakožto transformovaného libida, ale toto 

omezení – které je jinak zcela legitimní – autor nijak nekomentuje. Jeho výkladu by přitom 

prospělo především využití přelomové Freudovy studie Hemmung, Symptom, Angst 

(1925/26), v níž se pozdní koncepce úzkosti objevuje poprvé a je konfrontována s koncepcí 

starší. (Najdeme zde mj. i náznak vysvětlení geneze úzkosti ze smrti z vývojově dřívějších 

podob úzkosti, což by možná autorovi poskytlo zajímavé podněty.)

Hodnocení

Vzhledem k výše uvedeným přednostem bakalářky a se zřetelem k tomu, že mé 

připomínky jsou více pobídkami k další práci s tématem než výtkami, navrhuji hodnocení 

výborná. Od autora očekávám standardní obhajobu a spolu s ní krátký výklad, který výchozím 

způsobem ozřejmí zmíněnou diferenci v Heideggerově chápání úzkosti ve dvou výše 

uvedených textech. 
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