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Abstrakt 

 

Předkládaný příspěvek se zabývá vývojem konceptu smrti u dětí. V první části je zpracován 

přehled dosavadních výzkumů v této oblasti. Na jejich základě jsou definovány základní 

komponenty konceptu smrti, kterými jsou univerzalita, nevratnost, fakt skončení funkcí a 

příčinnost. Výzkumná část příspěvku si klade za cíl zjistit vztah mezi osobní zkušeností se smrtí 

u dětí a vývojem jejich konceptu smrti. Autor předpokládal, že osobní zkušenost slouží jako 

prostředek urychlení vývoje konceptu. Výzkum byl proveden se žáky tří prvních tříd na jedné 

brněnské základní škole. Výsledný soubor tvořilo 10 dívek a 15 chlapců ve věku 6-7 let. Podle 

míry osobní zkušenosti se smrtí byli rozděleni do tří skupin. Hlavní metodou byl strukturovaný 

rozhovor, skládající se z otázek na pochopení jednotlivých komponent. Při následném zpracování 

dat (metodou chí-kvadrát) se nepodařilo prokázat statisticky významnou souvislost mezi 

zkušeností se smrtí a vývojem konceptu. Problematická se jeví velikost souboru, která je 

nedostatečná pro vypovídající statistickou analýzu. Přesto se ve výsledcích objevilo zajímavé 

dílčí zjištění. Větší rozdíly mezi dětmi se objevily pouze v chápání faktu nevratnosti smrti. Děti 

bez zkušenosti na tom byly v tomto směru lépe, děti se zkušeností vykazovaly horší pochopení 

této komponenty. 
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Úvod 
 

Smrt je tématem, které se niterně dotýká každého z nás. Přesto se o ní příliš nemluví, natožpak 

ve spojitosti s dětmi. Dospělí mají pocit, že děti smrti stejně nerozumí, tak nač je zbytečně děsit 

fakty, jejichž poselství je často příliš těžké i pro ně samotné. Ve skutečnosti však děti smrt vidí 

kolem sebe velmi často, od uvadlých květin přes mrtvá zvířata až po večerní zpravodajství 

v televizi a počítačové hry. O smrti přemýšlí a je pro ně důležité nějak s její představou pracovat 

tak, aby v jejich světě dávala smysl. Pokud jim dospělí, ať už rodiče, lékaři nebo jiní 

profesionálové z důvodu vlastní úzkosti nebo snahy děti „ochránit“ před „hrůzou“ smrti poskytují 

nepravdivé eufemismy typu „babička odjela“, mohou v konečném důsledku dětem přivodit 

sekundární zranění (Goldmann, 2004), jejichž následky mohou být závažnější, než kdyby se děti 

dozvěděly pravdu. Cílem tohoto příspěvku je krátce shrnout dosavadní výsledky výzkumů 

konceptu smrti u dětí. V další části pak představit výzkumnou sondu, která měla za cíl zmapovat 

vliv dětské zkušenosti se smrtí na utváření tohoto konceptu. 

                                                 
1
 Tento příspěvek vychází ze stejnojmenné bakalářské práce, kterou laskavě vedl Mgr. Stanislav Ježek, PhD. 
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Objektivní a subjektivní význam smrti 

 

Lze říci, že smrt je vpodstatě nevratné ukončení všech tělesných i mentálních funkcí, jež je 

univerzální pro celé lidstvo. Tuto skutečnost Cicirelli (2001) označuje jako objektivní význam 

smrti. Kromě něj však poukazuje také na subjektivní význam smrti. Ten je určován osobností 

jedince a jeho zkušenostmi. Je jedinečný pro každého člověka, ačkoli některé charakteristické 

prvky může sdílet více lidí. 

Maruščáková (2006) v souladu s výše uvedeným rozdělením tedy formuluje individuální pojetí 

smrti neboli koncept smrti jako spojení objektivního a subjektivního významu. Koncept smrti je 

tak tvořen jak obecnými charakteristikami objektivní skutečnosti, tak i postoji, pocity 

a zkušenostmi každého jedince. Poukazuje na to, že subjektivní význam smrti se z větší části 

utváří až po zformování významu objektivního. Tedy že lidé nejprve v dětství porozumí faktické 

podstatě smrti a s přibývajícím věkem toto poznání obohacují o osobní postoje a představy 

(například spirituálního charakteru). 

U dětí je proto věnováno jen málo pozornosti studiu jejich subjektivního významu smrti. Přesto 

se některé práce objevují, např. Holcomb et al. (1993), Tamm a Granqvist (1995) nebo Noppe a 

Noppe (1997). 

Tento příspěvek se zabývá pouze vývojem vnímání objektivního významu smrti, ač je zřejmé, že 

ochuzení o subjektivní dimenzi (jakkoli málo rozvinutou) může svým způsobem zkreslovat 

výsledný dojem. 

 

 

Historie výzkumu vývoje konceptu smrti u dětí 

 

Virginia Slaughterová (2005) popisuje čtyři etapy ve vývoji výzkumu konceptu smrti u dětí. 

První práce, které jsou datovány od 30. let minulého století, řadí do etapy psychoanalyticky 

orientovaného výzkumu. Patří mezi ně díla Sylvie Anthony (1939), Marie Nagy (1948) nebo Von 

Hug-Hellmutha (1964). DeSpelder a Strickland (2005) zmiňují ještě dřívější práci Paula 

Schildera a Davida Wechslera z roku 1934. Těmto autorům bylo společné, že jejich studie byly 

převážně deskriptivního charakteru a používaly nestrukturované rozhovory a různé projektivní 

techniky jako vyprávění příběhů nebo kreslení. Ve svých pracích se převážně zaměřovali 

na popis emočního prožívání dětí při setkání s tématem smrti. Vývoj konceptu smrti jako 

takového byl až druhotný. Velkým přínosem těchto studií bylo pro řadu lidí překvapivé zjištění, 

že děti se smrtí zabývají a přemýšlí o ní, a to nejen děti nemocné nebo děti, které se se smrtí 

osobně setkaly (Kastenbaum, 2000). Do té doby se předpokládalo, že smrt je pro děti 

traumatizující téma, o které by se z vlastní iniciativy nezajímaly. Za zřejmě nejdůležitější práci 

tohoto období je považováno dílo maďarské psycholožky Marie Nagy, které dodnes slouží jako 

východisko pro mnoho autorů (Knight et al., 2003). Závěry výzkumů této etapy tvrdily, že dětská 

snaha porozumět smrti je omezena jejich kognitivní a emocionální nezralostí a nedorozumění 

z těchto omezení plynoucí se odráží v jejich úzkostnosti (Slaughter, 2005). Krom toho byly 

důležité výsledky ukazující, že vývoj konceptu smrti probíhá v určitých stadiích (Knight et al, 

2003).  
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Druhým obdobím podle Slaughterové je období výzkumu založeného na Piagetově teorii. Tato 

vlna autorů se ve své práci orientovala spíše na kognitivní než emocionální aspekty dětského 

vnímání. Dle Cicirelliho rozdělení tedy zaměřili svou pozornost pouze na studium objektivního 

významu smrti oproti autorům psychoanalyticky orientovaného období, kteří zkoumali objektivní 

i subjektivní význam. Práce analyticky orientovaných výzkumníků však měla pro toto období 

svůj význam, jelikož například práce Marie Nagy potvrzovala stadiální vývoj kognitivních 

schopností, jak je později popsal Piaget. 

Pro systematickou práci, která by zohlednila obecné principy Piagetovy teorie, definovali autoři 

několik komponent, které dohromady tvoří vyspělý koncept smrti (mature concept of death). 

Cílem jednotlivých studií pak bylo ověřit, v kterém věku děti nabývají jednotlivých komponent a 

kdy dokáží uchopit koncept smrti v jeho celistvosti. Autoři se od sebe často liší v počtu složek 

konceptu, které popsali a zkoumali. Nicméně se dá vysledovat několik základních, které se 

objevovaly ve většině prací. Speece a Brent (1984, 1992), kteří provedli metaanalýzu více než 

stovky studií, považují za základní složky konceptu nevratnost, universalitu, příčinnost a fakt 

skončení tělesných funkcí. Kromě těchto čtyř komponent se zdůrazňují i další, například 

pochopení osobní smrtelnosti, nevyhnutelnost, pokračování života mimo tělo
2
, apod. Kane (1979) 

rozlišuje dokonce devět složek konceptu. 

Výsledky výzkumů tohoto období potvrzují, že vývoj konceptu smrti odpovídá kognitivnímu 

vývoji, jak jej popsal Piaget. Děti v předoperačním období si smrt představují jako dočasnou 

nebo vratnou a mají ji spojenou s konkrétními pozorovatelnými projevy chování, jako jsou 

zavřené oči nebo odchod pryč. Ve fázi konkrétních operací děti chápou všeobecnost a nevratnost 

smrti, ale nerozumí její přirozenosti. Připouští si pouze externí příčiny úmrtí jako například 

snězení otráveného jídla nebo vraždu. Konečně ve fázi formálních operací děti postupně nabývají 

„dospělého“ porozumění smrti s její nevyhnutelností, universalitou i definitivností 

charakterizovanou ukončením všech životních funkcí (Slaughter, 2005). Významnými studiemi 

tohoto období jsou například výzkumy Geralda Koochera (1973) nebo Barbary Kane (1979). 

Většina dosavadních prací se dá zařadit do této linie „Piagetovců“ (DeSpelder, Strickland, 2005, 

s. 45). Rámec Piagetovy teorie je pro výzkum tohoto typu velmi vhodný, v současnosti se však 

poukazuje i na jeho nedostatky. Závěry prací, opírajících se o Piagetovu teorii, poukazovaly na 

naprosto zásadní roli kognitivního vývoje. Později ovšem začalo přibývat názorů, že důležitou 

úlohu mohou hrát také další faktory, jako osobní zkušenost, spiritualita rodiny dítěte nebo 

kulturní podmínky dané společnosti. Slaughterová v tuto chvíli vyčleňuje další etapu vývoje 

výzkumu, ve které se autoři snažili vyrovnat s otázkou těchto sociokulturních proměnných. 

Výsledky studií jsou ale nejednotné. Je to způsobeno zejména malým počtem prací, 

publikovaných na toto téma, a rozdílnými výzkumnými strategiemi (Mahon a kol., 1999, Kenyon 

2001). 

Poslední etapu, kterou Slaughterová datuje zhruba do rozmezí předešlých deseti let, 

charakterizuje studium smrti jako biologického konceptu. Práce z tohoto období zdůrazňují 

chápaní příčinnosti jevů a vzdělávání dětí. Pracují s pojmem naivní biologické teorie (naive 

biology, Inagaki, Hatano, 2006), který popisuje dětské představy o biologické podmíněnosti 

světa. Slaughterová (2005) cituje práci Careyho z roku 1985, která se zabývá tím, jak dítě 

                                                 
2
 „noncorporal continuation“, uvědomění, že určitá forma existence může pokračovat i po tělesné smrti. Tato 

myšlenka je obsažena ve většině světových náboženství. Je však příznačné pro naši kulturu, že někteří autoři 

považují tento postoj za výraz méně vyspělého chápání smrti a jiní naopak (Armstrong-Dailey, Zarbock, 2001, s. 11). 
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přisuzuje biologické schopnosti (dýchat, jíst, cítit emoce, reprodukovat se, umřít apod.) různým 

objektům (lidem, různým zvířatům, hmyzu, neživým předmětům). Careyho závěry vypovídají 

o tom, že děti do 10 let nemají jasnou představu o biologické podstatě živých tvorů. Během 

výzkumu se rozhodovaly hlavně na základě podobnosti daného objektu s lidskou bytostí. Tak 

například mechanickým opicím děti přisuzovaly větší biologické kapacity než včelám nebo 

rostlinám. Pro děti je důležitá zkušenost. Pokud je to možné, nový jev připodobní k nějakému již 

známému a přisoudí mu stejné charakteristiky. Tak si děti smrt připodobní například ke spánku 

nebo odjezdu. Kvůli nedostatku vědomostí ohledně biologické podstaty života, smrti, zdraví, 

apod. se uchylují k dřívějším znalostem o lidském chování (například není tu = odešel někam 

pryč). Slaughterová, která se sama řadí mezi zastánce tohoto biologického přístupu (2005, 

Slaughter, Lyons, 2003), prováděla výzkum, během kterého skupinu 3-5letých dětí podrobila 

vzdělávacímu programu ohledně fungování těla a jeho orgánů. Dva týdny po skončení tohoto 

programu děti vykazovaly rozvinutější uvědomění smrti, jasnější uchopení komponenty skončení 

biologických funkcí, universality a nevratnosti. O´Halloran a Altmeier (1996) zmiňují podobný 

výzkum Schonfelda a Kappelmana (1990), kdy i tito výzkumníci vzdělávali skupinu dětí ve věku 

4 až 8 let. Autorky píší, že Schonfeld a Kappelman učili děti o podstatě nevratnosti, 

definitivnosti, nevyhnutelnosti i příčinnosti smrti, ale bohužel neuvádějí o této výuce více 

podrobností. Ve výsledku badatelé zjistili, že „vyškolené“ děti měly rozvinutější povědomí 

o nevyhnutelnosti a příčinnosti smrti, ale v dalších složkách konceptu se jejich poznání nelišilo 

od kontrolní skupiny. 

Autoři, pracující v kontextu biologické teorie, tvrdí, že zásadní přelom v dětském vnímání (co se 

týče pochopení biologické podmíněnosti světa) se odehrává mezi pátým a osmým rokem života 

(Slaughter, 2005). Toto období se téměř identicky překrývá s obdobím, které bylo jako zásadní 

vymezeno autory, opírajícími se o Piagetovu teorii. Koncept biologické smrti je tedy jistě 

zajímavý přístup, nicméně však vede ke stejnému závěru, alespoň co se týče vymezení důležitých 

věkových přechodů ve vývoji dítěte. 

 

 

Význam zkušeností se smrtí 

 

Autoři, zabývající se konceptem smrti, si často kladou za cíl ozřejmit vztah vývoje konceptu a 

nějaké další proměnné. Typicky se jedná o kognitivní vývoj nebo věk. Vedle nich však mají svůj 

význam i sociokulturní proměnné, mezi které patří například pohlaví, socioekonomický status, 

religiozita prostředí, ve kterém dítě vyrůstá, nebo jeho osobní zkušenost se smrtí (Kenyon, 2001, 

Cotton a Range, 1990, Adams et al., 1999). Vzhledem k malému počtu prací, zabývajících se 

těmito proměnnými, a rozdílnosti jejich výsledků se zatím v této oblasti nedají vyvodit 

jednoznačné závěry. Na tuto skutečnost ve svých přehledových studiích upozorňují Speece a 

Brent (1984) i Kenyon (2001), kteří doporučují výzkum sociokulturních proměnných jako jeden 

z důležitých směrů dalšího bádání. 

Tento příspěvek se věnuje významu osobní zkušenosti v souvislosti s vývojem konceptu smrti. 

Díky médiím mají dnešní děti možnost vidět smrt mnohem častěji, než tomu bylo dříve
3
. Dalším 

                                                 
3
 Podle výzkumu Diamanta (1994) americké děti, které sledují televizi 2 až 4 hodiny denně, uvidí 8000 vražd 

do doby, než dokončí základní školu (podle Knight et al., 2003). 
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prostorem, kde se děti setkávají se smrtí ve velkém počtu, je prostředí počítačových her. Tento 

obraz smrti je samozřejmě svým způsobem odlišný od reality, jak ale upozorňuje Knight a kol. 

(2003), pro děti může mít důležitý význam, právě i jako náhrada za nedostatek reálných 

zkušeností. S rostoucí hrozbou terorismu dle mého názoru vzrůstá význam otázek, týkajících se 

smrti, a také nutnost je nějakým způsobem reflektovat. 

Můžeme vyčlenit tři skupiny dětí podle jejich zkušenosti se smrtí. První je skupina těžce 

nemocných dětí, u nichž opakované výzkumy potvrzují urychlení vývoje konceptu nebo alespoň 

některých jeho částí (Bluebond-Langner, 1977, Jay et al., 1987, O´Halloran et al., 1996). Další 

skupinou jsou děti žijící v zemi sužované válkou. Například studie Mahon, Goldberga a 

Washingtona (1999) dokládá rozdíl v konceptu smrti u izraelských a amerických dětí. Na stejné 

závěry poukazují i dnes již klasické práce Nagy (1948) a Koochera (1973). Poslední skupinu pak 

tvoří obecná populace, tedy děti žijící v běžných podmínkách
4
. 

Studie, zabývající se běžnou populací, přichází s různými závěry o významu osobní zkušenosti. 

Kane (1979) například zjistila vyspělejší koncept smrti u dětí se zkušeností, obzvláště co se týče 

uvědomění vlastní smrtelnosti. Zkušenost v tomto případě autorka definovala jako „smrt 

minimálně jednoho z rodičů, sourozenců nebo blízkého kamaráda nebo smrt čtyř osob v okolí, 

které nebyly blízké nebo vidělo-li dítě alespoň jednu mrtvou osobu nebo zúčastnilo-li se dítě 

alespoň jednoho pohřbu nebo bylo-li velmi zasaženo úmrtím někoho v okolí“ (s. 145). Vliv této 

zkušenosti se projevoval pouze u dětí ve věku 3-6 let, starší děti měly podobné výsledky 

nezávisle na zkušenosti se smrtí. Podobně Reilly a kol. (1983) uvádí vyspělejší koncept 

nevratnosti a universality u dětí, kterým zemřel rodič nebo sourozenec. Autoři zde zmiňují 

význam přítomnosti dítěte při pohřbu, možnosti vidět zesnulého v rakvi, apod., což podle jejich 

názoru umožňuje dítěti jasnější představu o realitě smrti. 

Opačné výsledky uvádí například Cotton a Range (1990), které zjistily negativní korelaci mezi 

vyspělostí konceptu smrti a zkušeností s úmrtím blízké osoby. Děti v jejich vzorku vykazovaly 

horší pochopení hlavně u komponent příčinnosti a universality. Autorky však upozorňovaly na 

možné zkreslení výsledků kvůli velkému počtu spirituálně laděných výpovědí, které dětem 

snižovaly skóre, jelikož byly chápány jako neodpovídající vyspělému konceptu (jednalo se o 

odpovědi typu „Tatínek teď žije v nebi.“). Kenyon (2001) dále uvádí studii Jenkinse a 

Cavanaugha (1985-1986), kteří u dětí ze svého vzorku také nezjistili tento podpůrný vliv 

zkušenosti se smrtí. V diskusi však zvažují fakt, že zkušenost v jejich významu nutně 

nepokrývala nejbližší okolí dítěte (zkušenost byla určována za pomoci otázky „Znáš někoho, kdo 

zemřel?“). Jay a kol. (1987) zmiňuje další práce Bolduca (1972), Zweiga (1977) a McIntire a kol. 

(1972), které nezjistily souvislost mezi zkušeností dítěte a vývojem konceptu smrti. 

Mahon a kol. (1999) tvrdí, že „neexistence konsensu, týkajícího se vlivu zkušenosti na nabytí 

konceptu smrti, je způsobena rozdílnou metodologií jednotlivých studií a také nejednotnou 

definicí samotné zkušenosti se smrtí“ (s. 44). Na různorodé vymezení tohoto pojmu upozorňují 

ve své přehledové práci už Speece a Brent (1984), kteří se konkrétně vlivem zkušenosti 

nezabývali právě kvůli tomuto problému a také kvůli velmi malému počtu do té doby 

publikovaných prací na toto téma. 

 

 
                                                 
4
 Přičemž je nutno reflektovat kulturní podmínky země. Studie Brenta a kol. (1996) a Yanga a Chena (2006) 

například ukazují na rozdíly v konceptu smrti u amerických a čínských dětí. 
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Cíl a design výzkumu 
 

 

Výzkumná otázka a hypotézy 

Cílem výzkumu bylo zjištění vlivu osobní zkušenosti na vývoj konceptu smrti. Výzkumná otázka 

tedy zněla: „Jaký je rozdíl v chápání konceptu smrti mezi dětmi se zkušeností se smrtí a dětmi 

bez této zkušenosti?“ V souladu se závěry některých prací (Kane, 1979, Reilly a kol., 1983) bylo 

předpokládáno, že děti s osobní zkušeností se smrtí budou mít alespoň v určitých aspektech 

rozvinutější koncept než děti stejné věkové kategorie bez této zkušenosti. 

Dalším předpokladem bylo, že pro vývoj konceptu smrti je úmrtí blízkého člena rodiny (pro 

účely práce označeno jako zkušenost 2) významnější událost než úmrtí domácího zvířete 

(zkušenost 1
5
). Úmrtí člena rodiny je totiž doprovázeno řadou situací a rituálů, které mohou dítěti 

napomoci lépe pochopit realitu smrti
6
. Druhá hypotéza tedy zněla, že děti se zkušeností 2 mají 

nejrozvinutější koncept smrti. 

 

 

Výzkumný soubor 

Výzkumný soubor tvořila skupina žáků prvních tříd. Vzhledem k citlivosti tématu a organizačním 

a časovým možnostem nebylo možné užít metody náhodného výběru. 

V první části výzkumu bylo osloveno vedení vybrané základní školy se žádostí o umožnění 

výzkumu v rámci jejich zařízení. Po domluvě se zástupkyní ředitele byly na třídních schůzkách 

třech prvních tříd rozdány rodičům formuláře informovaného souhlasu. Projekt byl prezentován 

jako „výzkum některých aspektů života a smrti“ s kontaktními údaji na autora a garanta 

výzkumu, pokud by měli rodiče nějaké otázky. Formulář pro rodiče také obsahoval tři otázky, 

pokrývající zkušenost dítěte, aby se v této věci nemuselo spoléhat pouze na výpověď samotných 

dětí. Do výzkumu byly zařazeny děti, jejichž rodiče do stanoveného termínu doručili správně 

vyplněný formulář zpět do školy. 

Rozhovory se uskutečnily ve školní družině, tedy v dětem známém prostředí během doby 

vyučování. Byla jim přítomna třídní učitelka, která vždy doprovodila žáky své třídy. 

Ze 45 správně vyplněných formulářů, které se vrátily v termínu, bylo 18 nesouhlasů a 27 

souhlasů se zapojením dítěte do výzkumu. 2 dívky, které měly souhlas, nebyly v době konání 

výzkumu ve škole ze zdravotních důvodů. Konečný vzorek tedy tvoří 25 dětí, 10 dívek a 15 

chlapců ve věku 6 až 7 let. Podle míry jejich zkušenosti se smrtí byly rozděleny do tří skupin 

po 9, 7 a 9. 

 

Etické hledisko 

Smrt je značně citlivé téma a při výzkumu je proto nutné dbát na všechny etické principy 

výzkumné práce. U výzkumu, týkajícího se dětí, je tato nutnost ještě zřetelnější. Nutnou 

podmínkou pro zařazení dítěte byl informovaný souhlas rodiče, děti byly srozuměny s tím, že 

                                                 
5
 Do poslední skupiny, se zkušeností 0, byly zařazeny děti, které nezažily úmrtí blízkého člena rodiny ani smrt 

domácího zvířete (kočky, psa, křečka apod.). Byly sem také zařazeny děti, které podobnou situaci zažily do dvou let 

věku. 
6
 Railly a kol. (1983) v této souvislosti hovoří o významu pohřbu, možnosti vidět zesnulého v rakvi apod. 
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mohou kdykoli přerušit a ukončit rozhovor. Zhruba týden po skončení výzkumu se autor také 

zpětně obrátil na vedení školy, zda v průběhu uplynulého času nezaznamenali nějaké negativní 

projevy dětí, které by mohly souviset s výzkumem. 

 

 

Použité metody 

Metody byly voleny podle designu podobného výzkumu Maruščákové (2006). Hlavní metodou 

byl strukturovaný rozhovor, ve kterém děti odpovídaly na otázky, ozřejmující jejich vnímání 

jednotlivých komponent konceptu smrti. Jednalo se o otázky na universalitu, nevratnost, 

příčinnost a skončení funkcí, jakožto základní komponenty konceptu smrti, jak byly vymezeny 

v teoretické části práce. Ke každé komponentě se pojila jedna základní otázka a další doplňující, 

pokud z první odpovědi nebylo jasné, zda respondent danému aspektu smrti rozumí. 

Před samotným rozhovorem byl respondentovi předložen obrázek rodiny na hřbitově se žádostí, 

aby popsal, co na obrázku vidí. Tato úloha měla několik důvodů. Jednak se jednalo o projekční 

plátno, díky kterému by dítě mohlo vyjádřit svou neochotu mluvit o tématu smrti, například tím, 

že by se vyhýbalo popisu hrobu, apod. (Maruščáková, 2006). Za druhé popis obrázku poskytl 

materiál, který umožnil pozvolný přechod ke strukturovanému  rozhovoru. A v neposlední řadě 

měla tato pro děti jednoduchá úloha také podpůrnou funkci ve smyslu nenáročnosti rozhovoru, ze 

kterého mohly mít děti předem nějaké obavy, a podpořila navázání raportu. Pro tyto účely byl 

také před samotné otázky na koncept smrti zařazen dotaz, zda má dítě rádo čokoládu a po kladné 

odpovědi, která přišla od všech dětí (krom jednoho), obdržely čokoládovou tyčinku jako 

poděkování za účast ve výzkumu. Rozhovory byly zaznamenány do připraveného archu a také 

nahrávány na diktafon. 

 

Výsledky 

Data byla zpracována analýzou chí-kvadrát. Pro přehlednost jsou uvedeny i kontingenční tabulky. 

První hypotéza, že děti se zkušeností mají rozvinutější koncept smrti než děti bez zkušenosti, byla 

zamítnuta na základě výsledků, uvedených v tabulce č. 2 a druhá hypotéza byla zamítnuta na 

základě výsledků v tabulce č. 4. 

 

 
Tabulka č. 2 Zkušenost se smrtí x rozvinutost konceptu 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
zkušenost 

Celkem 
Ne Ano 

počet 
pochopených 
komponent 

1 0 1 1 

2 0 4 4 

3 6 4 10 

4 3 7 10 

Celkem 9 16 25 
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Tabulka č.3 Analýza chí-kvadrát (chi-square) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Tabulka č.4 úroveň zkušenosti x rozvinutí konceptu 

 

 
počet pochopených komponent 

Celkem 
1 2 3 4 

úroveň 
zkušenosti 

0 0 0 6 3 9 

1 1 0 3 3 7 

2 0 4 1 4 9 

Celkem 1 4 10 10 25 

 

 

 

Tabulka č.5 analýza chí-kvadrát 
Chi-Square Tests 

 

  hodnota df Asymp. Sig.  

Pearsonův chí-kvadrát 13,333(a) 6 0,038 

N validních členů 25     

 
a. 12 buněk (100,0%) vykazuje očekávanou četnost nižší než 5. 

Minimální očekávaná četnost je ,28. 

 

 

Odpověď na výzkumnou otázku „Jaký je rozdíl v chápání konceptu smrti mezi dětmi se 

zkušeností se smrtí a dětmi bez této zkušenosti?“ tedy zní: „Mezi dětmi s osobní zkušeností se 

smrtí a dětmi bez této zkušenosti není významný rozdíl v chápání konceptu smrti“. 

 

 

Diskuse 
 

Největší nedostatek prezentovaného výzkumu je výzkumný soubor. Počet respondentů ani 

způsob výběru není pro kvantitativní model výzkumu zdaleka ideální. Možnost generalizovat 

závěry této práce je tudíž prakticky nemožná. Ale pro určitou první sondáž do této oblasti může 

být výzkum vnímán jako přínosný a jako možný odrazový můstek pro další práci. I přes 

nemožnost generalizovat výsledky však stojí za to více se zamyslet nad jejich interpretací. 

 

Test chí-kvadrát 

  Hodnota df Asymp. Sig.  

Pearsonův chí-kvadrát 5,469(a) 3 0,141 

N validních členů 25     

a. 6 buněk (75,0%) vykazuje nižší očekávanou četnost než 5. Minimální 
očekávaná četnost je ,36. 
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Děti se zkušeností 0 vykazovaly jako skupina nejlepší skóre. Nenašel se mezi nimi nikdo, kdo by 

nerozuměl alespoň třem složkám konceptu smrti. To by potvrzovalo závěry studií, které 

předpovídaly negativní korelaci mezi zkušeností a úrovní rozvinutí konceptu smrti (např. Cotton 

a Range, 1990). 

Většina výzkumů na toto téma byla prováděna s americkými dětmi. Při definování osobní 

zkušenosti je zajímavé, nakolik můžeme považovat americké prostředí za standardní. Pokud se 

prostředí země ve válce jeví jako specifické pro utváření konceptu smrti (například izraelské děti 

ve studii Mahon a kol., 1999), nabízí se možnost takto označit i Spojené státy. Ač žádný konflikt 

neprobíhá přímo na jejich půdě, válka s terorismem jistě zanechává svou stopu v každodenním 

životě Američanů. V poslední době narůstá počet násilností i přímo ve školách, takže je možné, 

že i toto prostředí zažívá určité nestandardní zásahy do atmosféry, popřípadě i školského 

výchovného systému jako takového
7
. Bylo by tedy vhodné tuto skutečnost reflektovat a 

pamatovat na ni při porovnávání výsledků. 

Je možné, že americké prostředí je díky větší přítomnosti témat, spojených se smrtí, otázkám dětí 

více otevřené. Smrt má v těchto podmínkách reálnější obrysy, než například v České Republice. 

Pro české rodiče může být těžší hovořit o smrti se svými dětmi, jelikož se o ní u nás mluví 

celkově méně. Děti v tomto výzkumu několikrát samy od sebe zmiňovaly právě rodiče jako ty, 

kteří jim předali informace o smrti („To už mi mamka říkala, on pak leží v rakvi a takoví broučci 

ho sní.“). 

Cotton a Range (1990) uvádí, že děti, kterým zemřel někdo blízký, často nedostávají tak 

podrobné a přesné vysvětlení smrti jako například děti, které jsou smrtelně nemocné. 

To podporuje názor, že dospělí můžou mít určitý blok v komunikaci tohoto tématu s dětmi, jak 

popisuje například Yalom (2006). Pro vlastní úzkost nedávají dětem pravdivé odpovědi, 

ale předkládají jim eufemismy, které mají za cíl hlavně děti nevyděsit. Výsledky tohoto výzkumu 

však mohou upozorňovat, že tato snaha ochránit děti před nepříjemnou pravdou může vést 

ke zpomalení vývoje objektivního konceptu smrti oproti dětem, které tuto zkušenost nemají. 

Pro podporu tohoto tvrzení by bylo vhodné zpracovat proces předávání informací o smrti mezi 

dětmi a jejich okolím, poukázat na to, zda jsou to opravdu rodiče, kdo podává tyto informace a 

jak. Bylo by také vhodné reflektovat, nakolik je tento ochranný potenciál klamného vysvětlení 

skutečně ochranný, tedy zda v sobě nese určitý terapeutický náboj, umožňující dítěti prožít 

období po ztrátě blízkého s menším psychickým vypětím. V těchto souvislostech je zajímavé, 

že nesouhlasné formuláře o zapojení dětí do výzkumu z větší části přicházely od rodičů, jejichž 

dětem chyběla zkušenost 1 nebo 2. A naopak téměř dvě třetiny souhlasů přišly od rodičů, jejichž 

děti měly určitou osobní zkušenost se smrtí. Tomuto jevu lze rozumět tak, že rodiče mají tendenci 

chránit své smrtí nedotčené děti (a proto je nezapojí do výzkumu) a rodiče, jejichž děti zkušenost 

mají, naopak spíše svolí k rozhovoru na toto téma, jelikož si uvědomují nedostatečnou reflexi 

smrti v rámci rodiny, přičemž jim samým je na toto téma nepříjemné mluvit. Toto tvrzení by 

ovšem bylo třeba ověřit v dalším výzkumu. 

 

 

 

                                                 
7
 Z USA pochází většina thanatoedukačních projektů a prací na toto téma, pojednávajících o výchově v otázkách 

umírání a smrti. Tyto projekty zpracovávají programy pro děti i dospělé. V USA vychází i řada odborných časopisů 

na toto téma, např. Death Education. 
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Závěr 
 

Tento příspěvek se zabývá vlivem osobní zkušenosti se smrtí na vývoj konceptu smrti. 

Ve výsledcích se nepodařilo prokázat statisticky významnou souvislost mezi těmito jevy kromě 

určité souvislosti mezi osobní zkušeností a chápáním nevratnosti smrti, kdy děti se zkušeností 

vykazovaly menší pochopení této komponenty. Pro možné zobecnění tohoto závěru by však bylo 

nutné ověřit jej na reprezentativním vzorku populace. Další výzkum by se mohl zaměřit 

na otázku, jak a s kým děti reflektují skutečnost smrti, když s ní přijdou do kontaktu. Bylo by 

zajímavé sledovat interakci dospělých s dětmi na toto téma například v souvislostech 

existenciální teorie úzkosti ze smrti nebo výzkumně ověřit existenci mýtů, týkajících se dětí a 

smrti mezi dospělými rodiči nebo pomáhajícími profesionály. Také by bylo vhodné pokračovat 

ve výzkumu této problematiky v českém prostředí, aby bylo možné objevit případné kulturní 

rozdíly ve vnímání smrti, na něž upozorňují některé srovnávací studie z jiných zemí. 

Zjištění, že děti se o smrti nebojí mluvit, že si ji uvědomují a reflektují jako součást života, může 

sloužit jako povzbuzení k otevřenosti a upřímnosti pro rodiče i pomáhající profesionály, kteří se 

dostanou do situace, kdy bude nutné s dětmi na toto téma mluvit. 

 

 
Použitá literatura: 

 

Adams, D.W., Corr, Ch.A., Davies B., Deveau E. et al. (1999). Children, Adolescents, and Death: 

Myths, Realities, and Challenges. Death Studies, Vol. 23, No. 5, 443-463. 

Armstrong-Dailey, A., Zarbock, S. (2001). Hospice care for children. New York: Oxford 

University Press. 

Bluebond-Langner, M. (1978). The Private Worlds of Dying Children. New Jersey: Princeton 

University Press. 

Brent, S. B. Speece, M. W. Lin, C. Dong, Q. Yang, C. (1996). The Development of the Concept 

of Death among Chinese and U.S. Children 3-17 Years of Age: From Binary to "Fuzzy" 

Concepts? Omega: Journal of Death and Dying, Vol. 33, No. 1, 67-84. 

Brent, M.W., Speece, S.B. (1993). Adult conceptualization of irreversibility: implications for the 

development of the concept of death. Death Studies, 1993, 17, 203-224. 

Cicirelli, V.G. (2001). Personal meanings of death in older adults and young adults in relation to 

their fears of death. Death Studies, Vol. 25, 663-683. 

Cotton, C.R., Range, L.M. (1990). Children´s Death Concepts: Relationship to Cognitive 

Functioning, Age, Experience With Death, Fear of Death, and Hopelessness. Journal of Clinical 

Child Psychology. Vol. 19, No. 2, 123-127. 

DeSpelder, L. A., Strickland, A. L. (2005). The Last Dance: Encountering Death and Dying. 

New York: McGraw Hill. 

Goldmann, L. (2004). Counselling With Children in Contemporary Society. Journal of Metal 

Health Counselling, Vol. 26, No. 2, 168-187. 

Inagaki, K., Hatano, G. (2006). Young Children´s Conception of the Biological World. Current 

Directions in Psychological Science, Vol.15, No.4, 177-181. 



Psychologické dny: Já & my a oni 
Rodiče a děti 

 

11 

 

Jay, S.M., Green, V., Johnson, S., Caldwell, S., Nitschke, R. (1987). Differences in Death 

Concepts Between Children With Cancor and Physically Healthy Children. The Journal of 

Genetic Psychology, Vol.16, No.4, 301-306. 

Kane, B. (1979). Children´s Concepts of Death. The Journal of Genetic Psychology, 134, 141-

153. 

Kastenbaum, R. (2000). The Psychology of Death. New York: Springer Publishing Company. 

Kenyon, B. (2001). Current research in children´s conceptions of death: A critical review. 

Omega: Journal of Death and Dying, 43, 63-91. 

Koocher, G. (1973). Childhood, death and cognitive development. Developmental Psychology, 9, 

369-375. 

Knight, V. a kol. (2003). Death and Dying, Life and Living. Belmont: Wadsworth Publishing. 

Mahon, M. M., Goldberg, E. Z., Washington, S. K. (1999).Concept of Death in a Sample of 

Israeli Kibbutz Children. Death Studies, Vol.23, No.1, 43-59. 

Maruščáková, I. (2006). Vývoj konceptu smrti. Praha: FF UK. Rigorózní práce. 

Nagy, M. (1948). The child´s theories concerning death. Journal of Genetic Psychology, 83, 199-

216. 

O´Halloran, C. M, Altmeier, E. M. (1996). Awareness of death among children: Does a life-

threatening illness alter the process of discovery? Journal of Counselling and Development, Vol. 

74, No. 3, 259-262. 

Reilly, T. P., Hasazi, J. E., Bond, L. A. (1983). Children‘s Conceptions of Death and Personal 

Mortality. Journal of Pediatric Psychology, Vol. 8, No. 1, 21-31. 

Slaughter, V. (2005). Young children´s understanding of death. Australian Psychologist, Vol. 40, 

No. 3, 179-186. 

Slaughter, V., Lyons, M. (2003). Learning about life and death in early childhood. Cognitive 

Psychology, 46, 1-30. 

Speece, M. W., Brent, S. B. (1984). Children´s Understanding of Death: A Review of Three 

Components of a Death Concept. Child Development, Vol. 55, 1671-1686. 

Speece, M. W., Brent, S. B. (1992). The Acquisition of a Mature Understanding of Three 

Components of the Concept of Death. Death Studies, Vol. 16, No. 3, 211-219. 

Tamm, M. E., Granqvist, A. (1995): The Meaning of Death for Children and Adolescent: A 

Phenomenographic Study of Drawings. Death Studies, 19, 203-222. 

Yalom, I. (2006): Existenciální psychoterapie. Praha: Portál. 

Yang, S.Ch., Chen, S. (2006): Content Analysis of Free-Response Narratives to Personal 

Meanings of Death Among Chinese Children and Adolescents. Death Studies, Vol. 30, 217-241. 


