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ABSTRACT 

Skillfully mastered presence produce pleasant 
future: Social representations of death in Sri 
Lanka in the populations of theravada monks 
and their supporters 

R.Hytych 
Title of the article pointed in one hand to the 
subject of research, social representations of death 
in examined populations, in other hand to the final 
research results. Stress is put on methodic and 
empiric aspect of the research. Theoretical 
framework of social representations theory, which 
determined systematically used research 
methodology of grounded theory, is only briefly 
mentioned. 

Cultural store of knowledge geographically 
situated in Sri Lanka supply to respondents as 
well commonly shared store of world 
explanations, knowledge of �how it is�, as broad 
pallet of methods how to treat with death, in 
everyday life trained and applied skills of 

�knowing how�. These methods with the aim of 
their practice differentiate single types of social 
representations of death in Sri Lanka. 

Explanation homogeneity, accessibility of 
relevant skills and shared image or fully lived 
value of death transcendence, �that immortal� � 
nibbana, are those aspects that are distinctive for 
cultural representations of death in Sri Lanka. 

Suggestions for applying research findings with 
aim to improve contemporary practice of treating 
death in the Czech republic round up the article. 
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ÚVOD 

Obecnou charakteristikou v�ech �ivých procesù je fakt, �e vznikají a zanikají � zaèátek a konec, 

vznik a zánik, zrození a smrt. Pøesto�e se toto tvrzení zdá jednoznaèné, zpùsoby, jakými je fenomén 

smrti zachycen a jak je s ním nakládáno v sociálnì sdílených svìtech, ne v�dy zcela akceptuje fakt 

vyjádøený v první vìtì. Zkusme si dovolit hned na poèátku jeden malý experiment. Pøipus�me, 

alespoò na okam�ik, jistotu skuteènosti, �e zemøeme. Smrt � co nás napadá, kdy� právì èteme toto 

slovo? Jaké pøedstavy, pocity, hnutí mysli se v nás vynoøují? Zvìdavost, strach, lhostejnost, nadìje, 

klid èi snad odpor? Cílem výzkumu sociálních reprezentací smrti je odpovìdìt právì na tyto a dal�í 

relevantní otázky. 

mailto:romhyt@seznam.cz
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TEORETICKO�METODOLOGICKÝ RÁMEC VÝZKUMU 

Ve svìtì vìdy se termín sociální reprezentace zrodil jako my�lenka francouzského sociologa Emila 

Durkheima a dostal nový impuls s publikováním rozsáhlé prùkopnické práce francouzského 

psychologa Serge Moscoviciho �La Psychoanalyse: son image et son public� (1961). Jak mù�eme 

rozumìt pojmu sociální reprezentace, jaké sociálnì�psychické skuteènosti tento termín oznaèuje? 

Slovy Serge Moscoviciho jde o: 

�...systém hodnot, pøedstav a praktik s dvojí funkcí: zaprvé ustavit øád, který umo�ní 
jedincùm orientovat se v jejich materiálním a sociálním svìtì a zvládnout jej; za druhé 
umo�òuje konání komunikace mezi èleny komunity tím, �e jim poskytuje kód pro sociální 
výmìnu a kód pro jednoznaèné pojmenování a klasifikování rozlièných aspektù jejich svìta, 
jejich individuální a skupinové historie.� 

(Moscovici 1976: xviii, citováno dle Moscovici 2000: 12)  

Jinými slovy termín sociální reprezentace oznaèuje jev, kdy pøíslu�níci urèité sociální skupiny 

dr�í a udr�ují jim spoleènou pøedstavu o rozdílných skuteènostech sociálního svìta. Sociální 

reprezentace lze také pova�ovat za elementy zdravého rozumu, které �zdomácòují� svìt, v nìm� 

�ijeme (Moscovici 2000). Jsou sdílenými pøedstavami, které nás orientují v ka�dodennosti na�ich 

�ivotù a nabízí nám zabìhlé zpùsoby jednání a interpretace. Èiní tak ná� �ivot známým, 

srozumitelným pro nás samé a zpùsobilým pro sdílení v procesu komunikace s ostatními lidmi. 

Sociální reprezentace jako psychologický jev vyèerpávajícím zpùsobem definuje Wolgang Wagner 

výètem sedmi parametrù sociálních reprezentací: 

1. strukturovanost: sociální reprezentace se skládá z hierarchicky uspoøádaných 
pøesvìdèení, která vytváøejí jádro, a ze souboru periferních elementù, 

2. ètyødimenzionalita sociálních reprezentací zahrnuje dimenze: kognitivní, afektivní, 
evaluativní a operativní, 

3. schopnost zachytit a zobrazit pøedmìt metaforickou formou, 
4. zobrazení takového pøedmìtu, který je sociálnì relevantní, 
5. jsou potencionálnì uvìdomitelné (mohou být verbálnì vyjádøeny), 
6. jsou sdíleny s ostatními èleny sociální skupiny, 
7. podílejí se na utváøení sociální identity (spoludeterminují sociální identitu). 

(Wagner 1994, citováno dle Èermáková 1996) 

Uvedená pojetí jevu, který je oznaèen pojmem sociální reprezentace, jsou teoretickým 

základem, z nìho� vycházím a který urèuje systematicky pou�ívanou metodologii výzkumu. 

Podkladem èlánku je pøedev�ím terénní výzkum sociálních reprezentací smrti u populací 

buddhistických mnichù �koly theraváda a jejich podpùrcù na Srí Lance (Hytych 2004). Navazuji 

v�ak také na zji�tìní výzkumu pøedchozího u populace pracovníkù onkologického oddìlení v Èeské 

republice (Hytych 2002), jeho� výsledky lze v krátkosti shrnout následovnì: 1. u tématu smrti chybí 

zkoumaným osobám mo�nost sociálního sdílení, 2. velikou roli pro nì v souvislosti s 

reprezentacemi smrti a jejím zvládáním hrají nábo�ensky vzta�ené významy. Odli�né sociální 

skupiny jsou vybrány dle kulturou pøipisovaného postavení �odborníka na smrt� (lékaø v ÈR/ mnich 

na Srí Lance) a jeho komplementu (pacient/ podpùrce). Kulturu Srí Lanky volím se zámìrem 
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prozkoumat vliv odli�ného nábo�enského kontextu na to, jaké významy respondenti smrti pøipisují, 

jaké jsou jimi sdílené pøedstavy a u�ívané praktiky zvládání smrti. Dùvodem k tomu je vý�e 

uvedené zji�tìní o klíèové roli nábo�ensky vzta�ených významù u pracovníkù onkologie. 

Na podkladì zji�tìní v Èeské republice jsem pøedbì�nì za úèelem axiálního kódování 

vytváøených dat (Strauss, Corbinová 1999) formuloval následující osy: 1. individuální formulování 

problematiky versus interpersonální sdílení, 2. osobnì ohro�ující aspekt smrti versus význam smrti 

v kontextu nábo�ensky vzta�ených významù, 3. pasivní pøijetí versus aktivní vypoøádání se s 

hrozbou smrti. Relevanci pøedjímaných os ovìøila vytváøená data ze zaznamenaných skuteèností 

terénního výzkumu na Srí Lance tak, �e mnohé z vytváøených kategorií otevøeného kódování lze 

smysluplnì umístit na formulované osy.2 Výzkumným zámìrem je nejenom popsání sociálních 

reprezentací smrti ve zkoumaných populacích a verifikace principù zakotvené teorie, co� je mo�né 

díky transkulturálnímu rozmìru zkoumaných populací. Jde mi pøedev�ím o nalezení takových 

výzkumných zji�tìní, která budou inspirací ke zmìnì aktuální praxe zastírání skuteènosti smrti a 

jejího vytìsòování z veøejného prostoru spoleènosti (Ariés 2000; Glaser, Strauss 1965; 

Ha�kovcová 1998; Hillman 1997; Littlewood 1993; Pøidalová 1998). 

U�itá metodologie výzkumu je determinovaná teorií sociálních reprezentací, která je 

výchozím bodem projektu. Jako vhodným, vzhledem k celému kontextu výzkumu, se ukázal pøístup 

budování zakotvené teorie (Strauss, Corbinová 1999). Její základní principy lze shrnout do tøí bodù, 

které jsou opakovanì aplikované pøi analytickém vytváøení dat v procesech otevøeného, axiálního a 

selektivního kódování, a to: empirické zalo�ení teorie, opakované zvy�ování teoretické citlivosti a 

systematické revidování vytváøených dat v konfrontaci se zaznamenanými fakty (Hájek 2002). Pøi 

konkrétní aplikaci uvedených metodologických principù, metodice výzkumu, jsem pou�il 13 pilíøù 

procesu výzkumu Philipa Mayringa (1993). 

Na základì vý�e uvedené konkretizace teoretického východiska, pøedmìtu výzkumu, 

oèekávaného pøínosu a u�ité metodologie jsem za výzkumný design zvolil terénní výzkum, jeho� 

zji�tìní jsem konfrontoval s analýzou relevantních dokumentù (kanonizovanou formu kulturní 

zásobárny vìdìní vázané na Buddhovo uèení, kánon ti-pitaka)3. V procesu výzkumu proto 

pou�ívám nìkolik zdrojù vytváøených dat (viz Tabulka 2). Hlavní dùraz kladu na záznamy 

rozhovorù s respondenty. Dále vyu�ívám záznamy pozorování, a to jak stavu výzkumníka 

systematicky provádìnou metodou introspekce,4 tak pozorovaných událostí globálnì a jednání 

                                                
2 Vzhledem k omezenému rozsahu èlánku je nutno pro podrobnìj�í dokumentaci tìchto faktù odkázat na rozsáhlej�í 

práci (Hytych 2004) èi èistì metodologicky zamìøenou práci (Hytych 2005). 
3  Odpovídající termíny jazyka páli, pøípadnì sinhál�tiny (sinh.), pou�ívaného ve zkoumané populaci Srí Lanky, 

uvádím v textu a zvýrazòuji kurzívou. 
4  Z mnou natrénovaných metod introspekce (meditace v�ímavosti a vhledu, fokusing) jsem zvolil prvnì jmenovanou 

z dùvodu, �e je vlastní kulturní zásobárnì vìdìní zkoumané kultury. 
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aktérù výzkumu. Konfrontujícím zdrojem vytváøených dat jsou pak vybrané relevantní texty (viz tøi 

typy zdrojù dat Frýba 1995). 

Skuteènosti, které pozorujeme, jsou ovlivnìny stanoviskem pozorovatele; a nejen vnìj�ím, 

napøíklad sociální rolí, ale i vnitøním, postoji, hodnotovou orientací, sdílenou ideologií atd. Zámìrnì 

pøijatá pozice vìdce, z ní� jsem pøedmìt zkoumání systematicky poznával, je sociologem 

Ratnapalou (1999) pojmenována jako ��ití ve výzkumu�. Od známé pozice zúèastnìného 

pozorovatele je odli�ena zámìrným budováním si identity jednoho ze èlenù zkoumané skupiny, co� 

výzkumníkovi umo�òuje za�ití zkoumaného svìta na vlastní kù�i, a je tak zdrojem velmi cenných 

dat, jinak nedostupných.5 V terénu Srí Lanky jsem proto v letech 2002 � 2004 �il první tøi mìsíce 

�ivotem novice (sâmanera) a poté plnì ordinovaného mnicha (bhikkhu), pøedev�ím v tzv. lesních 

klá�terech (aranaya). Pøijetí uvedené pozice výzkumníka plnì respektuje uplatòované 

metodologické principy (Mayring 1993; Strauss, Corbinová 1999). 

Vlastní proces výzkumu pro�el tøemi stádii: 1. integrace v neznámé kultuøe a budování 

identity mnicha; 2. prvotní podoba výzkumného plánu; 3. plná podoba výzkumného plánu (v ní� 

byla pøidána forma skupinového rozhovoru). Jednotlivé výzkumné akce probíhaly v rámci 

opakujících se fází výzkumného procesu (viz. Hytych 2004, 2005). Bìhem v�ech tøí stádií jsem 

zaznamenával pozorované skuteènosti do prùbì�nì vedeného deníku. Provedení rozhovorù, jejich 

pøepsání (cca 320 stran A5) a prùbì�nì provádìné analytického kódování do vytváøené databáze 

v programu Access 2000 zaujímalo pøevá�nou èást druhého a tøetího stádia výzkumu. Základní 

demografická data aktérù rozhovorù dokumentuje následující tabulka (Tabulka 1)6. Ve tøetím stádiu 

jsem se také dle plánu vìnoval konfrontaci vytvoøených zakotvených kategorií s analýzou obsahù 

relevantních textù. Finální soupis vytvoøených základních kategorií èítal pøibli�nì 290 polo�ek, 

které jsem po vyti�tìní rozstøíhal a na základì vztahu k zaznamenaným faktùm pozorování, 

rozhovorù a analýzy textù roztøídil do nìkolika shlukù hlavních kategorií. Ne�lo zde o tzv. Q�

tøídìní, jeliko� struktura tøídìní nebyla pøedem známa, ale vznikala na základì vztahù mezi 

kategoriemi opakovanì revidovaných a vztahovaných k zaznamenané empirii pøepisù rozhovorù, 

záznamù pozorování a procesu jejich analytického zpracování. Èasový rámec výzkumu nebyl vázán 

na dosa�ení reprezentativnosti populace, co� je cílem kvantitativnì provádìného výzkumu, ale na 

dosa�ení reprezentativnosti v empirii zakotvených pojmù (míry, do jaké �vyèerpávají� zkoumané 

téma), cíle kvalitativnì provádìného výzkumu. 

                                                
5 Ratnapala (1999) navrhuje pou�ití pozice ��ití ve výzkumu� pøedev�ím pøi výzkumu  specifických sociálních skupin 

(napø. �ebráci), ve kterých jsou klíèové skuteènosti bì�nými metodologickými pøístupy nedostupné vzhledem ke 
konstruovaným sociálním bariérám. Obdobnì lze uva�ovat i o tématech, která jsou vytlaèena z procesu komunikace, 
sociálního sdílení. 

6 Èíslo pøed závorkou oznaèuje celkovou dobu mni�ství v letech, èíslo v závorce uvádí poèet let �ivota, respektive 
období de��ù (vasa), mnicha (bhikkhu), mni�ky (bhikkhuòî) s vy��ím vysvìcením (upasampadâ). 
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Tabulka 1.Základní demografické údaje aktérù provedených rozhovorù. 

VÝZKUMNÁ ZJI�TÌNÍ 

Po vybudování solidního teoreticko�metodologického základu, èemu� byly vìnovány pøedchozí 

odstavce, mù�eme pøikroèit ke zji�tìním, je� výzkum sociálních reprezentací smrti u uvedených 

populací na Srí Lance pøinesl. Nejprve se budeme vìnovat jednotlivým rozli�eným sociálním 

reprezentacím smrti a poté se pokusím o struèný pøehled �kulturní reprezentace smrti� ve 

zkoumaných populacích mnichù a jejich podpùrcù na Srí Lance. Pokud tedy zaostøíme na 

Kód
respondenta Vìk Rod Vzdìlání Profese Doba

mni�ství

R.1 70 let mu� Postgraduální vzdìlání dermatolog 11 (11)

R.2 33 let mu� Základní vzdìlání xxx 16 (11)

R.3 27 let mu� Støedo�kolské vzdìlání; kurz úèetnictví a
PC

úèetní 2 (1)

R.4 21 let mu� Základní vzdìlání, po pìti mìsících
støedo�kolského vzdìlání se stal mnichem xxx 3 (1)

R.5 17 let mu� Základní vzdìlání xxx 2

R.6 48 let mu� Základní vzdìlání farmáø 1

R.7 38 let mu� Støedo�kolské vzdìlání; kurz úèetnictví obchodník xxx

R.8 18 let mu� Støedo�kolské vzdìlání; plánuje univerzitu xxx xxx

R.9 36 let mu� Základní vzdìlání farmáø xxx

R.10 38 let mu� Støedo�kolské vzdìlání; kurz úèetnictví diplomovaný úèetní xxx

R.11 33 let �ena nezji�tìno �ena v domácnosti xxx

R.12 46 let �ena nezji�tìno �ena v domácnosti xxx

R.13 56 let �ena nezji�tìno �ena v domácnosti xxx

R.14 66 let �ena nezji�tìno �ena v domácnosti xxx

R.15 49 let �ena Støedo�kolské vzdìlání; kurz chemie �ena v domácnosti xxx

R.16 27 let mu� Bc., pokraèuje v magisterském studiu universitní asistent xxx

R.17 73 let mu� Støedo�kolské vzdìlání uèitel na základní �kole 8 (1)

R.18 12 let mu� Základní vzdìlání xxx xxx

R.19 15 let �ena Základní vzdìlání xxx xxx

R.20 40 let �ena Støedo�kolské vzdìlání �ena v domácnosti xxx

R.21 52 let mu� Støedo�kolské vzdìlání, Vy��í �kola
managementu

soukromý podnikatel xxx

R.22 >50 let mu�  nezji�tìno nezji�tìno (>25)

Respondenti R.23-R.26 jsou mnichové a mni�ka s èeským obèanstvím

R.23 27 let mu� polygrafie, FF jazyky xxx 4 (3)

R.24 27 let mu� Mgr. filozofie, religionistika xxx 2 (1)

R.25 30 let �ena Ing. V�E univerzitní uèitelka 2

R 26 28 let mu� Bc. psychologie, sociologie psychoterapeut 2 (1)
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skuteènosti zji�tìné na Srí Lance, na sdílené pøedstavy a u�ívané praktiky ve zkoumaných 

sociálních skupinách, zjistíme, �e hranice rozli�ených typù sociálních reprezentací nejsou 

formované pøíslu�enstvím k sociální skupinì (mnich èi laik), ale dostupnými dovednostmi 

pou�ívanými k dosa�ení pro danou osobu relevantních cílù. 

Dovednosti nabízené kulturní zásobárnou vìdìní lze dle jejich pozice na ose pasivní pøijetí 

versus aktivní vypoøádání se seøadit takto: Prostøedky vyrovnání se smrtí, Metody vyrovnání se 

smrtí a Strategie zvládání (viz také Tabulka 2). Prostøedky lze dobøe pou�ívat èi konzumovat. Jde 

pøedev�ím rituály, které skuteènost smrti a umírání zaøazují do kontextu �ivota osoby a komunity. 

Metody jsou trénované technické postupy meditativního rozvoje schopností mysli, kde�to strategie 

oznaèují systematicky a cílenì volené postupy zvládání smìøované ke svobodì dovedného 

zaujímání postoje ke skuteènosti. Intencionalita, respektive významy pøipisované a �ité aplikací 

jednotlivých dovedností diferencují mezi: 1. snahou o �lep�í pøí�tí�, èinìním spirituálních zásluh, 

eticky formovaným �ivotem a rozvíjením schopností mysli, a 2. uskuteènìním transcedence, 

dosa�ením nejvy��ího cíle zkoumané kultury, �toho nesmrtelného� � nibbâny. Na základì 

relevantních cílù a dostupných dovedností lze smysluplnì rozli�it následující tøi typy sociálních 

reprezentací smrti: 

1. Konzument rituálù a výkladù svìta aneb �Tak se to v tom svìtì má!� 

2. Na miskách vah aneb ��e by bylo nìco i mimo slova kulturní zásobárny vìdìní?� 

3. Systematický ovìøovatel aneb �Jaká je pro�ívaná a vnímaná skuteènost?� 

V obou zkoumaných skupinách jsem nalezl spokojené konzumenty rituálù a výkladù svìta (z 

provedených rozhovorù 9 respondentù). Èím jsou tito aktéøi typiètí a èím se odli�ují od ostatních? 

Základní vlastností popisovaného typu je, �e sdílejícím osobám je v�e jasné. Kulturní zásobárna 

vìdìní jim slou�í jako spolehlivá mapa pro orientaci, výklad a formování svìta. Cítí se relativnì 

bezpeènì, �jsou doma� i se skuteèností smrti. Vzhledem ke zmiòovaným osám, které diferencují 

jednotlivé typy sociálních reprezentací smrti, se pohybují v blízkosti pólù význam smrti v kontextu 

nábo�ensky vzta�ených významù a pasivního pøijetí (kategorie: Prostøedky vyrovnání se smrtí). 

Praktiky, je� nabízí kulturní zásobárna vìdìní s cílem zvládnutí smrti, pou�ívají jako prostøedky pro 

naplnìní jimi sdíleného a �itého cíle, kterým je èinìní spirituálních zásluh s vizí �lep�ího pøí�tího� 

(kategorie: Pøí�tí �ivot � kvalita). Sdílené pøedstavy a u�ívané praktiky jim dobøe umo�òují 

zakotvit skuteènost smrti, její� osobnì ohro�ující aspekt si v ka�dodennosti svých �ivotù dr�í od 

tìla zásobou nábo�ensky vzta�ených významù. Konzumace kulturní zásobárnou vìdìní nabízených 

rituálù a výkladù svìta jim umo�òuje vyrovnání se smrtí, a� u� je provádìna v rámci vztahu mnicha 

a laika, èi v kontextu �ir�í rodiny, respektive vesnické komunity. 



Publikováno: Èeskoslovenská psychologie 2006/ roèník L/ èíslo 3: 273�284 

7 

Název druhého typu sociální reprezentace smrti (z realizovaných rozhovorù 8 respondentù) 

neoznaèuje pouze prostøední pozici mezi typem konzumenta a ovìøovatele, ale spí�e váhání opustit 

jistotu pouhými slovy nesenými výklady svìta a nedostatek odvahy èi zájmu vydat se naplno na 

prùzkum neznámých skuteèností, na která slova kulturní zásobárny vìdìní poukazují. Na ose 

osobnì ohro�ujícího aspektu smrti jsou jim, podobnì jako i typu pøedchozímu, nábo�ensky vzta�ené 

významy �bezpeèí skýtajícím pol�táøem�, který dr�í osobnì pro�ívanou hrozbu smrti v bezpeèné 

vzdálenosti. Nevyu�ívají tak moudré uvá�ení smrti (maraòa anussati) jako zdroj rozdmýchání 

energie k emancipaènímu úsilí, ale slou�í jim jen jedna strana mince, která smrt smysluplnì 

zaèleòuje s pomocí ostatních sdílených pøedstav do kontextu �ivota takovým zpùsobem, �e je pro nì 

pøijatelná, zdomácnìlá. Jejich reálnì �itý �ivotní cíl je stejný jako u pøedchozího typu � støádání 

spirituálních zásluh s vizí �lep�ího pøí�tího.� Je zde v�ak pøítomná urèitá zvídavost, ��e by bylo i 

nìco mimo slova sdílených výkladù?�. Respondenti sdílející tento typ sociálních reprezentací smrti 

nepou�ívají zpùsoby zvládání smrti nabízené kulturní pokladnicí vìdìní jako prostøedky, ale 

pøedev�ím jako metody, technické postupy práce s myslí. Respondenti sdílejí vytøíbenìj�í 

rozli�ovací a klasifikaèní systémy vìdìní zahrnuté v kategorii Vztah mysl�tìlo a v praktickém 

�ivotì vyu�ívají technické postupy meditativního rozvoje mysli (kategorie: Metody vyrovnání se 

smrtí). Zaznamenávají a sdílejí zmìnu kvality �ivota a rùst osobních kompetencí jako výsledek 

pou�ívání vìdìní a dovedností nesených kulturní zásobárnou vìdìní. 

Pøesto�e ve vzorku respondentù, se kterými jsem nahrával rozhovory, je tento typ sociálních 

reprezentací smrti pomìrnì hojnì zastoupen (5 respondentù z tradièní kultury a respondenti 

s rodi�tìm v Èechách a na Moravì), ze záznamù pozorování a rozhovorù nezaznamenaných 

diktafonem, ale reflektovaných do prùbì�nì vedeného deníku, vyplývá znaèná výjimeènost 

posledního zde popisovaného typu. Na rozdíl od pøedcházejících typù ovìøovatel u�ívá a 

systematicky rozvíjí meditaci v�ímavosti a vhledu (satipaþþhâna�vipassanâ) jako cestu metodického 

pro�itkového prùzkumu s cílem moudøe uvidìt a poznat skuteènost takovou, jaká je, støízlivì se 

odvrátit od utrpení a �uskuteènit svobodu ustání utrpení�7, transcendovat smrt. Pro oba pøedchozí 

typy byl cíl transcedence sdílenou pøedstavou, stejnì jako i ponìtí, �e existuje v kulturní zásobárnì 

vìdìní cesta k jejímu dosa�ení. Obé v�ak zùstávalo hodnotou, která není v ka�dodennì �itém �ivotì 

naplòována, není skuteènì �ita. Co je uvádìno v �ivot, je støádání spirituálních zásluh eticky 

vedeným �ivotem a dosa�ení koneèného, nejvy��ího cíle bývá odkládáno na dal�í existenci. 

Podobné rozdíly lze zaznamenat i pøi nakládání se skuteèností smrti. Pøi moudrém uvá�ení faktu 

smrti pou�ívají ovìøovatelé obì strany mince. Nevytìsòují vìdomí jistoty smrti a smysluplnì ho 

                                                
7 Svoboda ustání utrpení je doslovný pøeklad z jazyka páli; v na�em kulturním okruhu bychom fenomén popsali zhruba 

jako skuteènost (tj. jako pro�itkovì evidentní èi zjistitelnou kvalitu) pøestání utrpení. Pøestání utrpení v sobì zahrnuje 
jak pasivní smíøení, tak aktivní pro�ití ve smyslu setrvání s utrpením. 
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zaøazují do intencionálního svìta za pomoci sdílených pøedstav, prefabrikátù zdravého rozumu, ale i 

nechávají rozeznít osobnì ohro�ující aspekt smrti s cílem nabuzení energie k emancipaènímu úsilí. 

Zpøítomnìní hrùzy skuteènosti smrti není pro ovìøovatele zahlcující èi zneschopòující, ale stává se 

jim silou pro smysluplnì a naplno pro�ívaný a utváøený �ivot, který je nasmìrován k jasnému cíli, 

k terminální hodnotì transcedence. To vede i ke znaèné diferencovanosti základních kategorií Mysl, 

Tìlo, Pro�ívání, Mysl�Tìlo, ze kterých jsem na základì hrubých dat vytvoøil hlavní kategorii 

pojmenovanou Vztah mysl�tìlo. Respondenti se nevztahují pouze ke kulturnì sdílenému vìdìní 

psychologicko�etického systému abhidhammy, který preciznì rozli�uje psychologické skuteènosti 

vnímání, pro�ívání, rozhodování apod., ale spí�e netechnickým jazykem popisují jimi za�ité a 

zaznamenané fenomény, objevené pøi prùzkumu pro�itkového svìta systematickým tréninkem 

meditace. Kulturní zásobárnou vìdìní nesené zpùsoby zvládání smrti jsou pro respondenty 

ovìøovatele systematicky u�ívanými postupy cílenými k moudrému uchopení pro�ívané skuteènosti 

a zaujmutí �ikovného postoje k ní. 

Tolik k jednotlivým typùm zaznamenaných sociálních reprezentací smrti a zkusme se nyní 

podívat na specifika kultury jako celku. Pøi zkoumání odli�né kultury, lze roz�íøit rámec pojmu 

sociální reprezentace a hovoøit o kulturních reprezentacích v pojetí Wagnera (1995), 

Schwedera (1990) èi Frýby (1996). Pro zkoumané populace na Srí Lance jsou na základì 

zaznamenaných faktù typické následující skuteènosti: 

1. problematika smrti je sdílena, je bì�nou souèástí ka�dodenního �ivota, 

2. o fenoménu smrti existuje nezpochybòovaná autorita kulturní zásobárny vìdìní vázané na 

Buddhovo uèení, 

3. �iroká paleta explicitnì formulovaných a trénovaných dovedností, které �jsou po ruce�, se 

uplatòuje nejenom v okam�icích smrti, ale i v ka�dodenním �ivotì. 

Jeliko� máme k dispozici formulované tøi osy axiálního kódování mù�eme nahlédnout do 

prostoru kulturních reprezentací smrti (Obrázek 1). Graficky se v tomto prostoru pokusím znázornit 

uvedené tøi skuteènosti a v následujícím textu je struènì popsat. Euklidovská geometrie nám 

samozøejmì slou�í pouze jako metafora pro znázornìní, nejedná se zde o kvantifikaci. 

Na Srí Lance existuje �iroce akceptovaná kulturní zásobárna vìdìní (NV)8 a problematika 

smrti je bì�nì komunikována (IS). Energetizující funkci osobnì ohro�ujícího aspektu smrti (OO) 

vyu�ívají ti, kdo se systematicky sna�í aktivnì se vyrovnat s hrozbou smrti (A). Ti (viz uvedený typ 

systematického ovìøovatele) jsou schopni jak individuálnì formulovat (IF) svoji pro�itkovì 
ovìøenou zku�enost (viz diferencovanost kategorie Vztah mysl-tìlo), tak mají pro interpersonální 

                                                
8 Prostor sociálních reprezentací je tvoøen osami axiálního kódování, které probíhají støedem krychle. Pojmenování 

jejich vrcholù udává smìr pohybu v prostoru (zkratky: IF�individuální formulování problematiky; IS�interpersonální 
sdílení; OO�osobnì ohro�ující aspekt smrti; NV�význam smrti v kontextu nábo�ensky vzta�ených významù; P�
pasivní pøijetí; A�aktivní vypoøádání se s hrozbou smrti). 
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sdílení (IS) k dispozici kulturní zásobárnu vìdìní, která je systematicky formulována v eticko�

psychologické teorii relativity Abhidhammy. Osy lze na základì výzkumných zji�tìní chápat jako 

nezávislé. Napøíklad typ systematického ovìøovatele nejenom �e vyu�ívá sociálnì sdílené (IS) 

nábo�enské významy (NV), ale také je schopen na základnì vlastního pro�itku formulovat (IF) 

pojetí smrti a vztáhnout jej ke kulturní zásobárnì vìdìní (NV), rozli�it mezi jevem ovìøeným 

vlastním pro�íváním a pojetím neseným a pøedávaným kulturou. V ÈR naopak pracovníci 

onkologie (Hytych 2002) postrádali mo�nost sociálního sdílení tématiky smrti (IS) a nábo�enské 

významy (NV) byly ve zkoumané skupinì spí�e zále�itostí individuálního formulování (IF). Pøesto 

�lo vymezit jádro sociální reprezentace smrti, dualitu koneèného tìla a smrt pøekonávající du�e, a 

rozpoznat rozlièné nábo�enské významy jako klíèový zpùsob zvládnutí skuteènosti smrti.. 

Obrázek 1. Kulturní reprezentace smrti na Srí Lance. 

Synoptické shrnutí výzkumných zji�tìní dle tøí typù pou�ívaných zdrojù dat nabízí následující 

tabulka (Tabulka 2). Základní osnovu, do ní� jsou vetkány vý�e uvedené sdílené pøedstavy a 

u�ívané praktiky zkoumaných sociálních skupin, tvoøí dimenze dovedné � nedovedné etické 

podmínìnosti pro�ívání (pin � pau, sinh.; kusala � akusala, páli) a dlouhodobý horizont znovu�

nastávání (paralo, sinh.; punabbhava, páli). Takový horizont pøesahuje �ivot osoby, a� u� ji 

pojmenujeme napøíklad Josef Novák èi Somil de Silva. Struènì vyjádøeno � panuje shoda, �e: 

 �ivot je nejistý, smrt je jistá, v�e co se zrodilo, to také zemøe,  

 ��astný �ivot lze rozvíjet pouze na podkladì etického tréninku ka�dodenního jednání, 

které ovlivòuje kvalitu pro�ívání, 

 procesy �ivota nastávají a znovu�nastávají v  dlouhodobém horizontu pøekraèujícím �ivot 

dané osoby. 
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Zkoumanou populací sdílené pøedstavy smrti jsou znaènì homogenní. Hranice jednotlivých, zde 

popsaných typù sociálních reprezentací smrti tvoøí pøedev�ím dovednosti, je� �jsou po ruce�, a 

reálnì �ité cíle, je� udávají smìr u�ívaným dovednostem a praktikám. Jinými slovy lze pøedchozí 

závìry shrnout v jedné vìtì, které by mohlo být mottem aktérù výzkumu: �dovednì �itá pøítomnost 

pøiná�í pøíjemnou budoucnost�. 

Výzkumná zji�tìní dle zdrojù vytváøených dat 

Výzkumné otázky Pozorování 

(zaznamenaná fakta) 

Rozhovor 

(sdílené významy) 

Analýza textù 

(data z �druhé ruky�) 

Co vás napadne, kdy� se 
øekne smrt? 

(Reprezentace smrti) 

Smrt je bì�nou souèástí 
ka�dodenního �ivota. O 
smrti se mluví, sdílení 
problematiky smrti není 
pro respondenty tématem. 
Potøeba ukotvit ne�známo 
je saturována. Smrt 
vyvolává nepøíjemné 
pro�ívání, není ale 
nepøedstavitelnou hrùzou 
díky autoritì sdílené 
kulturní zásobárny vìdìní 
Buddhova uèení. 

�Smrt je jistá, �ivot je 
nejistý� (Smrt � jistá) 

�Co vzniklo, to zanikne� 
(Smrt � platnost) 

�Jednat eticky se vyplatí� 
(Jednání � Výsledek 
jednání, Èinìní zásluh) 

�Smrt je okam�ik 
v procesu znovu�
nastávání� (Vznik a zánik, 
Pøí�tí �ivot) 

Smrt (maraòa) je souèástí 
epistemologických matic 
podmínìného vznikání 
(paþicca�samuppâda) a 
ètyø u�lechtilých pravd, 
respektive pravdy 
pro�itého utrpení (dukkha 
sacca), jejím� protipólem 
je pravda ustání utrpení 
(dukkha nirodha), 
transcedence smrti a 
dosa�ení nesmrtelného 
(amata), nibbâny. 

Jednou tak jako tak 
umøete. Co dìláte s tímto 
vìdomím vlastní smrti, 
jak to zvládáte? 

(Zpùsoby zvládání smrti) 

Pøedev�ím rituály a 
výklady svìta 
konzumované v instituci 
vztahu mnicha a laika spolu 
s tréninkem spolehlivé 
etické základny jednání 
dodávající sebevìdomí: 
�Aè tøeba chudý, jsem 
dobrý èlovìk�. Dovednosti 
zacházení s myslí jsou 
otázkou osobního tréninku. 
Ve zkoumané populaci jsou 
rozvíjeny s odli�ným úsilím 
a výsledky � co� vytváøí 
rùznì �irokou paletu 
dovedností, �je� jsou po 
ruce�. 

Respondenti sdílející 
jednotlivé typy sociálních 
reprezentací smrti 
pou�ívají rùzným 
zpùsobem odli�né praktiky 
(Prostøedky, Metody, 
Strategie zvládání) 
nabízené kulturní 
zásobárnou vìdìní 
(Buddha Dhamma) za 
úèelem dosa�ení 
rozdílných cílù (Pøí�tí 
�ivot � kvalita, Èinìní 
zásluh, To nesmrtelné � 
nibbâna). 

V pøípadì, �e je beze 
zbytku vykoøenìna 
nevìdomost (avijjâ) a 
�ádostivost (taòhâ), není 
u� �ádné dal�í nastávání 
(natthi´dâni punabbhavo) 
a kruh podmínìného 
vznikání je pøetnut 
postupným rozvíjením 
u�lechtilé osmièlenné 
stezky (ariya�aþþhañgika�
magga). Jediným 
protilékem smrti je 
systematické rozvíjení 
meditace v�ímavosti a 
vhledu (satipaþþhâna�
vipassanâ).  

Tabulka 2. Synopse zji�tìní výzkumu dle tøí  zdrojù vytváøených dat. 9 

DÙSLEDKY SDÍLENÝCH PØEDSTAV A U�ÍVANÝCH PRAKTIK 

Jaké jsou dùsledky sdílených pøedstav a u�ívaných praktik ve zkoumaných populacích na Srí 

Lance? Vzhledem k mo�nostem aplikace v kontextu Èeské republiky (srov. Dostálová 1984) se mi 

jeví jako nejzáva�nìj�í výzkumné zji�tìní nalezení explicitnì definovaných a v ka�dodenním �ivotì 

trénovaných dovedností, je� �jsou po ruce�, a to: 

                                                
9  V závorkách uvádím názvy odpovídajících základních kategorií výzkumu, které jsou výsledkem procesù otevøeného, 

axiálního a selektivního kódování. 
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1. smysluplné rituály a rozvíjení spolehlivé základny etického jednání, 

2. reflektování, jím� se kognitivnì zpracuje znovupro�ívání, 

3. metodický trénink schopností mysli, 

4. meditativnì analytický vhled do skuteènosti. 

Ritualizované utváøení ka�dodenního �ivota skýtá jistotu a sebedùvìru, pokud je spojeno 

s jasným a autochtonním, �z mé vlastní pùdy vyrostlým� rozhodováním pro rozvíjení spolehlivé 

etické základny jednání. Eticky zakotvený rituál je podkladem pro kultivaci dal�ích dovedností a 

nejspí� i tím nejviditelnìj�ím pro osobu v pozici �cizince�. Vìdomí toho, �e �iji �ivotem dobrého, 

opravdového èlovìka (sappurisa), dává respondentùm vnitøní sílu. Navíc je pro nì zdrojem radosti 

a sebevìdomí. Sdílené výklady svìta a u�ívané praktiky s autoritou samozøejmosti známého 

smysluplnì ukotvují ne�známo smrti v ka�dodennosti respondentù. Eticky podlo�ené jednání, pro 

které se respondenti rozhodují, je kulturní zásobárnou vìdìní pojímáno jako podklad pro dal�í 

rozvíjení ��astného �ivota, jeho� horizont pøesahuje narození a smrt dané osoby. 

Reflektování (paccavekkhanâ) znamená doslovnì �je�tì jednou nechat vyvstat pøed zrakem� 

události a pro�itky dne èi urèitého èasového období. Jak je pøitom dùle�ité souèasné zamìøení mysli 

na to, co se mi podaøilo, v èem jsem dobrý, to mni�i laiky nejen pravidelnì teoreticky vyuèují, ale i 

prakticky instruují a ve sdílení pro�itého nacvièují. Toté� je i souèástí mnichova vlastního rozvrhu 

pro formování dne. Vedle psychohygienického vyu�ití dovednosti reflektování, je� nechává vyvstat 

a odeznít katexované obsahy pro�ívání, má reflektování také funkci zamìøování mysli, 

sebeprogramování smìrem k rùstu dovedností a vlastní kompetence. 

Respondenti zmiòovali systematický nácvik reflektování v prùbìhu �ivota jako strategii 

zvládání pro okam�ik smrti, a to ve dvou aspektech. Jednak ve smyslu �mám èistý stùl�, a jeliko� si 

pravidelnì reflektuji, co jsem pro�il a zamìøuji mysl k rùstu mé osobní kompetence, je 

nepravdìpodobné, �e na mì v okam�icích umírání vyleze �ve skøíni ukrytý kostlivec�. Jednak si 

takto nastøádám zásobu vzpomínek osobní kompetence, které mi jsou zdrojem radosti a vnitøní síly. 

Obé má dùsledky v procesu znovu�nastávání (paralo, sinh.; punabbhavo, páli), jak uvádí nìkteøí 

respondenti. Stav mysli, v nìm� kontinuita mysli mizí (cuti�citta), podmiòuje stav mysli napojení 

(paþisandhi�citta), který je podkladem následné kontinuity mysli (bhavañga�citta). S ovìøením 

uvedeného není nutné èekat a� na okam�iky umírání. Pro�itkové ozkou�ení je mo�né i pøi tréninku 

jasného vìdìní pøi usínání a probouzení. Výchozím postupem je nejprve v�ímavì zaznamenat 

podmínìnost stavù mysli usínání a probuzení a pak je mo�no pøikroèit k zámìrnému nastavování 

podmínek pro dosahování vámi chtìného stavu mysli pøi zítøej�ím probuzení (srov. 

Frýba 2003: 108n). 

Respondenti, kteøí metodicky kultivují (bhâvanâ) schopnosti mysli (indriya), dále rozvíjejí 

dovednosti zmínìné pøi popisu reflektování ve smyslu schopnosti se stáhnout k vybranému 
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pøedmìtu meditace, spokojenì a radostnì u nìj spoèinout, nabrat sílu a zklidnit mysl 

v jednoduchosti svìta. Spokojenou jednoduchost svìta vyplnìného napøíklad procesem nádechu a 

výdechu (ânâpâna�sati) èi rozvíjením pocitu �tìstí a pøání dobra (mettâ�bhâvanâ) lze dosahovat 

metodickými postupy meditace. Pokud jsou tyto dovednosti systematicky trénovány, mohou vyrùst 

ve strategie extáze (srov. Frýba 2003: 155n) a stát se branou k cestám do oddìlených skuteèností 

(srov. Castaneda 1995; Harner 1980). Pro respondenty �na cestì� u� vý�e uvedené termíny 

oznaèující zánik a vznik kontinuity mysli nejsou jen prázdnými slovy, ale pro�itou skuteèností. 

Analytické poznání základních charakteristik dynamiky skuteènì probíhajících tìlesných a 

mentálních procesù � pomíjivosti (aniccâ), z ní plynoucí neuspokojivosti (dukkhâ) a relativity 

(anattâ) � rozvíjené systematickým tréninkem meditace v�ímavosti a vhledu (satipaþþhâna�

vipassanâ), je tím nejmocnìj�ím nástrojem nabízeným kulturní zásobárnou vìdìní, který je ve 

zkoumané populaci vysoce respektován, av�ak jen výjimeènì uvádìn v �ivot. Strategie rozvíjení 

moudrosti a osobní moci, kompetence cílící ke svobodì (srov. Frýba 2003: 204n), zùstávají 

limitovány na popsaný typ systematického ovìøovatele. 

Jak jsem ji� opakovanì zmiòoval, aplikace zde vypoèítaných dovedností �je� jsou po ruce� je 

otázkou osobní kompetence aktérù výzkumu � co kdo natrénoval, to mù�e také pou�ívat pøi 

zvládání situací ka�dodenního �ivota, kam skuteènost smrti zajisté neoddìlitelnì patøí. A jeliko� jde 

o dovednosti, lze je trénovat podobnì jako tøeba i sportovní disciplínu, a to i v jiné kultuøe, ne� 

která danou disciplínu uvedla v �ivot. Otevírá se tedy pøíle�itost k inspiraci a praktické aplikaci , 

která zde má ji� své podklady (viz Dostálová 1984; Frýba 1996, 2003). 

ZÁVÌR 

...objevení se systému klasifikace a interpretace symptomù musí být uznáno jako kulturní revoluce 
i v na�em pohledu na zdraví, nemoc a smrt (Herzlich 1973). Jestli�e je èlovìk nostalgický, kdy� 
vidí mizení smrti z na�eho vìdomí a na�ich rituálù, je tøeba si uvìdomit, �e se tomu tak dìje od 
èasù, kdy dùvìra ve vìdecké síly medicíny byla ustanovena. 

(Moscovici 1984: 59) 
Procesy reprezentování a komunikace jsou spojité nádoby, procesy, které jsou ústøedním 

pøedmìtem zájmu teorie sociálních reprezentací (Moscovici 2000, Plichtová 2002). Pokud v na�í 

kultuøe docházelo k postupnému mizení smrti, lze rozhodnì zaèít vytváøet prostor pro sdílení 

skuteènosti smrti a pøi jejím dovednìj�ím zvládání se inspirovat tam, kde dosud existuje dostateèný 

veøejný prostor komunikace a sociálního sdílení. 

Podstatnou otázkou v�ak zùstávají vìdì pøiøazované zájmy (vested interest of science) 

diktující nejen smìr a úèely bádání, ale pøedev�ím financování, a to jak výzkumu, tak i realizace 

zmìn �ité praxe. Se smrtí mù�e být dále nakládáno z pozice profesionálù na opravu strojù, 

bojujících o zvý�ení jejich �ivotnosti. Z jiného úhlu pohledu, z pozice opravdového �ivota 

(Laing 1967), je ale smrt zále�itostí vlastní ka�dému smrtelníkovi. Pøesto�e se dnes spousta lidí 
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v Evropì tváøí a �ije, jako kdyby smrt neexistovala, není zas tak pøíli� vzdálená doba, kdy fakt smrti 

byl bì�nì sdílenou souèástí �ivota Evropanù (Ariés 2000), kdy se nosilo motto: �Memento mori�, 

�Pamatuj na smrt�. 
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SOUHRN 

Titul pøíspìvku odkazuje jednak k pøedmìtu 
zkoumání, sociálním reprezentacím smrti ve 
zkoumaných populacích, jednak i k výsledným 
zji�tìním výzkumu. Hlavní dùraz je kladen na 
metodologický a empirický aspekt výzkumu. 
Teoretický rámec, ze kterého sta� vychází a který 
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urèuje systematicky pou�itou metodologii 
zakotvené teorie, teorie sociálních reprezentací 
v pojetí Serge Moscoviciho a Wolfganga 
Wagnera, je zmínìna pouze ve struènosti. 

Kulturní zásobárna vìdìní geograficky 
situovaná na Srí Lance nabízí respondentùm jak 
bì�nì sdílenou zásobu výkladù svìta, vìdìní �jak 
to je�, tak i �irokou paletu zpùsobù zvládání smrti, 
v ka�dodenním �ivotì trénovaných a 
aplikovaných dovedností �jak na to�. Tyto 
dovednosti spoleènì s úèelem jejich praktikování 
diferencují jednotlivé typy sociálních reprezentací 
smrti na Srí Lance.  

Homogenita výkladù �jak to je�, dostupnost 
dovedností �jak na to� a sdílená pøedstava èi �itá 
hodnota transcedence smrti, �toho nesmrtelného� 
� nibbâny, jsou tìmi aspekty, které jsou specifické 
pro kulturní reprezentace smrti na Srí Lance. 

Návrh vyu�ití výzkumných zji�tìných pro 
zlep�ení stávající praxe nakládání se smrtí 
v Èeské republice èlánek zakonèuje. 


