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ABSTRAKT 

Předkládaná disertační práce se zabývá truchlením osob s mentálním postižením, které ve 

svém životě ztratily blízkého člověka. Výzkum se zaměřuje především na ztrátu rodičů, ale 

zahrnuje také ztrátu jiných blízkých osob, jako např. prarodiče. Ztrátou zde máme na mysli 

úmrtí, ale výstupy práce mohou být využity i u ztrát jiného charakteru. Cílem práce je 

porozumět zármutku osob s mentálním postižením a navrhnout vhodné způsoby podpory 

jejich procesu truchlení, s důrazem na využití účasti na podpůrných skupinách. V rámci 

výzkumu jsme sestavili a zrealizovali 2 podpůrné skupiny pro truchlící osoby s mentálním 

postižením, délka každé činila 2 měsíce a setkávání probíhala jednou týdně. V samotném 

úvodu našeho bádání jsme jako pilotní ověření uskutečnili jednu podpůrnou skupinu o 

shodné délce. Pilotní studie byla nejprve zhodnocena a samotný návrh podpůrné skupiny 

podle originálního zahraničního znění byl upraven, aby lépe vyhovoval potřebám českých 

spoluobčanů s mentálním postižením. Po pilotním ověřování jsme výzkum obohatili o 

dotazníkový test vlastní konstrukce zachycující možnou změnu v procesu truchlení osob 

zapojených do námi realizovaných podpůrných skupin. Dotazníkový test jsme účastníkům 

předložili před započetím podpůrných skupin a bezprostředně po jejich skončení se záměrem 

zachytit vliv účasti na skupině na jejich proces truchlení. Druhou rovinu výzkumu tvoří 

dotazníkové šetření v domovech pro osoby se zdravotním postižením a v chráněném bydlení 

pracujících s lidmi s mentálním postižením a jeho šetřeným problémem byla připravenost 

pracovníků na kvalitní podporu truchlících osob s mentálním postižením (tzn. zkoumali jsme 

jejich schopnosti, dovednosti, znalosti a zkušenosti) a zjišťovali jsme také, jak vnímají oblast 

truchlení osob s mentálním postižením (tzn. jaké mají názory a postoje). Současně s tím jsme 

popsali profil zapojených pracovníků a organizací pracujících s lidmi s mentálním 

postižením. Šetření jsme provedli ve všech krajích České republiky. Výzkum jsme 

zpracovali smíšenou výzkumnou metodou kombinující jak kvalitativní, tak kvantitativní 

výzkumnou strategii. Výzkum byl pro rok 2018 a 2019 podpořen Grantovou agenturou 

Univerzity Karlovy (projekt č. 1036218). 

 

Klíčová slova 

Mentální postižení, zármutek, truchlení, ztráta, smrt, podpůrná skupina, podporované 

truchlení 
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ABSTRACT 

This doctoral dissertation´s topic is mourning in people with intellectual disabilities who 

have lost a loved one. The research focuses mainly on the loss of parents, but also includes 

the loss of other people, such as grandparents. By loss we mean death, but the results of the 

work can also be used for losses of a different nature. The aim of this work is to understand 

grief in people with intellectual disabilities and to suggest appropriate ways to support their 

grieving process, with emphasis on grief support groups. As part of the research, we set up 

and implemented 2 support groups for grieving people with intellectual disabilities, each 

lasting at least 2 months and meeting once a week. At the very beginning of our research, 

we carried out one support group of the same length as a pilot study. The pilot study was 

first evaluated and the proposal of the support group according to the original foreign script 

was modified to better meet the needs of Czech citizens with intellectual disabilities. After 

the pilot study, we enriched the research with a questionnaire test of our own design, 

capturing a possible change in process of mourning in people involved in our support groups. 

We presented the questionnaire test to the participants before the start of the support groups 

and immediately after the end, with the intention of capturing the influence of group 

participation on their mourning process. The second level of research is a questionnaire 

survey in homes for people with intellectual disabilities and sheltered housing and its 

problem was the readiness of workers to provide quality support to grieving people with 

intellectual disabilities (ie we examined their abilities, skills, knowledge and experience) and 

we also examined their perception of mourning in people with intellectual disabilities (ie 

what their opinions and attitudes are). At the same time, we described the profile of the 

involved workers and organizations working with people with intellectual disabilities. We 

conducted the survey in all regions of the Czech Republic. We developed the research using 

a mixed research method combining both qualitative and quantitative research strategy. The 

research was supported for 2018 and 2019 by the Grant Agency of Charles University 

(project no. 1036218). 

 

Keywords 

Intellectual disability, grief, mourning, loss, death, grief support group, supported mourning  
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1 Úvod  - reflexe profesionální praxe hlavní řešitelky projektu 

„Plakal jsem. … Byl jsem dlouho smutnej, když zemřeli oba. … Je mi líto, že šli dolů. 

Ale život je takovej. … Já si chodím za rodičema na hřbitov povídat, abych zavzpomínal. 

Škoda, že mi nemůžou odpovědět.“ L. 

„Když mi to řekla, ani prostě se mnou nebyla řeč, nic. Furt jsem jenom řvala, řvala, 

řvala. Musím furt na to myslet. … To bude rok, co už není. Teď to bude rok. Teď bychom 

byly s mámou, ale prostě… bohužel. … Musíme tam všichni.“ J. 

„Chtěla bych jít na hřbitov. Koupila bych jim karafiáty. Babičce s dědou a mamince a 

tatínkovi.“ M. 

Tyto a další promluvy jsem měla možnost zaznamenat v průběhu let, během kterých se mnou 

lidé s mentálním postižením sdíleli příběhy ztráty svých blízkých. Ztráta blízkého člověka 

patří mezi nejnáročnější životní situace a nejinak je tomu i u osob s mentálním postižením 

(Worden, 2018; Špatenková, 2013; Mitchell, Anderson, 1983). Právě tyto rozhovory 

iniciovaly mou touhu věnovat se tématu ztráty hlouběji, a především pak s cílem nalézt 

vhodný způsob, který by osoby s mentálním postižením podpořil ve zvládání jejich zármutku 

ze smrti blízkého člověka. Mezi odborníky panuje shoda, že se jedná o oblast, která vyžaduje 

více pozornosti, než kolik je jí věnováno (srov. French a kol., 1997; Seltzer, Luchterhand, 

1994, obojí in Todd, 2003), přičemž s touto myšlenkou souzním také já.   

S tématikou ztráty a truchlení jsme se seznámila chvíli, kdy jsem hledala vhodné téma pro 

svou bakalářskou práci (Vnímání smrti u osob s mentálním postižením, 2012). Locke et al. 

(1993, in Punch, 2015) uvádějí, že výzkum by měl vycházet ze tří obsáhlých zdrojů: z logiky, 

praktičnosti a náhody. A ačkoli autor nezmiňuje, který ze zdrojů považuje za stěžejní, 

domnívám se, že jím bude logika či praktičnost. V mém případě byla hybným momentem 

náhoda.  

Již tehdy, na počátku bakalářského studia, jsem měla to štěstí, že se mým mentorem a 

vedoucím práce stal pan docent Jan Šiška, který mne od té doby provází mým studiem a 

výzkumem. Ačkoli jsem tehdy věděla málo o bohatosti a komplexnosti této tématiky, rychle 

mne oslovila, a samotnou mne překvapilo, jak rychle jsem do tohoto stále ještě poněkud 

opomíjeného tématu pronikla. Mé další vědecké počínání na poli truchlení osob s mentálním 

postižením pak bylo jen logickým vyústěním mé touhy dozvědět se o něm více. Pro lepší 
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orientovanost v tématu jsem se stala dobrovolníkem Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech, 

kam jsem pravidelně dojížděla do terapeutické dílny. Tuto svou zkušenost jsem měla možnost 

reflektovat jak během hospicových supervizí, tak během studia relevantní literatury k tématu 

mé práce. Právě reflexe této zkušenosti, ačkoli ne zcela odpovídající zaměření mého 

výzkumu, formovala mé další kroky. Boud reflexi definuje jako retrospektivní, avšak do 

budoucna orientovaný proces, který zahrnuje revizi událostí a zkušeností. Kritická analýza 

jejich příčin a následků vede k novému porozumění a pochopení a k závěrům, které budou 

do budoucna řídit naše chování a jednání (Boud, 2013). Reflexe málokdy přichází 

v situacích, které dobře známe a ve kterých jednáme takzvaně automaticky. Přichází naopak 

v situacích, které jsou nové a nepředvídatelné, protože právě takové situace poskytují 

příležitost získat nové znalosti a dovednosti (Mann a kol., 2009). A právě tak tomu bylo 

v mém případě. 

Výstupy mé bakalářské práce – syntéza, analýza a komparace odborné literatury - poukázaly 

na nejednotnost přístupu odborníků k tématu truchlení osob s mentálním postižením a 

zejména na nedostatek odborných článků v českém jazyce a nedostatečnou pozornost 

odborné veřejnosti k tomuto citlivému, avšak vysoce důležitému tématu. Již tehdy jsem 

s jistotou věděla, že toto výzkumné téma neopustím. Téma jsem později rozpracovala ve své 

diplomové práci Truchlící proces u osob s mentálním postižením (2015), v jejímž rámci jsem 

zpracovala hloubkové rozhovory s lidmi s mentálním postižením, kteří ztratili svého rodiče. 

Toto byla další významná zkušenost, která ovlivnila mé další kroky a formovala mé vnímání 

tohoto tématu. Právě z této práce pocházejí promluvy uvedené na počátku této kapitoly. A 

právě tyto výsledky rozhovorů a zkušenosti z návštěv hospice způsobily, že se mé kroky 

nezastavily, ale pokračovala jsem ve svém bádání dál.  

Neutuchající zaujetí tématem dalo vzniknout této disertační práci s názvem Fenomén smrti 

a proces truchlení v kontextu mentálního postižení: Projekt podpůrné skupiny. Je mým 

poněkud neskromným přáním, aby její čtení zažehlo v někom dalším touhu po dalším vědění, 

a má práce se tak stala kamenem na cestě k lepšímu poznání tématu truchlení osob 

s mentálním postižením v kontextu České republiky.  

 



10 
 
 

1.1 Členění práce 

Práce je členěna do 12 kapitol. První kapitolu jsme již uvedli a její náplní je úvod práce. 

Druhou kapitolu tvoří uvedení do teoretického rámce výzkumu včetně zhodnocení přínosu 

pro obor speciální pedagogiky a obory příbuzné. Třetí kapitola se zabývá terminologií a 

obecnými zákonitostmi smrti a truchlení, nejprve ve vztahu k majoritní společnosti, později 

specificky k osobám s mentálním postižením. Čtvrtá kapitola navrhuje vhodné způsoby 

pozitivního ovlivňování procesu truchlení osob s mentálním postižením, s přihlédnutím 

k popisu a fungování podpůrných skupin pro truchlící osoby s mentálním postižením. Pátá 

kapitola je věnována výzkumu, definici tématu, oblasti a jeho cílům a nastiňuje volbu 

výzkumné strategie. Další dvě kapitoly pak hovoří o vybraných výzkumných strategiích: 

Šestá kapitola odkazuje ke kvalitativnímu výzkumu a je věnována zakotvené teorii a 

popisuje průběh námi realizovaných setkání podpůrných skupin včetně pilotního ověřování. 

V kapitole 7 je popsán kvantitativní výzkum, zde hovoříme o dotazníkovém šetření mezi 

pracovníky v sociálních službách a dotazníkovém testu pro truchlící osoby s mentálním 

postižením. V kapitole 8 shrnujeme využití obou výzkumných strategií a jejich metod. 

V kapitole 9 se věnujeme intepretaci dat z podpůrných skupin (zakotvená teorie, 

dotazníkový test) a diskuzi. V kapitole 10 pak interpretujeme a diskutujeme data 

z dotazníkového šetření. Práci zakončuje kapitola 11, kterou tvoří doporučení pro praxi a 

poslední, 12. kapitolou, je závěr. 
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2 Teoretický rámec výzkumu 

2.1 Člověk s mentálním postižením ve společnosti a v systému společenských věd 

V posledních čtyřech dekádách dochází u osob s mentálním postižením k prodlužování 

průměrné délky života (Doka, 2010; Černá a kol., 2015; Coppus, 2013; Trip, Whitehead, 

Crowe, 2018; Dodd, Dowling, Hollinsová, 2005; Doody et al., 2013). Život většiny osob s 

mentálním postižením, s výjimkou osob s Downovým syndromem, dnes dosahuje téměř 

stejné průměrné délky jako u majoritní populace (Doka, 2002; Černá a kol., 2015), a i osoby 

s Downovým syndromem mohou žít kvalitním životem až do středního věku (Doka, 2002). 

Hovořit tak lze také o prodlužování střední délky života čili naději dožití (Haškovcová, 

2012). Jedním z důvodů je zvýšení kvality neonatologické péče (Cimrmannová a kol., 2020; 

Michalík a kol., 2011; Doody, 2014) či zlepšení zdravotnické péče (Blackman, 2003; 

Coppus, 2013; Doody, 2014). Choroby jako cukrovka, osteoporóza, onemocnění srdce či 

smyslové poruchy se totiž u osob s mentálním postižení vyskytují stejně často jako u 

zástupců intaktní1 populace a shodná četnost platí také pro rizikové faktory zdraví - vysokou 

hladinu cholesterolu, kouření a vysoký krevní tlak (Černá a kol., 2015). Zkvalitnění 

zdravotnické péče tak rizika s nimi spojená eliminuje a pomáhá zachovat tělesné a duševní 

zdraví po delší dobu. To však logicky vede k populačním změnám ve skupině osob 

s mentálním postižením. Jak uvádí Černá a kol., prodloužení průměrné délky života má za 

následek navýšení procentuálního zastoupení osob s mentálním postižením ve společnosti 

(2015). Počet osob se zdravotním postižením v České republice roste každým rokem – podle 

posledních odhadů činí z celkového počtu obyvatel republiky 13 % osob se zdravotním 

postižením (což činí cca 1 152 000 osob, v roce 2013 se jednalo o 10,2 %, v roce 2007 to 

bylo 9,9 %, VŠPO, 2013, 2018). Odhaduje se, že v České republice žije okolo 300 000 osob 

s mentálním postižením (Slowík, 2016; Černá a kol., 2015; Švarcová-Slabinová, 2011; 

Michalík a kol., 2011), z celkového počtu pak tvoří 172 00 osoby s mentálním postižením2, 

které žijí v soukromých domácnostech (statistika však do této kategorie řadí také osoby 

s psychickými problémy a s poruchami chování, VŠPO, 2018). Mezi osobami s postižením 

 
1 Jesenský charakterizuje intaktní společnost jako společnost hlavního proudu (2000). 
2 Postižení projevující se v mentální oblasti a duševní oblasti byly (ve snaze zjednodušit pro respondenty i 
tazatele dotazování a zároveň se vyvarovat chybných zařazení) zjišťovány a prezentovány jako jedna společná 
kategorie nadto doplněná poruchami chování. Mezi laickou veřejností jsou leckdy pojmy mentální postižení 
a duševní onemocnění zaměňovány. Zároveň se u osob se zdravotním postižením v seniorském věku nezřídka 
projevy stařecké demence mohou pojit i s duševním onemocněním a pro respondenty, tazatele i případné 
pečující osoby by bylo složité tyto projevy správně zařadit (pro potřeby VŠPO, 2018). 
 



12 
 
 

v České republice tak tvoří lidé s mentálním postižením 15 % (VŠPO, 2018) (v roce 2013 

ČSÚ hovořil s počtem 104 574 osob s mentálním postižením o 10% podílu, ČSÚ, 2013), a 

nelze také přehlédnout fakt, že lidé s mentálním postižením patří mezi nejpočetnější 

uživatele3 pobytových sociálních služeb v České republice (VŠPO, 2013). Celosvětově tvoří 

osoby s mentálním postižením 1 % celkové populace (Trip, Whitehead, Crowe, 2018).  

Změn nedoznala pouze oblast zdravotnictví. Česká republika se dlouhodobě snaží zařadit 

mezi státy, které aktivně přistupují k odstraňování bariér, jenž osobám s postižením brání 

v účasti na běžném životě a zapojení do společnosti (VŠPO, 2018; Michalík a kol., 2011). 

Současně s tím, jak byli lidé s postižením stále více schopni ovlivňovat způsob rozhodování 

a řízení jejich života, se péče změnila v podporu, ve službu zaměřenou na člověka. Důkazem 

je příchod plánování zaměřeného na člověka, jako projev svobodné vůle, základního 

lidského práva (Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, 2006). Ruku v ruce 

s transformací služeb a moderními trendy v sociální práci se mění i poptávka po službách 

v oblasti zaměstnávání (Ainsworth, Baker, 2004, in Černá a kol., 2015; Nota et al., 2014), 

vzdělávání a bydlení (Ainsworth, Baker, 2004, in Černá a kol., 2015), v oblasti 

volnočasových aktivit (Francová a kol., 2013), partnerského a sexuálního života 

(Mandzáková a kol., 2013; Venglářová, Eisner, 2013) či v otázce sebeobhajoby (Trajkovski, 

2015; Valenta, 2013; Černá a kol., 2015), které však stále nejsou uspokojivě řešeny. „I lidé 

se zdravotním postižením, kteří základní běžné činnosti potřebné pro samostatný život s 

většími či menšími problémy zvládají, mohou často narážet na bariéry v oblasti 

seberealizace a fungování ve společnosti. Jde o nejrůznější omezení v široké škále oblastí 

lidského života, jako jsou vzdělání, zaměstnání, mezilidské vztahy, zájmové činnosti, přístup 

k informacím nebo zapojení do komunitních, společenských, kulturních či politických aktivit. 

… Nejvýznamněji jsou tito lidé omezeni v možnosti věnovat se svým zálibám a koníčkům a 

najít a udržet si zaměstnání, což trápí především mladší osoby. Jako značně omezené vnímají 

 
3 V naší práci preferujeme termín uživatel služeb, případě uživatel před termínem klient. Uživatel vnímáme 
jako termín uschopňující, zmocňující (empowerement), implikující jedincovu kontrolu nad situací. Dle 
vlastního uvážení může užívat služby, které potřebuje a chce. Na druhé straně klient je termín spojený 
s určitou dávkou podřazenosti. Z toho důvodu jsme od něj, ačkoli se v praxi stále často užívá, v naší práci 
upustili. „V moderně pojatých sociálních službách převládá model sociálního začlenění. Uživatel sociální 
služby přestává být pasivním příjemcem péče. Stává se aktivním partnerem v procesu plánování a poskytování 
služby“ (Standardy kvality sociálních služeb, vyhláška 505/2006, Sb.) 
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kvůli zdravotním problémům také své možnosti navazovat a udržovat vztahy s druhými a 

rodinou a zapojovat se do společenských aktivit“ (VŠPO, 2018, s. 33).  

Prodlužování průměrné délky života však nepřináší pouze zvýšené nároky a potřeby 

v uvedených oblastech života, ale přináší také další životní zkušenosti a okolnosti, které 

osoby s mentálním postižením dříve v takové míře nezažívaly. Lidé s mentálním postižením 

tak mohou ve zvýšené míře zažívat ztráty různého charakteru, např. ztrátu zaměstnání, ztrátu 

domova, zpřetrhání přátelských vazeb, stěhování, přičemž všechny mohou ohrožovat jejich 

integritu a kvalitu života. V našem výzkumu se zaměříme na tu, která je z našeho pohledu 

nejzávažnější, a tou je ztráta rodičů (Hollins, Esterhuyzen, 1997; Doka, 2002; Blackman, 

2003; Stroebe, Schut, Stroebe, 2005; Coppus, 2013; World Health Organization, 2001 in 

Chow, McEvoy, Chan, et al., 2017; Clute, 2010; Dodd, Dowling, Hollins, 2005; Guerin et 

al., 2009; Blackman, 2012). Výzkumy naznačují, že až 54 % osob s mentálním postižením 

má zkušenost se smrtí svého rodiče, přibližně 40 % žije se svým přestárlým rodičem ve 

společné domácnosti a každý desátý žije s rodičem ve věku nad 70 let (Rodríguez, Izuzquiza, 

de la Herrán, 2013, in Alcedo, Cristóbal, Gómez, González, 2018). Smrt rodiče je jednou z 

nejzásadnějších ztrát v životě dítěte (Worden, 2018). U osob s mentálním postižením může 

navíc toto cítění přetrvávat do dospělého věku, protože mnozí jedinci s mentálním 

postižením zůstávají závislí na svých rodičích i v dospělosti. Lidé s mentálním postižením 

nadto nejčastěji žijí právě v rodině (Baumbusch et al., 2017; Dodd, Dowling, Hollins, 2005) 

a autoři se shodují, že smrtí svého rodiče tak často přijdou o nejlepšího přítele (Kauffman, 

2005; Blackman, 2003; Chow, McEvoy, Chan, et al., 2017). K této už tak velké ztrátě se 

navíc mohou přidružit ztráty návazné (Kauffman, 2005; Blackman, 2003; Dodd, Dowling, 

Hollins, 2005; Doody, 2014; Blackman, 2008) – nutnost opustit domov a odstěhovat se do 

pobytového zařízení (ztráta domova), s tím související ztráta svobody, ztráta stálosti a rutiny 

(ztráta předvídatelnosti světa) a další (Kauffman, 2005). Navíc může takto hluboká ztráta 

oživit smutek a bolest z dřívějších ztrát – a to především, nebyly-li tyto dřívější ztráty 

zpracovány.  

Uvedené je tak výzvou pro personál sociálních služeb, neboť se více než v minulosti setkává 

se situací, kdy uživateli služeb zemře rodinný příslušník či jiná blízká osoba (Taggart et al., 

2012; Watters, McKenzie, Wright, 2012; Alcedo, Cristóbal, Gómez, González, 2018). 

Efektivní podpora zvládání takové situace ale předpokládá na straně pracovníků v sociálních 
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službách alespoň základní odbornou orientaci v této doposud poněkud opomíjené tématice 

(Dodd, Guerin, 2009, in Lord, Field, Smith, 2017; Blackman, 2008; Blackman, 2013).  

Některé z uvedených oblastí více než jiné ovlivňují možnosti adaptovat se na krizovou 

životní situaci jakou je ztráta rodiče. Je jimi například zaměstnání, které zvyšuje jedincovu 

samostatnost (Šiška, 2005; Černá a kol., 2015), partnerský a sexuální život (Mandzáková, 

2013; Venglářová, Eisner, 2013), volnočasové aktivity (Melbøe, Ytterhus, 2017). 

Významnou roli může v této oblasti sehrát také sebeobhajování. Sebeobhajování je 

definováno jako „proces učení se hovořit sám za sebe a za ostatní“ (Sutcliffe, 1993 a Ward, 

1989, obojí in Černá a kol., 2015), aktivizuje jedince s mentálním postižení, posiluje jeho 

autonomii a učí jej sebedůvěře a dovednostem potřebným k vyjádření svých pocitů, názorů 

a přání (Šiška, 2005), což se v kontextu vymezeného tématu jeví jako velmi užitečný 

mechanismus. Komunikační aktivity jsou tak součástí podpůrných skupin, které jsme 

realizovali v rámci tohoto výzkumu. Jak uvádíme níže, pocity truchlících osob s mentálním 

postiženém jsou nezřídka přehlíženy, a tak tato schopnost mluvit za sebe může být klíčová 

při znovuzískávání integrity poškozené ztrátou blízkého člověka. Považujeme za žádoucí 

podporovat jedincovu realizaci nejen v těchto oblastech, a to nejen v průběhu jeho života, 

ale zejména před a po ztrátě blízkého člověka, což je období zvýšeného rizika jeho 

destabilizace.  

 

2.2 Měnící se pohled na truchlení a právo na zármutek  

Až do roku 1971 vládlo přesvědčení, že smrt blízkého člověka nevyvolává v osobách s 

mentálním postižením reakci (Blackman, 2003; Brickell, Munir, 2008). Usuzovalo se, že 

osoby s mentálním postižením nejsou schopny navazovat emoční vazby (Deutch, 1985 a 

McDaniel, 1989, obojí in Brickell, Munir, 2008; Blackman, 2003) a také se mělo za to, že 

jedinci s mentálním postižením nejsou schopni porozumět důsledkům smrti, a tak u nich 

proces truchlení nezapočne (Deutsch, 1985, McDaniel, 1989, obojí in Dodd, Dowling, 

Hollins, 2005; Speece, 1984, in Brickell, Munir, 2008; Blackman, 2003). Ovšem předpoklad, 

že truchlí pouze ten, kdo porozumí konceptu smrti, byl později vyvrácen (Wolfelt in Nolen-

Hoeksema, Larsen, 1999, in Clute, 2007).  V uvedeném roce 1971 vydala Oswinová 

výsledky ze svého pozorování uskutečněného mezi obyvateli rezidenčních služeb pro osoby 

s mentálním postižením, z nichž mnozí se do pobytových služeb přestěhovali po smrti 
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blízkého člověka. Oswinová vypozorovala významnou věc, která se poté stala ústředním 

motivem jejích dalších výzkumů – tito lidé vykazovali nad ztrátou svého bližního hluboký 

zármutek (Oswin, 1971, in Blackmann, 2013). První výzkumem doložená zmínka o tom, že 

lidé s mentálním postižením truchlí v případě smrti blízkého přítele, je pak přítomna v práci 

Emersonové (1977, in Blackman, 2013), jež pracovala jako konzultantka pro osoby 

s mentálním postižením, které vykazovaly extrémní emoční labilitu a problémové chování. 

Jednalo se o osoby, u nichž veškerá předchozí jednání s cílem zmírnit jejich obtíže, selhala. 

Ačkoli tento výzkum nebyl zaměřen na ztrátu a smrt, jeho výstup byl překvapující – 50 % 

z uvedených osob zažilo v době předcházející uvedeným problémům smrt blízkého člověka. 

Ještě překvapivější však byl fakt, že nikdo z pracovníků pobytových zařízení, rodinní 

příslušníci, ani další odborní pracovníci se ani náznakem nepokusili hledat spouštěcí faktor 

těchto problémů v předchozích událostech z jejich života (1977, in Blackman, 2003). Teprve 

poté si odborníci začali klást otázku, zda vůbec a jakým způsobem probíhá truchlení u osob 

s mentálním postižením.  

Změno doznalo také vnímání smrti ve společnosti. Lidé už většinou neumírají v domácím 

prostředí, ale v nemocnicích. Často bez svých blízkých, což zejména mladším generacím 

zamezilo kontaktu a konfrontaci se smrtí (Vojtíšek a kol., 2012). Přichází fenomén tzv. 

převrácené, resp. neviditelné smrti (Špatenková et al., 2014) či také tabuizované smrti 

(Haškovcová, 2000; Gorer, 1955), smrt je moderní západní společností skrývána (Aries, 

1974, in Sayer, 2010). Už Freud (1915) napsal, že smrt je „nezbytný výsledek života“, který 

ovšem máme neomylnou tendenci stavět na stranu, vytlačit ze života. Becker se ve své práci 

silně odkazuje na Freuda a další autory mající pochopení pro strach ze smrti, když říká, že 

moderní člověk odmítá smrt jako fundamentální součást jeho fyziologického já. Zejména po 

skončení první světové války a v souvislosti s rozmachem medicíny se zdálo, že „smrt se 

týká pouze starých“ (1973, in Špatenková, 2014). Simpson již ve své době 40 let zpátky 

trefně glosoval, když tvrdil: „Smrt je … téma, které nám nestojí za řeč. O smrti je napsáno 

přes 650 knih, jako doklad toho, že toto téma ignorujeme“ (1979, in Walter, 1991). 

V současné době se zdá být platné, že (ne)viditelnost smrti nesouvisí ani tak s jejím 

začleněním a řešením v kontextu zdravotnické péče, ale souvisí více s národní a lokální 

kulturou, tradicemi, historií a náboženstvím (Walter, 2010). 
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Význačným rysem přístupu ke smrti 20. a 21. století se stává institucionalizace (odsunutí 

smrti do institucí4) a medikalizace (z původně přirozené záležitosti, která dříve probíhala 

v rodině a komunitě, se stává záležitost lékařů a medicíny) (Špatenková a kol., 2014). Ruku 

v ruce s tím dochází k dekontextualizaci a depersonalizaci smrti (Feldmann, 2004, in 

Špatenková a kol., 2014). Smrt je vytlačována z lidského života, je vnímána jako cosi 

nereálného, projevy zármutku nejen že nejsou prožívány v širší rodině/komunitě, ale jsou 

doslova skrývány (Gorer, 1965, in Špatenková, 2013). Možný tuto skutečnost vystihuje 

takto: „smrt už není členem rodiny, byla odsunuta kamsi na okraj. Je možné dočkat se vlastní 

smrti ve vysokém věku, aniž by člověk vůbec viděl, jak se umírá“ (1990, in Špatenková a 

kol., 2014). Nutno však podotknout, že smrt se přesouvá do hospiců či stále častěji probíhá 

doma za podpory mobilního hospicového týmu (Feldmann, 20004, in Špatenková a kol., 

2014; Cimrmannová a kol., 2020). Klima ve společnosti je dnes mimo jiné více než v 

minulosti nakloněno sdílení dříve tabuizovaných pocitů smutku, stresu, viny a zlosti.  

V oborovém kontextu lze zmínit, že stále přetrvávající stereotyp společnosti, dle kterého by 

osoby s mentálním postižením měly být „uchráněny“ informací ohledně smrti blízkého 

člověka, taktéž doznává jisté změny - ochranářský přístup se mění na rovnoprávné sdílení 

skutečnosti (Grey, 2010). 

Změny doznávají také práva5 osob s mentálním postižením: Stěžejní dokument Úmluva o 

právech osob se zdravotním postižením, ošetřuje v celkem 50 článcích práva osob 

s postižením. Ve vztahu k tématu našeho výzkumu považujeme za klíčové tyto: respektování 

přirozené důstojnosti, nediskriminace, plné a účelné zapojení a začlenění do společnosti, 

rovnost příležitostí, přístupnost a nezávislý způsob života (OSN, 2006). Jedním z porušení 

těchto práv je nedobrovolná segregace osob s postižením v pobytových službách 

(congregated settings). Úmluva vyzývá zapojené státy, aby přijaly účinná a vhodná opatření, 

která pomohou usnadnit plné začlenění a účast osob se zdravotním postižením do 

společnosti, včetně respektování jejich autonomie a nezávislosti (článek 3). Článek 19 

 
4 Většina vážně nemocných stále umírá v nemocnicích (Švancara, Sláma, Kabelka a kol., 2016, in Cimrmannová 
a kol., 2020). 
5 Lidská práva jsou práva přiznaná jedinci na základě jeho příslušnosti k lidskému rodu. Bývají buď pokládána 
za samozřejmá, nebo jsou zakotvena v liberální koncepci přirozených práv (Jandourek, 2001). Princip rovných 
práv znamená, že potřeby každého jednotlivce jsou stejně důležité, že tyto potřeby musí být ve společnosti 
základem pro plánování, a že všechny zdroje musí být využívány takovým způsobem, který zajistí každému 
jednotlivci stejnou možnost zapojení (OSN, 1993). 
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definuje právo osob se zdravotním postižením na život v rámci společenství, s možnostmi 

volby na rovnoprávném základě s ostatními, a vyzývá státy k přijetí opatření, které osobám 

se zdravotním postižením užívání tohoto práva zajistí. S uvedeným souvisí hnutí za 

nezávislý život s koncepty komunitní služby (community-based services), 

deinstitucionalizace a nezávislého života (independent living). Ačkoli tyto kroky nevedou 

k naplnění článku 19 (Johnová, Strnad 2013), jedná se o nástroj začleňování osob 

s mentálním postižením do společnosti. Život v komunitě je ústředním motivem aktivního 

občanství a kvalitního života (Šiška, Beadle-Brown, Káňová, Tossebro, 2017), důsledkem 

rozšiřování vztahové sítě člověka s postižením, v našem případě člověka s mentálním 

postižením, však je fakt, že tento jedinec může nově zažívat více ztrát, přičemž, jak 

upozorňuje Tuffrey-Wijne, toto uspořádání může jedinci přinést na druhé straně pocit 

izolace a ve chvílích zármutku může být podpora hůře dostupná (2013). 

Na úrovni České republiky je pak stěžejním dokumentem Listina základních práv a svobod 

všem osobám bez rozdílu přisuzuje svobodu a rovnost v důstojnosti i právech a právo na 

informace (1992). 

Akční plán na podporu práv a plného zapojení osob se zdravotním postižením do 

společnosti: zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením v Evropě 2006 – 2015 

(2006, později Evropská strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením 2010 - 2020) 

přispěl k formování sociálních služeb a jejich kvality v kontextu České republiky, neboť se 

promítl do zákona o sociálních službách 106/2008, Sb. i do Standardů kvality zakotvených 

ve vyhlášce 505/2006, Sb. Zákon nově definuje termín sociální začleňování, když uvádí, že 

služby sociální péče napomáhají jedincům žít „život v jejich přirozeném sociálním prostředí 

a umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti. Každý má právo 

na poskytování služeb sociální péče v nejméně omezujícím prostředí.“ (Zákon 108/2006, 

Sb., par. 38). Uvedené je v souladu s Úmluvou o právech osob s mentálním postižením. 

Standardy kvality sociálních služeb nově zajišťují ochranu práv uživatele sociální služby a 

podporují jej v uplatňování jeho vlastní vůle prostřednictvím individuálního plánování 

(Vyhláška č. 505/2006, Sb.). 
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2.3 Přínos pro speciální pedagogiku a příbuzné obory 

Náplní oboru speciální pedagogiky je kromě výchovy a vzdělávání (např. Jesenský, 2000) 

také celkový osobnostní rozvoj člověka s postižením s cílem dosažení co nejvyšší míry jeho 

sociální integrace, včetně jeho společenských a pracovních možností uplatnění (Slowík, 

2016). Prostřednictvím tohoto procesu sociálního začleňování se jedinec stává platným 

členem dané společnosti (Černá a kol., 2015). Jelikož také truchlení, ztráta a spiritualita jsou 

důležitá témata pro osoby s mentálním postižením (Blackman, 2003) - spiritualita je v různé 

míře přítomná u naprosté většiny jedinců, a je taktéž na vrcholu Maslowovy pyramidy potřeb 

(Říčan, 2007), k tomu Suchomelová uvádí, že duchovní život nesouvisí s výší IQ, ale s tzv. 

spirituální inteligencí (2016, in Cimrmannová a kol., 2002) - považujeme téma důležité pro 

obor speciální pedagogiky, podobor psychopedie také my.  

Téma však zasahuje také za hranice oboru. Oblast práce s lidmi s mentálním postižením a 

umírání, jak už ve vztahu sociálního pracovníka k umírajícímu, tak i k jeho okolí, patří také 

mezi významné oblasti sociální práce (Matoušek, Kodymová, Koláčková, 2010).  Matoušek 

definuje sociální práci jako společenskovědní disciplínu a oblast praktické činnosti, která si 

klade za cíl odhalovat, vysvětlovat, zmiňovat a řešit sociální problémy (2008). Významnou 

cílovou skupinu sociální práce pak tvoří mimo jiné osoby se zdravotním postižením - 

mentálním, tělesným nebo smyslovým (Ondrušová, 2009). Ideálem směřování sociální práce 

ve vztahu k lidem s mentálním postižením je dle Matouška možnost osob s mentálním 

postižením plně využívat běžné zdroje, vybudovat si a zachovat co nevyšší možnou míru 

samostatnosti a žít životem co nejvíce podobným životu zástupců intaktní populace. 

Zdůrazňuje potřebu vnímat osoby s mentálním postižením jako rovnocenné partnery. Hovoří 

také o nutnosti sdělovat jim srozumitelné informace, aby byli schopni kvalifikovaně 

rozhodovat o svém životě (2010). Shodně hovoří taktéž Černá a kol., kteří uvádějí, že lidé 

s postižením mají právo na plnohodnotný život ve společnosti, do které se narodili, a úkolem 

společnosti je vytvořit takový systém speciálních služeb a podpor, aby byly jejich potřeby 

adekvátně naplňovány a jejich život dosáhl nejvyšší možné kvality (2015). 

Výše uvedené rámuje naši vizi důležitosti uvedeného tématu v oborových intencích. 

Předkládaný projekt nadto přispěje k podpoře a rozvoji komunikačních strategií a aktivizaci 

osob s mentálním postižením6, což je jedním z hlavních zaměření oboru speciální 

 
6 Prostřednictvím jednoduchých komunikačních technik, které se naučí v rámci podpůrné skupiny, jejich 
aktivizace bude probíhat prostřednictvím motivačních aktivit a díky podpoře ostatních členů ve skupině. 
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pedagogiky na katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. 

Projekt je rovněž v souladu se speciálně-pedagogickým cílem vzdělávání osob s postižením. 

V neposlední řadě také přispívá k řešení tématiky zvyšování kvality života osob s postižením 

v souvislosti s jejich zapojením do společnosti, se zvláštním důrazem především na sociální 

akcent, a při současné popularizaci tématiky může taktéž přispět ke změně postoje veřejnosti 

k občanům s postižením, což jsou témata spadající mezi ústřední motivy doktorského studia 

speciální pedagogiky. 

 

2.4 Shrnutí 

Předkládaný projekt prezentuje aktuální téma speciální pedagogiky a sociální práce. 

Zvyšování průměrné délky života osob s mentálním postižením s sebou přináší nové 

zkušenosti, z nichž jako nejvýznamnější spatřujeme ztrátu rodičů. Smrt rodiče je výrazným 

zásahem do jedincovy integrity, přičemž u osob s mentálním postižením toto může platit 

dvojnásob. Zkoumané téma tedy vnímáme jako důležité a rozpracováváme jej z pohledu 

možné podpory truchlících spoluobčanů s mentálním postižením.  
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3 Umírání, smrt a zármutek 

V této kapitole se věnujeme umírání, smrti, zármutku a truchlení – stavebním kamenům 

námi sledované tématiky. Tyto proměnné sledujeme nejprve z pohledu majoritní populace, 

v dalších odstavcích je rozpracováváme specificky v kontextu mentálního postižení. 

 

3.1 Umírání a smrt  

Ačkoli jsou smrt, umírání, truchlení stále ve společnosti spíše upozaděnými tématy 

(Špatenková a kol., 2014), jsou a vždy budou neoddělitelnou součástí života. Dle 

Haškovcové existují dva modely přístupu k umírání. Umírání v širokém významu 

zohledňuje spiritualitu člověka (tzv. model bio-pycho-socio-transcendentální). Úzký, tzv. 

lékařský model, pak na druhé straně mluví převážně o organických změnách lidského těla 

(Haškovcová, 2000). Z patofyziologického hlediska lze umírání charakterizovat jako 

postupné či náhle vzniklé nevratné selhávání funkčních systémů lidského organismu 

(oběhová soustava, dýchání, metabolismus), přičemž k selhání může dojít během několika 

minut až několika dní (Kalvach a kol., 2004). Haškovcová (1975) dodává, že v případě 

některých onemocnění (např. AIDS) může umírání probíhat i několik let (in Špatenková a 

kol., 2014). Oborově pak lze oblast umírání a smrti zařadit na pomezí medicíny, sociální 

práce a psychologie, nicméně je-li některý z účastníků procesu umírání osoba s postižením, 

je namístě zapojit také poznatky oboru speciální pedagogiky, tak jako v našem případě. 

 

3.2 Ztráta a zármutek: odborné výklady truchlení  

Prožitek ztráty je univerzální lidskou zkušeností. Stejně jako je smrt 

univerzální a nevyhnutelná pro všechny, tak i zážitek ztráty blízkého 

člověka je emoce univerzální, která se nevyhýbá nikomu (Špatenková, 

2013). 

Jedním z nejvlivnějších přístupů k truchlení byl klasický psychoanalytický model zármutku 

popsaný Freudem (1917). Jeho přístup vychází z předpokladu, že pokud jedinec investoval 

do vztahu se zesnulým člověkem psychickou energii, jeho ztráta nevyhnutelně způsobí 

bolest (Freud, 1917, Freud, 1957). Prvotní odpovědí na ztrátu milovaného člověka často 

bývá šok, pozůstalý se s touto bolestnou skutečností nedokáže smířit a nemůže nové realitě 
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uvěřit. Vyrovnání rozporu mezi skutečností a jejím přijetím, tedy proces smíření s bolestnou 

událostí, vyžaduje svůj čas. Freud tento proces označil termínem „práce smutku“ (grief 

work, Leidenwerk) (1957). Až bude tento proces dokončen, pozůstalá osoba opět získá 

energii investovat do nových vztahů. Stroebeová a Schut uvádějí, že tento pohled na proces 

truchlení dominoval odborné literatuře ztráty ještě dlouho po konci minulého století a teprve 

nedávno byl zpochybněn (Bonanno, Kaltman 1999; Stroebe 1992 a Wortman, Silver 1989, 

obojí in Stroebe, Schut 2001). Bylo například zjištěno, že koncept smutku je příliš široký a 

postrádá jasnost (viz Stroebe a Schut, 2001). 

Pohled na zármutek a proces truchlení se v průběhu let proměňoval. Zajímavý náhled na 

dosavadní odborné výklady truchlení s odkazem na další autory nabízí Worden (2018). 

Proces truchlení lze zaprvé vnímat prostřednictvím fází dle popisu Kübler-Rossové (Kübler-

Ross, Kessler, 2004) Jedná se o soupis 5 fází známých jako fáze umírání, které zahrnují 

negaci, agresi, smlouvání, depresi a smíření. Autorkou definované fáze byly zpočátku 

vnímány jako návod vhodného truchlení, což vedlo u mnoha lidí k frustraci, jelikož proces 

truchlení mnoha jedinců nebyl s tímto popisem v souladu. Proces truchlení je u každého 

jedince jiný, a zatímco mnozí jedinci neprojdou fázemi v daném pořadí, jiní se leckdy vrací 

k některým fázím opakovaně a některými etapami truchlení procházejí znovu a znovu. Dnes 

víme, že ačkoli nelze fáze chápat jako dogma, jejich myšlenka je správná. A sice, že má-li 

člověk úspěšně projít procesem truchlení, měl by projít skrze všechny fáze, ač jejich pořadí 

či četnost může být u každého jedince různá (Worden, 2018). 

Dalším způsobem popisu procesu truchlení jsou etapy využívané mimo jiné Parkesem, 

Bowlbym a Sandersem (Parkes 1972, 2001, 2006 in Worden, 2018; Bowlby, 1980, in 

Worden, 2018; Sandersová, 1989, 1999, in Worden, 2018), ve kterých truchlící prochází 

sérií etap (fází), na jejichž konci je úspěšné absolvování procesu truchlení. Mezi etapami 

jsou neznatelné překryvy, a tak by vynechání jedné z nich mohlo závažným způsobem 

narušit kontinuitu a úspěšnost procesu truchlení (Worden, 2018). 

Dalším nástroj popisu procesu truchlení jsou úkoly, které navrhuje Worden. Vychází 

z myšlenky, že truchlení je dlouhá cesta, která v ideálním případě vede ke smíření. Je plná 

nejen aktuálně vyvolaných reakcí na utrpěnou ztrátu, ale také úkolů, které člověk 

prostřednictvím těchto reakcí plní. Ačkoli Worden není v rozporu s myšlenkou fázování 

výše uvedených autorů, koncept úkolů k popisu procesu truchlení považuje za srovnatelně 
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vhodný, a dokonce za užitečnější k využití v klinické praxi. Fázování podle něj implikuje 

určitou pasivitu, něco, čím musí truchlící jedinec projít. Koncept úkolů na druhé straně je ve 

větším souladu s Freudovým konceptem práce smutku a naznačuje, že truchlící jedinec musí 

aktivně podniknout příslušné kroky a že svým snažením může přispět k výsledku. Zároveň 

tento přístup implikuje, že proces truchlení může být ovlivňován zásahem zvenčí. Jinými 

slovy koncept fázování může truchlící jedinec vnímat jako něco, co je potřeba absolvovat, 

zatímco úkoly mohou jedinci dát jistý pocit vlivu a naděje, že může aktivně přispět k tomu, 

aby se adaptoval na ztrátu milovaného člověka.  

Úkoly truchlení či také 4 Úkoly smutku dle Wordena (Tasks of Mourning) jsou následující: 

Úkol 1: Akceptovat realitu ztráty 

Úkol 2: Zpracovat bolest ze ztráty 

Úkol 3: Přizpůsobit se světu bez zesnulého 

Úkol 4: Najít trvalé spojení se zesnulým na prahu nového života (2018). 

S tímto přístupe souzníme také my. Námi využívané podpůrné skupiny tyto úkoly do jisté 

míry kopírují, považujeme je tak za vhodný materiál k podpoře truchlících osob s mentálním 

postižením.  

 

3.3 Terminologie 

V anglicky mluvících zemích, z nichž tato práce ve zvýšené míře čerpá, je terminologie 

týkající se uvedeného tématu jasná a jednoduchá. Pro popis ztráty užívá anglický jazyk 

termínu loss, přičemž stejně jako u nás je schopen rozlišovat různé typy ztrát. 

Terminologické vymezení termínu ztráty je jasné a založené na obecném konsenzu také 

v České republice (viz následující kapitola 3.4). 

Termín bereavement je rezervován pro samotné označení ztráty blízkého člověka a v 

českém jazyce bychom jej použili jako pozůstalý (bereaved, Zisook, Shear, 2009; Stroebe, 

Boerner, 2015). Termín mourning pak lze přeložit jako truchlení. 

Termín grief (česky smutek/zármutek) je užíván pro stav, pocit následující velkou ztrátu 

(Špatenková a kol., 2014, Zisook, Shear, 2009). Ačkoli někteří autoři vnímají smutek a 

zármutek (včetně např. žalu a hoře) za synonyma (např. Špatenková a kol., 2014), jiní autoři 
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mezi těmito termíny vnímají rozdíly. Nakonečný např. uvádí, že uvedené stavy se liší svou 

intenzitou (1997, in Špatenková a kol., 2014): smutek, obvykle doprovázený pláčem a 

nářkem, dle něho může být vystupňován v žal, obvykle tichý, žal definuje jako smutek 

akcentovaný zoufalstvím nad nenávratnem největší hodnoty. Zármutek pak chápe jako „druh 

nálady“. K myšlence zármutku jako nálady čili emoce dlouhodobějšího stavu, se přiklání 

také Křivohlavý (1991, in Špatenková a kol., 2014). Nabízí se ale také jiná možnost, a sice 

užívat termín smutek pro ztráty obecného charakteru, kdežto termín zármutek rezervovat 

specificky pro ztrátu blízkého člověka (Špatenková 2013).  

Ať tak či onak, diskuze dle nás stále pokračuje. Vzhledem k přetrvávajícímu nesouladu při 

užívání uvedených termínů, jsme čelili těžkostem při terminologickém ukotvení této práce. 

Považujeme tedy za důležité na tomto místě přiblížit, kam se terminologicky řadíme my. Jak 

jsme uvedli výše, terminologie v anglickém jazyce je jednoduchá a jasná. Zatímco angličtina 

užívá jednoduše termín grief, v češtině jej zastupuje hned několik termínů, právě to však 

vede k nejasnostem v užívání, v němž ani odborníci nedosahují kongruence (viz výše). Pro 

potřeby naší práce se budeme orientovat terminologií Špatenkové, kterou jsme již nastínili, 

avšak ještě ji upřesníme v následující kapitole. Zároveň si dovolíme ještě jedno vymezení. 

Z našich zkušeností vyplývá, že terminologický boj někdy zastiňuje samotnou podstatu 

sdělení. Přestože terminologii považujeme za důležitý podklad jakékoli odborné diskuze, 

přesto bychom konkrétně v této oblasti byli neradi, pokud by forma sdělení byla vnímána 

jako důležitější nežli samotný její obsah.   

 

3.4 K významu vazby a následkům její ztráty  

Autoři upozorňují, že pro úplné porozumění ztrátě a reakci na ni, je potřeba nejprve 

porozumět významu citové vazby (Worden, 2018; Stroebe, Schut a Stroebe, 2005; Dodd, 

Dowling, Hollins, 2005). Bowlbyho teorie citové vazby poukazuje na potřebu bezpečí a 

ochrany, která se začíná budovat od dětství a má tendenci přetrvávat po většinu života. Právě 

tyto počáteční vazby ovlivňují, jakým způsobem bude dítě ve svém pozdějším životě 

navazovat další vztahy a jak se bude vyrovnávat s jejich ztrátou (Bowlby, 2010). Ztrátu 

Špatenková definuje jako „ireverzibilní (nezvratné) odloučení od signifikantního 

(významného) objektu nebo funkce“ (2013, str. 56). Odpovědí na jakoukoli významnou 

ztrátu pak je smutek (zármutek) (Worden, 2018; Shear, 2012; Špatenková, 2013; Gross, 

2016), což je veličina složená z myšlenek, pocitů, chování, a tělesných příznaků, které se liší 
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vzhledem a intenzitou (Worden, 2018). Velmi například záleží, zda došlo ke ztrátě něčeho 

(ztráta materiální povahy) či někoho (vztahová ztráta – rozchod, rozvod, smrt) (Špatenková, 

2013). Přiléhavě o typech ztrát hovoří Brown a definuje 4 typy: 1) ztráta tělesného obrazu či 

aspektu sebe samého, 2) ztráta milovaného či důležitého člověka, 3) ztráta materiální 

povahy, 4) očekávané ztráty, které přicházejí s tím, jak člověk stárne a zraje (1980, in 

Clutová, 2007). 

V případě ztráty blízkého člověka je zármutek iniciačním momentem procesu truchlení - 

přirozeného procesu, který následuje po smrti blízkého člověka, a který je podobně jako 

zármutek směsicí příznaků psychického a somatického charakteru (Gross, 2016; Worden, 

2018; Shear, 2012; Špatenková, 2011).  

Schéma č. 1 Ztráta (vlastní konstrukce, 2019) 

Jakákoli ztráta znamená pro člověka krizi, jejíž rozsah záleží mimo jiné na charakteru a typu 

dané ztráty (Špatenková, 2011). Autoři (Špatenková 2013; Worden, 2009; Mitchell, 

Anderson, 1983) se shodují, že ztráta blízkého člověka z důvodu smrti patří mezi 

nejnáročnější životní situace. Pozůstalý jedinec se musí přizpůsobit životu bez svého 

milovaného a nadto se ještě adaptovat na změny, které s sebou tato ztráta napáchala na jeho 

identitě, integritě a sebepojetí (Špatenková, 2014). Engel uvádí, že psychicky je ztráta 

blízkého člověka traumatizující stejně, jako je tomu například při závažném zranění či 

popáleninách vyššího stupně (in Worden, 2018). Volkan a Zintl však nabízejí i jiný náhled, 

zármutek vnímají jako „krutý dar“, když tvrdí, že kromě devastujícího a rušivého vlivu na 

jedincův život, je také možným zdrojem psychického růstu (2018).  
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Způsob, jak se lidé se ztrátou vyrovnávají, je pro každého člověka specifický, a to jak ve své 

podstatě a intenzitě, tak také v době, po kterou tento proces přizpůsobování trvá 

(Špatenková, 2013; Worden, 2018; Zisook, Shear, 2009; Bonanno, Kaltman, 2001). Proces 

truchlení totiž ovlivňuje kromě osobnostních rysů truchlícího jedince také jeho věk a zdraví 

(Zisook, Shear, 2009), spiritualita a kulturní identita (Zisook, Shear, 2009; Harper and 

Handsworth, 1993, in Blackman, 2003), počet utrpěných ztrát (vícenásobné ztráty, historie 

ztrát) (Zisook, Shear, 2009, Luchterhand, Murphy, 1998), povaha vztahu, který měl se 

zesnulým (blízký vs. odtažitý vztah, milující vs. ambivalentní vztah; ztráta 

rodiče/potomka/partnera/přítele) (Worden, 2018, Shear, 2012), povaha ztráty (náhlá vs. 

neočekávaná vs. očekávaná ztráta; přirozená smrt vs. sebevražda, nehoda vs. vražda) 

(Zisook, Shear, 2009; Shear, 2012) a významnou roli hraje kromě dalších proměnných také 

míra podpory ze strany okolí (Zisook, Shear, 2009; Kauffman, 2005). Právě kvalita podpory 

ze strany okolí může být určujícím faktorem, který ovlivní, zda jedincem prožívaný 

zármutek bude nekomplikovaný, či zda se naopak zkomplikuje (Blackman, 2003).  

 

3.5 Dva typy zármutku 

 

Schéma č. 2 Zármutek (vlastní konstrukce, 2019) 
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Proces truchlení je záležitostí silně individuální. Zatímco se autoři shodují v názoru na 

individuální odlišnosti v procesu truchlení, při rozlišování mezi nekomplikovaným a 

komplikovaným zármutkem již autoři takové kongruence nedosahují. Přesto je praxí 

posledních let snaha rozdělit reakce na smrt do dvou skupin – na nekomplikované a 

komplikované.  

 

3.5.1 Nekomplikovaný zármutek  

Nekomplikovaný zármutek (uncomplicated grief), zahrnuje širokou škálu pocitů a reakcí, 

která je obvyklá jako následek ztráty (Worden, 2018). Většina lidí je schopna přijmout 

zármutek (Shear, Shair, 2005; Stroebe, Schut, 2001) a vyrovnat se s ním prostřednictvím 

splnění 4 Úloh truchlení (Worden, 2018) či konceptu Fází přijetí (Kübler-Ross, 2004). 

Každý jedinec truchlí svým jedinečným způsobem a posuzování či kategorizování jeho 

zármutku by mohlo být na škodě celému procesu truchlení. Vymezení, kde začíná 

komplikovaný zármutek, je však samozřejmě nezbytné, a to z toho důvodu, aby bylo možné 

zhodnotit, kdy je truchlícímu potřeba nabídnout intervenci. Na tomto místě je potřeba 

terminologické vymezení ve vztahu ke sledovanému tématu. Autoři vyzdvihují termín 

nekomplikovaný zármutek (dříve normální zármutek) (Zisook, Shear, 2009), neboť je snazší 

kategorizovat komplikace zármutku (jako deprese vzniklá ztrátou blízkého člověka) namísto 

nekončící debaty nad tím, co je a co není normální. K této definici se přikláníme také my. 

Nahlíženo prizmatem speciální pedagogiky, je pro nás koncept normality a normalizování 

nevhodný.   

Jedním z prvních, kteří se zabývali metodickým popisem nekomplikovaného zármutku, byl 

Lindemann. Na základě studia procesu truchlení 101 osob objevil a posléze definoval určité 

podobnosti, které později popsal jako patognomické charakteristiky normálního a akutního 

zármutku (starší název, pozn. aut.). Na základě svých zjištění definoval zármutek jakožto 

syndrom skládající se z 5 součástí: truchlící jedinci dle autora vykazují somatické změny a 

poruchy, silné zaujetí zesnulou osobu, vinu, nepřátelské reakce a změny v chování (1944). 

Ačkoli někteří pozdější autoři vyslovili k Lindemannově definici jisté připomínky, pravdou 

zůstává, že jeho práce je s vysokou četností citována dodnes. Ze současných autorů se 

popisem nekomplikovaného zármutku zabývá především již zmiňovaná Kübler-Rossová či 

Worden. Druhý uvedený se Lindemannovou definicí nekomplikovaného zármutku (sám 

autor jej označuje starším termínem normální zármutek, pozn. aut.) inspiruje a své poznatky 
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z praxe rozpracovává a pro lepší orientaci dělí do čtyř kategorií: 1) pocity, 2) tělesné 

příznaky, 3) myšlení a 4) chování.  

1. Do kategorie pocitů řadí autor smutek, zlost, vinu a výčitky, úzkost, osamělost, pocit 

bezmocnosti, šok, touhu po zesnulém či úlevu.  

2. Mezi tělesné příznaky zařazuje například sevřené hrdlo, přecitlivělost na hluk, pocit 

odosobnění, nedostatek energie, dušnost, svalovou slabost či sucho v ústech.  

3. V návaznosti na ztrátu blízkého člověka mohou pozůstalého stíhat myšlenky jako 

neschopnost uvěřit nastalé situaci, zmatenost, předpojatost a obsesivní myšlenky, 

pocit přítomnosti zesnulého člověka či halucinace.  

4. V oblasti chování se pak jedná o změny v oblasti spánku a stravování, roztržitost, 

společenskou odtažitost, sny o zesnulém, vyhledávání či naopak vyhýbání se 

podnětům, které pozůstalému připomínají ztracenou osobu, vzdychání, hyperaktivitu 

a nepokojnost či pláč (Worden 2018).  

Na základě obsáhlé definice pak Worden shrnuje, že nekomplikovaný zármutek zahrnuje 

širokou škálu emocí obvyklých při ztrátě blízkého člověka (Worden, 2018).  

Ztráta milovaného člověka obvykle vede ke vzniku akutního zármutku, pro ten je typické, 

že je doslova prodchnut touhou, smutkem, vzpomínkami, myšlenkami a představami o 

zesnulé osobě, přičemž pozůstalý vykazuje větší zájem o tento vnitřní svět, než o běžný život 

(Shear, 2012; Shear, Ghesquiere, Glickman, 2013; Duffy, Wild, 2017). U většiny osob se 

akutní zármutek přirozeně vyvine do stavu integrovaného zármutku, kde se pozůstalí 

dokážou znovu zapojit do každodenních činností a najít v nich zájem nebo potěšení (Shear, 

Ghesquiere, Glickman, 2013). 

 

3.5.2 Potřeba vymezení komplikovaného zármutku 

Potřeba pro oddělení komplikovaného zármutku od akutního zármutku a od deprese či 

posttraumatické stresové poruchy je nasnadě - aby mohla být jedinci nabídnuta odpovídající 

míra podpory (Shear, 2012). Odborníci v čele s Dokou, Shearovou a dalšími opakované 

upozorňovali na potřebu vymezení komplikovaného zármutku v rámci Diagnostického a 

statistického manuálu mentálních poruch (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
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Disorders, dále jen DSM7) vydávaného Americkou psychiatrickou společností (APA). 

Komplikovaný zármutek byl dlouho přehlížen či zařazován společně s nesouvisejícími 

kategoriemi – ještě vydání DSM-IV-TR z roku 2000 řadilo zármutek pod „jiné stavy 

vyžadující klinickou pozornost“ společně např. s partnerským poradenstvím, sexuálním 

poradenstvím či problémy mezi rodiči a dětmi (z nichž mnohé ani nevykazují povahu 

duševních poruch). Nicméně v roce 2012 se na webových stránkách APA objevilo, že 

odborná komise přezkoumává případné zařazení diagnózy „Complicated Grief Disorder“8 

do DSM-V (2013). Domníváme se, že se tak stalo v návaznosti na ohlasy odborné 

společnosti, která na toto téma opakovaně upozorňovala (Wakefield, 2012; Shear, Simon, 

Wall et al., 2011 s jejich Complicated Grief and Related Bereavement Issues for DSM-5; a 

zejména pak společný Call to the Field: Complicated Grief in the DSM V, pod kterým jsou 

podepsáni Rando, Doka, Fleming et al., 2012 a další). Dlužno dodat, že podněty na potřebu 

vymezení diagnostických kritérií pro komplikovaný zármutek se mezi odborníky vyskytly 

již mnohem dříve (Horrowitz, Siegen, Holen, 1997).  

V roce 2013 se součástí DSM-V stala diagnóza „porucha protrahovaného zármutku“ 

(prolonged grief disorder, PCBD, Duffy, Wild, 2017). Užívá se pro zármutek ze smrti 

partnera, rodiče, dítěte nebo jiné osoby blízké pozůstalému. Jedná se o trvalý a 

všudypřítomný zármutek charakterizovaný zaujetím zesnulou osobou, je spojen s intenzivní 

emocionální bolestí (např. smutek, pocit viny, hněv, popření, obtíže s přijetím smrti, potíže 

se zapojením do společenských aktivit). Smutná reakce přetrvává atypicky dlouhou dobu po 

ztrátě (minimálně 6 měsíců) a viditelně překračuje očekávané sociální, kulturní nebo 

náboženské normy. Důsledkem je narušení osobních, rodinných, sociálních, vzdělávacích, 

pracovních nebo jiných důležitých oblastí fungování (MKN-V, ICD-11). 

Porucha protrahovaného zármutku se stane také součástí Mezinárodní klasifikace nemocí -

11 (MKN-11) (The International Classification of Diseases ICD-11), která vejde v platnost 

v roce 2022. Porucha protrahovaného zármutku zde bude součástí „poruch spojených se 

stresem“ (kód 6B429). Pro potřeby této práce ovšem budeme využívat dosud ještě 

přiléhavější termín komplikovaný zármutek.  

 
7 Dostupné z https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm/proposed-changes 
8 Diagnóza nakonec byla zařazena pod názvem „porucha protrahovaného zármutku“ 
9 Dostupné z https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/1183832314 

https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm/proposed-changes
https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/1183832314
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3.5.3 Komplikovaný zármutek 

Pokud se přechod z akutního zármutku do integrovaného zármutku z jakéhokoli důvodu 

nezdaří, rozvíjí se u pozůstalého komplikovaný zármutek (Zisook, Shear, 2009; Shear, 2012). 

Ten může jedince doslova uzamknout v akutní fázi zármutku. Z dosavadního studia 

rizikových faktorů pro vznik komplikovaného zármutku se zdá, že jedinci, kteří v útlém věku 

ztratili blízkou osobu či obecně jejich vztah s blízkou osobou byl složitý, mají ke vzniku 

komplikovaného zármutku větší tendenci. To samé se týká také osob s úzkostnou poruchou 

či poruchou nálad, těch, kteří zažili vícenásobnou ztrátu, jedinců se zkušeností 

s nepřiznivými životními událostmi a těch, jejichž špatné zdraví, nedostatek podpory okolí, 

nebo souběžné životní stresy ochromily jejich schopnost přizpůsobovat se nelehkým 

životním událostem (Zisook, Shear, 2009). Domníváme se, že těchto faktorů může nabývat 

také život osob s mentálním postižením – o možném narušení vztahů v rámci rodiny hovoří 

např. Kauffman (2005) či Grey (2013), o nedostatku podpory hovoří Blackmanová (2003) – 

to vše může vést ke zvýšenému riziku vzniku komplikovaného zármutku.  

Komplikovaný zármutek se podobně jako předchozí typ zármutku objevuje v mnoha 

formách a je mu přisuzováno mnoho označení, přičemž některá z nich jsou již dnes vnímána 

jako zastaralá, jedná se např. o patologický zármutek (Freud, 1917, in Freud 1957; Stroebe, 

Stroebe, 1987, in Blackman, 2003; Worden, 2009), morbidní zármutek (Sireling, Cohen, 

Marks, 1988; Brickell, Munir, 2008), nedořešený zármutek (Zisook, DeVaul, 1985, in 

Brickell, Munir, 2008), abnormální zármutek (Pasnau, 1987, in Brickell, Munir, 2008), 

chronický zármutek, opožděný zármutek či přehnaný zármutek (Worden, 2018). Horrowitz 

již před řadou let uvedl, že je mezi normálním a abnormálním, komplikovaným a 

nekomplikovaným obecně velmi tenká hranice a patologičnost zármutku souvisí spíše s 

intenzitou a trváním reakce nežli s prezencí či absencí specifických symptomů v chování 

(Horowitz et al., 1980, in Worden, 2018). Ztotožněný s touto myšlenkou Worden říká:        

„... já osobně preferuji termín „komplikovaný zármutek“ před termínem „abnormální 

zármutek“. „Není to zármutek, který lidé zažívají jako abnormální. Jejich pocit zármutku je 

jejich pocit zármutku. Nesmíme přeceňovat důležitost individuálních rozdílů v zažívání 

zármutku. Každý jednotlivý člověk totiž truchlí svým jedinečným způsobem. Problém tedy 

spočívá v samotném procesu truchlení. Je zde něco, co brání procesu truchlení a nedovoluje 

jedinci posunout se vpřed, dosáhnout adaptace na ztrátu“ (Worden, 2009: s. 137). 
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Obecně lze říci, že komplikovaný zármutek (complicated grief) se vyznačuje 1) 

prodloužením doby zármutku, 2) jeho zveličením, 3) maskováním či 4) odložením (Worden, 

2018). 

1. Chronický či prodloužený zármutek se vyznačuje dlouhým trváním často i v řádu 

let a zdá se, že nikdy nedospěje do stádia uspokojivého ukončení. 

2. Odložený zármutek, anebo také inhibovaný, potlačovaný či odsunutý zármutek, 

vzniká nejčastěji v případech, kdy není bolest dostatečně odtruchlena v době ztráty, 

a její pozůstatky se po nějaké době opět přihlásí, nejčastěji v souvislosti s další 

ztrátou, která zde působí jako spouštěč neodžité bolesti.  

3. Třetí kategorií, souhrnně označovanou jako zveličený zármutek, jsou abnormálně 

silné reakce na zármutek, které svou nepřiměřenou silou často truchlícího jedince 

zcela ochromují a nezřídka se mohou rozvinout v klinickou depresi, úzkostnou 

poruchu či jiné závažné onemocnění.  

4. Poslední formou komplikovaných reakcí je maskovaný zármutek, jehož principem 

je nevědomé vtělení zármutku do jiné formy – truchlící si vyvinou ekvivalent 

citových reakcí na ztrátu, ovšem v jiné formě, než ve formě citů. Maskovaný 

zármutek se nejčastěji projevuje dvěma způsoby, a to ve formě fyzických obtíží 

(somatizování) či sociálně nežádoucího, nepřizpůsobivého chování (Worden, 2018).  

Zármutek se také může stát spouštěčem fyzických či psychických onemocnění, jako deprese, 

mánie, psychózy (srov. Brickell, Munir, 2008), a to jak u majoritní populace, tak u osob 

s mentálním postižením.  

 

3.6 Zármutek osob s mentálním postižením 

Pocity osob s mentálním postižením se do středu pozornosti odborné obce dostávají až v 70. 

letech 20. století, kdy pronikají mezi laickou a odbornou veřejnost informace o podmínkách 

v zařízeních pro osoby s mentálním postižením. Odborníci si poté začali klást otázku, zda 

vůbec a jakým způsobem probíhá truchlení u osob s mentálním postižením. Významnou 

otázkou thanatologů10 především bylo, zda jsou jedinci s mentálním postižením schopni 

pochopit koncept smrti, a tedy porozumět smrti. Schopnost porozumět smrti se stanovuje na 

 
10 Thanatologie je vědní obor o smrti a všech fenoménech, které jsou s ní spojeny (Haškovcová, 2000). 
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základě identifikace pojmů, které jsou považovány za definici smrti – jedná se o univerzalitu 

(každý živý organismus zemře), nevratnost (vědomí toho, že jakmile někdo zemře, nemůže 

již znovu ožít), nefunkčnost (smrt znamená zastavení všech tělesných funkcí), kauzalitu 

(kauzální vztah mezi příčinou smrti a jejím následkem), nevyhnutelnost (vědomí 

nevyhnutelnosti vlastní smrti) (Piaget, 1960, in McEvoy, MacHale, Tierney, 2012). Pokud 

jedinec chápe tyto pojmy, lze konstatovat, že rozumí pojmu smrti (Smilansky, 1987; Brent, 

Speece, 1993 in Chow, McEvoy, Chan, et al., 2017). Názory na úroveň porozumění 

konceptu smrti osobami s mentálním postižením se však různí. Část autorů uvádí, že lidé s 

mentálním postižením rozumí pojmu smrti stejně dobře, jako jiné lidské bytosti (Kauffman, 

2005; Luchterhand, Murphy, 1998; Stoddart, Burke, Temple, 2002). K tomu Kauffman 

uvádí, že ve společnosti panuje klamné přesvědčení, že všichni zástupci majoritní populace 

zcela rozumí pojmu nevratnosti smrti. A stejně tak, jako není pravda, že všichni lidé tomuto 

pojmu opravdu rozumí, není pravda ani to, že lidé s mentálním postižením mu nerozumí 

(Kauffman, 2005). Další výzkumy na druhou stranu ukazují, že chápání smrti osobami 

s mentálním postižením je omezené (Handley, Hutchinson, 2013; McEvoy, MacHale, 

Tierney, 2012; Stancliffe, Wiese, Read, et al., 2016, Chow, McEvoy, Chan, et al., 2017, 

Alcedo, Cristóbal, Gómez, González, 2018, Harper, Wadsworth 1993; McEvoy, Reid, 

Guerin, 2002). 

Autorský tým se ztotožňuje s názorem, že lidé s lehkým či středně těžkým mentálním 

postižením jsou schopni porozumět konceptu smrti, a to alespoň do určité míry (Handley, 

Hutchinson, 2013; McEvoy, MacHale, Tierney, 2012; Stancliffe, Wiese, Read, et al., 2016; 

Chow, McEvoy, Chan, et al., 2017; Alcedo, Cristóbal, Gómez, González, 2018). Jediné, co 

k porozumění potřebují, je citlivý rozhovor, jasné vysvětlení a rovnocenný, lidský a pravdivý 

přístup ze strany rodiny a blízkého okolí.  

Generalizace by zde byla na škodu, což vnímají také autoři, kteří tvrdí, že rozdíly 

v porozumění mohou individuálně kolísat, od částečného až po plné porozumění, přičemž 

konkrétní míra závisí na kognitivních a adaptivních schopnostech (Dodd, McEvoy, Guerin 

et al., 2005; McEvoy, MacHale, Tierney, 2012; McEvoy, Treacy, Quigley, 2017; Muñiz a 

kol., 2017; Young, 2016, obojí in Alcedo, Cristóbal, Gómez, González, 2018).  

Ať tak či onak, názor, že lidé s mentálním postižením konceptu smrti částečně rozumí, 

převažuje. Za klíčový však považujeme názor, že, že porozumění konceptu smrti jedincem 
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s mentálním postižením není podmínkou prožívání pocitu zármutku. Zármutek nad ztrátou 

blízkého člověka cítí jednoduše proto, že se zesnulý ztratí z jejich života, a to bez ohledu na 

to, zda smrt chápou či ne (Harper, Wadsworth, 1993; Luchterhand, Murphy, 1998; Dodd, 

Dowling, Hollins, 2005). K tomuto tvrzení se přiklání také Cimrmannová a kol., když 

k tomu dodává, že „zejména témata, jako je smíření se smrtí, vina nebo odpuštění, nelze 

redukovat pouze na racionální rovinu“ (2020, s. 28). Od té doby, co se „pojetí smutku 

nezaměřuje na schopnost 'porozumět', ale na schopnost 'cítit'“ (Wolfelt in Nolen-Hoeksema, 

Larsen, 1999, in Clute, 2007, s. 3) je zcela nezodpovědné ignorovat zármutek u osob s 

mentálním postižením (Clute, 2007). 

Názory odborníků na způsoby truchlení osob s mentálním postižením můžeme přehledově 

zařadit do dvou proudů11: 

 

1. Lidé s mentálním postižením truchlí stejně jako intaktní populace a se stejným 

rizikem vzniku komplikovaného zármutku. Při ztrátě blízkého člověka tedy potřebují 

stejnou míru intervence a ve stejnou dobu, jako intaktní populace (např. Clute, 2007; 

Doka, 2002; Oswinová, 1991, in Dodd, McEvoy, Guerin, 2005; McRitchie, 

McKenzie, Quayle et al., 2013). 

2. Lidé s mentálním postižením jsou v této oblasti zranitelnější s akcentovanou 

tendencí reagovat na smrt maladaptivně. Potřebují proto větší míru intervence než 

intaktní populace (např. Hollins, Esterhuyzen, 1997; Stoddart, Burke, Temple, 2002; 

Gaus, Steil, Carberry, 1999; Kauffman, 2005; Sheehy, Nind, 2005; Dowling, Hubert, 

White, Hollins, 2006; Brickel, Munir, 2008).  

 

 
11 Tato část výzkumu byla uveřejněna v následujících publikacích:   
JANYŠKOVÁ, K. ŠIŠKA, J. Podpora dospělých s mentálním postižením v období truchlení: Přístupy a metody. 

Speciální pedagogika. 2018, 28(4), 303-310. ISSN 1211-2720. 

JANYŠKOVÁ, K. ŠIŠKA, J. Pozitivní ovlivňování truchlícího procesu u osob s mentálním postižením. In: 

HUTYROVÁ, M. RŮŽIČKOVÁ, V. a kol. Koheze speciální pedagogiky v současnosti. Sborník příspěvků konference 

IV. Olomoucké speciálněpedagogické dny, XVII. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými 

potřebami, IV. konference mladých vědeckých pracovníků. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. 

ISBN 978-80-244-5256-2.  
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Blackmanová považuje za nejvýznamnější faktory ovlivňující truchlení osob s mentálním 

postižením kognitivní schopnosti, životní zkušenosti a podporu okolí (2003). Jelikož škála 

emočních, kognitivních, sociálních a behaviorálních narušení může být široká, může 

truchlení oscilovat mezi téměř neznatelnou reakcí na utrpěnou ztrátu až po zcela rušivé 

projevy, které pozůstalému téměř znemožňují pokračovat v běžném životě (Zisook, Shear, 

2009). Výzkum Alceda, Cristóbalové, Gómezové, Gonzáleze naznačují, že míra reakce 

může záviset na stupni postižení. Jedinci s nižším stupněm postižení v jejich studii 

vykazovali méně významných změn po smrti blízkého člověka než jedinci s hlubším 

postižením (2018).  

 

3.6.1 Nekomplikovaný zármutek osob s mentálním postižením 

Lidé s mentálním postižením pociťují zármutek na fyzické, kognitivní, emoční, behaviorální 

a spirituální úrovni (Doka 2010; Kauffman, 2005; Doody, 2014). Blackmanová (2003, 2008) 

považuje za přiléhavý pro osoby s mentálním postižením i 1) model 7 dimenzí ztráty (Le 

Poindevin's Dimensions of Loss, 1989), kdy smrt má dopad v oblasti emoční, sociální, 

fyzické, životního stylu, výkonu, spirituální a identity a 2) model 6 dimenzí ztráty 

(Schuchter, Zisook, 1993), který upozorňuje na emoční a kognitivní reakce, dimenzi 

vyrovnání se s emoční bolestí, trvající spojení se zemřelým, změny ve fungování osobnosti, 

změny ve vztazích a změny identity (srov. Štaffová 2012). Mezi nejčastější reakce na ztrátu 

zahrnují autoři zármutek, zlobu, vinu, somatické obtíže, neklid či hyperaktivitu, pocit 

odlišnosti, regresi, ztrátu denního rytmu, zážitek zemřelého (jeho fyzickou přítomnost), 

kladení duchovních otázek a hledání vlastní identity a smyslu života (Doka, 2010; 

Luchterhand, Murphy, 1998; srov. Štaffová, 2012). Níže se těmto reakcím věnujeme 

detailněji. 

Zármutek 

Zármutek je typická reakce na smrt blízkého člověka. Obvykle je doprovázen pláčem, 

nemusí to však být pravidlem. Luchterhandová a Murphyová upozorňují, že mnozí jedinci 

s mentálním postižením nedokážou či nejsou připraveni ronit slzy. Jejich truchlení je však 

třeba podpořit, a to ať probíhá jakkoli (1998).  
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Zloba 

Mnoho lidí s mentálním postižením pociťuje po smrti blízkého člověka zlobu (Luchterhand, 

Murphy, 1998; Kauffman, 2005; Grey, 2010; Doody, 2014), kterou mohou ventilovat 

prostřednictvím verbálních útoků, nevhodného chování či projevů nespokojenosti 

(Luchterhand, Murphy, 1998). Truchlící jedinec může pociťovat zlost vůči zemřelému, který 

ho opustil, a to zejména byla-li smrt nečekaná. Jeho odchod může považovat za 

nespravedlivý (Grey, 2010). Zloba se může obrátit také vůči asistentům v pobytovém 

zařízení či vůči rodině (Grey, 2010; Doody, 2014). Důvody mohou být různé, jedním z nich 

může být přehlížení či nerozpoznání jedincova zármutku (Grey, 2010). Přiznání zloby 

směrem k zesnulému rodiči je jednou z nejtěžších věcí. Byl-li tento vztah komplikovaný, 

ambivalentní, hyperprotektivní, může to proces truchlení – proces už tak nelehký – 

komplikovat ještě více (Blackman, 2003). 

Vina 

Vina bývá častým doprovodným pocitem truchlících osob (Luchterhand, Murpy, 1998; 

Kauffman, 2005; Grey, 2010; Doody, 2014). Lidé s mentálním postižením mohou cítit vinu 

za to, že neměli se zemřelým hezký vztah či že jejich poslední rozmluva skončila hádkou. 

Někdy mohou nabýt pocitu, že za smrt nesou odpovědnost oni sami. Je-li toto přesvědčení 

neopodstatněné, hovoříme o magickém myšlení (magical thinking) – o mylném přesvědčení, 

že akce může způsobit akci vzájemně nesouvisející. Domnívají-li se mylně, že za smrt nesou 

vinu, je úkolem podpůrného prostředí pomoci jim pochopit, že je tento pocit bezdůvodný 

(Luchterhand, Murphy, 1998; Blackman, 2008; Brickell, Munir, 2008; Clute, 2010; Read, 

Papakosta-Harvey, 2004; Chow, McEvoy, Chan, et al., 2017). U osob s mentálním 

postižením se může vyskytnout také další typ viny, a sice vina přeživších (survivor guilt), 

kdy si především staří lidé vyčítají smrt každého mladého člověka, kterého přežijí, vyskytuje 

se také u pohrom a neštěstí, po kterých se lidé nedokážou vyrovnat s tím, že jiní se stali 

oběťmi, zatímco oni přežili (Simons, 1979, in Luchterhand, Murpy, 1998; Grey, 2010). Je-

li pocit viny dlouhotrvající, vyžaduje profesionální podporu. 

Somatické obtíže 

Reakcí na emoční stres často bývají somatické obtíže (Luchterhand, Murpy, 1998; 

Kauffman, 2005; Doody, 2014). Lidé s mentálním postižením mohou po ztrátě blízkého 
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člověka pociťovat sevření hrdla, sucho v ústech, tíhu na hrudníku, přetrvávající únavu 

končetin, pocit prázdnoty, bolesti hlavy, bolesti žaludku, přecitlivělost na hluk, lehkou 

závrať či slabost až pocit vyčerpání. Často se objevují změny stravovacích návyků a poruchy 

spánku, obvyklé také bývá vzdychání (Luchterhand, Murphy, 1998; Doody, 2014; Doka, 

2010). V případech, kdy byl ztracený vztah obzvláště silný, se můžou objevit stejné tělesné 

symptomy, jaké měl zemřelý před svou smrtí (Luchterhand, Murpy, 1998). Objevují-li se 

tyto obtíže ve zvýšené míře, pravděpodobně se zármutek komplikuje. 

Neklid, zvýšená aktivita 

Někteří lidé s mentálním postižením reagují na smrt neklidem a zvýšenou aktivitou. Cílem 

je zamaskovat své pocity prostřednictvím zaneprázdněnosti, hektického životního stylu 

(dlouhé procházky, nervózní popocházení, zvýšená psychická i fyzická aktivita). To vše s 

cílem být neustále něčím zaměstnán a nemyslet na bolest a ztrátu (Luchterhand, Murpy, 

1998).  

Pocit odlišnosti 

Zážitek smrti může způsobit, že se pozůstalý cítí odlišný či odtržený od ostatních. Smrt 

blízkého člověka velmi silně změní život pozůstalého, a je tedy vlastně přirozené, že mu 

jeho život připadá tak odlišný (Luchterhand, Murpy, 1998). 

Regrese 

U lidí s mentálním postižením existuje tendence k regresi, zemře-li jejich milovaný. Pocity 

úzkosti a bezmoci mohou vyústit v útěk do starých, již opuštěných, vzorců chování 

(Luchterhand, Murpy, 1998). 

Kognitivní reakce  

Mezi časté reakce patří šok, neschopnost uvěřit realitě, popření, neschopnost zpracovávat 

informace (Doka, 2010; Doody, 2014). 

Ztráta denního rytmu 

U truchlících osob s mentálním postižením často, zvláště v počátečních stádiích zármutku, 

dochází ke ztrátě denního režimu, kdy osoba zčásti či zcela opustí svůj běžný denní rytmus. 

Může dojít k ovlivnění řady aktivit jako je např. pravidelnost ve stravování, porozumění 
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pracovním úkolům a jejich vykonávání, ovlivněny mohou být také volnočasové aktivity. 

Čím je aktivita složitější, tím těžší bývá její dokončení. Tyto úkoly a činnosti se mohou stát 

nezapamatovatelnými, během jejich plnění může u jedince dojít k poklesu koncentrace či k 

nedostatku energie k jejich splnění (Luchterhand, Murpy, 1998). 

Zážitek zemřelého 

Není neobvyklé, když někteří truchlící popisují zážitky, při kterých slyší či vidí zemřelého, 

cítí jeho přítomnost či se jim o něm zdají sny. Nezřídka se pak o těchto zážitcích zdráhají 

hovořit. Tyto pocity v naprosté většině případů nejsou znakem komplikovaného zármutku. 

Problém může nastat, začne-li se jedinec obávat, že ztrácí rozum, případně svěří-li se 

s těmito svými zážitky a nedostane na ně odpovídající zpětnou vazbu. Pak se může situace 

začít komplikovat (Luchterhand, Murphy, 1998).  

Duchovní otázky a spiritualita 

Po smrti blízkého člověka můžou u truchlícího vyvstat spirituální a filozofické otázky 

týkající se života a smrti. Může si klást otázku, proč žije, když jiní umírají, jaký má jeho 

život smysl, kdo vlastně je. Užitečné zde mohou být rituály jako účast na pohřbu či návštěvy 

hřbitova a setkávání s příbuznými (Luchterhand, Murphy, 1998).     

Další 

V návaznosti na individuální charakteristiky truchlícího se může vyskytnout vyhýbání se 

připomínkám zesnulého, stranění se společnosti, pocit osamění, pocit nejistoty, neustálé 

myšlenky na zesnulého, vyhýbání se hovoru o zesnulém (Dodd, McEvoy, Guerin et al., 

2005; Doka, 2010)        

 

3.6.2 Komplikovaný zármutek osob s mentálním postižením 

Jak jsme shrnuli výše, lidé s mentálním postižením mohou být vystaveni vyššímu riziku 

vzniku komplikovaného zármutku. V předchozích odstavcích jsme se věnovali nejčastějším 

projevům zármutku u osob s mentálním postižením. Pokud jakýkoli z nich překročí určitou 

mez, kterou ovšem ze zjevných důvodů nelze objektivně určit, neboť je potřeba zhodnotit ji 

u každého jedince individuálně, může začít docházet ke komplikacím jeho zármutku.  



37 
 
 

Na druhé straně stojí projevy komplikovaného zármutku, jejichž soupis, na základě současné 

odborné literatury, uvádíme níže.  

Kompulzivita, perseverace, ritualizace 

U osob s mentálním postižením často truchlení doprovází kompulzivita. Kompulzivita je 

první odpovědí na změnu, je nástrojem spoutávajícím úzkost a jejím cíle je ochránit jedince 

před pocítěním ztráty. Mohou se připojit také perseverace (ulpívání) a ritualizace, také ty 

fungují s cílem zabránit změně. Kompulzivita je jakýmsi barometrem zármutku či úzkosti, 

neboť má tendenci se zintenzivňovat právě v okamžicích zármutku a bolesti. Pro úspěšné 

zpracování zármutku je však třeba kompulzivitu eliminovat, jelikož může zpomalovat či 

dokonce zastavit průběh truchlení. Navíc pokud se kompulzivita zesiluje, a jedinec si 

uvědomuje, že ho úzkost ovládá stále více, je pravděpodobné, že do své kompulzivity vnese 

také agresi (Kauffman, 2005). 

Závislost, připojení a ambivalence 

Ztratí-li člověk s mentálním postižením osobu, s níž měl vztah založený na vysoké míře 

závislosti, může se tato potřeba závislosti objevit také během truchlení. Závislost ve vztahu 

je rizikovým faktorem pro celý soubor reakcí jako jsou separační úzkost, ztráta sebedůvěry, 

ztráta bezpečí či sebeobviňování. V závislostních vztazích se osoba, na které je druhý 

závislý, může stát nedílnou součástí autoregulace a sebepojetí závislé osoby, a ztráta 

takového vztahu tak může narušit bezpečí, integritu a soudržnost osobnosti. Čím silnější 

pouto je, tím křehčí může být jedincova autonomie, a bude pravděpodobně těžké ji udržet, 

pokud takový vztah skončí. Objeví-li se týrání či zneužívání uvnitř tohoto závislostního 

vztahu, který může být pro jedince s mentálním postižením současně zdrojem pocitu 

bezpečí, identity a ukotvenosti, potom hrozí zvýšené riziko vzniku komplikovaného 

zármutku. Ve vztazích s vysokou mírou závislosti je rizikem vznik ambivalentních pocitů, a 

to nejen po dobu trvání vztahu, ale i po jeho ztrátě. V takovém vztahu totiž může být 

nadřazená osoba jak zdrojem bezpečí a lásky, tak ale i zdrojem napětí, bolesti a zloby. 

Spouštěčem ambivalentních pocitů po ztrátě bývá napětí mezi touhou po obnovení pouta a 

steskem po zemřelém na jedné straně a zraněním, negativitou, bolestí a zlobou na straně 

druhé (Kauffman, 2005).  
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Agrese, zloba, nenávist, pomsta, apatie, paranoia 

Znamením úzkosti či zármutku může být agresivní chování. Je důležité, aby podpůrné 

prostředí bylo vůči těmto projevům obzvláště pozorné, nesmí je brát jako problémové 

chování, ale jako jazyk, jímž se člověk snaží externalizovat svůj zármutek a vztek. 

Podpůrným úkolem číslo jedna je zde snaha o zjištění, co je špatně a pomoci člověku 

vypořádat se s tím (Kauffman, 2005). 

Somatizace 

Somatizace je psychologický proces, ve kterém osoba převádí psychickou bolest na bolest 

fyzickou. Zármutek se může manifestovat skrze nevolnost, bolesti hlavy či nespecifické 

bolesti jiných částí těla. A toto ve zvýšené míře platí právě pro osoby s mentálním postižením 

(Doka, 2002; Doka, 2010). Cílem řešení těchto problémů je v prvé řadě pomoci osobě prožít 

skrývanou psychickou bolest, které se prostřednictvím somatizace vyhýbá, kupř. bolesti 

žaludku často vznikají vlivem úzkosti (Doody, 2014; Doka, 2010). Strategií podpůrného 

procesu v tomto případě bývá nejprve identifikovat pocity a vytvořit konotace s jejich 

odpovídajícími somatickými symptomy (Kauffman, 2005). 

Sebeobviňování, autoagrese, odpor k sobě samému, vina, stud 

Jedním z nejzávažnějších způsobů vyjadřování zármutku, který si také zasluhuje nejvyšší 

míru pozornosti, je sebeobviňování a autoagrese. Sebeobviňování a autoagresivní nutkání 

mohou sloužit jako vodítko k okolnostem, pro které se truchlící člověk obviňuje. V kontextu 

ztráty se mohou objevit věty jako: „Zemřela kvůli mým problémům.“ Kritizování sebe sama 

může být znakem frustrace, nenávisti k sobě samému, sebezničujícího chování. Naléhavost 

tohoto stavu tkví v tom, že jedinec hledá zadostiučinění a uzdravení v sebezničujících 

sklonech. Ubližování sobě samému navíc může nabýt charakteru návykového chování 

(Kauffman, 2005). 

Chronicky nízká hladina smutku ze smrti 

Někteří lidé s mentálním postižením žijí s trvalým pocitem nespokojenosti s vlastní osobou            

a přehnanou sebekritičností či s depresí. Odpovědí na ztrátu u takových osob pak může být 

poměrně nenápadná reakce ve formě chronicky nízké hladiny úzkosti a zármutku. Právě ta 

může být signálem možných skrytých psychických problémů (Kauffman, 2005; Dodd, 

Guerin, McEvoy, 2008). 
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3.7 Faktory ovlivňující truchlení osob s mentálním postižením 

Prožívání zármutku a proces truchlení ovlivňuje řada faktorů a proměnných, mezi 

nejčastějšími jsou např. osobnostní charakteristiky, vztahy s okolím, míra jeho podpory a 

další. V následujících odstavcích poukážeme na možné faktory, které ovlivňují zármutek a 

truchlení specificky u osob s mentálním postižením. Jak uvádí Grey, přítomnost mentálního 

postižení neznamená, že bude jedinec truchlit odlišně (2010). To jsme ostatně shrnuli 

v odstavci věnovaném truchlení osob s mentálním postižením. Přítomnost mentálního 

postižení ale může znamenat vyšší pravděpodobnost, že takovýto jedinec bude při truchlení 

potřebovat podporu okolí (Grey, 2010). Domníváme se, že autor měl na mysli nejen 

samotnou přítomnost mentálního postižení, ale všechny fenomény, životní zkušenosti a 

specifika, které se s postižením mohou pojit. Oblast truchlení je jedna z oblastí, ve kterých 

by bylo na škodu, kdybychom se uchýlili k přílišnému zevšeobecňování. Považujeme však 

za důležité neopomenout význam níže uvedených faktorů a pracovat s nimi při podpoře 

truchlících osob s mentálním postižením. Nejedná se tedy o poukazování na možnou 

odlišnost (zármutku a truchlení) osob s mentálním postižením, ale o uvědomění si jejich 

odlišných životních cest a zkušeností. A nejen to, Luchterhandová a Murphyová uvádějí, že 

tyto faktory a charakteristiky mohou nejen ovlivnit samotný zármutek osob s mentální 

postižením, ale také způsob, jakým okolí tento zármutek vnímá. Tvrdí, že velká část toho, co 

je vnímáno jako jedinečné právě pro prožívání osob s mentálním postižením, odkazuje spíše 

na činy ostatních, než na charakteristiky a činy osob s mentálním postižením (1998).  

 

3.7.1 Vnitřní faktory ovlivňující a provázející truchlení osob s mentálním postižením  

Autoři hovoří o faktorech a specifikách, kvůli kterým mohou smuteční reakce osob 

s mentálním postižením vypadat odlišně od reakcí majoritní populace.  

Obtíže v kognitivní oblasti 

Obtíže v kognitivní oblasti (také obtíže s učením), které jsou vnímány jako ústřední při 

nahlížení na osoby s mentálním postižením (Luchterhand, Murphy, 1998; Stancliffe, Wiese, 

Read et al., 2016), mohou tyto jedince limitovat hned nadvakrát. Za prvé tím, že obtíže v 

porozumění se mohou promítnout také do jejich procesu truchlení (Luchterhand, Murphy, 

1998), přítomnost mentálního postižení např. může u jedince eliminovat schopnost 

konceptualizovat myšlenku, že jednou jeho blízcí zemřou (Grey, 2010). K tomu Alcedo, 
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Cristóbalová, Gómezová, González na základě svého výzkumu uvádějí, že lidé s mentálním 

postižením mohou pro přijetí ztráty vzhledem ke specifikům v kognitivní oblasti potřebovat 

více času (často více než 1 rok) (2018).  

Za druhé je to dáno tím, že přítomnost těchto obtíží je obvykle důvodem, proč s nimi okolí 

nechce o smrti hovořit (Luchterhand, Murphy, 1998). Autoři ovšem zdůrazňují, že 

porozumění truchlení není podmíněno porozuměním konceptu smrti (Luchterhand, Murphy, 

1998; Tuffrey-Wijne, 2013). Ačkoli někteří lidé s mentálním postižením možná opravdu 

nebudou schopni porozumět konceptu smrti či slovům, která toto vyjadřují, není to však 

důvod k tomu domnívat se, že neporozumí svým vlastním pocitům, atmosféře v místnosti či 

nonverbálním signálům při sdělování této zprávy (Tuffrey-Wijne, 2013).  

Tendence reagovat v sociálně žádaném směru 

Někteří lidé s mentálním postižením mají tendenci reagovat pozitivním způsobem, podle 

společenského očekávání (Sigelman, Budd, Winder, et al., 1982, in Luchterhand, Murphy, 

1998). Mohou např. prožívat smutek či vztek, ale reagují tak, jako by cítili být v pořádku. 

Důvodem může být snaha potěšit osoby ve svém okolí. Sinason hovoří v této souvislosti o 

fenoménu handicapovaného úsměvu (handicapped smile), který si některé osoby s 

mentálním postižením osvojily s cílem uchránit společnost pohledu na bolest – v tomto 

případě bolest, kterou jim způsobuje smrt blízkého člověka (1992, in Blackman, 2008). 

Potlačované emoce však mohou vést k problémovému chování. Takovéto problémové 

chování ovšem může působit jako abnormální, vyžadující pozornost, spíše než jako chování, 

kterým se jedinec snaží sdělit svou bolest – jeho zármutek je tak často ignorován nebo 

zanedbán (forgotten grief), což dále může vzhledem k nedostatku podpory a nepochopení 

situace vést ke vzniku komplikovaného zármutku (Blackman, 2003). Autoři hovoří o tom, 

že osoby s mentálním postižením mohou své emoce vyjadřovat redukovaně či odlišně, což 

také může vést k odlišnému vnímání jejich zármutku okolím (Luchterhand, Murphy, 1998).  

O pravých pocitech svědčí chování 

O pravých pocitech truchlících osob s mentálním postižením může svědčit jejich chování, 

které je takzvaným indikátorem jejich psychického i fyzického stavu. Prožívají-li zármutek, 

často se u nich objevují příznaky jako změna spánkového režimu, stravovacích návyků či 

nálady (Luchterhand, Murphy, 1998; Clute, 2010; Blackman, 2016). Uvedené je třeba mít 
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na paměti, neboť právě změna chování se může stát jediným diagnostickým prvkem při 

rozkrytí a porozumění jejich procesu truchlení. U osob vykazujících již před ztrátou 

problémové chování, může prožívaný zármutek toto chování ještě více zdůraznit a 

prohloubit. Především nejsou-li tyto osoby schopny vyjadřovat zármutek verbálně, mohou 

se uchýlit k fyzické agresi, křiku či naopak dlouhému období ticha. Tím ale dochází u jejich 

okolí ke konfliktu mezi reakcí na takovéto chování a snahou pomoci. Odpovědí na ztrátu 

kontroly nad svým životem pak může být jedincovo uchýlení se k sebepoškozování či 

poruchám příjmu potravy (Tuffrey-Wijne, 2013). Když okolí či personál nenalezne spojení 

mezi problémovým chováním a ztrátou blízkého člověka, může se uchýlit k jeho potlačování 

např. medikací (Hollins, Esterhuyzen, 1997), což má však za následek jak neporozumění 

funkci tohoto chování, tak i jeho původu (Sovner, Lowry, 1991, in Hollins, Esterhuyzen, 

1997).  

Zdánlivě nedůležité ztráty 

Z praxe nejsou neobvyklé případy, kdy je okolí překvapeno intenzitou reakce na smrt 

někoho, koho nepovažovali za významného přítele. Zde autoři upozorňují, že nelze 

z vnějšku usuzovat, jaký význam přikládají lidé s mentálním postižením jednotlivým 

vztahům ve svém okolí, i ty zdánlivě nedůležité mohou vnímat jako významné. A navíc, 

jedná-li se o vztahy rodinné, zde připomínají, že osoby s mentálním postižením mohou mít 

omezený okruh příbuzných a každou takovou ztrátu mohou vnímat velmi silně, byť se 

jednalo o příbuzného, se kterým se jedinec prakticky nevídal (Luchterhand, Murphy, 1998; 

Kauffman, 2005). V této souvislosti hovoříme o strachu osob s mentálním postižením, že 

zůstanou na světě sami (Luchterhand, Murphy, 1998).  

Porozumění a komunikace 

Pro získání podpory v období ztráty může být klíčová úroveň jazyka, a to jak porozumění 

(receptivní znalost jazyka), tak i komunikace (exprese). Jazyková bariéra je však častým 

problémem osob s mentálním postižením (Švarcová-Slabinová, 2011). Porozumění nastalé 

situaci (zde smrt rodiče) do jisté míry závisí na porozumění verbálním informacím. Pokud 

jedinec nerozumí těmto sdělením, negativně se to podepíše na úrovni porozumění celé 

situaci (Grey, 2010, blíže v kapitole 3.8). Problémy však mohou nastat i v oblasti exprese. 

Neschopnost sdílet prožívaný zármutek a jeho hloubku s blízkými osobami může být velmi 

stresující (Hollins, Esterhuyzen, 1997; Stoddart, McDonnell, 1999 in Stoddart, Burke, 
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Temple, 2001; Kauffman, 2005; Brickell, Munir, 2008; Focht-New, 1996, in Clements, 

Focht-New, Faulkner, 2004), navíc fakt, že jedinec se svým okolím nesdílí své emoce je 

často mylně vykládán jak emoční oploštělost (Hollins, Esterhuyzen, 1997). Je tedy dobré, 

aby každý jedinec s mentálním postižením měl ve svém okolí takového přítele, který mu 

beze zbytku rozumí. Situace však dozná vážných rozměrů, ztratí-li právě jeho. Vypořádat se 

se ztrátou jednoho z mála, kteří jsou schopni jeho řeči porozumět, je pak dvakrát tak 

bolestivé (Hollins, Sireling, 1991, in Hollins, Esterhuyzen, 1997; Kauffman, 2005). Jeden 

z výzkumů také ukázal, že lidé s mentálním postižením své emoce nesdílejí tak často, navíc 

okolí (v tomto případě asistenti v pobytovém zařízení), se jich tak ně tak často neptají 

(Gilrane-McGarry, Taggart 2007). 

Historie ztrát 

Pro některé osoby s mentálním postižením začíná proces ztráty již v útlém věku. Osoby, 

které byly např. v dětství odmítnuty rodiči a umístěny do institucionální péče, se později 

mohou potýkat s problémy při navazování dalších vztahů (viz Bowlbyho teorie citové 

vazby). Toto nedostatečně pevné či chybějící pouto zapříčiňuje u řady dospělých osob s 

mentálním postižením další komplikace spojené s truchlením (Tuffrey-Wijne, 2013). 

Ztráta identity 

V období ztráty dochází u truchlícího člověka k sebereflexi, přirozeně se obrací do svého 

nitra a pohlíží na sebe samého. Zemřela-li však osoba, která byla zodpovědná za způsob, 

jakým na sebe jedinec pohlíží, nastává u jmenovaného komplikovaná situace. Toto následné 

formování identity a způsobu, jakým člověk s mentálním postižením vidí sám sebe, bývá 

důležité téma procesu truchlení (Tuffrey-Wijne, 2013). 

Riziko vzniku psychických poruch 

Přítomnost mentálního postižení může znamenat zvýšenou náchylnost k psychickým 

problémům (Luchterhand, Murphy, 1998; Dodd, Dowling, Hollins, 2005; Emerson, Hatton, 

2007; Tuffrey-Wijne, 2013; Stancliffe, Wiese, Read, et al., 2016). Vystavení nepříznivým 

životním událostem, jejichž příkladem může být smrt člena rodiny či přítele, tak podstatně 

zvyšuje riziko dalšího rozvoje psychických problémů (Hastings, Hatton, Taylor, Maddison, 

2004; Stancliffe, Wiese, Read, et al., 2016; Tuffrey-Wijne, 2013).  
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Duchovní život, náboženské přesvědčení 

Duchovní založení, náboženství a víra samozřejmě nejsou typicky vázané na mentální 

postižení. Uvádíme je zde však proto, že je potřeba s touto oblastí nakládat u truchlících osob 

s mentálním postižením se zvláštním zřetelem a s ohledem na naplnění všech jedincových 

potřeb (viz model smrti bio-pycho-socio-transcendentální, Haškovcová, 2000, či spiritualita 

dle Říčana, 2004). Kulturní a náboženské zvyklosti jsou jedním z mantinelů, které definují 

jedincovo prožívání života a smrti a doznávají velké důležitosti právě v období ztráty blízké 

osoby. Truchlení může být snazší, provází-li ho důvěrně známé rituály (pohřeb, výročí 

úmrtí). Je důležité nesnižovat důležitost náboženských potřeb, a to především, byla-li 

náboženská identita centrální součástí dosavadního jedincova života (Grey, 2010).  

Magické myšlení 

Neporozumění konceptům smrti může vést ke vzniku již zmíněného magického myšlení, 

jedinec si například může myslet, že smrt je dočasná a zesnulý se vrátí. Logicky, s tím, jak 

se jeho milovaný nevrací, se tak může začít domnívat, že jím byl opuštěn (Stenfelt, Kroese 

a kol., 1997, in Chow, McEvoy, Chan, et al., 2017; Dodd, Dowling, Hollins, 2005). To může 

vést ke zlobě a vzniku komplikovaného zármutku.  

 

3.7.2 Vnější faktory ovlivňující a provázející truchlení osob s mentálním postižením 

Zajímavý názor, který zastává několik autorů, se přibližuje spíše druhému proudu - podle 

nich způsob, jakým truchlí lidé s mentálním postižením, není ani tak ovlivněn specifiky 

mentálního postižení, ale způsobem, jakým s nimi jedná jejich okolí (např. Dell’Aquila, 

1996, in Clute, 2007; Bonell-Pascual et al., 1999; Waitman, Conboy-Hill, 1991; 

Luchterhand, Murphy, 1998; Lavin, 2002, in Doka, 2010; Morgan, McEvoy 2014). Tyto 

vnější faktory, které mohou ovlivňovat truchlení osob s mentálním postižením, uvádíme 

níže. 

Smrt je popisována v eufemismech 

Lidé s mentálním postižením potřebují sdělení oproštěná od abstrakce a symboliky 

(Cimrmannová a kol., 2020; Michalík a kol., 2011). Smrt je však v západní společnosti často 

popisována prostřednictvím eufemismů (např. „odešel na věčnost“, „spí věčným spánkem“, 

„zesnul“), které pro svou abstrakci působí na jedince s mentálním postižením zmatečně 
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(Waitman, Conboy-Hillová, 1991; Sinason, 1992, in Blackman, 2003; Luchterhand a 

Murphy, 1998; Blackman, 2003; Kauffman, 2005; Grey, 2010; Tuffrey-Wijne, 2013). Navíc 

je jim často informace o smrti blízkého člověka zamlčována či sdělována nevhodným a 

necitlivým způsobem (Blackman, 2003; Persaud, Persaud 1997, in Boyden, Freeman, Offen, 

2009; Tuffrey-Wijne, 2013; Chow, McEvoy, Chan, et al., 2017). A to přesto, že pravdivá 

komunikace významně podporuje nekomplikovaný proces truchlení (Haškovcová, 2007). 

Ochrana před „špatnými zprávami“ 

Okolí se často snaží osoby s mentálním postižením chránit před „špatnými zprávami“, a 

proto s nimi o smrti nemluví, někdy se sdělením špatné zprávy vyčkávají týdny či měsíce, 

jindy se rozhodnou zprávu nesdělit vůbec (Bricknell, 1983 a Oswin, 1991, obojí in Hollins, 

Esterhuyzen, 1997; McRitchie, McKenzie, Quayle, et al., 2013). Zamlčené téma je totiž 

považováno za méně bolestivé (Luchterhand, Murphy, 1998; Grey, 2010; Kauffman, 2005; 

Tuffrey-Wijne, 2013; Todd, 2004, Todd, Bernal, Forrester, 2013). Podpůrný proces je tak 

ovšem přerušen dříve, než vůbec započal (Hollins, Esterhuyzen, 1997; Luchterhand, 

Murphy, 1998). V této souvislosti hovoří Seltzer (1985, in Moralez, nedatováno) o „rušivých 

událostech“ (upsetting events), před kterými se intaktní populace snaží jedince s mentálním 

postižením uchránit. Novosád však upozorňuje, že je-li informace sdělena srozumitelně a 

empaticky a respektuje zásady komunikace s osobami s mentálním postižením, není pro 

obavy z neporozumění důvod (2009). 

Oswinová (1991, in Clute, 2007, s. 52) dodává: „Rozdíl v truchlení u osob bez mentálního 

postižení a u osob s mentálním postižením není nejlépe zřetelný v jejich reakcích, ale v 

postojích vůči nim.“ A dodává, že lidé s mentálním postižení se snadno mohou stát 

„zapomenutými“ a zavádí v této souvislosti termín „forgotten people“ (1991, in Boyden, 

Freeman, Offen, 2009). 

Vyhýbání se vlastní smrtelnosti 

Důvod, proč okolí, např. asistenti, o tématu smrti nechtějí hovořit, může tkvět také 

v nevyrovnání se s jejich vlastní smrtelností (Blackman, 2005; Tuffrey-Wijne, Rose, 2017). 

Existují důkazy, které naznačují, že asistenti se tomuto tématu vyhýbají, protože se buď 

chrání před možným stresem, nebo proto, že nevědí, jak o tématu hovořit (Wiese, Stancliffe, 

Dew et al., 2013). Téma smrti je obtížné jako takové a zdá se, že přidání mentálního postižení 
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jako další proměnné, toto téma komplikuje ještě více (Bekkema, de Veer, Hertogh , Francke, 

2014, in Stancliffe, Wiese, Read, et al., 2016). Situaci může komplikovat také organizační 

kultura daného pobytového zařízení (Tuffrey-Wijne, Rose, 2017; Doody, 2014). Todd 

v tomto ohledu nabízí úvahu, že nezávislost, začleňování a účast na dění byly a jsou klíčové 

koncepty psychopedie po celá desetiletí. Mluvit o konci života tak může znamenat rozjímání 

o ztrátě této nezávislosti, o stažení se z účasti na každodenním životě, což dle něj toto 

paradigma rozporuje (2013). 

Důležitý je způsob sdělení špatné zprávy 

Způsob, jakým se jedinec s mentálním postižením se ztrátou vyrovná, může do velké míry 

záviset také na způsobu, kterým je mu tato ztráta sdělena. Smrt (ztrátu) můžeme dělit z 

hlediska času – rozlišujeme smrt náhlou, rychlou a pomalou. Terminologické rozdělení 

nabízí Haškovcová. Smrt náhlá přichází zcela nečekaně, doslova blesk z čistého nebe (např. 

automobilová nehoda). Pojem rychlá smrt je chápána jako nemoc, která během velice 

krátkého časového úseku vede ke smrti (např. infarkt myokardu). Oba tyto typy lze označit 

termínem neavizovaná smrt. Na opačném pólu stojí nemoc, která dává s předstihem, často 

velkým, najevo, že povede ke smrti. Toto staví člověka před rozhodnutí, jak se zachová dále, 

klade na něho nezměrnou zátěž, na druhé straně ale nabízí prostor připravit se na smrt. Zde 

mluvíme o avizované smrti čili o smrti pomalé (Haškovcová, 2000). Zatímco první dva typy 

přicházejí zcela nečekaně a člověk nemá čas připravit se na ztrátu, rozloučit se, případně 

odpustit, druhý typ, ač v mnohém těžší a bolestivější, tyto možnosti skýtá. Proto, umírá-li 

blízký jedince s mentálním postižením, je na místě nečekat, a do celé situace jej zasvětit, a 

využít tak efektivně zbývající čas.  

Je třeba nejen sdělit jedinci zprávu ve správný čas, ale zvolit také tempo, kterým ho o celé 

situaci zpravíme. Tuffrey-Wijne např. doporučuje rozdrobit informaci do menších kousků a 

postupně, krok za krokem, budovat v jedinci s mentálním postižením porozumění (2013, 

srov. Štaffová, 2015, viz kap. 4.2).  

Znevýhodnění z důvodu diagnózy 

Dell’Aquila na základě svých zjištění doplňuje, že u jedinců s mentálním postižením vytváří 

již samotná přítomnost postižení znevýhodněnou společenskou pozici se znevýhodněným 

přístupem k truchlení (1996, in Clute, 2007). Zde vnímáme paralelu s výzkumy Hollinsové 
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a Esterhuyzenové (1997) a Luchterhandové a Murphyové (1998), a sice že jedinci 

s mentálním postižením mohou být automaticky posuzování odlišně, a to pro samotnou 

existenci mentálního postižení.  

Bariéry komplikující truchlení  

V souvislosti s konstruktem mentálního postižení lze hovořit také o bariérách, které 

komplikují truchlení, a o omezených zdrojích, ze kterých mohou lidé s mentálním 

postižením čerpat při ztrátě blízkého člověka. Autoři hovoří o omezených možnostech, jak 

nalézt útěchu od bolesti v období zármutku (např. spontánní samostatná návštěva hřbitova, 

volnočasové aktivity, odjezd na dovolenou) (Luchterhand, Murphy, 1998; Persaud, Persaud, 

1997, in Blackman, 2003; Brickell, Munir, 2008), omezení se může týkat také zdrojů 

finančních (Tuffrey-Wijne, 2013). Majoritní populace může čelit zármutku a životním 

změnám tím, že nad situací převezme kontrolu, a to prostřednictvím vyhledávání 

uklidňujících aktivit či vytvářením příjemné atmosféry. Pro osoby s mentálním postižením 

je však toto jednání často nereálné a jeho výhody nedosažitelné. Jejich jedinou možností je 

často spolehnout se na dobrou vůli svých asistentů či rodinných příslušníků, kteří jim 

takovou aktivitu pomohou zrealizovat (Luchterhand, Murphy, 1998). Lidé s mentálním 

postižením jsou při dosahování svých potřeb i přes veškeré snahy stále velmi závislí na 

ostatních lidech (Tuffrey-Wijne, 2013), přičemž podpora ze strany okolí je často 

nedostatečná (Blackman, 2003). Tato závislost však proces truchlení ještě více komplikuje, 

a to především v případě, že zemřela právě osoba, na které byl jedinec s mentálním 

postižením primárně závislý (Tuffrey-Wijne, 2013). Na druhou stranu může někdy okolí či 

rodina jedince s mentálním postižením až přehnaně prosazovat své domněnky o tom, co je 

pro daného jedince nejlepší. Toto přehlížení a oslabování práva na sebeurčení však také 

může vést k neuspokojení a potlačení jedincových potřeb (Tuffrey-Wijne, 2013).  

Vyloučení ze smutečních rituálů 

Další výzkumy hovoří o vyloučení osob s mentálním postižením ze smutečních rituálů, např. 

pohřbu (srov. Hollins, Esterhuyzen, 1997; Markell, 2005; Blackman, 2003; Grey, 2010; 

Kauffman, 2005; Forrester-Jones, 2013; Mappin, Hanlon, 2005, obojí in Alcedo, Cristóbal, 

Gómez, González, 2018, McRitchie, McKenzie, Quayle, et al., 2013). Nezřídka dochází 

k případům, kdy rodina nepřizve osobu s mentálním postižením na pohřeb s cílem uchránit 

ji od bolestivých pocitů či prostě proto, že jim to připadá zbytečné (Kauffman, 2005). Jeden 
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ze starších výzkumů dokládá, že pouze 54 % osob s mentálním postižením ze vzorku 50 

osob se zúčastnilo pohřbu svých rodičů (Hollins, Esterhuyzen, 1997). Zčásti proto, že se 

rodina obávala, že by to pro jedince bylo příliš emočně náročné (46 %), zčásti proto, že se 

téhož obával personál pobytové služby (15 %) a pak také proto, že se pohřbu nechtěl 

zúčastnit sám jedinec (15 %). Pouze 16 % z nich mělo možnost navštívit hrob svým rodičů. 

Přitom rodinní příslušníci hrají v životech osob s mentálním postižením velkou roli, zvláště 

žijí-li ve společné domácnosti (Krauss, Erikson, 1998, in Clute, 2007; Handley, Hutchinson, 

2013). Vyčlenění z rituálů odstřihne člověka s mentálním postižením od příležitosti 

pozitivně z těchto rituálů čerpat. Vede to však také k tomu, že se jedinec může cítit 

upozaděný, nedůležitý a nekompetentní, izolovaný, smutný či dokonce naštvaný (Tuffrey-

Wijne, 2013), což jsou další pocity, které jeho psychický stav mohou ještě více zhoršit. 

Navíc se může domnívat, že smrt je tabu a nesluší se o něm s rodinou hovořit, což vede k 

prohlubování již zmíněných problémů (Kauffman, 2005). Je prokázáno, že zahrnutí do 

smutečních rituálů přináší truchlícímu jedinci užitek (Forrester-Jones, 2013, Worden, 2009, 

Kauffman, 2005). Jedinec ovšem musí být zapojen smysluplně, ne pouze periferně (pouhá 

fyzická přítomnost bez možnosti porozumět situaci a těžit z ní) (Markell, 20015). Jako 

doklad toho, že se situace pomalu mění, hovoří nový výzkum Alceda et al. o zahrnutí 2/3 

jedinců do smutečních rituálů (Alcedo, Cristóbal, Gómez, González, 2018).  

Nedostupnost informací 

Autoři dokládají také znesnadněný přístup k relevantním, avšak srozumitelným informacím 

(Luchterhand, Murphy, 1998; Grey, 2010; Michalík a kol., 2011; Kauffman, 2005). Lidé s 

mentálním postižením nemají příležitost se o smrti učit, v běžném životě obvykle nezískají 

relevantní informace, a to často ani když sami umírají, ani když umírají osoby, na kterých 

jim záleží (Taggart, et al., 2012; Wiese, Stancliffe, Dew et al., 2013; Stancliffe, Wiese, Read, 

et al., 2016).  

Nerozpoznaný zármutek 

Podobně jako jsme výše hovořili o ignorovaném či zanedbaném zármutku, hovoří autoři také 

o „nerozpoznaném zármutku“ (Worden, 2018; Blackman, 2003; Boyden, Freeman, Offen, 

2009; Dowling, Hubert, White, Hollins, 2006; Clements, Focht-New, Faulkner, 2004). 

Přestože osoby s mentálním postižením vyjadřují během truchlení celou řadu reakcí jako 

běžná populace, nejsou tyto často okolím rozpoznány, a nastává tak riziko vzniku 
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komplikovaného zármutku (Blackman, 2103; Clements et al. 2004, in Boyden, Freeman, 

Offen, 2009). Může také nastat, že okolí těmto příznakům, ať už vědomě, či nevědomě, 

nepřikládá váhu, anebo na tyto příznaky reaguje nevhodně (Blackman, 2013). 

Společností zneuznaný zármutek 

Pro situace, kdy podpora chybí, byl zaveden termín „společností zneuznaný zármutek“ 

(disenfranchised grief, unaccepted grief; unacknowledged grief, Lavin, 2002 in Doka, 2010). 

Užíváme jej pro zármutek následující velkou ztrátu, která není nebo nemůže být upřímně 

přiznána, zármutek, který osoba nemůže veřejně odtruchlit, či ve kterém není podporována 

(Doka, 2002; Doka, 2010; Read, Elliot, 2007, in Doody, 2014). Takový zármutek může vést 

ke vzniku psychických problémů (srov. Blackman, 2003). Kauffman (2005) tvrdí, že lidé s 

mentálním postižením jsou dehumanizováni přehlížením svých pocitů, zvláště pak pocitů 

týkajících se ztráty a smrti, a hovoří v této souvislosti o „zbavení práva na zármutek“. 

Jako zdroj možného rizika v intencích truchlení osob s mentálním postižením spatřuje 

Tuffrey-Wijne také trend independent living. Ačkoli tento způsob života nabízí svobodu při 

plánování vlastního života, může na druhou stranu přinášet také pocit opuštěnosti či dokonce 

izolace. Ve chvílích zármutku pak může být podpora hůře dostupná (Tuffrey-Wijne, 2013). 

Starší výzkum Hollinsové a Esterhuyzenové dokládá, že celých 72 % asistentů z pobytové 

služby se domnívalo, že ztráta rodiče neměla na pozůstalého jedince žádný vliv, a to i přesto, 

že předtím uvedli, že u jedince pozorovali zvýšenou podrážděnost, nevhodnou mluvu, 

letargii a hyperaktivitu (1997). Tyto projevy nespojovali se ztrátou, nýbrž se samotnou 

diagnózou mentálního postižení.  

 

3.8 K pojetí ztráty osob s mentálním postižením, ztráta rodiče a návazné ztráty 

Specifika rodin s dítětem s mentálním postižením 

Všechny rodiny procházejí během svého vývoje určitými stádii. Patří mezi ně životní 

události a fáze jako je narození dítěte, začátek jeho školní docházky, utváření prvních 

partnerských vztahů, zahájení profesního života, svatba, narození dětí a vnoučat, odchod do 

důchodu a samozřejmě také smrt (Carter, McGoldrick, 1985, in Grey, 2010). U mnohých 

jedinců s mentálním postižením však některé z těchto fází nenastanou, některé životní 

zkušenosti proběhnou odlišně či neproběhnou vůbec, s čímž se logicky mohou pojit pocity 



49 
 
 

snížení vlastního potenciálu či vyloučení z rodinných rituálů. Splnění některých základních 

vývojových úkolů může být pro osoby s mentálním postižením nedosažitelné – např. odchod 

z domova, navázání partnerského vztahu, narození dětí, role prarodiče a další (Mandzáková, 

2013; Grey, 2010). Greyová uvádí, že následkem toho jedinci s mentálním postižením 

neprožívají své vlastní životní fáze, ale často prožívají život skrze životní fáze ostatních - 

svých přátel, rodičů, blízkého okolí - a dodává, že rodiny s jedincem s mentálním postižením 

tak budou zármutek prožívat odlišným způsobem (Grey, 2010). Narození dítěte s mentálním 

postižením totiž s velkou pravděpodobností bude pro rodinu znamenat šok (Doka, 2010). 

Často pak dochází k tomu, že takovéto rodiny procházejí jinými etapami a milníky než 

rodiny majoritní. Mezi faktory, které ovlivňují způsob, jakým se rodina vypořádá se ztrátou 

milovaného člena, jsou role, jakou zesnulý zastával v rodině, způsob, jakým byla řízena 

emocionální integrace uvnitř rodiny, fakt, zda rodina podporuje nebo naopak potlačuje 

vyjadřování emocí (Worden, 2003, in Grey, 2010). Sdílené truchlení, které může přinášet 

velkou úlevu od zármutku, může být uvnitř těchto rodin vnímáno jako velmi obtížné a 

bolestivé, a jedinci tedy nesou svůj zármutek v izolaci, každý sám. Zármutek tak nenabývá 

podoby interakční, nýbrž individuální (Grey, 2010). 

Truchlení v rodinách s jedincem s postižením může být kromě neprožití významných 

životních fází ovlivněno také jejich vlastními specifickými životními podmínkami: ztrátou, 

kterou mohli vnímat v tom, že se jim narodilo dítě s postižením, strachem, který vnímají 

z vlastního stárnutí a který v souvislosti s tím pociťují o svého potomka s postižením (Doka, 

2010). 

Ztráta rodiče = ztráta nejlepšího přítele 

Smrt rodiče je jednou z nejzásadnějších ztrát v životě dítěte (Worden, 2018). U osob s 

mentálním postižením může toto cítění přetrvávat do dospělého věku, neboť mnozí jedinci 

zůstávají závislí na svých rodičích i v dospělosti (Michalík a kol., 2011). Jeho ztrátou tak 

mohou ztratit také nejbližšího přítele (Kauffman, 2005; Blackman, 2003). Žili-li ve společné 

domácnosti, může tato ztráta nabývat mnohem větších rozměrů, neboť se k ní mohou 

přidružovat ztráty návazné (Kauffman, 2005; Blackman, 2003; Boyden, Freeman, Offen, 

2009; Brickell, Munir, 2008; Clements, Focht-New, Faulkner, 2004; Dodd, Dowling, 

Hollins, 2005; Chow, McEvoy, Chan, et al., 2017) - nutnost opustit domov a odstěhovat se 

do pobytového zařízení (ztráta domova), s tím související ztráta svobody, ztráta stálosti a 
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rutiny (ztráta předvídatelnosti světa) a další (Kauffman, 2005). K tomu Van Dyke (2003, in 

Clute, 2007) uvádí: „Z mých zkušeností s poradenstvím osobám s mentálním postižením 

vyplývá, že nikoliv konečnost smrti jejich jediného rodiče, ale z toho plynoucí vlivy, jako je 

nedostatečné plánování budoucnosti, jsou tím, co na nich zanechává nejhlubší emocionální 

jizvy.“  Navíc může takto hluboká ztráta oživit smutek a bolest z dřívějších ztrát – a to 

především, nebyly-li tyto dřívější ztráty zpracovány.  

Ztráta rodiče = ztráta pečovatele12 

Smrt jednoho z rodičů navíc může způsobit, že se péče a podpora potomka s mentálním 

postižením stává pro pozůstalého rodiče (či další rodinné příslušníky) neúnosně obtížnou, 

tím více, je-li rodič vysokého věku. Tato ztráta může citelně narušit rodinnou rovnováhu a 

může se stát, že zbývající rodič o jedince s mentálním postižením nedokáže pečovat vůbec 

(Worden, 1983, in Blackman, 2003; Delorme 1999 in Stoddart, Burke, Temple, 2002; 

Brickell, Munir, 2008). Toto může nastat zejména v případech, kdy zemřel rodič - pečovatel, 

fyzicky zdatný rodič či silná autorita (Blackman, 2003). Situace však může mít také odlišný 

scénář. Vztah rodiče a jeho potomka s mentálním postižením může být oboustranně závislý. 

Tato vzájemná závislost se může manifestovat na různých úrovních: emocionální, praktické, 

finanční (Thompson, 2002; Magrill, 1997, obojí in Blackman, 2003). Mohou tak nastat 

případy, kdy zdatný jedinec s mentálním postižením naopak převezme starost o péči a 

podporu svého křehkého postaršího rodiče (Blackman, 2003; Strnadová, 2009) a s tím pojící 

se péči o domácnost. V takovýchto případech může úmrtí rodiče a s tím spojené stěhování 

do pobytového zařízení (není-li možné, aby jedinec, byť schopný, zůstal ve svém domově), 

vést u takto emancipovaného a samostatného jedince k pocitům nekompetentnosti a 

nepotřebnosti (Oswin, 1985, 1991, in Blackman, 2003). Na vzrůstající počet přestárlých 

primárních pečovatelů již před více než 20 lety upozorňovaly Hollinsová a Esterhuyzenová 

(1997).  

Komplikované vztahy rodič - dítě 

Opačně o vztahu rodič – dítě hovoří Strickler (2001, in Blackman, 2003), ten tvrdí, že děti s 

mentálním postižením mnohdy postrádají specifické chování, které děti bez postižení 

 
12 Přestože výzkumný tým upřednostňuje zmocňující termín podpora před pasivním termínem pomoc, péče, 
a rodiny a pracovníky v sociálních službách vnímáme jako nositele podpory, tak v případech, kdy je termín 
péče a pečovatel přiléhavější (jako v tomto případě), volíme tento. 
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používají k poutání pozornosti svých rodičů. V důsledku toho navazují děti s mentálním 

postižením méně často silné pouto se svým rodičem, a častěji tak v těchto rodinách může 

docházet k týrání (Valentine, 1990, in Blackman, 2003). Vzájemný vztah rodič - dítě, který 

byl ukončen smrtí rodiče, je tak prosycen zlobou, která komplikuje vypořádání se se ztrátou. 

Tato zloba může pramenit také z jiných zdrojů – může nastat obviňování rodiče za vlastní 

postižení, za celoživotně nastavovaná omezení, jedinec může vinit rodiče za opuštění a 

umístění do pobytového zařízení, za to, že byl celoživotně vnímán jako neinteligentní a 

nešikovný člověk či za hrubé chování a ponižování či již uvedené týrání (Blackman, 2003). 

Přiznání zloby směrem k zesnulému rodiči je pro pozůstalého jednou z nejtěžších věcí 

(Blackman, 2003). Sinason (1992, in Blackman, 2003) dále hovoří o tendenci některých 

rodičů udržovat svého potomka s mentálním postižením v jakémsi věčném dětství. 

Pozůstalý potomek tak může cítit vůči rodiči zlobu za to, že mu bránil v psycho-sexuálním 

vyzrání, a že lpěl na tomto modelu, který ho „uchránil“ od dospění a převzetí odpovědnosti. 

Právě toto lpění může sloužit jako neukončené pouto mezi ním a jeho zesnulým rodičem 

(Blackman, 2003). 

Je-li vztah zároveň prodchnut láskou, pak neprožívá pozůstalý jedinec s mentálním 

postižením pouze zlobu, ale povaha jejich vztahu nabývá ambivalentního charakteru. Také 

ten další vypořádávání se se ztrátou komplikuje (Kauffman, 2005). Není-li zloba prožita a 

plně zpracována, může se během truchlení ze ztráty rodiče vynořit na povrch také bolest ze 

ztráty toho, co mohlo být. Již Freud napsal, že každá lidská bytost zažívá vnitřní konflikt 

mezí láskou a nenávistí 1917, in Freud, 1957). Ztráta rodiče, jakkoli významná téměř pro 

kohokoli, může být pro jedince s mentálním postižením ztrátou velmi komplexní, protože 

doprovodných ztrát v rámci vztahu může být více a mohou být velmi komplikované. Někdy 

může být absence vřelého pouta s rodičem vnímána jako ztráta ještě před tím, než rodič 

zemře (Blackman, 2003). Ztráta rodiče pak také může pro osobu s mentálním postižením 

znamenat nejasnou budoucnost, které se právem může obávat (Tuffrey-Wijne, 2013). 

Jedinec se navíc může strachovat, že zemřou také další lidé z okolí. Svět se mu může zdát 

jako nepředvídatelný, mimo kontrolu a nebezpečný (Luchterhand, Murphy, 1998). 

Dodd, Dowling, Hollins uvádějí, že Bowlbyho teorie vazby dosahuje u osob s mentálním 

postižením zvýšeného významu a je potřeba ji mít při podporovaném truchlení na zřeteli 

(2005). 
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Ztráta asistenta = ztráta nejlepšího přítele 

Podobně jako ztráta rodiče může někdy působit také ztráta asistenta v pobytové službě 

(Handley, Hutchinson, 2013). Nejen, že ztráta člověka, který možná byl nejlepším přítelem 

a základním pečovatelem, jistě způsobí jedinci s mentálním postižením bolest, ale mohou se 

k tomu přidružit také návazné ztráty – stěhování na jiné oddělení, navazování vztahu s 

novým asistenta a další (Tuffrey-Wijne, 2013). S uvedeným do jisté míry souvisí fenomén 

historie několikanásobné ztráty (Luchterhand Murphy, 1998; Kauffman, 2005; Clute, 2010; 

Blackman, 2016). Je více než pravděpodobné, že lidé s mentálním postižením ve svém 

životě, stejně jako všichni ostatní, zažili mnoho ztrát. Pravděpodobně zažili odchod 

oblíbeného asistenta, či se sami několikrát stěhovali do jiného zařízení sociálních služeb, 

ztratili přátele, se kterými žili, přišli o práci. Pokud člověk s mentálním postižením ztratí 

osobu, se kterou měl blízký vztah, může se stát, že všechny předchozí ztráty se mohou 

obnovit prostřednictvím této nové ztráty (Luchterhad, Murphy, 1998). Někteří jedinci nadto 

mohou pociťovat zármutek a ztrátu nad vlastním postižením, nad skutečností, že jsou 

považování za odlišné (Doka, 2010). 

 

3.9 Truchlení osob s mentálním postižením očima výzkumného týmu 

Vzhledem k výše uvedenému – vnitřním a vnějším faktorům a návazným ztrátám – se 

přikláníme k druhému proudu vnímání truchlení osob s mentálním postižením, a sice, že lidé 

s mentálním postižením jsou v této oblasti zranitelnější, a potřebují proto větší míru 

intervence než majoritní populace (např. Gaus, Steil, Carberry, 1999; Kauffman, 2005; 

Sheehy, Nind, 2005). Silně se také ztotožňujeme s názorem, že způsob, jakým truchlí lidé s 

mentálním postižením, není ani tak ovlivněn specifiky mentálního postižení, ale způsobem, 

jakým s nimi jedná jejich okolí (např. Dell’Aquila, 1996, in Clute, 2007; Bonell-Pascual et 

al., 1999; Waitman, Conboy-Hill, 1991; Luchterhand, Murphy, 1998; Lavin, 2002; Morgan, 

McEvoy, 2014). Proto považujeme za nezbytné, aby byl personál a okolí osob s mentálním 

postižením vybaven relevantními informacemi a empatií, a nedocházelo tak k z vnějšku 

vytvořeným komplikacím v zármutku této sledované cílové skupiny. Potřebu hlubšího 

informování a dovzdělávání zejména pracovníků v pobytových službách, na které je část 

této práce zaměřena, vnímáme jak skrze dostupnou odbornou literaturu, tak také skrze 

vlastní zkušenost z kontaktu s nimi 
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3.10 Zaměření výzkumu v kontextu odborné literatury a odborné praxe výzkumného 

týmu 

Témata a cíle předkládaného výzkumu vykrystalizovala ze dvou pramenů, 1. ze studia 

odborné literatury a článků, na základě jejichž analýzy, syntézy a komparace jsme v průběhu 

let byli schopni definovat naši hlavní oblast zájmu. Studiu této literatury se autoři věnují již 

více než deset let, a to od samotných počátků pregraduálního studia hlavní řešitelky. 2. 

hybným momentem, který utvářel naši percepci předestřené oblasti, byl kontakt s rodinami, 

okolím a asistenty truchlících osob s mentálním postižením, s nimiž hlavní řešitelka pracuje 

již více než 5 let. Jejich žitá zkušenost, a to jak z pohledu samotných osob s mentálním 

postižením, tak z pohledu jejich okolí, a společné rozhovory nemohly neovlivnit další 

směřování autorského týmu, neboť právě podněty vystupující ze samotné dotčené komunity 

dle našeho názoru vyznačují cestu, kterou by se měl výzkum ubírat.  

V našem výzkumu tak zkombinujeme dvě odlišné techniky, s cílem složit jejich spojením 

souvislý a smysluplný obraz nahlížené tématiky, 1. v kvalitativní části se zaměříme na 

porozumění a popis procesu truchlení osob s mentálním postižením, a to jak na základě 

studia odborné literatury, tak prostřednictvím realizace podpůrných skupin pro truchlící 

osoby s mentálním postižením, 2. v části kvantitativní se naše pozornost zaměří na 

pracovníky v pobytových sociálních službách a na jejich schopnost podpořit truchlícího 

uživatele s mentálním postižením, což provedeme prostřednictvím dotazníku; a dále zjistíme 

kvantitativním dotazníkovým testem zadaným účastníkům podpůrných skupin vliv účasti na 

jejich proces truchlení.    

 

3.11 Shrnutí 

Shrneme-li výše uvedené, námi sledované téma je aktuálním tématem pro obor speciální 

pedagogiky, spatřujeme jej v geografickém trendu (zvyšování průměrné délky života a s tím 

související nárůst počtu osob s mentálním postižením ve společnosti), v humanizačních 

trendech (zlepšování podmínek pro život osob s postižením), v dosavadní tabuizaci smrti a 

truchlení, a v širším uplatnění speciálních pedagogů v práci s osobami s mentálním 

postižením.  
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Tyto principy jsou alfou a omegou námi sledované tématiky, a to truchlení osob s mentálním 

postižením. Jedině pravdivý a lidský přístup v kombinaci s relevantními a srozumitelně 

podávanými informacemi může podpořit jedince s mentálním postižením v úspěšném 

absolvování procesu truchlení. I přes uvedené není zármutku a truchlení osob s mentálním 

postižením dle našich zkušeností13 a výzkumem14 podepřených poznatků věnována 

dostatečná pozornost.  

 

  

 
13 Autorka má na mysli vlastní praktické zkušenosti z práce s truchlícími lidmi s mentálním postižením. 
14 Zde máme na mysli výstupy výzkumu realizovaného v rámci této disertační práce a autorčiny předchozí 
bakalářské a diplomové práce. 
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4 Podpora truchlení osob s mentálním postižením a její význam15 

Většina osob obvykle během procesu truchlení potřebuje větší či menší podporu okolí. 

Osoby s mentálním postižením navíc tuto potřebu obvykle mají zvýšenou (srov. Blackman, 

2013). Podpora procesu truchlení je přitom jednoduchá a intuitivní. Úkolem podpůrného 

prostředí je monitorovat jedincovo chování, pokusit se rozpoznat, jakými způsoby vyjadřuje 

svůj zármutek a pomoci mu tyto reakce na ztrátu vyjádřit. Je třeba podpořit jej v jeho 

truchlení, potvrdit jeho zármutek a nabídnout mu pomoc v jeho zvládání (Kauffman, 2005). 

To vše ruku v ruce s pravdivými informacemi, jejichž cílem je pomoci jedinci pochopit smrt 

a přijmout život bez jeho milovaného (Neimeyer, 2005, in McEvoy, MacHale, Tierney, 

2012). Jednoduché empatické rozpoznání smutku a reakce na něj je základním prvkem 

podpory procesu truchlení osob s mentálním postižením (Kauffman, 2005; Blackman 2003; 

Blackman, 2008). Výzkumy ukazují, že vhodně zvolená podpora truchlení osob s mentálním 

postižením může významně snižovat projevy zármutku (Campbell, Bell, 2010). Kromě 

verbální komunikace zde nalézá uplatnění také podpora neverbální (emoční sdílení, ticho, 

spolubytí) (Cimrmannová a kol., 2020). 

Pro podporu procesu truchlení jedinců s mentálním postižením lze doporučit následující: 

• Jasně a srozumitelně popsat jedinci nastalou situaci, pravdivě odpovědět na jeho 

otázky, poskytnout další relevantní informace a pomoci s jejich zpracováním. 

• Zajistit maximální zapojení jedince do procesu truchlení jeho blízkého okolí.   

• Navázat s jedincem podpůrný vztah, jehož cílem je maximalizovat pocit bezpečí, 

posílit pocit sounáležitosti s rodinou a přáteli, podpořit smíření s okolím i se sebou 

samým. 

• Maximalizovat možnosti sebevyjádření (Kauffman, 2005). 

V dalších odstavcích uvádíme způsoby podpory truchlících osob s mentálním postižením. 

 

 
15 Část tohoto textu uveřejnila autorka ve spolupráci s hospicovým hnutím Cesta domů ve formě populárně 
naučného článku na https://www.umirani.cz/clanky/truchleni-a-osoby-s-mentalnim-postizenim. 

https://www.umirani.cz/clanky/truchleni-a-osoby-s-mentalnim-postizenim
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4.1 Rituály16 

Každá společnost si vytvořila způsob, jak včlenit smrt do svého života, a mechanismus, 

kterým na ni reaguje. Vhodnou technikou podpory procesu truchlení jsou smuteční rituály 

(Kauffman, 2005; Firth, Luff, Oliviere, 2007; Haškovcová, 2000). Smuteční rituály se řadí 

mezi rituály přechodové, které označují přechod z jedné fáze života do druhé, z jednoho 

období či události k jiné (Bell, 2009).  

Smuteční rituály hrály až do 20. století ve společnosti významnou roli. Díky těmto 

zvyklostem komunitního charakteru lidé dokázali vyjádřit a usměrnit svůj zármutek a smířit 

se se ztrátou milovaného člověka (Gorer, 1965 a Beder, 2002, in Cacciatore, Flint, 2012). 

Kolektivní prožívání smrti se však ve 20. století změnilo na individuální, což vedlo k tomu, 

že četnost a význam smutečních rituálů ve společnosti klesl. V zájmu pozornosti je 

jednotlivec a jeho osobní pocity (Gorer, 1965, in Cacciatore, Flint, 2012). Smuteční rituály 

jsou přitom velmi jednoduchým, avšak užitečným, prostředkem k vypořádání se se ztrátou. 

Užití rituálů totiž slouží jako kompenzační mechanismus, který po utrpěné ztrátě obnovuje 

pocit kontroly, a tento pocit kontroly následně přispívá ke snížení zármutku (Norton a Gino, 

2014) a urychluje proces vypořádání se se smrtí (Worden, 2009; Kauffman, 2005). 

Dovolujeme si však tvrdit, že rituály jsou určeny v prvé řadě příslušníkům majoritní 

společnosti a lidé s mentálním postižením jsou ze smutečních rituálů často vyloučeni. Naše 

tvrzení potvrzuje výzkum, podle kterého přibližně 15 % osob s mentálním postižením 

čelících ztrátě blízkého člověka není zahrnuto do žádné formy smutečního rituálu. Navíc i 

ty osoby, které do něj zahrnuty jsou, bývají často zapojeny pouze periferně, což znamená, 

že jsou sice fyzicky přítomny, ale není vynaloženo žádné úsilí zapojit je smysluplným 

způsobem a tak, aby situaci porozuměly a mohly z ní těžit (Markell, 2005). Další výzkum 

dokládá, že pouze 54 % osob (n=50) s mentálním postižením se zúčastnilo pohřbu svých 

rodičů (Hollins, Esterhuyzen, 1997). Vyloučení osob s mentálním postižením ze smutečních 

rituálů potvrzují také další autoři (Raji, Hollins, Drinnan, 2003; Boyden, Freeman, Offen, 

2009; Chow, McEvoy, Chan, et al., 2017). V některých případech rodina vyloučí osobu s 

mentálním postižením z účasti na pohřbu s cílem uchránit ji od bolestivých pocitů či proto, 

 
16 Uvedená část textu byla uveřejněna v publikaci: 
JANYŠKOVÁ, K. ŠIŠKA, J. Truchlení osob s mentálním postižením. Fenomén smrti, proces truchlení a mentální 
postižení. Sociální začlěňování v kontextu sociální práce 2019. Sborník příspěvků konference XVI. ročníku 
mezinárodní vědecké konference Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 
2019. ISBN 978-80-7435-767-1. 
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že to považuje za zbytečné (Hollins, Esterhuyzen, 1997; Kauffman, 2005). Přezíravý či 

ochranitelský postoj k truchlení však obvykle vede ke vzniku emočního diskomfortu 

spojeného s pocitem vyloučení, zloby či smutku (Dodd, McEvoy, Guerin et al., 2005). 

Jedinec se pak domnívá, že smrt je tabu a nesluší se o ní s rodinou hovořit. McDaniel 

pracoval se skupinou 8 osob s mentálním postižením, z nichž všichni uvedli, že se cítili být 

svou rodinou opuštěni, když některý z členů rodiny onemocněl či umíral, a zažívali strach o 

svou budoucnost, když jejich rodiče zemřeli (1989, in Clute, 2007). Výzkumy přitom 

prokazují pozitivní vliv účasti na smutečních rituálech na truchlení osob s mentálním 

postižením (McEvoy, MacHale, Tierney, 2012; McRitchie, McKenzie, Quayle et al., 2013). 

Vždy je však třeba zahrnout jedince pouze do té míry, do jaké si to sám přeje (McEvoy, 

MacHale, Tierney, 2012; Tuffrey-Wijne, 2013). 

Jako nástroj podpory procesu truchlení jedince s mentálním postižením lze využít řadu 

smutečních rituálů, které dovolí člověku s mentálním postižením vyjádřit zármutek nad 

ztrátou milované osoby. Lidé s mentálním postižením potřebují zcela konkrétní prožitky, 

aby mohli smrt zpracovat, stejně tak potřebují jednoduché aktivity a jasně formulované 

instrukce. Abstraktní rituály či rituály s otevřeným koncem mohou u jedinců s mentálním 

postižením vyvolat dezorientovanost či frustraci a z důvodu absence symbolů mají pro 

truchlícího minimální hodnotu (Markell, 2005).  

Rituálům se dlouhodobě věnuje Markell, který uvádí příklad 20 různých rituálů, které jsou 

určeny lidem s lehkým až těžkým mentálním postižením. Jedná se např. o využití kresby, 

hudby či psaní k vyjádření pocitů a vzpomínek na zesnulou osobu (malování obrazu 

zesnulého, poslech jeho oblíbené hudby, psaní dopisu adresovaného zesnulému jedinci), 

využití fotografií zesnulého během jeho života, těsně před smrtí, po smrti a na pohřbu a 

fotografií jeho hrobu či urny, které mohou truchlícímu jedinci pomoci uvědomit si realitu 

ztráty a pochopit koncept smrti, rituální pohřbení osobních věcí zesnulého, zasazení 

vzpomínkové rostliny či stromu, vytvoření talismanu, rituály za použití modelíny či jídla. 

Rituály lze modifikovat, individualizovat či různě kombinovat, aby co nejlépe vyhovovaly 

potřebám truchlících jedinců. Rituály je taktéž možné uplatnit v případech jiných závažných 

životních ztrát jako je stěhování do nového bydliště, ukončení školní docházky či stěhování 

od blízkého člověka (2005).  
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Markell uvádí, že k provádění rituálů je nutná účast facilitátora, který jedince s mentálním 

postižením podpoří v prožívání rituálu a pomůže s jeho přípravou a realizací. Facilitátorem 

dle něho může být například rodič, učitel či asistent, každopádně někdo, kdo zná jedincovy 

specifické potřeby, a na základě této znalosti vybere pro jedince takový rituál, který bude 

nejlépe vyhovovat jeho potřebám (2005). Na základě našich zkušeností s realizací 

podpůrných skupin, jejichž součástí byly některé z uvedených rituálů, autorovo tvrzení 

potvrzujeme – účast facilitátora je klíčová pro úspěšnou realizaci rituálů a maximalizaci jeho 

přínosu pro zapojeného jedince. Ve většině případů může být výsledný produkt rituálu 

(obrázek, talisman či dopis) uložen do rakve se zesnulým člověkem či doprovodit rakev při 

kremaci (Markell, 2005). V případě podpůrných skupin doporučujeme na základě studia 

odborných pramenů a osobní zkušenosti, aby facilitátorem skupin byla osoba se vzděláním 

z oblasti speciální pedagogiky, sociální práce, psychologie, pedagogiky, která je vybavena 

relevantními informacemi o specifikách mentálního postižení a která má s prací s touto 

cílovou skupinou zkušenosti. 

Popis vybraných rituálů: 

Použití fotografií: Při tomto rituálu se využívají fotografie zesnulé osoby, o které se během 

jejich prohlížení hovoří a vzpomíná se na ni. Je-li pozůstalá osoba neschopna hovořit (z 

jakéhokoli důvodu), facilitátor může hovořit za ni, verbalizovat pocity, které možná osoba 

zažívá, oživit starou vzpomínku na zesnulého. Tento rituál jsme zařadili do podpůrných 

skupin, které jsme realizovali v rámci našeho výzkumu. 

Použití předmětů připomínajících zesnulého: Osoby zapojené do rituálu shromáždí 

předměty, které jim připomínají zemřelého (fotografie, oblečení, obrázek, kniha či talisman 

atd.). Shromážděné předměty jsou pak vybírány jeden po druhém a všichni společně 

vzpomínají. Nemůže-li osoba verbalizovat své pocity, může facilitátor „hovořit za ni“. 

Předměty mohou být vystaveny tak dlouho, jak je potřeba, po dobu dní či týdnů, takže osoba 

může pokračovat s rituálem, dokud není hotova. Rituál také může být prováděn opakovaně 

s různými předměty. 

Vysazení vzpomínkové rostliny: Pro realizaci tohoto rituálu je vhodné vybrat rostlinu (či 

strom), která nevyžaduje speciální péči a která bude pravděpodobně žít dlouho, a bude tak 

fungovat jako živá vzpomínka na zemřelého. Pro větší efekt lze na rostlinu navěsit společné 

fotografie zemřelého a pozůstalého. Tento rituál má speciální efekt zejména tehdy, miloval-
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li zesnulý zahradničení. Kdykoli během sázení, zalévání či obdivování rostliny můžeme s 

truchlícím hovořit o významu, který pro nás zesnulé měl. 

Poslech hudby: Společný poslech oblíbené hudby zesnulého člověka a vzpomínání, jaký byl 

za svého života. V případě našich podpůrných skupin jsme využili poslech hudby, která 

pozůstalému připomínala jeho milovaného. 

Psaní dopisu: V tomto rituálu píše pozůstalá osoba dopis svému zesnulému milovanému. 

Pokud není schopna psát, může pouze kreslit, anebo své myšlenky diktovat facilitátorovi, 

který je následně přenese na papír. Poté, co je dopis napsán, ho může pozůstalý přečíst 

ostatním (samostatně či s pomocí facilitátora). Je-li do rituálu zahrnuto více osob, můžou 

číst střídavě. Je-li dopis napsán před pohřbem, může být přečten během obřadu a vhozen do 

rakve. Dopis je také možné umístit na náhrobek či do blízkosti urny či ho připevnit k balónku 

naplněnému heliem a poslat ho do nebe. Tento rituál je velmi vhodný, neboť prostřednictvím 

dopisu lze snadněji sdělit pocity, které je obtížné vyjádřit, proto byl tento rituál součástí námi 

realizovaných podpůrných skupin.  

Využití předmětů denní potřeby: Pro vzpomínání na zesnulého lze velmi jednoduše využít 

předměty denní potřeby. Vhodným příkladem může být hrnek s fotografií. Takto lze na 

zesnulého vzpomínat kdykoli během dne. Speciální efekt tento rituál má především tehdy, 

pokud posezení s čajem/kávou patřilo mezi oblíbené aktivity pozůstalého a zesnulého. 

Rituální pohřbení osobních věcí zesnulého: Tento rituál je užitečný zejména tehdy, kdy 

neměl pozůstalý příležitost zúčastnit se pohřbu. Z osobních věcí zesnulého vybereme pár 

těch, které si nechceme ponechat, a pohřbíme je, např. za zvuku hudby, na zahradě či na 

jiném oblíbeném místě zesnulé osoby. Hrob může být označen fotografií. Facilitátor vysvětlí 

osobě s mentálním postižením, že předmět, stejně tak jako zesnulý, s nimi již nebude fyzicky 

přítomen, ale zůstane v jejich myslích prostřednictvím vzpomínek. Návštěva může být 

pořádána každý týden či jak je potřeba. Během návštěv si společně připomínají zesnulého a 

také fakt, že i když s nimi není, zůstává v jejich myslích. 

Využití fotografií mapujících proces smrti: Má-li truchlící osoba s mentálním postižením 

problémy při porozumění konceptu smrti, můžeme jí nabídnout podporu ve formě 

jednoduchých obrázků, které pomáhají zpracovat ztrátu blízkého člověka – postupně 

předkládáme fotografie zemřelého během jeho života, těsně před smrtí, po smrti, na pohřbu       
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a fotografii jeho hrobu či urny. Sledujeme, jak zpočátku zdravý člověk na fotografiích 

postupně chřadne až postupně zemře a je uložen do rakve. Prohlížení fotografií může sloužit 

truchlícímu i roky po pohřbu zemřelého. Materiál tohoto charakteru jsme během podpůrných 

skupin využívali pro lepší porozumění konceptu smrti.  

 

  

Obrázek č. 1 Obrázky17 mapující proces umírání a smrt (z anglického originálu Supporting 

People with Disabilities Coping with grief and Loss, 2007 přeloženo hlavní řešitelkou) 

Využití plastelíny: Pozůstalý nejdříve vymodeluje symbol, který jej reprezentuje. Poté 

vybere jinou barvu a vytvoří symbol zesnulého. Je-li potřeba, nabídne mu facilitátor svou 

pomoc. Hovoří spolu o zesnulém a o vztahu, který spolu měli. Poté facilitátor vyzve 

truchlícího k tomu, aby oba kusy modelíny spojil. Spojením obou barev vznikne třetí barva, 

můžeme hovořit o tom, že spojené barvy již nelze rozpojit a že nyní tvoří jeden kus. Toto 

nám bude připomínat, že zesnulý zůstane v našich myslích. Z výsledného kusu poté 

vymodelujeme nový tvar, který umístíme na viditelné místo. 

Využití jídla: Společní příprava jídla, které měl zesnulý rád. Během vaření můžeme společně 

vzpomínat na zesnulou osobu. Pokud ráda vařila, využíváme její recepty. Její památku 

 
17 Dostupné z http://www.apictureofhealth.southwest.nhs.uk/wp-content/uploads/mental-
health/feelings/SUPPORTING_PEOPLE_WITH_DISABILITIES_COPING_WITH_GRIEF_AND_LOSS.pdf 

http://www.apictureofhealth.southwest.nhs.uk/wp-content/uploads/mental-health/feelings/SUPPORTING_PEOPLE_WITH_DISABILITIES_COPING_WITH_GRIEF_AND_LOSS.pdf
http://www.apictureofhealth.southwest.nhs.uk/wp-content/uploads/mental-health/feelings/SUPPORTING_PEOPLE_WITH_DISABILITIES_COPING_WITH_GRIEF_AND_LOSS.pdf
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uctíme společnou večeří (Markell, 2005). V rámci podpůrných skupin jsme poslední setkání 

věnovali právě společné večeři, při které jsme zavzpomínali na zesnulé příbuzné.  

 

4.2 Způsob sdělování špatných zpráv 

Způsob, jakým se jedinec vyrovná s krizovou situací, může ovlivnit také způsob, jakým je 

mu tato informace sdělena (Tuffrey-Wijne, 2013). Špatnou zprávou je jakákoli zpráva, která 

drasticky a negativně pozměňuje jedincovu představu jeho vlastní budoucnosti. Tato 

definice implikuje, že míra špatnosti zprávy závisí na tom, do jaké míry jedinec tuší, co 

budoucnost přinese, a její dopad tedy závisí na rozdílu mezi jedincovým očekáváním a 

realitou. Dopad špatné zprávy tedy nelze dopředu usuzovat, dokud nevíme, jaké informace 

jedinec již má a jaká jsou jeho očekávání (Blackman 1984, in Buckman, 1992). Je tedy 

potřeba špatné zprávy sdělovat citlivě a se zřetelem k jedincovým předchozím zkušenostem 

(Buckman, 1992; Tuffrey-Wijne, 2013). 

Ačkoli výše uvedené sdělování špatných zpráv se týká především sdělování špatných zpráv 

nemocnému pacientovi, lze tento postup aplikovat také na sdělování jakýchkoli špatných 

komukoliv. Popisované zákonitosti lze velmi dobře využít při informování o zdravotním 

stavu či smrti blízkého člověka, a to jak zástupcům majoritní populace, tak i osobám s 

mentálním postižením. 

Nejvhodnější je, když jedinec sám jasně stanoví, kolik informací chce od svého okolí dostat. 

Osoby s mentálním postižením mohou mít tendenci reagovat afirmativně a v pozitivním 

směru, je tedy pravděpodobné, že na otázku „Mám ti o tom povědět víc?“, odpoví kladně 

(Tuffrey-Wijne, 2013; Kauffman, 2005). Je tedy vhodné podrobovat tyto odpovědi kritice a 

svou otázku několikrát zopakovat v různém časovém odstupu a kontextu, abychom měli 

jistotu, že je to jedincovým pravým přáním (Tuffrey-Wijne, 2013).  

Pokud je to možné, je vhodné nesdělovat špatnou zprávu najednou, ale příjemce na ni 

postupně připravovat (budování postupného povědomí, budování znalosti). V případě 

nečekaných a náhlých špatných zpráv takováto příprava možná není, v případě náhlého úmrtí 

blízké osoby totiž není postupné sdělování informací možné a nosná informace („Otec 

zemřel“) musí být sdělena okamžitě, neboť je potřeba, aby jedinec s mentálním postižením 

pochopil bezprostřední změnu okolností. Není k dispozici čas ani prostor pro budování 

postupného povědomí, posuzování jedincovy úrovně chápání smrti ani zvážení jeho 
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schopností vypořádat se s novou situací. Špatné zprávy nemohou být ignorovány či 

odsouvány, budování znalosti a pomoc se zvládáním nově nastalé situace přijde na řadu 

později. Tyto eventuality (smrt blízkého člověka, např. rodiče) lze přitom do jisté míry 

předjímat a připravovat se na ně, pokud této možnosti nevyužijeme, a nebudujeme znalost 

postupně, stanou se později nečekanou zprávou, se kterou je mnohem těžší vypořádat se a 

která s sebou nese větší riziko vzniku komplikovaného zármutku (Tuffrey-Wijne, 2013). 

Případné zamlčení špatných zpráv nezpůsobí, že tyto zprávy přestanou existovat. Je 

pravděpodobné, že pravda jednoho dne vyjde najevo (Tuffrey-Wijne, 2013), zamlčení takto 

důležité informace či dokonce lež pak může zničit přátelské pouto důvěry (Tuffrey-Wijne, 

2013). Z literatury jsou známy případy, kdy se jedinec s mentálním postižením dozvěděl o 

smrti svého rodiče z místních novin, či zprávu zaslechl z rozhovoru (Kauffman, 2005). 

Sdělování špatných zpráv není nikdy jednoduché. Tím spíše, odkládá-li se na později. Hlavní 

řešitelka se v rámci vlastní praxe setkala se třemi rodinami, ve kterých příbuzní oddalovaly 

sdělení špatné zprávy o smrti rodiče. Všechny případy vykazovaly shodné rysy – rodiny se 

bály smutné reakce jedince s mentálním postižením, a tak otálely s informací o smrti rodiče 

mnoho měsíců po smrti. Opakovaly se věty „Čekali jsme, že se po mamince začne ptát, ale 

jako by si na ni vůbec nevzpomněl.“ Anebo „Maminka za dcerou jezdila každý čtvrtek a 

najednou se neukázala. Vůbec jí to nepřišlo zvláštní. Jako by nikdy neexistovala.“ Matka 

muže s hlubším typem postižení uvedla: „Syn ovládá velmi omezený okruh slov. Jedním 

z nich je „táta“. Očekávala jsem, že se mě zeptá, kde otec je. Ale nezeptal se. Ani jedinkrát. 

O to těžší pro mne bylo začít o tom hovořit.“ „Zdálo se, že bude pro něj to nejlepší, když o 

tom nebudeme vůbec mluvit.“ Takovéto reakce však neznamenají, že jedinec neprožívá 

zármutek. Je to však důkazem tvrzení Gilrane-McGarryho a Taggarta, kteří uvádějí, že lidé 

s mentálním postižením mohou své emoce sdílet poskrovnu, navíc okolí se jich tak ně tak 

často neptá (2007).  

Existují důkazy, že si lidé lépe poradí se situací, ve které se dobře orientují, a kterou chápou. 

Nečekané špatné zprávy by měly být jedinci proto předány prostřednictvím malých a 

jednoduchých kousků informací, a to jednoduchým jazykem bez slangových termínů, např. 

„Otec zemřel“ nebo „Matka musí jít do nemocnice“ (namísto „Otec odešel.“, „Usnul 

navždy.“). Na tyto informace později nabalujeme další, doplňující informace, s cílem 

pomoci jedinci co nejdříve pochopit plný význam špatné zprávy a pomoci mu vyrovnat se s 

novou životní situací. Je pravděpodobné, že plný význam, závažnost a důsledky nově nastalé 
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situace budou jedincem pochopeny až s odstupem času, jak se měnící se realita stane součástí 

jeho života, potažmo jeho rámce vědění (Tuffrey-Wijne, 2013). Širší doporučení ke 

sdělování špatných zpráv je součástí autorčiny diplomové práce (viz Štaffová, 2015). 

Při sdělování špatných zpráv je užitečné využít poznatky neverbální komunikace (Michalík 

a kol., 2011; Cimrmannová a kol., 2020), např. mimiku (včetně očního kontaktu), gestiku 

(řeč gest), haptiku (komunikaci skrze doteky), posturiku (řeč tělesným postojem), 

proxemiku (komunikace pomocí tělesné vzdálenosti osob). Při komunikaci s lidmi 

s mentálním postižením doporučuje Michalík vycházet z následujících zásad: takt – 

tolerance – empatie – ohleduplnost – trpělivost – úcta k partnerovi (a kol., 2011). 

Uplatnění zde nalézá také uzpůsobení forem komunikace možnostem a potřebám truchlícího 

jedince s mentálním postižením. Lze využít prostředky alternativní a augmentativní 

komunikace, jako jsou např. obrázky, piktogramy, jednoduchý znakový systém postavený 

na gestech (Znak do řeči, Makaton), jimiž vizualizujeme naši orální řeč (zdroj) (Michalík a 

kol., 2011; Cimrmannová a kol., 2020). 

 

4.3 Podpůrné skupiny 

Za jednu z nejvhodnějších forem podpory považujeme podpůrné skupiny, které nacházejí 

své uplatnění nejen u zástupců majoritní populace, ale také u osob s mentálním postižením. 

Jejich výhodou je, že mohou kombinovat více metod podpory procesu truchlení, a tím 

násobit svůj efekt. Kromě zhodnocení účinnosti podpůrných skupin přinášíme překlad 

zahraničního Manuálu podpůrné skupiny (viz kapitola 6.5), který sloužil jako předloha pro 

realizaci podpůrných skupin v rámci našeho výzkumného šetření. 

 

4.3.1 Výzkumy k využití podpůrných skupin – srovnání 

Během posledních dvaceti let bylo publikováno hned několik rozsáhlých kvalitativních 

recenzí a metaanalýz v oblasti studia účinnosti terapie zármutku (Allumbaugh, Hoyt, 1999; 

Currier, Holland, Neimeyer, 2007; Holland, Currier, Coleman, Neimeyer, 2010; Currier, 

Neimeyer, Berman, 2008; Kato, Mann, 1999; Bonnano, Lilienfeld, 2008; Larson, Hoyt, 

2007; Larson, Hoyt, 2009, Stroebe, Schut, Stroebe, 2005; Stroebe, Schut, 2001; Stroebe, 

Schut, 2010). Ačkoli tyto studie nedocházejí všechny ke zcela stejným závěrům, a debata 

ohledně účinnosti intervencí v procesu truchlení stále pokračuje, výstupy výzkumů ukazují, 
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že většina truchlících osob majoritní populace intervenci či podporu procesu truchlení 

nepotřebuje či jí nepřináší žádný prospěch (Stroebe, Schut, 2010; Currier, Neimeyer, 

Berman, 2008; Brickell, Munir, 2008). Výzkum ukazuje, že většina osob je dostatečně 

odolná, aby se se ztrátou vypořádali sami (Bonanno, Wortman, Nesse, 2004). Schut dodává, 

že aplikace intervencí zaměřených na podporu procesu truchlení a snižování zármutku bez 

současné znalosti životní situace truchlících osob nemůže být považována za prospěšnou 

(Stroebe, Schut, 2001), čímž naznačuje, že plošná podpora procesu truchlení nepřináší vždy 

užitek. Jako první tento závěr vyslovil před více než dvaceti lety Parkes, který tvrdil, že 

neexistuje žádný důkaz, že všichni truchlící jedinci mají prospěch z poradenství a terapie 

zármutku, a že neexistuje žádný užitek z rutinního podstoupení terapie zármutku pouze ze 

samotného důvodu utrpěné ztráty (1996). Tyto výsledky lze vysvětlit za prvé tím, že 

podstatné části osob byla v realizované studii podpora nabídnuta zcela automaticky, a to i 

těm osobám, které ji nepotřebovaly a které byly dostatečně odolné a silné, aby zvládly projít 

procesem truchlení bez podpory zvenčí (namísto toho, aby si ji osoby, které ji potřebují, 

vyžádaly) (Bonanno, Wortman, Nesse, 2004; Raphael, Minkov, Dobson, 2001; Stroebe, 

Schut, 2001). Odolnost v tomto případě neznamená, že jedinci nejsou zasaženi utrpěnou 

ztrátou, nýbrž, že jsou schopni vypořádat se s ní prostřednictvím vlastních přirozených 

mechanismů. Výzkum tedy naznačuje, že terapie zármutku vyžádaná samotnými truchlícími 

jedinci (Larson, Hoyt, 2007; Larson, Hoyt, 2009; Stroebe, Schut, Stroebe, 2005) či 

poskytnutá jedincům vykazujícím symptomy komplikovaného zármutku (Brickell, Munir, 

2008) vykazuje lepších výsledků, a tedy ne pro všechny osoby je intervence v období 

zármutku přínosná. Nabízí se však další vysvětlení. A sice, že nabízená podpora v zármutku 

může interferovat s přirozeným procesem truchlení. Tudiver, Hilditch, Permaul a 

McKendree (1992) tvrdí, že u jedinců zapojených do podpůrné skupiny docházelo vlivem 

soustředění na vlastní zármutek a zármutek ostatních ke zpomalování vlastních přirozených 

mechanismů truchlení. Taktéž studie Keijsera (1997) a Neimeyera (2000, obojí in Brickell, 

Munir, 2008) tvrdí, že přirozené mechanismy truchlení mohou na pozadí vnější odborné 

podpory zármutku slábnout a zanikat. Ovšem přesto platí, že pro mnoho truchlících je 

podpora okolí v době zármutku nepostradatelná.  
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4.3.2 Výzkumy využití podpůrných skupin u truchlících osob s mentálním postižením 

– srovnání 

Z výzkumů týkajících se reakcí na zármutek mezi lidmi s mentálním postižením je zřejmé, 

že stejně jako u intaktní populace, může zármutek i u nich vyvolat různé psychiatrické 

poruchy jako je deprese, mánie či psychóza. I při absenci psychopatologických rysů 

účastníci těchto studií popsali zármutek jako rušivý a znepokojivý. Pomocí strukturovaných 

rozhovorů s dospělými osobami se středně těžkým až těžkým mentálním postižením Harper 

a Wadsworth (1993) zjistili, že více než polovina respondentů uvedla alespoň jednu ztrátu 

blízkého člověka, která byla pro jejich životy velmi rušivá, více než rok po ztrátě navíc 

většina těchto respondentů stále trpěla pocity osamělosti, úzkosti a zármutku, stejně tak se u 

nich objevovaly problémové změny v chování. Zajímavá je randomizovaná studie (Dowling, 

Hubert, White, Hollins, která porovnává dva typy intervence zaměřené na truchlící osoby s 

mentálním postižením. Cílem studie bylo najít účinný způsob, jak podpořit psychický stav a 

eliminovat problémové chování způsobené následkem úmrtí blízké osoby. Padesát šest 

dospělých osob s mentálním postižením, které zaznamenaly významnou ztrátu, bylo 

rozděleno na dvě skupiny, 1. skupina se zúčastnila 15 setkání s dobrovolnickým poradcem 

v oblasti truchlení a smrti, 2. skupina čerpala podporu od svých asistentů či rodinných 

příslušníků. Výsledky výzkumu hovořily pro neúspěch druhé možnosti - podpora byla často 

nahodilá či nedostatečná, působení bylo také často přerušeno kvůli strachu z rozrušení 

truchlícího jedince (což je jeden z důvodů, proč jsou lidé s mentálním postižením často 

vyloučeni ze smutečních rituálů). Oproti tomu poradenská intervence vedla ve většině 

případů k výraznému zlepšení, a to jak z hlediska objektivních výsledků (prostřednictvím 

standardizovaných testů), tak i z hlediska subjektivních pocitů samotných účastníků 

výzkumu. Účastníci byli obecně potěšeni příležitostí k rozhovoru s někým, kdo se o jejich 

zármutek zajímá, a vykazovali celkové zlepšení funkčních výsledků. Ačkoli se tato studie 

nepokusila klasifikovat typ zármutku, který účastníci zažili, podporuje názor, že lidé s 

mentálním postižením jsou negativně ovlivňováni zármutkem i dlouhou dobu po utrpěné 

ztrátě (stáří ztráty některých zapojených účastníků se blížilo 30 letům). Studie také 

zdůrazňuje tendenci rodinných příslušníků, přátel a asistentů chránit osoby s mentálním 

postižením před zármutkem a hovoří o příznivém účinku, který přerušení tohoto mlčení má. 

Studie také ukázala, že podporu truchlícím osobám s mentálním postižením mohou úspěšně 

poskytovat běžní poradci, kteří absolvují krátké školení o specifikách mentálního postižení 

(2006).  
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Zajímavé výsledky přinesla studie Stoddarta, Burkeho a Templea. Dle jejich výzkumu 

provedeného na vzorku 21 osob s mentálním postižením má účast na podpůrné skupině malý 

vliv na změnu úzkosti či lepší pochopení smrti u jedinců s mentálním postižením, avšak u 

těch se souběžnou duální diagnózou došlo vlivem účasti na skupině k významnému snížení 

deprese. Studie se zúčastnili jedinci v pásmu lehkého až hlubokého mentálního postižení, 

kteří ztratili svého rodiče, sourozence či spolubydlícího z pobytové služby. Zhodnocení 

efektu účasti na podpůrné skupině proběhlo na základě porovnání výsledků vstupního a 

výstupního testu, který měřil míru deprese, úzkosti a chápání konceptu smrti. V oblasti 

porozumění smrti nedošlo u zapojených jedinců k žádnému zlepšení. Autoři však uvádějí, 

že to může být dáno tím, že účastníci byli vybaveni dostatečnými znalostmi ještě před 

započetím výzkumu (2001). Výsledky se však studii od studie liší. Výzkum Bonella-

Pascuala et al. na druhé straně prokázal významné snížení úzkosti u 41 účastníků (1999). 

Studie Boydena, Freemanové a Offenové hovoří o 8 týdenním programu pro truchlící osoby 

s mentálním postižením. Jednalo se o jedince se stářím ztráty do 3 let, tak jako v původním 

předpokladu našich podpůrných skupin. Tématem programu byl zármutek, chápání 

konceptu smrti, sdílení zkušeností, loučení se zesnulým a hledání nového cíle do budoucna, 

stejně jako v případě našich podpůrných skupin i podpůrných skupin ve výše uvedených 

výzkumech. Výzkumníci se zaměřili na posouzení subjektivního hodnocení ze strany 

zapojených účastníků. Všichni účastníci shodně uvedli, že jim účast na skupině pomohla a 

doporučili by ji každému, kdo ztratil blízkého člověka. Nadto kladně hodnotili další 

okolnosti, které se s účastí na skupině pojí – doslova, že se „dostanou se z domu“, či poznají 

nové přátele, takže podpůrná skupina měla pozitivní vliv také na jejich sociální život (2009).  

Výsledky studií taktéž poukazují na známky objektivního pozitivního vlivu účasti na 

podpůrné skupině, autoři uvádějí zlepšení chování (Harling, 1996, in Clute, 2010), zvýšení 

sebevědomí (Read, Papakosta-Harvey, Bower, 2000, in Clute, 2010), zmocňující efekt, 

zlepšení nálady (Persaud, Persaud, 2003, in Clute, 2010), snížení agresivity (Hewson, 2004, 

in Clute, 2010). Studie Gilrane-McGarryho and Taggarta (2007) pak ve svých zjištěních 

nijak nevynikala před ostatními, avšak v jednom aspektu byla velmi důležitá – a sice 

významně poukázala na potřebu vzdělávání asistentů v pobytových službách v oblasti 

podporovaného zármutku.  
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Dowling, Hubert, White, Hollins (2006) na základě svých výzkumů tvrdí, že rutinní 

podstoupení terapie zármutku je u osob s mentálním postižením odůvodněné. Jejich výzkum 

naznačuje, že odborně vedené podporované truchlení může u truchlících jedinců 

s mentálním postižením vést k významnému zlepšení duševního zdraví a chování, a to bez 

ohledu na hloubku postižení nebo stáří ztráty jejich rodiče. 

Již jsme zmiňovanou zajímavou studii, kterou provedli v roce 1997 Esterhuyzen a Hollins. 

Na vzorku 50 osob s mentálním postižením, kteří ve dvou předchozích letech ztratili svého 

rodiče, bylo v porovnání s kontrolní skupinou stejného počtu osob, ovšem bez zážitku ztráty 

rodiče, zjištěno následující: Přestože více než polovina (64 %) zapojených jedinců žila se 

svým rodičem ve společné domácnosti až do jeho poslední nemoci, poté byli nuceni se 

přestěhovat do pobytového zařízení a pouze necelá pětina z nich se s rodičem pravidelně 

vídala až do jeho smrti. Pouze třetina z nich měla příležitost promluvit si o svém zármutku 

s některým z pracovníků. Přestože podporované truchlení nalézá své uplatnění již před 

samotnou ztrátou, pouze necelá pětina osob byla svým okolím informována o blížící se smrti 

jejich rodiče. Více než polovina z nich o tom pak vůbec zpravena nebyla (u pětiny 

zapojených se to nepodařilo zjistit).  

Ukazuje se, že formát podpůrných skupin není vhodný pro každého. Někteří jedinci mají 

problém ventilovat bolestivou ztrátu před více lidmi (Stoddart, Burke, Temple, 2002) – pro 

takové je jistě vhodnější individuální setkávání. Jiní naopak mohou pro své osobnostní 

charakteristiky průběh skupin ztěžovat (např. pro problémové chování či psychické 

problémy), což je pak výzva pro facilitátory skupin. Výhodou skupinového setkávání je, že 

jedinci s podobnou či stejnou životní zkušeností se mohou od sebe navzájem učit, sdělovat 

si své zkušenosti, sdílet naději a těšit se z pocitu sounáležitosti (Yalom, 1985, in Stoddart, 

Burke, Temple, 2002). Individuální setkávání na druhé straně může být vhodné pro svou 

větší intenzitu a těsnější kontakt mezi jedincem a facilitátorem (Stoddart, Burke, Temple, 

2002). Každopádně se ukazuje, že lidé s mentálním postiženém profitují z možnosti hovořit 

o ztrátě a smrti (French, Kuczaj 1992; Persaud, Persaud 1997; Read, Papkosta-Harvey 2004; 

Yanok, Beifus, 1993, in Blackmanová, 2013). 
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4.3.3 Podpůrné skupiny pro truchlící osoby s mentálním postižením 

Závěrem lze shrnout, že vnější umělá podpora procesu truchlení není prospěšná pro všechny 

zástupce majoritní populace. Je potřeba identifikovat osoby, které podporu opravdu 

potřebují (s rizikem rozvinutí komplikovaného zármutku či komplikovaným zármutkem již 

rozvinutým). Vzhledem k tomu, že osoby s mentálním postižením dle většiny odborníků 

truchlí s větším rizikem vzniku komplikovaného zármutku a v oblasti truchlení potřebují 

větší míru podpory (Gaus, Steil, Carberry, 1999; Kauffman, 2005; Sheehy, Nind, 2005), 

domníváme se, že by podpora měla být poskytována všem osobám s mentálním postižením, 

které se vyrovnávají se ztrátou blízké osoby a také, že tyto osoby budou z takovéto vnější 

podpory těžit. Tento náš předpoklad je v souladu se zahraniční praxí, jelikož podpora 

procesu truchlení osob s mentálním postižením je v zahraničí již poměrně běžná – zde ovšem 

hovoříme o podpoře systematické, důsledné a s určitou úrovní odbornosti. Z tohoto důvodu 

považujeme za přínosné, otestovat možnosti podpory procesu truchlení osob s mentálním 

postižením také v České republice. Domníváme se dále, že při sledování vhodně 

vytvořeného odborného manuálu může podporu zármutku poskytovat nejen odborník 

v oblasti truchlení, a přesto bude podpora přinášet užitek (na rozdíl od nahodilé a 

nedostatečné podpory poskytované dobrovolníky v jednom z výše uvedených výzkumů, 

který poukázal na jejich neefektivnost). Přední odborník na téma mentálního postižení, 

Kauffman, se totiž vyjadřuje následovně: Účinná podpora procesu truchlení je dle něho 

dovednost založená na vědomostech a zároveň empatická reakce na jedincem prožívaný 

zármutek. Vědomosti zde zahrnují základní povědomí o zákonitostech truchlení, o reakcích 

na ztrátu a o možných formách jeho podpory. Co je však důležitější, je schopnost empaticky 

reagovat na prožívaný žal, intuitivně nabídnutá pomoc a ochota být truchlícímu nablízku 

(2005). Autoři se shodují, že jednoduché empatické rozpoznání vyjádření zármutku a reakce 

na něj je základním aspektem podpory procesu truchlení osob s mentálním postižením 

(Kauffman, 2005; Blackman, 2003; Blackman, 2008). Domníváme se tedy, že na základě 

vhodně sestaveného a strukturovaného materiálu, může efektivní pozitivní podporu procesu 

truchlení zprostředkovat i rodič, asistent či blízký přítel osoby s mentálním postižením. 

Vhodným materiálem může být např. Manuál podpůrné skupiny pro truchlící osoby 

s mentálním postižením (viz kap 6.1.5), který jsme využili při realizaci podpůrných skupin.  
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Cíle podpůrné skupiny jsou: 

• umožnit účastníkům sdílet své zkušenosti a emoce stran ztráty 

• poskytnout účastníkům informace o zármutku a procesu truchlení 

• ubezpečit účastníky, že jejich pocit zármutku je v pořádku 

• pomoci účastníkům najít nový životní cíl, naučit se žít bez zemřelého 

• podpořit účastníky v procesu truchlení za účelem předejití možného vzniku 

komplikovaného zármutku (Stoddart, Burke, Temple, 2002). 

Podpůrné skupiny dodávají lidem odvahu sdílet své životní příběhy a zkušenosti, naslouchat 

ostatním, učit se a být zvídaví (Blackman, 2003). Skupiny by měly být pořádány po delší 

časové období, na rozdíl od krátkého intenzivního běhu, aby měli účastníci možnost 

internalizovat a personalizovat jejich obsah. Blackmanová uvádí, že ideálně by měla být 

„kompatibilní skupina“ složena z účastníků s podobnými problémy, podobnými 

kognitivními schopnostmi, měla by být genderově a věkově vyvážená. Uvádí však také, že 

dle jejích zkušeností z praxe je takovouto skupinu nelehké poskládat, neboť není často 

možné načasovat potřeby lidí (v našem případě stáří ztráty a aktuální potřeba podpory). Toto 

tvrzení se tedy ukázalo být platné také v případě našeho výzkumu. Některé skupiny tak 

fungují lépe než jiné, avšak každá další skupina pomáhá k tomu, abychom se o jejich 

realizaci dozvěděli více (Blackman, 2003). Kromě podpory truchlení účast na skupině 

přináší také další benefity jako emoční rozvoj, zvídavost, zvyšuje aktivitu, schopnost sdílet 

své pocity (Hollins, Evered 1990 a Pantlin, 1985, obojí in Blackman, 20003).  

 

4.4 Srovnání a shrnutí 

Autoři se přiklánějí k názoru, že osoby s mentálním postižením truchlí se zvýšeným rizikem 

vzniku komplikovaného zármutku, a tudíž by jim měla být v době zármutku nabídnuta 

podpora. Vhodnou formou podpory jsou podpůrné skupiny, které zapojeným jedincům 

nabízejí jak věcné informace týkající se smrti, zármutku a truchlení, tak také příležitost sdílet 

svůj žal s lidmi se stejnou životní zkušeností, což je jeden z přirozených benefitů práce se 

skupinou. Ačkoli debata ohledně objektivní účinnosti podpůrných skupin stále trvá, ukazuje 

se, že pro osoby s mentálním postižením je zapojení do skupiny vhodnou formou podpory 

jejich procesu truchlení. Výzkumný tým považuje za důležitou zejména dimenzi subjektivní 

spokojenosti s účastí na skupině, na niž se zaměřily také některé z výše uvedených studií. 
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Přesto jsme i do našeho výzkumu zapojili evaluační nástroj, kterým měříme změny v kvalitě 

života zapojených účastníků. Tomuto nástroji se blíže věnujeme v kapitole 7.2. Motivem pro 

realizaci této studie v tomto formátu je fakt, že v České republice nebyl dle našich informací 

takový výzkumu dosud realizován, a naší snahou je tak realizovat prvotní výzkum 

podpůrných skupin pro truchlící osoby s mentálním postižením v kontextu České republiky. 
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5 Výzkum 

5.1 Obecně k výzkumu 

Výzkum Hendl definuje jako „proces vytváření nových poznatků“. Výzkumník při něm 

provádí „systematické a pečlivě naplánované činnosti s cílem zodpovědět výzkumné otázky 

a přispět k rozvoji daného oboru“ (Hendl, 2016, s. 26). 

Roli výzkumníka pak Hendl připodobňuje k roli detektiva. Výzkumník zde vyhledává a 

analyzuje jakékoli skutečnosti, které by mohly vést k osvětlení studovaného problému 

(Hendl, 2016). To Janesicková (2003, in Švaříček, Šeďová, 2014) výzkumníkovi připisuje 

mnohem poetičtější roli, a sice roli choreografa balancujícího na pomezí dvou kontrastních 

tanečních stylů: menuetu, vyznačujícímu se „precizně předepsanou sekvencí kroků“, které 

je nutné dodržovat, a k taneční improvizaci, která naopak vychází z „momentálního nápadu, 

nálady a různých vnějších okolností“. Kvalitativní výzkum tedy definuje jako proměnlivě 

plánovitý (Janesicková, 2003, in Švaříček, Šeďová, 2014, s. 53). 

Při koncipování disertační práce jsme postupovali podle Hendla, který uvádí, že jádro 

výzkumu probíhá na základě následujícího schématu: 

Oblast výzkumu   Výzkumný problém   Účel výzkumu  Výzkumná 

otázka (případně hypotéza) 

Schéma č. 3, Schéma výzkumu, Hendl, 2016, s. 38 

Dále volíme metodologii, konstruujeme výzkumný plán, sbíráme a analyzujeme data a na 

samém konci odevzdáváme závěrečnou zprávu, v našem případě disertační práci (Hendl, 

2016). 

Výše uvedenou strukturu jsme pro potřeby naší práce upravili a doplnili, a schéma práce 

našeho výzkumu nyní vypadá následovně: 

Oblast výzkumu  Výzkumný problém  Cíl výzkumu  Dílčí 

výzkumné oblasti  Dílčí výzkumné cíle  Metodologie             

Výzkumný plán  Sběr dat   Analýza dat  Závěr a diskuze  

Schéma č. 4, Schéma výzkumu II., vlastní konstrukce, inspirace z příkladu uvedeného 

v publikaci Hendla, 2016, s. 38 
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5.2 Metodologie  

Metodologie „se zabývá systematizací, posuzováním a navrhováním strategií a metod 

výzkumu“ (srov. Jeřábek, 1992, Průcha, 1995, Pelikán, 1998, Gavora, 2000, in Hendl, 2016) 

a jejím předmětem jsou „nástroje vědy“. Zároveň se někdy využívá pro popis uspořádání 

výzkumné akce. Hendl uvádí, že pro volbu metodologie je určující výzkumníkův filozofický 

pohled na svět (2016). Z hlediska ontologie kupříkladu závisí provedení výzkumu na 

názorech výzkumníka na okolní svět. Z hlediska epistemiologie je pak rozhodující, jak 

okolní svět můžeme poznat. Důležitou roli hraje také morálka, tedy povaha hodnot, a etika, 

které jsou součástí výzkumníkovy filosofie hodnot čili axiologie. Po formální stránce 

výzkum utváří rétorika – zvolený jazyk výzkumníkův. A v neposlední řadě pak volba 

metody – tedy logika výzkumu, získávání a analýza dat, s cílem dosahování validních 

poznatků (Hendl, 2016). Autorka své výzkumné postoje z hlediska epistemiologie přiblížila 

v samotném úvodu této práce. Hlavním složkám výzkumu a jeho proměnným – logice, 

metodě výzkumu a filosofii hodnot - se budeme věnovat v odstavcích této i následující 

kapitoly. 

 

5.3 Výzkumný plán 

Prvním krokem k našemu výzkumu se stalo uspořádání jeho plánu. Brink a Wood (1994, in 

Punch, 2015) považují plán výzkumu za nanejvýš důležitý, neboť je základním stavebním 

kamenem pro zbytek výzkumného procesu. V našem případě plán výzkumu fungoval jako 

„recept“ na dobrý výzkum. Stejně tak, jako recept popisuje, jaké ingredience je potřeba 

během výroby přidat a určuje jejich správné načasování, mohlo by být na škodu výslednému 

produktu, kdyby do receptu přišly ingredience, které tam nemají co dělat či na které je příliš 

brzo, anebo pozdě. V souladu s Robsonem jsme tak všechny aktivity realizované v rámci 

výzkumu volili tak, aby vhodně a ve správný čas zodpovídaly výzkumné otázky – v našem 

případě výzkumné problémy (1993, in Hendl, Remr, 2017) a naopak jsme se vyvarovali 

všeho, co by náš výzkum zahltilo a znepřehlednilo. Plán výzkumu však nepřináší pouze rady. 

Hendl s Remrem v této souvislosti připomínají, že plán výzkumu znamená pro výzkumníka 

také určitá omezení a kompromisy (2017), což se ukázalo být platné také pro náš výzkum. 

Při sestavení plánu čerpáme z Hendla, který s odkazem na Robsona a Maxwella, považuje 

za kostru výzkumného plánu: účel výzkumu, teoretický a konceptuální rámec, výzkumnou 

otázku (v našem případě výzkumný problém), metody, validitu a výběr (1993, 1996, in 
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Hendl, 2016). Tento odkaz je zcela ve shodě se Švaříčkem a Šeďovou, kteří nadto uvádějí 

také zajištění kontroly kvality výzkumu, sběr dat a jejich organizaci, analýzu a intepretaci 

dat a formulování závěrů (2014). Jednotlivé položky rozpracováváme v dalších kapitolách 

této práce.  

 

5.4 Výzkumná oblast, výzkumný problém 

Výzkumnou oblast, nebo také oblast výzkumu, lze definovat jako oblast, ve které se bude 

provádět výzkum (Hendl, 2016). Výzkumnou oblastí této disertační práce je truchlení osob 

s mentálním postižením. Autorka se tématu věnovala již ve své bakalářské a diplomové 

práci, a vzhledem k jeho zajímavosti jsme se rozhodli téma rozpracovat i dále. Uvedená 

oblast je velmi široká a košatá a vystupuje z ní mnoho témat a výzkumných problémů, které 

jsou všechny hodny naší pozornosti. Pro potřeby této práce však naši pozornost zúžíme do 

jednoho konkrétního směru - jako výzkumný problém této práce jsme stanovili pozitivní 

ovlivňování procesu truchlení osob s mentálním postižením. Švaříček a Šeďová hovoří o 

formulaci výzkumného problému jako o pojmenování, čemu se bude výzkum věnovat a 

dodávají, že výzkumný problém by měl být pro výzkumníka něčím, čemu ne zcela rozumí, 

a proto o něm potřebuje zjistit více informací (2014). O významu osobních a profesních 

zkušeností při výběru výzkumného problému ostatně hovoří i autoři knih o výzkumu (např. 

Strauss, Corbinová, 1999). Ačkoli se tématu věnujeme již mnoho let, přesto tato formulace 

přesně odpovídá naší situaci. Zprvu bylo nelehké stanovit, jaká témata v rámci našeho 

výzkumu postihneme, co bude hlavou a duší výzkumu a pro co se naopak místo nenajde, a 

jak Švaříček se Šeďovou uvádějí, jedná se o častý problém výzkumníků, kteří se při 

stanovování výzkumného problému často nedokážou rozhodnout, zda bude výzkum spíše 

obecný či naopak specificky orientovaný (2014). V této souvislosti se však budeme řídit 

radou Silvermana, který doporučuje pokusit se říci „mnoho o malém problému“, a nikoli 

„málo o mnoha věcech“ (2005, in Švaříček, Šeďová, 2014, s. 65). Zde Švaříček a Šeďová 

podotýkají, že však ani zúžený výzkumný problém neplní pouze funkci popisu jednoho 

konkrétního studovaného jevu, neboť z těchto dílčích a konkrétních nálezů se lze často 

odkazovat k širším strukturám a zjištěným skutečnostem lze přiřazovat obecnější platnost 

(Švaříček, Šeďová, 2014). Takovéto možnosti generalizace dosahujeme prostřednictvím 

triangulace, o které hovoříme v dalších odstavcích. 



74 
 
 

V našem výzkumu se zaměříme konkrétně na pozitivní ovlivňování procesu truchlení 

prostřednictvím podpůrných skupin pro truchlící osoby s mentálním postižením. Povaze 

podpůrných skupin se autorka věnovala ve své bakalářské práci, ve které popsala, jakým 

způsobem podpůrné skupiny fungují. V této práci se jejich prostřednictvím snažíme 

porozumět procesu truchlení osob s mentálním postižením. Zároveň jejich efekt ověříme 

tím, že jejich vliv otestujeme na vzorku osob s mentálním postižením, které ztratily svého 

rodiče. Vliv účasti na podpůrné skupině na proces truchlení zapojených jedinců zhodnotíme 

dvojím způsobem – kvalitativně prostřednictvím analýzy rozhovorů pořízených během 

setkávání podpůrných skupin a kvantitativně na základě dotazníkového testu předloženého 

zapojeným účastníkům před a po skončení podpůrných skupin (test měřil případné změny 

v jejich procesu truchlení). Pro uvedení do tématu a srovnání našich výsledků s odbornou 

literaturou a jinými realizovanými studiemi věnujeme úvodní část této práce také kvalitativní 

analýze odborné literatury s cílem porozumět a popsat truchlení osob s mentálním 

postižením a návrhu možných způsobů podpory jejich procesu truchlení, mezi něž patří také 

již zmiňované podpůrné skupiny.  

Hlavními, avšak ne jedinými, aktéry našeho výzkumu, jsou tedy lidé s mentálním 

postižením. Konkrétně je naše výzkumné šetření zaměřené na skupinu osob s mentálním 

postižením, kteří ve svém životě ztratily svého rodiče (případně jiného blízkého člověka). 

K tomuto tématu se vztahují kapitoly 3.6 – 3.9, kde popisujeme zákonitosti truchlení osob 

s mentálním postižením. Skupina osob s mentálním postižením figuruje v našem výzkumu 

při realizaci podpůrných skupin pro truchlící osoby s mentálním postižením.  

V průběhu výzkumu jsme došli k názoru, že za účelem dosažení komplexního náhledu na 

zkoumanou oblast a problém, bude vhodné zařadit do výzkumu také pohled ze strany 

pracovníků pracujících s lidmi s mentálním postižením. Druhou sledovanou skupinou 

našeho výzkumu jsou tedy zaměstnanci Domovů pro osoby se zdravotním postižením 

(DOZP) a Chráněného bydlení (CHB)18 – tedy zejména sociální pracovníci a pracovníci 

v sociálních službách. DOZP a CHB jsou zařízeními, kde dochází k nejtěsnějšímu vztahu 

mezi uživatelem služby a pracovníkem, z tohoto důvodu jsme vybrali tyto dva typy 

pobytových zařízení.  Vzhledem k tomu, že pracovníci těchto zařízení jsou často nejbližšími 

přáteli svých uživatelů s mentálním postižením, pro detailní porozumění námi zkoumaného 

 
18 Pro potřeby této práce budeme v dalším textu užívat zkratky DOZP a CHB. 
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tématu nelze tuto významnou skupinu opomenout. Posledním dílkem našeho výzkumu je 

tedy kvantitativní dotazníkové šetření zjišťující připravenost personálu na podporu 

truchlících osob s mentálním postižením (tzn. zkoumání jejich schopností, dovedností, 

znalostí a zkušeností) a zároveň zjišťující, jak vnímají oblast truchlení osob s mentálním 

postižením (tzn. jejich názory a postoje). Současně s tím jsme v rámci dotazníku zjišťovali 

informace o tom, kdo jsou pracovníci v těchto pobytových službách a jaké tyto služby jsou.  

 

5.5 Cíle výzkumu 

Jak jsme předestřeli, v zájmu našeho výzkumného bádání je truchlení osob s mentálním 

postižením. Jedním z cílů této práce tedy logicky je nejen porozumět, jakým způsobem 

truchlí lidé s mentálním postižením, ale také jakým způsobem lze truchlení podpořit, 

přičemž zvláštní pozornost věnujeme podpůrným skupinám.  

Hlavním cílem této práce je porozumět truchlení osob s mentálním postižením a popsat 

možnosti podpory procesu truchlení, s hlavním důrazem na možnosti využití 

podpůrných skupin. 

Z hlavního výzkumného cíle a výzkumného problému vyvozujeme následující dílčí 

výzkumné oblasti: 

• obecné principy ztráty, zármutku, truchlení 

• specifika truchlení osob s mentálním postižením 

• způsoby podpory a pozitivního ovlivňování procesu truchlení osob s mentálním 

postižením 

• využití podpůrných skupin při podpoře procesu truchlení osob s mentálním 

postižením 

• efekt podpůrných skupin na proces truchlení osob s mentálním postižením 

• sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách v DOZP a CHB – připravenost 

a vnímání tématu truchlení osob s mentálním postižením a z toho plynoucí možná 

míra podpory procesu truchlení ze strany těchto pracovníků 
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Na základě výše uvedených dílčích výzkumných oblastí definujeme následující dílčí 

výzkumné cíle: 

Dílčí výzkumný cíl 1:  porozumět truchlení osob s mentálním postižením  

Dílčí výzkumný cíl 2:  navrhnout a popsat vhodné způsoby podpory procesu 

truchlení osob s mentálním postižením, s důrazem na 

podpůrné skupiny 

Dílčí výzkumný cíl 3:  zjistit, jaký vliv má na proces truchlení účast na podpůrné 

skupině pro osoby s mentálním postižením 

Dílčí výzkumný cíl 4:  zjistit míru připravenosti pracovníků DOZP a CHB na 

podporu truchlících osob s mentálním postižením (tzn. zjistit 

jejich schopnosti, dovednosti, znalosti a zkušenosti), zjistit, jak 

vnímají oblast truchlení osob s mentálním postižením (tzn. 

jejich názory a postoje) a současně s tím popsat profil 

pracovníků v oslovených zařízeních DOZP a CHB, popsat 

profil oslovených zařízení (tento cíl je detailně rozepsán a 

vysvětlen v kapitole 7.1) 

Maxwell (2005, in Švaříček, Šeďová, 2014) rozlišuje trojí typ cílů výzkumu: intelektuální 

(jak projekt přispěje k rozšíření odborného poznání), praktický (jaké bude praktické využití 

výsledků výzkumu) a personální (jak výzkum obohatí výzkumníka samotného), přičemž 

autor zdůrazňuje, že není žádoucí vybrat si pouze jediný z cílů, nýbrž snahou výzkumníka 

by mělo být naplňovat v rámci výzkumu vždy více cílů. V této souvislosti zmiňuje synergii 

cílů čili že dosažením jednoho z nich se zároveň musíme přiblížit k těm dalším. Z tohoto 

důvodu Maxwell uvádí, že je dobré, aby vybrané téma korespondovalo s výzkumníkovými 

zájmy (2005, in Švaříček, Šeďová, 2014), což je případ právě našeho výzkumu. Námi 

realizovaný výzkum plní cíle intelektuální, praktické i personální, což dokládáme 

v následující tabulce: 
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Cíl Způsob plnění 

Intelektuální Cílem práce je porozumět procesu truchlení osob s mentálním 

postižením, navrhnout možné způsoby podpory procesu truchlení a 

ověřit efektivnost podpůrných skupin pro truchlící osoby s mentálním 

postižením. Cílem práce je také zjištění názorů, postojů, znalostí a 

zkušeností pracovníků prostřednictvím dotazníkového šetření.  

Praktický Výsledky výzkumu mohou být využity při práci s truchlícími lidmi 

s mentálním postižením či pro účely vzdělávání zaměstnanců 

pracujících s lidmi s mentálním postižením.  

Personální Autorka se uvedenou tématikou dlouhodobě zabývá, takže realizace 

tohoto výzkumu je pro ni završením jejího vědeckého bádání. Téma 

má pro ni osobní význam.  

Tabulka č. 1, vlastní konstrukce, 2019, inspirace z příkladu uvedeného v publikaci 

Švaříčka a Šeďové, 2014, s. 64 

 

5.6 Konceptualizace výzkumného problému a operacionalizace cílů práce 

Švaříček se Šeďovou hovoří o konceptuálním rámci jako o pomyslném vstupu do výzkumu. 

Tvoří jej systém konceptů, předpokladů, očekávání a teorií, konkrétně pak konceptuální 

rámec zahrnuje formulování výzkumného problému, definování klíčových konceptů a 

teoretický kontext (2014). Teoretický kontext jsme přiblížili v předchozí kapitole, nyní se 

tedy budeme věnovat zbývajícímu.  

Operacionalizaci lze definovat jako postup, kterým děláme konstrukty měřitelnými, 

konkrétně se jedná o návrh procesu, kterým budeme měřit jednotlivé konstrukty při 

formulaci výzkumných cílů a výzkumných otázek. Abychom totiž mohli naše otázky 

zodpovědět, musíme se zabývat tím, jak příslušná data získáme (Hendl, Remr, 2017). Za 

tímto účelem jsme vypracovali následující schéma, ve kterém je patrné, jaké metody 

výzkumu byly v konkrétních dílčích výzkumných cílech (zkr. DVC) použity a jaký byl jejich 

výstup: 
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Schéma č. 5 Dílčí výzkumné cíle (vlastní konstrukce, 2019) 
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Vysvětlivky ke schématu: 

Modře jsou uvedeny kvalitativní metody výzkumu a zeleně kvantitativní metody výzkumu. 

Fialová barva značí smíšenou výzkumnou metodu. DVC1 a DVC2 jsou kvalitativního rázu, 

v DVC3 je využita smíšená metoda a v DVC4 kvantitativní metoda.  

V rámci DVC3 jsme triangulovali metody výzkumu vlivu podpůrné skupiny na zapojené 

účastníky – byla využita kvalitativní i kvantitativní metoda. 

Zároveň poznatky DVC1 a DVC2 triangulují a validizují poznatky získané DVC4. 

Na schématu je také patrné, jak poznatky DVC1 ovlivňují přístup k DVC2-DVC4. 

K odborným zdrojům a výstupům již realizovaných studií v rámci DVC1 se odkazujeme u 

každého výstupu DVC2-DVC4. 

 

DVC1:  

Cíl:  porozumět truchlení osob s mentálním postižením  

Způsob: 1) kvalitativní analýza, syntéza a komparace odborné literatury                               

a 2) kvalitativní analýza dat z přepisu záznamů pořízených během 

podpůrných skupin 

Výstup: 1) popis a 2) analýza dat  

 

DVC2:  

Cíl:  navrhnout a popsat vhodné způsoby podpory procesu truchlení osob 

s mentálním postižením, s důrazem na podpůrné skupiny  

Způsob: 1) kvalitativní analýza, syntéza a komparace odborné literatury                               

a 2) kvalitativní analýza dat z přepisu záznamů pořízených během 

podpůrných skupin 

Výstup:  manuál pro práci s truchlícími lidmi s mentálním postižení 
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DVC3:  

Cíl:  zjistit, jaký vliv má na proces truchlení účast na podpůrné skupině pro osoby 

s mentálním postižením 

Způsob:  1) kvantitativně prostřednictvím sestavení dotazníkového testu zachycujícího 

možnou změnu v procesu truchlení osob s mentálním postižením 

2) kvalitativní analýza přepisu záznamů z podpůrných skupin 

Výstup:  1) dotazníkový test s naměřenými hodnotami, 2) analýza dat 

 

DVC4:  

Cíl:  zjistit míru připravenosti pracovníků DOZP a CHB na podporu truchlících 

osob s mentálním postižením, zjistit, jak vnímají oblast truchlení osob 

s mentálním postižením, popsat profil pracovníků v oslovených zařízeních 

DOZP a CHB, popsat profil oslovených zařízení  

Způsob:  kvantitativně prostřednictvím celorepublikového dotazníkového šetření 

zaměřeného na zjištění jejich postojů, znalostí a zkušeností 

Výstup:  dotazníkové šetření se zjištěnými výstupy 

 

5.7 Výzkumná strategie 

Je-li dobrá formulace výzkumného problému základním kamenem výzkumu, pak je zvolení 

výzkumné strategie minimálně jeho ekvivalentem. S tímto vědomím jsme v našem výzkumu 

zvolili smíšenou výzkumnou strategii (viz schéma č. 6). Hendl uvádí, že ačkoli někteří 

výzkumníci proklamují nevhodnost kombinování kvalitativního a kvantitativního stylu, 

především mezi prakticky orientovanými výzkumníky doznává stále větší popularity. 

Uplatnění nalézá zejména v pragmatismu, kde „praktické rozhodování zdůrazňuje 

užitečnost rozličných zdrojů dat“ (Hendl, 2016, s. 289). Je však třeba mít na paměti, že 

směšování obou výzkumných strategií by nemělo probíhat nahodile, nýbrž podle předem 

stanoveného cíle. Takto jsme v našem výzkumu postupovali také my. Smíšenou výzkumnou 

strategii jsme volili záměrně, a to s cílem triangulace přístupů. Při dosahování jednotlivých 
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vytyčených cílů jsme výzkumnou strategii volili tak, abychom stanovený cíl nejen splnili, 

ale také jeho výsledek potvrdili porovnáním s jinými zjištěnými skutečnostmi. Ve schématu 

č. 6 je vyznačeno, jaká strategie byla pro konkrétní cíle zvolena a jak jsme v našem výzkumu 

triangulovali my. Švaříček a Šeďová dodávají, že kromě již zmíněných přístupů lze 

triangulovat také metody, zdroje dat či perspektivu. Ať tak či onak, její využití 

výzkumníkovi zaručuje rozmanitost pohledů na zkoumanou otázku a prohloubení 

zkoumaného jevu (2014), což bylo naším cílem. Triangulace není produktem žádného 

filozofickém přístupu. Za účelem ryze praktických výsledků rozšiřuje výzkumu záběr a 

přidává hloubku a konzistenci. Nabízí možnost prozkoumat problém z více úhlů, což však 

zejména bez dostatečné výzkumníkovy systematičnosti může vést k rozmělnění výzkumu 

do několik menších ne zcela souvisejících a propojených výzkumů (Švaříček, Šeďová, 

2014). V našem výzkumu jsme si takového rizika vědomi, avšak vzhledem k tomu, že obě 

strany našeho výzkumu spolu silně souvisí (viz schéma č. 6), zmíněné riziko není pro nás 

platné. Návrh opatření pro praxi musí jít ruku v ruce se zjištěním aktuálního stavu čili 

konkrétně my v našem výzkumu využíváme znalostí z šetření kvantitativního (dotazníkové 

šetření mezi pracovníky v DOZP a CHB, dotazníkový test pro účastníky podpůrných skupin) 

k podepření důležitosti hlavního cíle našeho výzkumu, kterým je porozumět truchlení osob 

s mentálním postižením a popsat možnosti podpory procesu truchlení s hlavním důrazem na 

možnosti využití podpůrných skupin (kvalitativní šetření). 
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Schéma č. 6 Strategie a metody výzkumu (vlastní konstrukce, 2019) 
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Typově spadá naše studie mezi výzkumy aplikované. Hendl uvádí, že aplikovaný výzkum 

je na rozdíl od výzkumu základního ryze praktickým nástrojem, který se snaží odpovědět na 

otázky mající bezprostřední význam pro praxi. Hledá způsob řešení praktických problémů, 

čímž usiluje o zlepšování podmínek života osob (2016). Stejně tak i my v našem výzkumu 

usilujeme o prozkoumání oblasti truchlení osob s mentálním postižením, které dle našeho 

názoru není v České republice věnována dostatečná pozornost. Ačkoli se situace neustále 

zlepšuje a toto téma řeší stále více organizací (např. hospicové hnutí Cesta domů), přesto 

považujeme za důležité toto téma šířeji otevřít očím laické i odborné veřejnosti, neboť si 

zasluhuje větší míru pozornosti, než které se jí aktuálně dostává. Více pozornosti zejména 

odborníků zákonitě povede k většímu množství odpovídajících studií, odborných článků, 

příspěvků konferencí a ruku v ruce s tím k lepší informovanosti laické i odborné veřejnosti. 

Bude tak moci přispět k systematickému přístupu řešení otázek podporovaného truchlení 

českých spoluobčanů s mentálním postižením.    

 

5.8 Výzkumný design 

Pro lepší orientaci v textu nyní výzkum rozčleníme na dvě větve – první bude větev 

kvalitativní (kapitola 6), tou druhou bude větev kvantitativní (kapitola 7). Kvalitativní část 

se věnuje zakotvené teorii, kterou jsme zvolili pro porozumění, jakým způsobem truchlí 

osoby s mentálním postižením. Kvantitativní část popisuje dotazníkové šetření uskutečněné 

mezi pracovníky Domovů pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) a chráněného 

bydlení (CHB), u kterých jsme touto metodou zjišťovali jejich připravenost na podporu 

procesu truchlení osob s mentálním postižením, jak tuto oblast vnímají, jejich profil a profil 

organizací, ve kterých pracují a dále jsme tuto metodu prostřednictvím dotazníkového testu 

využili pro zjištění efektivity účasti na podpůrné skupině na proces truchlení zapojených 

jedinců. 
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6 Kvalitativní výzkum – zakotvená teorie v kontextu podpůrných skupin 

Dílčí výzkumné cíle DVC1, DVC2 a DV3 zodpovídáme prostřednictvím kvalitativních 

výzkumných technik (viz schéma č. 5). 

Tyto cíle zodpovídáme prostřednictvím kvalitativní analýzy, syntézy a komparace odborné 

literatury a /nebo prostřednictvím zakotvené teorie.  

 

6.1 Práce s literaturou  

Jako zdroj pro čerpání teoretických poznatků jsme pro potřeby této práce zvolili odbornou 

literaturu a články v odborných časopisech. Z důvodu nedostatečného množství takovýchto 

zdrojů v kontextu České republiky, se jedná z velké části o zdroje zahraniční (zejména z 

Velké Británie a Spojených států amerických). V této souvislosti jsme zvažovali, do jaké 

míry jsou zjištěná data ovlivněna odlišným kontextem a kulturou těchto zemí, a do jaké míry 

tedy mohou být tyto poznatky aplikovány na kontext České republiky. Domníváme se, že 

přestože jsou tyto dvě země i vývoj oboru speciální pedagogiky v těchto zemích oproti České 

republice rozdílné, získané poznatky mohou být využity i českou speciální pedagogikou. 

Ačkoli jsme zařazovali přednostně zdroje původní a současné, pokud tyto nebyly dostupné, 

své uplatnění našly také zdroje starší a zdroje sekundární. Veškeré zdroje jsme vybírali 

pečlivě, a tak se domníváme, že tento fakt nemá na kvalitu práce vliv.  

Literatura také hraje významnou roli v zakotvené teorii. Vhodně zvolená odborná literatura 

totiž krom toho, že nám odpovídá na naše výzkumné problémy, plní také funkci dodatečné 

validizace dat získaných při zakotvené teorii (Strauss, Corbinová, 1999).  

 

6.2 Zakotvená teorie – analýza podpůrných skupin 

Zakotvená teorie patří mezi nejčastější výzkumné designy užívané v sociálních vědách 

(Svaříček, Šeďová, 2014; Hendl, 2016). V našem výzkumu jsme postupovali s ohledem na 

obecně platné postupy kvalitativního výzkumu. Výběr oblasti byl od začátku jasně 

nasměrován do oblasti speciálně pedagogické, konkrétně do kontextu mentálního postižení, 

neboť je to oblast, které se členové vědeckého týmu dlouhodobě věnují. Konkrétní téma 

výzkumu taktéž jasně vykrystalizovalo, a to v návaznosti na předchozí vědecké aktivity 

výzkumnice, která svou bakalářskou i diplomovou práci věnovala truchlení osob 
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s mentálním postižením. Po volbě výzkumného problému jsme tedy poprvé za trvání 

preempirické fáze stáli na rozcestí a byli nuceni volit – a sice způsob, kterým výzkum 

zrealizujeme. Ačkoli výběr nebyl jednoduchý a naše rozhodnutí jsme několikrát revidovali, 

jako nejvhodnější výzkumný design jsme nakonec zvolili zakotvenou teorii. Právě ta zajistí 

validní data, která odpoví na námi předestřený problém.  

Zakotvená teorie je teorie induktivně odvozená ze zkoumání jevu, který reprezentuje. Jedná 

se o výzkumnou metodu, která využívá „systematický soubor postupů k tvorbě induktivně 

zakotvené teorie o nějakém jevu“ (Strauss, Corbinová, 1999, s. 14-15). Její nespornou 

výhodou je fakt, že její techniky umožňují vytvářet teorie, které splňují „požadavky kladené 

na „dobrou“ vědu: validitu, soulad mezi teorií a pozorováním, zobecnitelnost, 

reprodukovatelnost, přesnost, kritičnost a ověřitelnost“ (Strauss, Corbinová, 1999, s. 20).  

Hendl k tomu dodává, že zakotvená teorie svou pozornost upíná k „jednání a interakcím 

sledovaných jedinců a procesům v daném prostředí“ (Hendl, 2016, s. 128), což odpovídá 

žité zkušenosti truchlících osob s mentálním postižením, které se snažíme porozumět. Tento 

populární výzkumný design byl vyvinut v 60. letech Glaserem a Straussem. Cesty obou 

výzkumníků se v důsledku odlišného pohledu na teorii rozešly a koncept byl později 

přepracován jak Glaserem, který své dílo vydal samostatně, tak také vědeckým duem 

Straussem a Corbinovou (Švaříček, Šeďová, 2014). Oba přístupy se liší zejména způsobem 

kódování – zatímco u Strausse a Corbinové nalézáme tři kódovací fáze (kódování otevřené, 

axiální a selektivní) (Strauss, Corbinová, 1999), u Glasera se fáze objevují pouze dvě 

(kódování substantivní a kódování teoretické). Ačkoli začátek obou přístupů je totožný – a 

sice otevřené kódování – později se přístupy liší. Glaser v další fázi navrhuje přiřazovat 

vzniklé kódy tzv. kódovacím rodinám (Glaser, 1978, in Švaříček, Šeďová, 2014), 

„výzkumník sám hledá spojení různými kategoriemi a proměnnými“ (Švaříček, Šeďová, 

2014, s. 84). Strauss s Corbinovou na druhé straně doporučují dosazení získaných kategorií 

do tzv. paradigmatického modelu (Strauss, Corbinová, 1999). Toto však Glaser kritizoval, 

když tvrdil, že tím, že takováto spojení předem modelují, omezují induktivitu zakotvené 

teorie. Nenechávají totiž proměnné, aby se volně vynořily z datového materiálu. Na obranu 

modelu Strausse a Corbinové lze uvést, že paradigmatický model je dostatečně obecný na 

to, aby k omezení induktivity nedocházelo (Kelle, 2005, in Švaříček, Šeďová, 2014). Na 

základě povahy našeho výzkumu se přikláníme k paradigmatickému modelu Strausse a 

Corbinové a postupujeme tak, jak navrhují sami autoři modelu. „Nezačínáme teorií, kterou 
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bychom následně ověřovali. Spíše začínáme zkoumanou oblastí a necháváme, ať se vynoří 

to, co je v této oblasti významné“ (Strauss, Corbinová, 1999, č. 14). Jelikož tento typ 

výzkumu zasahuje hluboko do zkoumaného fenoménu (Hendl, 2016), nesla tato vybraná 

metoda a zejména vybraný přístup své ovoce také v našem výzkumu. Zakotvená teorie 

nalézá své uplatnění v oblastech, kde byl prozatím proveden pouze skromný výzkum a je 

zvláště vhodná pro pozorování zřídka prozkoumaných jevů, pro jejichž vysvětlení je vhodné 

vyvinout teorii (Carey, Griffiths, 2017), což odpovídá zaměření našeho výzkumu. Protože 

jak jsme uvedli výše, téma smrti je komplikované jako takové a zdá se, že přidání mentálního 

postižení jako další proměnné, toto téma komplikuje ještě více (Bekkema, de Veer, Hertogh 

a Francke, 2014, in Stancliffe, Wiese, Read, et al., 2016). Proto jsme i my postupovali 

pomalu a citlivě, a, jak už jsme uvedli, „nechávali jsme, ať se vynoří to významné“ (Strauss, 

Corbinová, 1999), odlišný přístup by dle nás totiž nebyl k užitku. Proto je metoda zakotvené 

teorie vhodnou metodou pro zodpovězení otázek a porozumění zkoumaného fenoménu.  

V souvislosti se zakotvenou teorií je nezbytné dát prostor důležitému tématu teoretické 

citlivosti. Je jí myšlena „schopnost vhledu, schopnost dát údajům význam, porozumět a 

oddělit související od nesouvisejícího“ (Strauss, Corbinová, 1999, s. 27). Uvedené do jisté 

míry závisí na osobnostních charakteristikách badatele, a tak autoři v této souvislosti hovoří 

o teoretické citlivosti jako o osobní vlastnosti badatele (Strauss, Corbinová, 1999). Dle 

autorů lze teoretickou citlivost získat z několika zdrojů: z literatury, profesní zkušenosti a 

osobní zkušenosti a ze samotné analýzy dat (Strauss, Corbinová, 1999). Hendl uvádí, že 

v kvalitativní výzkumu je nástrojem vědy výzkumník sám. Na základě výše uvedeného si 

dovolíme tvrdit, že tato práce je vypracována s dostatečnou dávkou teoretické citlivosti, což 

zajistí již výše uvedené požadavky na dobrou vědu.  

Rozhovory provedené během setkávání podpůrných skupin byly zaznamenány na diktafon 

a poté přepsány do textového editoru. V duchu metody Strausse a Corbinové byla data 

následně kódována a analyzována (1999). Přepisům z jednotlivých setkání podpůrných 

skupin byl vždy přiřazen datum a odpovídající název. Zápisy byly pořízeny tak, aby byla 

zachována anonymita zapojených účastníků a tak, aby odpovídaly obecným doporučením 

(Pelikán, 2011). Jména respondentů jsme nahradili kódy a citlivé údaje v textu vynechali. 
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Otevřené kódování 

Otevřené kódování je proces rozebírání, prozkoumávání, porovnávání, konceptualizace a 

kategorizace údajů. Jeho základem jsou dva analytické postupy – porovnávání a kladení 

otázek (Strauss, Corbinová). Hledání podobností, a naopak odlišností pomáhá výzkumníkovi 

zorientovat se ve sledované oblasti a kladení otázek Jak? Kdo? Kdy? atp. pomáhá nalézt 

vztahy mezi jevy. Jevy, které jsou si podobné, lze jako kategorie seskupit dohromady (1999). 

Autorka za účelem hlubokému porozumění vyjadřovaných životních osudů četla záznamy 

od začátku do konce. Rozhovory poté kódovala řádek za řádkem, s cílem podrobného a 

plodného způsobu analýzy (Strauss, Corbinová, 1999). Ke kódování jsme využili počítačový 

program pro kódování, zpracování a interpretaci kvalitativních dat Atlas.ti (verze 819). Do 

softwaru jsme nejprve nahráli všechny přepisy (celkem 24 dokumentů, 278 str. textu) a poté 

textu přiřazovali kódy. Na základě kódování vzniklo celkem 193 kódů. Autorka také 

využívala psaní teoretických poznámek (memos20) a vytváření diagramů21, které jednak 

pomáhají shrnout dosavadní poznatky, ale zároveň zvyšují teoretickou citlivost (Strauss, 

Corbinová, 1998). Díky nim je výzkumník schopen navrhnout vlastní teorii (Hendl 2016).  

Axiální kódování 

Po prvotním otevřeném kódování jsme přistoupili ke kódování axiálnímu. V rámci pilotního 

ověření byla kódována a analyzována data pouze jedné podpůrné skupiny (podpůrné skupiny 

PS0), v této fázi jsme tedy měli k dispozici omezený diagram, který nám sloužil jako nástin 

zkoumané oblasti. Na pilotní ověření jsme v další fázi následně „navrstvili“ data z dalších 

podpůrných skupin a celý koncept byl s přihlédnutím k novým datům přepracován. Během 

něho jsme údaje uspořádali novým způsobem tím, že jsme vytvořené kategorie navzájem 

nově propojili s jejich subkategoriemi a uspořádali v duchu paradigmatického modelu. Ten 

nám umožnil o údajích systematicky přemýšlet a vzájemně je mezi sebou vztahovat (Strauss, 

Corbinová, 1999). V této fázi vzniklo 19 kategorií, které se k sobě již určitým způsobem 

vztahovaly – konkrétně do 7 centrálních témat, a sice Smuteční rituály, Rodina, Smrt rodiče, 

Truchlení a mechanismy vyrovnávání se se ztrátou, Další a návazné ztráty, Podpůrná 

skupina, Na prahu nového života. 

 
19 Dostupný z https://atlasti.com/ 
20 Příklad teoretických poznámek je přílohou č. 7 této práce. 
21 Příklad diagramu je přílohou č. 8 této práce. 

https://atlasti.com/
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Selektivní kódování 

Selektivní kódování je proces, v rámci kterého výzkumník volí jednu centrální kategorii, 

kterou dále systematicky uvádí do vztahu s ostatními kategoriemi. V této fázi bylo naším 

cílem vyložit kostru příběhu, uvést pomocné kategorie do vztahu k centrální kategorii, ty 

pak vzájemně vztahovat, vzniklé vztahy následně ověřovat podle údajů a konečně vše 

upřesnit, případně rozvinout (Strauss, Corbinová, 1999). Po opakovaném procesu 

upravování pojmů, upevňování kategorií, úpravě vztahů mezi nimi, jsme sledovanou oblast 

převedli do formy analytického příběhu.  

 

6.3 Výběr vzorku 

Z Pattonova popisu způsobu vzorkování v kvalitativním výzkumu jsme pro tuto práci zvolili 

jako nejvhodnější metodu účelového či přímo intenzivního vzorkování, prostřednictvím 

kterého lze získat informačně bohaté případy pro hlubší studium sledovaného fenoménu 

(1990, in Hendl, 2012). Tento typ vzorkování nám zároveň zaručil vyloučení extrémních 

případů, které by byly ke škodě výzkumu, navíc účast na skupině takovým účastníkům nelze 

doporučit. Tento způsob výběru jsme volili také za účelem co největšího možného zobecnění 

na širší populaci osob s mentálním postižením.  

V našem případě se výzkum zaměřil na osoby s mentálním postižením, které ztratily 

milovaného člověka – a to konkrétně svého rodiče. Reakce na smrt se i v intaktní společnosti 

u jednotlivých osob velmi liší a jedná se vždy o zcela individuální proces. Z tohoto důvodu 

nebyl ve studii ve vztahu ke sledované skupině kladen striktní důraz na rozlišování hloubky 

mentálního postižení. Jak uvádí Cimrmannová a kol.: „Kontext stárnutí, umírání a prožívání 

zármutku souvisí především se znevýhodněním v rovině emocionální, vztahové a 

komunikační. V praxi lze doporučit odhlédnutí od výše IQ směrem k diagnostice dle míry 

podpory“ (2020, s. 16). Obecně se však studie zabývala popisem procesu truchlení 

dospělých osob s lehkým až středně těžkým mentálním postižením. Důvodem je fakt, že u 

osob s hlubším mentálním postižením je velmi komplikované vysledovat a pochopit reakce 

na smrt blízké osoby. Jediným předpokladem nutným k účasti na podpůrné skupině byla 

alespoň omezená schopnost řeči. Teprve po pochopení zákonitostí truchlícího procesu u 

osob schopných verbální komunikace lze navázat novou studií na zkoumání tohoto procesu 

u osob s těžším stupněm postižení či omezenými komunikačními dovednostmi. 
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Ačkoli proces truchlení probíhá u jednotlivých osob různě dlouho a s různou intenzitou, 

tudíž i dlouhou dobu po ztrátě milovaného člověka může truchlící cítit bolest a stesk, námi 

předkládaný výzkum se pro potřeby studie omezil nejprve na stáří ztráty do 3 let. Vpůrběhu 

výzkumu jsme však v rámci dosažení teoretické nasycenosti přizvali do projektu také 

účastníky s odlišnou životní zkušeností, a sice: 

Umírající rodič: ztrát ještě nenastala, rodič (matka) byl stále naživu, avšak jedinec již 

vykazoval známky počátečního truchlení a vznikající psychické nepohody.  

Starší ztráty (než 3 roky): někteří jedinci vykazovali zármutek i u ztrát, které proběhly před 

více než 3 lety (v jednom případě před desítkami let). Vzhledem k projevujícím se 

příznakům komplikovaného zármutku byly také tito přizváni k účasti na skupině. 

Ztráta jiného zákonného zástupce: v jednom případě byl jedinec svými rodiči opuštěn ještě 

jako dítě (historie několikanásobné ztráty) a byl vychováván svými prarodiči. Jejich smrt na 

něho tedy působila stejně bolestivě, jako by byli jeho rodiči, situaci navíc komplikovala 

„ztráta“ rodičů v dětství, se kterou až do dospělosti nebyl schopen vypořádat. 

Zpracovaná ztráta rodiče, avšak nedořešené ztráty návazné: skupiny se účastnil také muž, 

který se více než ztrátou rodiče trápil skutečnostmi, které vyvstaly na základě jejich smrti – 

dědické řízení, opatrovnictví. 

Našeho výzkumu se zúčastnilo 9 osob s mentálním postižením, z toho 3 ženy a 6 mužů. 

Projekt dokončilo 8 z nich. 

 

6.4 Organizace výzkumu a harmonogram 

Předvýzkum 

Za účelem získání subjektů k účasti na výzkumu jsme oslovili více než 15 pražských 

organizací pracujících s lidmi s mentálním postižením. Dále jsme zkontaktovali 5 organizací 

ze Středočeského kraje. Spolupráci se nám podařilo navázat s 6 organizacemi, ale nakonec 

k aktivnímu zapojení do programu přistoupily 3 z nich. Důvodem jak fakt, že se v dané 

organizaci nenacházel vhodný subjekt k účasti na výzkumu, tak i později osobní či zdravotní 

důvody na straně již vytipovaných potenciálních účastníků. Celkově se mělo předvýzkumu 

zúčastnit 6 jedinců (4 pražští, 2 mimopražští). Vzhledem k neočekávaným událostem však 
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těsně před začátkem projektu od své účasti odstoupili 3 z nich. Skupiny se tedy účastnili 

pouze 3 participanti. Jeden z účastníků se po 2 týdnech trvání projektu rozhodl v účasti 

nepokračovat s odůvodněním, že má ztrátu svého rodiče již zpracovanou a nechce tuto oblast 

již znovu otevírat. Po zbývající dobu se tedy podpůrné skupiny účastnili 2 účastníci. 

Návazný výzkum 

Navázali jsme spolupráci se 2 organizacemi, celkem bylo do 2 podpůrných skupin zapojeno 

6 osob s mentálním postižením. 

Průběh a organizace všech podpůrných skupin probíhala dle zahraničního Manuálu 

podpůrné skupiny pro truchlící osoby s mentálním postižením (příloha č. 1, dále jako 

Manuál). Všechna setkání byla vždy pečlivě plánována hlavní řešitelkou. Na základě 

realizace pilotního ověření pak řešitelský tým přistoupil k drobným úpravám tak, aby 

Manuál lépe kopíroval potřeby českých spoluobčanů s mentálním postižením. 

Pilotní ověření – 0. podpůrná skupina:  

- 2.10.-20.11.2018, úterky 17:00-18:15, Praha, celkem 8 setkání 

- 3, resp. 2 účastníci (1 účast na skupině ukončil), hlavní řešitelka 

- Celkové délka všech setkání 640 minut  

1. podpůrná skupina PS1:  

- 8.4.-18.6.2019, úterky 9:00-11:00, Praha, celkem 8 setkání 

- 4 účastníci, hlavní řešitelka, později převažovala individuální setkávání 

- Celková délka všech setkání 558 minut 

2. podpůrná skupina PS2:  

- 17.9.2019-25.2.2020, úterky 14:30-15:45, Praha, celkem 8 setkání 

- 2 účastníci, hlavní řešitelka 

- Celková délka setkání 271 minut 

 

Setkáním podpůrné skupiny vždy předcházela seznamovací schůzka se všemi zapojenými 

účastníky. Samotná setkávání pak probíhala každý týden po dobu 7 po sobě následujících 

týdnů (celkem tedy 8x). Každý týden měla skupina jiný program (viz níže). Ze setkání jsme 

pořizovali audiozáznam, který jsme následně přepisovali. Na konci každého setkání dostali 

účastníci krátký jednoduchý úkol na příští týden – tyto úkoly vypracovávali buď samostatně, 
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anebo se svým klíčovým pracovníkem. Úkoly pomáhaly účastníkům lépe pochopit probírané 

téma z aktuálního týdne, anebo jim pomohly lépe se připravit na téma budoucí. Klíčoví 

pracovníci doprovázeli své uživatele na setkávání, ale samotných setkávání se 

nezúčastňovali. Byli však v pravidelném a úzkém kontaktu s hlavním řešitelem a svou 

součinností přispívali k úspěšnému průběhu celého projektu. V některých případech 

účastník skupiny dorazil sám, anebo jej na místo a zpět dopravila hlavní řešitelka. V tom 

případě kontakt s klíčovým pracovníkem probíhal přes telefon či v pobytovém zařízení. 

Každý účastník dostal na počátku projektu desky s názvem Můj deník podpůrné skupiny, 

(příloha č. 2, dále jako Deník) do kterých si každý týden zakládal materiály (převážně 

obrázkové) z probíraného tématu. Desky si účastníci nosili s sebou a zakládali si do nich 

také úkoly, další související materiály (fotky, obrázky dopisy). Jako doplňkové materiály 

jsme při práci ve skupině využívali knihy (obrázkové Books Beyond Words (When Dad 

Died, When Mum Died, When Somebody Dies22) a také české obrázkové knihy o smrti (např. 

O Smrti smrťoucí, Anna a Anička, Návštěva malé smrti, Počkej, milá smrti, Máváme Ti dědo, 

Je smrt jako duha?23).  

 

 
22 HOLLINS, Sheila a Lester SIRELING. When Dad Died. London: Books Beyond Words, 2014. ISBN 978-1-

78458-002-5. 

HOLLINS, Sheila a Lester SIRELING. When Mum Died. London: Books Beyond Words, 2014. ISBN 978-1-
78458-001-8. 

HOLLINS, Sheila, Sandra DOWLING a Noëlle Blackman. When Somebody Dies. London: Books Beyond Words, 
2014. ISBN 978-1-78458-003-2. 

23 STALFELT, Pernilla. O smrti smrťoucí. Přeložil Dagmar HARTLOVÁ. Praha: Cesta domů, 2016. ISBN 978-80-

88126-10-2. 

ŠPINKOVÁ, Martina. Anna a Anička: o životě na začátku a na konci. Prahae: Cesta domů, 2017. ISBN 978-80-
88126-23-2. 

CROWTHER, Kitty. Návštěva malé smrti. Praha: Baobab, 2013. ISBN 978-80-87060-67-4. SUŠKOVÁ, Kateřina. 
Počkej, milá smrti. Řevnice: Arbor vitae, 2013. ISBN 978-80-7467-062-6. 

ŠPINKOVÁ, Martina a Šarlota FILCÍKOVÁ. Máváme ti, dědo. Praha: Cesta domů, 2019. ISBN 978-80-88126-
51-5. 

BRESSON, Jeanette a Ladegaard KNOX. Je smrt jako duha? Praha: Cesta domů, 2017. ISBN 978-80-88126-31-
7. 
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6.5 Projekt podpůrné skupiny a program jednotlivých setkání 

Projekt vychází z Manuálu podpůrné skupiny pro truchlící osoby s mentálním postižením 

(Manual for Grief Support Groups for People with Intellectual Disabilities, Powell, 2013), 

který byl drobně upraven pro potřeby našeho výzkumu. Manuál obsahuje program, základní 

pravidla pro práci ve skupině a užitečná doporučení.  

Základní principy 

Počet účastníků: Max. 5-6 osob.  

Facilitace: Facilitátor (vedoucí skupiny) zajistí přípravu a realizaci podpůrné skupiny, 

podpoří účastníky v prožívání rituálů. Ideálně se skupiny účastní vždy 2 facilitátoři. V našem 

případě se skupiny účastnila pouze hlavní řešitelka. 

Čas setkání: Stejný čas vždy 1 týdně.  

Fyzický prostor: Klidný a příjemný, v dostupné dojezdové vzdálenosti.  

Důvěrnost: Informace sdělené v rámci skupiny jsou důvěrné a v rámci skupiny jsou takto 

uchovány.  

Naslouchání: Každý člen musí být schopný aktivnímu naslouchání ostatním.  

Připravenost každého jednotlivce: Členové skupiny musí být v dobrém psychickém stavu, 

aby mohli těžit z účasti na skupině a nenarušovali její průběh.  

Respektování kulturních a náboženských tradic: Etnické a náboženské skupiny mohou 

mít specifické tradice spojené se smrtí, nakládáním s tělem zesnulého a truchlením. Toto je 

potřeba zohlednit. 

 

Základní pravidla 24 

Na prvním setkání by se členové měli zavázat k následujícímu:  

• začínáme a končíme včas 

• účastním se všech setkání 

 
24 Pravidla jsou součástí Manuálu, viz příloha č. 1. 
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• praktikování laskavého a přejícného přístupu ke každému účastníkovi (ostatním 

členům skupiny přejeme jen to dobré) 

• naslouchám ostatním bez odsuzování 

• neodkláním se od probíraného tématu 

• přijmout fakt, že je v pořádku plakat a vyjadřovat své pocity 

• zachování důvěrnosti.   

 

Níže uvádíme program jednotlivých setkávání: 

Týden 025 

Setkání 0: Seznamovací setkání 

Cíl: Seznámit účastníky skupiny navzájem, seznámit se lépe s hlavní řešitelkou, navázat 

pouto důvěry 

• Vzájemné představení, seznámení s pravidly.  

 

Týden 1  

Setkání 1: Přemýšlení o ztrátě 

Cíl: Vytvořit bezpečné prostředí pro setkávání a sdílení.  

Cíl: Hovořit o smrti a ztrátě v obecné rovině. 

• Obecná diskuze o ztrátě a smrti + příklady.  

• Čtení + diskuze.  

• Společné zdobení mandaly – symbol jednoty uvnitř skupiny, každý je důležitou 

součástí skupiny.  

 

  

 
25 Týden 0 je invencí hlavní řešitelky a není součástí Manuálu pro truchlící osoby s mentálním postižením. 
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Týden 2  

Setkání 2: Sdílení osobního příběhu  

Cíl: Zprostředkovat účastníkům možnost sdílet příběh ztráty jejich milované osoby a 

poslechnout si příběhy ostatních. 

• Sdílení vlastní příběhu ztráty a naslouchání příběhům ostatních – sdílí facilitátor i 

účastníci.  

• Vystavení fotografie zesnulého člověka.  

 

Týden 3 

Setkání 3: Loučení 

Cíl: Pomoci účastníkům připomenout si, jakým způsobem se rozloučili se zesnulým. 

Pokud toto neproběhlo, pomoci účastníkům s dodatečným rozloučením. 

• Psaní dopisu zesnulému. Uvědomění si, jaký zesnulý doopravdy byl člověk.  

• Diskuze o tom, co znamená „dát sbohem“ – odloučení od milované osoby, nechat 

zesnulého odejít, a naopak se zaměřit na živé osoby, které nás obklopují.  

• Sdílení, jakým způsobem se každý účastník rozloučil se svým milovaným, a 

naslouchání ostatním. Prohlížení tematických obrázků + diskuze. Těm, kteří neměli 

šanci se rozloučit, facilitátor pomůže při vymyšlení vhodného dodatečného rituálu 

(např. prohlížení rodinného alba, zasazení vzpomínkového stromu, návštěva 

hřbitova).  

 

Týden 4 

Setkání 4: Co je zármutek? 

Cíl: Upozornit na význam pocitů, tělesných příznaků, myšlenek a chování, které se mohou 

objevit během truchlení. 

Cíl: Podpořit účastníky v přirozeném prožívání zármutku. 
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• Diskuze o lidských pocitech. Hovor o pocitech provázejících truchlení, sdílení 

vlastních pocitů. Prohlížení tematických obrázků.  

 

Týden 5 

Setkání 5: Co je potřeba udělat? 

Cíl: Pomoci účastníkům porozumět hlavním zásadám truchlení. 

Cíl: Pomoci účastníkům pochopit, že truchlení je jedinečný proces specifický pro každého 

jedince. 

• Diskuze o otázkách, v čem je život účastníků po smrti milovaného člověka stejný, a 

v čem se změnil.  

• Diskuze o lidských pocitech a pocitech samotných účastníků.  

 

Týden 6 

Setkání 6: Nalezení rovnováhy 

Cíl: Pomoci účastníkům naučit se vhodné relaxační techniky, které podpoří jejich 

psychickou i fyzickou pohodu. 

• Diskuze o potřebě péče o sebe samého v období truchlení po ztrátě milovaného 

člověka. Facilitátor může uvést aktivitu, která jemu samotnému pomáhá při 

překonávání těžkého období.  

• Společné vykonání 1 – 2 odpočinkových a relaxačních aktivit (poslech klidné hudby, 

zklidňující dechové cvičení, meditace, společná procházka v přírodě…).  

 

Týden 7 

Setkání 7: Život jde dál  

Cíl: Pomoci účastníkům nalézt (ztracenou) motivaci pro vlastní život.  

Cíl: Pomoci účastníkům nalézt realistické životní cíle, které budou po skončení skupiny 

sledovat. 
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Cíl: Ukončit podpůrnou skupinu. Připravit účastníky na to, že její konec taktéž mohou 

vnímat jako určitou ztrátu.  

Cíl: Společně skupinu ukončit speciálním zakončovacím rituálem.  

• Zakončovací rituál - společná slavnostní večeře či dezert.  

• Stanovení cíle, který každému účastníkovi pomůže vybudovat nový vztah se 

zesnulou osobou a/nebo pomůže jít kupředu a zaměřit se na svůj život.  

• Dekorování zadní strany mandaly symbolem naděje či symbolem připomínajícím 

něco, co účastníci získali v průběhu setkávání skupiny.  

• Společné rozhodnutí, zda se skupina ještě někdy sejde. Pokud ano, kdo bude toto 

setkání iniciovat?  

• Krátká kontrola: Každý účastník sdílí, jak se cítí ohledně konce skupiny. Facilitátor 

vyzdvihne přínos každého jednotlivého člena na průběh skupiny. Každý účastník si 

odnáší svůj kus mandaly domů jako připomínku jeho zapojení do skupiny.  

 

6.6 Etické otázky kvalitativního výzkumu 

Etické otázky hrají ve společenskovědním výzkumu důležitou roli (Hendl, 2016). V našem 

výzkumu se všechny kroky k etice silně vztahují, neboť téma je vysoce citlivé a ochrana 

zapojených jedinců je cílem stejně důležitým, jako je cíl samotné studie.  

Hlavní etické požadavky výzkumných prací definuje Bell a Bryman (2007). Níže uvádíme 

komentář etických požadavků týkajících se této práce.  

Dobrovolný informovaný souhlas: Velký důraz byl v této práci kladen na podávání jasných 

a srozumitelných informací všem osobám zapojeným do projektu. Etické otázky nacházejí 

své uplatnění ve zvýšené míře právě u znevýhodněných skupin, jako jsou např. osoby 

s mentálním postižením (Robson, 2002). Vybrané osoby byly předem informovány o 

zaměření studie a jejích metodách, míře jejich zapojení, časovém rámci a časové náročnosti 

výzkumu, způsobu, jakým byly do výzkumu vybrány. Byl jim také dán dostatek času na 

rozmyšlenou, aby byla zachována co největší možná míra dobrovolnosti (Bell, Bryman, 

2007). Jak uvádí Stean (2004, in Punch), zejména v kvalitativním výzkumu se nejedná vždy 

o zcela upřímný souhlas (viz tendence reagovat pozitivním způsobem, Sigelman, Budd, 

Winder, et al., 1982, in Luchterhand, Murphy, 1998). Abychom tedy zajistili, že jedinec 
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povaze výzkumu rozumí a že vyjadřuje svou svobodnou vůli, postupovali jsme následovně: 

Nejprve jsme s potenciálním účastníkem navázali kontakt skrze jeho klíčového pracovníka 

(dále jen KP). KP předal účastníkovi informace o plánovaném výzkumu (v easy-to-read 

formátu, viz příloha č. 3) a celou věc společně prodiskutovali. Pokud měl jedinec zájem o 

schůzku s hlavní řešitelkou, KP ji pomohl zrealizovat. Schůzka proběhla v účastníkovi 

známém prostředí (obvykle v pobytovém zařízení), pokud měl zájem, schůzky se účastnil 

také jeho KP. Hlavní řešitelka popsala povahu výzkumu, rozsah a způsob jedincova 

zapojení, časovou náročnost, možná úskalí a případné benefity. Jedinci byl dán čas na 

rozmyšlenou (obvykle 1-2 týdny), KP mu byl po celou dobu k dispozici a společně probírali 

výhody i nevýhody účasti na skupině. Autoři doporučují (např. Smith, 2008, in Carey, 

Griffiths, 2017; Robson, 2002), aby práva jedinců s mentálním postižením zapojujících se 

do výzkumu byla chráněna etickou komisí. Pro potřeby naší práce jsme takovou ochranu 

zajistili kontinuálním dohledem KP. Pokud jedinec vyslovil své přání účastnit se výzkumu, 

následovala další schůzka s hlavní řešitelkou, obvykle již bez přítomnosti KP. Zde mu hlavní 

řešitelka představila další informace týkající se průběhu projektu včetně Pravidel podpůrné 

skupiny, která definují pravidla i pro samotné účastníky. Jedinec na této schůzce obdržel 

srozumitelný informovaný souhlas o zapojení do projektu (viz příloha č. 4). V zájmu 

zajištění jeho ochrany a možnosti vyjádření jeho svobodné vůle (decision making), dostal 

čas projednat informovaný souhlas se svým KP (opět obvykle 1-2 týdny). Tímto jsme dostáli 

požadavku, že všichni účastníci výzkumu jsou dostatečně informování a jejich souhlas 

s účastí je dobrovolný (McDonald, Kidney, 2012, in Carey, Griffiths, 2017). Autoři Dye, 

Hare a Hendy identifikovali tři hlavní složky souhlasu, účastníci výzkumu: disponují 

dostatečnými informacemi relevantními pro rozhodnutí, které má být učiněno; mají 

schopnost se rozhodovat a chápat důsledky svých rozhodnutí; a rozhodují se dobrovolně a 

bez nátlaku (Dye, Hare, and Hendy, 2007, in Carey, Griffiths, 2017), přičemž my jsme splnili 

všechny. Podepsaný souhlas (tzv. aktivní souhlas, Hendl, 2016) pak účastník odevzdal na 

první schůzce podpůrné skupiny hlavní řešitelce. Přestože lidé s mentálním postižením mají 

právo stát se účastníky výzkumu, který může přispět ke zkvalitnění jejich života (v této 

souvislosti hovoříme o inkluzivním výzkumu, Carey, Griffiths, 2017), často jsou z něj 

vylučováni (Coons a kol., 2013, in Carey, Griffiths, 2017). Jako důvod autoři uvádějí právě 

uvedené problémy se zapojením do výzkumu a získání informovaného souhlasu (Goldsmith, 

Skirton 2015; Jepson, 2015; Ouellette-Kuntz et al. 2013; Swaine, 2011, srov. in Carey, 
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Griffiths, 2017). Nábor účastníků s mentálním postižení je vnímán jako mimo kontrolu 

výzkumných pracovníků (Ouellette-Kuntz et al. 2013, in Carey, Griffiths, 2017) a získání 

informovaného souhlasu je považováno za obtížný a náročný proces (Goldsmith, Skirton 

2015; Jepson 2015, obojí in Carey, Griffiths, 2017). Toto je pak dvakrát tak platné v citlivých 

oblastech jako je např. truchlení. Této otázce výzkumu jsme tedy věnovali patřičnou 

pozornost, díky které se obavy uvedených autorů v našem výzkumu nevyplnily. Další 

důležitou dimenzí etického výzkumu je svoboda odmítnutí, tedy možnost kdykoli ukončit 

svoji účast na projektu (Hendl, 2016, Hendl, Remr, 2017). Tuto dimenzi jsme cítili potřebu 

ošetřit se zvláštním zřetelem, neboť Pravidla podpůrné skupiny definují, že účastník se 

účastní všech setkání podpůrné skupiny. Je to zde zaneseno proto, že při vynechání 

některého ze setkání může být účinek podpůrné skupiny snížen, navíc účastníci podpůrné 

skupiny tvoří kompaktní skupinu, která téma řeší společně. Uvedené tedy bylo 

komunikováno tak, že účastí na skupině se jedinec zavazuje účastnit se všech setkání, 

samozřejmě s výjimkou nemoci, důležitých neodkladných jednání nebo takových, která 

nelze přesunout (např. pracovních, v rámci pobytového zařízení), aby nedocházelo k tomu, 

že jedinec se na schůzku nedostaví např. kvůli nepřízni počasí. Svoboda, Krejčířová a 

Vágnerová přikládají schopnosti motivovat jedince s mentálním postižením ke spolupráci 

značnou důležitost, přičemž s motivací jsme ve zvýšené míře pracovali také my (2001, in 

Černá a kol., 2015). Na druhou stranu ale byl každý účastník ujištěn, že svou účast na skupině 

může kdykoli zrušit. Může se stát, že koncept podpůrných skupin mu nevyhovuje, že je téma 

pro něj příliš bolestivé, či naopak zjistí, že podporu již nepotřebuje a téma nechce probírat 

(což se stalo u jedné účastnice). V takovém případě může kdykoli jakýmkoli kanálem, 

osobně či skrze svého KP, účast na skupině zrušit. Na rozlišení těchto dvou pojmů jsme si 

tedy dali záležet. Hlavní řešitelka vždy řešila celou věc otevřeně, nikdy se nestalo, že by 

účastníkům výzkumu, případně jejich KP zatajila důležité informace či dokonce sdělila 

informace klamné (Švaříček, Šeďová a kol., 2014).  

Diskrétnost a anonymita: Vzhledem k citlivému tématu bylo respektování důvěrného 

charakteru poskytnutých informací jedním z nejdůležitějších dodržovaných pravidel, i tak 

se však samozřejmě jedná o významnou součást jakéhokoli výzkumu. Řešitelský tým se 

zavazuje udržet v tajnosti všechny citlivé údaje jako jména, data narození či jiné informace 

zprostředkovávající možnou identifikaci subjektů (Bell, Bryman, 2007). Úcta k uchování 

citlivých informací bude očekávána také od samotných účastníků výzkumu. Soukromí je 
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deklarováno jako nezpochybnitelné právo každého účastníka výzkumu a jako takové musí 

být ostatními uchováno. V případě jedincova zájmu o sdílení informací byly tyto poskytnuty 

jeho rodině či klíčovému pracovníkovi za účelem hlubšího poznání jeho psychiky a zlepšení 

vzájemného porozumění. Této možnosti všichni zapojení účastníci využili, a tak byli jejich 

KP průběžně informováni. Záznamy ze skupin a jejich přepis (včetně těch v softwaru 

Atlas.ti) jsou umístěny na heslem chráněném místě v počítači hlavní řešitelky.  

Reciprocita: Významnou otázkou se pro nás stala také reciprocita (vzájemnost) (Bell, 

Bryman, 2007). Naším očekáváním bylo, že účast na podpůrné skupině, potažmo na 

výzkumu, povede u zapojených jedinců k podpoře jejich procesu truchlení. Kromě již 

zmíněného mohli jedinci profitovat také ze zprostředkovaného sociálního kontaktu, získat 

nové přátele, mohli se těšit faktem, že jsou důležitými osobami ve výzkumném bádání, mohli 

prožít nové pocity či získat nové zkušenosti. Domníváme se, že účast na skupině vedla u 

zapojených účastníků k podpoře a rozvoji jejich komunikačních strategií a jejich povšechné 

aktivizaci (prostřednictvím jednoduchých motivačních a komunikačních technik, které se 

naučili v rámci podpůrné skupiny). 

Na každém setkání podpůrné skupiny bylo pro účastníky připravené bezplatné občerstvení 

(voda, káva, limonády, obložená bageta26), před započetím každé skupiny jsme společně 

poseděli a měli příležitost pohovořit o čemkoli, tato část se vždy těšila velké oblibě. 

Účastníci také měli díky účasti na skupině příležitost vycestovat za hranice pobytového 

zařízení, „jet na výlet“, jak někteří doslova uváděli, také toto bylo velmi kladně hodnoceno. 

Emoční bezpečí: Jedním z nejdůležitějších principů našeho bádání byl princip neuškodit 

(Bell, Bryman, 2007), který měl v našem výzkumu vždy přednost i před samotným 

výzkumným cílem. Z tohoto důvodu nebyli k účasti na podpůrné skupině vybrání jedinci s 

extrémně komplikovaným procesem truchlení, s příliš čerstvou ztrátou či extrémně 

hlubokým zármutkem. Také v rámci skupiny nebyla vždy nutně zodpovězena všechna 

témata, účastníci si sami mohli vybrat, zda chtějí na položenou otázku zareagovat. Citlivá 

témata byla otevírána opatrně a s ohledem na jedincovu psychiku. 

 
26 Někteří účastníci dodržovali speciální dietu (diabetes mellitus 2. stupně, nesnášenlivost kofeinu), tyto byly 
vždy přísně hlídány a dodržovány, v nabídce tedy nikdy nechyběly dia výrobky a bezkofeinová káva.  



100 
 
 

Intervence a obhajoba: Hlavní řešitelka se zavázala, že v případě zjištění škodlivého či 

nelegálního chování (Bell, Bryman, 2007; Robson, 2002) toto chování nahlásí na příslušná 

místa. 

 

6.7 Zhodnocení efektivity podpůrné skupiny 

Po pilotním ověření konceptu naší podpůrné skupiny jsme na základě diskuze s odborníky 

dospěli k rozhodnutí měřit vliv účasti na truchlení zapojených jedinců prostřednictvím 

dotazníkového testu. Jelikož žádný z dostupných testovacích materiálů neposkytoval takové 

testovací možnosti, které by vyhovovaly našim potřebám (kombinace krátkého 

srozumitelného textu, návodných obrázků, možnost zadávání nespecialistou, jednoduché 

vyhodnocení, rychlé zadávání, to vše při zaměření na osoby s mentálním postižením) 

zkonstruovali jsme vlastní dotazníkový test, ve kterém jsme zkombinovali výhody hned 

několika testovacích nástrojů. Bližšímu popisu testu se věnujeme v kapitole 7.2. 
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7 Kvantitativní výzkum 

Následujících odstavce věnujeme kvantitativnímu výzkumu – konkrétně:  

1. dotazníkovému šetření s pracovníky Domovů pro osoby se zdravotním postižením 

(DOZP) a chráněného bydlení (CHB) 

2. dotazníkovému testu pro zachycení možné změny v procesu truchlení jedinců 

zapojených do projektu podpůrné skupiny pro truchlící osoby s mentálním 

postižením 

Hendl a Remr uvádějí, že kvantitativní výzkum svůj zájem obrací na změření a posouzení 

statistické proměnlivosti a vzájemné závislosti proměnných. Jeho postup je předem poměrně 

přesně naplánován a jeho cílem je sběr vysoce strukturovaných dat za využití deduktivního 

přístupu (Hendl, Remr, 2017). Daty zde máme na mysli informace o sociálních 

skutečnostech, které jsou shromažďovány technikami empirického výzkumu (Jandourek, 

2001).  

 

7.1 Dotazníkové šetření s pracovníky Domovů pro osoby se zdravotním postižením 

(DOZP) a chráněného bydlení (CHB) 

Nejčastěji využívanou metodou sběru dat v kvantitativním výzkumu je statistické šetření, 

které jsme v našem výzkumu zvolili také my. Jedná se o sběr informací pomocí výběru 

z populace, o které chceme informace zjistit. Jednotkou sledování je obvykle jedinec, ale 

může to být i organizace. Šetření může být prováděno i na dokumentech či přímým 

pozorováním, v praxi však nejčastěji dochází k dotazování lidí. Cílem je popsat populaci, 

zkoumáme rozložení izolovaných proměnných, vztahy mezi proměnnými nebo trendy 

v čase (Hendl, Remr, 2017). V našem výzkumu byla využita metoda dotazování, konkrétně 

ve formě dotazníkového šetření za pomoci polostrukturovaného dotazníku. Respondenty 

šetření byli pracovníci Domovů pro osoby se zdravotním postižením a chráněného bydlení 

(viz níže).  

Průcha definuje dotazník jako výzkumný a diagnostický prostředek ke shromažďování 

informací prostřednictvím dotazování osob, jeho podstatou je soubor otázek nebo výroků 

zkonstruovaný podle kritérií vědecké metodologie, předkládaný v písemné formě (Průcha, 

2009). Jedná se o formulář určený respondentovi, který obsahuje otázky a varianty odpovědí 
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nebo vymezující místo na spontánní odpověď (Jandourek, 2001). Dotazník získává 

informace o myšlenkách, pocitech, postojích a hodnotách zkoumaných osob. Obvykle jej 

vyplňuje respondent sám, ale může tomu tak být i v přítomnosti zadavatele (Hendl, Remr, 

2017). V našem dotazníku byly použity především otázky s možnou odpovědí výběrem 

z několika možností, v některých otázkách naše pozornost cílila na způsoby, jak měřit 

postoje pomocí škály (tzv. škálovací otázky). Jedná se o jednoduchou techniku v rámci které 

výzkumník nejprve navrhne množství potenciálně vhodných tvrzení, která mají vztah ke 

zkoumané dimenzi. Tvrzením posléze přiřadí hodnocení (Hendl, Remr, 2017).  

Významná část dotazníku je strukturovaná. Výhodou strukturovaného dotazníku je jeho 

rychlé získání dat (Průcha, 2009; Pelikán, 2011). Objektivnost získaných výsledků však 

významně závisí na formulaci otázek, výběru respondentů a způsobu zadávání dotazníku, 

neboť při nesprávné konstrukci dotazníku dochází ke zkresleným interpretacím (Průcha, 

2009). Někteří autoři upozorňují, že jeho nevýhodou je, že neposkytuje respondentovi široký 

prostor pro vyjádření (Jandourek, 2001; Pelikán, 2011). Tomuto jsme se snažili předejít tím, 

že v průběhu testu měli respondenti možnost vyjádření vlastními slovy, a to v případě, že 

z nabídnutých možností odpovědi žádnou nevybrali (zde jsme nabídli možnost odpovědi 

„Jiné“). Tuto možnost jsme však zařazovali pouze v nutných případech a u pečlivě 

vybraných otázek, neboť tato volba ubírá dotazníku na reliabilitě, jelikož volné odpovědi 

neposkytují možnost přesnějšího zpracování dat (Pelikán, 2011). Při zachování uvedeného 

umožňuje dotazník při správné konstrukci poměrně snadnou kontrolu reprezentativity 

souboru a rychlé zpracování dat (Jandourek, 2001). V potaz jsme při konstruování dotazníku 

brali fakt, že předepsané varianty odpovědí musí být dobře srozumitelné, aby nedošlo ke 

zkreslení z důvodu nepochopení respondentem, a zároveň musí být takové, aby uzavřeností 

neomezili respondenta v jeho vyjádření (Hendl, Remr, 2017).  

Robson upozorňuje na důležitost vnitřní a vnější validity dotazníku. Síla vnitřní validity 

dotazníku vychází z jeho konstrukce, jsou-li otázky nesrozumitelné či nejednoznačné, 

nemůžeme šetřením získat validní informace. Validita vnější souvisí s výběrem vzorku, 

který, je-li chybně vybrán, znemožňuje šetření možnost generalizace, a tím pádem šetření 

ubírá na vnější validitě (2002). Obojímu se budeme věnovat v následujících kapitolách.   
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7.1.1 Výběr vzorku 

O metodách výběru v kvantitativním výzkumu hovoří Hendl s Remrem (2017). Pro účely 

našeho výzkumu jsme zvolili metodu účelového výběru. V této metodě, na rozdíl od jiných, 

výzkumník sám určuje, které jednotky zařadí do svého výzkumu. Kvalita výběru tudíž závisí 

na intuici a úsudku výzkumníka, je zde tedy prostor pro zkreslení získaných výsledků 

(Hendl, Remr, 2017). Na druhé straně je metoda účelového výběru praktickým řešením, 

pokud výzkumník dobře zná všechny faktory působící na cílovou proměnnou (Hendl, Remr, 

2017). Níže uvádíme námi stanovená kritéria pro výběr organizací do výzkumu a postup 

jejich výběru: 

Kritérium cílové skupiny: Organizace pracují s cílovou skupinou osob s lehkým až středně 

těžkým mentálním postižením (osoby s těžkým a hlubokým mentálním postižením jsou 

zastoupeny minimálně či vůbec) 

Kritérium typu postižení: Zaměření organizace: na 1) osoby s mentálním postižením (pouze) 

či na 2) osoby s mentálním či kombinovaným postižením (kde kombinovaným postižením 

máme na mysli mentální postižení s přidruženými tělesnými či smyslovými vadami) 

Kritérium věku: Organizace se orientuje na dospělé osoby od 18 let 

Kritérium přístupu k informacím: Organizace má funkční webové stránky (pro kontrolu výše 

uvedených kritérií) 

Z výzkumu jsme vyloučili, které jsou: zaměřeny na osoby se středně těžkým a hlubším 

mentálním postižením, zaměřeny na mladé osoby (akcentace dětí od 3 let a mládeže)  

V prvním kroku jsme naši pozornost zaměřili na volně dostupný Registr poskytovatelů 

sociálních služeb27, kde je uvedeno celkem 204 registrovaných sociálních služeb 

Po aplikaci kritéria cílové skupiny a kritéria typu postižení jsme z celkového počtu vybrali: 

• 138 registrovaných služeb pro 1) osoby s mentálním či 2) pro osoby s mentálním 

či kombinovaným postižením (kdy kombinované postižení znamená mentální 

postižení s přidruženými tělesnými či smyslovými vadami) 

 
27 Dostupný na http://iregistr.mpsv.cz/ 

http://iregistr.mpsv.cz/


104 
 
 

Jako další jsme ověřovali kritérium věku. V této fázi jsme u všech 138 vybraných služeb 

ověřovali prostřednictvím webových stránek věkovou skupinu, pro kterou jsou služby 

určeny. V tomto kroku jsme zároveň ověřovali kritérium přístupu k informacím. 

• Z počtu 138 registrovaných služeb bylo vyloučeno 25 služeb, které jsou určeny ve 

vyšší než minimální míře osobám se středně těžkým či hlubokým mentálním 

postižením či dětem od 3 let a mládeži, případně tyto organizace nemají funkční28 

webové stránky. 

Na základě aplikace vybraných kritérií jsme došli k následujícímu závěru: 

• 113 organizací vyhovuje kritériím našeho výzkumu  

 

V dalším kroku jsme vybrané organizace zakreslili na mapu České republiky, ze které jsme 

měli možnost odečíst zastoupení organizací v jednotlivých krajích. Naším cílem bylo 

realizovat šetření ve všech krajích ČR. Na tomto základě jsme vybrali 50 organizací (z 

každého kraje 4-5), které jsme oslovili jako první (1. fáze výzkumu). Ve druhé fázi jsme 

oslovili zbylých 63 organizací, které taktéž byly rozmístěny po všech krajích republiky.   

Respondenty našeho výzkumu byli pracovníci v domovech pro osoby se zdravotním 

postižením a chráněném bydlení (DOZP a CHB musely splňovat výše uvedená kritéria). V 

pedagogickém a sociologickém výzkumu je respondentem osoba, která je výzkumníkem 

dotazována v rámci dotazníku nebo rozhovoru, je reprezentantem určité skupiny, kterou se 

snažíme poznat, a právě z odpovědí daného počtu respondentů se činí zobecněné závěry o 

celé skupině. Respondent bývá vybrán stanovenou výběrovou metodou (Jandourek, 2001; 

Průcha, 2009). V našem případě byli respondenti představiteli typických případů 

vzorkování, kteří představují nejběžnější průměr ve vztahu k danému problému. 

Abychom předešli zkreslení při vyplňování dotazníku, provedli jsme pilotní ověření na 

vzorku 7 osob - 4 sociálních pracovníků (pracovníků v sociálních službách), 2 psychologů a 

1 statistika. To nám zajistilo srozumitelnost otázek i odpovědí. Pro případ, že by si 

respondenti přáli vyjádřit se hlouběji než jen předepsanými odpověďmi, zanesli jsme na 

závěr dotazníku bod, ve kterém se měli možnost libovolně široce vyjádřit. Pilotní ověřování, 

 
28 Tím máme na mysli, že webové stránky byly nefunkční v době zpracovávání našeho výzkumného šetření. 
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pilotážní výzkum (též pilotáž, v empirickém pedagogickém výzkumu totéž co 

„předvýzkum“) je výzkumný test předcházející fázi vlastního zkoumání. Jeho cílem je zjistit 

reakce respondentů na kladené otázky a najít z metodologického i praktického hlediska co 

nejlepší výzkumnou metodu. Jedná se tedy o ověřování metod a postupů výzkumu na malém 

vzorku populace (Jandourek, 2001, Průcha, 2009). Námi realizovaný pilotážní výzkum nám 

pomohl odhalit chyby v konstrukci dotazníku, a především nás nasměroval k dalším 

možnostem hlubokého a detailního zachycení reality. Dotazník jsme na základě konzultací 

s uvedenými pilotními respondenty obohatili o několik zajímavých otázek, doplnili jsme 

možnosti vlastní odpovědi, jiné otázky jsme zjednodušili za účelem snadnějšího porozumění 

respondenty a opravili jsme chyby. Konzultace se statistikem nám zajistila validitu a 

reliabilitu nástroje.  

 

7.1.2 Konstrukce dotazníku 

Abychom dotazník zkonstruovali kvalitně, drželi jsme se doporučení stanovených 

Pelikánem (2011). Autor doporučuje dotazník konstruovat tak, aby z něj nebyl patrný 

výzkumníkův subjektivní názor či pohled na zkoumanou oblast, neboť by to mohlo ovlivnit 

získané odpovědi. Doporučuje, aby otázky byly formulovány neutrálně čili tak, aby z nich 

nebylo patrné, jak na věc nahlíží sám výzkumník, žádná z odpovědí by neměla tazatele na 

první pohled odrazovat ani na něho zjevně působit jako optimální a v neposlední řadě by 

samotná formulace otázek neměla být jednoznačně kladná, či naopak záporná (Pelikán, 

2011). Důležitou roli hraje také zvolený jazyk, neboť otázky musí být dobře srozumitelné, 

jednoznačné a dobře čtivé (Pelikán, 2011). Většina otázek našeho dotazníku je uzavřená, 

pouze pár výjimek nabízí možnost vlastní odpovědi (otázky polouzavřené, Pelikán, 2011). 

Jako dalšímu jsme se pak věnovali jejich konkrétní obsahové náplni. Při tvorbě dotazníku 

jsme postupovali podle navrženého schématu (viz kapitola 7.1.5). Nejprve jsme 

zformulovali 4 výzkumné problémy, na které jsme chtěli prostřednictvím šetření nalézt 

odpověď. Výzkumné problémy vyvstaly v návaznosti na četbu související literatury a 

zejména pak samotnou práci v terénu během setkávání podpůrných skupin, a to na základě 

řešitelčiných úvah, rozhovorů s pracovníky organizací pracujících s lidmi s mentálním 

postižením, na základě rozhovoru s psychologem a statistikem. V souladu s doporučením 

Hendla a Remra jsme výběr otázek a odpovědí konzultovali jak s odborníky v rámci 

pilotního ověřování, tak se statistikem. Díky tomu jsme zajistili reliabilitu a validitu 
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dotazníku a omezili jsme počet otázek vedoucích k zodpovězení naší výzkumné otázky 

(2017). Domníváme se, že to přispělo ke zvýšení návratnosti.  

 

7.1.3 Zadání dotazníku 

Vzhledem k tomu, že jsme od počátku plánovali rozšířit dotazník do relativně velkého počtu 

zařízení po celé České republice, od prvopočátku jsme plánovali, že dotazník nebude 

zadáván za přítomnosti tazatele. Jako nejvhodnější a zároveň nejúspornější formu zadání 

jsme zvolili online formu. 

Dotazník byl vypracován online na platformě Google Forms29, která nabízí poměrně dobré, 

a především velmi jednoduché způsoby vyhodnocení a zobrazení získaných hodnot. Takto 

vypracovaný dotazník jsme poté šířili on-line prostřednictvím emailu do vybraných zařízení 

(kontaktní email jsme získali na webových stránkách daných organizací). Zpočátku jsme 

současně se zasláním do daných zařízení taktéž telefonovali, avšak tato metoda se ukázala 

být časově příliš náročná, a tak jsme se pro další práci spokojili pouze s emailovou 

komunikací.  

V případech jednoho zařízení jsme dotazníky dodali ve vytištěné formě a posléze je opět 

vybrali – jejich výsledky jsme pak do Google Forms zadávali my sami. Jednalo se o větší 

zařízení v dobré časové i místní dostupnosti, ve kterém je zaměstnáno hodně pracovníků, a 

proto jsme osobní návštěvu vyhodnotili jako výhodnou.  

Při zadávání dotazníku jsme dopředu uvažovali, jaké jsou možnosti a životní podmínky těch, 

kterým bude dotazník zadáván. Hendl a Remr (2017) s odkazem na další autory (např. 

Vinopala, 2008; Grovese a kol., 2009) hovoří o zatížení respondenta dotazníkem. Uvádí 4 

kroky, které je potřeba zohlednit při přípravě odpovědí na otázky dotazníku, jsou jimi: 1) 

porozumění otázce, 2) vyvolání informace z paměti, 3) vyhodnocení spojení mezi otázkou a 

odpovědí a 4) realizace odpovědi. K dotazníku zadávanému online poznamenávají, že část 

populace může být z tohoto šetření vyloučena z důvodu absence internetového připojení 

jejich počítače či přímo absence počítače. V případě zařízení sociálních služeb si však 

dovolujeme s jistotou tvrdit, že dnes již každé takové zařízení disponuje počítačem a 

dostatečně kvalitním internetovým připojením, takže jsme tento argument nebrali v potaz. 

 
29 Dostupné zde: https://www.google.com/intl/cs_CZ/forms/about/ 

https://www.google.com/intl/cs_CZ/forms/about/
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Dále v souvislosti s tímto typem dotazníku hovoří o odpovídající zručnosti a počítačové 

gramotnosti (schopnosti správně dotazník vyplnit = zaškrtnout správné políčko) a 

odpovídající zrakové kvalitě respondenta (Hendl a Remr, 2017). Také tato kritéria jsme 

vyhodnotili jako splněná.  

V souvislosti s výše uvedeným vyloučením některých osob (z důvodu slabého zraku, 

absence počítače či internetového připojení) varují autoři Hendl a Remr před 

pravděpodobnějším zkreslením výběrovou chybou (2017). Jak jsme však již uvedli výše, 

toto pro naše šetření není platné. Jako další možný důvod zkreslení uvádějí případy, kdy 

respondent vyplní dotazník vícekrát. Tuto možnost vnímáme jako velmi nepravděpodobnou. 

Jako poslední autoři uvádějí, že online dotazník může respondent v polovině přestat 

vyplňovat a nedokončí jej (Hendl, Remr, 2017). My jsme se proto snažili dotazník 

konstruovat tak, aby byl čtivý, pro respondenty zajímavý, ba dokonce poučný, a měl rychlý 

spád.  

Na rozdíl od dotazníku zadávaného osobně postrádá online dotazník jednu velkou výhodu, 

která ve výsledku zvyšuje úspěch šetření – a tou je osobní účast tazatele. Tazatel, zejména 

je-li příjemný, může respondenty motivovat k vyplnění i velmi dlouhého a komplikovaného 

dotazníku, a může jim případně dovysvětlit otázku, není-li srozumitelná (Hendl a Remr, 

2017). Absenci tazatele jsme se pokusili vyvážit netradičně pojatým průvodním dopisem, 

který testu předchází, a který kromě povahy dotazníku a jeho důležitosti vysvětluje také 

vnitřní motivaci výzkumníkovu a přínos, ke kterému jeho vyplnění může sloužit.  

Dotazník se skládal z průvodního dopisu, obsahoval celkem 27 otázek a ve svém závěru 

nabízel respondentům prostřednictvím volného místa možnost sdělit řešitelskému týmu svůj 

názor či připomínku. Dále dotazník obsahoval emailový kontakt na hlavní řešitelku.  

Díky dobré návratnosti dotazníku (n=220) jsme předešli vzniku scházejících hodnot, na nějž 

upozorňuje Petrušek (2015, in Hendl, Remr, 2017).  

 

7.1.4 Etické otázky výzkumu 

Etickým otázkám výzkumu jsme věnovali naši pozornost také v případě dotazníkového 

šetření mezi pracovníky DOZP a CHB. Etické principy jsme zmiňovali již v předchozí 

kapitole a sice ve vztahu k účastníkům výzkumu s mentálním postižením. Ačkoli náš etický 
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a morální rámec je stále stejný, v tomto typu výzkumu, navíc s jinou výzkumnou skupinou, 

považujeme za přiléhavé etické otázky zmínit ještě jednou. 

Svobodný informovaný souhlas: Ačkoli respondenti dotazníkového šetření nepodepisovali 

informovaný souhlas (vzhledem k on-line zadání by to nebylo technicky možné), 

v průvodním dopisu dotazníku měli k dispozici všechny potřebné informace, aby mohli 

kvalifikovaně rozvážit, zda se chtějí výzkumu účastnit (Hendl, 2016). Vyplněním dotazníku 

a jeho odesláním tak souhlasili s účastí na výzkumu. Jejich volba byla svobodná, dotazník 

vyplňoval pouze ten, kdo chtěl. Z komunikace s vedoucími pracovníky zapojených 

organizací navíc vyplývá, že i tito nechali finální rozhodnutí, zda se výzkumu zúčastní, 

pouze na svých zaměstnancích. 

Anonymita: Povaha dotazníku zajišťuje zapojeným pracovníkům nejen anonymitu jich 

samotných, ale znemožňuje také identifikovat organizaci, ve které pracují (Hendl, 2016).    

Reciprocita: Zapojeným respondentům bylo nabídnuto, že v případě zájmu jim hlavní 

řešitelka zašle výstup výzkumného šetření (respondenti pro tento případ mohli uvést svou 

emailovou adresu). Hlavní řešitelka se také zavázala, že výstup práce zašle všem osloveným 

organizacím. Jelikož nelze vzhledem k povaze výzkumu zjistit, které organizace se 

zúčastnily, a které nikoli, výstupy budou plošně zaslány všem, se kterými řešitelka o 

výzkumu komunikovala. Díky tomu budou moci respondenti profitovat na účasti na 

výzkumu (Hendl, 2016; Bell, Bryman, 2007). 

 

7.1.5 Výzkumný problém dotazníkového šetření30 

Na základě studia odborné literatury a konzultací jak uvnitř výzkumného týmu, tak vně, jsme 

definovali 4 výzkumné problémy dotazníkového šetření: 

1. zjistit míru připravenosti pracovníků Domovů pro osoby se zdravotním postižením 

(dále jen „DOZP“) a chráněného bydlení (dále jen „CHB“) na podporu truchlících 

osob s mentálním postižením 

2. zjistit, jak pracovníci DOZP a CHB vnímají oblast truchlení osob s mentálním 

postižením 

 
30 Dotazník je přílohou č. 6 této práce. 
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3. popsat profil pracovníků v oslovených DOZP a CHB a zobecnit tento profil na celou 

populaci pracovníků v DOZP a CHB pro osoby s mentálním postižením 

4. popsat profil oslovených organizací a zobecnit jej na všechny DOZP a CHB pro 

osoby s mentálním postižením 

Tyto dílčí výzkumné problémy mají nastínit možnou míru podpory, kterou by byli schopni 

poskytnout truchlícímu uživateli s mentálním postižením. 

V dotazníku jsme sledovali 4 oblasti: 

1. Připravenost pracovníků pro kvalitní podporu truchlících osob s mentálním 

postižením – jejich schopnosti a dovednosti31, znalosti a zkušenosti32, osobní 

předpoklady 

Schéma č. 7 Připravenost pracovníků (2019, vlastní konstrukce) 

 
31 Schopnostmi míníme individuální potenciál člověka k provádění určité činnosti, liší se od dovednosti, která 

znamená způsobilost (Průcha, 2009). Dovednost je osvojována záměrným učením, ale také spontánně, do 
jisté míry je podmíněna předpoklady, ale hlavně je osvojována učením a výcvikem (Průcha, 2009). 

32 Zkušenostmi zde máme na mysli souhrn individuálních vědomostí, dovedností, návyků, zájmů, prožitků, 

sociálních vztahů a praktických činností získaných během života (Průcha, 2009). Znalost, v užším významu též 
vědomost, v širším významu zahrnuje poznatky, dovednosti a schopnosti k vykonávání určitých činností 
(Průcha, 2009).  
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Připravenost pracovníků pro podporu truchlících osob s mentálním postižením – tato část 

obsahovala 7 otázek (otázky 6-12), pomocí nichž jsme zjišťovali jejich schopnosti, 

dovednosti, znalosti a zkušenosti, osobní předpoklady k podpoře truchlících uživatelů 

s mentálním postižením.  

 

2. Vnímání tématu truchlení osob s mentálním postižením – názory a postoje33 na oblast 

truchlení osob s mentálním postižením 

 

Schéma č. 8 Vnímání tématu truchlení (2019, vlastní konstrukce) 

Vnímání truchlení osob s mentálním postižením – tato část obsahovala 6 otázek (otázky 1-

5, 16) a zjišťovala názory/postoje pracovníků k oblasti truchlení osob s mentálním 

postižením. 

  

 
33 Postojem lze nazvat hodnotící vztah zaujímaný jednotlivcem vůči okolnímu světu, jiným subjektům i sobě 

samému, zahrnuje dispozici chovat se či reagovat určitým relativně stabilním způsobem (Průcha, 2009). 
Naučená dispozice jedince reagovat pozitivně nebo negativně na nějaký objekt. Obsahuje tři komponenty: 
afektivní kognitivní a komponentu jednání (Jandourek, 2001).  
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3. Profil pracovníků – vzdělání, věk, pracovní zařazení, délka praxe. 

 

Schéma č. 9 Profil pracovníků (2019, vlastní konstrukce) 

4. Profil organizace ve vztahu k truchlení osob s mentálním postižením – jak je oblast 

truchlení v organizaci ošetřena, relevantní vzdělávání zaměstnanců, počet zaměstnanců. 

 

Schéma č. 10 Profil organizace (2019, vlastní konstrukce) 
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Demografické údaje – bod 3. a 4., tato část obsahovala 14 otázek (otázky 13-15, 17-27). 

Respondenti byli tázáni na pohlaví, věk, dosažené vzdělání, pracovní zařazení, délku praxe, 

s cílem popsat profil pracovníků v oslovených DOZP a CHB, a dále otázky na kraj, velikost 

obce, velikost zařízení, s cílem popsat profil zapojených organizací.  

 

7.1.6 Harmonogram dotazníkového šetření 

Dotazníkové šetření bylo realizováno dle následujícího harmonogramu: 

Květen 2019 – konzultace se statistikem, prvotní návrh dotazníku 

Červen – srpen 2019 – práce na úpravě dotazníku 

Srpen 2019 – druhá verze dotazníku 

Září – říjen 2019 – pilotní ověření dotazníku vzorku 7 osob - 4 sociálních pracovníků 

(pracovníků v sociálních službách), 2 psychologů a 1 statistika 

Říjen 2019 – konstrukce definitivní podoby dotazníku 

Listopad 2019 – 1. vlna rozeslání dotazníků do vybraných organizací 

Prosinec 2019 – 2. vlna rozeslání dotazníků do vybraných organizací 

Prosinec 2019 – leden 2020 – shromažďování a třídění odpovědí, příprava na analýzu 

Leden 2020 – konzultace se statistikem 

Leden – únor 2020 – analýza odpovědí 

Březen – duben 2020 – intepretace výsledků   

Celkem bylo rozesláno 88 emailů do celkem 113 organizací (v některých případech měla 2 

zařízení společnou emailovou adresu – typicky CHB a DOZP jedné mateřské organizace). 
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7.2 Dotazníkový test34 

Pro zachycení možné změny v procesu truchlení jedinců zapojených do projektu podpůrné 

skupiny pro truchlící osoby s mentálním postižením jsme zkonstruovali dotazníkový test 

vycházející z podobných testovacích materiálů (test je přílohou č. 5).  

 

7.2.1 Konstrukce dotazníkového testu 

Test vychází z následujících testů a testovacích škál: 

Inventory of Complicated Grief: A Scale to Measure Maladaptive Symptoms of Loss (ICG) 

(Prigerson et al., 1995) 

Texas Revised Inventory of Grief (TRIG)35  

The Patient Health Questionnaire (PHQ-9)36 

Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS)37 

Glasgow Anxiety and Depression Scale (GADS) (Mindham, Espie, 2003) 

Všechny testy a škály jsou volně ke stažení na internetu či popsané v odborných článcích. 

Všechny testy mohou také být zadávány i vyhodnoceny velmi jednoduše i nespecialistou.  

Test je tematicky rozdělen do 4 okruhů: 

1)    Psychické a fyzické příznaky 

2)    Vztahy 

3)    Ztráta a vše co s ní souvisí 

4)    Běžný život 

  

 
34 Uvedená část textu byla publikována v zahraničním impaktovaném časopise: 
JANYŠKOVÁ, K. ŠIŠKA, J. KORANDOVÁ, Z. Questionnaire test for mourning people with intellectual disability: 
Capturing possible change in the mourning process in people with intellectual disabilities. Journal of 
Intellectual Disability Research, 2019, 63(7), s. 810–810. ISSN 0964-2633. 
 
35 Dostupné z: http://medcraveonline.com/JPCPY/JPCPY-06-00316.pdf 
36 Dostupné z: https://www.integration.samhsa.gov/images/res/PHQ%20-%20Questions.pdf 
37 Dostupné z: https://www.svri.org/sites/default/files/attachments/2016-01-13/HADS.pdf 

http://medcraveonline.com/JPCPY/JPCPY-06-00316.pdf
https://www.integration.samhsa.gov/images/res/PHQ%20-%20Questions.pdf
https://www.svri.org/sites/default/files/attachments/2016-01-13/HADS.pdf
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Každý okruh zahrnuje mezi 6 a 17 otázkami, na které lze odpovědět vždy na škále 1 

(nejméně bodů, nejhorší stav) až 3 (nejvíce bodů, nejlepší možný stav). Nejprve se 

vyhodnocuje každý okruh zvlášť. Body každého okruhu se sečtou a zaznamenají se do 

barevného grafu, který se nachází pod každým okruhem. Poté se sečtou všechny body ze 

všech okruhů a vyznačí se do souhrnného grafu (viz příloha č.5).  

 

7.2.2 Způsob zadávání a vyhodnocení testu 

Test se zadává 2x, a to: 

1.    Před započetím podpůrné skupiny (bezprostředně či 1 měsíc před) - vstupní 

2.    Po skončení podpůrné skupiny (bezprostředně po) - výstupní  

V testu sledujeme zejména změny v odpovědích (změna počtu bodů) za jednotlivé okruhy – 

tedy zlepšení stavu v jednotlivých oblastech života (psychické a fyzické příznaky, vztahy, 

ztráta a vše co s ní souvisí, běžný život). Žádané je zvýšení počtu bodů, a tedy zlepšení stavu. 

 Vstupní i výstupní výsledky jsou porovnávány nikoli s normou, ale ve vztahu k jednotlivci 

samému. Test nedává odpověď na stav zármutku jedince ve vztahu k jiným testovaným či 

jiné referenční skupině, snaží se jednoduchou formou zaznamenat a ukázat změny v procesu 

truchlení u osob zapojených do podpůrné skupiny pro truchlící osoby. 

Výhodou testu je jeho jednoduchost: zadávat jej může téměř kdokoli - ideálně sociální 

pracovník/speciální pedagog/psycholog pracující s jedincem s mentálním postižením. 

Výsledek testu lze téměř okamžitě a velmi jednoduše odečíst z grafu (viz příloha č. 5). 

Porovnávání dosažených výsledků (před a po) taktéž probíhá velmi rychle a jednoduše – jak 

porovnáním bodů v jednotlivých okruzích, tak i graficky – z grafu lze rychle odečíst barvu 

a především postavení zakresleného výsledku ve vztahu k ose, a zejména při dramatických 

změnách ve zjištěném stavu lze změnu rychle identifikovat. 

 

K lepšímu porozumění otázkám jsme test obohatili o obrázkové piktogramy (vlastní tvorba, 

viz příloha č. 5). 
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7.2.3 Harmonogram dotazníkového testu 

Leden – březen 2019 – příprava dotazníkového testu hlavní řešitelkou, studium podkladů 

(zahraniční testy), příprava obrázků 

Březen 2019 – společná revize dotazníkového testu hlavní řešitelkou a spoluřešitelkou, 

konzultace testu s psycholožkou 

Duben 2019 – vstupní zadání dotazníkového testu účastníkům 1. podpůrné skupiny 

Červen 2019 – výstupní zadání dotazníkového testu účastníkům 1. podpůrné skupiny, 

analýza výsledků vstupního a výstupního měření 

Září 2019 – vstupní zadání dotazníkového testu účastníkům 1. podpůrné skupiny 

Únor 2020 – výstupní zadání dotazníkového testu účastníkům 1. podpůrné skupiny, analýza 

výsledků vstupního a výstupního měření 

Březen 2020 – souhrnná analýza výsledků a jejich interpretace 

 

  



116 
 
 

8 Shrnutí k vybraným výzkumným strategiím a metodám 

8.1 Cirkulární, postupně se rozvíjející výzkum 

Rozlišení, zda se jedná o výzkum s pevnou strukturou či výzkum, který se rozvíjí, je 

klíčovým bodem, který je třeba vyjasnit při plánování výzkumu a při navrhování jeho plánu 

(Punch, 2015). Našemu výzkumu jsme strukturu přiřazovali hned dvakrát. Poprvé tomu bylo 

ve fázi plánování. Tato fáze probíhala od roku 2015, definitivně byla ukončena až podáním 

žádosti o finanční podporu Grantové agentury Univerzity Karlovy v roce 201738. V této fázi 

se jednalo o projekt postupně rozvíjející, ve kterém sice byly stanoveny cíle výzkumu, 

harmonogram, byly zodpovězeny etické otázky i některé procesy a metody práce v rámci 

výzkumu, metodologie však byla pouze nastíněna. Projekt pro další práci nutně potřeboval 

pilotní ověření, které by vhodnost vybraného otestovalo, a které by ukázalo, jakou cestou 

postupovat dále. Struktura výzkumu totiž pro množství nejasností, které jsme měli, v tuto 

chvíli vyžadovala pružné výzkumné schéma s otevřeným koncem, což jsme mu plnou měrou 

dopřáli. Právě pilotní ověření bylo pro další směřování výzkumu klíčové - po ověření jsme 

do projektu zapracovali dotazníkový test pro osoby s mentálním postižením, což je 

prostředek pro měření efektivity podpůrných skupin na proces truchlení zapojených 

účastníků, projekt jsme dále doplnili o kvantitativní šetření s pracovníky DOZP a CHB a 

v neposlední řadě jsme výzkumný tým rozšířili o dalšího člena (spoluřešitelku Mgr. Zuzanu 

Korandovou). Uvedenému však samozřejmě muselo předcházet již velmi důsledné rozvržení 

struktury výzkumu. V našem případě se tedy zprvu postupně rozvíjející výzkum změnil 

v pilotní fázi výzkumu na výzkum strukturovaný. Jak uvádí Punch, „nejde o buď-anebo“, 

tyto dva popisy – postupně rozvíjející a strukturovaný - reprezentují pouze konce kontinua 

a je na samotném výzkumníkovi, kam na ose mezi pevně danou strukturou a volností svůj 

výzkum zasadí, jakou míru struktury svému výzkumu přisoudí (2015, s. 27). My jsme tak 

v našem výzkumu postupně těžili z výhod obou dvou. Švaříček a Šeďová zdůrazňují, že 

proces kvalitativního výzkumu není lineární, nýbrž cirkulární. Během projektu dochází 

k překryvu jednotlivých fází, výzkumník se nezřídka (opakovaně) vrací do fází předchozích 

a modifikuje je dle potřeby výzkumu (2014), což se také stalo i v našem případě. Do 

předchozí fáze výzkumu nás vrátilo již uvedené pilotní ověřování, po jehož realizaci jsme 

začínali opět od začátku a každý komponent našeho výzkumu zvažovali, s cílem oprostit se 

 
38 Projekt Fenomén smrti a proces truchlení v kontextu mentálního postižení: Projekt podpůrné skupiny 

(projekt č. 1036218) byl podpořen Grantovou agenturou Univerzity Karlovy na období 2018-2019. 
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od zbytečných a výzkum zatěžujících prvků, a zároveň s cílem obohatit výzkum o to, čeho 

se mu prozatím nedostávalo, a přispělo by k jeho užitku.  

Na druhé straně výzkum kvantitativní probíhá lineárně, a jeho organizace je tak od výzkumu 

kvalitativního odlišná. V případě našeho dotazníkového šetření jsme opravdu postupovali 

vpřed krok za krokem, přičemž nejdelší časový úsek si vyžádala fáze operacionalizace, 

avšak dostatek času věnovaný doladění detailů nám zajistilo validitu a reliabilitu dotazníku. 

 

8.2 Shrnutí 

Jádrem předkládaného výzkumu je empirické šetření kvalitativně kvantitativní, které je 

rozděleno do třech fází. První fází bylo pilotní ověření, kterým jsme ověřili námi 

naplánovaný výzkum, v této fázi proběhla 0. podpůrná skupina (PS0) pro truchlící osoby 

s mentálním postižením (o počtu 3 účastníků). Druhou fází byla fáze kvalitativní, rámcovým 

designem byla zakotvená teorie. V této fázi jsme provedli 2 podpůrné skupiny pro truchlící 

osoby s mentálním postižením (PS1 a PS2 o celkovém počtu 6 účastníků), během nichž jsme 

hledali odpověď na výzkumné problémy (DVC1 a DVC3, a sice DVC1) usilovali jsme o 

porozumění truchlení osob s mentálním postižením a zároveň jsme DVC3) ověřovali vliv 

účasti na podpůrné skupině na proces truchlení zapojených jedinců. Přepisy záznamů 

pořízených během podpůrných skupin jsme kódovali, kategorizovali a zakotvili do tzv. 

paradigmatického modelu (Strauss, Corbinová, 1999). Výstupem této fáze byla odpověď na 

dva výše uvedené výzkumné problémy (DVC1 a DVC3). Souběžně jsme na základě syntézy, 

analýzy a komparace odborné literatury hledali odpověď na to, jaké jsou dostupné formy 

podpory procesu truchlení osob s mentálním postižením. Výstupem této aktivity byla 

odpověď na výzkumný problém DVC2, a tedy návrh vhodných způsobů podpory procesu 

truchlení osob s mentálním postižením, s důrazem na podpůrné skupiny. Poslední, třetí fází, 

našeho výzkumu, byla fáze kvantitativního výzkumu v rámci které jsme 1) realizovali šetření 

mezi pracovníky DOZP a CHB a 2) sledovali změny v procesu truchlení účastníků 

podpůrných skupin. Základní technikou sběru dat byl dotazník (šetření pracovníky) a 

dotazníkový test (změny v procesu truchlení účastníků podpůrných skupin). Toto šetření 

započalo již během druhé fáze, tyto dvě fáze tedy byly v překryvu, a právě to bylo k velkému 

užitku, neboť k přípravě dotazníku významně přispěla komunikace se zainteresovanými 

pracovníky zařízení pracujícími s lidmi s mentálním postižením, se kterými jsme díky 
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realizaci podpůrných skupin byli v kontaktu. Šetřeným problémem dotazníku byla 1) 

připravenost pracovníků DOZP a CHB na podporu truchlících uživatelů, jejich 2) vnímání 

tématu truchlení osob s mentálním postižením a s tím související možná míra podpory, 

kterou by byli schopni poskytnout truchlícímu uživateli s mentálním postižením, dále jsme 

zjišťovali 3), 4) profil pracovníků a profil zařízení. Kombinací kvalitativního a 

kvantitativního přístupu jsme dosáhli vysoké validity dat, která je zajištěna kvalitativní 

analýzou dat, a zároveň jsme dosáhli vysoké reliability a možnosti generalizace, což nám 

naopak umožnila metodologie kvantitativní.  
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9 Podpůrné skupiny - analýza využitých výzkumných metod 

9.1 Analýza záznamů ze setkávání podpůrných skupin – zakotvená teorie 

Za účelem hlubokému porozumění žité zkušenosti ztráty blízkého člověka lidmi 

s mentálním postižením, byly pečlivě čteny a kódovány zápisy ze setkání podpůrné skupiny 

pro truchlící osoby s mentálním postižením (viz kap. 6.2), a výsledky analýzy jsou 

zachyceny v následující části práce. V několika případech vybraný fenomén sledujeme 

z důvodu jeho bohatosti více do hloubky. Naším cílem je tak postihnout sledovanou tématiku 

v celé její bohatosti a komplexnosti.  

DVC: Porozumět truchlení osob s mentálním postižením 

Faktory ovlivňující způsob prožívání ztráty 

Způsob prožívání ztráty a vyrovnávání se s ní je pro každého člověka jedinečný. Liší se v 

intenzitě zármutku i v délce truchlení (Špatenková, 2013; Worden, 2009; Zisook, Shear, 

2009; Bonanno, Kaltman, 2001). Tento proces totiž ovlivňuje hned několik faktorů, jedná se 

o osobnostní rysy truchlícího jedince (Zisook, Shear, 2009), povahu vztahu, který měl se 

zesnulým (Worden, 2018; Shear, 2012), povahu ztráty (Zisook, Shear, 2009; Shear, 2012), 

jedincovu spiritualitu a kulturní identitu (Zisook, Shear, 2009; Harper, Handsworth, 1993), 

počet utrpěných ztrát (vícenásobné ztráty, historie ztrát) (Zisook, Shear, 2009; Luchterhand, 

Murphy, 1998) a ukazuje se, že zejména u osob s mentálním postižením hraje významnou 

roli  také míra podpory ze strany okolí (Zisook, Shear, 2009; Kauffman, 2005). Jednotlivé 

faktory detailně zkoumáme v dalších odstavcích.  

Povaha vztahu a ztráty 

Vztah s rodičem39 (případně jiným zákonným zástupcem) účastníci podpůrných skupin 

vnímali jako pevný, a tak jeho ztrátu vnímali negativně. Rodič pro ně představoval přítele, 

po kterém se jim stýská, postrádají společně trávený čas, mnohdy vyplněný společným 

vařením, výlety, dovolenou, ale i zcela běžnými aktivitami, jako např. nakupováním.  

„Tak… takže já mám vzpomínky na ni (na maminku), jo, jo, jo. Já jsem ji měla ráda, ona mě 

taky měla ráda, jo.“ V2PS2 

 
39 Z praktických důvodů budeme v dalším textu používat termín „rodič“. 
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„No… ale mámu to… Mámu jsem měl rád. Já jsem byl mámin, no. S-ségra byla táty no.  

Taky mám vlasy po mámě. Jsem měl… Hustý no.“ H1PS1 

„Babička byla hodná. Učila mě do školy. Vyšel jsem první až devátou třídu. … Chodili jsme 

spolu a zahradu sázet a zalévat… okopávat zeleninu a…… Krmit slepice a kohouta.“ D1PS2 

„… jsem měl rád, když mi udělala jídlo, dokázala se usmát, když mě pohladila, když mi 

koupila bonbony a čokoládu, kávu, když mi koupila cigarety, starali jsme se o pejska, když 

jsme byli v Itálii a v Rumunsku.“ M3PS1 

Při vyprávění a vzpomínání na milovaného člověka vyprávějícímu často poskytovali 

zpětnou vazbu kromě tazatelky (řešitelky) také další účastníci podpůrné skupiny, jako 

například v tomto případě: 

Tazatelka40: Co vy, koho jste přinesl fotku? 

A2PS0: „To je táta. To je na výletě.“  

Tazatelka: Byli jste na výletě, může se podívat? 

A2PS0: „Jo.“  

Tazatelka: To je z roku 2016, dva roky zpátky? Jak se jmenoval tatínek? 

A2PS0: „[jméno]“ 

Z1PS0: „Tyjo, to byl hezkej táta.“ 

A2PS0: „To je škoda, proč není v [rodné město].“ 

 

Vzpomínky ovšem nemusí být jen dobré, účastníci vzpomínali také na to, co na svém rodiči 

rádi neměli, případně co bylo na jejich vztahu složité. Jako příklad uváděli buď společné 

neshody, či neshody mezi rodiči navzájem. 

„Co jsem neměl rád? Když mi vynadala nebo mi dala přes ruce, když mě seřezala páskem 

nebo vařečkou, křičela, křičela hodně, když se se mnou hádala.“ M3PS1 

 
40 Jedná se o hlavní řešitelku, resp. facilitátorku podpůrných skupin. Pro potřeby analýzy budeme užívat 
termín Tazatelka. 
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„Že se hádal s mámou.“ Z1PS0 

 

Vztah s rodičem může v některých případech nabývat také ambivalentního charakteru. Ve 

vztahu se v jednom případě vyskytla přehnaně ambiciózní výchova, ve dvou případech 

ochraňující výchova a omezující chování ze strany rodiče. 

Na omezující chování jedna z respondentek vzpomínala se zlobou. Omezování vnímala jako 

negativní zásah do vlastní autonomie. 

„Nelíbilo se mi, že mě… že za mě rozhodoval. … Protože jsem mohla rozhodovat sama.“ 

Z1PS0 

I když tatáž respondentka později doplňuje, že to otec dělal proto, aby ji chránil, přesto 

ukončení takového omezování vnímá jako nově nabytou svobodu, když doslova říká: 

„On nechtěl, abych jezdila sama. A abych chodila sama nechtěl. … Já se cítím volně.“ 

Z1PS0 

Také jiný respondent reflektuje, že se jednalo o dobře míněnou ochranu. Toto porozumění 

ovšem neznamená, že to pro něho situaci zlehčuje, jak sám dodává. 

D1PS2: „Na těch diskotékách nechtěla abych cestoval [babička].“ 

Tazatelka: Nechtěla, abyste cestoval? 

D1PS2: „No, nechtěla.“ 

Tazatelka: Proč myslíte, že nechtěla? 

D1PS2: „Aby mně někdo na ulici neublížil po tmě.“ 

Tazatelka: Že se vás… o vás se bála? 

D1PS2: „Že se o mě bála.“ 

Tazatelka: Tomu rozumím. Asi tomu taky rozumíte, že jo? 

D1PS2: „Jo, ale já jsem byl zase zoufalý z toho, že nepracovala, že už ležela.“ 

… 
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Tazatelka: Myslíte, že vám to pomáhalo se s tím vyrovnat líp? Nebo zapomenout? Nebo, co 

si myslíte, že vám to dávalo? 

D1PS2: „Když jsem byl pryč, tak jsem zapomenul, ale… Když jsem se vrátil domů, tak se to 

zase obživilo… Ale na chvilku jsem z toho odešel. … Babička, no strejda a děda pro mě byla 

hrozná ztráta…“ 

 

Ve vztazích mezi respondenty a jejich rodiči se opakoval rys, který jsme nazvali jako 

„komoditní“ vztahy. Respondenti opakovaně vzpomínali na to, jak jim rodič kupoval 

pochutiny a cigarety, a tyto „dary“ po jeho smrti postrádají. Obecně lze konstatovat, že naše 

rozmluvy se často týkaly jídla/cigaret a s tím souvisejícím pocitem pohody.  

„No a nebo uvařila něco dobrýho k jídlu. Koupila mi cigára. Kafe koupila. Něco k jídlu. 

Podívali jsme se na televizi.“ M3PS1 

Když byli respondenti tázáni, co by svému rodiči vzkázali, kdyby mohli, promítla se tato 

touha po hmotném daru i sem. 

„Věřím, že mi něco, co, koupíš.“ M3PS1 

Komoditní vztahy se objevují také s druhým, žijícím rodičem, známým: 

„Táta, jo? Táta je pražák jako. Má auto. A vždycky mi něco koupí. Minule jsem měl chlebíčky 

jako, colu jako, cigára.“ M3PS1 

 

Všichni účastníci podpůrných skupin si období ztráty dobře pamatují. V závislosti na jejich 

komunikačních schopnostech podávají více či méně detailní popis úmrtí jejich rodiče. 

„Máma jenom to ležela v posteli, jo. A mně se nehýbala, jo. Pak tam přijel brácha, jo, Pavel. 

Musel zavolat záchranku, jo. Já jsem musela venčit psa, jo. Potom jsem s tim psem to vrátila, 

jo. Pak jsem ho viděla bráchu, jak mámu vzal do náručí, jo. My tam máme to kuchyňku, jako 

na chatě. Tak jsem tam to stála a viděla jsem, jak už máma jí spadla jako ruka, jo. Pak jí 

vzali jak maj tu bílou postel, jo. A pak jsem ji viděla, jak se dívala jako do nebe, tak už to 

pro mě bylo to, jako. … A pak … jí odvezli to do nemocnice a já jsem byla to se psem tam. 
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Pak jsem přišla a švagr mi řekl, že moje máma jako v nemocnici jako zemřela, jo. Máma 

měla rakovinu.“ V2PS2 

 

Další účastnice vypověděla: 

Z1PS0: „On byl nemocnej [otec]. Nemohl jíst ani, ani spát nemohl.“ 

Tazatelka: To muselo být těžké.  

Z1PS0: „To jo.“ 

Tazatelka: Pro něj i pro vás.  

Z1PS0: „No.“  

Tazatelka: A byl v nemocnici? 

Z1PS0: „No byl. A tam právě umřel“.  

 

Ve dvou případech rodiče našel samotný účastník skupiny a zavolal zdravotnickou 

záchrannou službu.  

„Já, já jsem šel na záchod, jo a viděl jsem ji tam ležet na zemi, tak jsem ji vzal do náruče. … 

Bylo to v noci, položil jsem matku na postel jako, pomodlil jsem se a šel jsem spát. … Ráno 

jsem se probral jako a viděl jsem matku jak, v křeči ňáký, jo, tak jsem zavolal policii a 

záchranku. … “ M1PS1 

 

Mimořádně bolestivé je, jedná-li se o dobrovolný odchod ze světa. Sebevražda se objevila 

v jednom případě. Také v tomto případě rodiče našel samotný respondent.  

„Máma se, to… otrávila. Táta zemřel. Na játra, no. Takže… Nono, to už je dávno. To už je 

dávno (s důrazem). Noooo…. Já o tom… já o tom nechci mluvit vůbec… No… nono… pustila 

si plyn. To je všechno.“ H1PS1 
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V ostatních případech se o smrti svého rodiče dozvěděli zprostředkovaně. Účastníci hovoří 

vesměs o empatickém způsobu sdělení, někteří se informaci dozvěděli od svých příbuzných, 

jiní od klíčových pracovníků v DOZP. Je zde však také jedna výjimka, ilustrující velmi 

necitlivý způsob sdělení. Jedná se o muže z předchozího případu, který sám našel svou 

mrtvou matku. Tuto již tak nelehkou situaci pro něho ještě více ztížil způsob, kterým mu 

lékař její úmrtí popsal. Vyjádřil totiž možnost, že mohl svou matku hypoteticky zachránit. 

H1PS1: „To jsou všechno vzpomínky, no.“ 

Tazatelka: Můžeme trošku zavzpomínat. 

H1PS1: (povzdech) „Jááá… no já vím… To je, to je…takový blbý no… Pro mě spíš to bylo 

blbý.“ 

Tazatelka: V čem? 

H1PS1: „Pro mě! Že jsem ji tam našel. Mámu ležet. No… no no… to… ale… Dodneška si 

to pamatuju. Doktor mi řekl: „Tak si sedni. Já Ti řeknu. Kdybys přišel o hodinu dřív… tak 

by máma žila, no.““ 

Tazatelka: To je osud. 

H1PS1: „No no právě, právě mě to vzalo.“ 

Tazatelka: To vůbec není Vaše chyba.  To, prostě to tak bylo. 

H1PS1: „Hodinu, no. Dřív přijít z prá… no z práce no.“ 

Tazatelka: Vždyť jste to nemohl vědět. 

H1PS1: „Ne.“ 

Tazatelka: Kdybyste to věděl, tak byste přišel, ale Vy jste to nemohl vědět.  

H1PS1: „No nic no, právě.“ 

Tazatelka: A takhle Vám to řekl? 

H1PS1: „No.“ 

Tazatelka: To je docela necitlivé. 

H1PS1: „No. No jo no… To… to mi bylo osmnáct. Ségře patnáct no.“ (povzdech) 
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Situaci zde ovlivňuje také způsob komunikace uvnitř rodiny. V tomto případě respondent i 

po více než 20 letech hodnotil, proč se matka uchýlila k sebevraždě. Schopnost plně se 

vypořádat s minulostí pravděpodobně v jeho případě komplikuje zamlčování ze strany 

rodinných příslušníků. 

H1PS1: „Nooo to bylo takový blbý to… s tátou. To se hádali a takovýhle… Takže… si to asi 

vzala do hlavy a… Já si myslím, že to bylo takhle nějak no… Prostě, prostě jí to vzalo do 

hlavy no… trošku… Tak si pustila plyn. No… Říkám si: Proč? Proč, no?“ 

Tazatelka: Proč to udělala? 

H1PS1: „No, právě. No… … Tohleto ví ségra, tohle tu historii. Já ne… Že to tajej… přede 

mnou. Všechno. Co bylo… dřív no… 

Tazatelka: Že před Váma tají, jak to bylo tenkrát s maminkou? 

H1PS1: „Noo se, se vším no. Ta to tají ségra no, já to vím. Já vím, že je to blbý no… Mně to 

je jedno už… Já já chci mít život svůj…“ 

 

Členové této konkrétní rodiny se k zamlčování uchýlili také u ztráty druhého rodiče, 

konkrétně: 

„Pak si vzal táta druhou, no. (pauza) Takhlenc no… že měl nějakou tu… otravu jater no… 

No a to mi to ségra vůbec nechtěli říct, no, až to… až pak… Takže to je tohleto… Teďkonc 

ten soud, no… (vzdech)“ H1PS1 

 

Uvedená sebevražda je typickým příkladem neočekávané, náhlé smrti. Na takovou ztrátu 

není možné se předem připravit, a tak se s ní obvykle pozůstalí vyrovnávají hůře. V ostatních 

případech se dle našich poznatků jednalo o ztráty očekávané, kterým předcházela krátká či 

delší nemoc. I v případě očekávané smrti však tato zpráva pro jedince může být stejně 

šokující. V níže uvedeném případě hovoříme o smrti babičky (rodiče se uvedeného muže 

vzdali v raném dětství, takže výchovu převzali prarodiče). 
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D1PS2: „Seděli, seděli jsme s [opatrovnicí], na dvorku [DOZP], tam jak cho-chodíme kouřit 

a...“  

Tazatelka: Ano.  

D1PS2: „...Tam, tam mi to řekla, že babička zemřela. “Ježiš, babička zemřela!“, a už jsem 

začínal panikařit.“ 

 

Jeden muž uvedl, že byl v okamžicích a hodinách následujících po smrti, opuštěn. Níže 

popisuje tísnivé chvíle, které následovaly po odjezdu jeho matky do nemocnice.  

„No a já jsem čekal, já jsem neměl co jíst, pít, co kouřit, jo. No, tak jsem če-čekal jsem do 

rána, do rána, jo. No večer, večer přijel strejda s bráchou ... s bráchou a ráno mě odvezli. 

Tak, tak, takže.“ M3PS1 

 

Stáří ztráty je dalším faktorem, který ovlivňuje truchlení. Jedinci s čerstvou ztrátou obecně 

vyjadřovali hlubší zármutek, avšak vyskytl se i případ velmi staré ztráty, kterou přesto 

truchlící prožíval velmi niterně (v tomto případě lze hovořit o chronickém zármutku). 

Tří ztráty byly mladší 3 let, 3 ztráty do 5-10 let a 2 více než 20 let. 

 

Osobnostní charakteristiky 

Přijetí skutečnosti o ztrátě blízkého člověka dle našich poznatků do jisté míry určuje jedincův 

temperament, jeho postoj k životu (pesimismus/optimismus), aktuální nálada a stav, 

zdravotní a psychický stav, vzdělání, úroveň porozumění - toto všem jsme shrnuli jako 

„osobnostní charakteristiky“. 4 ze zapojených účastníků vykazovali zdravotní problémy (2 

čistě fyzického charakteru, 1 psychického charakteru a 1 psychického i fyzického 

charakteru). Tyto faktory dle nich samotných negativně ovlivňují jejich život, zhoršují jejich 

stabilitu a psychické a fyzické zdraví, je tedy pravděpodobné, že se promítly také do 

způsobu, jakým se vyrovnávají se ztrátou svého blízkého člověka. U respondentů se 

objevovala inkontinence, diabetes mellitus II. stupně, hypertenze, deprese, schizofrenie.  
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Jednoho muže dokázala rozrušit jakákoli nepříjemná věc, její vizuální obraz, její připomínku 

ve formě vyprávění, si vždy nesl dlouho s sebou a nedokázal ji zaplašit. Tato připomínka 

negativně narušovala jeho běžné denní fungování. 

„A jak se dívám na ty zvířata v Africe, tak tam jezděj ty-ty přírodovědci a ty-ty proti těm 

pytlákům, že tam jako ty lvy postřílej, aby tam ty chudáci zvířata nenapadali. Je to slabý to 

zvíře, je to fakt, je nemocný, ale takovejdle život, takovejdle trest si nezaslouží, aby na něj 

skákali lvi a trhali ho zaživa. To je votřesný. Fuj!“ D1PS2 

 

Spiritualita a duchovní život 

Spiritualita a duchovní život jsou taktéž dva významné faktory utvářející jedincovo 

prožívání zármutku a truchlení. Ve dvou případech proběhl církevní pohřeb, takže jsme 

věnovali zvýšenou pozornost duchovním otázkám. Jeden z účastníků skupiny svůj zážitek 

z pohřbu shrnuje takto: 

M3PS1: „Budiž jí jako šťastná chvála, nebo jak se to říká.“ 

Tazatelka: Země lehká. To jste řekl hezky. Takže ona měla pohřeb v kostele? 

M3PS1: „V kostele.“ 

Tazatelka: To muselo být krásné. 

M3PS1: „Krásný. Ten kostel takovej… ty lavice takhle dřevěný jako…. Jako… příbuzný asi 

nějaký vzdálený tam byli… Přišel takovej kněz, že máme poslední rozloučení s matkou 

jako…“ 

 

Útěchu v modlitbě hledali 3 účastníci, rozšířená byla modlitba Andělíčku, můj strážníčku. 

K modlitbě se uchylovali nejen ve svém běžném životě, ale i v průběhu podpůrných skupin. 

V promluvách respondentů se opakovala zmínka o nebi, jedinci uváděli, že právě do nebe 

putovala duše jejich rodiče a hovořili o tom, že se v nebi jednou zase sejdou. Dva ze 

zapojených jedinců vypověděli, že v nebi to vypadá stejně jako na zemi, a plánovali, jak to 

bude probíhat, až se tam všichni sejdou. 
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M3PS1: „Tak… a ještě bych napsal jako… (přemýšlí) Jako bych napsal, že… (dlouhá pauza) 

(čte si po sobě) Že půjdem od doktora, nakoupíme a rovnou domů.“ 

Tazatelka: Jako v tom nebi půjdete domů? 

M3PS1: „No.“ 

Tazatelka: Jako že v nebi to bude vypadat stejně jako tady? 

M3PS1: „Stejně jako na Zemi. (spokojeně)“ 

 

Jiný muž by rád s andělem odletěl do nebe, které si ve svých představách velmi idealizoval. 

Tyto promluvy se často opakovaly. Nebe se pro něho stalo snovým místem, kde je každý 

spokojený. Andělé se vyskytovali v promluvách většiny respondentů, zde uvedený 

respondent anděla líčil jako ženu.  

R4PS1: „Jestli, jestli ten anděl přijde… Zaťuká mi na okno. Bude mi… Půjdu mu otevřít, 

okno mu půjdu otevřít. Vlítne sem. Mě unese (úsměv). Dá mi tam nahoře najíst, napít, abysem 

se tam vyspal.“ 

Tazatelka: (úsměv) 

R4PS1: „Takhle si to představuju. … Že by tam byl táta, všichni, všichni pohromadě. … To 

si já takhle představuju. Že už jsem tam v nebi. Že už, že už jsem... (pauza) Že jsem s tátou 

někde, my dva a Anděl. Takhle si to představuju. Takhle si to představuju.“ 

 

Společným tématem bylo také téma duchů. 

D1PS2: „Na co dál si vzpomenu… že jsme byli v [město] na tom hřbitově těch padlejch a v 

noci se mi zjevovali ty mrtvý a…“ 

Tazatelka: Jaký mrtvý se vám zjevovali? 

D1PS2: „Ty, co tam byli postřílený v těch [město].“ 

Tazatelka: A tam jste byli s babičkou na výletě? 

D1PS2: „Jo, tam jsme byli s babičkou na výletě, na kole.“ 
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Tazatelka: Hmmm, páni to muselo být… Jaké to bylo? Bylo to strašidelné, nebo spíš 

zvláštní?  

D1PS2: „Bylo to spíš zvláštní no…“ 

Tazatelka: Hm, to se mi nestalo nikdy. Říkal jste to babičce?  

D1PS2: „Babičce se něco takovýho zjevovalo a nějaký čas po smrti dědy jsem slyšel v domě 

zvláštní kašel a…“ 

Tazatelka: Myslíte, že to byl dědeček? 

D1PS2:“ Asi jo.“ 

 

Jedné účastnici se dle jejích slov zjevil duch její zesnulé matky, tu také pravidelně slýchá 

v noci. 

V2PS2: „Ale todle, todle i jsem prožila na chatě, jo, to v létě, jo. Já normálně jako to slyšim 

jako kroky, jo. Jo. A ven jako nejdu se podívat, jo, jo, to jsem radši u ségry nebo to. Jo a 

pořád to tam to slyšim, jo.“ 

Tazatelka: Hmm. 

V2PS2: „A já ji nechci budit, jo, jo, já jí řeknu: „[jméno], ale pojď se mnou ven, já tam něco 

slyším“, jo, jo. Ta mě nevěří, jo, jo, že to tam to slyšim, jo… 

Tazatelka: A co si myslíte, že slyšíte? Co to je? 

V2PS2: „No já myslim, že tu, jestli ta máma opravdu normálně to chodí, jo, jo, anebo, jestli 

to je i to její duch, jo, jo.“ 

Rozmluvy tohoto charakteru se opakovaly, tato žena vyjadřovala strach, když tyto zvuky 

slyšela. Ostatním se bála svěřit, jelikož při dřívějších pokus o sdílení jí to její přátelé nechtěli 

uvěřit. Při společné rozmluvě s tazatelkou se snažily tuto situaci rozkrýt. 

K: Tak Vaše maminka by Vás nepřišla strašit… 

V2PS2: „Ale já vim…“ 

Tazatelka: Ta by Vás přišla jenom zkontrolovat, jestli je Vám dobře. Co myslíte? 
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V2PS2: „Nooo… (váhavě)“ 

Tazatelka: Že jo? 

V2PS2: „To nevim, jo.“  

Tazatelka: Já myslím, že jo. Proč by Vás strašila? 

V2PS2: „No…jednou to říkala, když máma tu žila…“ 

Tazatelka: To asi jen řekla, ne? Jako z legrace, co myslíte? 

V2PS2: „No no, ř-řekla to pravdu.“  

Tazatelka: Řekla to… jako že byla naštvaná?  

V2PS2: „Jo, jo, jo.“  

Tazatelka: Člověk řekne spoustu věcí a nemyslí to vážně.  

V2PS2: „Já jsem říkala no zkus mi, mamčo, normálně strašit a… takovou… uteču… nooo 

(smích) Ale jako na ni mám vzpomínky, jo.“ 

 

Také dalších promluvách respondentka líčí zážitek své zesnulé matky. Jak sama uvádí, dříve 

na podobné zážitky nevěřila. První zážitek je tělesného charakteru, ten druhý je vizuálním 

vjemem. 

Tazatelka: Dobře, dobře. Já jsem přesvědčená, že to bude dobré. Ona totiž lidská psychika, 

kor když je člověk trochu citlivější… 

V2PS2: „Ale já jako nevěřim jako to, ale když vlastně mamka mi jako zemřela, tak, tak už 

na tohlento opravdu jako věřím, jo.“ 

Tazatelka: A slýchávala jste i maminku mluvit? Nebo, nebo jenom se Vám zdálo, že chodí v 

tom bytě třeba… 

V2PS2: „Ne ne, taky ne, jako mluvení ne, ale jako to slyšim tam - (rukama plácá o stůl a 

předvádí zvuky) – jako takovýhle normálně zvuky.“ 

Tazatelka: A v tom Vašem starém bytě jste to do té doby nikdy neslyšela? 
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V2PS2: „Ne. Ale když jsem ještě byla to na [starý byt], když jsem měla to pokoj, jo, když… 

vlastně mamka mi zemřela, jo, takže ONA opravdu to přišla jako… ke mně do pokoje, jo, 

začla mě hladit, jo, jo, potom, jak jsem tam měla jako matraci, jo, jo, takže cejtila jsem že i 

u mě normálně to leží. Jo, jo, a to já jsem měla ten blbej jako pocit, jo.“ 

… 

V2PS2: „Jooo, to se mi taky něco stalo, jo (významně). Já když-když jsem jako rá-to ráno, 

když to vsta-to jako vstávám, tak normálně, já se i z balkonu i to otevřu jako okno, ale viděla 

jsem jako měsíc, jako kulatej, jo, a potom jsem to viděla něco bílýho, jak mám já bundu 

(ukazuje), tak jsem viděla něco bílýho a jak to chodí normálně jako do nebe, jo. Tak jsem i 

to volala paní vedoucí, že s ní potřebuju jako o tomhletom mluvit a ona mě opravdu 

pochopila, jo. Jo. Že, že normálně jako měsíc a najednou a najednou něco bílýho a chodí to 

normálně do nebe, jo, jo.“ 

… 

Tazatelka: Co to mohlo být? 

V2PS2: „To mně, to když jsem to řekla paní vedoucí, jo, tak řekla: „Hele Věrko, jediné – 

furt myslíš jako na mamku, tak to mohla být mamka“, jo, jo.“ 

Tazatelka: Myslíte, že má pravdu? 

V2PS2: „Já myslím, že jo, jo. … Já, já jako to myslím, že-že mamka s- se mnou se pořád 

loučí, jo, jo.“ 

 

Počet utrpěných ztrát – návazné ztráty, vícenásobné ztráty, historie ztrát 

Způsob vyrovnání se s nastalou situací ovlivňuje také fenomén dalších ztrát, přičemž se 

může jednat o ztráty utrpěné v minulosti (historie ztrát), ztráty, které vzniknou jako přímý 

důsledek ztráty rodiče (návazné ztráty) a ztráty či traumata, které vzniknou souběžně se 

ztrátou rodiče (vícenásobné ztráty). Každá další ztráta ohrožuje dle našich poznatků 

jedincovu integritu, a tak jsou tyto ztráty přitěžujícími faktory procesu truchlení. 
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Historie ztrát 

Jeden ze zapojených účastníkům v sobě nesl bolestivou ztrátu, kterou utrpěl sice již v dětství, 

avšak rána se doposud nezahojila. Jedná se o opuštění rodiči v raném věku, pročež jeho 

zákonným zástupcem se stali jeho prarodiče. Tento muž silně prožíval ztrátu také nad 

vlastním postižením, opakovaně se trápil tím, že je dle vlastních slov ostatními vnímán jako 

nekompetentní a hloupý. 

D1PS2: „Maminka mě nechala být, protože jí doktoři řekli, že budu blbý a…“ 

Tazatelka: Takže babička byla vaše nejbližší osoba? 

D1PS2: „Babička byla moje nejbližší osoba.“ 

Jiná z promluv zněla: 

„No, cítil jsem vztek a hněv na rodiče, že mě nechali kvůli doktorům. Že jim řekli, že budu 

blbý a…“ D1PS2 

Či také: 

Tazatelka: Babička měla ještě nějaké příbuzné nebo ne? 

D1PS2: „Měla příbuzné se, eh, mý-mý-mýho strejdu a-a ty sourozenci, ty nevim, jestli byli 

na pohřbu, když se mě zřekli u doktorů, když jim řekli, že budu blbý a ...“ 

 

Návazné ztráty 

Ztráta rodiče vedla u 4 účastníků ke ztrátě domova. Tito jedinci žili s rodičem ve společné 

domácnosti a po jeho smrti byli nuceni odstěhovat se do pobytového zařízení. Zbylí účastníci 

podpůrné skupiny v pobytové službě žili ještě před smrtí jejich rodiče.  

Ztrátu domova všichni tito dotazování (s výjimkou jednoho) nesou s nelibostí, po domově 

si stýskají, navíc v pobytové službě nejsou mnozí z nich spokojeni. 

„Pro mě si druhej den přijel strejda s bráchou, odvezli mě do [zařízení]. Tam jsem byl asi 

dva tejdny, teda tři. Dva tejdny. Dali mě sem, dali mě jako sem, jo. Pak mě odvezli ještě 

dvakrát, když jsem tady byl, tak jsem si nemoh zvyknout na režim jako a tak. … Chtěl jsem 

jet domů, jo, jo. To, jsem tam byl jako kluk malej vždycky, jako mladej kluk jsem tam jakoby. 
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Chtěl jsem jet domů, ale nevim, jestli mi to vyjde, jestli mi to vyjde. … Já tady nechci bejt. 

Já tady nechci bejt.“ M3PS1 

Anebo: 

D1PS2: „Chtěl bych se domů podívat, ale není to možné.“ 

Tazatelka: Jakto? 

D1PS2: „Teče tam velice topení.“ 

Tazatelka: Tak jenom na návštěvu. To by možné bylo? 

D1PS2: „Hm, to by možné nebylo, protože ten dům je v katastrofálním stavu, protože já 

nevim, jestli vylezu schody, když už delší dobu jezdim na vozíku. … Změnil se pro mě celkový 

život, že nemůžu jezdit domů.“ 

Stejný muž je v pobytovém zařízení nespokojený, jelikož je kolem něho stále hodně lidí.  

„Velice často jsem společensky uzavřený.“ D1PS2 

 

Nebo naopak - zejména byla-li situace v rodině nepříjemná, nebo bylo-li chování ostatních 

členů rodiny omezující a kontrolující, může být stěhování do pobytového zařízení vnímáno 

naopak pozitivně. Ne jako ztráta domova, ale jako možnost svobodného a samostatného 

života. I přesto si tento muž s láskou připomíná vlastní domov. 

Tazatelka: Tak jo, jak dlouho tady bydlíte? 

H1PS1: No, no tak, dlouho no. Třináct let no, je to tak. Noo, 2005 no. Třináct let, no. 

Tazatelka: Tak to už je vážně dlouho. 

H1PS1: No je no. Je to tady dobrý, no. 

… 

H1PS1: (Vzpomíná na statek, kde žili) „Ještě tam mám lípu svojí vsazenou.“ 

Tazatelka: A kdy jste ji viděl naposledy? 

H1PS1: „Nevím, to už je asi 15 let… Ale vím to, kde je. Takže vím.“ 
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Tazatelka: To je důležité, že si to pamatujete. 

H1PS1: „Na památku, no… No… 55 let už tam vlastně je. Roste no…“ 

 

Ztráta domova a s tím spojené stěhování do pobytového zařízení navíc znamenalo pro 

jednoho muže zneschopňující životní podmínky – dříve aktivní jedinec, zvyklý zajistit si 

velkou část sebeobslužných činností, pomáhat babičce, samostatně se pohybovat a cestovat, 

se najednou ocitl v takové životní situaci, která přispěla k jeho radikálnímu zneschopnění. 

Tazatelka: Ale že jste říkal, že jste dřív ještě jezdil na kole, a pak jste v eldeence skončil na 

vozíku. Jak se to stalo? 

D1PS2: „Začal jsem tam jezdit na vozíku, protože tam byli dlouhý chodby a…“ 

Tazatelka: Takže vy už nechodíte nikdy? 

D1PS2: „Ne, už nechodím nikdy… A stává se mně při tom něco špatnýho, při chození… o 

tom nechci mluvit…“ 

 

Ztráta babičky pro tohoto muže také znamenala ztrátu toho, co mohlo být. Jedinec vyjadřuje 

smutek nad ztrátou možnosti rozvinout vlastní potenciál a realizovat se. 

D1PS2: „Ale nemohl jsem dostudovat střední školu kvůli tomu.“ 

Tazatelka: Jakto?  

D1PS2: „Že měla babička hroznej úraz a musel jezdit na všelijaký vyšetření a chtěli si ji 

nechat v nemocnici a už si pro ni připravovali pokoj.“ 

 

Ztráta rodiče může přinést také další návazné ztráty, ztrátu oblíbených věcí (materiálního 

charakteru) či ztrátu domácích mazlíčků (vztahového charakteru). 

„Auto mi shnilo v garáži. Už to je sedm let teďka v září. … A pejsek ani už nevím, kde je a 

vzali mně ho do útulku po onemocnění babičky.“ D1PS2 
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Ztráta rodiče v některých případech znamenala také ztrátu vztahu s dalšími lidmi, případně 

proměnu těchto vztahů. Došlo k jejich rozvolnění, byť se jednalo o vztahy v rámci nukleární 

rodiny, ke změně mocenských vztahů (včetně finančních rozepří). Spíše, než aby se rodina 

semkla, došlo k jejímu rozdělení. Vlivem ztráty jednoho rodiče došlo k narušení vazeb mezi 

zbylými rodinnými členy. Zde byl otec pravděpodobně iniciátorem návštěv své dcery 

v DOZP - na ty jezdil kromě něho ještě bratr a maminka. Po jeho smrti tyto návštěvy ustaly 

a omezily se na telefonování jednou týdně. 

Tazatelka: Tím, že zemřel tatínek… Tak co je jinak od té doby?... Nebo, co se změnilo v tu 

chvíli? 

Z1PS0: (dlouhá pauza) „… No, že tam nechodí máma za mnou [do DOZP].“ 

Tazatelka: Nechodí… A dřív za vámi chodila s tatínkem? 

Z1PS0: „No…“ 

Tazatelka: A od té doby už nechodí? 

Z1PS0: „No…“ 

Tazatelka: A co váš bratr?... Změnilo se něco? 

Z1PS0: „Ten taky nechodí…“ 

Tazatelka: A předtím chodil? 

Z1PS0: „[Jméno] jo.“  

Tazatelka: A ten už nechodí… 

Z1PS0: „Už ne.“ 

… 

Tazatelka: A nechybí Vám maminka? 

Z1PS0: „Nechybí. My si voláme.“ 

Tazatelka: „Hm… a jak často?“ 

Z1PS0: „Vždycky o víkendu.“ 
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Tazatelka: A co Váš bratr? 

Z1PS0: „No je s mámou doma.“ 

Tazatelka: A s tím si taky voláte? 

Z1PS0: „Máma mu to vždycky řekne, co jsme si řekli.“ 

 

V níže uvedeném případě se jednalo o neshody uvnitř mocenské struktury rodiny. Po smrti 

obou rodičů uvedeného respondenta se jeho opatrovnicí stala jeho sestra. Avšak uvedený 

muž si její opatrovnictví již nepřeje, neboť se cítí být tímto vztahem svazován. Doslova líčí: 

Tazatelka: A máte nějakého sourozence třeba? 

H1PS1: „Noo, mám ségru.“ 

Tazatelka: Ano? 

H1PS1: „Ale, ale to je, to je na... To by byl román.“ 

Tazatelka: Román? Vydalo by to na román? 

H1PS1: „No joo, to joo. Máme s ní soud totiž teďkon.“ 

… 

H1PS1: „Soud, no. Kvůli, kvůli, kvůli tomu opatrovnictví a, a kvůli, no.“ 

Tazatelka: Hmmm. 

H1PS1: „No. No. Já jí to nechci. No, já chci městskou [opatrovnici], no. Ona chce šváru 

zase, no.“ 

Tazatelka: (přikyvuje) 

H1PS1: „Aby to, aby to bral švára a abych mu moh dát to do toho kecat, aby byli dva, joo. 

No.“ 

Tazatelka: Mají to vymyšlené. 

H1PS1: „Takhle, takhlenc no. Takže mám, to, mám problémy.“ 
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Situace se průběžně vyvíjela, uvedený muž se dle svých slov snažil najít s protistranou 

dialog, avšak situaci se nepodařilo vyřešit po dobrém. Jeho sestrou je tato situace vnímána 

jako zrada.  

H1PS1: „No jo ale… (pauza) Je to tak. Musím bojovat, no. Sám. Sám jsem vlastně. (vzdech) 

No to, protože, protože jsem se postavil ségře. Řekl jsem si: „Dost, chci mít svůj život…“ 

A… takhlenc no… Noo a ségra to prostě nechápe, no. Že ji chci odstrčit no. Já jí říkám: 

„Ségra, budu mít jenom jinou městskou… opatrovnici… a a… to je všechno. A pak se, pak 

se můžeme stýkat dál, všechno.“ Ale to nechápe prostě no… prostě nic, prostě jsem ji zradil. 

Že si vezmu městskou. Že to nebude v rodině.“  

Tazatelka: To věřím, že to není jednoduché… 

H1PS1: „No není. Není to s ní jednoduchý. Ona chce mít moc nade mnou (vzteky se zalyká). 

Chci mi vládnout. No… Říkat mi, co mám dělat… Kam mám jezdit… S kým se kamarádit… 

No… no…“  

 

V jiném případě naopak smrt jednoho z rodičů, který do té doby uplatňoval omezující 

chování vůči své dceři, přinesla konec omezujícího chování také ze strany ostatních, v tomto 

případě druhého rodiče. 

Tazatelka: Vy jste tady napsala, že od té doby [smrt otce] můžete chodit na kroužek vaření. 

Z1PS0: „No.“ 

Tazatelka: A dřív jste nemohla? 

Z1PS0: „Dřív ne.“ 

Tazatelka: A proč?  

Z1PS0: „Si to maminka nepřála.“ 

Tazatelka: Hm… A teď, když zemřel tatínek, tak už to mamince nevadí? 

Z1PS0: „Už ne.“ 
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Vícečetné traumatizující vzpomínky a ztráty 

Souběžně se ztrátou mohou vyvstat také další ztráty a traumata. V tomto případě jedince 

pronásledovala traumata, která vyvstala po ztrátě jeho babičky. Tato traumata se 

vzpomínkami na babičku oživují. Hovořil-li muž o ztrátě babičky, téměř vždy jeho promluvu 

doprovázelo také některé z těchto souběžných traumat. 

„Tak jsem spal na chodbě a potom mě převezli na eldenku, tam umírali chlapi starý, 

nemocný. Měli rakovinu a… Umírali tam. Přikrytý tam byli prostěradlem na těch dlouhejch 

vozech, jak to má malý kolečka a větší kolečka. … Nějaká ženská tam dokonce zoufale pila 

ze zoufalství šampón.“ D1PS2 

 

Traumatizující může být i připomínka umírání jejich již zemřelého rodiče. 

„Ach, no, ke konci svého života … Jsem nemoh být doma s ní, protože hodně zvracela a mně 

to nedělalo dobře.“ D1PS2 

V období zotavování ze ztráty matky se stala jedna žena svědkem úmrtí uživatelky v DOZP. 

Tato situace ji velmi zasáhla a na určitou dobu, jak sama uvedla, zhoršila její psychický stav. 

„To měla jsem [špatné] sny, jo, jo, jako naštěstí, já už mrtvolu opravdu nechci vidět. Protože 

já když jsem to viděla, tak mě bylo fakt to na nic, jo.“ V2PS2 

 

Stejná žena navíc v krátkém časovém rozmezí ztratila nejen matku, ale také svého 

milovaného psa. Toto je další příklad vícečetné ztráty, která může komplikovat proces 

truchlení.  

„… Kokršpaněla, jo. Ale ona mi potom to zemřela. Jo, v květnu vlastně zemřela moje jako 

máma a potom zemřel pes.“ V2PS2 

 

Neshody materiálního charakteru jsou zvláštní typ návazné ztráty. Jedná se o změnu vztahů 

uvnitř rodiny. V tomto případě účastnici naší podpůrné skupiny trápily finanční neshody 

mezi její matkou a bratrem, které navíc začaly i ohrožovat i ji samotnou. Tato žena později 
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svou finanční situaci musela řešit se svou klíčovou pracovnicí, neboť se obávala, že ji její 

bratr připraví o finance.  

Tazatelka: A vy už za maminkou nejezdíte? 

Z1PS0: „Už ne.“ 

Tazatelka: A pojedete tam teďka někdy? 

Z1PS0: „Asi ne.“ 

Tazatelka: Pročpak? 

Z: „No, máma říkala, že [bratr] jí bere důchod.“ 

… 

Tazatelka: Jezdí někdy za Vámi [bratr]? 

Z1PS0: „Za mnou nejede do domečku.“ 

Tazatelka: A nechybí vám? 

Z1PS0: „No, nechybí.“ 

Tazatelka: Jak to? 

Z1PS0: (neodpovídá) 

Tazatelka: Jak to? 

Z1PS0: „No, protože když mámě sebral důchod…“ 

Tazatelka: Tak to chápu… A nemluvili taky o vašem důchodu? 

Z1PS0: „Máma něco mi naznačila, že bude chtít sebrat můj důchod taky.“ 

Tazatelka: Hm… A jak se cítíte? 

Z1PS0: „No, blbě.“ 
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Podpora ze strany okolí 

Někteří ze zapojených jedinců uvedli, že při zotavování ze ztráty těžili z podpory svého 

okolí. Dva z nich uvedli, že mají partnerský vztah, který pro ně byl zdrojem podpory a útěchy 

v těžkých chvílích. 

„No… On mi pomáhá a já mu taky pomáhám.“ V2PS2 

„Pomáhá mi… Pohovořit si s [partnerkou].“ D1PS2 

Zároveň se však vztah s blízkou osobou, nefunguje-li, může stát zdrojem obav, a proces 

truchlení ztěžovat. Takové chvíle však nastávaly pouze nárazově, převažovaly klady 

partnerského soužití. 

V2PS2: „A když on se jako vopije a je vožralej, jo, tak já jdu, prot máme dva to pokoje, tak 

já si zalezu tam a normálně se zamknu, jo.“ 

Tazatelka: On pije? 

V2PS2: „Jo hrozně, jo, jo.“ 

Tazatelka: Jaký na to máte názor? 

V2PS2: „No já jsem mu jako řekla, že, protože já to nepiju, že jo, jo, já si dám jenom to 

limču, jo, jo, já jsem říkala: „Hele jako (pauza), jako dej si pivo, ale jako to jedno“, jo, jo. 

A nechoď to domu jako vožralej, já si to nepřeju. A on říkal:“ Jo, jo, jo, jako dobrý, jo.“ 

Takže on si už fakt dává jedno a a je to normálně už jako dobrý. I to vedoucí mu jako to 

říkala, že, že jako, že hodně nemá pít, jo.“ 

 

Jako významnou hodnotili také podporu asistentů v pobytové službě. 

„Pak jsme přišla a švagr mi řekl, že moje máma jako v nemocnici jako zemřela, jo. … A já 

jsem potom přijela na [DOZP]. Brečela jsem, vůbec jsem jako nejedla, jo. Vychovatelé mě 

jako fakt postavili to, na nohy, jo. … Ten už, [jméno] řekl, byl to vedoucí, jo. Takže ten mě 

právě postavil na nohy, jo. Jo, docela jako hodnej. Chránil mě, jo.“ V2PS2 
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Ačkoli klienti a pracovníci DOZP a CHB žijí v relativně těsném vztahu, neznamená to však 

nutně, že navazují těsné vazby. Se svými spolubydlícími si často nemusí rozumět a nemusí 

si rozumět ani s pracovníky. A tak, ačkoli je kolem nich vždy hodně lidí, mohou se cítit 

osamoceně.  

„Jsem sám na [DOZP].“ A2PS0 

„Já jsem furt sám a chtěl bych ňákou kamarádku třeba.“ M3PS1 

 

Tazatelka: Máte teď nějakého člověka, na kterého se můžete spolehnout? 

D1PS2: „Akorát tu pani [opatrovnici].“ 

Tazatelka: Já vím i o dalších lidech. Kdo vás ještě napadne, koho máte? 

D1PS2: (přemýšlí) „Já, má-mám ty, co se o mě staraj v [DOZP]. Je to pro mě tě-těžké, že 

mě týrají. Spolubydlící, že mě třískají.“ 

 

DOZP navíc nemusí skýtat dostatečné soukromí pro prožívání zármutku. 

„No když on je tam [spolubydlící] na pokoji, on by mi řekl „Kvůli čemu brečíš.“ D1PS2 

 

Jeden účastník přijímal významnou část podpory od své opatrovnice. 

D1PS2: „Strašný. Já jsem v tu chvíli nevěděl, co budu dělat.“ 

Tazatelka: Ale zvládnul jste to. 

D1PS2: „Ještě, že mám tu pani [opatrovnice]. Jinak bych byl úplně sám.“ 

 

Truchlení osob s mentálním postižením 

Pro porozumění, jakým způsobem truchlí zapojení jedinci, jsme shromáždili záznamy 

týkající se porozumění konceptu smrti 
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Porozumění konceptu smrti 

Lze říci, že všichni zapojení jedinci chápali koncept smrti ve všech jeho aspektech: 

univerzalita (každý živý organismus zemře), nevratnost (jakmile někdo zemře, nemůže již 

znovu ožít), nefunkčnost (zastavení všech tělesných funkcí), kauzalitu (vztah mezi příčinou 

smrti a jejím následkem), nevyhnutelnost (nevyhnutelnost vlastní smrti) (Piaget, 1960, in 

McEvoy, MacHale, Tierney, 2012).  

S jedinou výjimkou také všichni znali důvod smrti, např. 

„Selhalo mu srdce.“ Z1PS0 

„Bylo to břicho, bylo to… Tátu neuvidím, tátu. Co?“ A2PS0  

„Děda, děda, jak umíral na záchodě na embolii do plic a, …. A za hodinu už přišla babička 

na záchod a „Pane bože dědo ty seš mrtvej.“… Volali jsme záchranku 155.“ D1PS2 

Někteří měli možnost navštívit svého rodiče těsně před smrtí v nemocnici. 

„Viděl jsem jí, byli jsme za ní v nemocnici dvakrát, jo. Dvakrát jsme byli jako za ní 

v nemocnici.“ M1PS1 

 

Všichni, s jedinou výjimkou, plně chápali koncept nevratnosti.  

Pouze jeden účastník nevěděl přesný důvod smrti a také osciloval mezi porozuměním 

nevratnosti a neporozuměním. Úroveň porozumění se u něho měnila každý týden. Obtíže se 

objevily také u dalších konceptů. Jeden týden uvedl, že matka zemřela, a zdálo se, že tomuto 

faktu plně rozumí: 

„No, a ta maminka se ňák asi roznemohla, no… … Udělalo, udělalo se jí mírně nevolno. 

Taak. A jako, jako, jako zesnula, jako.“ M3PS1  

Jeho úroveň porozumění ovšem proměňovala. Z této promluvy se zdá být patrné, že v danou 

chvíli nerozuměl pojmu nefunkčnosti:  

„No že, že jako… odvezli ji [maminku] do nemocnice, jako z domova, udělalo se jí špatně, 

byla moc nemocná a pak jako, pak říkali doktoři, že, že to bude těžký s ní… a pak umřela. 

Říkali, že jako ještě se probere a bude mrtvá.“ M3PS1 
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A jindy smrt matky odmítal jako nepravdu. 

M3PS1: „No a maminka se snad má v nebi dobře a tak, no.“ 

Tazatelka: Takže maminka je v nebi?  

M3PS1: „No, já nevim, třeba existuje, existuje, jo. Někde v tom éteru, jako v tý dimenzi, 

dimenzi.“ (smích)  

Tazatelka: Takže maminka umřela?  

M3PS1: „Já… asi ne, já tomu nevěřim. (vážně) To je blbost, že jo. Kdyby jako, kdybyste mi 

třeba pomohla najít jako in-inzerát jako, adresu třeba, že jo, jako na ten. A nebo nebo telefon 

kdybych jako do-dostal jako na ní, jako telefon na mamku.“ 

Pravděpodobně nelze určit, zda si jedinec ztrátu připustit nechce, anebo nedokáže. V případě 

tohoto muže navíc tuto skutečnost komplikuje přítomnost psychického onemocnění. 

 

Jedna respondentka vypověděla, že pro ni bylo těžké přiznat sama sobě, že její otec zemřel. 

Tazatelka: Jak jste se cítila? 

Z1PS0: „No, zlobila jsem se.“ 

Tazatelka: Zlobila jste se? A na koho? 

Z1PS0: „No… (váhavě)“ 

Tazatelka: Dokážete říct? Zkuste. 

Z1PS0: „Sama na sebe.“ 

Tazatelka: A proč? 

Z1PS0: „Protože jsem nedokázala to říct.“ 

Tazatelka: A co jste nedokázala říct? 

Z1PS0: „No, že mi táta umřel.“ 
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Prožívání zármutku, truchlení 

Lze říci, že všichni s výjimkou jednoho účastníka, se se svou ztrátou vyrovnali. Shodně 

uváděli, že přestože zármutek přetrvává, ztrátu přijali jako fakt, ke kterému se někdy 

ochotněji někdy méně ochotně vracejí. Např.: 

H1PS1: „No… já vím… ale… já jsem takovej to… já… že to bylo… já se…. Já se k tomu 

nechci vracet, no. Stalo se, stalo se. Bolelo to, bolelo to. No. A to je konec.“ 

Na druhou stranu jeden z účastníků vykazoval chronický zármutek, a to i mnoho let po smrti 

jeho blízkých. Tento účastník pravidelně plakal na každém setkání podpůrné skupiny, 

zármutek ho doslova provází na každém kroku. 

„Já se kolikrát rozbrečím, když mluvím o strejdovi, dědovi a babičce a pejskovi… No, hrozně 

se rozbrečím. Jsem z toho takovej špatnej. …  Já to kolikrát opravdu nesu lidsky a nemůžu 

se udržet brekem. Slzy mě tečou, brečím hrozně. …  Jo… u dědy, že to je 28 let teďkon. 27. 

listopadu to bude teďka 28 let… a že furt brečim. A strejda, to už je taky spousta let a furt 

brečim. A po pejskovi se mně stejská. … Nedokážu tady ten smutek v sobě unýst.“ (pláč) 

D1PS2 

 

Reakce na ztrátu se u účastníků podpůrné skupiny lišila. Zatímco někdo si nedokáže připustit 

realitu, jiný ihned začíná panikař, další se propadá do okamžitého zármutku.  

Níže rozhovor dvou účastníků: 

D1PS2:“ Já, když mi umřela babička, tak už jsem nemohl být ani doma, bylo to na mě 

psychicky. Hlavně jsem brečel a nervoval jsem se…“ 

Tazatelka: (přikyvuje) 

V1PS2: „To je jako já.“ 

 

Tazatelka: Plakala jste? 

Z1PS0: „No, plakala.“ 

Tazatelka: A spíš sama někde nebo třeba s asistentkama? 



145 
 
 

Z1PS0: „Sama.“ 

Tazatelka: A myslíte, že o tom vědí vaše asistentky? 

Z1PS0: „Asi ne. … Bylo pro mě příjemnější plakat sama.“ 

 

Vyskytlo se také vyhýbání se vlastnímu zármutku a všemu, co ho spouští. V jednom případě 

se účastnice skupiny vědomě vyhýbala věcem, které jí připomínaly jejího zesnulého otce. 

Tazatelka: … tak byste [domů] stejně nejela? 

Z1PS0: „To ne.“ 

Tazatelka: A proč ne? 

Z1PS0: „Protože by to tam bylo smutný.“ 

Tazatelka: V čem? 

Z1PS0: „No, kdyby sem se podívala na jeho postel…“ 

 

Jeden z účastníků podpůrné skupiny byl oproti ostatním ve specifické situaci - svého rodiče, 

konkrétně matku, dosud neztratil. Jeho matka v době výzkumu teprve umírala. Jedinec se 

této myšlence bránil, vyhýbal se své bolesti tím, že před tím zavíral oči. Tuto věc odmítal 

řešit a nechtěl o ní ani hovořit 

R4PS1: „Já, já na všechno, já na všechno…hmm… zapomenu a zapomenout… zapomenout 

chci a jako pro mě to jako… Já se tím vůbec nezabejvám, ani, ani… Já… se… tím zabejvat 

zatím to nechci a… … … ale jako já se nechci…já… já to chci nechat stranou a jako já se o 

tom bavit nechci… já… nechám to nechám to osudu a ať si s tím, ať si s tím někdo poradí 

někdo jinej, já… já to nechávám bejt a jako…“ 

Tazatelka: A, jenom abych tomu porozuměla, teď máte na mysli Vaši rodinu? 

R4PS1: „Jo. Nechávám ji, nechávám ji bejt, a já se tim, já se tim nezabejvám. Je je mi to 

jedno a…“ 

Tazatelka: Víte, že sdílená bolest je poloviční bolest? 
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R4PS1: „Já… to ne… já to nechávám bej (pauza) Já to nechávám bejt…“ 

Tazatelka: Hmm. Tak můžeme mluvit o něčem jiným. Co Vás baví? 

R4PS1: (dlouhá pauza) „Máma je na tom, máma je na tom blbě a já… už… to taky nesnesu 

a jako…“ 

 

Kromě vlastního prožívání někteří empaticky vnímali také zármutek ostatních. Např. 

v tomto případě se respondentka napojila na svou matku a prožívala s ní také její zármutek.  

Z1PS0: „Máma zhubla strašně.“ 

Tazatelka: Hm… Myslíte, že to je kvůli tomu [smrt otce]? 

Z1PS0: „No.“ 

Jindy je pro ně tento zármutek dalších osob k neunesení, a tak se mu řízeně vyhýbají. Např. 

tento muž nedokáže unést, když mu jeho partnerka vypráví o svých rodičích, kteří již 

zemřeli. 

„[Partnerka] taky kolikrát mluví o hrobu, tak mě to hrozně rozpláče a… (oddychuje) Tak 

jsem řekl: „Prosimtě, neříkej to.““ D1PS2 

 

V reakci na ztrátu, pravděpodobně s cílem vypořádat se se zármutkem, jednali někteří 

únikovým chováním. Jeden muž vypověděl. 

D1PS2: „Já jsem byl z toho špatnej. Cestoval jsem po diskotékách. Po ulici jsem se 

poflakoval, v noci jsem přespával po lavičkách. Ach bože…“ 

Tazatelka: To muselo být těžké. 

D1PS2: „Na nádraží jsem spal s bezdomovcema. V [město] na nádraží jezdil, jezdil jsem na 

[město], tam jak je to koupaliště. … Cítil jsem se bezmocně, když jsem jen tak coural po 

ulici, jezdil vlakama a trolejbusama,  tramvajema...“ 
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Můžou se objevit změny v běžném denním rytmu, např. ve stravovacích zvyklostech. U 

jedné ženy smrt způsobila přejídání, u druhé naopak nechutenství. 

Tazatelka: Co se změnilo? 

Z1PS0: „Že jsem začala hodně jíst.“ 

Tazatelka: Jaký to mělo důvod?  

Z1PS0: „No… uklidňovalo [mě to].“ 

 

„Brečela jsem, vůbec jsem jako nejedla, jo. …  Moc jsem nespala, jo. … Tak mně museli dát 

nějaký prášky, jo.“ V2PS2 

V tomto případě navíc své uplatnění našla medikace. 

 

Vyrovnávání se se zármutkem jednomu respondentovi napomáhalo dle jeho vlastních slov 

kouření.  

Tazatelka: Jak jste to říkal s těma cigaretama? Že jste začal kouřit, když to s babičkou začalo 

být špatný? 

D1PS2: „Když začala bejt hysterická, zoufalá. Strašně křičela a prosila o pomoc.“ 

Tazatelka: A co vám to kouření dávalo? Nebo v čem vám pomáhalo? 

D1PS2: „Abych se uklidnil.“ 

Tazatelka: Rozumím. A už vám to zůstalo. 

D1PS2: „Už mně to zůstalo, no.“ 

… 

Tazatelka: Rozumím. To jste možná i předtím říkal, že jste začal kouřit ze zoufalství, ne? 

D1PS2: „No, tak tydle dvě neřesti. … Cestování po nocích a kouření.“ 

Tazatelka: Byly vaše dvě neřesti.  

D1PS2: „Jo, byly moje dvě neřesti.“ 
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Jiný účastním se se situací vyrovnával prostřednictvím rizikového chování. 

„No… že jsem začal blbnout. Práci jsem měl. Chytnul jsem se party blbý a u-už se to vezlo, 

no… prostě jsem blbnul…“ H1PS1 

 

Smuteční rituály – zapojení i vyloučení 

Dva z celkového počtu 8 zapojených osob se nezúčastnili pohřbu svého rodiče. Jedna žena 

uvádí, že jí tato možnost nebyla vůbec nabídnuta, ale zároveň, že by jí ani nevyužila. O 

návštěvu pohřbu neměla zájem. Druhý uvedený, muž, na pohřeb svých prarodičů pozván 

nebyl. Nad touto skutečností vyjadřuje i po letech zármutek, neboť pohřbu by se býval rád 

zúčastnil. Samostatnou kapitolou jsou také návštěvy hrobu.  

D1PS2: „Prosím vás, paní [asistentko], babička mně zemřela." a ona se mě zeptala: 

„Chcete zapálit svíčku, pane [jméno]?“ „Jo, chci zapálit svíčku, prosím vás.““ 

Tazatelka: Co se dělo dál? 

D1PS2: „Pak, pak jsem truchlil několik neděl a...“ 

Tazatelka: Na pohřbu jste tedy nebyl. 

D1PS2: „Na pohřbu jsem nebyl, to je veliká škoda.“ 

… 

D1PS2: „Prostě jsem se toho nezúčastnil…“ 

Tazatelka: A pročpak jste se nezúčastnil? 

D1PS2: „Nedošlo k tomu, já nevím, z jakých důvodů.“ 

Tazatelka: A vy jste chtěl? 

D1PS2: „Jo, chtěl jsem.“ 

Tazatelka: A nešlo to? 

D1PS2: „Nešlo to.…“ 
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K případnému přínosu účasti na pohřbu uvádí. 

Tazatelka : Cítíte, že byste to potřeboval… potřeboval jít na ten pohřeb? 

D1PS2: „Potřeboval bych to.“ 

Tazatelka: A proč? Co myslíte, že by vám to dalo? 

D1PS2: „Že bych si pobrečel, zapálil svíčku a dal tam květiny.“ 

 

Vyskytly se případy, kdy jedinec nebyl na pohřeb přizván, neboť se ho okolí snažilo uchránit 

před smutnými událostmi. To je příklad výše uvedeného muže. Nejdříve byl svou babičkou 

chráněn před návštěvnou pohřbu dalších klíčových příbuzných, když pak zemřela babička, 

na její pohřeb také nebyl přizván. 

D1PS2: „Na pohřbu dědečka, strejdy jsem nebyl. Z pohřbu dědy a strejdy mám někde fotku.“  

Tazatelka: A jak to, že jste nebyl ani na těchto pohřbech?  

D1PS2: „Protože k tomu taky nedošlo. Babička nechtěla, aby mě tam tahala na ty pohřby. 

Bylo by to pro mě moc smutný… 

Tazatelka: A bylo to spíš, že babička nechtěla, abyste nebyl smutný, anebo že vy jste nechtěl? 

D1PS2: „Spíš že babička. A při tom babiččiným pohřbu se to nepodařilo udělat.“ 

 

V následujícím případě byl muž sice na pohřbu přítomen, ale zpětně hodnotí své zapojení 

do průběhu pohřbu jako nedostatečné, zejména postrádá možnost bližšího rozloučení s rakví 

své matky. 

M3PS1: „Tak jsem si chtěl sáhnout tu na tu rakev jako. Ale to nedovolili.“ 

Tazatelka: Nedovolili? 

M3PS1: „Ne, chtěl jsem si takhle sáhnout na rakev, ale říkali že ne, že musíme takhle sedět. 

Poslouchat hudbu a rozjímat a tak.“ 
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Tazatelka: Hmm, takže jste si nesáhl na ni… 

M3PS1: „Ne. Hned ji da… hned ji naložili do toho, do toho černýho vozu pohřebáku a 

odvezli…“ 

 

Dodatečné rozloučení 

Všem účastníkům jsme nabídli dodatečné rozloučení. Nabídli jsme ho jak těm, kteří se 

pohřbu účastnit nemohli, tak těm, kteří se účastnili, avšak nebylo jisté, do jaké míry byli 

zapojeni smysluplně. Vycházeli jsme z toho, že jakýkoli loučící rituál má příznivý účinek. 

V jednom případě se účastnice skupiny nezúčastnila pohřbu, ovšem právě tato o dodatečné 

rozloučení neměla žádný zájem. Na druhou stranu žena, která měla zážitek své zesnulé 

matky, možnost rozloučení využila, i když na pohřbu byla přítomná. Spatřovala v ní nejen 

možnost vlastního rozloučení, ale také příležitost pro to, aby se rozloučila její matka s ní, dle 

jejích slov: 

„Já , já jako to myslím, že že mamka se se mnou se pořád loučí, jo, jo. … Já s mámou si chci 

o to, opravdu jako to, jako rozloučit, jo…“ V2PS2 

 

Při dodatečném rozloučení tento akt vzbuzoval v zapojených jedincích emoce, pomáhal jim 

ventilovat jejich zármutek, zavzpomínat. 

Tazatelka: Vím, že vás tohle trápí. Můžeme teď za dědečka zapálit svíčku. 

D1PS2: „Jo.“ 

Tazatelka: Tak, tím jsme zapálili svíčky za vaši babičku a za vašeho dědečka. 

D1PS2: „Jo.“ 

Tazatelka: Na co myslíte, když na ty svíčky koukáte? 

D1PS2: „Na babičku a na dědečka. (s brekem)“ 

Tazatelka: Já vim, že jste je měl moc rád, že jste spolu měli moc hezkej vztah. 

D1PS2: „Jo“. 
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V tomto případě by jedinec rád navštěvoval hrob své babičky. Ví, kde se hrob nachází, avšak 

nemá možnost chodit na něj, je to daleko, v jiném městě, kam se obtížně dostane. Možné je 

to navíc pouze v doprovodu asistenta, což je organizačně náročné.  

Tazatelka: Kdybyste mohl chodit na hřbitov, chodil byste? 

D1PS2: „Ano.“  

Tazatelka: A co byste tam dělal? 

D1PS2: „Dal bych babičce, strejdoj a dědoj hodně svíček a hodně kytiček. (slova se ztrácí 

ve vzlycích) Všichni mě hodně pomohli a… Lituju hodně, že jsou pryč. Není mně to jedno.“ 

 

Této ženě účast na pohřbu nebyla nabídnuta, avšak ona by této možnosti ani nevyužila. A 

neměla zájem ani o dodatečné rozloučení. 

Tazatelka: A chodila byste na hřbitov, nebo by to pro vás spíš bylo bolestivé a nechodila 

byste tam...? 

Z1PS0: „No, nechodila.“ 

Tazatelka: Já vím, že vy jste na pohřbu nebyla. A je to z toho důvodu, že vy jste nechtěla, 

nebo že jste nevěděla, nebo… jak to tenkrát bylo? 

Z1PS0: „Já jsem nechtěla.“ 

Tazatelka: Vy jste nechtěla. Maminka vám to nabídla? 

Z1PS0: „Nenabídla.“ 

 Tazatelka: Nenabídla? Nezeptal se vám nikdo, jestli chcete jít? 

Z1PS0: „Ne.“ 

Tazatelka: Ale vy jste stejně nechtěla.  

Z1PS0: „Hm.“ 
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Tazatelka: Hmm možná jestli byste nám třeba nechtěla říct, proč jste nechtěla. Třeba to je 

taky důležitá věc, zjistit, proč se vám nechtělo.  

Z1PS0: „No že bych tam viděla, jak všichni tam brečej.“ 

Tazatelka: „Že by to pro vás bylo ještě víc smutné?“ 

Z1PS0: (pokyvuje hlavou) 

 

Jeden muž pravidelně hovořil o návštěvě hřbitova, na tu se vždy těšil. Někdy s sebou na hrob 

přinesl vlastnoručně vyrobený dárek či květinu a svíčku. 

„To asi půjdu ve čtvrtek na ten hřbitov rozsvítit svíčku… a babičce. … “ A2PS0 

 

V tomto případě uvedená respondentka ovšem ani neví, kde jsou ostatky uloženy. V rodině 

se o tomto tématu nehovoří. 

Tazatelka: A kde je tatínek pohřbený? 

Z1PS0: „To nevím.“ 

Tazatelka: Nevíte? 

Z1PS0: „Jsme měli urnu doma.“ 

Tazatelka: Urnu máte doma? Bratrové ji mají? 

Z1PS0: „Ne. My doma jsme měli. Máma ji měla doma. Tak nevím jestli tam je ještě nebo 

ne…“ 

 

Smrt rodiče v jednom případě spustila starost z budoucnosti. 

D1PS2: „Strašný. Já jsem v tu chvíli nevěděl, co budu dělat.“  

Tazatelka: Když si vzpomenete, jak jste se cítil po tom, co jste ztratil babičku, co všechno 

jste cítil za pocity? 

D1PS2: „Strach, smutek.“ 
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Tazatelka: Čeho jste se bál? 

D1PS2: „No, bál jsem se, co se mnou bude.“ 

 

Stala se také spouštěčem strachu ze ztráty dalších milovaných. 

„Hm, hm, já mám bráchu, bojim se o něho, o tátu se bojim hrozně. … Někdy jako se bojim 

o sebe a tak.“ M3PS1 

 

Účastníci skupiny jmenovali způsoby, které jim pomáhaly vypořádat se se zármutkem. 

Někdy se jednalo o běžné denní radosti, jindy to byly rituály.  

 

Svátek zemřelých a významné dny 

Svátek zemřelých byl pro většinu zapojených významný svátek, který jim každoročně 

připomínal jejich zesnulého rodiče. Ukázalo se, že také další významné dny (narozeniny, 

svátek, Vánoce) slouží jako významná připomínka zemřelého člověka. V takové dny chtěli 

zapojení jedinci jít na hřbitov, či alespoň v rámci skupiny zapálit svíčku a zavzpomínat. 

D1PS2: „A teďkon 24.11. bude výročí babičky, to by měla svátek a 1.12. narozeniny. Takže 

musim zapálit svíčku.“ 

Tazatelka: Určitě. To je hezká vzpomínka zapálit svíčku. 

D1PS2: „Zapálíme jí tady?“ 

 

 

Níže rozhovor dvou participantů a hlavní řešitelky: 

A2PS0: „Ty taky se těšíš na Vánoce?“ 

Z1PS0: (nervózně se zasměje) 

Tazatelka: Těšíte se, nebo ne? 
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Z1PS0: „Netěším.“ 

Tazatelka: Jakto? 

Z1PS0: „Eh…(pauza) Když to bude bez táty…“ 

Tazatelka: (přikyvuje) 

Z1PS0: „Poprvně.“ 

 

I muž s velmi omezenou slovní zásobou a porozuměním vyjadřoval potřebu slavit Svátek 

zesnulých. 

Tazatelka: Víte, co jsou Dušičky? 

A2PS0: „Jo.“ 

Tazatelka: A co to je? Povíte nám to? 

A2PS0: „Dušičky, to je, to musím zapálit svíčku.“ 

 

Zde připomínka narozenin a svátku zesnulé babičky, kdy jedinec již poněkolikáté opakuje 

datum svátku a narozenin jeho babičky a připomíná si datum úmrtí dědečka. 

D1PS2: „24. 11. by měla svátek a 1. 12. narozeniny.“ 

Tazatelka: Pro vás ty významné dny a výročí jsou důležité, viďte? 

D1PS2: „Jo.“  (se zármutkem v hlase) 

… 

D1PS2: „Den, den před, před osmadvacátinama úmr-úmrtí dědy. Zejtra to bude osmadvacet 

let, co mi umřel děda. … Zejtra už to bude osmadvacet let. A babička teprve dva roky.“ 

 

V rámci skupin jsme realizovali také další smuteční rituály. Jedna participující žena byla 

svědkem úmrtí jedné uživatelky v pobytovém zařízení. Tato vzpomínka ji dle jejích slov 
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pronásledovala. Během setkání podpůrné skupiny jsme tedy vyčlenili prostor k rituálu 

rozloučení s její duší.  

V2PS2: „Já jako, já tu pani tam zkrátka vidim, jo, jo, a ještě ji mám jako před očima, jo, 

jo.“ 

Tazatelka: Chápu. Možná… Víte, co by možná mohlo pomoct? Když bychom za ni teďka 

zapálili svíčku, že bychom se s ní jako rozloučili a nechali ji jít. 

V2PS2: „No…“ (s nadějí v hlase) 

Tazatelka: Možná, že by Vám to pomohlo. 

V2PS2: „Asi jo.“ (zapalují společně svíčku) 

 

Takovéto a podobné rituály byly vždy velmi pozitivně hodnoceny. V tomto případě dostala 

uvedená žena také svíčku domů41, kde si ji mohla v případě potřeby zapálit. Na konci setkání 

společně rekapitulují s hlavní řešitelkou a loučí se.  

Tazatelka: Vypadáte spokojeně teďka. 

V2PS2: „No (smích), mi pomohla ta svíčka.“ 

Tazatelka: Vážně? Tak já Vás teďka doprovodím a koupím Vám jednu domů. Kdybyste měla 

nějakou krizi, můžete si ji zapálit. Jo? 

V2PS2: „Jo.“ 

 

Připomínka zemřelého – vzpomínková hudba 

Tazatelka: Máte třeba nějakou písničku nebo básničku, kterou… která vám připomíná 

babičku? 

D1PS2: „Můj rodný dům.“ 

Tazatelka: Tahle? Měla jí ráda? 

 
41 Z důvodu bezpečnosti se jednalo o Led svíčku, pozn. aut. 
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D1PS2: „Mě to vždycky veme tahle písnička. (pláče)“ 

Tazatelka: Připomíná vám to dům, kde jste žili s babičkou? 

D1PS2: „Jo.“ 

… 

„Taky někdy brečim ve svým pokoji, když tam není [spolubydlící]. Dávali takovou smutnou 

písničku o tři-o tři-o třista let starym stavení, kde byla, kde byl ten-ten starej děd, hm, co 

postavil to stavení a byla tam proklatá dřina a-a při téhle písničce hrozně brečel.“ D1PS2 

… 

Tazatelka: Chtěl byste na, nakonec, na závěr si zase poslechnout takovou tu relaxační 

hudbu? 

D1PS2: „A nebo ňákou písničku.“ 

Tazatelka: Chtěl byste ještě písničku? Já vám ji ráda pustím, jestli chcete. 

D1PS2: „Ať mě andělé.“ 

 

Velmi užitečný byl také další vzpomínkový rituál, a sice psaní dopisu zesnulému rodiči. 

Dopis si participanti založili do svých desek, do kterých měli možnost v případě potřeby 

kdykoli nahlédnout. Desky si po skončení skupiny ponechali pro případ, že je budou ještě 

potřebovat. Dopis svému zesnulému rodiči psali buď vlastní rukou, případně obsah dopisu 

diktovali hlavní řešitelce, která jej přepisovala do jejich desek. 

 

„Milá babičko,  

moc mě trápí, že jsem nebyl na tvém pohřbu. Moc mi scházíš, milá babičko. Velice se mi po 

tobě stýská. Byl jsem na tvém hrobečku, u dědy a u strejdy, 13. 10. 2019. Zapálil jsem za 

tebe svíčku. Položil květinu. Měj se moc hezky milá babičko.“ Dopis D2PS2 
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„Věřím, že se spolu shledáme, maminko, v nebi. Každej den na Tebe myslím. Já Tě mám moc 

rád. Těším se, až Tě budu moct obejmout.“ Dopis M3PS1 

 

Jako způsob vyrovnání s nastalou situací lze vyplnit prázdné místo tím, že ho obsadil někým 

jiným. 

„My jsme s babičkou chodili na houby. … Jo. Pak, když onemocněla babička, tak jsem 

začal… začal jezdit s panem [jméno]. Ten měl pěkný písničky puštěný v autě a vozil mě na 

vejlety a na nákupy, na chatu. A taky jsme chodili na houby…“ D1PS2 

 

Na prahu nového života 

Všichni zapojení vyjadřovali zklamání, když se skupiny blížily ke svému konci. Přijímali to 

však dobře, mimo jiné díky tomu, že se nám podařilo najít cíl, který budou po skončení 

skupin sledovat. V jednom případě i přes všechny naše snahy však byl blížící se konec 

podpůrné skupiny vnímán také jako ztráta. 

Tazatelka: Budete psát [do deníku]? 

D1PS2: „Ne, mně se klepou ruce, já jsem nervózní.“ 

Tazatelka: Z čeho jste nervózní, D.? 

D1PS2: „Že to je poslední setkání a… že si nebudu moct s kým pohovořit.“ 

 

Touha po partnerském vztahu, touha po pečovateli 

V tomto období mohou více než jindy toužit po navázání partnerského vztahu či po někom, 

kdo o ně bude pečovat. 

„Já jsem furt sám a chtěl bych ňákou kamarádku třeba.“ M3PS1 

„Našel jsem si kamarády. Mladší no. Manžele. Jim je 23. A mně je 60, takže to je něco pro 

mě. Prostě kamarádi… Že si mám najít jiný kamarády… já říkám – na co… (pauza)“ H1PS1 
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Někdy na skupině probírané téma vzhledem k aktuálnímu nastavení participantů nebylo 

vhodné, kupříkladu bylo příliš bolestivé. V tom případě jsme téma vždy měnili. V případě 

potřeby, což se několikrát také stalo, jsme skupinu ukončili předčasně. 

Tazatelka: Budeme si povídat o tom, co je smrt a budeme si prohlížet i obrázky o smrti, o 

pohřbu třeba. Chtěl byste je vidět? 

D1PS2: „Na to se moc necejtim. (pláče)“ 

Tazatelka: Dobře, dobře. Tak nemusíme. Nemusíme, když je to pro vás takhle těžéý, tak 

nemusíme. Tak já vám třeba můžu něco povídat, chcete?  

D1PS2: „Jo.“ 

… 

Tazatelka: Tak, chtěl byste ještě trošku si povídat, nebo vám to pro… nebo už toho bylo pro 

dnešek hodně? 

D1PS2: „No, už toho bylo pro dnešek hodně.“ 

 

Jako poslední věc v závěru všech běhů podpůrných skupin jsme definovali cíl, který budou 

účastníci do budoucna sledovat.  

Cíle byly např. najít si práci, partnera/partnerku, jet na dovolenou. Nebo např. práce na 

vlastní samostatnosti u ženy, která se dosud trápila omezujícím chováním ze strany rodiny. 

Tazatelka: Napadá vás třeba už nějaký cíl, co vy byste si chtěla dát za cíl, že zvládnete do 

budoucna? 

Z1PS0: „No, třeba jezdit tím autobusem.“ 

Tento cíl se jí podařilo úspěšně splnit. Nyní jezdí hromadnou dopravou sama bez nutnosti 

doprovodu. 

 

Blok podpůrných skupin č 1. byl po prvních setkáních rozpuštěn a byl nahrazena 

individuálními sezeními, která lépe vyhovovala potřebám zapojených účastníků. Jednalo o 

účastníky z velmi malého pobytového zařízení rodinného charakteru, kteří kvůli velké 
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blízkosti všech zúčastněných preferovali větší intimitu, kterou skýtala individuální 

setkávání. 

Všichni zúčastnění jedinci dali hlavní řešitelce souhlas se sdílením informací jejich klíčovým 

pracovníkům. Toho jsme využili v několika případech, kdy jsme považovali za důležité 

informovat o aktuálním psychickém stavu či o přáních daného jedince.  

V jednom případě účastnice účast na podpůrné skupině po prvním setkání ukončila 

(podpůrná skupina č. 0). Uvedla, že věc již má uzavřenou, a skrze svou klíčovou pracovnici 

se s námi rozloučila.  

Nelze říci, že by podpůrné skupiny podpořily vznik nových přátelských vazeb, avšak 

známky socializace, zájmu o ostatní byly na jednotlivých účastnících patrny.  

Byly patry také známky solidarity. Když kupříkladu někdo hovořil o smutných událostech, 

ostatní jej často povzbuzovali, vyjadřovali svou soustrast. 

 

9.1.1 Interpretace výsledků  

V následujícího odstavcích shrneme dosažené poznatky s cílem porozumět, jak truchlí osoby 

s mentálním postižením (DVC1). Na tento výzkumný problém odpovídáme na základě 

analýzy dat v rámci zakotvené teorie a na základě analýzy, syntézy a komparace odborné 

literatury. V návaznosti na to přinášíme výsledný obraz procesu truchlení osob s mentálním 

postižením, které se zapojily do našeho výzkumu. 

V průběhu kódování autorka dospěla k 7 klíčovým oblastem, které ovlivňují truchlení osob 

s mentálním postižením (viz tabulka č. 2). Blíže o kódování hovoříme v kapitole 6.2.  

Hlavní faktory, které ovlivňují truchlení osob s mentálním postižením, jsme na základě 

kódování tematicky seskupili do následujících celků: 
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Tabulka č. 2 Hlavní faktory utvářející truchlení osob s mentálním postižením (vlastní 

konstrukce, 2019) 

 

 

 

 

Centrální kategorie Kategorie 

Smuteční rituály Pohřeb 

Vliv smutečních rituálů 

Vyloučení ze smutečních rituálů 

Vzpomínkové rituály 

Rodina Rodinní příslušníci 

Vztahy v rodině před ztrátou 

Smrt v rodině 

Změna vztahů po smrti 

Smrt rodičů Smrt rodičů 

Truchlení a mechanismus vyrovnávání 

se 

Průvodní jevy truchlení  

Mechanismus vyrovnávání se ztrátou 

Spiritualita 

Další a návazné ztráty Ztráta domova 

Další a návazné ztráty 

Podpůrná skupina Podpůrná skupiny 

Užitečnost podpůrné skupiny 

Na prahu nového života Aktuální výzvy a problémy 

Integrování ztráty 

Na prahu nového života 
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Na základě uvedené analýzy jsme dospěli k porozumění, jakým truchlí lidé s mentálním 

postižením. 

Ústřední sledovaný fenomén – truchlení osob s mentálním postižením 

 

 

 

Diagram č. 1 Truchlení osob s mentálním postižením (vlastní konstrukce, 2020) 
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Vzhledem k množství faktorů, které vstupují do procesu truchlení, je prožívání zármtuku u 

každého jedince specifické. 

Z výsledků našeho výzkumu vyplývá, že rodiče jsou pro osoby s mentálním postižením 

často nejbližší osoby, jejichž ztráta jim způsobí velkou bolest či přímo krizi. Tato bolest se 

manifestuje skrze projevy tělesného i psychického charakteru, přičemž tato tvrzení jsou v 

souladu s výstupy výzkumů následujících autorů (Kauffman, 2005; Blackman, 2003; Chow, 

McEvoy, Chan, et al., 2017; Gross, 2016; Worden, 2018; Shear, 2012; Špatenková, 2011).  

Na základě našeho výzkumu se přikláníme k předpokladu, že Bowlbyho teorie citové vazby 

je významným tématem v kontextu mentálního postižení a je potřeba s ní při podporovaném 

truchlení pracovat (Dodd, Dowling, Hollins uvádějí, 2005). 

Jedním z hlavních faktorů, které ovlivňují intenzitu zármutku, je povaha vztahu se 

zesnulým. Toto se ukázalo být platné také pro další ztráty vztahového charakteru (ztráta 

asistenta, přítele atp.), ale i ztráty materiálního charakteru (vztah se ztracenou věcí). V této 

souvislosti zřetelně vystupuje význam rodinných vztahů, a obecně vztahová síť člověka 

s mentálním postižením. Proces, jakým truchlí, totiž mohou ovlivňovat také vztahy 

s dalšími příbuznými, okolím a přáteli. Toto se ukázalo být platné v našem výzkumu i ve 

výzkumu autorů (Worden, 2018; Shear, 2012; Zisook, Shear, 2009).  

Velký význam má pro truchlícího jedince s mentálním postižením podpora okolí. Na 

důležitost této podpory poukazovali jak účastníci našich skupin, tak také další autoři 

(Hollins, Esterhuyzen, 1997; Stoddart, McDonnell, 1999 in Stoddart, Burke, Temple, 2002; 

Gaus, Steil, Carberry, 1999; Kauffman, 2005; Sheehy, Nind, 2005; Dowling, Hubert, White, 

Hollins, 2006; Brickel, Munir, 2008). Zdrojem takové podpory se pro zapojené jedince 

ukázal být partnerský vztah, asistenti a opatrovníci. Právě kvalita podpory ze strany okolí 

může být určujícím faktorem, který ovlivní, zda jedincem prožívaný zármutek bude 

nekomplikovaný či zda se naopak zkomplikuje (Blackman, 2003).  

Na druhé straně stojí bariéry a tendence ze strany společnosti, které mohou komplikovat 

proces truchlení či znemožňovat takový způsob truchlení, který jedinec potřebuje.  

Nezanedbatelný vliv na proces truchlení mají také osobnostní charakteristiky jedince, jeho 

zdravotní stav, psychická stabilita (Zisook, Shear, 2009), což se projevilo také v našem 

výzkumu. 
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Dle našich poznatků zapojení jedinci rozuměli konceptu smrti ve všech jeho aspektech – 

univerzalita, nevratnost, nefunkčnost, kauzalita, nevyhnutelnost (Piaget, 1960, in McEvoy, 

MacHale, Tierney, 2012). Pouze jeden muž měl s porozuměním smrti těžkosti, které lze 

ovšem přisoudit souběžnému psychickému onemocnění. Účast na podpůrné skupině však 

přispěla k budování znalosti o konceptu smrti, což je jeden z faktorů úspěšného vyrovnání 

se ztrátou blízkého člověka. Nápomocné byly také návštěvy v nemocnici či jiné „důkazy“ o 

umírání a smrti blízkého člověka, které pomáhaly přijmout nevratnost ztráty. 

Není výjimkou, když truchlící pociťuje vůči zesnulému rodiči zlobu, tak jako v případě 

jedné účastnice našeho výzkumu. Tento aspekt truchlení je potřeba náležitě ošetřit, v našem 

výzkumu se osvědčily rituály. Ke stejnému závěru dochází výzkum Blackmanové (2003).  

Pro některé zapojené účastníky byla důležitá oblast spirituality a duchovního života, 

kterou jsme uspokojili prostřednictvím rituálů. Na základě našeho výzkumu se ukazuje, že 

spiritualita může doznávat u osob s mentálním postižením velkého významu, což je 

v souladu s poznatky (Blackman, 2003; Říčan, 2007). Zapojení jedinci se zajímali o 

posmrtný život, o to, zda se se zesnulými shledají v nebi, toto téma se objevovalo velmi často 

a na základě jejich potřeb jsme se mu věnovali prostřednictvím rozhovorů a rituálů. Útěchu 

jim pak přinášely také modlitby a písně. 

Přestože diagnostika (ne)komplikovaného zármutku je nad rámec možností výzkumného 

týmu, na základě studia odborné literatury a záznamů z podpůrných skupin můžeme 

konstatovat, že u dvou z celkového počtu 8 účastníků se rozvinuly komplikace jejich procesu 

truchlení. U některých účastníků se vyskytovaly psychické poruchy, což dokládá výstupy 

výzkumu Blackmanové (2003), která uvádí, že u osob s mentálním postižením se mohou 

často vyskytovat psychická onemocnění. 

Jako přímý následek ztráty svého rodiče zažili respondenti naší studie návazné ztráty, které 

negativně působily na jejich truchlení a psychický stav (ztráta domova, ztráta vztahů apod.). 

Nejčastěji se v našem případě objevovala ztráta domova. Účastníci naší studie, kteří před 

ztrátou žili doma se svými rodiči, se po jejich smrti byli nuceni odstěhovat do pobytového 

zařízení, přičemž tuto změnu prostředí a kolektiv nových lidí hodnotili jako stresující, což 

je v souladu se zjištěním Gilrane-McGarryho a Taggarta (2007). V této souvislosti se 

prokázalo, že ztráta rodiče a s tím související stěhování do pobytového zařízení může 
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zneschopňovat jedince, který do té doby byl schopný relativně samostatného života ve 

svém vlastním domově (Oswin, 1985, 1991, in Blackman, 2003). 

Z promluv zapojených jedinců také jasně vystupoval vliv historie ztrát (opuštění rodiči) a 

také souběžných (vícenásobných) ztrát, stejně jako v případě výzkumu (Zisook, Shear, 

2009, Luchterhand, Murphy, 1998), Tyto silně narušovaly jedincův psychický stav a 

přispívaly k jeho destabilizaci. Shodně o negativním vlivu návazných ztrát hovoří na základě 

svých výzkumů Kaufmann (2005). Mezi tyto ztráty řadíme také ztrátu toho, co mohlo být 

(nenaplnění vlastního potenciálu, smutek nad vlastním postižením), které jsme taktéž 

zaznamenali v rámci setkání podpůrných skupin. 

Typem návazné ztráty se ukázaly být také finanční neshody, které negativně ovlivňovaly 

jak vztahy uvnitř rodiny, tak i jedincovo truchlení. Příbuzným je zde téma opatrovnictví a 

moci, kterou se někdy snaží příbuzní mít nad člověkem s mentálním postižením. 

Na základě našeho výzkumu se ukázalo jako platné tvrzení (Hollins, Esterhuyzen, 1997; 

Markell, 2015; Blackman, 2003; Grey, 2010; Kauffman, 2005; Forrester-Jones, 2013; 

Mappin, Hanlon, 2005, in Alcedo, Cristóbal, Gómez, González, 2018; McRitchie, 

McKenzie, Quayle et al., 2013), že lidé s mentálním postižením mohou být vyloučeni ze 

smutečních rituálů, může jim být odepřena účast na pohřbu, zamlčeny důležité informace 

týkající se umírání a smrti jejich blízkého. Jedna účastnice výzkumu kupř. nevěděla, jak bylo 

naloženo s ostatky jejího rodiče. Účast na pohřbu je přitom důležitá, tento přechodový 

rituál může mít zejména u osob s mentálním postižením velký vliv, neboť pomáhá pochopit 

konečnost a nevratnost smrti. Toto je v souladu s dále uvedenými výzkumy Luchterhandové 

a Murphyové (1998) a Markella (2005). Účastníci, kteří se pohřbu nemohli zúčastnit, 

vyjadřovali nad touto skutečností zármutek, avšak objevil se také případ, kdy se účastník po 

pohřbu nezúčastnil, ovšem zúčastnit by se jej nechtěl, ani kdyby mohl. Objevil se také doklad 

toho, že přestože lidé s mentálním postižením do smutečních rituálů jsou fyzicky zapojeni, 

nemusí to pro ně být dostatečné, potřebují podporu, aby mohli z této účasti těžit. Jeden muž 

si nesměl sáhnout na rakev své matky, aby se s ní rozloučil, což je příkladem vyloučení či 

plného nezahrnutí do smutečních rituálů.  

Ať už se pohřbu účastnili, nebo ne, tento akt nemusí být pro jejich potřebu rozloučení se 

dostatečný. Účastníci v průběhu skupin vítali a požadovali dodatečné rozloučení se svými 

rodiči (psaní dopisu, zapálení svíčky). Při dodatečném rozloučení tento či podobný akt 
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vzbuzoval v zapojených jedincích emoce, pomáhal jim ventilovat jejich zármutek a 

zavzpomínat na zesnulou osobu.  

Jako důležité spatřovali také návštěvy hřbitova. Potřeba realizovat smuteční rituály ve 

zvýšené míře vyvstávala při významných dnech jako jsou Svátek zemřelých, narozeniny a 

svátek zesnulého, Vánoce. Kromě rituálů jedincům pomáhaly také drobné denní radosti, jako 

procházky, káva, či kouření. 

Ze studie Gilrane-McGarryho a Taggarta (2007), které se zúčastnilo 16 osob s mentálním 

postižením, vyplývá, že všichni zapojení jedinci se zúčastnili alespoň zčásti některého ze 

smutečních rituálů, v případě našeho výzkumu jsme došli k podobným výsledkům, pouze 

v jednom případě nebyl jedinec vůbec zapojen do smutečních rituálů. 

Objevil se případ, kdy bolest byla tak velká, že se jedinec vyhýbal kromě pohřbu také dalším 

smutným věcem, které mu jeho rodiče připomínaly (např. osobní věci zesnulého).  

V souvislosti se ztrátou se u jednoho muže objevil strach o zdraví dalších příbuzných i jeho 

samého, což souhlasí s výsledky výzkumu Luchterhandové a Murphyové (1998). Objevil se 

také strach z budoucnosti. Stejně tak ve výzkumu McDaniela respondenti uvedli, že zažívali 

strach o svou budoucnost, když jejich rodiče zemřeli (1989, in Clute, 2007). 

S tímto strachem souvisí také strach z konce skupiny, který jeden zapojený muž vnímal také 

jako ztrátu, což je riziko, na které upozorňuje autorka Manuálu Powellová (2013). 

 

9.2 Vyhodnocení dotazníkového testu 

Vliv účasti na podpůrné skupině na truchlení zapojených jedinců jsme měřili prostřednictvím 

testu vlastní konstrukce, který se zaměřoval na 4 oblasti – psychické a fyzické příznaky, 

vztahy, ztrátu a vše, co s ní souvisí a běžný život. Test jsme zadávali participantům 

podpůrných skupin PS1 a PS2 před prvním setkáním podpůrné skupiny a bezprostředně po 

skončení posledního setkání. Polostrukturovaný dotazníkový test obsahoval předepsané 

odpovědi, které se pohybovaly na škále velmi často – občas – nikdy. Několik otázek bylo 

otevřených pro získání hlubšího vhledu. Odpovědi zaznamenávala hlavní řešitelka na 

základě hovoru s participantem skupiny. Každé otázce byl přiřazen obrázek, který v případě 

potřeby usnadnil jedinci pochopen významu otázky. Zároveň většina otázek zahrnovala také 

návodné podotázky, tyto byly využity v případě, že jedinec nerozuměl dobře, na co je tázán. 
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Každá odpověď má přiřazen počet bodů. Vyhodnocení testu probíhalo následovně: Nejprve 

jsme vyhodnotili vstupní test - každá oblast (1-4) byla vyhodnocena zvlášť, tzn. sečetli jsme 

body za danou oblast a zanesli je do grafu na konci dané oblasti. Vyhodnocení výstupního 

testu proběhlo shodně, výsledky jsme zaznamenali dvždy do stejného grafu u odpovídající 

oblasti. Na tomto základě jsme poté provedli porovnání výsledků vstupního a výstupního 

měření u každého jedince zvlášť. Celkové výsledky jsme poté souhrnně vyhodnotili a jejich 

interpretaci uvádíme v kapitole 9.2.1.   

 

9.2.1 Interpretace a diskuze vlivu účasti na podpůrných na skupinách na proces 

truchlení zapojených jedinců 

 

Interpretaci vlivu podpůrné skupiny na proces truchlení zapojených jedinců přinášíme 

prostřednictvím 1) analýzy dat v zakotvené teorii, která byla získána na základě přepisu 

záznamů pořízených během podpůrných skupin, a na základě 2) dotazníkového testu pro 

účastníky podpůrných skupin. Kombinujeme zde tedy kvalitativní a kvantitativní výzkumné 

metody.  

Ačkoli některé studie naznačují, že účast na podpůrné skupině pro truchlící osoby nepřináší 

zapojeným účastníkům významné objektivní pozitivní změny (Allumbaugh a Hoyt, 1999; 

Currier, Holland, Neimeyer, 2007; Currier, Neimeyer a Berman, 2008; Kato, Mann, 1999; 

Larson, Hoyt, 2007; Stroebe, Schut, Stroebe, 2005; Stroebe, Schut, 2001), naše výsledky 

poukazují na povzbudivý dopad takové formy podpory na život zapojených účastníků. 

Důvodem tohoto nesouladu je nejspíše fakt, že výše uvedené studie byly určeny majoritní 

populaci. Výstupy těchto výzkumů ukazují, že ne pro všechny zástupce majoritní populace 

je intervence v období zármutku přínosná, a terapie zármutku vyžádaná samotnými 

truchlícími jedinci (Larson, Hoyt, 2007; 2009; Schut, Stroebe, 2005) či poskytnutá jedincům 

vykazujícím symptomy komplikovaného zármutku (Brickell, Munir, 2008) přináší lepších 

výsledků.  

Při hodnocení vlivu podpůrných skupin na truchlení zapojených účastníků jsme se zaměřili 

na dvě dimenze 

1) spokojenost účastníků s jejich účastí na skupině  

2) vliv účasti na skupině na jejich proces truchlení. 
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1) Spokojenost účastníků s jejich účastí na skupině  

Z promluv zapojených účastníků vyplývá jejich spokojenost s účastí na skupině. Pozitivně 

hodnotili možnost sdílet své trápení a svou nepříznivou situaci řešit s někým, kdo je jim 

ochoten naslouchat, což je v souladu se zjištěními dalších studií (Yalom, 1985, in Stoddart, 

Burke, Temple, 2002, French, Kuczaj 1992; Persaud, Persaud 1997; Read, Papakosta-

Harvey 2004; Yanok, Beifus, 1993, in Blackmanová, 2013). Nadto pozitivně hodnotili také 

další možnosti, které se s účastí na skupině pojí – příležitost opustit pobytové zařízení, 

cestovat dopravními prostředky, seznámit se s novými lidmi, užít si společně kávu a čaj před 

začátkem skupiny, což jsou výstupy stejného charakteru, jako ve studii Boydena, 

Freemanové a Offenové (2009). 

Ve studii Gilrane-McGarryho a Taggarta (2007) participanti pozitivně hodnotili možnost 

hovořit s odborníkem, což jsme pozorovali také my v rámci našeho výzkumu. 

V případě jedné námi realizované podpůrné skupiny se zapojení jedinci rozhodli pro 

individuální setkávání, které lépe vyhovovalo jejich potřebám. Toto zjištění je v souladu 

s tvrzením, že ne pro všechny je koncept skupiny vhodný (Stoddart, Burke, Temple, 

2002). 

Tento výzkum taktéž poukázal na duchovní a spirituální potřeby truchlících osob 

s mentálním postižením, což dokládají i výsledky naší studie. Možnost využití aktivit tohoto 

charakteru v rámci podpůrných skupin tak koncept podpůrných skupin činí vhodným 

způsobem k podpoře truchlení nejen duchovně orientovaných jedinců s mentálním 

postižením. Užitečné je, že lze míru zapojení těchto aktivit korigovat dle potřeb zapojených 

jedinců, což jsme v našem případě využívali i my. 

Ve studiích se obvykle objevují participanti se stářím ztráty od 2-3 až do 30 let (např. 

Dowling, Hubert, White, Hollins, 2006; Gilrane-McGarry, Taggart, 2007; Boyden, 

Freeman, Offen, 2009). Jako důvod pro zahrnutí také ztrát takového stáří uvádí Bonell-

Pascuall et al. (1999), že u mnoha osob s mentálním postižením vzniká prodloužený 

zármutek čili je nezbytné zaměřit se také na ně. V prvotním plánu jsme do účasti na skupině 

přizvali pouze osoby se stářím ztráty do 3 let, avšak vzhlede k uvedenému a vzhledem 

k saturaci vzorku jsme přistoupili také k zahrnutí jedinců se stářím ztráty převyšujícím 
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uvedené 3 roky. Podpůrná skupina je koncept, který dovoluje kombinovat různé typy ztrát 

(ačkoli je vhodnější složit skupinu z jedinců s podobnou životní zkušeností), a díky této 

pružnosti jsou vhodným způsobem podpory.  

Výsledky studií (Waitman, Conboy-Hill, 1992; Read, 2001; Dowling et al., 2003; Gilrane-

McGarry, Taggart, 2007; Bonell-Pascual et al., 1999; Dowling, Hubert, White, Hollins, 

2006) dokládají, že podporované truchlení přináší zapojeným respondentům užitek. 

S tímto tvrzením na základě analýzy našeho výzkumu souhlasíme také my. 

 

2) Vliv účasti na skupině na proces truchlení zapojených jedinců 

Analýza dotazníkového testu pro truchlící osoby s mentálním postižením zapojené do 

podpůrné skupiny přinesla následující výsledky. 

Podpůrná skupina PS1 a PS242 pro celkem 6 účastníků a výsledek v jednotlivých oblastech: 

Oblast Výsledek 

Psychické a fyzické příznaky  Významné zlepšení u 4 účastníků, u zbytku 

beze změny 

Vztahy Zlepšení u 3 účastníků, u zbytku beze 

změny 

 

Ztráta a vše co s ní souvisí Zlepšení u 3 účastníků, u zbytku beze 

změny 

 

Běžný život Zlepšení u 1 účastníka, u zbytku beze 

změny 

 

 

Tabulka č. 3 Vyhodnocení dotazníkového testu (vlastní konstrukce, 2020) 

 
42 Nástroj byl vytvořen a užíván až po pilotním ověřování, a tak podpůrná skupina PS0 není součástí analýzy.  



169 
 
 

Na základě změn vstupního a výstupního měření byly výsledky v jednotlivých oblastech 

zařazovány do kategorií: výrazné zhoršení – zhoršení – beze změny – zlepšení – výrazné 

zlepšení. 

Výstupem naší analýzy je tak tvrzení, že podpůrné skupiny jsou vhodným nástrojem 

podpory truchlících osob s mentálním postižením, což je v souladu s výstupy studie 

Boydena, Freemanové a Offenové (2009). 
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10 Vyhodnocení dotazníkového šetření s pracovníky v DOZP a CHB 

V následujících odstavcích se věnujeme dotazníkovému šetření realizovanému mezi 

pracovníky DOZP a CHB. Dotazník, který jsme pracovníkům předkládali, je přílohou č. 6 

této práce. Dotazník je polostrukturovaný s předepsanými odpověďmi, přičemž několik 

otázek je otevřených pro získání hlubšího názoru pracovníků v sociálních službách. 

Statistickou analýzu dotazníku jsme provedli prostřednictvím statistického programu SPSS 

(Miller et al., 2002).  

Všechny souvislosti byly testovány buď s použitím oboustranné alternativy Fisherova 

exaktního testu nebo za použití modifikace chí kvadrát testu pro uspořádané kategorie – 

„Linear-by-Linear Association Test“ (Agresti, 2007).  

Ve obou testech byla zvolena hladina významnosti p = 0,05, a tedy při p-hodnotě menší než 

0,05 (95 %; p < 0,05 ) byl výsledek statisticky signifikantní. 

Fisherův exaktní test se v praxi používá při analýze malých vzorků a jak již jeho název 

vypovídá, je jedním ze zástupců přesných (přímých) testů. Využívá techniky čtyřpolní 

tabulky (2x2), ale zároveň může být aplikován i v kontextu jakékoli kontingenční tabulky 

(Hae-Young, 2017; Agresti, 2007). Fisherův exaktní test vyhodnocuje nulovou hypotézu 

nezávislosti pomocí hypergeometrického rozdělení čísel v buňkách tabulky, a pro jeho 

výpočet je vhodná již výše uvedená metoda SPSS.  

Linear-by-Linear test je jedním ze skupiny chí kvadrát testů. Je určen pro testování trendů 

v tabulce větší než 2x2. Chí-kvadrát test je statistická neparametrická metoda, která se 

používá k zjištění, zda mezi dvěma znaky existuje prokazatelný výrazný vztah.  

 

Pro účely vyhodnocení dotazníku jsme provedli kroky, které nám umožnily provést 

srozumitelnou a jednoduchou analýzu získaných dat. Za prvé se jedná o otevřené otázky 

v dotazníku. Tyto vepsané odpovědi doplněné prostřednictvím varianty „Jiné“ u otázek 

s vícenásobným výběrem možností nebyly zahrnuty do kvantitativní analýzy. Jsou však 

uvedeny v komentářích v dotčených otázkách. Za druhé se jednalo o shluknutí odpovědí 

v případech, kdy toto vhodné z důvodu větší přehlednosti a zejména tehdy, kdy mezi 

shluknutými variantami nebylo většího rozdílu. Jednalo se o následující: 
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Dosažené vzdělání je z důvodu přehlednosti rozděleno do 3 stupňů:  

- Vysokoškolské vzdělání (VŠ), které zahrnuje  

o VŠ sociálního/pedagogického/zdravotnického/jiného směru 

o VOŠ  sociálního/pedagogického/zdravotnického/jiného směru. 

- Středoškolské vzdělání (SŠ) zahrnuje 

o SŠ sociálního/pedagogického/zdravotnického/jiného směru 

- Základní vzdělání (ZŠ) zahrnuje 

o nejnižší stupně vzdělání, čili ZŠ, SOŠ a SOU. 

Seskupeno bylo taktéž pracovní zařazení: 

- Pracovníka přímé obslužné péče + aktivizačního pracovník + asistenta + zdravotní 

sestru jsme shlukli do kategorie „pomáhající profese“. 

- Ostatní pozice (vedoucí pracovník v soc. službách, vedoucí sociální pracovník, 

ředitel, metodik/manažer kvality, psycholog/jiný odborník, vedoucí zdravotnický 

pracovník, speciální pedagog, pedagog) jsme označili kategorií „vedoucí a 

odborné profese“.  

A redukovali jsme také věkové kategorie: 

- Kategorie 18-25 let a 26-35 jsme nahradili souhrnnou kategorií 18-35 let. 

- Kategorie 36-45 let a 46-55 let jsme nahradili kategorií 36-55 let. 

- Kategorie 56-65 let a 66 let více jsme nahradili kategorií 56 let a více. 
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Statistická analýza 

V otázce č. 1 jsme zjišťovali názory na oblast truchlení osob s mentálním postižením. 

Respondenti měli na výběr ze 3 možných tvrzení: 

1. Lidé s mentálním postižením truchlí stejně jako intaktní populace a se stejným 

rizikem vzniku komplikovaného zármutku. Při ztrátě blízkého člověka tedy potřebují 

stejnou míru intervence a ve stejnou dobu, jako intaktní populace.  

2. Lidé s mentálním postižením jsou v této oblasti zranitelnější s akcentovanou 

tendencí reagovat na smrt maladaptivně. Potřebují proto větší míru intervence než 

intaktní populace. 

3. Jiná… 

 

Více než třetina dotázaných (33 %) se přiklonila k 1. proudu a sice, že lidé s mentálním 

postižením truchlí stejně jako intaktní populace.  

Celá polovina respondentů, 49,8 %, uvedla, že se přiklání k názoru, že lidé s mentálním 

postižením jsou v této oblasti zranitelnější. 

 

Graf č. 1 Názor na oblast truchlení osob s mentálním postižením (n=215) 

 

 

 

 

 

 

 

Ovšem nezanedbatelná část respondentů zvolila možnost vlastní odpovědi, kterou jsme se 

po konzultacích se statistikem i pracovníky v sociálních službách rozhodli zařadit. Ačkoli 

jsme si byli vědomi komplikací, které nám toto rozhodnutí přinese při zpracovávání 

2. proud 

1. proud 
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odpovědí, naše rozhodnutí se nakonec vyplatilo, z těchto odpovědí jsme získali cenné 

poznatky. Postup při jejich zpracování odpovídal otevřenému kódování, pomocí kterého 

jsme odpovědi zařadili do několika kategorií: 

 

Kategorie: Záleží na stupni mentálního postižení 

Celkem 5 respondentů vypovědělo, že to, jakým způsobem truchlí lidé s mentálním 

postižením, záleží na hloubce jejich postižení.  

Objevovaly se např. tyto odpovědi: 

„V závislosti na stupni postižení si spíše neuvědomují pojem smrtí, tedy trvalé ztráty. Pouze 

při konkrétním vzpomínání si uvědomí, že blízký člověk tu není.“ DŠR155 

„Záleží na úrovni mentálního postižení.“ DŠR73 

 

Kategorie: Záleží na individuálních vlastnostech daného člověka 

8 respondentů naopak povahu truchlení nepřičítalo hloubce postižení, ale individuálním 

vlastnostem daného jedince. Z odpovědí respondentů vybíráme: 

„Stejně jako u běžné populace je to rozmanité, někteří truchlí méně či více, někteří vůbec.“ 

DŠR61 

„Myslím si, že každý z nás má k truchlení jiný přístup a jinak ho vnímá bez ohledu na to, 

jestli má nebo nemá mentální postižení.“ DŠR79 

 

Kategorie: Truchlí méně než intaktní populace, popř. potřebují menší míru podpory 

Další možnost, která se opakovala, zahrnovala předpoklad, že lidé s mentálním postižením 

truchlí méně než intaktní populace, případně vůbec, a pokud truchlí, tak rychleji, než 

majoritní populace a s menší potřebou podpory.  

Výběr z názorů, že lidé s mentálním postižením truchlí méně: 

„Lidé s mentálním postižením truchlí méně než běžná populace.“ DŠR48 
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„Je to trochu záhada, ze zkušenosti s našimi klienty mám pocit, že to tolik "neřeší"“. DŠR138 

„Jeden proud chybí - lidé s mentálním postižením truchlí méně než běžná populace.“ DŠR53 

 

Vyskytly se názory, že se se smrtí vypořádají rychleji, než majoritní populace: 

„Myslím si, že někteří lidé s mentálním postižením ani neví co je truchlení. Rychleji 

zapomínají na své zemřelé příbuzné. Je to asi tím, že nejsou s rodinou až tak v kontaktu jako 

běžná populace, zejména lidi žijící v pobytových soc. službách.“ DŠR129 

„Netruchlí jako osoby běžné populace a zdá se, že se s nastalou situací smíří rychleji a život 

plyne dál i bez přítomnosti ztracené osoby.“ DŠR30 

 

Vyskytly se také odpovědi, které z našeho pohledu naznačují hrozící riziko podcenění 

jedincových potřeb v případě truchlení: 

„Lidé s mentálním postižením truchlí podobně jako zástupci běžné populace, ale čím je IQ 

nižší, tím jim stačí menší míra podpory. Díky tomu, že věci nedomýšlí a nemají tolik vyvynutý 

cit lépe se se vším vyrovnávají. Přesný opak – lidé s MP potřebují menší míru podpory.“ 

(odpověď nebyla opravována, pozn. aut.) DŠR185 

„Pracuji s klienty s v pásmu těžkého mentálního postižení, tudíž nechápou pojem smrti a 

nepotřebují podporu v oblasti truchlení.“ DŠR191 

„Nedokážou si to uvědomit.“ DŠR28 

 

Kategorie: Oba proudy 

Objevily se také názory, že pravdu mají oba proudy: 

„Pravděpodobně se bude jednat o rozptyl na obě strany.“ DŠR9 

„Zastávám názor, že záleží na stupni mentálního postižení, v podstatě souhlasím s oběma 

uvedenými možnostmi, někteří klienti jsou více zranitelní - stejně jako zdraví lidé, ale naopak 

zase jsou i klienti, kteří v souvislosti se stupněm MP takovou situaci příliš nevnímají a 
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podporu potřebují v menší míře a s takovou událostí se smíří snáz. Samozřejmě záleží na 

tom, jakým způsobem svůj smutek projevují.“ DŠR103 

Ne všechny odpovědi se nám podařilo začlenit pod výše uvedené kategorie. Níže uvádíme 

výběr těch nezařazených, které považujeme za zajímavé. 

První hovoří o individualitě každého jedince a o tom, že každý se při truchlení může 

projevovat jinak: 

„Za svou praxi jsem se setkala s několika situacemi, kdy klientovi zemřel někdo blízký. 

Reakce je pokaždé jiná. Pokud měl klient s tou osobou neustálý a častý kontakt, projevil se 

smutek, ale celkem brzy zapomněli a vzpomínali klidně, bez emocí. Klient, který neměl s 

otcem žádný kontakt už mnoho let a vztahy před tím nebyly dobré, reagoval na zprávu 

naprosto bez emocí a dál se nezmiňuje.“ DŠR127 

  

Další názor hovoří o úpravě podpory specificky pro osoby s mentálním postižením.  

„Proud 2, s tím, že bych zvolila ne větší podporu, ale jinou…“ DŠR82 

 

Tyto názory se dle našeho pohledu přiklánějí k názoru, že truchlení osob s mentálním 

postižením není ani tak ovlivněno specifiky postižení, ale způsobem, kterým s nimi jedná 

jejich okolí. 

Vyskytl se názor, že způsob truchlení může být ovlivněn medikací, což je názor, který lze 

nalézt také v odborné literatuře: 

„Nejčastější zkušeností je nepříliš výrazné prožívání ztráty, kdy opravdové truchlení je 

pravděpodobně omezeno pravidelnou medikací.“ DŠR115 

Tento respondent shrnuje možné neporozumění truchlení jedince s postižením jeho asistenty 

v organizaci: 

„Myslím, že odpovídá možnost číslo jedna. Rozdíl je v tom, že někteří klienti nedokážou svůj 

zármutek vyjádřit verbálně a někdy pak projevy jejich chování mohou být, alespoň z počátku 

pro pracovníky nečitelné a tím se i prodlužuje řešení dané situace. Další kapitolou jsou 
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autisté. Nedá se jednoznačně odpovědět. Některé situace řeší lidé s mentálním postižením 

snadněji než intaktní populace a naopak.“ DŠR1 

 

Otázka č. 2 zjišťovala názor respondentů na úroveň chápání konceptu smrti osobami 

s mentálním postižením. 

Celé tři čtvrtiny dotázaných (76,4 %) vypověděly, že lidé s mentálním postižením jsou 

schopni porozumět smrti stejně dobře jako zástupci běžné populace, potřebují k tomu však 

citlivý rozhovor, vysvětlení a více času na zpracování.  

Ze zbývajícího počtu 15 % respondentů uvedlo, že lidé s mentálním postižením jsou schopni 

porozumět pojmu smrti stejně jako běžná populace. 

A pouze 8 % respondentů se vyslovilo ve smyslu, že osoby s mentálním postižením pojmu 

smrti nerozumí.  

 

Graf č. 2 Názor na chápání konceptu smrti (n=220)  

 

 

V souvislosti s touto otázkou jsme zjišťovali, jaký vliv na utváření tohoto názoru má osobní 

zkušenost s truchlícím uživatelem, věk respondenta, jeho nejvyšší dosažené vzdělání, 

pracovní zařazení, délka praxe a také, zda je v organizaci vypracován krizový plán s 

doporučením pro podporu truchlících uživatelů. 

Rozdíl testován pomocí modifikace chí kvadrát testu pro uspořádané kategorie „Linear-by-

Linear Association Test“ (Agresti, 2007).  
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Lze pozorovat trend, že „čím více zážitků truchlení uživatele po ztrátě blízkého 

člověka“, tím méně si respondenti myslí, že uživatelé s MP nejsou schopni porozumět 

konceptu smrti. V tomto případě lze hovořit pouze o trendu a nikoli o prokázání souvislosti, 

neboť p-hodnota je v obou případech větší než 0,05. 

p = 0,081; Linear-by-Linear Association Test 

 

Graf č. 3 Názor na chápání konceptu smrti v souvislosti s počtem zážitků truchlícího 

uživatele 

 

  

 

Kupříkladu věk, délka praxe ani krizový plán s doporučením pro podporu truchlících 

uživatelů neměly na utváření tohoto názoru významný vliv. Pro ilustraci uvádíme graf 

týkající se délky praxe. 

p = 0,972; Linear-by-Linear Association Test 
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Graf č. 4 Názor na chápání konceptu smrti v souvislosti s délkou praxe 

  

 

 

Na druhou stranu jsme prokázali statisticky významný rozdíl ve složení skupin 

respondentů s různými odpověďmi na otázku č. 2 v závislosti na nejvyšším dosaženém 

vzdělání. Varianty „jsou schopni porozumět, ale potřebují více času“ a „rozumí stejně 

jako intaktní populace“ volí častěji respondenti s vyšším dosaženým vzděláním.  

p = 0,007; Linear-by-Linear Association Test  
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Graf č. 5 Souvislost mezi názorem na chápání konceptu smrti a nejvyšším dosaženým 

vzděláním 

 

Prokázali jsme také statisticky významný rozdíl ve složení skupin respondentů s různými 

odpověďmi na otázku č. 2 v závislosti na tom, zda vykonávají pomáhající profesi či vedoucí 

a odborné profese. Variantu „nejsou schopni porozumět“ volí častěji respondenti 

z pomáhajících profesí.  

p = 0,009; Fisherův exaktní test 

 

Graf č. 6 Souvislost mezi názorem na chápání konceptu smrti a pracovním zařazením 
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V otázce č. 3 jsme zjišťovali názor, zda porozumění konceptu smrti je nebo není 

podmínkou pro to, aby člověk truchlil.  

Celé tři čtvrtiny dotázaných, tj. 73,4 % uvedlo, že porozumění pojmu smrti není podmínkou 

pro to, aby člověk truchlil a že člověk může truchlit i přesto, že pojmu smrti nerozumí.  

Zbývajících 26,6 % respondentů se pak domnívá, že pro vznik truchlení je porozumění 

pojmu smrti podmínkou.   

Graf č. 7 Porozumění konceptu smrti jako možná podmínka pro vznik truchlení (n=218) 

 

 

Naše pozornost se poté přesunula k tomu, zda toto mínění ovlivňuje předchozí zkušenost 

s truchlícím uživatelem s mentálním postižením. Toto prokázáno nebylo.  
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p = 0,848; Linear-by-Linear Association Test 

Graf č. 8 Porozuměním konceptu smrti jako možná podmínka pro vznik truchlení a počet 

zážitků s truchlícím uživatelem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukázalo se, že ani věk respondentů ani existence/absence krizového plánu s doporučením 

pro podporu truchlících uživatelů nemá vliv na utváření názoru, zda porozumění konceptu 

smrti je/není podmínkou pro to, aby člověk truchlil. Pro ilustraci uvádíme graf týkající se 

věku respondentů.  

p = 0,186; Linear-by-Linear Association  
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Graf č. 9 Porozuměním konceptu smrti jako možná podmínka pro vznik truchlení a věk 

respondentů 
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Vliv nemá ani délka praxe s lidmi s mentálním postižením.  

p = 0,929; Linear-by-Linear Association Test 

Graf č. 10 Porozuměním konceptu smrti jako možná podmínka pro vznik truchlení a délka 

praxe 

 

 

 

Prokázali jsme však statisticky významný rozdíl ve složení skupin respondentů s různými 

odpověďmi na otázku č. 3 v závislosti na nejvyšším dosaženém vzdělání. Respondenti se 

základním vzděláním volí častěji variantu „je podmínkou“, zatímco respondenti 

s vysokoškolským vzděláním volí častěji variantu „není podmínkou“. 
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p = 0,035; Linear-by-Linear Association Test 

Graf č. 11 Porozuměním konceptu smrti jako možná podmínka pro vznik truchlení a 

dosažené vzdělání 

 

 

Dále jsme prokázali statisticky významný rozdíl ve složení skupin respondentů s různými 

odpověďmi na otázku č. 3 v závislosti na tom, zda vykonávají pomáhající profesi či ostatní 

profese. Variantu „je podmínkou“ volí častěji respondenti z pomáhajících profesí.  

p = 0,044; Fisherův exaktní test 

Graf č. 12 Porozuměním konceptu smrti jako možná podmínka truchlení a pracovní zařazení 

respondentů 
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V otázce č. 4 jsme opět nad rámec předepsaných odpovědí zařadili možnost odpovědi 

vlastní. Učinili jsme tak s cílem získání dalších možných pohledů na tuto oblast. V této 

otázce jsme zjišťovali, co může způsobovat případné odlišnosti v procesu truchlení osob s 

mentálním postižením. Tato otázka nabízela možnost zvolení více odpovědí. 

Graf č. 13 Odlišnosti v procesu truchlení osob s mentálním postižením (n=219) 

 

Nejpočetněji zastoupený byl názor, že případné odlišnosti mohou způsobovat emoční 

poruchy jako střídání nálad, vyšší riziko úzkosti, nízká míra frustrační tolerance snadnější 

podléhání panickým, agresivním nebo únikovým reakcím, obtíže v porozumění emocím, 

celkem tuto možnost zvolilo 158 respondentů (72,1 %). 

Další nejčastější příčinou byly dle respondentů nedostatečné komunikační schopnosti 

(omezená slovní zásoba, snížená zkušenost v oblasti komunikace, omezené porozumění 

nonverbální komunikaci), tato možnost byla zvolena celkem 104x (47,5 %). 

Podobně si stálo postižení v oblasti kognitivních funkcí – vnímání, pozorování, uvažování, 

problémy v učení. Tuto možnost zvolilo 98 respondentů (44,7 %). 

Další vyrovnané odpovědi hovořily o snížené adaptabilitě – obtížnější adaptaci na životní 

události, snížené schopnosti seberegulace – 82 respondentů (38,4 %), dále to byly bariéry 

spojené s postižením – nedostatek informací a zdrojů, a to konkrétně v 77 případech (35,2 

%) a v neposlední řadě tendence ze strany společnosti – tabuizování smrti, zamlčování 

důležitých informací, stavění jedince do podřadné role, nevhodný způsob sdělování 
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smutných a náročných zpráv, hyperprotektivita, tuto možnost zvolilo 75, čili 34,2 % 

respondentů. 

Dále jsme obdrželi 7 vlastních odpovědí, z nichž zde uvedeme např.: 

„Absence místa, kam se mohou vracet a truchlit nebo vzpomínat. (hrob, urna, vzpomínková 

místnost atd).“ DŠR17 

„Ani konzumní populace není srozuměna s postavením smrti ve světě.“ DŠR9 

„Medikace omezuje intenzivní emoce.“ DŠR115 

„Opět záleží na míře mentálního postižení.“ DŠR44 

Či dokonce: 

„Empatie postižených je hlubší.“ DŠR123 

Další odpověď usuzuje na více faktorový vliv: 

„Záleží na míře postižení, v jakém prostředí člověk žije, kdo ho podporuje a co postiženo 

jest...“ DŠR128 

 

V otázce č. 5 jsme se zabývali tím, jak dobře by respondenti dle vlastního úsudku byli 

schopni poskytnout podporu truchlícímu jedinci s mentálním postižením. 

Z dopovědí markantně vystupuje možnost „spíše dobře“ (55,5 % respondentů). Tyto 

výsledky ukazují na vysoké sebevědomí pracovníků v oblasti podporovaného truchlení. 

Variantu „myslím, že velmi dobře“ zvolilo 17,2 % z nich. 

Na druhé straně spektra byly odpovědi „spíše špatně“ (8 respondentů 3,6 %) a „myslím, 

že velmi špatně“ (1 respondent 0,5 %). 

Rezervovanou variantu „ani špatně, ani dobře“ zvolilo 51 respondentů 23,2 %. 
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Graf č. 14 Schopnost poskytnou podporu truchlícímu jedinci (n=220) 

 

Zabývali jsme otázkou, zda spolu souvisí schopnost podpořit truchlícího uživatele a zájem 

o vzdělávání a vzdělávání v této oblasti. Souvislosti však ani v jednom případě 

nenacházíme. Pro ilustraci uvádíme graf týkající se zájmu o vzdělávání. 

p = 0,484; Linear-by-Linear Association Test 

Graf č. 15 Schopnost poskytnou podporu truchlícímu jedinci a vzdělávání v oblasti 
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Souvislost jsme neprokázali ani s věkem ani dosaženým vzděláním. 

p = 0,907; Linear-by-Linear Association Test 

Graf č. 16 Schopnost poskytnou podporu truchlícímu jedinci a věk respondentů 

 

 

p = 0,508; Linear-by-Linear Association Test 

Graf č. 17 Schopnost poskytnou podporu truchlícímu jedinci a dosažené vzdělání 

 

 

 

 

 

 

 

Na druhou stranu jsme však statisticky prokázali, že sebedůvěra při poskytování podpory 

truchlícímu uživateli souvisí s počtem nabytých zkušeností s truchlícím uživatelem. 
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p = 0,004; Linear-by-Linear Association Test 

Graf č. 18 Schopnost poskytnout podporu truchlícímu jedinci a počet zkušeností s truchlícím 

jedincem 

 

Prokázali jsme také, že respondenti, kteří mají alespoň jednu zkušenost s projevy truchlení 

u uživatelů po ztrátě blízkého člověka, vyjadřují, že jsou schopni poskytnout podporu 

v takové situaci lépe než respondenti, kteří se s projevy truchlení nesetkali. Přímá zkušenost 

tedy u nich vede ke zvýšenému sebevědomí v oblasti podporovaného truchlení.  

p = 0,021; Fisherův exaktní test 

Graf č. 19 Schopnost poskytnout podporu truchlícímu jedinci a počet zkušeností s truchlícím 

jedincem II. 
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Prokázali jsme, že sebevědomí při poskytování podpory truchlícímu uživateli závisí na tom, 

zda je v organizaci vytvořen plán podpory. Respondenti, kteří mají k dispozici plán podpory 

volí častěji variantu „velmi dobře“ než ostatní skupiny. 

p = 0,002; Fisherův exaktní test 

Graf č. 20 Schopnost poskytnout podporu truchlícímu jedinci a plán podpory 

 

 

Lze poukázat na trend, že sebevědomí ohledně poskytování podpory truchlícímu uživateli 

se liší u pomáhajících profesí a u vedoucích a odborných profesí. 

p = 0,056; Fisherův exaktní test 

Graf č. 21 Schopnost poskytnout podporu truchlícímu jedinci a pracovní zařazení 

respondentů 
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Role klíčového pracovníka či délka praxe však se sebevědomím nesouvisí. Níže graf týkající 

se délky praxe. 

p = 0,173; Linear-by-Linear Association Test  

Graf č. 22 Schopnost poskytnout podporu truchlícímu jedinci a délka praxe 

 

Na tomto místě blíže testujeme, kolik z forem vlastního vzdělávání (literatura, kurzy, 

vzdělávání v rámci organizace) respondenti využívají. V rámci této analýzy byl prokázán 

rozdíl v sebevědomí při poskytování podpory truchlícím uživatelům v závislosti na tom, 

kolik forem vzdělávání respondent využívá. p = 0,029; Linear-by-Linear Association Test 

Graf č. 23 Schopnost poskytnou podporu truchlícímu jedinci a vzdělávání v oblasti 
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Čím více forem vzdělávání respondent využívá, tím vyšší je jeho sebevědomí při 

poskytování podpory. 

 

V otázce č. 6 jsme zjišťovali, zda mají respondenti zkušenost s truchlícím uživatelem. 

Čtyři pětiny dotázaných má zkušenost, že uživateli jejich zařízení zemřel blízký člověk a v 

návaznosti na to se u něj rozvinuly projevy truchlení. Nejčastěji se s tím respondenti setkali 

2-3 x (30,9 %) či 1 x (22,3 %). 15,5 % respondentů se s touto situací setkalo 4-6 x. Průměrně 

7-10 x se s touto situací setkalo 5 % respondentů. Nezanedbatelné množství respondentů se 

s touto situací během své praxe setkalo více než 10 x (13 respondentů 5,9 %). Pětina 

dotázaných, 20,4 % respondentů, se pak v této situaci nikdy neocitla a tuto zkušenost 

s truchlícím uživatelem nemá.  

Graf č. 24 Zkušenost s truchlícím uživatelem (n=220) 

 

Poté jsme zjišťovali, zda existuje vztah mezi délkou praxe zaměstnanců a počtem zkušeností 

s truchlením jejich uživatelů.  

Prokázali jsme, že počet zkušeností s truchlením uživatele závisí na délce praxe 

zaměstnanců. Platí, že zaměstnanci s delší praxí mají více zkušeností s truchlením uživatele. 

Čísla v bublinách udávají počet odpovědí, tento počet je znázorněn též velikostí bublin.  

p < 0,001; Linear-by-Linear Association Test 
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Graf č. 25 Zkušenost s truchlícím uživatelem a délka praxe  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Níže jsme testovali, zda existuje vztah mezi prožitou zkušeností s truchlícím uživatelem a 

důležitostí, kterou respondenti přisuzují tématu smrti, avšak bez nálezu významnosti.  

 p = 0,156; Linear-by-Linear Association Test 

Graf č. 26 Zkušenost s truchlícím uživatelem a subjektivní důležitost tématu 
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Respondentů, kteří mají zkušenost s truchlícím uživatelem, jsme se v otázce č. 7 tázali, 

jakou podporu svému uživateli nabídli. Respondenti měli možnost vybírat z předepsaných 

odpovědí, přičemž označit mohli více než 1 odpověď. V případě zájmu mohli zachytit 

odpověď vlastní.  

Více než polovina respondentů uvedla zapálení svíčky v domově (62,6 %) a vystavení 

fotografie zesnulého (59,2 %). Polovina z nich pak uvedla návštěvu hřbitova (50 %), 

trochu méně jich pak uvádí návštěvu pohřbu (39,7 %). Dále se opakovalo společné sezení 

všech klientů43 (29,3 %) a služby duchovního/kněze (26,4 %). V neposlední řadě 17,2 % 

respondentů využilo služby psychologa/jiného odborníka, 16,7 % uspořádalo setkání 

širší rodiny klienta a pracovníků a 13,2 % nabídlo klientovi jiné smuteční rituály (psaní 

dopisu zesnulému, zasazení vzpomínkové rostliny, vzpomínkovou večeři, poslech oblíbené 

hudby zesnulého).  

 

Graf č. 27 Volba podpory truchlícího uživatele (n=174) 

 

Respondentům je však dali prostor i pro vyjádřeních vlastních odpovědí. Těch jsme obdrželi 

celkem 36.  

Celá polovina z nich uvedla osobní rozhovory a blízkost, možnost vyplakat se, z odpovědí 

vybíráme: 

„Osobní rozhovory, obejmutí, pomoc s překonáním ztráty je velice individuální, zvýšení 

přímého kontaktu s klientem, který v běžné situaci není nutný a potřebný.“ DŠR113 

 
43 V praxi se stále hojně využívá termín klient oproti termínu uživatel, a tak jsme jej pro 
potřeby dotazníkového šetření využili také my. 
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„Naslouchala jsem mu. Dávala mu najevo, že chápu jeho ztrátu. Pomáhalo povídat si o 

prožitcích a proč se tak stalo.“ DŠR81 

„Časté promlouvání s klientkou na téma smrt blízké osoby. Mnohdy stačilo, že si klientka 

mohla poplakat a promluvit o stesku po člověku, kterého už neuvidí. Samotný zájem ze strany 

asistenta v ní vzbudil pocit bezpečí a porozumění.“ DŠR80 

„Sedli jsme si s klientem u něj na pokoji a postupně to pomalu rozebírali.“ DŠR100 

„Rameno na vyplakání se.“ DŠR115 

„Společný rozhovor a průchod emocím.“ DŠR205 

„Klientovi jsem nabízela aktivity, o kterých vím, že je má rád, může se tak u nich odreagovat 

a alespoň na chvilku nemusí přemýšlet o svém trápení. Často jsem ho také objímala, či 

pohladila (tento klient, má velice rád objetí). Krátce po úmrtí blízkého v rodině mě klient 

vždy objímal s velikou intenzitou, tato intenzita postupně slábla - truchlení postupně sláblo.“ 

DŠR72 

 

Objevovaly se také odpovědi odkazující na reflektování náboženského založení uživatelů: 

„Uspořádání zádušní mše za zemřelé.“ DŠR139 

„Sloužila se mše.“ DŠR208 

„Naše klientka má kombinované postižení (těžká retardace a autismus). Pokud se zeptá na 

babičku, bavíme se o tom, že je v nebíčku s anděli a dívá se na ni, jak je šikovná. Že ve svém 

pokojíku mají společnou fotografii (její rodina je silně věřící).“ DŠR18 

Krom toho se vyskytly také tyto odpovědi: 

„Pokud to sem patří – muzikoterapie.“ DŠR128 

„Osobní rozhovor, vytvoření vzpomínkové nástěnky (předměty, fotky a vzpomínky).“ DŠR12 

„Vytvoření vzpomínkové knihy.“ DŠR19 

Následující otázka č. 8 byla otázka modelová. Před respondenty jsme předestřeli modelovou 

situaci, ve které dospělému uživateli služeb, který je celoročně ubytován v jejich zařízení, 

zemřela matka, která jej doposud jezdila každý týden navštěvovat. Jeho matka byla jeho 
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nejbližší osobou, zbytek rodiny se s uživatelem příliš nestýkal. Otázka na respondenta zněla: 

„Jak zareagujete?“ 

Celých 67,1 % by informaci o úmrtí matky sdělilo svému uživateli osobně při důvěrném 

rozhovoru. 

32,9 % respondentů uvedlo, že předání informace by nechali na někom jiném. 

Variantu že o smrti by měli pracovníci pomlčet, nezvolil nikdo. 

Graf č. 28 Modelová situace – sdělení smrti uživateli (n=219) 

 

 

 

Naše pozornost se poté přesunula k tomu, zda má „sebevědomí“ při podpoře truchlících 

uživatelů vliv na to, zda mu v této modelové situaci osobně sdělí smrt matky. 

Zde jsme prokázali, že mezi volbou respondentů, kteří předávají informaci sami a kteří by 

nechali předání na někom jiném, je rozdíl. Respondenti, kteří by předali informaci sami, volí 

častěji variantu „spíše dobře“ zatímco respondenti, kteří by nechali předání na někom jiném, 

volí častěji variantu „ani špatně, ani dobře“. Respondenti, kteří mají vyšší sebevědomí při 

podpoře truchlících uživatelů prokazatelně častěji volili v modelové situaci možnost 

„sdělím mu úmrtí maminky při důvěrném rozhovoru“.  

 

p = 0,033; Fisherův exaktní test 
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Graf č. 29 Modelová situace – sdělení smrti uživateli a sebevědomí při podpoře truchlících 

uživatelů 

 

 

Rozdíl nacházíme také v kontextu vzdělání. Ve sdělování informace o smrti matky je rozdíl 

v závislosti na nejvyšším dosaženém vzdělání respondentů. Respondenti 

s vysokoškolským vzděláním častěji volí variantu „sdělím mu úmrtí maminky při 

důvěrném rozhovoru“. 

p = 0,023; Linear-by-Linear Association Test 

Graf č. 30 Modelová situace – sdělení smrti uživateli a dosažené vzdělání 
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Testem jsme prokázali, že mezi respondenty z pomáhajících profesí a respondenty 

z ostatních profesí existuje rozdíl v tom, zda by v hypotetické situaci sdělili informaci o 

úmrtí matky sami nebo zda by nechali předání informace na někom jiném. Respondenti 

z ostatních profesí častěji volí variantu, že by sdělili informaci sami při důvěrném 

rozhovoru. 

p < 0,001; Fisherův exaktní test 

Graf č. 31 Modelová situace – sdělení smrti uživateli a pracovní zařazení 

 

 

 

Dále jsme prokázali závislost odpovědi v otázce č. 8 na délce praxe respondentů. 

Respondenti s delší praxí volí častěji variantu „sdělím mu informaci o úmrtí maminky sám“. 

p = 0,005; Linear-by-Linear Association Test 
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Graf č. 32 Modelová situace – sdělení smrti uživateli a délka praxe 

 

Nebyl prokázán vztah mezi vzděláváním respondentů a tím, zda by informaci sdělili 

uživateli sami, nebo zda by její předání nechali na někom jiném. Rozdíl nenacházíme ani u 

věku respondentů (tento graf uvádíme níže). 

p = 0,086; Linear-by-Linear Association Test 

Graf č. 33 Modelová situace – sdělení smrti uživateli a věk respondentů 
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V otázce č. 9 jsme se respondentů tázali, zda je správné, aby se uživatel informaci o smrti 

matky dozvěděl. Zde jsme získali následující výsledek - 99,5 % respondentů, tedy všichni, 

kromě jednoho, uvedli, že ano. Pouhý 1 respondent pak zvolil odpověď ne. Vzhledem 

k tomu, že daná respondentka zvolila v předchozí otázce čili otázce č 8, že by „sdělila úmrtí 

maminky při důvěrném rozhovoru“, značí to, že jde spíše o chybu, případně to, že 

respondentka by sice sdělila informace o úmrtí osobně, ale proti své vůli. 

Graf č. 34 Modelová situace - názor na sdělení zprávy (n=217) 

 

V otázce č. 10 jsme se respondentů dotazovali, jaké kroky by ve výše uvedeném případě 

učinili. Respondenti měli opět možnost zvolit více odpovědí či napsat odpověď vlastní. 

Celých 80,5 % respondentů uvedlo, že by nabídli uživateli různé prostředky ke zmírnění 

zármutku – smuteční rituály (návštěvu hřbitova, zapálení svíčky, rozloučení s posledními 

věcmi zesnulého). Dále 62,7 % respondentů uvedlo, že by zkontaktovali uživatelovu 

rodinu/blízké okolí a situaci budou řešit společně s nimi. Shodně polovina jich uvedla, že by 

situaci řešili na poradě všech zaměstnanců, a to ve smyslu intervize (47,3 %) a za účelem 

naplánování dalšího postupu, rozdělní kompetencí a úkolů (46,8 %). 40,9 % z nich uvedlo, 

že by kontaktovalo psychologa nebo jiného odborníka a 18,2 % z nich by situaci řešilo na 

supervizi. 

Respondenti celkem ve 13 případech uvedli vlastní odpověď, uvádíme např.: 

„Dle specifik klienta můžu použít prostředníka (domácí zvíře, canisterapeutického psa, 

popř. oblíbený předmět), prostřednictvím kterého nastalou situaci vysvětlím. Dále můžu 

využít jiných pomůcek či terapií - biblioterapie (ztotožnění se s příběhem, hrdinou), videa, 

obrázky aj.“ DŠR38 



201 
 
 

Dva respondenti uvedli, že žádné kroky nepodniknou. 

Graf č. 35 Modelová situace – reakce na situaci (n=220) 

 

 

Další otázka (č. 11) zjišťovala, kdo by dle respondentů měl situaci přednostně řešit.  

Zde třetina (34,1 %) respondentů uvedla, že není nutné vyčlenit jednoho konkrétního 

pracovníka a že situaci může řešit každý člen týmu podle toho, jak je zrovna potřeba. Třetina 

pak uvedla (33,6 %), že situaci byl měl řešit přednostně klíčový pracovník daného uživatele. 

Graf č. 36 Modelová situace – kompetence při řešení situace (n=220) 
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Významným faktorem, který utváří jedincovo vnímání truchlení a jeho schopnost nabídnout 

podporované truchlení, je vzdělání. V otázce č. 12 jsme se dotazovali, zda by respondenti 

uvítali možnost proškolení v oblasti truchlení osob s mentálním postižením.  

Z výsledků jasně vyplývá, že respondenti jsou školení nakloněni – 111 jich uvedlo, že 

školení by spíše uvítali a 49 pak uvedlo, že školení by rozhodně uvítali. Podobně, s počtem 

45 odpovědí, se vyskytovala možnost spíše ne. 11 respondentů zvolilo možnost „je mi to 

jedno“ a 3 o vzdělání zájem vůbec nemají.  

Graf č. 37 Zájem o proškolení v oblasti truchlení osob s mentálním postižením (n=219) 

 

 

 

Zde jsme zjišťovali, co ovlivňuje, zda mají zájem o vzdělávání – zda je to věk, dosažené 

vzdělání, pracovní zařazení, zda se jedná o klíčové pracovníky či délka praxe. 

Statistická významnost však prokázána nebyla. 

 

Pro případ nestandardních situací mají některé organizace vypracovaný krizový plán. Smrt 

některého z uživatelů/pracovníků je situací, ve které krizový plán nachází své širší uplatnění. 

V otázce č. 13 jsme zjišťovali, zda mají organizace, v nichž jsou respondenti našeho 

výzkumu zaměstnaní, krizový plán pro uvedené případy vypracovaný. 

Zde nacházíme výsledek, že více než polovina (59 %) respondentů pracuje v organizaci, ve 

které je takovýto plán zpracován. Zde upozorňujeme, že se nejedná o polovinu organizací (z 
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každé organizace může pocházet více respondentů). Přesto to považujeme za povzbudivý 

výsledek. 

Každý pátý respondent (23,5 %) prokázal ve výzkumu významnou nevědomost, jelikož neví, 

zda má organizace tento plán vypracovaný. 

Graf č. 38 Krizový plán (n=217) 

 

Zjišťovali jsme dosažené vzdělání a pracovní zařazení těch, kteří neví, zda má jejich 

organizace vypracovaný krizový plán. 

Minimum z nich tvoří vysokoškolsky (VŠ) vzdělaní respondenti (14 %), zbytek tvoří 

poměrně shodně respondenti se středoškolským (SŠ) vzděláním (47 %) a se základním (ZŠ) 

vzděláním (39 %). 

Graf č. 39 Dosažené vzdělání respondentů a nevědomost o existenci krizového plánu 

v organizaci 
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V rovině pracovního zařazení tvoří z těch, kteří neví, zda má organizace vypracován krizový 

plán, celých 84 % pomáhající profese, 16 % pak vedoucí a odborné profese. 

Graf č. 40 Pracovní zařazení respondentů a nevědomost o existenci krizového plánu 

v organizaci 

 

 

 

Součástí krizového plánu může být také doporučení pro podporu truchlících uživatelů. 

V otázce č. 14 jsme zjišťovali, zda je také součástí výše uvedeného krizového plánu. 

Téměř v polovině případů (44,1 %) tomu tak bylo, avšak opět téměř třetina z nich na otázku 

odpověděla „nevím“. 

Graf č. 41 Doporučení pro podporu truchlících uživatelů (n=145) 

 

Ukazuje se, že v organizacích, kde je vypracován krizový plán s pasáží věnovanou truchlení 

uživatelů, vykazují respondenti větší sebevědomí při případné podpoře truchlícího uživatele. 
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Velmi dobře by podporu truchlícímu uživateli bylo schopnost nabídnout 18,8 % 

respondentů, spíše dobře 57,8 %, ani dobře, ani špatně 18,8 %, spíše špatně 39,1 % a velmi 

špatně pouze 0,8 % respondentů. 

Graf č. 42 Doporučení pro podporu truchlících uživatelů a sebevědomí při podpoře 

truchlících uživatelů 

 

 

 

Otázka č. 15: V zájmu naší pozornosti také bylo, zda mají daná zařízení k dispozici služby 

vlastního odborníka v níže uvedených oblastech. Respondenti opět mohli zvolit více 

odpovědí či se odpovědi zdržet.  

Celých 81,5 % respondentů vypovědělo, že jejich organizace má vlastního 

psychologa/psychiatra. 

Vlastního duchovního/kněze má v organizaci k dispozici 16,9 % respondentů. 

A shodně 16,2 % respondentů má v organizaci vlastního koordinátora/poradce pro 

spirituální/duchovní potřeby uživatelů.  
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Graf č. 43 Služby odborníka v organizaci (n=130) 

 

Celých 80 % respondentů odpovědělo, že jejich organizace má vlastního psychologa. Z 

odpovědí nelze vyvozovat žádné závěry ohledně generalizace toho, o jaké organizace se 

jedná, neboť je velmi pravděpodobné, že v dotazníku vždy odpovídalo více respondentů ze 

stejné organizace, a nelze tak počítat jednu odpověď za jednu nezávislou organizaci. S tímto 

vědomím nabízíme obraz organizací, které jej nemají. 

Graf č. 44 Organizace bez psychologa - kraj 
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Graf č. 45 Organizace bez psychologa – kraj II. 

 

 

 

 Graf č. 46 Organizace bez psychologa – město 
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Graf č. 47 Organizace bez psychologa – počet zaměstnanců 

 

 

Otázka č. 16 opět obracela svou pozornost k názorovému stanovisku respondentů. V této 

otázce jsme zjišťovali, jakou důležitost respondenti přikládají oblasti truchlení osob s 

mentálním postižením.  

Z výsledků vyplývá, že respondenti toto téma vnímají jako důležité – celých 132 

respondentů považuje za téma spíše důležité, zasluhující si pozornost, dalších 60 

respondentů pak tématu přikládá mimořádnou důležitost a hovoří o potřebě velké pozornost. 

27 respondentů uvádí, že téma truchlení osob s mentálním postižením je téma jako každé 

jiné, ani důležité, ani nedůležité. Pouhý 1 respondent téma považuje za zcela nedůležité, 

nezasluhující si pozornost. 

Graf č. 48 Důležitost tématu truchlení osob s mentálním postižením (n=220) 
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Prokázali jsme staticky významný rozdíl ve vnímání důležitosti tématu truchlení mezi 

skupinami respondentů, jejichž krizový plán obsahuje (vs. neobsahuje vs. neví, zda 

obsahuje) sekci věnovanou truchlení. Respondenti, kteří mají k dispozici krizový plán se 

sekcí věnovanou truchlení osob s mentálním postižením, přisuzují tématu větší důležitost 

(častěji volí variantu mimořádně důležité než ostatní skupiny). 

p < 0,001; Linear-by-Linear Association Test 

Graf č. 49 Důležitost tématu truchlení osob s mentálním postižením a doporučení pro 

podporu truchlících uživatelů

 

 

Souvislost mezi vnímáním důležitosti tématu truchlení a věkem respondentů, jejich 

vzděláním, pracovním zařazením či délkou praxe nalezena nebyla. 

Stejně tak nebyla nalezena ani souvislost mezi vlastní zkušeností se ztrátou blízkého člověka 

ani počet zkušeností s truchlícím uživatelem. 

Data však poukazují na trend, že respondenti, kteří se vzdělávají prostřednictvím kurzů, 

volí častěji variantu „mimořádně důležité“ než respondenti, kteří se prostřednictvím kurzů 

nevzdělávají (případně se vzdělávají jinou formou – literaturou, v rámci organizace). 

p = 0,057; Fisherův exaktní test 
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Graf č. 50 Důležitost tématu truchlení osob s mentálním postižením a vzdělávání 

prostřednictvím kurzů 

 

 

 

Následoval blok demografických otázek na jednotlivé respondenty. Respondentů jsme se 

tázali na pohlaví, věk, nejvyšší dosažené vzdělání, pracovní zařazení, roli klíčového 

pracovníka, délku praxe, vzdělávání, místo výkonu povolání – DOZP nebo CHB. Zároveň 

jsme zjišťovali informace o jednotlivých zařízeních – kraj, město, ve kterém se organizace 

nacházejí, počet zaměstnanců. 

Graf č. 51 Pohlaví respondentů (n=218) 

 

 



211 
 
 

Muži mezi respondenty tvoří pouze necelých 10 %. Zjišťovali jsme, jaké zastávají pozice. 

Připojujeme také graf srovnávající pozice podle pohlaví. 

Graf č. 52 Pohlaví respondentů – pracovní zařazení mužů a žen 

 

Graf č. 53 Pohlaví respondentů – pracovní zařazení mužů 

 

Graf č. 54 Pohlaví respondentů – pracovní zařazení podle pohlaví 
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Graf č. 55 Věk respondentů (n=220) 

Graf č. 56 Dosažené vzdělání (n=219 
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Graf č. 57 Pracovní zařazení (n=218) 

 

 

 

 

 

 

Dále jsme se zabývali otázkou, jaký vliv má dosažené vzdělání na vykonávanou pozici. 

Prokázali jsme, že na vedoucích a odborných pozicích pracují častěji respondenti 

s vysokoškolským vzděláváním, zatímco jako pomáhající profese se častěji uplatňují 

respondenti se základním či středoškolským vzděláváním.   
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Graf č. 58 Pracovní zařazení a dosažené vzdělání  

 

Graf č. 59 Klíčoví pracovníci (n=218) 

 

Graf č. 60 Délka praxe (n=220) 
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Zde jsme se zaměřili na tom, kdo jsou ti, kteří mají praxi 21 a více let. Zjišťovali jsme, jaké 

mají dosažené vzdělání a pracovní zařazení. Nejméně z nich tvoří respondenti se základním 

vzděláním (9 %), třetinu z nich (32 %) tvoří středoškolsky vzdělaní pracovníci a více než 

polovina (59 %) jsou ti, kteří mají vysokoškolské vzdělání. 

Graf č. 61 Délka praxe 21 let a dosažené vzdělání 

 

 

 

Nejčastěji takto dlouhou praxi zastávají vedoucí a odborné profese (69%), což však může 

být nejen z důvodu dlouhé praxe, ale také z důvodu vyššího vzdělání (nejčastěji se objevuje 

VŠ vzdělání). Pomáhající profese pak tvoří 31 %. 

Graf č. 62 Délka praxe 21 let a pracovní zařazení 
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Graf č. 63 Délka praxe 21 let a pracovní zařazení II. 

 

 

 

Délka praxe respondentů z různých krajů se liší. Nejdelší praxi mají respondenti ze 

Středočeského kraje. Ve kterých krajích je praxe nejkratší, nelze jednoznačně určit. 

p = 0,002; Linear-by-Linear Association Test 

Graf č. 64 Délka praxe a kraj 
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Graf č. 65 Dovzdělávání v oblasti (n=220) 

 

Zde jsme zjišťovali, kdo se má větší tendenci k dovzdělávání.  

Už výše jsme prokázali, že respondenti, kteří se vzdělávají prostřednictvím většího počtu 

forem vzdělání, vykazují větší sebedůvěru při poskytování podpory uživatelům. Pro analýzu 

v rámci této otázky jsme provedli sloučení odpovědí „spíše dobře“ a „velmi dobře“ do 

kategorie „věří si“ a kategorie „spíše špatně“ a velmi špatně“ do kategorie „nevěří si“. Poté 

jsme analyzovali počet forem vzdělávání v jednotlivých skupinách.  

p = 0,029; Linear-by-Linear Association Test 

Graf č. 66 Formy dovzdělávání 
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Zjišťovali jsme také, jakou souvislost má dosažené vzdělání a dovzdělávání se. 

Z grafu lze jednoduše odečíst, že platí, že čím vyšší stupeň vzdělání respondent má, tím více 

forem vzdělání využívá. Prokázali jsme, že tento rozdíl mezi jednotlivými dosaženými 

stupni vzdělání je statisticky významný. 

p < 0,001; Linear-by-Linear Association Test 

Graf č. 67 Dovzdělávání a dosažené vzdělání 

 

 

Prokázali jsme také, že je rozdíl mezi počtem forem vzdělávání respondentů z pomáhajících 

profesí a respondentů z vedoucích a odborných profesí. Vedoucí a odborné profese využívají 

více zdrojů vzdělávání než pomáhající profese. 

p = 0,005; Fisherův exaktní test 

Graf č. 68 Dovzdělávání a pracovní zařazení  
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Poté se naše pozornost upřela k tomu, jakou sebedůvěru v podpoře truchlícího uživatele, 

vykazují ti, kteří se nedovzdělávají. Variantu „velmi dobře“ zvolilo 15,5 % respondentů, 

„spíše dobře“ celá polovina respondentů (56,3 %) a možnost „ani dobře, ani špatně“ zvolilo 

28,2 % respondentů. 

Graf č. 69 Schopnost podpory truchlícího uživatele při současné absenci dovzdělávání  

 

 

Dále jsme zjišťovali, jakou důležitost tématu truchlení osob s mentálním postižením 

přisuzují ti, kteří se nedovzdělávají. 

Čtvrtina (25,4 %) tématu přisuzuje mimořádnou důležitost, nadpoloviční většina (64,8 %) 

téma považuje spíše za důležité, za nedůležité ani důležité jej považuje 8,4 % a za zcela 

nedůležité jej považuje 1,4 % respondentů. 

Graf č. 70 Důležitost tématu truchlení osob s mentálním postižením při současné absenci 

dovzdělávání  
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Graf č. 71 Kraj, ve kterém se organizace nachází (n=220)  

 

 

 

 

Graf č. 72 Město, ve kterém se organizace nachází (n=216)  
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Graf č. 73 Typ zařízení (n=215)  

 

 

Graf č. 74 Počet zaměstnanců organizace (n=219)  

 

 

 

Do výzkumu se zapojilo celkem 220 respondentů (n=220) ze všech krajů České republiky.  

Výsledky zde neokomentovaných grafů přinášíme v následující kapitole.  
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10.1 Interpretace a diskuze výsledků dotazníkového šetření 

V rámci dotazníku jsme sledovali 4 oblasti, interpretaci výsledků uvádíme níže: 

 

1. Vnímání tématu truchlení osob s mentálním postižením - názory/postoje na 

oblast truchlení osob s mentálním postižením 

Celá polovina dotázaných se přiklonila k názoru, že lidé s mentálním postižením jsou ve 

svém truchlení zranitelnější než majoritní populace s větším rizikem vzniku 

komplikovaného zármutku, a potřebují proto větší míru intervence než intaktní populace. 

Shodují se tak s názorem mnohých autorů (Gaus, Steil, Carberry, 1999; Kauffman, 2005; 

Sheehy, Nind, 2005) a také s názorem výzkumného týmu (viz kapitola 3.9). Tento výsledek 

zakládá naději, že dotčení respondenti budou ke svým truchlícím uživatelům přistupovat 

citlivě a se zvláštním zřetelem. Taktéž výsledek, že třetina všech dotázaných vypověděla, že 

lidé s mentálním postižením truchlí stejně jako majoritní populace, dává tušit, že personál 

v pobytových službách má na tuto oblast relevantní názor.  

Tyto výsledky naznačují, že povědomí pracovníků o truchlení osob s mentálním postižením, 

je vysoké, a že jsou připraveni proaktivně přispět k podpoře truchlících uživatelů. Názorů, 

že truchlí méně nebo snad netruchlí vůbec, se v celém souboru vyskytlo naprosté minimum. 

Autory těchto nejvyhraněnějších názoru byli vždy lidé s nejnižší úrovní vzdělání. Bohužel 

to zároveň byli ti, kteří o další vzdělávání v oblasti nejevili zájem.  

S výše uvedeným úzce souvisí názor, zda lidé s mentálním postižením rozumí konceptu 

smrti. Zde přes 90 % respondentů vypovědělo, že lidé s mentálním postižením jsou 

schopni porozumět konceptu smrti (ať už stejně dobře jako majoritní populace, anebo 

s delším časem potřebným pro zpracování a podporou zvenčí). Pouze každý 27. respondent 

uvedl, že lidé s mentálním postižením konceptu smrti nerozumí. Ze studia již provedených 

výzkumů přehledově vyplývá, že lidé s mentálním postižením jsou, alespoň do jisté míry, 

schopni konceptu smrti porozumět (Smilansky, 1987; Brent, Speece, 1993; Speece, Brent 

1996, obojí in Chow, McEvoy, Chan, et al., 2017, srov. v kapitole 3.6). Náš výzkum 

poukazuje na trend, že prožitá zkušenost s truchlícím uživatelem s mentálním postižením 

formuje pracovníkův názor na porozumění konceptu smrti – čím více těchto zážitků zažijí, 

tím více si pracovníci myslí, že lidé s mentálním postižením jsou schopni porozumět 

konceptu smrti. Zároveň jsme statisticky prokázali, že názor na porozumění konceptu smrti 



223 
 
 

významně souvisí s dosaženým vzděláním – lidé s vyšším vzděláním si častěji myslí, že 

lidé s mentálním postižením jsou schopni porozumět konceptu smrti, a rovněž takto 

častěji smýšlí pracovníci odborných a vedoucích pozic. Jelikož se nám podařilo statisticky 

prokázat, že u uvedené testované skupiny existuje přímá souvislost mezi dosaženým 

vzděláním a vykonávanou pozicí (čím vyšší vzdělání, tím vyšší pozice), potvrzujeme tím 

nadto tvrzení výše uvedených poznatků.  

Za důležitý autorský tým považuje názor, že porozumění konceptu smrti není pro vznik 

truchlení klíčové (Harper, Wadsworth, 1993; Luchterhand, Murphy, 1998; Dodd, Dowling, 

Hollins, 2005, viz kapitola 3.6). V rámci dotazníku jsme zjišťovali také názor respondentů. 

Výsledek považujeme za alarmující. Každý čtvrtý dotazovaný se domnívá, že 

porozumění pojmu smrti JE podmínkou pro to, aby člověk truchlil. Čili: Aby člověk 

mohl truchlit, je nezbytné, aby porozuměl pojmu smrti. Zatímco odpovědi výše uvedených 

otázek nemají o respondentově postoji zcela vypovídající hodnotu (kupř. se ukazuje, že 

nejsou významné rozdíly v postojích těch, kteří se domnívají, že lidé s mentálním postižením 

truchlí stejně jako majorita, a těch, kteří si myslí, že truchlí s větším rizikem vzniku 

komplikovaného zármutku), tato odpověď již od počátku implikuje postoj zcela opačný – a 

sice vyloučení osob mentálním postižením z truchlení. Domnívá-li se personál, že lidé 

mentálním postižením nerozumí pojmu smrti, a zároveň, že toto porozumění je 

podmínkou pro vznik truchlení, pak nelze očekávat, že budou jedince podporovat při 

ztrátě blízkého člověka. V takovýchto případech, kdy podpora chybí, hovoříme o 

„společností zneuznaném zármutku“ (disenfranchised grief, Lavin, 2002 in Doka, 2010). 

Takový zármutek může vést ke vzniku psychických problémů (srov. Blackman, 2003) a my 

se ztotožňujeme s názorem, že se u jedinců jedná o „zbavení práva na zármutek“ (Kauffman, 

2005). Smuteční reakce truchlících tak mohou být zaměněny za problémové chování 

(Blackman, 2003), smrt se může zdát jako tabu, o kterém se nesluší hovořit (Kauffman, 

2005) a roste riziko vzniku komplikovaného zármutku (Blackman, 2103; Clements, Focht-

New, Faulkner, 2004; Boyden, Freeman, Offen, 2009) či psychických problémů (srov. 

Blackman, 2003).  

V našem výzkumu se ukázalo, že právě dosažené vzdělání je tím, co významně ovlivňuje 

názor pracovníků v sociálních službách. Délka praxe, zkušenost či věk ani zdaleka takovou 

moc nemají. Toto lze vnímat jako důkaz pro potřebu dalšího vzdělávání pracovníků, neboť 

se nám podařilo prokázat přímou souvislost mezi úrovní vzdělání a vnímáním této otázky. 
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Nevychází-li pracovník z výše uvedených názorových předpokladů (zvýšená potřeba 

podpory osob s mentálním postižením v období jejich ztráty a vše, co se s tím pojí), nelze 

od něj očekávat kvalitní podporu truchlícího uživatele.  

Na základě studia odborné literatury jsme sestavili seznam faktorů, které dle odborníků 

mohou ovlivňovat truchlení osob s mentálním postižením, a tyto jsme nabídli respondentům. 

Pozornost si zaslouží, že poslední dvě pomyslné příčky zastoupily bariéry spojené 

s postižením (např. omezené možnosti a zdroje, Luchterhand, Murphy, 1998; Persaud, 

Persaud, 1997 in Blackman, 2003; Brickell, Munir, 2008) a tendence ze strany společnosti 

(způsob sdělování špatných zpráv, zamlčování, vyloučení osob s mentálním postižením, 

Luchterhand a Murphy, 1998; Blackman, 2003; Kauffman, 2005; Grey, 2010; Tuffrey-

Wijne, 2013). A to proto, že se jedná o jediné dva vnější faktory, které byly do výběru 

zahrnuty. Tento výsledek jako možný důkaz toho, že způsob, jakým truchlí lidé s mentálním 

postižením, není ani tak ovlivněn specifiky mentálního postižení, ale způsobem, jakým s 

nimi jedná jejich okolí (např. Dell’Aquila, 1996, in Clute, 2007; Bonell-Pascual et al., 1999; 

Waitman, Conboy-Hill, 1991; Luchterhand & Murphy, 1998; Lavin, 2002; Morgan, 

McEvoy, 2014).  

 

2. Připravenost pracovníků pro kvalitní podporu truchlících osob s mentálním 

postižením – jejich schopnosti, dovednosti, znalosti a zkušenosti, osobní 

předpoklady 

 

Celé tři čtvrtiny respondentů v dotazníku vyjádřily sebevědomí ohledně vlastní schopnosti 

podpořit truchlícího uživatele s mentálním postižením, což je lepší výsledek, než kterého 

dosáhla studie Handleyho a Hutchinsona (2013), zde totiž pracovníci pobytového zařízení 

vyjadřovali vesměs nejistotu při podpoře truchlících uživatelů s mentálním postižením. 

Výrazně špatné smýšlení o své případné podpoře má mizivé procento respondentů, přibližně 

každý čtvrtý pak svou podporu hodnotí jako průměrnou.  

Jejich sebevědomí nám samozřejmě nedává objektivní odpověď na to, jak kvalitní by taková 

podpora byla. Avšak tato informace nám dává cennou odpověď na otázku, jaké jsou potřeby 

personálu v pobytových zařízeních pro osoby s mentálním postižením.  
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Překvapivě nenalézáme souvislosti mezi sebedůvěrou při poskytování podpory 

truchlícímu jedinci s mentálním postižením a zájmem o vzdělávání v oblasti zármutku osob 

s mentálním postižením. Předpoklad, že ti, jenž si v této oblasti nevěří, by mohli mít o 

vzdělávání zájem, se ukázal jako lichý. 

Prokázali jsme však, že sebevědomí při poskytování podpory truchlícímu uživateli závisí 

na tom, zda je v organizaci vytvořen krizový plán s doporučením pro podporu truchlících 

uživatelů – v organizacích, kde je toto doporučení vytvořeno vyjadřují pracovníci statisticky 

významně vyšší sebevědomí při podpoře truchlících uživatelů. Stejně tak se toto sebevědomí 

liší u pomáhajících profesí a u vedoucích a odborných profesí (zde se však jedná pouze o 

trend), přičemž toto sebevědomí roste u pracovníků s vyšším vzděláním a odbornější profesí.  

Průměrný pracovník se s truchlícím uživatelem setká 2-3 x za svou praxi, přičemž platí, 

že čím delší praxe je, tím více těchto zkušeností pracovník zažije.  

Truchlícím uživatelům respondenti v těchto případech nabízeli běžné smuteční rituály 

(zapálení svíčky v domově, vystavení fotografie zesnulého, návštěvu hřbitova a pohřbu). 

Konkrétně návštěvu pohřbu uvedlo 40 % respondentů, což je méně než v případě 

výzkumu z roku 1997 (Hollins, Esterhuyzen), který byl proveden mezi osobami s mentálním 

postižením žijícími v pobytové službě. Je ovšem pravda, že dotazníkové šetření zahrnovalo 

ztrátu nejen rodiče, ale také dalších osob, které možná pro jedince nebyly tak důležité. O 

zdánlivé nedůležitosti vztahů a o riziku, které s sebou jejich nerozpoznání může přinést, jsme 

hovořili v kapitole 3.7.2 (Luchterhand, Murphy, 1998; Kauffman, 2005). Výzkumný tým 

nedisponuje odpověďmi, jaké bylo pravé pozadí těchto případů, avšak minimálně v jednom 

případě se jednalo o smrt osoby bez domova, kdy návštěva pohřbu není prakticky možná, a 

domníváme se, že se vyskytly i další takové osoby, jejichž pohřeb nebylo možné navštívit 

(vzdálení příbuzní a známí). Důvodem neúčasti na pohřbu může být také fakt, že pozváni 

nebyli, o pohřbu nevěděli apod.  

Pouze necelá třetina respondentů uvedla, že do procesu truchlení zapojili také ostatní 

uživatele pobytové služby. Ovšem jedinci zapojení do námi realizovaných podpůrných 

skupin o svých spolubydlících z pobytové služby nesmýšleli jako o svých přátelích, takže je 

diskutabilní, zda by takové společné setkání přineslo truchlícímu jedinci užitek.  
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Odpovědi týkající se spirituality a duchovního života odkazují na fakt, že také tato složka je 

pracovníky reflektována. Duchovní podporu truchlícímu jedinci s mentálním postižením 

nabídl přibližně každý čtvrtý respondent. V této souvislosti hovoří Cimrmannová o riziku 

možného uspokojování spirituálních potřeb asistentů a s tím souvisejícím riziku manipulace 

uživatelů (2020). Existuje zde nebezpečí zneužití moci, kdy se asistent snaží uživatele 

„přivést na víru“. Zároveň vzhledem k faktu, že lidé s mentálním postižením mohou 

inklinovat ke snaze potěšit své okolí, mohou reagovat v sociálně žádaném směru (Sigelman, 

Budd, Winder, et al., 1982, in Luchterhand, Murphy, 1998), což se může promítnout i do 

situace, kdy je jim nabízena víra. Uživatel může přestoupit na víru jen z touhy po zájmu 

svého věřícího asistenta (Cimrmannová, 2020).  

Pracovníci razí pravdivý způsob sdělování špatných zpráv, celých 100 % by uživateli 

sdělilo zprávu o smrti jeho blízkého člověka, což překonává běžnou praxi, ve které stále 

dochází k zamlčování (Blackman, 2003; Persaud, Persaud 1997 in Boyden, Freeman, 

Offen, 2009; Tuffrey-Wijne, 2013; Chow, McEvoy, Chan, et al., 2017, kapitola 3.6.2). Platí 

přitom, že respondenti s vyšším vzděláním a sebevědomím a delší praxí tuto zprávu uživateli 

sdělí sami, zatímco ostatní tím pověří někoho jiného/vedoucího pracovníka.  

Přibližně ¾ respondentů by uvítaly školení v oblasti truchlení osob s mentálním 

postižením, což ukazuje na vysokou motivaci pracovníků k dalšímu růstu.  

Vodítkem při podpoře uživatelů může být pracovníkům doporučení pro podporu truchlících 

uživatelů, které se stává stále častější součástí krizových plánů organizací. Výše jsme 

prokázali, že v organizacích, kde toto doporučení existuje, vyjadřují pracovníci větší 

sebevědomí při podpoře svých truchlících uživatelů. Nezanedbatelný podíl respondentů 

(přibližně každý třetí) ovšem neví, zda má jejich organizace takový plán vypracován. 

Vychází najevo, že ty, kteří tuto nevědomost prokázali, tvoří lidé z pomáhajících profesí s 

nižším vzděláním.  

Celých 87 % respondentů téma truchlení osob s mentálním postižením považuje za 

důležité (spíše důležité/mimořádně důležité), přičemž důležitost roste v organizacích 

s vypracovaným plánem podpory truchlících uživatelů.  
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3. Profil pracovníků – vzdělání, věk, pracovní zařazení, délka praxe 

4. Profil organizace ve vztahu k truchlení osob s mentálním postižením – jak je 

oblast truchlení v organizaci ošetřena, relevantní vzdělávání zaměstnanců, 

počet zaměstnanců 

 

Služby v pobytových zařízeních pro osoby s mentálním postižením se neustále vyvíjejí tak, 

aby byly schopny uspokojit potřeby svých uživatelů. Tato zlepšení zahrnují také služby 

odborníků – přes 80 % námi dotazovaných respondentů, pracuje v organizaci, která 

zaměstnává vlastního psychologa/psychiatra. Přibližně každý šestý respondent má 

v organizaci k dispozici vlastního duchovního/kněze či koordinátora/poradce pro 

spirituální/duchovní potřeby uživatelů.  

V sociálních službách převažují ženy, což se promítlo i do výsledků našeho výzkumu. Dle 

ČSÚ (Ženy a muži v datech, 2015) v oblasti sociální práce pracuje 5x méně mužů než žen, 

zatímco z respondentů našeho výzkumu tvořili muži pouze 10 %. Tento nesoulad může být 

dán tím, že muži měli menší motivaci se do dotazníkového šetření zapojit. Muži pak v našem 

vzorku častěji zastávají odborné a vedoucí pozice, avšak tento rozdíl není statisticky 

významný.  

Průměrný pracovník v sociálních službách dle výsledků našeho výzkum spadá do věkové 

kategorie 36 – 45 let, což odpovídá průměrnému věku zaměstnanců, který v České republice 

činní 43,3 roku (VŠPS, 4. čtvrtletí, 2019). 

Celá polovina dotázaných vystudovala vysokou (či VOŠ) školu, přibližně každý třetí dosáhl 

nejvyššího vzdělání na střední škole, a téměř shodně respondentů vystudovalo SOU, SOŠ a 

ZŠ.  

V oblasti zvyšování odbornosti a dalšího vzdělávání jsme získali následující informace. 

Každý pátý respondent je v oblasti truchlení osob s mentálním postižením vzděláván 

prostřednictvím své zaměstnávající organizace. Téměř každý třetí respondent studuje 

relevantní odbornou literaturu. Jako zdroj spatřují také vlastní zkušenost se smrtí blízkého 

člověka, z této ztráty čerpá každý druhý respondent. Každý třetí se pak nevzdělává vůbec. 

Relevantní kurzy navštívilo pouze 15 % všech dotázaných, přestože kurzy ukazují být 

užitečným nástrojem vzdělávání. Respondenti, kteří se kurzů zúčastnili, častěji spatřovali 
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téma truchlení osob s mentálním postižením jako mimořádně důležité (zde můžeme hovořit 

o trendu).   

Dotazníkového šetření se zúčastnili respondenti ze všech krajů ČR (nejvíce z nich, 1/4 

tvořil Plzeňský kraj), více než polovina všech respondentů je zaměstnána v organizaci, jež 

sídlí ve městech a obcích do 20 000 obyvatel. Tři čtvrtiny dotázaných pracují v DOZP 

(zbytek v CHB).  

Celých 40 % dotazovaných pracuje v zařízení o 31 a více zaměstnancích, na druhé 

straně 15 % jich pracuje v zařízení rodinného typu o 1 – 5 zaměstnancích. 

12 respondentů, tedy přibližně každý 18. využil možnost zanechat nám svůj emailový 

kontakt pro zaslání výsledků šetření a dalších zajímavých informací týkajících se této oblasti.  
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11 Doporučení pro praxi 

Shrneme-li výše uvedené, truchlení osob s mentálním postižením je aktuálním tématem 

speciální pedagogiky a sociální práce. Současně se změnami vnímání smrti ve společnosti 

doznala změn také tématika umírání a smrti v kontextu mentálního postižení. Na tomto místě 

shrneme naše podněty pro praxi, neboť považujeme za důležité, aby zejména pracovníci 

v sociálních službách a speciální pedagogové věnovali tomuto tématu více pozornosti, než 

kolik jí je aktuálně věnováno. 

Je výzvou pro zařízení sociálních služeb, že sebevědomí při poskytování podpory 

truchlícímu uživateli závisí na tom, zda je v organizaci vytvořen krizový plán 

s doporučením pro podporu truchlících uživatelů, stejně tak jako že toto sebevědomí se liší 

u pomáhajících profesí a u vedoucích a odborných profesí. Vypracování doporučení pro 

podporu truchlících uživatelů je efektivní nástroj k formování názoru pracovníků. Ukazuje 

se totiž, že kultura daného pobytového zařízení má v tomto kontextu velký vliv 

(Tuffrey-Wijne, Rose, 2017; Doody, 2014) a shora implementované procesy lze aplikovat 

do běžné praxe zařízení. Jednou z možností je například další vzdělávání pracovníků (jeho 

význam vyzdvihují např. Gilrane-McGarry, Taggart, 2007), navíc čím více forem vzdělávání 

respondent využívá, tím vyšší je jeho sebevědomí při poskytování podpory truchlícímu 

uživateli. Domníváme se, že součástí takového vzdělávání by také měla být etika, jež je 

nezastupitelným prvkem sociální práce (Šámalová, Tomeš a kol., 2018). Respondenti naší 

studie vyjádřili o vzdělání zájem, a tak považujeme za vhodné, aby tyto jejich potřeby 

reflektovaly také samotné organizace a reagovaly na ně. Pracovníci v pobytových službách 

jsou často nejlepšími přáteli a nejbližšími osobami uživatelů s mentálním postižením 

(Tuffrey-Wijne, 2013; Handley, Hutchinson, 2013), jsou to tedy právě oni, kdo v případě 

uživatelovy nepřívětivé situace nabízejí jako první svou podporu, a jsou to oni, kdo mohou 

významně přispět ke zlepšení, či naopak zhoršení jejich stavu (Šámalová Tomeš a kol., 

2018). Pracovník může intenzivně působit na uživatele, a proto vnímáme jako důležité 

pracovat s touto významnou skupinou také my (Dodd, Guerin, 2009, in Lord, Field, Smith, 

2017; Blackman, 2008; Blackman, 2013). Velmi významná se zdá být kromě jejich 

schopností a vědomostí také oblast uvědomění si jejich vlastní smrtelnosti (Blackman, 2005; 

Tuffrey-Wijne, Rose, 2017). Nelze opomenout fakt, že pracovníci mnohdy nemají vhodné 

podmínky pro podporu (truchlících) uživatelů – problémem je v tomto případě nedostatek 
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personálu, což vede ke snížení časové dotace na každého uživatele (French, Kuczaj, 1992). 

Toto se samozřejmě na kvalitě podpory odrazí.  

Pracovníci nezřídka vyjadřují své obavy, poukazují na nedostupnost či neexistenci 

praktických materiálů pro práci s truchlícími lidmi s mentálním postižením. Jak ukázal náš 

výzkum, čím více je pracovník vzdělaný, tím více je motivován k dalšímu návaznému 

vzdělávání. Setkali jsme se však také s takovými, kteří důležitost této tématiky přehlížejí ba 

dokonce zpochybňují. U nich se můžeme pouze dohadovat, zda by výstupy této studie byli 

vůbec ochotni reflektovat, nicméně právě na ty ve zvýšené míře myslíme při zpracovávání 

této práce.  

Jak uvádí Kauffman, podporované truchlení je dovednost založená na vědomostech a 

zároveň empatická reakce na jedincem prožívaný zármutek (2005). Toto tvrzení zahrnuje 

dvě roviny. Empatickou reakcí je dle našeho mínění myšlena struktura osobnosti - vždyť 

empatie, trpělivost, ochota, tolerance jsou požadavky kladené na pracovníky v pomáhajících 

profesích (Michalík a kol., 2011). Pracovníci by tak měli být schopni poskytnout alespoň 

základní intuitivní podporu komukoli v těžké situaci, truchlící uživatele s mentálním 

postižením z toho nevyjímaje. Druhou rovinou, rovinou dovednosti, je již výše uvedená 

potřeba vzdělání. Ostatně jak uvádí Michalík a kol., žádná z výše uvedených charakteristik 

pracovníka v pomáhajících profesích „nepostačí, není-li doprovázena vysokou odborností“ 

(2011, s. 15).   
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12 Závěr 

Předkládaná disertační práce je zasazena do oblasti truchlení osob s mentálním postižením, 

jejím tématem je pak pozitivní ovlivňování procesu truchlení této cílové skupiny. V této 

souvislosti jsme na základě studia odborné literatury a vlastní odborné praxe definovali 

hlavní cíl této práce: 

Hlavním cílem této práce je porozumět truchlení osob s mentálním postižením a popsat 

možnosti podpory procesu truchlení, s hlavním důrazem na možnosti využití 

podpůrných skupin. 

Z hlavního výzkumného cíle jsme vyvodili dílčí výzkumné oblasti, ze kterých návazně 

vyvstaly dílčí výzkumné cíle.  

 

Dílčí výzkumný cíl 1: Porozumět truchlení osob s mentálním postižením  

Za účelem porozumění truchlení osob s mentálním postižením jsme kódovali záznamy ze 

setkávání podpůrných skupin pro truchlící osoby s mentálním postižením. V duchu 

zakotvené teorie Strausse a Corbinové (1999) jsme poté kódy a kategorie vztahovali tak, 

abychom byli prostřednictvím jejich nového uspořádání schopni analyticky převyprávět 

sledovanou oblast. Dosažené výsledky jsme vztahovali k poznatkům odborné literatury, 

která hraje v zakotvené teorii úlohu dodatečné triangulace dat. Náš výzkum ukázal, že lidé 

s mentálním postižením truchlí podobně, jako zástupci majoritní populace, avšak na rozdíl 

od ní, čelí vnitřním a vnějším faktorům, které jejich proces truchlení činí rizikovější pro 

vznik komplikovaného zármutku. Mezi vnitřní faktory patří např. specifika mentálního 

postižení, mezi faktory vnější pak tendence a bariéry ze strany společnosti. Významu zde 

nabývají také specifika pojetí ztráty, která do značné míry souvisí s rodinnými vazbami 

jedinců s mentálním postižením. Souhrn zjištěných skutečností je součástí kapitoly 9, práce 

s daty v rámci zvolené metody je uvedena v kapitole 6.2. 
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Dílčí výzkumný cíl 2: Navrhnout a popsat vhodné způsoby podpory procesu 

truchlení osob s mentálním postižením, s důrazem 

na podpůrné skupiny  

Druhý výzkumný cíl upřel svou pozornost na způsoby podpory truchlících osob s mentálním 

postižením, zde bylo naší snahou navrhnout a popsat vhodné způsoby, kterými lze proces 

truchlení této cílové skupiny podpořit. Na základě analýzy, syntézy a komparace odborné 

literatury jsme sestavili výčet vhodných technik, které lze využít při podpoře truchlícího 

člověka s mentálním postižením. Jsou jimi vhodné způsoby komunikace, empatické a 

srozumitelné sdělení špatné zprávy o smrti jejich milovaného, praktické rituály a v 

neposlední řadě také podpůrné skupiny pro truchlící osoby s mentálním postižením, které 

uvedené techniky kombinují. K podepření poznatků z odborné literatury jsme využili našich 

výstupů z realizace podpůrných skupin, které jsme získali prostřednictvím zakotvené teorie. 

Výstupem tohoto cíle je praktický Manuál podpůrné skupiny pro truchlící osoby s mentálním 

postižením.  

 

Dílčí výzkumný cíl 3: Zjistit, jaký vliv má na proces truchlení účast na podpůrné 

skupině pro osoby s mentálním postižením 

Za účelem dosažení výzkumného cíle jsme kombinovali techniky kvalitativní i kvantitativní 

výzkumné strategie, tudíž tento cíl byl dosažen prostřednictvím smíšené výzkumné strategie. 

Naším cílem bylo zjistit, jaký má účast na podpůrné skupině pro truchlící osoby s mentálním 

postižením vliv na truchlení zapojených jedinců. Zde jsme nejprve náš záměr rozdělili na 

dvě roviny: 1. spokojenost účastníků s účastní na skupině, 2. vliv účasti na proces truchlení. 

Spokojenost účastníků jsme zjišťovali prostřednictvím analýzy záznamů ze setkání 

podpůrných skupin, nástrojem k tomu byla zakotvená teorie. Výstupem této analýzy bylo 

zjištění, že účastníci námi realizovaných skupin vyjadřují spokojenost se svou účastí, 

oceňovali zejména možnost sdílet své trápení a příležitost k realizaci praktických smutečních 

rituálů, které jim dle jejich slov pomáhaly přijmout ztrátu svého milovaného. Nadto 

pozitivně hodnotili možnost vycestovat za hranice pobytového zařízení či společné chvilky 

strávené nad kávou s dalšími účastníky skupiny. Vliv účasti na podpůrné skupiny na proces 

truchlení zapojených jedinců jsme měřili prostřednictvím dotazníkového testu vlastní 

konstrukce, který jsme účastníkům zadávali před prvním setkáním (vstupní) a po posledním 
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setkání podpůrné skupiny (výstupní). Výstupy testu poukazují na pozitivní vliv účasti na 

skupině na truchlení zapojených účastníků. 

 

Dílčí výzkumný cíl 4: Zjistit míru připravenosti pracovníků DOZP a CHB na 

podporu truchlících osob s mentálním postižením, zjistit, 

jak vnímají oblast truchlení osob s mentálním postižením, 

popsat profil pracovníků v oslovených zařízeních DOZP a 

CHB, popsat profil oslovených zařízení  

Uvedený cíl jsme zjišťovali prostřednictvím dotazníkového šetření mezi pracovníky DOZP 

a CHB. Šetření jsme realizovali ve všech krajích České republiky a analýzu získaných dat 

jme získali prostřednictvím SPSS. Výsledky jednotlivých rovin výzkumu jsou následující: 

1. Vnímání tématu - názory/postoje pracovníků na oblast truchlení osob s mentálním 

postižením: Z výsledků vyplývá, že názory většiny pracovníků a jejich postoje na oblast 

truchlení, jsou v souladu se současnou odbornou literaturou, a že tedy jejich postoj je 

odpovídající k zaměření tématu.  2. Připravenost pracovníků pro podporu truchlících osob s 

mentálním postižením – jejich schopnosti, dovednosti, znalosti a zkušenosti, osobní 

předpoklady ukazují, že většina pracovníků je dle svých slov připravena na kvalitní podporu 

truchlících uživatelů, přičemž sebevědomí při rostoucím vzdělání roste též. Výsledky 

ukazují, že většina pracovníků má zkušenost s truchlícím uživatelem s mentálním 

postižením. 3. a 4. Profil pracovníků a profil organizací – data získaná z dotazníků nám 

dávají profil pracovníků, kteří se zapojili do výzkumu a přináší informace o tom, jaké jsou 

organizace, z nichž tito pracovníci pocházejí. 

Během výzkumu jsme pracovali s vědomím možného omezení výzkumu. Byly jimi etika, 

obtíže při získání účastníků do podpůrných skupin, volba kvalitativního výzkumu, ve kterém 

je výzkumným nástrojem výzkumník sám (Hendl, 2016) či možné zkreslení výběrovou 

chybou při dotazníkovém šetření. Všem omezením jsme se věnovali v dotčených kapitolách. 
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