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Abstrakt 

Ve zdravotnictví je role psychologa a možnost využití psychologické intervence 

na somatických odděleních stále spíše utopickou představou. Obdobně nepřesně je vnímána 

i role psychologa v péči o terminálně nemocné pacienty. Tato bakalářská práce se zabývá 

procesem, kterým pacienti při vyrovnávání se s terminálním onemocněním prochází, včetně 

faktorů, jež tento proces ovlivňují. Cílem práce je poukázat na důležitost psychosociálních 

potřeb a nastínit způsoby, kterými mohou psychologové přispět ke zlepšení psychoterapeutické 

péče v rámci paliativní medicíny. 

Práce je rozdělena na dvě části – literárně přehledovou a empirickou. První kapitola 

je věnována smrti, vnímání smrti a jejím vymezením z historického i současného hlediska, 

a to včetně její typologie. Druhá kapitola se zabývá umíráním, jeho pojmovým vymezením 

a jednotlivým fázím umírání. Ve třetí kapitole jsou zmíněny dva hlavní modely umírání, 

možnosti a typy paliativní a hospicové péče. Čtvrtá kapitola je věnována potřebám, přáním 

a právům umírajících. V páté kapitole je popsán proces vyrovnávání se s terminálním 

onemocněním a faktory ovlivňující tento proces. V této kapitole je zmíněn model  

Kübler-Rossové, též známý jako pět fází smutku. Šestá kapitola je věnována spektru reakcí, 

které mohou pacienti zažívat po sdělení terminální prognózy. V sedmé kapitole se práce zabývá 

rolí psychologa v péči o terminálně nemocné pacienty. Zmíněny jsou další možnosti jeho 

využití v rámci paliativní medicíny. Konečně v osmé kapitole jsou představeny konkrétní typy 

psychologických intervencí. 

V empirické části je představen návrh výzkumného projektu. Cílem projektu je 

zmapování současné situace v poskytování psychologické péče a naplňování psychosociálních 

potřeb v léčebnách pro dlouhodobě nemocné z pohledu zdravotnického personálu a terminálně 

nemocných pacientů. 

Klíčová slova 

Psychosociální potřeby 

Terminální onemocnění 

Paliativní medicína 

Psychologická intervence 



 

 

Abstact 

In healthcare the role of psychologist and the possibility of using psychological intervention 

in somatic wards is still a rather utopian idea. The role of the psychologist and its use in the 

care of terminally ill patients is perceived in similar inaccurate way. This bachelor’s thesis 

describes the process, which patients go through, when coping with terminal illness and factors 

that affect this process. The aim of this work is to point out the importance of psychosocial 

needs and outline the ways in which psychologist can contribute to the improvement 

of psychotherapeutic care in palliative medicine. 

The thesis is divided into two main parts – literary overview and empirical. The first 

chapter is devoted to death, the perception of death and its definition from a historical and 

current point of view, including its typology. The second chapter follows up the process 

of dying, its conceptual definition and individual phases of dying. The third chapter mentions 

two main models of dying and the possibilities and types of palliative and hospice care. The 

fourth chapter is devoted to the needs, wishes and rights of the dying. The fifth chapter describes 

the process of coping with terminal illness and the factor influencing this process. This chapter 

also mentions the Kübler-Ross model, also known as the five stages of grief. The sixth chapter 

is devoted to the spectrum of reactions patients may experience when coping with terminal 

prognosis. In the seventh chapter, the thesis outlines the role of the psychologist in the care of 

terminally ill patients and mentions other possibilities of his use in palliative medicine. Finally, 

in the eight-chapter, specific types of psychological interventions are introduced. 

The empirical part presents a research project proposal. The aim of the project is to map 

the current situation in the providing psychological care and fulfilling psychosocial needs in the 

sanatoriums of long term diseased from the perspective of medical staff and terminally ill 

patients. 
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Úvod 

Rozvoj zdravotnických zařízení, diagnostických a terapeutických možností zajistil, 

že se pacientům dostává nejlepší možné péče. Společně s průměrným věkem obyvatelstva však 

narůstá i prevalence tzv. civilizačních chorob. To bohužel vede k nárůstu počtu pacientů, 

pro které tradiční kurativní léčba, již nemůže nic udělat. Pro potřeby těchto pacientů vzniklo 

v minulém století nové odvětví tzv. paliativní medicína. V rámci paliativní medicíny 

se o umírající stará tým vyškolených profesionálů, jejichž cílem je mírnit fyzická a psychická 

strádání. O naplňování biologických potřeb, včetně tišení bolesti a zvládání ostatních tělesných 

obtíží je velmi dobře a odborně postaráno. Vzhledem k nedostatku zdravotnického personálu 

však převládá prakticismus a profesionalita. Na psychosociální potřeby a jejich naplňování 

často nezbývá mnoho času. 

Cílem této bakalářské práce je zdůraznit význam psychosociálních potřeb a dopady 

na psychické zdraví pacientů, v případě jejich opomíjení. Zároveň si práce klade za cíl nastínit 

role a možnosti psychologů v rámci multidisciplinárního paliativního týmu v péči o terminálně 

nemocné pacienty.  

Práce je rozdělena na literárně přehledovou a empirickou část. V rámci literárně 

přehledové části jsou nejdříve představeny pojmy smrt a umírání. Následně jsou shrnuty 

dosavadní poznatky z oblasti paliativní medicíny. Přesněji jsou popsány hlavní modely umírání, 

možnosti a typy paliativní a hospicové péče. V další části jsou popsány potřeby, přání a práva 

umírajících. Dále se práce zabývá procesem vyrovnávání se s terminálním onemocněním 

a faktory ovlivňující tento proces. Poslední dvě kapitoly se zabývají rolí psychologa v rámci 

paliativní medicíny, možnostem jeho podpory umírajících pacientů a zdravotnického personálu. 

Zmíněny jsou i konkrétní formy psychologické intervence vhodné v péči o terminálně nemocné 

pacienty. 

V empirické části je představen návrh výzkumného projektu, který vychází 

z teoretických poznatků prezentovaných v literárně přehledové části. Cílem kvalitativního 

projektu je zmapování současné situace v poskytování psychologické péče a naplňování 

psychosociálních potřeb z pohledu terminálně nemocných pacientů a zdravotnického 

personálu. 

Text této práce vychází z odborné tuzemské i zahraniční literatury. Citace jsou uvedeny 

dle norem APA.   
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Literárně přehledová část 

1 Smrt 

1.1 Definice smrti 

Teprve když nejmladší bratr dosáhl úctyhodného věku, svlékl si 

konečně neviditelný plášť a předal ho synovi. A poté se pozdravil se Smrtí 

jakožto se starou známou, ochotně se s k ní připojil a coby rovnocenný 

poutník s ní odešel z tohoto světa (Rowling, 2017). 

Smrt je pro mnohé z nás děsivá neznámá, často se jí obáváme a jen samotné pomyšlení 

na naši smrt, či smrt našich blízkých je bolestivé. Proto se snažíme o smrti nepřemýšlet, 

nevěnovat ji pozornost a vyhýbat se jí. Tento postoj ještě do nedávné doby nezastávala pouze 

široká veřejnost, ale i vědecká obec a odborníci jako jsou lékaři, psychiatři, psychologové, 

filozofové či teologové. Přitom smrt je bezesporu naší základní jistotou a univerzální 

zkušeností, kterou každý z nás podstoupí (Grof, 2009). 

Sám pojem smrti je poměrně jednoduchý a jasných definic je v odborné literatuře 

mnoho. Smrt je definována jako přeměna, kterou živý tvor ztrácí život, stává se mrtvým tělem 

a všechny životní projevy se nenávratně ztrácejí. Řekneme-li smrt, myslíme tím „už nebýt živ“, 

případně neexistovat vůbec, ani jako mrtvé tělo, které se třeba dávno rozpadlo nebo bylo 

spáleno (Říčan, 2014). 

Po většinu lidské historie byla smrt definována na základě běžného pozorování 

a náboženského přesvědčení. V prvním vydání Encyclopaedia Britannica byla smrt popsána 

jako oddělení duše (nebo ducha) od těla. Okamžik smrti se pak často ztotožňoval se zástavou 

dýchání. Když se zastavil dech, život byl u konce (Rotter, 1999). 

S rozvojem moderní vědy však došlo k uvědomění, že pouhá zástava dechu 

ke konstatování smrti nestačí. Úmrtí konstatuje vždy lékař podle platných odborných kritérií. 

Navzdory vědeckému pokroku v posledních několika desetiletích, včetně vývoje technologií 

využívaných pro podporu života, však přetrvávají velké rozdíly v diagnostických kritériích 

uplatňovaných v každé zemi. Dle platné legislativy na území České republiky se smrtí podle 

§ 2 písm. e) zákona č. 285/2002 Sb. rozumí nevratná funkce celého mozku, včetně mozkového 

kmene nebo nevratná zástava krevního oběhu. 
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Rozšířený náhled na smrt má i filozofie nebo teologie. Smrt pojímá jako konec osobního 

životního příběhu, který byl něčím více než pouhým biologickým fungováním jednotlivých 

orgánů. Osobu, která je živá, chápou jako disponující schopností určitého minimálního 

uvědomění se, personální svobodou a schopností interpersonální komunikace. Tam, kde 

schopnost vědomého a svobodného jednání zanikla, tam zmizely i podstatné složky lidství, 

a tedy již nelze mluvit o lidském životě (Rotter, 1999). 

1.2 Druhy smrti 

Psychologický slovník rozlišuje tři typy smrti. Smrt klinickou (brain death), 

definovanou jako zástavu srdeční činnosti a dechu a následnou zástavou mozku, jež nastává 

po několika minutách nedostatečného přísunu kyslíku, která je vždy spojena s otázkami 

filozofickými a etickými. Druhým typem smrti je smrt sociální (social death), kterou 

psychologický slovník popisuje jako situaci, kdy je člověk náhle sociálně zcela izolován, 

odvržen společností, přáteli i rodinou. Posledním typem je smrt psychogenní, 

která je v literatuře nejčastěji popisována ve spojitosti s voodoo, kde je přímou výzvou ke smrti 

fyzické (Hartl & Hartlová, 2000). 

Smrt klinickou je moderními technologiemi v medicíně možné zvrátit a oživit lidi, 

jejichž srdce i dech se zastavil. Proto je zaveden termín fyzická smrt jako úplná, trvalá 

a nezvratná ztráta vědomí, kdy dochází k nevratným změnám mozku, nastane selhání funkce 

a zánik center řídících krevní oběh a dýchání (Baštecká, 2003). 

Křivohlavý (2002) také zmiňuje smrt psychickou, která se často dává do souvislosti 

s rezignací. Je tím myšleno vzdání se všech nadějí, odevzdání se vůli osudu a beznadějnému 

čekání na příchod neodvratného konce. Smrt psychickou je možné definovat také jako extrémně 

intenzivně prožívanou deprivaci, úzkost, strach, beznaděj nebo zoufalství (Kohoutek, 2019). 

1.3 Smrt v číslech 

Rozvíjející se technologie, pokroky ve zdravotnictví, rozsáhlá očkování či synteticky 

vyrobené léky, zejména antibiotika, vymýtila řadu nemocí, na které v minulosti umíraly děti, 

mladí lidé a lidé středního věku. Na druhou stranu se rozmohly tzv. civilizační choroby, 

především zhoubné nádory a různé druhy rakoviny (Kübler-Ross, 2015). 

Podle světové zdravotnické organizace zemřelo v roce 2016 na celém světě kolem 57 

milionů lidí. Více než polovina (54 %) z celkového počtu úmrtí byla způsobena deseti hlavními 

příčinami, mezi kterými je kromě ischemické choroby srdeční či cévní mozkové příhody, 
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které jsou ze své podstaty rychlé, také rakovina plic či cukrovka. Právě na cukrovku zemřelo 

v roce 2016 o 1 milion lidí více než v roce 2000. Stejně tak úmrtí způsobená demencemi 

se mezi lety 2000 a 2016 více než zdvojnásobily, což z nich tvoří pátou nejčastější příčinu 

celosvětových úmrtí (WHO, 2018). 

Český statistický úřad v roce 2018 evidoval 112,9 tisíc zemřelých osob a šlo 

tak o nejvyšší počet zemřelých za posledních dvacet let. V roce 2019 to celkem bylo 

112,4 tisíce zemřelých osob, kdy nejpočetnější skupinu zemřelých tvořila skupina 65+. 

Nejčastějšími příčinami úmrtí v České republice v období 2006–2016 byly nemoci oběhové 

soustavy a novotvary, které tvořily téměř 75 % příčin všech úmrtí (ČZSO, 2017).  

Podle výzkumu agentury STEM/MARK z roku 2013 by si 78 % Čechů přálo zemřít 

doma. Děje se ale pravý opak, až 60 % osob umírá v nemocnicích a dalších 9 % v ústavech 

dlouhodobé péče. V roce 2017 z celkového počtu 111,4 tisíc zemřelých v domácím prostředí 

zemřelo pouze 24 tisíc a více než 72 tisíc ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče (ČZSO, 2017; 

Nezbeda, 2016).  
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2 Umírání 

2.1 Definice umírání 

Umírání se definuje jako postupné a nevratné selhávání životně důležitých funkcí 

orgánů s následkem smrti individua. Vlastní umírání (in finem) je terminální stav časově 

ohraničený. Může trvat několik hodin, dnů ale i týdnů (Haškovcová, 2014). Stejně tak Sláma 

(2011) definuje terminální fázi jako poslední dny a hodiny života, kdy dochází k nevratnému 

selhávání organismu. Zároveň tuto definici rozšiřuje z čistě patofyziologického procesu 

o psychologickou, sociální a spirituální dimenzi. 

2.2 Fáze umírání 

Periodizací vlastního procesu umírání můžeme v literatuře zabývající se problematikou 

smrti a umírání najít mnoho. Vzájemně se tato dělení často překrývají a doplňují. Já zde zmíním 

pouze základní dělení, a to z hlediska času. Někdy se mezi fáze umírání zařazuje také model 

Kübler-Rossové, ten je však zahrnut v kapitole č. 5.1 této práce. 

2.2.1 Dělení z hlediska času 

Pokud se na umírání díváme v širších souvislostech, vnímáme ho jako časově delší úsek, 

než je samotný terminální stav. Za začátek můžeme vnímat moment, kdy je pacientovi sdělena 

závažnost jeho onemocnění, které není slučitelné se životem (Haškovcová, 2014). 

Sdělením diagnózy začíná tzv. fáze pre finem, která může trvat několik dní, týdnů, 

ale i let. Pacient může být trvale, či přechodně hospitalizován (Haškovcová, 2002). 

Z lékařského hlediska je v této fázi nejdůležitější minimalizace diskomfortu a zajištění klidné 

a důstojné smrti, nikoliv její oddalování (Vorlíček & Sláma, 2011). Pacient musí vědět, 

že kromě medicínské pomoci mu bude také nabídnuta pomoc psychologická. 

Ošetřující personál, či nejbližší rodina by se měli snažit zabránit smrti psychické a sociální 

(Kutnohorská, 2007). 

Samotné umírání, které označujeme jako fáze in finem, může být dlouho očekáváným 

vyústěním dlouhodobého onemocnění. Smrti většinou předchází zhoršení klinického stavu, 

které může trvat několik hodin či dní (Sláma, 2011). Pacient je v této fázi velmi unavený, 

často spí a v polospánku, či ve snech, rekapituluje svůj život. Proto potřebuje chvíle klidu 

a může být vděčný za možnost rozjímat o samotě. Více se zabývá vlastním prožíváním a nitrem 

a soustředí se na základní fungování. Vědomí může být zastřené nebo jinak alterované 

(Haškovcová, 2002; Haškovcová, 2007; Sláma, 2011). 
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Fáze post finem je vzhledem k pacientovi charakteristická pouze péčí o mrtvé tělo. 

V této fází do popředí vystupují pozůstalí, pro které je tento okamžik velmi významnou 

zátěžovou situací, která klade nároky na psychiku, odráží se na fyzickém fungování, zasahuje 

do oblasti sociálních vztahů a do oblasti duchovní (Křivohlavý, 2002; Parkes, Relfová & 

Couldricková, 2007). Zármutek a truchlení je způsob vyrovnávání se se ztrátou blízké osoby. 

Jedná se o dynamický proces, jehož intenzita i projevy se mění v čase (Špatenková, 2012). 

Problematice zármutku a žalu je však třeba se věnovat mnohem dříve, než dojde k úmrtí 

(Haškovcová, 2007). Vymětal (2008) nicméně dodává, že vyrovnání se s úmrtím blízkého 

člověka je na prvním místě rodinnou záležitostí, a tedy se o pozůstalé staráme pouze tehdy, jeli 

naše pomoc vyžádána.  
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3 Modely umírání a možnosti péče 

3.1 Tradiční model umírání 

Do druhé poloviny 20. století umírala většina lidí doma v kruhu své rodiny a nejbližších. 

Smrt byla v té době důvěrná a zkušenost, jak se starat o umírajícího se přenášela z generace 

na generaci. Pro rodinu bylo vždy povinností dorazit k lůžku umírajícího a často se přišli 

rozloučit i nejbližší přátelé či sousedé. Bylo tak umírajícímu umožněno uspořádat si své osobní 

záležitosti, rozdělit majetek, vyjádřit lítost nad věcmi, které učinil a požádat o odpuštění, stejně 

jako vyslovit svá poslední přání (Kutnohorská, 2007). 

Tento model se nazývá také jako umírání ritualizované. Ritualizace stanovovala 

pravidla a jasně definovala úkoly jednotlivých zúčastněných. Každý tak věděl, co má dělat a jak 

to má dělat. Tím se snižovala vysoká emotivita a nejistota zúčastněných. Nejen, že se lidé 

naučili, jak umírající doprovázet, ale také viděli, jaké umírání a smrt jsou (Kupka, 2008; 

Vorlíček, Adam & Pospíšilová, 2004). 

3.2 Moderní model umírání 

I přesto, že domácí model umírání je v dnešní době vnímám jako určitá ideální norma, 

ke které je nutné se znovu vrátit, rozhodně není dokonalý. Veškerá péče byla především laická 

a její možnosti velmi omezené. Nemalá část lidí umírala opuštěná a bez jakékoliv pomoci. 

V důsledku toho, byla dlouhodobým problémem společnosti potřeba zajistit všem umírajícím 

základní péči a zázemí. Umírajícím začala postupně zajišťovat péči obec, šlechta či církev. 

Moderní model umírání se vyvíjel postupně a společně s rozvojem vědy a technologií 

v minulém století došlo i k obrovskému rozvoji ve zdravotnictví. Péče o umírající se tak 

přesunula do nemocnic či jiných specializovaných institucí (LDN, domovy důchodců). 

Proto se tento model také nazývá institucionální (Haškovcová, 2007; Vorlíček et al., 2004). 

Rozvoj diagnostických a terapeutických možností zajistil, že se pacientům dostává 

nejlepší možná péče. O umírající se stará tým speciálně vyškolených profesionálů. Vzhledem 

k nedostatku zdravotnického personálu však převládá prakticismus a profesionalita 

a na psychosociální potřeby pacientů nezbývá mnoho času. Pacient tak často zůstává v umírání 

či smrti sám a nemá možnost čekat na smrt v náručí svých milovaných, jak tomu bylo dříve 

(Kutnohorská, 2007; Vorlíček et al., 2004). 
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3.3 Paliativní a hospicová péče 

Hlavním úkolem současné medicíny je navracet pacientům zdraví. Bohužel, 

s přibývajícím demografickým stárnutím populace a s rozmáhajícími se civilizačními 

chorobami, narůstá počet nemocných, kterým již zdraví navrátit nelze. Z tohoto důvodu vzniká 

nové odvětví tzv. paliativní medicína. Zásady paliativní a hospicové péče určují 

v České republice Standardy paliativní péče od České společnosti paliativní medicíny, 

které jsou založené na doporučeních Evropské asociace pro paliativní péči (EAPC) (Sláma, 

Špinková & Kabelka, 2013; Vorlíček et al., 2004). 

Dle těchto standardů je paliativní péče definována jako komplexní, aktivní a na kvalitu 

života orientovaná péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou 

v pokročilém či konečném stadiu (Sláma et al., 2013). Oba dva tyto standardy určují jako hlavní 

cíl paliativní péče mírnit bolest a další tělesná či duševní strádání při zachování pacientovi 

důstojnosti. V § 5 zákona č. 372/2011 Sb. je paliativní péče definována jako „péče, jejímž 

účelem je zmírnění utrpení a zachování kvality života pacienta, který trpí nevyléčitelnou 

nemocí“. 

Paliativní péče se dělí na obecnou a specializovanou. Do obecné paliativní péče patří 

veškerá klinická praxe poskytovaná zdravotníky v rámci jejich odbornosti. Zahrnuje především 

rozpoznání nevyléčitelného charakteru onemocnění a identifikace oblastí významných 

pro kvalitu pacientova života. Obecnou paliativní péči by měl být schopen poskytovat veškerý 

zdravotnický personál. Specializovaná paliativní péče je poskytována multiprofesním týmem 

odborníků, kteří byli speciálně vzděláni a disponují potřebnými zkušenostmi. Tyto služby jsou 

poskytovány pacientům jejichž potřeby přesahují možnosti obecné paliativní péče. 

Mezi základní formy specializované paliativní péče patří především domácí, stacionární 

a lůžková hospicová péče (Sláma et al., 2013; Svatošová, 1995). 

Hospic byl původně termín užívaný ve středověku pro tzv. domy odpočinku. 

Tato zařízení sloužila jako místa, kde poutníci pobyli několik dní, aby nabrali sílu a mohli 

pokračovat na své cestě. Ta však přirozeně zanikla a hospice v moderním pojetí vznikly 

až v druhé polovině 19. století v Anglii (Haškovcová, 2007). Služby, které poskytují hospice, 

ať už lůžkové či domácí, jsou založeny na výše zmíněných standardech paliativní medicíny. 

Kromě zdravotnických služeb poskytují sociální, psychologické i duševní služby (Tomeš, 

Dragomirecká & Sedlárová, 2015).  
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Domácí hospicová péče se zdá být pro umírajícího ideální. Jak již bylo zmíněno 

v předchozí kapitole, téměř 80 % lidí by si přálo umírat doma. Domácí péče je možná 

pro pacienty, kteří projeví přání odejít domů a pro které již delší pobyt v nemocnici nemá smysl. 

Rozlišujeme tzv. home help, tedy domácí péči prováděnou rodinnými příslušníky (laiky) 

a home care, ošetřovatelskou péči poskytovanou speciálně vyškolenými odborníky 

(profesionály) (Haškovcová, 2007; Parkes et. al., 2007; Svatošová, 1995). 

Stacionární hospicová péče se vyznačuje tím, že pacient ráno přijíždí do stacionáře 

a k večeru se zase vrací domů. Dopravu zajišťuje rodina, popř. přímo hospic. Stacionáře 

oddalují hospitalizaci a umožňují pobývat v domácím prostředí. I tato forma péče je vhodná 

pouze pro určitý typ pacientů. Především musí pacient bydlet v místě či blízkém okolí hospice 

a jeho zdravotní stav musí tuto péči umožňovat. Stacionáře mohou být využívány z důvodů 

léčebných: podávání infuzí či chemoterapie, ale také psychoterapeutických. Pacienti se mohou 

cítit osamělí, bez možnosti popovídat si o svých problémech ať už z důvodu neschopnosti 

rodiny či samotného pacienta o těchto problémech hovořit. Tak může stacionární hospicová 

péče sloužit i jako forma odpočinku od rodiny, tedy jako prevence ponorkové nemoci 

(Haškovcová, 2007; Svatošová, 1995). 

Hospicové zařízení se většinou skládá z výše zmíněného stacionáře a z lůžkové části. 

Počet lůžek je individuální pro každé zařízení, ale obvykle se jedná o 25 až 35 lůžek. 

K hospicovému zařízení dále většinou patří poradna a vzdělávací centrum (Haškovcová, 2007). 

Často je představou, že z lůžkové péče se pacient již nemůže vrátit domů. Tato představa je však 

naprosto mylná. Je pravdou, že část pacientů, kteří přichází do hospice do lůžkové části umírají 

v několika nadcházejících dnech. Příčinou je však často dlouho odkládaná hospitalizace 

či odmítání péče ze strany pacienta. Mnoho pacientů naopak přichází do hospiců podobně 

jako do lázeňských zařízení, tedy na krátkodobé pobyty. Přichází dobrovolně a účelně 

v momentě kdy cítí, že je to pro ně dobré a vyhovující (Holeksová, 2002; Svatošová, 1995).  
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4 Potřeby, přání a práva umírajících 

4.1 Potřeby a přání umírajících 

Psychologický slovník definuje slovo potřeba jako „nutnost organismu něco získat, 

popř. něčeho se zbavit“ a dále také vysvětluje, že potřeba vzniká „při jakékoliv fyziologické 

odchylce od ideální hodnoty“. Potřeby jsou určovány svou nezbytností k životu, čímž se liší 

od přání (Hartl & Hartlová, 2004). Stejně tak Kondáš (1980) definuje potřebu jako nedostatek 

něčeho co je nezbytné pro organismus či osobnost. V širším smyslu jsou potřeby požadavky, 

jež jsou nezbytné pro biologickou, sociální a psychologickou sféru života. 

Klasifikací, třídění a teorií tykajících se potřeb a motivace je mnoho. Jednou 

z nejznámějších teorií je teorie hierarchického uspořádaní potřeb od Abrahama Maslowa, 

známá jako pyramida potřeb. Maslow potřeby dělí na nedostatkové (deficitní) a růstové 

(rozvojové) (Vymětal, 2008). Podle něj jsou vyšší potřeby (rozvojové) uplatňovány až tehdy, 

pokud jsou uspokojeny potřeby základní (deficitní). Nejnaléhavější potřeba vždy plně ovládá 

vědomí a upozaďuje veškeré méně naléhavé potřeby až do svého uspokojení (Plháková, 2006). 

V souvislosti s terminálně nemocnými pacienty se nejčastěji bavíme o čtyřech 

základních okruzích potřeb: biologických, psychických, sociálních a spirituálních. 

Uspokojování potřeb je dynamickým procesem. U umírajících pacientů se mohou priority 

uspokojování potřeb výrazně měnit a mohou vznikat i potřeby nové. Specifická podoba potřeb 

je závislá na pacientovi, charakteru jeho onemocnění a podmínkách, ve kterých se nachází 

(Bártlová, 2005; Svatošová, 1995). 

Potřeby biologické (fyziologické) vyplývají z podstaty člověka. Patří sem vše, co právě 

potřebuje nemocné tělo. Kromě potřeby potravy, tekutin a spánku, pacienty před koncem života 

trápí také celá řada tělesných obtíží, o které je nutné se postarat. Mezi hlavní patří respirační 

obtíže, bolest či zácpa. Tyto obtíže jsou často doprovázeny problémy psychickými – úzkostí, 

smutkem, depresemi, zmateností, neklidem apod. O naplňování biologických potřeb, včetně 

tišení bolesti a zvládání ostatních tělesných obtíží, je ve zdravotnických zařízeních často velmi 

dobře a odborně postaráno (Marková, 2010; Svatošová, 2012). 

Terminální onemocnění vyvolává v člověku i výraznou emocionální odezvu. 

Pacient se na své cestě musí vypořádat s velkým emocionálním distresem – při zjištění 

diagnózy, zhoršení svého stavu, špatné prognóze či nucené hospitalizaci. Proto další kategorii 

představují psychické potřeby, o kterých se více rozepíši v následující kapitole. 
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Potřeby sociální zůstávají i v umírání stejné jako ve zdraví. Patří mezi ně potřeba 

citová, potřeba sebeúcty a potřeba nezůstat sám. Kvalitní sociální vztahy a sociální opora jsou 

v toto období velice důležité a umírajícímu je zabezpečují především členové rodiny. 

Každý umírající o návštěvy své rodiny a blízkých stojí a potřebuje je. Je však nutné nechat mu 

možnost o těchto návštěvách rozhodovat a mít možnost je usměrňovat. Přirozenou součástí 

je i potřeba rozloučit se, která je důležitá nejen pro umírajícího, ale také pro členy rodiny, 

pro které potlačený a neuskutečněný akt rozloučení může později způsobovat patologický 

smutek či trauma (Svatošová, 2012; Špatenková et al., 2014). 

Poslední z kategorií potřeb představují potřeby spirituální. Spirituální potřeby však 

nemají pouze věřící osoby. Spirituální otázky, tedy otázky o smyslu života a utrpení, vyvstávají 

především v těžkých životních situacích, kterou terminální onemocnění jistě je. Tyto potřeby 

se často vyznačují potřebou potvrzení, že pacientův život měl a stále má smysl i do poslední 

chvíle. Přijetím, pochopením, či soucitem a vcítěním se. Ale také potřebou odpuštění, 

aby mu bylo odpuštěno a aby sám mohl odpustit. Na existencionální otázky je nutno reagovat, 

proto k doprovázení umírajících patří otevřený rozhovor. Nenaplněnost této potřeby se rovná 

stavu duchovní nouze (Svatošová, 2012; Špatenková et al, 2014; Wilcock & Twycross, 2009). 

4.2 Práva umírajících 

Práva umírajících jsou v České republice upravena zejména dvěma právními předpisy. 

Tím prvním je ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, a v jeho rámci 

zejména čl. 1, podle kterého „Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech…“ a čl. 10, 

který uvádí, že „Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest…“. 

Druhým předpisem je zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování. V jeho ustanovení § 5 odst. 2, písm. g) je definována ošetřovatelská péče, a to tak, 

že „její součástí je péče o nevyléčitelně nemocné, zmírňování jejich utrpení a zajištění klidného 

umírání a důstojné přirozené smrti“. Dále pak v ustanovení § 28 odst. 3, písm. a) tohoto zákona 

se uvádí, že „Pacient má při poskytování zdravotních služeb dále právo na úctu, důstojné 

zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí…“. V roce 2008 byl v Senátu PČR 

projednáván návrh zákona o důstojné smrti, kde však důstojnou smrtí bylo rozuměno ukončení 

života osoby (pacienta) na její vlastní žádost. Tento zákon nebyl do dnešního dne přijat.  
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Posledním z důležitých dokumentů je tzv. Charta umírajících. Tedy doporučení rady 

Evropy č. 1418/1999 o ochraně lidských práv a důstojnosti nevyléčitelně nemocných 

a umírajících. Rada Evropy tímto dokumentem upozorňuje na faktory, která ohrožují základní 

práva umírajících osob, vyzývá členské státy k ustanovení nezbytné legislativní a sociální 

ochrany a k respektování a ochraně důstojnosti nevyléčitelně nemocných či umírajících lidí. 
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5 Proces vyrovnávání se s terminálním onemocněním 

5.1 Model Kübler-Rossové 

Model vyrovnání se s hrozící smrtí, nebo také pět fází smutku, je nejčastěji uváděná 

teorie o vyrovnávání se s terminálností vlastního onemocnění. Tento model byl vypracován 

na základě rozhovorů a pozorování, které Kübler-Rossová společně se svými studenty 

prováděla na více než dvou stovkách terminálně nemocných pacientů (Raudenská & Javůrková, 

2011). 

První fází je stadium popírání a izolace, které je téměř pro všechny pacienty společné. 

Může trvat různě dlouhou dobu, podle toho, zda byl pacient připraven zprávu o svém stavu 

přijmout, ale také na základě způsobu, kterým mu tato informace byla sdělena. 

Předčasné, či příliš strohé a necitlivé oznámení může vést k úzkostnému popírání. 

Standardně se však jedná o dočasnou strategii, která působí jako jakýsi nárazník, který tlumí 

účinky šokující zprávy a dává pacientovi čas na to, aby v sobě zmobilizoval jiné, méně radikální 

obranné strategie. 

Poté přichází stadium zlosti, které souvisí s otázkou „Proč zrovna já?“. Toto stadium 

je mnohem těžší na zvládání jak rodinou, tak odborným personálem. Pacient svůj vztek často 

ventiluje na všechno a na všechny kolem sebe. Terminální nemoc s sebou přináší určitá 

omezení a pravidla, mnohokrát i hospitalizaci. V takovém případě mohou pacienti obracet hněv 

i vůči sobě samým, že jsou neschopní, upoutaní na lůžko a odkázáni na pomoc ostatních, 

kteří jim nemůžou v jejich situaci rozumět. 

Poté co dá pacient volný průchod svému vzteku a vybije si ho, přichází stadium 

smlouvání. Pacienti nejčastěji smlouvají o prodloužení života, či o několik dnů bez fyzických 

obtíží a bolesti. Takové smlouvání většinou obsahuje vymezení odměny, kterou si přejí za své 

„dobré chování“, dobrovolně stanovený termín smrti („až po Vánocích“), ale také implicitní 

slib, že jakmile jim bude tato žádost splněna, nebudou již žádat víc. Tento slib samozřejmě 

nikdy nedodrží a ve chvíli kdy se splní jedno přání, automaticky přichází jiné. 

Ve chvíli, kdy pacient pochopí, že smlouvání jeho život neprodlouží a přibývá zjevných 

projevů jeho onemocnění, kvůli kterým je nucen podstupovat další operace a možnost popírat 

závažnost jeho stavu je tak již nemožná, dostává se pacient do stadia deprese. Toto stadium 

je charakteristické pocitem ztráty, který způsobuje tento silný zármutek. Může se jednat 

o reaktivní depresi, která je způsobená v minulosti již utrpěné ztráty (mastektomie u žen), 



 

21 

ale také o přípravný zármutek v důsledku ztrát hrozících. Zatímco u prvního typu pomáhá 

rozveselování a člověk má potřebu o těchto věcech hovořit, druhý typ má tichou a mlčenlivou 

podobu, které více prospívá, pokud necháme pacienta prožít žal a smutek, protože jedině tehdy 

bude schopen dospět ke konečnému smíření. 

Pokud má člověk dostatek času na to, aby prošel všemi předchozími stádii a je mu 

umožněno všechny tyto stádia plně prožít, dojde do stadia posledního, a to stadia akceptace, 

kdy už v něm jeho osud neprobouzí smutek ani vztek. To však neznamená, že se jedná o období 

šťastné, ale spíše o období zbavené emocí. V tuto chvíli je pacient velice unavený a začíná 

se pomalu připravovat na odchod z tohoto světa. Dává přednost samotě a vlastnímu nitru, 

před společností ostatních. V tomto stadiu potřebuje pomoc především rodina, protože smíření 

pacienta s jeho osudem v jejich očích může být vnímáno jako rezignace. Do stavu vnitřního 

míru, klidu a vyrovnanosti se zdaleka nemusí dostat každý a může se doopravdy jednat o stav 

beznaděje a rezignace. Je úkolem pečujícího personálu, aby dokázal rozlišovat ve kterém stavu 

se pacient nachází a poskytl mu odpovídající podporu (Kübler-Ross, 2015). 

5.2 Faktory ovlivňující reakci na prognózu 

I přesto, že každý pacient, který se dostane do terminálního stadia nemoci, prochází pěti 

fázemi smutku, je psychologický zážitek blížící se smrti každého jednotlivce jedinečný 

a je ovlivněn mnoha faktory. Každý pacient má své vlastní copingové strategie a silné či slabé 

stránky, které tento průběh ovlivňují. Mezi hlavní faktory ovlivňující reakci na prognózu patří 

vývojové stadium, ve kterém se pacient nachází, copingové strategie, sociální vazby, 

ekonomické okolnosti, víra a duchovní zdroje či vztah mezi lékařem a pacientem (Block, 2006). 

5.2.1 Vývojové stádium 

Z vývojového hlediska jsou nejpatrnější problémy v pediatrii. Jednou z nejvíce 

zkoumaných oblastí je chápání smrti v jednotlivých vývojových fázích dítěte. Z hlediska 

Piagetovy teorie kognitivního vývoje dokáže dítě pochopit smrt až ve stadiu konkrétních 

operací. Stadium předoperační je charakterizováno myšlením magickým. Nemocné děti chápou 

smrt jako něco, co přichází zvenčí, mrtví mohou být oživeni a nemocní se mohou uzdravit skrze 

přání či kouzla. V tomto období jsou kladeny vysoké nároky především na rodiče 

a zdravotnický personál, které se o umírající dítě starají (Koocher, 1973; Stillion & Papadatou, 

2002).  
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Oproti tomu v období adolescence vyvstávají problémy především v otázkách, kdy a jak 

sdělit prognózu nemocnému. Informace o prognóze jsou filtrovány od lékaře k rodičům 

a od rodičů k dítěti. Ne vždy se však informace od rodičů k nemocnému adolescentovi dostane. 

V případě, že se k nemocnému informace dostane, je třeba zvažovat a určit, nakolik by měl být 

adolescent zapojen do rozhodování o své léčbě a zda by měl mít právo odporovat přáním rodičů 

týkajících se léčby (Bates & Kearney, 2015; Drake. Frost & Collins, 2003). 

Pro mladé dospělé, kteří právě prochází procesem odloučení od své rodiny a vytváří 

si vlastní identitu, může být zdrcující muset se vrátit zpět k závislosti na rodičích či jiných 

dospělých osobách (lékaři). To může vyvolávat hněv nad nespravedlností, smutek 

nad situacemi, které nikdy neprožijí a zármutek nad dětmi, které nikdy nebudou mít možnost 

vychovávat (Block, 2006). 

U rodičů s malými dětmi je prvořadým zájmem dopad nemoci a vliv blížící se smrti 

na jejich děti. Hlavní problém může představovat udržení dosavadního fungování rodiny. Často 

nemocné rodiče trápí otázka nakolik a jak sdílet informace o svém onemocnění s dětmi. 

Přítomný je též zármutek nad ztrátou možnosti vidět vyrůstat své děti. To může vést k ochotě 

podstupovat extrémní léčebné pokusy, i přes nízkou šanci na úspěch. Umírající rodič 

je zátěžovou situací i pro děti samotné. Existují výzkumy, jež asociují smrt rodiče v dětství 

s vyšší prevalencí deprese v dospělosti (Block, 2006; Siegel et al., 1992). 

Pro starší dospělé je hlavním faktorem spokojenost, popř. nespokojenost s dosavadním 

životem, s osobními a profesními úspěchy, které mohou zmírnit nebo naopak zhoršit emoční 

úzkost. Mnohdy se objevují obavy o manžela / manželku a pocity, že byli okradeni o možnost 

odejít do zaslouženého důchodu (Block, 2006). 

Senioři se mnohem více zaobírají otázkami smrti a umíráním než ostatní. To není nijak 

překvapující, vzhledem k tomu, že s největší pravděpodobnostní zažili úmrtí moha přátel 

i vrstevníků. Rozhodně ve větší míře než jejich mladší protějšky. Výsledky provedených studií 

však naznačují, že starší lidé se smrti bojí méně, přijímají ji snáze a dokáží se tak s blížící 

se smrtí i lépe vyrovnat (Lockhart et al., 2001; Kalish & Reynolds, 2007). 
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5.2.2 Copingové strategie 

Smíření se se zprávou o terminálním charakteru nemoci může být nesmírně obtížné. 

Jedinou větou se mění úplně vše a zvládání změn, které s sebou nemoc přináší vyžaduje určité 

množství psychické energie (Grace, 2019). Zvládání neboli coping je kognitivní a behaviorální 

snahou, jak se vypořádat s negativními emocemi, snížit emoční tíseň a vyřešit situaci (Lazarus, 

1991). 

Copingové strategie se dělí do dvou hlavních proudů: zaměření na emoce a zaměření 

na problémy. Existují výrazné rozdíly mezi pohlavími v upřednostňování jednoho či druhého 

proudu. Nejčastěji využívané copingové strategie u žen jsou zaměřené na problémy a jejich 

řešení, kdežto u mužů převažují strategie zaměřené na emoce a vyhýbání se jim. Na druhou 

stranu muži snáze dochází k přijetí charakteru onemocnění. Kdežto ženy mají tendenci 

inklinovat k náboženskému copingu, jež je svým způsobem formou popření 

(Garg, Chauhan & Sabreen, 2018; Lazarus, 1991). 

5.2.3 Sociální vazby a podpora 

Výzkumy naznačují, že adekvátní sociální podpora je klíčovým faktorem ovlivňujícím 

kvalitu života (QOL) u umírajících pacientů. Mezi jednotlivými pacienty však existuje velká 

variabilita ve vnímání, kolik podpory je adekvátní, a tedy v některých případech se zdá být 

důležitější spíše přiměřenost nežli forma sociální podpory. Špatná sociální podpora může vést 

ke snížení schopnosti přizpůsobit se a k tendenci volit nevhodné copingové strategie 

(Parker & Wright, 1997; Schoofs, Bambini, Ronning, Bielak & Woehl, 2004). 

Například senioři, kteří žijí v domovech pro seniory či se svou rodinou mají celkově 

pozitivnější vztah ke smrti než ti, kteří žijí sami. Stejně tak u osob, jež bydlí sami, se mnohem 

častěji objevuje strach ze smrti a s tím souvisejícímu vyhýbání se tématu smrti 

(Swenson, 1961). 

Život ohrožující onemocnění však může vztahy také měnit. Často vzniká napětí, 

nepochopení a konflikty. Starosti o členy rodiny jsou pro většinu pacientů nejdůležitějším 

aspektem. Potřeba rozloučit se, vyjádřit své pocity, urovnat staré rozepře a ujistit se, že rodina 

bude v pořádku i beze mě, je jedním z hlavních úkolů terminálně nemocných pacientů. 

Nenaplnění těchto potřeb může vést ke zvýšenému psychologickému distressu (Covinsky et.al, 

1994; Gresinger, 1997). 
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5.2.4 Víra a duchovní zdroje 

Mezi religiozitou a postoji ke smrti existuje významná souvislost. Výzkumy naznačují, 

že lidé, kteří mají silné náboženské přesvědčení a zvyky, se na smrt „těší“ více než lidé s méně 

zásadními přesvědčeními či nevěřící. Strach ze smrti se pak častěji objevuje právě u nevěřících, 

ať už ateistů či agnostiků. Náboženský coping je jednou z nejčastěji užívaných strategií, 

jež vede k přijetí charakteru onemocnění (Garg et al., 2018; Swenson, 1961). 

5.2.5 Další možné faktory 

Život ohrožující nemoc má také velký dopad na rodinné ekonomické poměry. 

Ekonomické zdroje, kterými rodina disponuje mohou ovlivňovat dostupnost lékařské péče 

a léků, možnost domácí hospicové péče či hospitalizace ve specializovaných léčebnách 

pro dlouhodobě nemocné. Nedostatečné zdroje ovlivňují především hladiny stresu, a to u všech 

členů rodiny (Block, 2006; Woolhandler & Himmelstein, 2004). Covinsky et al. (1994) navíc 

upozorňuje na to, že více než 20 % rodinných příslušníků smrtelně nemocných pacientů musí 

změnit či opustit zaměstnání, aby se mohli starat o své blízké.  

Také vztah mezi lékařem a pacientem ovlivňuje celý prožitek. Jak již bylo dříve 

zmíněno příliš strohé a necitlivé oznámení o terminálním charakteru onemocnění může vést 

k úzkostnému popírání. Nicméně důležitá je i forma jakou jsou sdělovány veškeré následující 

informace. Poskytováním pravdivých informací, udržováním realistických očekávání, 

spolehlivostí a angažovaností, reagováním na obavy a zapojením rodiny do procesu péče 

vytváří lékař vhodné podmínky pro pacienta a jeho rodinu. Tyto podmínky ovlivňují, 

zda se rodina a pacient dokáží účinně vypořádat se se závažnou situací či nikoliv (Block, 2006).  
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6 Spektrum reakcí 

Psychické strádání je pro všechny terminálně nemocné pacienty a jejich rodiny 

univerzálním zážitkem. Kromě fyzické bolesti patří mezi hlavní zdroje psychického strádání 

zármutek nad aktuálními a očekávánými ztrátami, strach a nejistota z budoucnosti, ztráta 

smyslu a autonomie, nevyřešené záležitosti, pocity, že jsou na obtíž či obavy a strach 

o své blízké. Toto psychické strádání se může projevovat jako smutek, zoufalství, strach, 

úzkost, zármutek, pocity ztráty a osamělost (Block, 2006; Ruijs, Kerkhof, van der Wal & 

Onwuteaka-Philipsen, 2013). 

Negativní reakce, které terminální stadium nemoci u pacientů vyvolává, souhrnně 

nazýváme distress. Distress je multifaktoriální nepříjemná emoční zkušenost – psychologická 

(kognitivní, behaviorální, emocionální) a sociální, která může narušovat schopnost účinně 

se vyrovnávat s nemocí, jejími fyzickými příznaky a léčbou. Distress se táhne podél kontinua 

od běžných pocitů zranitelnosti, smutku a strachu až po problémy jako je deprese, úzkost, 

panika, sociální izolace či existenciální a duchovní krize (Holland et al., 2007). 

Pro pacienty s život ohrožujícím onemocněním je komplexní psychosociální 

diagnostika důležitá a užitečná, stejně jako posouzení fyzických obtíží. Systematické 

psychologické hodnocení umožňuje identifikovat jedince, kteří potřebují odbornou pomoc. 

Současně poukazuje na oblasti, ve kterých pacient strádá a umožňuje tak zdravotnickému 

personálu i rodině vhodně reagovat, podporovat pacienta a aktivně tyto oblasti řešit (Block, 

2006). 

Veškerý ošetřující personál by měl být dostatečně odborně vzdělán v posuzování 

a rozlišování hlavních typů psychologického distressu u umírajících pacientů a u členů jejich 

rodiny, včetně rozlišování běžných psychických nemocích vznikajících na konči života (Block, 

2006). Zároveň je třeba, aby se vybavili psychosociálními a duchovními klinickými nástroji, 

které budou napomáhat lepšímu porozumění a následnému řešení problémů v péči o terminálně 

nemocné pacienty (Crunkilton & Rubins, 2009).  
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6.1 Popření 

Popření patří mezi základní obranné mechanismy u život ohrožujících onemocněních. 

Jedná se o popření těžké informace a umožňuje pacientovi zachování psychické stability. 

Z klinického hlediska je vhodné rozdělit popření na adaptivní a maladaptivní. 

Maladaptivní forma popření je charakteristická popřením existence vážného 

onemocnění. Toto popření se vyznačuje rigiditou víry, že člověk není vážně nemocný. 

Zhoršování stavu je dáváno za vinu neschopnosti lékařů a zdravotnického personálu. 

A tak pacienti často vyžadují další a další léčební procesy, či jiné a lepší lékaře. 

Pacienti neodmítají jen paliativní léčbu, ale vyhýbají se otevřené diskuzi o smrti 

i o navrhovaném léčebném plánu. Mimo to mají větší problémy se zvládáním fyzických 

symptomů onemocnění. Oproti adaptivnímu popření však maladaptivní forma není vědomým 

rozhodnutím (Block, 2006; Zimmermann, 2007). 

Popření však může být i prospěšný mechanismus, který umožňuje pacientům žít 

v přítomnosti, užívat si a docenit čas, který jim ještě zbývá. Adaptivní popření může vést 

ke zvýšené schopnosti přizpůsobit se omezením, která s sebou terminální onemocnění přináší. 

Může navíc zlepšit také morálku, optimismus a naději. Pacient si je sice vědom, že je terminálně 

nemocný, ale vědomě se rozhodne odsunout tuto skutečnost stranou ve prospěch žití (Block, 

2006; Zimmermann, 2007). 

6.2 Deprese 

Mezi základní symptomy deprese podle DSM-V patří depresivní nálada, výrazně 

snížený zájem a potěšení z většiny činností, významný úbytek na váze, nespavost 

či hypersomnie, únava a vyčerpání, snížená schopnost soustředit se, opakující se myšlenky 

na smrt a další (American Psychiatric Association, 2013). 

Rozlišení symptomů deprese od symptomů terminálního onemocnění je však velmi 

obtížné. Fyzické symptomy jako zhoršený spánek, nechuť k jídlu či vyčerpání mohou být 

způsobeny samotnou nemocí nebo léčbou. Taktéž opakující se myšlenky na smrt mohou být 

adekvátní reakcí na situaci, ve které se pacient nachází, spíše než symptom deprese. 

Proto je důležité zvážení všech možných preexistujících rizikových faktorů. Mezi ně patří 

historie deprese, nedostatečné rodinné zázemí a sociální podpora, zneužívání návykových látek 

či deprese v rodinné anamnéze (Fine, 2001). 
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Potenciální překážkou diagnostiky a léčby deprese u terminálně nemocných pacientů 

je obecné přesvědčení, že deprese je u těchto pacientů univerzální zkušeností. Velká část 

pacientů s pokročilým onemocněním není depresivní, ačkoliv si na depresivní náladu či jiné 

depresivní symptomy mohou stěžovat. Určení prevalence deprese však závisí na použitých 

diagnostických metodách a kritériích. Odhaduje se, že depresí trpí 25-77 % z celkového počtu 

pacientů (Fine, 2001; Rabkin, McElhiney, Moran, Acree & Folkman, 2009; Van der Lee, 

Swarte, Van der Bom, Van der Bout & Heintz, 2006).  

6.3 Úzkost 

Úzkost je z jedním z nejčastějších důvodů psychologické konzultace u pacientů 

v konečném stadiu rakoviny. Úzkost má fyzické, psychologické, sociální, duchovní i právní 

aspekty. Je často spojena s nižší úrovní wellness, zvýšenou mírou insomnie, sníženou důvěrou 

v lékaře a neochotou spolupracovat (Kolva, Roselfeld, Pressin, Breitbart & Brescia, 2011). 

U většiny pacientů v terminálním stadiu nemoci je úzkost normálním a očekávaným 

důsledkem vzhledem k nejistotám, které s sebou vážné onemocnění a blížící se smrt přináší. 

Úzkost je obecně popisována jako pocit bezmoci nebo strachu, který je spojován s pocitem 

ztráty kontroly nad životem (Chochinov & Breitbart, 2000). Může se projevit jako agitace, 

nespavost, neklid, pocení, tachykardie, hyperventilace či napětí. Stejně jako u deprese je však 

velmi obtížné fyzické projevy úzkosti odlišit od symptomů onemocnění (Fine, 2006). 

Úzkost se může projevovat přehnanými či naopak apatickými reakcemi na symptomy 

či ošetření. Chování pacientů se může zdát nekonzistentní a impulsivní. Často je snížená 

schopnost udržet pozornost a zpracovat informace, jež jim jsou sdělovány, a tak pokládají stejné 

otázky stále dokola (Stiefel & Razavi, 1994). 

Nízká úroveň úzkosti může pacienta povzbudit a podnítit v adaptaci a v jeho zvládání. 

Vysoká úroveň úzkosti narušuje jeho fungování a je zjevně problematická. Stejně jako 

u deprese je nutné vyhodnotit veškeré preexistující rizikové faktory. I u úzkosti se může jednat 

o zneužívání návykových látek či léků. Příčinou úzkosti však může být i nedostatečné léčení 

symptomů onemocnění, zejména bolesti (Block, 2006). 

Právě obavy z bolesti a průběhu nemoci, dopady nemoci na členy rodiny, separace, 

hospitalizace v neznámém prostředí s neznámými pečovateli, osamělost a izolace mohou být 

významnými faktory, jež přispívají k úzkosti (Block, 2006). Stiefel a Razavi (1994) vytvořili 

typologii úzkostných syndromů u pacientů v terminálním stadiu nemoci. Mezi ně patří 

například situační úzkost, organická úzkost, psychiatrická úzkost a existenciální úzkost. 
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6.4 Strach 

Thanatofobie, neboli strach ze smrti, je forma úzkosti, jež je charakterizována strachem 

z vlastní smrti nebo z procesu umírání. V anglické literatuře je termín thanatofobie volně 

zaměnitelný s úzkostí ze smrti (death anxiety). Určité obavy ze smrti, či z procesu umírání jsou 

zcela normální i u zdravé populace. Dle výzkumů se starší či nemocní spíše obávají procesu 

umírání, zatímco mladší a zdraví lidé se více bojí smrti samotné (Cadman, 2018; Sinoff, 2017).  

Určitá míra strachu je v paliativní péči společnou charakteristikou všech pacientů. 

Míra strachu je však zcela individuální a ovlivněna mnoha faktory. Mezi ty základní patří věk, 

pohlaví a náboženská víra (Tsai, Wu, Chiu, Hu & Chen, 2005). Tomer a Eliason (2000) také 

poukazují na další možné faktory, jež ovlivňují úroveň obav ze smrti. A to postoje vůči smrti 

jako takové, lítost nad minulostí i budoucností a nepřímo také převládající copingové strategie.  

První proměnnou, jež souvisí se strachem je věk. Z výzkumů nicméně není zcela jasné, 

jak spolu souvisí. I přesto, že ve společnosti panuje představa, že starší obyvatelé se smrti 

obávají více, některé výzkumy ukazují spíše na negativní korelaci (Keller, Sherry & Piotrowski, 

1984, Neimeyer, Moore & Bergley, 1988). Jiné neprokázaly žádný významný rozdíl (Tsai et 

al., 2005). Avšak u výzkumu, který měl širší věkové rozpětí v rámci stratifikovaného výběru 

byl zjištěn nelineární vztah. Strach ze smrti by měl dosahovat relativně vysoké úrovně mezi 

mladými dospělými, dosáhnout vrcholu by měl během období středního věku a následně by 

měl s přibývajícím věkem klesat až na nejnižší úroveň (Gesser, Wong & Reker, 1988). 

Ani výzkumy zkoumající korelaci mezi strachem ze smrti a pohlavím neposkytují 

jednoznačné výsledky. Některé výzkumy ukazují, že ženy mají tendenci skórovat v míře 

strachu výše nežli muži (Iammarino, 1975; Neimeyer, Bagley & Moore, 1986). Další výzkumy 

však žádné takové výsledky nepodpořily (Dickstein, 1972; Nehrke, Bellucci & Gabriel, 1978).  
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7 Role psychologa v péči o terminálně nemocné pacienty 

Jak již bylo v předchozí kapitole zmíněno, je zřejmé, že pacienti v terminálním stadiu 

nemoci zažívají emoční distress a různá psychická onemocnění. Prevalence těchto onemocnění 

je různá, ale variabilita jejich výskytu je u terminálně nemocných pacientů menší. Mezi zcela 

běžné patří emoční úzkost a deprese (Zabora et al, 1997). Mnohem důležitější, než přesné počty 

výskytu různých onemocnění jsou však výsledky výzkumů, které uvádí zvýšenou úroveň 

psychosociálních potřeb v pokročilých stádiích nemoci, jež nejsou řádně naplňovány (Sanson-

Fisher et al., 2000; Slevin et al., 1996; Soothill et al, 2001). 

Příčinou může být selektivní pozornost zdravotnického personálu k potřebám pacientů. 

Převládá tendence zaměřovat se na fyzické problémy a mnohem méně na problémy emoční 

a psychosociální. Psychologické problémy a emoční potřeby tak nejsou dostatečně 

identifikovány, což vede k jejich nedostatečnému uspokojování (Dennison, 2007; Ford, 

Fallowfield & Lewis, 1996; Heaven & Maguire, 1997; Sanson-Fisher et al., 2000). 

Příležitostí v rámci paliativní medicíny, které se v poslední době psychologům naskýtají 

je mnoho. Psychologické služby jsou užitečné nejen pro pacienty v terminálním stadiu 

onemocnění, ale i pro jejich rodiny a veškerý zdravotnický personál. Psychologové mohou 

poskytovat psychologickou diagnostiku, intervence pro pacienty a jejich rodiny, konzultace 

či psychologickou podporu zdravotnického týmu, terapii zármutku či další různé druhy terapií 

(Haley, Larson, Kasl-Godley, Neimeyer & Kwilosz, 2013). 

7.1 Psychologická péče o pacienta 

V životě pacienta a jeho rodiny mohou psychologové přispět svou péčí ve čtyřech 

různých obdobích: a) před diagnostikou smrtelného onemocnění, b) po sdělení diagnózy 

a prognózy, c) během terminálního stadia onemocnění a d) po smrti pacienta s pozůstalými.  

7.1.1 Období před diagnostikou smrtelného onemocnění 

Psychologové mohou svými znalostmi a dovednostmi výrazně přispět v prevenci 

nemocí a podpoře zdraví u zdravé populace. Jejich znalosti jsou také využívány v péči 

o pacienty nemocné nebo pacienty s chronickým onemocněním. V těchto případech mohou 

psychologové povzbudit pacienty v plánování a dodržování léčby, jež bude v souladu s jejich 

osobními hodnotami. Vzhledem k tématu se o této fázi již více rozepisovat nebudu. 
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7.1.2 Období po sdělení diagnózy a prognózy 

Informace o terminálním charakteru onemocnění je pro pacienty obtížná a spojena 

s řadou emočních reakcí. Psychologové mohou pacientům pomoci tyto pocity pochopit 

a zvládat, porozumět jejich diagnóze. Taktéž mohou pomoci komunikovat přání ohledně léčby 

zdravotnickému personálu i rodině.  

Nejvíce výzkumů bylo provedeno na pacientech, kterým byla diagnostikována 

rakovina. Psychologická tíseň se objevuje u všech typů a ve všech stádiích rakoviny, což jasně 

poukazuje na potřebu psychologické podpory jako důležité oblasti v péči o terminálně nemocné 

pacienty. Mezi nejčastější psychologické problémy patří deprese, úzkost a vyčerpání (Baum & 

Andersen, 2001; Jacobsen et al., 2002; Levy, 1993; Zabora et al., 1997) 

7.1.3 Terminální stadium onemocnění 

U pacientů, u kterých nemoc pokročila natolik, že pro ně již z pohledu kurativní 

medicíny není možné nic udělat, dochází ke změně v poskytované péče. Kurativní péče se mění 

na péči paliativní, jež je zaměřená na zlepšení kvality života (wellness) a zmírnění utrpení. 

Především se zaměřuje na symptomy nemoci, vedlejší účinky léčby a zvládání bolesti 

(Haley et al., 2003; Skála, Sláma, Vorlíček & Kabelka, 2011). 

Tento přechod je pro pacienty i členy jejich rodiny velice náročný. Psychologové mohou 

poskytovat nejen psychologickou podporu, ale i psychosociální intervence a pomoci vyrovnat 

se s předčasným zármutkem, duševními poruchami, existencionálními a duchovními problémy 

či pomoci zvolit vhodné copingové strategie. Pacient také začne rekapitulovat svůj život 

a mohou se tak objevovat nevyřešené životní otázky a problémy. Stejně jako v předchozím 

období, i zde mohou pomoci pacientovi komunikovat jeho přání rodině a zdravotnickému 

personálu (Haley et al., 2003). 

S tím, jak nemoc postupuje, dochází k nárůstu fyzických obtíží. Mezi ty hlavní patří 

dušnost, bolest, kašel, nechutenství, nevolnost, zácpa a poruchy spánku. V důsledku dušnosti 

a přetrvávajícím obtížím dochází často k nárůstu úzkosti, nejistoty i strachu z bolesti. 

Úzkost a strach však mohou zpětně negativně ovlivňovat zvládání fyzických obtíží (Fine, 2006; 

Turk & Feldman, Holland & Chertkov, 2000). 

Psychologové mohou poskytnout řadu intervencí, jež mohou pomoci pacientovi zvýšit 

pocit kontroly. Mohou pacienty naučit různé kognitivní copingové strategie, např. relaxační 

a dýchací techniky, vizualizaci či pozitivní imaginaci. Členové rodiny se mohou naučit, jak tyto 

techniky vést a tím aktivně podporovat pacienta (Turk & Feldman, 2009).  
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7.1.4 Po smrti pacienta s pozůstalými 

Konec života pacienta je pro pozůstalé začátkem nového pozměněného života. V tomto 

období jsou kladeny nároky na psychology, jež musí být schopni rozpoznat biopsychosociální 

dopady úmrtí na členy rodiny a musí si být vědomi komplikací, jež se v procesu truchlení 

mohou objevovat (Haley, Larson, Kasl-Godley, Neimeyer & Kwilosz, 2003).  

I přesto, že se většina pozůstalých dokáže s úmrtím blízké osoby účinně vyrovnat, bývá 

truchlení spojováno s narušením endokrinních funkcí, s poruchami spánku, úzkostmi 

i panickými záchvaty. V jednom z výzkumů minulého století bylo sledování 4 486 vdovců, 

kteří v porovnání s ženatými muži vykazovali o 40% vyšší úmrtnost v prvních 6 měsících 

po ovdovění (Buckley et al., 2012; Hall & Irvin, 2001). 

Tyto výzkumy jasně dokazují, že smrtí pacienta psychologická péče v rámci paliativní 

medicíny nekončí. Mnoho stresorů, které se pojí s hlubokou ztrátou, jež úmrtí partnera jistě je, 

může mít vážný až smrtelný dopad na určitou skupinu pozůstalých (Haley et al., 2003). 

7.2 Psychologická podpora a vzdělávání zdravotnického personálu 

7.2.1 Vzdělávání zdravotnického personálu 

Pokroky ve zdravotnictví, diagnostice i vývoji léků vytváří bioetická dilemata a řadu 

výzev, kterým zdravotnický personál, v péči o terminálně nemocné pacienty, musí čelit. 

Paliativní péči nejčastěji potřebují starší lidé, kteří jsou mnohem více náchylní k osamělosti, 

k většímu podceňování bolesti a mají vyšší citlivost na léky a jejich vedlejší účinky 

(Lyness, 2004). Zdravotnický personál však často postrádá dostatečné vzdělání a schopnosti, 

které jsou v péči o terminálně nemocné pacienty třeba. Takto nevyškolený personál má poté 

větší tendence se umírajícímu pacientovi vyhýbat, což vede k prohlubování izolace a osamělosti 

(Yeolekar, Mehta, Yeolekar, 2008). Mezi hlavní překážky v poskytování optimální paliativní 

péče kromě nedostatečného vzdělání a přípravy, patří také emoční distress, přepracování a stres 

(Woo, Maytal & Stern, 2006). 

Vzdělávání v oblasti paliativní péče a komunikačních dovednostech je na mnoha 

lékařských fakultách zanedbávané. Výzkum na 1 455 studentech medicíny a 287 lékařských 

rezidentech odhalil, že pouhých 18 % bylo dostatečně vzděláno v poskytování péče terminálně 

nemocným pacientům. Navíc 40 % lékařských rezidentů se necítí být dostatečně v této oblasti 

vzděláno tak, aby mohli své znalosti předávat svých mladším kolegům (Sullivan, Lakoma & 

Block, 2003).  
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Dostatečné vzdělaní v paliativní péči však není poskytnuto ani zdravotním sestrám. 

V péči o terminálně nemocné pacienty jsou vystaveny různým formám distressu, které 

nedůvěra ve vlastní schopnosti a dovednosti ještě zhoršují. Mezi nejčastější patří emocionální 

distress, přetížení, stres, úzkost, bezmoc, nejistota, frustrace a smutek (Ablett & Jones, 2007; 

Browall, Henoch, Melin-Johansson, Strang & Danielson, 2014) 

V České republice je paliativní péče vyučována na středních a vyšších zdravotnických 

školách. A to především v rámci předmětů ošetřovatelství, psychologie, sociální a zdravotnická 

psychologie a etika v ošetřovatelství. Na rozdíl od Slovenské republiky v České republice 

vysokoškolský vzdělávací program v oboru paliativní péče neexistuje (Majkovičová, 2013). 

Lékaři mají možnost specializace v oboru paliativní medicíny formou postgraduálního 

vzdělávání. V roce 2017 bylo v České republice celkem 130 lékařů atestovaných v oboru 

paliativní medicíny a dalších 40 jich bylo zařazeno do atestační přípravy (Kolářová, 2017). 

7.2.2 Psychologická podpora 

Psychologové mohou svými odbornými znalostmi přispět v podpoře zdravotnického 

personálu mnoha způsoby. Empirické důkazy poukazují na negativní dopady stresu 

na pracovišti. Ten je spojen se špatnou výkonností, vysokou mírou absence v důsledku různých 

onemocnění a zvyšující se agresivitou na pracovišti (Sutherland, 2001). 

Mezi nejdůležitější formy podpory patří podpora emocionální. Ta je charakteristická 

péči, empatií a důvěrou. Emocionální podpora může být poskytována prostřednictvím 

individuální psychoterapie, či podporou vztahů v rámci zdravotnického týmu (Sutherland, 

2001). 

Další formou pomoci může být samotná psychologická intervence zaměřená na stress 

management. Techniky zaměřené na emoce pracují s regulací negativních emočních reakcí. 

Ke snížení stresu a negativních emočních reakcí mohou být využity různé kognitivně 

behaviorálně techniky. Mezi hlavní patří relaxační techniky, pozitivní reframing či nácvik 

mindfullness (APA, 2020a). Existují také techniky zaměřené na zvládnutí problému, které 

mohou zahrnovat generování náhodných řešení či nácvik asertivního chování (APA, 2020b).  
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8 Psychologické intervence 

Cíle psychoterapie jsou pro každého pacienta a jejich rodiny jedinečné. Psychoterapie 

však může představovat psychologickou příležitost k růstu, možnému snížení tísně a symptomů 

a optimalizace kvality života (Lemay & Wilson, 2008).  

Během posledních 20 let se odborná psychologická komunita zaměřila na vývoj 

a hodnocení polostrukturovaných psychosociálních terapií, které se zabývají úzkostí 

a existenčním utrpením. Čtyři formy psychologických intervencí byly podrobeny hlubšímu 

zkoumání a výsledky naznačují, že jsou k léčbě terminálně nemocných pacientů nejvhodnější 

(Ftanou, Pascoe, & Ellen, 2017). 

8.1 Expresivní skupinová terapie zaměřená na podporu (SEGT) 

Expresivní skupinová terapie byla původně vyvinuta s cílem poskytnout pacientům 

v pokročilém stadiu rakoviny podpůrné prostředí ve kterém se naučí přizpůsobit 

se požadavkům nemoci a naučí se žít plně a autenticky. Cílem je zlepšení celkové kvality 

života, včetně možného zpomalení regrese nemoci (LeMay & Wilson, 2008). 

SEGT je dlouhodobá nestrukturovaná skupinová intervence pro pacienty 

s diagnostikovaným pokročilým onemocnění. Celkem se skládá z 52 sezení. Existuje i její 

krátkodobá forma, která se skládá z 12 sezení. Sezení se konají jednou týdně a trvají 90 minut. 

V rámci sezení je pozornost zaměřena na obavy ze smrti, zlepšení komunikace s rodinou 

a přáteli, zvládání bolesti či na reorganizaci života a přizpůsobení se povaze onemocnění. 

Cílem je vytvoření podpůrného prostředí, celkové zlepšení nálady, zlepšení vnímání 

sebehodnoty, snížení izolace a osamělosti (Spiegel & Spira, 1991). 

8.2 Terapie zaměřená na smysl (MCGP/IMCP) 

Touha zemřít je často spojena s depresí, ztrátou smyslu a beznadějí. Z toho důvodu byla 

vytvořena terapie zaměřená na smysl. Hlavním cílem této terapie je pomoci pacientům 

v pokročilém stádiu onemocnění najít a pochopit smysl onemocnění a života, zlepšit duchovní 

pohodu a zvýšit kvalitu života (Breitbart & Heller, 2003). 

  



 

34 

Terapie zaměřená na smysl může být skupinová (MCGP) nebo individuální (IMCP). 

Terapie se konají každý týden po dobu 8 týdnů. Jedno sezení trvá 90 minut a je věnováno 

samostatnému tématu. Pacienti jsou v průběhu sezení vybízeni, aby zkoumali filozofické 

životní otázky, jež jim přijdou smysluplné a sdílením těchto niterních pocitů vytvářeli pocit 

sounáležitosti (Breitbart et al., 2015). 

8.3 Terapie důstojnosti (DT) 

Život ohrožující onemocnění často vede ke snížení důstojnosti člověka. 

Ztráta důstojnosti může vést k příznakům úzkosti, deprese, pocitů bezcennosti a beznaděje. 

Ztráta životního smyslu a ztráta důstojnosti koreluje s přáním urychlené smrti (Chochinov, 

Hack, Hassard, Kristjanson, McClement & Harlos, 2005; McClain, Rosenfeld & Breitbart, 

2003).  

Terapie důstojnosti je individuální formou intervence pro pacienty blížící se k smrti. 

Usiluje o posílení pocitů sebehodnoty, smyslu a účelu za účelem snížení úroveň jejich 

zoufalství. Jedná se o nejkratší z uvedených intervencí, skládající se z pouhých třech sezení, 

která se zpravidla konají u pacientova lůžka (Rosenberg, 2018).  

Mnoho výhod této terapie vyplývá z vytvoření trvalého odkazu, většinou ve formě 

dokumentu. Terapeut pokládá otázky a vybízí pacienta, aby přezkoumal důležité aspekty 

a ponaučení svého života. Tyto rozhovory se mohou nahrávat, přepisovat, upravovat a vracet 

pacientům k revizi. Takto dokončený dokument je nakonec přenechán pozůstalým jako osobní 

vzpomínka na zemřelého (Chokinov et al., 2005). 

8.4 Terapie zaměřená na zvládání rakoviny a smysluplný život 

(CALM) 

Pro pacienty s pokročilým nádorovým onemocněním byla vytvořena speciální CALM 

terapie. Jedná se o krátkou psychologickou intervenci, která může trvat 3 až 6 sezení. 

Psychoterapeutická sezení jsou určena k prevenci deprese a úzkosti spojenými s koncem života. 

CALM terapie se zaměřuje především na zvládání symptomů a komunikaci se zdravotnickým 

personálem, změny v osobnosti a změny ve vztazích s ostatními, ale také smyslu a významu 

života a onemocnění. Cílem je zlepšit celkovou duchovní pohodu, náladu a zmírnit strach 

ze smrti (Rodin et al., 2018). 
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Návrh výzkumného projektu 

V literárně přehledové části byly představeny dosavadní poznatky z oblasti paliativní 

medicíny se zvláštním zaměřením na proces, kterým pacienti prochází při vyrovnáváním 

se s vlastním terminálním onemocněním. Byly uvedeny nejdůležitější faktory ovlivňující 

prvotní reakci i následný průběh tohoto procesu. Konečně byla demonstrována důležitost 

psychosociálních potřeb terminálně nemocných pacientů a možnosti jejich opomíjení ze strany 

zdravotnického personálu. Nastíněny byly i způsoby, kterými mohou psychologové svými 

odbornými znalostmi přispět ke zlepšení péče o terminálně nemocné pacienty. 

1 Cíle výzkumu a výzkumné otázky 

Cílem navrhovaného výzkumného projektu je zmapovat současnou situaci 

v poskytování psychologické péče a naplňování psychosociálních potřeb z pohledu 

zdravotnického personálu a terminálně nemocných pacientů. Na základě zjištěných výsledků 

pak bude možné identifikovat problematické oblasti, které budou moci být podrobněji 

zkoumány v českém prostředí, za použití konkrétnějších hypotéz. 

Výzkumný projekt bude rozdělen do dvou částí. V první části budou vedeny 

polostrukturované rozhovory, jejichž cílem bude zmapování názorů a postojů zdravotnického 

personálu na danou problematiku. Především, zda se z jejich pohledu dostává pacientům 

psychosociální podpory, a v jaké míře. V druhé části budou vedeny polostrukturované 

rozhovory se samotnými pacienty s cílem zjistit, jak jsou spokojeni právě s naplňováním svých 

psychosociálních potřeb. 

Z výše zmíněného tak vyplývají následující obecně stanovené výzkumné otázky: 

• Jak vnímá zdravotnický personál psychosociální potřeby terminálně nemocných 

pacientů? Považují tyto potřeby za důležité? Jak tyto potřeby dle jejich názoru 

naplňují a kolik jim věnují času? Jak vnímají své limity a limity pracoviště 

v naplňování těchto potřeb? 

• Jak vnímají pacienti péči, která jim je poskytována? Dostává se jim 

psychosociální podpory? V jakém rozsahu? Vnímají poskytovanou podporu jako 

dostačující? Chybí jim v tomto ohledu některá složka péče? Co je pro ně při 

poskytování psychosociální péče podstatné? 
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2 Design výzkumného projektu 

Vzhledem k tématu a záměru komplexně zmapovat současnou situaci v poskytování 

psychologické péče a naplňování psychosociálních potřeb byl pro návrh výzkumného projektu 

zvolen kvalitativní výzkum. Nabízí se jako nejvhodnější, protože umožňuje hlubší vhled 

a zároveň dává možnost pro otevření subjektivně významných oblastí či témat dotazovaných. 

Výchozí metodou pro analýzu dat byla zvolena zakotvená teorie, jež se snaží 

o systematické shromažďování údajů o zkoumaném jevu a analýzu těchto údajů. 

Zakotvená teorie nezačíná teorií, která by byla následně ověřována, nýbrž začíná zkoumanou 

oblastí a nechává vynořit významné prvky zkoumaného fenoménu, bez předjímání těchto prvků 

výzkumníkem. Cílem je kromě vytvoření teorie, také lepší porozumění zkoumanému jevu 

a zasazení do souvislostí. Tím dává výzkumníkovi možnost být i úspěšnější v jeho předvídání 

a ovlivňování (Řiháček, Čermák & Hytych, 2013; Strauss & Corbinová, 1999). 

Současně dává výzkumnému procesu systematičnost a napomáhá výzkumníkovi překonávat 

předsudky a předpoklady, které jsou do výzkumného procesu přinášeny, či tvořeny v jeho 

průběhu (Hendl, 2016). Vzhledem k povaze výzkumu, jehož cílem je jít především do hloubky, 

lépe porozumět a zmapovat dané téma, budou vynechány některé kroky zakotvené teorie. 

Především se jedná o přibírání respondentů a shromažďování nových dat. V praxi je zcela 

legitimní využít ve výzkumném projektu pouze některé aspekty metody zakotvené teorie a jiné 

vynechat (Řiháček et al., 2013). 

Data budou sbírána metodou moderovaného rozhovoru (interview), přesněji formou 

polostrukturovaných rozhovorů. Výhodou je existence základního tematického rámce, 

flexibilita a možnost přizpůsobení se osobnostním specifikům respondenta. Tematický rámec 

je možné podle potřeb rozšiřovat o další okruhy jež se mohou při sbírání dat vynořovat. 

Vzhledem k existenci tohoto tematického rámce je zajištěn minimální počet témat a otázek, 

které bude mít tazatel za povinnost probrat. Jednotlivé otázky lze klást dle potřeby v libovolném 

pořadí za účelem maximalizace výtěžnosti interview (Miovský, 2006). 

Pro polostrukturované rozhovory je nejdůležitější právě vytvoření vhodných otázek. 

Otázky musí být srozumitelné, správně formulované a zároveň musí pokrývat oblast zájmu. 

Vzhledem k závažnosti tématu, především při rozhovorech s pacienty, je důležité věnovat 

pozornost emocionálnímu ladění respondentů. Na začátku bude třeba navodit atmosféru, 

která bude dotazovaným příjemná a budou se v ní cítit bezpečně. Citlivější otázky budou 

ponechány ke konci rozhovoru (Hendl, 2016). 
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3 Výzkumný soubor 

Z důvodu kvalitativního designu výzkumu bude do hloubky zkoumán menší výzkumný 

vzorek. V případě tohoto výzkumného projektu bude výzkumný soubor rozdělen na dvě 

skupiny, které jsou však vzájemně propojeny. Zájmem tohoto výzkumu je vnímání poskytování 

psychologické péče a naplňování psychosociálních potřeb v léčebnách pro dlouhodobě 

nemocné z pohledu pacientů a zdravotnického personálu (zdravotní sestry, lékaři). 

Skrze internetový vyhledávač Google, popřípadě přes webové stránky Všeobecné 

zdravotní pojišťovny (www.vzp.cz) budou vyhledány Léčebny dlouhodobě nemocných. 

Vzhledem k možnostem výzkumníka budou vybrány takové LDN, které sídlí v Praze 

nebo ve Středočeském kraji. Takto vybraným zařízením budou zaslány emaily s prosbou 

a žádostí o provedení výzkumu a se všemi stěžejními informacemi o výzkumném projektu, 

včetně tematických okruhů samotného rozhovoru. 

Vedení těch LDN, jež budou souhlasit s účastí ve výzkumu, informují o možnosti 

účastnit se výzkumu své zaměstnance a klienty. Do skupiny zdravotnického personálu budou 

zahrnuti všichni zaměstnanci, kteří budou s účastí na výzkumu souhlasit, maximálně však 

v počtu 20 osob, kdy v ideálním případě bude tato skupina tvořena 10 ošetřujícími lékaři 

a 10 zdravotními sestrami. 

Do skupiny samotných pacientů budou zahrnuti všichni pacienti v terminální stadiu 

nemoci, kteří budou s účastní na výzkumu souhlasit, opět v maximálním počtu 20 osob. 

Aby bylo možné říci, že se pacient nachází v terminální stadiu nemoci je důležitou 

charakteristikou, aby diagnózou bylo progresivní nevratné onemocnění omezující život 

s předpokládanou délkou života kratší než 12 měsíců (Hui et al., 2014). Pokud to okolnosti 

umožní, budou respondenti vybráni a rozděleni dle jejich věku podle následujících skupin: 20-

35, 35-50, 50-65 a 65+. Ideální rozložení pacientů do skupin dle věku je znázorněno v Tabulce 

č. 1. 

Věk Počet respondentů 

20-35 let 5 

35-50 let 5 

50-65 let 5 

65 let a více 5 

Tabulka č. 1 Ideální rozložení terminálně nemocných pacientů dle věku 
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4 Metody získávání dat 

Za účelem získání hlubšího vhledu do problematiky a získání co největšího množství 

informací, byl jako hlavní metoda sběru dat vybrán rozhovor. Vzhledem k primárnímu záměru 

výzkumu získat data o názorech, postojích, záměrech, pocitech a přáních je rozhovor 

nenahraditelnou metodou (Ferjenčík, 2000).  

Před samotným sběrem dat budou vedeny dva pilotní rozhovory se zástupcem z každé 

skupiny. Tyto rozhovory budou sloužit k ověření srozumitelnosti a správné formulaci otázek. 

V rámci pilotních rozhovorů bude mít výzkumník možnost vyzkoušet si vedení 

polostrukturovaného rozhovoru a současně zmapovat jeho časovou náročnost. Navíc, vznikne 

příležitost sledovat reakce respondentů, zda v nich některé otázky nevyvolávají negativní 

pocity. V případě, že výzkumník narazí na problémy či nejasnosti, budou otázky následně 

vhodně upraveny. Data získaná v rámci pilotních rozhovorů nebudou zařazena do zpracování 

dat. 

Rozhovor bude rozdělen do tří fází. V první fázi bude respondentovi znovu představen 

cíl výzkumu a bude informován o průběhu rozhovoru. Zároveň bude respondent požádán 

o svolení k nahrávání rozhovoru za účelem lepšího zpracování a analýzy dat. Nahrávání 

rozhovoru také umožní výzkumníkovi vyšší míru soustředění na výzkumnou situaci 

i na respondenta. Respondent bude ujištěn, že zůstane v plné anonymitě a veškerý nahraný 

materiál bude po transkripci ihned smazán. Pokud by však tato skutečnost respondentovi vadila, 

bude rozhovor zaznamenán písemně. V této fázi budou také získány potřebné demografické 

údaje. Cílem výzkumníka je také v této fázi navodit atmosféru ve které bude respondentovi 

příjemně a bude se cítit při rozhovoru komfortně. 

Ve druhé fázi budou kladeny předem připravené otázky. Otázky budou navazovat 

na poznatky představené v literárně přehledové části. Bude se jednat převážně o otevřené 

otázky tak, aby respondent mohl odpovídat spontánně a vlastními slovy. 

Finální fáze rozhovoru bude věnována jeho ukončení. Respondentovi bude umožněno 

doplnit další informace k tématu, které v rozhovoru nezazněly a bude pobídnut k položení 

případných dotazů. Cílem této fáze je zajistit, aby respondent neodcházel s nepříjemným 

pocitem či nedokončenými myšlenkami. Výzkumník nabídne možnost dodatečného kontaktu, 

včetně zaslání výsledků výzkumného projektu. 
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5 Metody zpracování a analýzy dat 

Po dokončení sběru dat bude provedena podrobná transkripce získaných rozhovorů. 

Hendl (2012) zdůrazňuje, že i přes časovou náročnost je tato procedura podmínkou 

pro podrobné vyhodnocení dat. Důležitá místa budou zvýrazněna a opatřena komentářem. 

Analýza dat bude provedena za použití metody zakotvené teorie ve vícestupňovém 

kódovacím procesu. Zakotvená teorie je induktivně odvozována v procesu zkoumání jevu. 

Objevována, rozvíjena a provizorně verifikována prostřednictvím sběru dat a jejich analýzou. 

Rozvíjení teorie v průběhu sběru dat jí činí velice plastickou, což se může zdát na jednu stranu 

velice výhodné, ale klade to vysoké nároky na přesné a pečlivé protokolování a deskripci 

jednotlivých kroků (Miovský, 2006; Strauss & Corbin, 1990). 

Kódováním se rozumí analýza zjištěných údajů, konceptualizace a jejich následná 

integrace. Cílem zakódování je vytvoření přibližného rámce v jinak vysoce variabilním souboru 

dat. Kódování také umožňuje formulovat teorii v pozdní fázi výzkumného procesu (Hendl, 

2016; Miovský 2006). 

Analýza dat začíná otevřeným kódováním, jsou lokalizována a zvýrazňována témata 

v textu, kterým je přiřazováno určité označení. Cílem je vzájemným porovnáváním a tříděním 

významově podobných jednotek odhalit společná témata, tzv. kategorie. Každá kategorie 

je tvořena společnými znaky či charakteristikami, které jsou pro všechny jednotky společné. 

Důležité je v této chvíli pojmenovávat kategorie adekvátními názvy, tak aby byly originální. 

Doporučuje se využívat názvů či pojmů, které v rámci rozhovorů zazněli přímo od respondentů 

(Hendl, 2016; Miovský, 2006). 

Následuje axiální kódování, jehož cílem je naleznout příčiny a důsledky. Dochází tedy 

k hledání společných znaků a vztahů mezi jednotlivými kategoriemi a následnému zasazování 

do kontextu. Může tak docházet ke slučování jednotlivých kategorií, popřípadě rozdělování 

na subkategorie. Tato část klade velké nároky na analytické schopnosti výzkumníka. 

Nedostačující axiální kódování může vést ke vzniku tzv. chudé teorie (Hendl, 2016; Miovský, 

2006; Řiháček et al., 2013). 

Posledním krokem je kódování selektivní, tedy přezkoumávání dat, jehož cílem 

je vyhledat hlavní témata a kategorie, která budou tvořit ústřední koncept analýzy. K tomuto 

ústřednímu konceptu jsou vztaženy ostatní kategorie a subkategorie. Vznikne tak integrovaná 

síť důležitých kategorií, na jejichž základě bude výzkumník moct dospět k teoretické 

interpretaci získaných dat (Řiháček et al., 2013; Strauss & Corbinová, 1999). 
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6 Etika výzkumu 

V rámci tohoto výzkumného projektu bude kladen důraz na dodržování všech etických 

principů a norem. Budou následovány Etické zásady psychologů a kodex chování, které jsou 

k dispozici na webových stránkách Americké Psychologické Asociace (APA, 2017). 

Při oslovování Léčeben pro dlouhodobě nemocné budou poskytnuty přesné a detailní 

informace o výzkumném návrhu, jeho záměru a průběhu, včetně tematických okruhů rozhovoru 

a popisu zpracování dat. Od zařízení, která budou souhlasit s účastí na výzkumu bude 

vyžadována písemná forma potvrzení. 

Ještě před zahájením rozhovoru bude třeba od všech účastníků získat informovaný 

souhlas. Respondenti budou nejprve seznámeni s účelem výzkumu, postupech, očekávané době 

trvání i o samotném zpracování dat. Budou předem informováni a požádáni o svolení 

s nahráváním rozhovoru na diktafon. V případě, že s nahráváním nebudou souhlasit bude 

rozhovor zaznamenáván písemně. Zároveň budou ujištěni, že takto získané nahrávky budou 

ihned po transkripci dat smazány a veškerá data budou anonymizována, tak aby při publikování 

výzkumu nebylo možné jednotlivé respondenty identifikovat. Současně bude respektováno 

právo účastníka kdykoliv od výzkumu odstoupit. 

Konečně budou dodržovány hlavní principy jakéhokoliv výzkumu, a to princip 

beneficence a nonmaleficence. Při výzkumu bude blaho a nejlepší zájem respondentů stavěny 

na první místo. Vzhledem ke zkoumanému tématu bude obzvláště empaticky a s respektem 

přistupováno k rozhovorům se samotnými pacienty. Všem účastníkům bude nabídnuta možnost 

dodatečného kontaktu, včetně zaslání výsledků provedeného výzkumného projektu (Cavalieri, 

2001; Henry & Scales, 2012).  
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7 Diskuze 

Současná situace v poskytování psychologické péče a naplňování psychosociálních 

potřeb není v České republice příliš probádaným tématem. Z informací prezentovaných 

v literárně přehledové části je zřejmá důležitost psychosociálních potřeb i možné dopady 

na wellness pacienta v případě jejich opomíjení. V cestě poskytování kvalitní paliativní 

medicíny však stojí nedostatečné vzdělání a schopnosti zdravotnického personálu.  

Návrh kvalitativního výzkumu usiluje o zmapování současné situace v České republice 

v poskytování psychologické péče a naplňování psychosociálních potřeb z pohledu 

zdravotnického personálu a terminálně nemocných pacientů. Cílem výzkumného projektu 

je zjistit, zda se pacientům psychosociální podpory dostává a v jaké míře.  

Praktickým přínosem tohoto projektu je především zaměření se na české prostředí, které 

nabízí vcelku volné pole působnosti. V případě, že bude dosaženo hlubšího pochopení dané 

problematiky a budou identifikovány problematické oblasti, mohou být tyto poznatky 

v ideálním případě využity ke zlepšení úrovně poskytované paliativní péče a k edukaci 

zdravotnického personálu. 

Navrhovaný projekt se však potýká s řadou limitujících faktorů. Vzhledem 

k možnostem výzkumníka jsou k realizaci výzkumu vybrány léčebny pro dlouhodobě nemocné 

pacienty ve Středočeském kraji a Praze. Toto omezení může vést k určitému zkreslení dat, které 

by mohlo částečně vyřešeno zahrnutím dalších zdravotnických zařízeních. Těmi mohou být 

fakultní nemocnice či hospice. Nicméně se domnívám, že rozšíření výzkumného vzorku tohoto 

výzkumu, by mohlo vést spíše ke snížení jeho kvality, v důsledku nedostačujících časových 

a finančních možností výzkumníka. 

Stejně tak výzkumný soubor bude tvořen na základě dostupnosti a dobrovolnosti 

a limitující je i jeho velikost. Návrh počítá s 20 pacienty, 10 zdravotními sestrami a 10 lékaři. 

Myslím si, že velikost vzorku je vzhledem k časovým nárokům, jež vyplývají z výběru 

kvalitativního designu, dostačující. Pro formulaci silné teorie o daném jevu však nestačí.  

Tato omezení by mohla být v budoucnu, ošetřena provedením většího počtu 

souvisejících studií, které by zkoumaly poskytování psychologické péče a naplňování 

psychologických potřeb ve zdravotnických zařízeních po celé České republice. Takto sebraná 

data by mohla pomoci k vytvoření dotazníku, který by mohl být použit do kvantitativního 

výzkumu, jež by mohl sloužit k obohacení této kvalitativní studie.  
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Dalším úskalím může být samotná osoba výzkumníka a jeho subjektivní pohled na celou 

problematiku. Vzhledem k využití nestrukturovaného rozhovoru, mohou pozornosti 

výzkumníka uniknout důležité oblasti zkoumaného jevu. Do rozhovoru jsou vnášeny 

subjektivní úvahy, které mohou ovlivnit způsob pokládání otázek a data tak mohou být získána 

podle selektivních, a pro výzkumníka důležitých oblastí.  

Získaná data mohou být také ovlivněna nedostatečnou důvěrou respondentů vůči 

výzkumníkovi. Jedním z hlavních úkolů je vytvoření a udržení bezpečné atmosféry, ve které 

bude respondentovi příjemně, a bude tak otevřený k upřímnému sdílení informací. 

 Kvalitativní design studie a metoda zakotvené teorie klade velké nároky na analytické 

schopnosti výzkumníka. Předpokládá se určitá úroveň odborných znalostí a orientace v tématu. 

Nicméně k datům musí být přistupováno nezaujatě, bez subjektivních názorů a přesvědčení.  

Výše zmíněné limity bude třeba zvažovat po celou dobu realizace výzkumu. Jejich 

identifikace před samotným začátkem výzkumu a následné zohlednění během sběru 

a vyhodnocování dat je důležitým krokem, jež bude zajišťovat kvalitnější výsledky.  
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Závěr 

Bakalářská práce se zabývala problematikou naplňování psychosociálních potřeb 

a poskytováním psychologické péče u terminálně nemocných pacientů. Cílem bylo především 

shrnout dosavadní poznatky z oblasti paliativní medicíny a nastínit důležitost odborné 

psychologické péče. 

Terminálně nemocní pacienti mají zvýšené úrovně psychosociálních potřeb, které 

nejsou v současné době dostatečně naplňovány. Přehlížení těchto potřeb ze strany 

zdravotnického personálu může vést k psychickému a emocionální strádání, či různým 

psychickým poruchám. Mezi ně nejčastější patří deprese, úzkost, popření či strach. 

Tyto psychické poruchy mohou zpětně negativně ovlivňovat zvládání fyzických symptomů 

onemocnění. Tím se pacient dostává do bludného kruhu utrpení. 

Příčinou přehlížení těchto potřeb je především selektivita pozornosti zdravotnického 

personálu. Nedostatečné vzdělání, v psychosociálních aspektech paliativní péče, vede 

k tendenci zaměřovat pozornost na fyzické problémy a mnohem méně na problémy emoční 

a psychosociální. Nedůvěra ve vlastní schopnosti a dovednosti může vést také k tomu, 

že se zdravotnický personál umírajícímu pacientovi raději vyhne, čímž jen prohloubí jeho 

izolaci a osamělost. 

V rámci práce byly představeny možnosti, kterými mohou psychologové svou péči 

pomoci nejenom pacientům s jejich obtížemi, ale i zdravotnickému personálu ve zlepšování 

poskytování paliativní péče. Zmíněny byl čtyři formy psychologických intervencí, jež byly 

v posledních 20 letech podrobeny hlubšímu zkoumání a které se v léčbě psychických potíží 

terminálně nemocných pacientů zdají být nejvhodnější. 

Návrh kvalitativního výzkumu vycházel především z poznatků představených 

v literárně přehledové části. Jeho cílem je především zmapování aktuální situace v poskytování 

psychologické péče a naplňování psychosociálních potřeb v České republice. Data získaná 

v rámci tohoto výzkumu mohou v budoucnu pomoci identifikovat problematické oblasti 

a v ideálním případě být využity ke zlepšení úrovně poskytované paliativní péče a k lepší 

edukaci zdravotnického personálu.  
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Seznam zkratek 

APA – American Psychological Association 

CALM – Managing cancer and living meaningfully 

DSM-V – Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

DT – Dignity therapy  

IMCP – Individual meaning-centred psychotherapy 

MCGP – Meaning-centred group psychoterapy 

QOL – Quality of Life 

SEGT – Supportive-Expressive Group Therapy 

WHO – World Health Organization 


