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Teze disertační práce: Klinická pastorační péče má být 

součástí celkové péče o pacienta ( i v naší zemi). 



1. Východiska

a) Vývoj paliativní péče v České republice zatím 

nedosahuje obdobné úrovně jako v tzv. 

vyspělých zemích. V moderní historii našeho 

státu byla paliativní medicína jako obor spolu 

s léčbou bolesti uznána až v roce 20041, 

zatímco ve Velké Británii už v r. 1987.

b) Základní část WHO definice paliativní péče 

zní:  „Paliativní péče je přístup zlepšující 

kvalitu života pacientů a jejich rodin, kteří čelí 

problémům spojeným s život ohrožující 

nemocí, prostřednictvím předcházení a 

zmírňování utrpení pomocí včasného zjištění,

vyhodnocení a řešení bolesti a dalších 

fyzických, psychosociálních a duchovních 

potíží.“ (WHO 2002, 2006) Nedílnou součástí 

paliativní péče je tedy i péče o existenciální, 

                                               
1 V květnu 2004 vstoupil v platnost zákon č. 95/2004, ve kterém je 
poprvé uznán samostatný obor Paliativní medicína a léčba bolesti. 
Viz. VORLÍČEK, J. Paliativní medicína, s. 18. Dostupné rovněž na 
WWW: 
http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb04095&cd=76&typ
=r  



spirituální a náboženské potřeby nemocných.

c) Péče o existenciální, spirituální a náboženské 

potřeby nemocných je v našem zdravotnickém 

systému téměř neznámá (přestože v některých 

nemocnicích už nemocniční kaplani pracují) 

na rozdíl od dobře zavedené duchovenské 

služby v armádě a ve věznicích, o čemž svědčí 

i to, že čeština zatím nemá ustálený název pro 

tuto činnost.

d) Doslovný překlad anglického health care 

chaplaincy se mi jeví jako nevhodný, proto 

jsem na základě další terminologie 

v angličtině (Clinical Pastoral Education a 

Clinical Pastoral Training) začala používat 

slovní spojení klinická pastorační péče, kterou 

jsem definovala takto:

Klinická pastorační péče je péče o existenciální, 

duchovní a náboženské potřeby (otázky, potíže, 

problémy) nemocných i těch, kdo se o ně starají 

(zdravotníci, příbuzní a přátelé). Plně respektuje 



autonomii nemocného a jeho osobní hodnoty vycházející 

z jeho přesvědčení a z jím preferované kultury. 

V konceptu přístupu k celkovému utrpení (total pain) 

přispívá především snižováním existenciální úzkosti ke 

zlepšení či udržení kvality života pacienta a jeho 

blízkých.

Disertační práce je rozdělena do dvou základních 

celků, protože „je-li studium etiky aplikováno na profesní 

oblast, je nutné nejen diskutovat základní etické pozice, 

nýbrž také podstatu profese a okolnosti, za nichž se tato 

profese uskutečňuje.“2

Úvodní kapitolou první části disertace je kapitola 

Paliativní medicína. Tato kapitola poskytuje medicínský 

rámec, ve kterém má být klinická pastorační péče 

zasazena. Etymologie slova pallium částečně naznačuje 

úkol paliativní péče: „zakrýt hojivou rouškou“ projevy 

nevyléčitelné nemoci nebo „poskytnou plášť“ těm, kteří 

                                               
2GARRET, T. M., BAILLIE, H. W., GARRET, R. M., Health care ethics, 
Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1989, bez 
uvedení strany. Citováno podle: MUNZAROVÁ, M., Zdravotnická 
etika od A do Z, s. 15.



byli „ponecháni na mrazu“, protože jim kurativní léčba 

nemůže pomoci.

Paliativní péče je tedy péčí o nemocné 

s chronickým, život ohrožujícím onemocněním (řada 

nádorových onemocnění; některé kardiovaskulární 

choroby; autoimunní choroby: roztroušená skleróza, 

polyartritidy, systémový lupus erytematodes; 

degenerativní choroby; AIDS a další). Statistiky uvádějí, 

že přibližně 90% lidí umírá na chronická onemocnění, 

tedy onemocnění trvající řadu měsíců resp. let. Cílem 

paliativní péče je dosažení co nejlepší možné kvality 

života pacientů a jejich rodin.

C. Saundersová vypracovala koncept „celkové 

bolesti“ („total pain“), podle kterého je tělesná bolest 

nerozlučně spjata a vzájemně se ovlivňuje s utrpením 

(bolestí) v oblasti psychické, sociální i duchovní. 

Jednotlivé složky bolesti jsou provázané a jejich 

provázanost vystupuje do popředí zvláště 

v preterminálních a terminálních stádiích nemoci. 

Z konceptu total pain a následně z definice 

paliativní péče plyne, že komplexní léčba a péče 

o všechny příčiny utrpení vyžadují multidisciplinární 



přístup. Základní jednotkou pro poskytování paliativní 

péče je tedy multidisciplinární tým, jehož členem je i 

nemocniční kaplan.

WHO v současné době zdůrazňuje nezbytnost 

integrace kurativní a paliativní péče, aby se dosáhlo co 

nejvyšší kvality celkové péče o pacienta. Obdobný 

požadavek je vyjádřen i v akreditačním programu ESMO 

(European Society for Medical Oncology). V roce 2006 

obdrželo ESMO akreditaci i Komplexní onkologické 

centrum (Onkologická klinika 1.LF UK a VFN 

a Onkologický ústav na Pleši) a stalo se tak jedním 

z evropských center, které provádějí integrovanou 

onkologickou a paliativní péči, jejíž součástí je i péče 

spirituální/pastorační. V rámci tohoto Centra, resp. 

v rámci Onkologické kliniky funguje od r. 2006 také 

Jednotka klinické pastorační péče, která byla schválená 

kolegiem děkana 1.LF UK i ředitelem VFN.

Kapitola Konfrontace se smrtí přibližuje téma 

související úzce s paliativní medicínou. Od této 

konfrontace se odvíjí prožívání existenciální úzkosti i 

rozpoznání potřeb (jak nemocných, tak těch, kteří o ně 

pečují), které jsou předmětem klinické pastorační péče. 



Člověk si v konfrontaci se smrtí klade množství otázek, 

z nichž otázka po smyslu vlastní konečné existence je 

otázkou, kterou se člověk dostává do oblasti náboženské. 

Kapitoly Homo religiosus a Homo „a-religiosus“? 

vycházejí z religionistického pohledu na člověka a 

rozvádějí konstatování religionistiky, že člověk (i český) 

je homo religiosus a nábožensky se chová, zvláště ve 

vypjatých situacích. Náboženská situace v ČR je velmi 

rozmanitá (uvádím krátký přehled náboženství a 

náboženských směrů), charakterizovaná některými 

odborníky jako „světově unikátní laboratoř 

religionistiky“ (P. Říčan) nebo „pestrý veletrh 

náboženského zboží“ (T. Halík) či také „plachá 

zbožnost“ (T. Halík).

V kapitole Co je člověk? znovu nastiňuji 

skutečnost, že člověk nedokáže akceptovat smrt jako 

konec osobní identity a zmiňuji některé skutečnosti 

týkající se rozdílů mezi řeckým a semitským myšlením 

a vyjadřováním. Řecké myšlení pracuje s protiklady tělo

(sóma) a duše (psyché). Pro Bibli je specifická 

následující dialektika: básár/sarx a nefeš/psyché na 

straně jedné a ruach/pneuma na straně druhé. Přes 



podobnost slov nemá biblická dialektika nic společného 

s dialektikou řeckou, což nebylo v historii vždy 

respektováno a dodnes je zdrojem řady nedorozumění a 

nepochopení. 

V následující kapitole Duchovní potřeby 

nemocných, jejich blízkých a zdravotníků se věnuji 

existenciálním, duchovním /spirituálním a náboženským 

potřebám jak nemocných, tak jejich blízkých (i 

zdravotníků). Uvádím zde podle mého názoru 

nejtypičtější potřeby, které jednak vyplývají 

z předchozích kapitol, jednak jsem se s nimi já osobně 

během své desetileté praxe na klinice setkávala 

a setkávám. Jedná se o následující potřeby: potřeba 

smyslu; potřeba nesmrtelnosti, posmrtného života, 

věčného života; potřeba očištění a potřeba žít dál ve 

společenství s těmi, kteří odešli dříve z tohoto světa; 

potřeba vztahu – vztahu k člověku i vztahu k věčnosti, 

k osobnímu Ty; potřeba modlitby. 

Kapitoly Nemocniční kaplan – kaplan v historické 

perspektivě a v současnosti a Nástin současného stavu 

v ČR a moje práce uzavírají první část disertační práce. 

Krátce v nich popisuji stav poskytování klinické 



pastorační péče u nás a v Evropě, především ve Velké 

Británii. Klinická pastorační péče je v západních státech 

standardizovaná. V Evropě existuje Evropská síť 

nemocničních kaplanů, která má mimo jiné napomáhat 

právě vysoké kvalitě standardizované péče o 

existenciální, duchovní a náboženské potřeby nemocných 

a těch, kdo se o ně starají. 

Druhá část disertační práce je věnována etice. Ke 

zdůvodnění, proč má být péče o duchovní dimenzi 

člověka (nejen pacienta, ale i jeho blízkých a personálu) 

součástí celkové péče, a to jak medicíny akutní tak 

i medicíny chronických chorob, přistupuji z několika 

úhlů pohledu, resp. z několika pozic, které etika nabízí. 

V kapitole Kodexy a etická doporučení poukazuji na 

normy, kodifikované požadavky a doporučení, které se 

k pastorační péči ve zdravotnických zařízeních vztahují. 

Kapitola Etika založená na principech zdůvodňuje 

nezbytnost pastorační péče z pohledu principu 

nonmaleficience, beneficience, autonomie 

a spravedlnosti. Vzhledem k mému tématu můžeme 

nedodržení principu nonmaleficience charakterizovat 

jako neposkytnutí odpovídající péče, o které víme, že je 



žádoucí a že přispívá ke snižování celkového utrpení 

pacienta; je tedy přehlíženo právo na poskytování 

kvalitní paliativní péče. V principu beneficience jde o 

předcházení zlu a jeho odstraňování a dále o podporování 

a činění dobra. Jedná se tedy o popis jednání v zájmu 

druhých a o ochranu zájmů druhých. V případě paliativní 

medicíny jde o takovou činnost – provádění integrované 

komplexní léčby, která předchází a zmírňuje všechny 

aspekty utrpení. 

V kontextu lékařské etiky se respekt k autonomii

týká především práva nemocného na sebeurčení. Úhel 

pohledu na autonomii lze však v paliativní medicíně ještě 

rozšířit ve smyslu vnímání autonomie jako schopnosti 

ztotožnit se se svou vlastní historií a sebepojetím. Zde 

pastorační péče (především práce s životním příběhem)  

přispívá k tomu, aby byl pacient více sám sebou, aby 

jeho autonomie byla znovu objevována a budována.

V rámci principu spravedlnosti by měl být v ČR 

především odstraněn  „komplex legislativních, 

ekonomických, politických a společenských překážek“, 

aby mohlo dojít k rychlejšímu rozvoji paliativní péče 

v celém jejím rozsahu.



Následuje kapitola Etika odpovědnosti, ve které 

vycházím především z práce českého filozofa Jana 

Sokola a amerického filozofa německého původu Hanse 

Jonase. J. Sokol popsal tři kroky, ve kterých 

charakterizuje vznik odpovědnosti (první krok znamená 

vidět, slyšet; druhým krokem je přijetí vlastní svobody; 

třetím krokem je odpověď, kdy se člověk angažuje a 

zavazuje k určitému jednání). Tyto tři kroky uvádím do 

souvislosti s pastorační péčí, resp. jejím zavedením. 

V Jonasově teorii etiky odpovědnosti nejde o 

odpovědnost jednajícího člověka za jeho čin (to je 

vykonat dobro dobře), ale o odpovědnost ve smyslu 

odpovědět na vyzvání dobra – tedy o odpovědnost za 

uskutečnění dobra. V případě mé teze je tímto dobrem 

zavedení a provádění klinické pastorační péče.

Nakonec jsem zařadila kapitolu Etika založená na 

filozofii vztahu. Podkladem této kapitoly je filozofie 

francouzského filozofa litevského původu Emmanuela 

Lévinase. Evropský projekt Pallium vyzvedá Lévinasovu 

filosofii jako jedno z nejdůležitějších východisek pro 

filosofii paliativní péče. Lévinas se soustředil na 

dyssymetrickou vztahovost lidského já, na primát 



„druhého“. Jinakost „druhého“ vidí jako první pravdu 

člověka a současně jako místo jeho etických, 

náboženských a metafyzických dimenzí.  Klíčovým a 

filosoficky důležitým se v jeho filosofii jeví dvojsloví 

„epifanie tváře“.  Lévinasova filosofie nejen nejlépe 

objasňuje naši odpovědnost za celkovou péči o pacienta, 

ale také odpovědnost za péči o duchovní dimenzi 

člověka.

Všechna čtyři etická hlediska, která jsem ve své 

práci uvedla a rozvedla, shodně potvrzují mou tezi, že 

klinická pastorační péče má být součástí celkové péče o 

pacienta i v naší zemi, podobně jako je tomu v řadě 

evropských zemích i v USA.



Healthcare Chaplaincy as a Part of Total Care

Thesis statement: 

Healthcare Chaplaincy, i.e. Clinical Pastoral Care, 

ought to be a part of total patient care.

In the development of palliative care the Czech Republic 

still lags behind advanced countries. Whereas in the 

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

palliative medicine together with pain treatment was 

recognized as a specialized branch already in 1987, in the 

Czech environment it was officially constituted as late as 

2004.

The core part of the WHO definition of palliative care 

says that “palliative care is an approach that improves the 

quality of life of patients and their families facing the 

problems associated with life-threatening illness, through 

the prevention and relief of suffering by means of early 

identification and impeccable assessment and treatment 

of pain and other problems, physical, psychosocial and 

spiritual.” Palliative care thus inseparably includes 



attending to patients’ existential, spiritual and religious 

needs. 

As one of the few exceptional facilities in the Czech 

Republic that follow the European trends, the Complex 

Oncology Centre (Oncology Clinic / Onkologická klinika 

1. LF UK a VFN and Institute of Oncology, Ples / 

Onkologický ústav na Pleši) managed to fulfil the ESMO 

accreditation programme criteria and was awarded the 

ESMO accreditation in 2006. It thus became one of the 

European facilities performing integrated oncology and 

palliative care, a part of which is also constituted by 

pastoral or spiritual care. Within the framework of the 

Complex Oncology Centre, or the Oncology Clinic, there 

has also been a special Clinical Pastoral Care Unit 

operating since 2006.

Clinical pastoral care has been neglected in the Czech 

Republic not only due to the slow development of 

palliative care in general, but also as a result of moral 

devastation which took place during the communist 



regime and which has not been yet fully made compound 

with. 

The thesis statement of this dissertation paper is that 

clinical pastoral care ought to be part of total patient care 

even in the Czech Republic. The paper consists of two 

parts. The introductory chapter of the first part is entitled 

“Palliative Medicine”. It presents the medical framework 

within which the clinical pastoral care should be placed. 

The following chapter, “Confronting Death”, touches 

upon a theme which is tightly connected with palliative 

care and from which the feeling of existential anxiety and 

the recognition of patients’ as well as carers’ needs 

unwind. The chapters “Homo Religiosus” and “Homo 

‘Areligiosus’?” argue that any human being, even in the 

Czech environment, is homo religious, acting religiously, 

especially in dire situations. The remaining chapters of 

the first part are dedicated to spiritual needs of the 

patients and their fulfilment. They also touch upon the 

state of providing clinical pastoral care in the Czech 

Republic and in Europe, especially in Great Britain.  



The second part of the dissertation paper is dedicated to 

the ethical point of view on the necessity of establishing 

clinical pastoral care as a part of palliative care in the 

Czech Republic. A list of codes, ethical 

recommendations and standards connected with spiritual 

care is offered. Following the four principles determined 

by Beauchamp and Childress, i.e. respect for autonomy, 

beneficence, non-maleficence, and justice, it is 

emphasized that pastoral care should be a part of 

comprehensive care also in the Czech Republic. The 

thesis of this paper, i.e. that Healthcare Chaplaincy ought 

to be a part of total patient care, is confirmed by Hans 

Jonas’ theory of responsibility ethics. 

The new understanding of responsibility in medicine is 

influenced above all by the philosophy and relational 

anthropology of Martin Buber and Emmanuel Lévinas. 

The European Pallium Project considers Lévinas’ 

philosophy of responsibility towards the others as the 

most suitable for palliative care. 

Lévinas’ conception of the face’s epiphany shows 

its ethical character; the face signifies that the person 

touches us not in the indicative but in the imperative. The 



radical otherness and the extreme vulnerability of the 

others imply this ethical imperative structure and ethical 

imperative. From the appeal of the face also arises the 

feeling of responsibility for the other person. This 

philosophy constitutes a basis for total patient care. It 

clarifies the responsibility for relational structure of 

palliative care and demonstrates the responsibility for 

total care, for all its core dimensions. This aspect presents 

the most important verification for the thesis statement of 

this paper.

All ethical views mentioned in this dissertation paper 

confirm that health care chaplaincy, i.e. clinical pastoral 

care, ought to be considered a core dimension of 

palliative care as it is in other European countries and 

also in the USA.
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