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1. Úvod 

 

 Hlavním tématem mé práce je dystanázie, neboli zadržená smrt; tedy udržující léčba 

pacienta – taková léčba může ztratit smysl a pacient je pouze udržován při životě. K tomuto 

tématu toho nebylo doposud mnoho napsáno. Je to téma důležité – kde má končit hranice 

léčení?  

 Téma samo o sobě je provázáno s dalšími tématy a otázkami. Mezi nimi jsem vybral 

otázku eutanázie. V zásadě se ale dá říci, že důvody k uplatnění eutanázie se týkají i pacientů, 

kteří jsou pouze udržováni při životě. Lze položit otázku – když je pacient udržován při 

životě, léčba už nemá smysl a nezabírá, neporušuje se tím autonomie pacienta? Když pacient 

už nevnímá, jakým způsobem hájit své právo na sebeurčení? Mám na mysli pacienty ve 

vegetativním stavu či v komatu. 

 Téma dystanázie v sobě zahrnuje pojetí života a smrti. Nejprve se chci zamýšlet nad 

životem. Existuje výstižná a celistvá definice lidského života? Definice života je obtížná, 

touto problematikou se chci zabývat z pohledu medicíny a z pohledu křesťanského, který 

vychází z Bible. Smrt je ukončením života. Nastává zde ale podobný problém jako u života, 

jak definovat smrt? Je smrt člověka ekvivalentem ke smrti mozku? Je smrt opravdu koncem 

všeho, nebo existuje i něco po smrti? Smrt je v této práci vnímána jako ukončení lidského 

tělesného života.  

 Je tedy na místě definovat objekt smrti – tudíž člověka. Co je člověk? Nechci se 

zabývat tím, jak funguje tělo. Ve své práci chci uvést co znamená život a smrt člověka. Proto 

se musím zabývat i člověkem samotným. 

 Smrt sama o sobě často nepřichází náhle. Předchází ji ve většině případů dlouhá fáze 

umírání. Umírání je proces, který vede ke smrti, proto se jím budu ve své práci zabývat také.  

 Dalším bodem mojí práce je eutanázie. Nechci se příliš věnovat historickému vývoji 

eutanázie. Beru eutanázii jako problém, který se v našem století vyskytuje. Jaké jsou podněty 

pro eutanázii? Jedním z podnětů pro eutanázii je utrpení. Tento ,,refrén“ se vyskytuje velice 

často jako argument pro eutanázii. Co je to ale utrpení? Co dělat s utrpením? Dalším důvodem 

k eutanázii bývá právo na sebeurčení. Opravdu může rozhodovat člověk o své smrti? A pokud 

ano tak za jakých okolností? U eutanázie je důležitou otázkou právo na smrt. Existuje vůbec 

takové právo? Právo na život existuje, ale právo na smrt? Od počátků eutanázie je jedním 

z nejvíce opakovaných argumentů bolest. Může být bolest a soucit opravdu pohnutkou 

 provedení eutanázie? 
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 Hlavním předmětem mé práce je dystanázie. Co to je dystanázie, jak jí můžeme 

definovat?  Dystanázii lze pochopit jako umělé udržování života člověka na přístrojích.  Mám 

na mysli respirátor, umělé vyživování apod.. Jistým způsobem sem patří také kardiostimulátor 

či umělá ledvina. Je to fenomén i pro nás v České republice? Důležitou otázkou je, co 

k dystanázii vede. Jedním důvodem k aplikaci dystanázie může být téma odmítání proher. Ze 

strany pacienta i lékaře se může jednat o touhu prodloužit život. Tato touha může být dalším 

důvodem k dystanázii. K dystanázii může rovněž vést nemoc, která je nevyléčitelná. 

K dystanázii může rovněž docházet, pokud je léčba již marná a je nadále poskytována. Léčba, 

která nemá účinek na pacienta a třeba mu jen přitěžuje. Nakonec je zde vegetativní a 

terminální stav. Má se v takových případech jejich život prodlužovat, má to smysl?  

 Dystanázie a eutanázie se nám mohou zdát jako problém. Lze tento problém vyřešit, 

nebo jde mu předcházet? 

 Jednou z možností jak se vyhnout dystanázii a eutanázii je vést smysluplný život i s 

vědomím, že moje nemoc je nevyléčitelná Může nás z tohoto ,,začarovaného kruhu“ 

dystanázie a eutanázie dostat smíření se se smrtí? Poté, co se smíříme se smrtí jde o to, jak 

zajistit člověku důstojnou smrt. Může člověk mít vůbec důstojnou smrt, když trpí v bolestech? 

Co to znamená mít důstojnou smrt? 

 Možné řešení situace lze nalézt v paliativní medicíně. S tímto pohledem také souvisí 

činnost hospiců. 

 Naděje může být také cestou z problému ven. Otázkou je jaká naděje? Chci se zabývat 

nadějí na nemocničním lůžku. Také zda pravda ve správný čas řečená může vést k naději. 

Jako poslední článek tohoto trojlístku jsem vybral naději křesťanskou. Co může křesťanská 

naděje dát člověku na nemocničním lůžku? Může mu být vůbec prospěšná? 

 Alternativou k eutanázii či dystanázii může být rovněž i pastorační péče.   
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2. Tématika života a smrti 

 Už od starověku se lidé zabývali především otázkou, co je smrt a jestli existuje něco 

po ní. Život byl vyznačen narozením a smrt většinou posledním výdechem. Smrt byla součástí 

života lidí. Setkávali se s ní, byla pro ně přirozenou událostí.  

 Díky medicínskému pokroku dnes dokážeme prodloužit lidský život. Člověk  

v minulosti umíral i na nemoci, proti nimž dnes máme účinné prostředky.  Tím se ale zároveň 

rozmělňuje hranice života a smrti. A tak vyvstala otázka: kdy začíná život? 

 Co se týká smrti, popíši teorie, které uvádějí nejrůznější kritéria smrti. Často se udává, 

že kritériem smrti je smrt mozku tzv. mozková smrt z toho důvodu, že mozek koordinuje a 

řídí celé tělo a jeho procesy. Je nutné podotknout, že ani jedna z teorií, definujících smrt, není 

vyčerpávající. 

 Další součástí tohoto okruhu je proces umírání. Je to proces, který vede ke smrti a má 

několik fází. Není pro mne důležité, jen definovat umírání, ale také popsat metodu, jak se o 

umírající starat. Umírající má zvláštní potřeby, jiné než má zdravý člověk. Proto budu mluvit 

o tom, že je důležité nenechat nemocného pouze tak umřít, ale pečovat o něho v umírání. 

 Při umírání člověk ztrácí naději na to, že by mohl žít. Vrátíme se k otázkám, zda může 

mít umírající vůbec naději  a co může být tou nadějí.  

 

2.1. Lidský život  

2.1.1. Medicínský pohled 

 Je velice těžké definovat život. ,,Není lehké určit, kdy život začíná. Určení konce zase 

závisí na tom, co pokládáme za člověka.“1 Život se týká vzniklého jedince, proto je dobré 

definovat, kdy začíná život tohoto jedince.  

 Kde hledat počátek lidského individua?: ,, ani blastulu vzniklou dělením buněk po 

oplodnění nemá smysl chránit jako člověka, bezmála půlka z něj se přemění na placentu.“2  

,, Embryo je totiž parazitický tvor v neušlechtilejším smyslu slova, plně závislý na matce.“3 

 Tedy ani odpověď na otázku  počátku lidského života není jednoznačná. Vedou se o ní 

často spory, které se točí okolo otázky: co již můžeme považovat za člověka? Tato otázka 

                                                 
1 Bitó (2006: Str. 63). 
2 Bitó (2006: Str. 44). 
3 Bitó (2006: Str. 53). 



 6 

závisí na samotné definici člověka. Pokud bude definicí pro člověka autonomie, možnost 

vlastního pohybu a rozhodování a individualita člověka, pak jistě nelze považovat dle citátu 

ani blastulu či embryo za člověka. Dítě do jisté míry v tomto ohledu není samostatné, protože 

je v začátcích svého života plně závislé na matce.  

 Tedy snazší otázkou je jak se lidský život projevuje a co je život. ,,Je-li život člověka 

pojímán jako integrovaný projev organismu, pak tuto integraci realizuje svou činností 

mozek...“4 Definicí života může být činnost mozku. Mozek integruje veškeré dění v těle, je 

řídícím orgánem lidského těla a proto se zdá logické, že nejlepší definicí života je činnost 

mozku. ,,Lower brain – coordinates the various somatic functions of the organism, because 

the brainstem can survive in a functional state even when the cortex is dead or irreversibly 

non-functional.“5 Tedy i z tohoto důvodu nelze brát funkčnost mozku jako nezvratný důvod 

lidského života.   

 ,,Poznatky týkající se začátku lidského života se v příběhu času vícekrát změnily a 

pravděpodobně se budou měnit i nadále.“6 Není tedy možné říci, že již dnes máme 

uspokojivý pohled na to, co to je lidský život.  

2.1.2. Křesťanský pohled 

 Když chci mluvit o křesťanském pohledu na život, musím začít u Bible. Bible je totiž 

základem každého křesťana.  

 Bible říká mnoho o člověku. Téma lidského života nezůstává v Bibli bez odezvy. Jaký 

je biblický názor na život? ,,Když SZ mluví o lidském životě, zůstává na materiální a konkrétní 

půdě existence…“7 Lidský život je podle Starého zákona něco konkrétního a hmatatelného. 

Bible se problémům života nevyhýbá. Mluví o nich v konkrétních souvislostech. Život je něco 

reálného a hmatatelného, co je ale jeho obsahem? ,,V prvé řadě obsahuje pojem život 

myšlenku hluboké jednoty živé bytosti.“8 Zde se naznačuje, že člověk je jednotný a skládá se 

z více částí, nejenom z hmotného těla. Člověk má duši, která žije spolu s tělem a v těle.  

 Jak definovat život? ,,V myšlence života jsou dále obsaženy pojmy pohyb a činnost Ž 

58,10… Mrtví už nemají tuto aktivní sílu života. Ž 88,11 “9 Zde máme popis toho, co se pod 

pojmem života skrývá. Znakem života je pohyb, co se hýbe, je živé. V podání Gn 2,7 se 

                                                 
4 Haškovcová (1985: Str. 307). 
5 Kuhse (2001: Str. 251). 
6  Bitó (2006: Str. 34). 
7 Allmen (1987: Str. 349). 
8 Allmen (1987: Str. 349). 
9 Allmen (1987: Str. 350). 
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Adam, když bylo vytvořeno jeho tělo, ještě nehýbal. Vdechnutím dechu života se teprve začal 

hýbat. Pohyb je přímo spjat se životem.  

 V tomto bodě ale pohled Starého zákona nekončí. ,,K pojmu život se váže ještě 

důležitější myšlenka – myšlenka plnosti a intenzity života...“ 10 Co to znamená žít plný a 

intenzivní život? Ve Starém zákoně je to především spjato s životem víry. Život ve SZ je spjat 

s Hospodinem. On je stvořitelem života, on mu dává plnost a požehnání a také jej má moc 

zatratit. ,,Život je Boží dar, milost, kterou Bůh v plnosti poskytuje těm, kdo ho milují a 

poslouchají.“11 ,,Život je propůjčený, pomíjivý, závislý na Bohu a Bohu k dispozici.“12 

Starozákonní člověk si musel uvědomit, že jeho život řídí Bůh a jen tak mohl žít plný a 

intenzivní život. 

 Dostáváme se k samotným znakům života. Život nevisí někde ve vzduchoprázdnu, ale  

má své materiální potřeby, které je nutné respektovat. ,,Charakteristickými znaky ž-a jsou 

tělesné potřeby jako ukojování hladu a žízně.“ 13 Lidské tělo tak funguje a lidský život není 

možný, pokud nejsou tyto potřeby zajištěny. 

 ,,Ž. není protikladem smrti, ale je souhrnem Božího požehnání a Božích zaslíbení Př 

21,21.“14 Bůh  nestvořil život, aby ho nechal samovolně plynout. Bůh do něho zasahuje a 

žehná mu. Dává do života svá zaslíbení a požehnání a tím jej činí krásným a hodnotným. Pro 

Boha není hmotný život méně důležitý než duševní život. 

 Lidský život je však ohraničený, i o tom mluví Starý zákon. ,,Ž 8 – žalmista dává 

čtenáři před oči otázku tajemství lidské bytosti. Vyjadřuje pomíjivost a zranitelnost bytí 

člověka.“15  Tedy tajemství života ze starozákonního pohledu neobsahuje pouze myšlenku 

Božího vlastnictví života, Božího požehnání a vedení. ,,K jeho existenci však patří i to, aby si 

jednoho dne uvědomil svojí pomíjitelnost.“16 K čemu je člověku to, aby si uvědomil vlastní 

smrtelnost a proč?  

 ,,Věčný život dává a zachovává Boží stvořitelské slovo, stejně jako adamovský duševní 

život.“17 Bůh stvořil člověka do ráje. Vlastním hříchem se člověk odloučil od společenství 

s Bohem a za jeho hřích vládne nad člověkem smrt. Věčný život je zachováním Božího 

stvořitelského slova a návrat do společenství s Bohem.  

                                                 
10 Allmen (1987: Str. 350). 
11Allmen (1987: Str. 351). 
12 Allmen (1987: Str. 1179). 
13 Novotný (1956: Str. 1353). 
14 Novotný (1956: Str. 1354). 
15 Štefko (1998: Str. 12). 
16 Štefko (1998: Str. 14). 
17 Douglas (1996: Str. 1180). 
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 Křesťanský život dostává ve věčném životě novou dimenzi. Pro křesťana není 

zdůvodněním života v prvé řadě zákon či skutky, ale víra v Boha a věčný život, jenž je 

korunou života každého křesťana. ,,Nejhlubší zdůvodnění lidského života spočívá pro 

křesťana ve víře v Boha a v povolání k věčnému životu.“18 

 

2.2. Smrt 

 Smrt je fenoménem, který patří k lidskému životu. Říká se, že člověk musí dvě věci: 

narodit se a zemřít. Co je smrt? Smrt je vnímána jako definitivní konec lidského života. 

Problém ale nastává při její definici. Pravděpodobně se definice smrti bude v dějinách vyvíjet, 

stejně jako definice života. Musíme  přiznat, že smrt je přirozenou součástí života člověka. 

Dnešní doba smrt tabuizuje a stává se z ní cosi nechtěného.  Chci se nyní věnovat otázkám 

týkajících se definice smrti. 

2.2.1. Medicínský pohled 

2.2.1.1.  Definice smrti 

 Co je smrt a jak ji definovat? V dnešní době díky technickému pokroku medicíny 

můžeme smrt definovat přesněji, např. pomocí zkoumání lidské duhovky. ,, Dnes pokládáme 

také za významnou známku smrti nehybnost duhovky pod silným světlem.“19 

 Technický pokrok  na druhé straně komplikujke další kritéria smrti. ,,Dnes je určení 

smrti složitější, neboť jsme schopni svými přístroji nahradit určité životní funkce.“ 20 

Nahrazeny bývají např. plíce respirátorem, srdce přístrojem atd.  Technický pokrok s sebou 

přináší také fakt, že většina lidí umírá dnes v nemocnicích. ,,Současnost charakterizuje Aries 

jako období popírání smrti. V dnešní době umírá 75% lidí v nemocnici mimo rámec vlastní 

rodiny.“ 21 

 Jak můžeme tedy definovat smrt? ,,Z materialistického hlediska je smrt zánik 

organismu jako celku, trvalé a nevratné poškození všeho dění – přirozený důsledek 

života...“22 Důležitou skutečností je, nedívat se na smrt jako na tabu, ale jako na přirozenou 

součást lidského bytí. Když tělo umře, neumře pouze jeho část, ale umře jako celek. Proč se 

tak ale děje, co působí zánik těla? ,,Buňka jako by měla ,,smrtelné hodiny“, které jsou již 

                                                 
18 Rotter (1999: Str. 27). 
19 Bitó (2006: Str. 35). 
20 Bitó (2006: Str. 66). 
21 Brabec (1991: Str. 154). 
22 Brabec (1991: Str. 10). 
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spuštěny, a když vykoná naprogramovaný úkol, dospěje k smrti.“23 Buňka je základním 

stavebním kamenem lidského těla. Ve stáří buňky zanikají více a více a tyto ,,smrtelné 

hodiny“ jednou dojdou tak daleko, že lidský organismus přestane fungovat.  

 Je smrt určena a ovlivněna pouze biologickými faktory? ,,Také duševní činnost 

ovlivňuje kladně nebo záporně stárnutí. Záporný vliv má především frustrace a stres.“24 Smrt 

je komplexní selhání celého lidského organismu a nepůsobí ji jen biologické faktory, je to 

proces provázaný s celou lidskou bytostí.  

 Jak určit konkrétní dobu smrti člověka? Víme, že smrt nastává za určitých podmínek. 

Dá se ale přesně stanovit?  Na tuto otázku lze odpovědět následovně. 

,,Konkrétní určení doby smrti člověka bylo obvykle stanoveno těmito faktory a) tělo 

neprojevuje žádné příznaky specifického chování; b) ani v budoucnu nebude fungovat lidským 

způsobem; c) nemá ani minimální kapacitu lidských funkcí.“ 25  

 Jiný způsob, jak můžeme nahlížet na smrt je tento: ,,Smrtí se rozumí konec osobního 

životního příběhu… K životnímu příběhu osoby patří schopnost určitého minimálního 

uvědomění a personální svobody, a tím interpersonální komunikace.“26 Pokud ovšem 

takovéto schopnosti chybí, je otázkou, zda lze mluvit o lidském životě, zda nemá být. takový 

člověk považován za sociálně mrtvého.,,Kde naopak schopnost vědomého a svobodného 

jednání zanikla, tam zmizely tak podstatné složky lidství, že již nelze mluvit o lidském 

životě.“ 27 To platí ovšem pro smrt člověka jako individuality, smrt člověka jako celku 

individua a těla je složitější. 

 Zde začíná debata o tom, co je vlastně smrt,  kdy s člověkem nakládat jako s mrtvým a 

kdy se snažit ještě udržet člověka při životě. Jedním z názorů je, že člověk je mrtvý, pokud 

přijde o svou svobodu. Tedy život člověka je spjat s fenoménem vědomí a svobody:  ,,… 

příběh svobody člověka úzce souvisí s jeho tělesným stavem. O lidském životě lze mluvit tak 

dlouho, dokud přetrvávají fyzické podmínky pro to, aby zůstal alespoň zbytek vědomí a 

svobody nebo se v budoucnosti opět vrátil. Smrt nastává, když definitivně zanikají určité 

funkce lidského organismu, které jsou podmínkou fenoménů vědomí a svobody.“28 Otázkou 

však zůstává, jak je to s člověkem ve vegetativním komatu. Je to otázka plná sporů a žel není 

zatím poskytnuto uspokojivé řešení. Uvedené řešení rovněž není uspokojivé.   

                                                 
23 Brabec (1991: Str. 11). 
24 Brabec (1991: Str. 13). 
25 Brabec (1991: Str. 156). 
26 Brabec (1991: Str. 156). 
27 Brabec (1991: Str. 156). 
28 Brabec (1991: Str. 88). 
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 Za smrt může být považována také ztráta celistvosti: ,,Smrt je definována jako ztráta 

funkční jednotky organismu. Analogicky lze říci, že počátek života nastává v okamžiku, kdy 

začíná jednotná aktivita jedince.“29  

 Člověk ale není jen hmota, je syntézou duše a těla a pokud ztrácí  tuto syntézu, tělo 

zaniká a nastává smrt. ,,Biologie chápe smrt jako zánik organismu v celé jeho celistvosti, 

dezintegraci jeho jedinečné syntézy.“30  

 Smrt je vyústěním našeho života, dává mu smyl a je přirozená. Prostě řečeno smrt 

k životu patří. ,,Smrt je tak vnímána jako poslední a přirozená etapa života, která k životu 

patří, a proto by měla být očekávána v klidu a důstojně.“ 31 

 

2.2.1.2 Mozková smrt 

 Za jeden z nejdůležitějších faktorů určujících smrt se dnes považuje smrt mozku. 

Mozek je totiž považován za řídící centrum těla a jeho funkcí. Dá se říci, že pokud umře 

mozek, není v těle koordinátor životních funkcí a životní funkce následně vypadávají. 

 Smrt je místy ztotožňována se ztrátou vědomí. ,,When we Identify human death with 

extinction of consciousness, we also recognize that death is a biological phenomenon.“32  

 Je definice smrti pomocí smrti mozku uspokojivá? Částečně. Bylo by však mylné 

považovat mozkovou smrt za jedinou uspokojivou definici smrti: ,,… human organism dies, 

when its various components cease to function together in an integrated way.“33 

 Tento pohled bere mozkovou smrt pouze jako část definice smrti. ,,The brain death 

cannot be the criterion for the death of human organism… since the death of ones organism is 

not the same as the death of oneself.“34  

 Rozlišuje se mezi smrtí organismu a mezi smrtí člověka, jako jednoho integrovaného celku 

jednotlivých orgánů lidského těla. 

 Argument pro mozkovou smrt, že jí lze poznat podle klesnutí mozkové funkce pod 

určitou hranici, je příliš obecný. Přesnou definici mozkové smrti nabízí Slabý: ,,… nezvratné 

selhání činnosti nervových buněk celého mozku v důsledku jejich odúmrti.“35 Mozková smrt 

je v prvé řadě způsobeno odumíráním mozkových buněk a z toho vyplývající selhání činnosti 

celého mozku v důsledku nefunkčnosti neuronů. 

                                                 
29 Šipr (2005: Str. 17). 
30 Štefko (1998: Str. 67). 
31 Štefko (1998: Str. 140). 
32 Kuhse (2001: Str. 250). 
33 Kuhse (2001: Str. 255). 
34 Kuhse (2001: Str. 255). 
35 Slabý (1998: Str. 229). 
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 Jaké jsou znaky mozkové smrti? ,,K základním klinickým příznakům patří hluboké 

bezvědomí s úplnou ztrátou reaktivity na zevní i vnitřní podněty, vymizení reflexů 

zprostředkovaných mozkovými nervy a nepřítomnost spontánního dýchání po vypnutí 

respirátoru.“36 Opět se zde objevuje definice mozku, jako řídícího orgánu. Člověk při 

mozkové smrti upadá do bezvědomí a nereaguje na okolí – ztrácí tím znaky, jenž jsou typické 

pro člověka jako žijící individuum.  

 Ovšem nejde zde jen o sociální dopady na život pacienta. Mozková smrt má 

především dopad na biologické fungování organismu pacienta. Člověk při mozkové smrti 

ztrácí základní předpoklady pro život, jako je např. dýchání či činnost srdce.  ,,Ireverzibilní 

selhání veškeré činnosti mozku zahrnuje nejen vyšší, specificky kognitivní lidské schopnosti, 

ale též biologické regulační mechanismy, což má za následek definitivní zástavu spontánního 

dýchání a dalších pro život nezbytných vegetativních funkcí.“37 

 

2.2.1.3 Smrt pod dohledem přístrojů 

 Tématem, které ke smrti jistě také patří je smrt pod dohledem přístrojů a 

v nemocnicích. Tento druh smrti není v dnešní době nic neobvyklého, ale rozhodně se nedá 

říci, že by byl něčím přirozeným. Stává se však problémem. Už jsem zmínil, že lékařský 

pokrok smrt tabuizoval. Smrt je něco, čeho se člověk bojí, a byl by nejradši, kdyby smrti 

nebylo. Následkem lékařského pokroku, je více zachráněných životů, ale na druhou stranu i 

životů, které končí svůj běh na nemocničním lůžku. 

 K přirozenému konci života sešlostí věkem dnes už dochází málokdy. Lidé jsou ve 

většině případů v posledním stádiu svého života v nemocnici. Tento způsob úmrtí nenastává 

díky přirozené konečnosti člověka ,,K lékařské smrti dochází spíše následkem nemoci jako 

k přirozenému konci života.“38 

 A tak se může stát z umírání problém. Lékaři respektují hodnoty pacienta pokud je 

nemocný. ,,Při rozhodování o léčbě se zdravotníci řídí hodnotovým žebříčkem pacienta, 

nejsou však ochotni respektovat jej při umírání, pro větší útěchu umírající osoby nebo 

rodiny.“39 Respektive touha zachránit lidský život má v dané situaci větší hodnotu, než lidský 

život v jeho jedinečnosti a svobodě.  

 Jak se ale postavit k umírání? Přirozený model umírání vyprchává. ,,Dříve byli  

členové rodiny nejbližšími společníky, kteří poskytovali umírajícímu příbuznému fyzickou péči 

                                                 
36 Slabý (1998: Str. 230). 
37 Slabý (1998: Str. 230). 
38 Thomasma, Kushnerová (2000: Str. 173). 
39 Thomasma, Kushnerová (2000: Str. 173). 
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a duchovní doprovod. Dnes je v této roli nahrazují profesionálové.“40 Otázka zůstává 

nedořešena a lidé umírají v nemocnicích, víceméně sociálně izolováni. 

 Tento druh smrti nenastává jako přirozený jev. Lidské tělo je doslova udržováno 

v chodu různými lékařskými postupy. ,,Lékařská smrt tak nepřichází jako projev smrtelnosti, 

ale jako poslední událost v řadě modifikovatelných procesů.“ 41 Smrt v tomto směru není věc 

přirozená, ale je posledním stupněm lékařského úsilí, kdy už žádná dostupná léčba nezabrala.  

 Je vůbec východisko z lékařské smrti? Nechci práci lékařů podceňovat či dokonce 

odsuzovat. Existuje ale alternativa k lékařské smrti?  

 Jednou alternativou se zdá být paliativní péče a hospicové hnutí. Touto tematikou se 

budu ve své práci zabývat podrobněji. Důležitou myšlenkou pro alternativu k lékařské smrti 

se zdá být odtabuizování smrti. Přijmout smrt, jako přirozenou součást lidského bytí. To je 

první krok.  

 Druhým krokem může být přesunutí do domácí péče. To je dnes ale téměř nemožné. 

Lidé jsou v neustálém shonu a časové tísni a ještě by se měli starat o umírajícího? Vždyť se 

většina z nich smrti štítí! Rozumnou alternativou zůstává paliativní medicína, pastorační péče 

o umírající a zprostředkování a zapojení rodiny do procesu umírání. 

2.2.2. Strach ze smrti 

 Smrt může být vnímána jako neadekvátní konec lidského individua. Člověk není 

smířen s vlastní smrtelností a z toho plyne důsledek – člověk se smrti bojí.  

 Tento strach je iracionální. Smrt je přirozená součást života, strach z ní je uměle 

vytvořen a není přirozený. Jak strach přemoci? Nejlépe by bylo přijmout jednoduchý fakt: 

Smrt patří k bytí stejně jako život a narození. Dá se zbavit strachu ze smrti? ,,Iracionální 

strach ze smrti můžeme překonat jen tak, že se se smrtí smíříme.“42 

 Jaké jsou příčiny se dá dívat na strachu ze smrti? Člověk se ani tak nebojí smrti, jako 

toho, že ztrácí svůj život. Tento strach se projevuje především u nevyléčitelně nemocných 

lidí. ,,Strach nevyléčitelně nemocných není strachem z nemoci, není strachem ze smrti. Je to 

především transformovaný strach o život.“43 

 Z pozorování paní Haškovcové vyplývá jeden důležitý moment. ,,Strach z reálné 

možnosti osobního fyzického konce je projevem strachu z nevyplnění budoucnostních cílů.“ 44 

                                                 
40 Thomasma, Kushnerová (2000: Str. 173). 
41 Thomasma, Kushnerová (2000: Str. 174). 
42 Bitó (2006: Str. 156). 
43 Haškovcová (1985: Str. 200). 
44 Haškovcová (1985: Str. 201). 



 13 

Tato konečnost a fakticita umírání může vést člověka s nevyléčitelnou nemocí ke strachu 

z budoucnosti a strachu o vlastní hodnoty a představy.  

 Strach ze smrti není přirozenou věcí. Na tento strach má vliv řada výše uvedených 

faktorů. Řešení strachu může mít následující podobu. Zlidštit umírání – nedopustit, aby 

člověk zemřel nejdříve sociálně. Pečovat o něj, případně jej navštěvovat a věnovat mu prostě 

čas. Nenechat jej myslet na strach a podpírat jej. Vytyčit mu cíle, kterých může dosáhnout i 

při svém umírání. Pomoci takovému člověku smířit se s vlastní smrtelností. Vlastně se dá říci, 

že člověk v této fázi svého života potřebuje druhé lidi více než před tím. Tyto věci mohou 

pomoci člověku zemřít beze strachu. 

2.2.3. Křesťanský pohled na smrt 

 Hned v úvodu bych chtěl zdůraznit, že pohled křesťanů na smrt je odlišný. Na základě 

Biblické zvěsti, prezentované především v knize Zjevení Jana, křesťané nechápou smrt jako 

definitivní konec lidské existence.  Na základě Biblické zvěsti křesťané věří ve věčný život. 

 Pečovatelem o život je Bůh. On je jeho stvořitelem, a tak má právo jej i vzít. Ani ve 

Starém zákoně nebyla smrt tragickou otázkou: ,,… a proto není úmrtí členů otázkou zvláště  

palčivou, díky smlouvě je trvání lidu zaručeno ( Ž 103,15-18).“45 Židovský lid nemusel 

pohlížet na smrt tragicky, vždyť on sám byl předmětem Božích zaslíbení.  

 Dalším důležitým bodem v křesťanském učení o smrti je osoba a dílo Ježíše Krista. 

Smrt je vnímána jako odplata za hřích. ,,Tím, že na sebe vzal hřích celého světa, vzal na sebe 

smrt celého světa.“ 46 Jeho čin na kříži má důsledek na celé lidstvo – odňal z něho soud, 

kterým mělo být spravedlivě odsouzeno. 

 Aspektem tohoto pohledu je, že smrtelný zápas a umírání člověka není pouze fyzická 

bolest. Umírání také závisí na tom, co se odehrává v lidské duši, jak popisuje tento příběh:     

,,Na venkově žil jeden zámožný člověk – obíral se však i lichvou a vykořisťováním občanů 

vesnice. Byl tak lakomý a zlý, že jednoho dne vyhnal i syna z domu. Avšak jednoho dne těžce 

onemocněl. Jeho smrtelný zápas byl neobyčejně těžký a dlouhý. Projevil přání spatřit svého 

syna – on jen poslal dopis, že ho to mrzí a že otci odpouští a prosí otce za odpuštění. Když 

dopis došel,  otec už  byl v hlubokém bezvědomí, a zanedlouho zemřel. Právě toto hluboké 

bezvědomí přivádí na myšlenku, že strach a úzkost, které byly převládajícím příznakem celého 

                                                 
45 Allmen (1987: Str. 251). 
46 Allmen (1987: Str. 253). 
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tohoto smrtelného zápasu, nebyly následkem fyzické bolesti jako spíše toho, co se odehrávalo 

v duši  umírajícího.“47 

 Člověk sám není vlastním pánem. Bůh stvořil člověka a dal mu zemi za místo 

k obývání. Božím plánem patrně bylo, aby člověk nemusel umřít. Člověk sám si vybral 

vlastní cestu a je smrtelný. Bůh ale chce, aby odchod člověka nebyl bolestný a smutný. ,,Ten, 

kdo poslal člověka na svět, jistě neměl v úmyslu zařídit odchod člověkův ze světa tak, aby byl 

trýzní a mukou, ale dal člověku možnost odejíti s tohoto světa klidně, bezbolestně, popřípadě i 

radostně.“ 48 Proč je tomu však často jinak? Proč někteří lidé umírají v bolestech? Tato otázka 

již nespadá do mé práce, souvisí totiž s otázkou teodiceje. 

 Co je smrt pro křesťana? Je to setkání s živým Bohem. ,,Smrt je setkání s Bohem skrze 

Ježíše Krista.“49 Jak je to s tělem při vzkříšení, přesahuje rámec této práce.   

 Na druhé straně vidí i křesťanský pohled lidské tělo v jeho konečnosti. To je v souladu 

s poznáním vědy: ,,Zdá se, že vzhledem k fyzické konstituci našich těl je smrt nezbytná. Nelze 

se vyhnout stárnutí těla a konečnému rozpadu.“50  

 Důležitým faktorem pro křesťana v této otázce je spasení. Je to totiž spasení, které 

uvádí člověka ze smrti k novému životu a tím vlastně překlenuje fakt lidské smrtelnosti 

,,Spasení totiž představuje přechod ze smrti do života:  J 5,24.“51 

 Smrt, jak jsem již zmínil, může být křesťany vnímána jako soud. Není zde hovořeno 

pouze o pozemské smrti, ale o smrti věčné. Co ale znamená v tomto pojetí termín věčná smrt? 

Jak věčná smrt je vnímána odloučenost od společenství s Bohem, pro které byl člověk 

původně stvořen: ,,… ,death´ in the Bible is condemnation trough a loss of love and 

fellowship of the Creator.“52  

 V tomto ohledu je smrt těla sekundární oproti smrti věčné. ,,The death of body is 

secondary, a result of this more profund separation from God.“53 

 Co se ale stalo se smrtí v Ježíši? Ježíš nezrušil smrtelnost našich pozemských těl, 

proměnil však proces umírání ,ale dal mu smysl, neboť díky Kristu člověk může po smrti 

vstoupit do společenství s jeho Otcem. Ovšem umírání čelit musíme. ,,Christ has not taken 

                                                 
47 Allmen (1987: Str. 155). - parafráze 
48 Allmen (1987: Str. 130). 
49 Bitó (2006: Str. 47). 
50 Douglas (1996: Str. 944). 
51 Douglas (1996: Str. 944). 
52 Douglas (1996: Str. 35). 
53 Douglas (1996: Str. 35). 
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away the need to die, he has transformed the significance of dying for all those who are in 

him, but the dying remains to be faced.“54 

 Smrt není tedy otázkou sama o sobě. Je provázána s hříchem a nenávistí vůči Bohu. 

Smrt může být vnímána jako trest za odloučení od Boha, za hřích. ,,Smrt a hřích, smrt  a 

nenávist vůči Bohu byly viděny v úzkém vztahu: Př, 8,36.“55 

 Biblické pojetí smrti je v tomto smyslu důležité. Člověk v něm volí mezi věčným 

životem nebo věčnou smrtí. ,,Křesťané věří, že v okamžiku smrti se člověk definitivně 

svobodně rozhoduje pro Boha (nebo proti Bohu...), věří, že zemřelý člověk bude žít v nově 

přetvořené existenci, že smrt byla překonána zmrtvýchvstáním Ježíše Krista.“56  

 Smrt je součást etapy lidského bytí. Nechci rozebírat, proč je člověk smrtelný, prostě 

smrt je faktem. Otázkou je spíše to, co bude po smrti. Smrtí lidský příběh nekončí. Důležité 

je, co bude člověk zažívat po smrti. Buď vztah s Ježíšem a jeho Otcem anebo věčnou samotu 

a oddělení od toho vztahu. Důležitou roli zde hraje smíření se se smrtí. Vědomí toho, že mohu 

být po smrti se svým Pánem Ježíšem Kristem mi dodává odvahu smrti se nebát. V tom je síla 

křesťanského pohledu na smrt – přijmout jí klidně a důstojně. 

 

 

2.3. Umírání 

 Umírání je poslední fáze existence člověka před smrtí. Toto období lidského bytí nelze 

časově ohraničit. Umírání se stalo strašákem lidí. Lidé se bojí umírání, neboť si jej spojují 

s pobytem v nemocnicích, s bolestmi, s osamělostí. Básník Jiří Wolker to vyjádřil v básni 

„Umírající“: ,,Smrti se nebojím, smrt není zlá, smrt je jen kus života těžkého, co strašné je, co 

zlé je, to umírání je…ve smrti nejsem sám, umírání se bojím, kde každý je opuštěn, - a já 

umírám“  Je fakt, že většina lidí v této fázi životního příběhu je doopravdy osamělá, 

v nemocnicích. Nutno podotknout, že se budu zabývat umíráním v důsledku lidského stáří, 

nikoli umíráním v důsledku např. havárie, nemocí atd. 

2.3.1. Co je umírání? 

 Jak jsem zmínil v úvodu, umírání nelze přesně časově ohraničit a říci, že obecně trvá 

fáze umírání tak a tak dlouho. Umírání je totiž individuální záležitostí a u každého jedince se 

doba jeho trvání a nástupu liší.    
                                                 
54 Douglas (1996: Str. 36). 
55 Novotný (1956: Str. 926). 
56 Zandler (2004: Str. 22). 
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 Lidé, kteří se umíráním zabývali a píší o něm, připouštějí, že umírání není 

jednoduchou fází lidského putování. Často se totiž stává, že člověka něco trápí. ,,Nejen pocit 

viny může trápit umírajícího, ale i ztráta smyslu života.“57 

 Faktorem naznačujícím, že člověk umírá,  je, že tělo je životem vyčerpáno a pomalu 

spěje ke svému zániku. ,,Převládajícím příznakem umírajících je únava způsobená úbytkem 

tělesných sil.“58 

 Další možnou definicí umírání je terminální stav pacienta. Tělo prostě řečeno 

vypovídá poslušnost  z důvodu opotřebování. Důsledkem tohoto stavu je pak smrt. ,,Pojem 

umírání je v odborném, lékařském slova smyslu synonymem terminálního stavu… dochází 

k postupujícímu, nevratnému selhávání životně důležitých funkcí, jehož výsledkem je zánik 

individua.“59 

 O umírajícího je potřeba pečovat, nenechat jej bez pomoci. Takový člověk si už 

pomůže sám jen velice těžko. Není zde určená přesně doba, lze říci, že je u každého člověka 

individuální. ,,Mluvíme-li o pomoci umírajícím, pak máme na mysli delší časový úsek 

předcházející terminálnímu stavu.“60 

 Při umírání je důležitější péče než léčba. Ze všeho nejdůležitější však je, aby takový 

člověk neztratil kontakt se svým okolím. Aby jej rodina nenechala samotného. ,,Zde je na 

místě hledat účinné formy pomoci a nedopustit sociální smrt postiženého pacienta.“61  

 Důležitou roli ve fázi umírání člověka hrají druzí lidé. ,,Úlohou všech, kteří mají 

nemocnému pomáhat, je utvořit nemocnému prostor, aby si osobně utvářel svoje umírání.“62 

S takovým člověkem je nejlépe mluvit, věnovat mu svůj čas, naslouchat mu, ukázat mu, že je 

stále lidskou bytostí a neizolovat se od něho. 

 Stejně jako ze smrti mívá člověk strach z umírání. A přece není stejný. Strach ze smrti 

je strach z konečnosti z nenaplnění cílů. Strach ze smrti má jiný důvod: ,,V procesu umírání 

má strach o své ústřední postavení… Jeho podstatou je nejistota času…“63 

 Době terminálního stavu předchází proces stárnutí. Nechci pojednávat o příčinách a 

podnětech stárnutí. Chci říci, že stárnutí je předchozí fáze umírání,  že tělo je opotřebované a 

                                                 
57 Zandler (2004: Str. 18). 
58 Zandler (2004: Str. 18). 
59 Haškovcová (1985: Str. 294). 
60 Haškovcová (1985: Str. 294-295). 
61 Haškovcová (1985: Str. 296). 
62 Štefko (1998: Str. 58). 
63 Haškovcová (1985: Str. 304). 
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jsou v něm často ireverzibilně porouchány některé části: ,,Stárnutí představuje souhrn 

fyziologických procesů, které probíhají v čase a mají nezvratný charakter.“64 

 Umírání je posledním stádiem života člověka na této zemi. V této fázi potřebuje 

člověk druhé lidi více než před tím. Uvědomuje si totiž, že jeho pobyt na zemi se chýlí ke 

konci. Druzí lidé jsou v této fázi života člověku oporou a pomocí, často stačí být s tím 

člověkem a naslouchat mu. Umírání pak není nic tragického a člověku se v této fázi umírá 

lépe a snáze. 

2.3.2. Fáze umírání 

 Následující kapitolu bych rád věnoval fázím umírání podle Dr. H. Haškovcové. 

Umírání totiž není jediný proces, ale má své fáze, pro něž je něco specifické. Důležité je 

upozornit, že tyto fáze se vztahují k lidem nevyléčitelně nemocným, jsou to ale fáze, které 

platí i pro ,,zdravého“ člověka. 

 První fáze nemoci se nazývá pre finem to znamená ,,před koncem“. Co je počátkem 

této fáze, kdy začíná? ,,Umíráním v tomto smyslu je proces, jehož začátkem je diagnóza 

vážné, dlouhodobé a prognosticky neblahé nemoci.“65 V případě lidí bez nevyléčitelné 

choroby se může jednat např. o potíže se zrakem, srdcem, pamětí.  

 Důležitým aspektem této fáze nemoci je, ubezpečení člověka, že se mu dostane 

správného druhu pomoci: ,,Nemocný musí bezpečně vědět, že kromě lékařské pomoci a 

ošetřovatelské péče,  mu bude poskytnuta též pomoc psychologická a lidská... Nikdo by neměl 

zemřít dřív psychicky než fyzicky.“66 To platí i pro člověka, který nevyléčitelnou chorobou 

netrpí. Staří lidé často žijí v ústraní a nikdo se o ně nezajímá. 

 Na člověka při umírání padá jakýsi stín, začíná pochybovat o své platnosti pro druhé a 

cítí se zbytečný. Zde se musí projevit touha pomoci člověku. Jakým způsobem?  ,,Usilovat o 

to, aby nemocný žil pokud možno i ve stínu smrti tak jako před onemocněním, a aby tedy 

redukce jeho činností a individuálních cílů byla minimální.“67 Pokud je známo, že už těchto 

cílů nedosáhne, nebrat mu je. Nepodporovat jej ve smyslu, kdy cíle může dosáhnout, ale 

vyzdvihnout a ocenit obsah takovýchto cílů. 

 Člověk se se smrtí a vážným stavem nerad smiřuje. Snaží se takovýmto faktům 

vyhnout a nebrat je v potaz. ,,I ve vážném stavu, tedy v situaci pre finem, dochází současně 

                                                 
64 Štefko (1998: Str. 54). 
65 Haškovcová (2002: Str. 205). 
66 Haškovcová (2002: Str. 206). 
67 Haškovcová (2002: Str. 206). 
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nejen k uvědomování si závažného stavu, ale k tzv. adaptabilní negligaci, tj. vytěsňování 

nepříjemného a úzkostně prožívaného ohrožení života.“68 

 Další fáze umírání se nazývá in finem - ,,na konci“. Tady už není pochyb, že tato fáze 

je totožná s terminální fází.  ,,Situace in finem je totožná s lékařským pojetím tzv. terminálního 

stavu.“69 

 Smrt se v této fázi stává nevyhnutelným faktem. Už není pochyb o tom, že smrt 

nastane a je jen otázkou, kdy smrt nastane. I pro tuto fázi umírání platí, že člověk by neměl 

zemřít dříve sociálně než tělesně. ,,Je třeba zabývat se, a to v širších souvislostech, 

problémem lidské konečnosti, vyrovnat se, pokud je to možné, s faktem smrti a respektovat, že 

také umírání musí opět získat charakter sociálního aktu.“70 

 V této fázi umírání je člověk už zpravidla hospitalizován. Umírání tak může ztratit 

svůj sociální charakter. ,,Péče o nemocné a umírající se postupně přesunula do nemocnic a 

nabyla především odborného charakteru.“71  

 Mohou být řešením sociální smrti hospice? Ano mohou, mají sociální charakter a 

zaměřují se více na péči pacienta a jeho pohodlí. Toto pojetí však není komplexním řešením 

problému: ,,... hospice mohou výrazně pomoci určité skupině umírajících, ale nemohou ani 

perspektivně převzít péči o všechny umírající.“72 

 Dalším způsobem, jak se vyhnout sociální smrti je domácí péče o umírajícího: 

,,...kontrola bolesti a domácí typ péče o dlouhodobě nemocné a umírající je jedním ze 

způsobů, které povedou k opětovné humanizaci medicíny.“73 V současné době domácí péče 

velmi těžko realizovatelným krokem. Záleží totiž na druhých lidech, zda se budou o 

umírajícího starat zda by to uměli, dělali zodpovědně, anebo dokonce, jestli by to vůbec chtěli 

dělat. Dnešní doba je totiž přezaměstnaná i příliš pohodlná a je otázkou, zda by nezvítězil 

lidský individualismus nad soucitem. 

 Poslední fáze této péče se nazývá post finem - ,,po konci“. Tato fáze probíhá už po 

smrti pacienta. ,,Situace post finem je charakteristická péčí o mrtvé tělo a zahrnuje též péči o 

pozůstalé, zejména patří-li do některé z rizikových skupin.“74 

 Otázka, co s umírajícím člověkem, není nová. ,,Je možné, vhodné a etické přeložit 

právě umírajícího na zvláštní pokoj, který bývá označován jako cela smrti, nebo jej nechat 
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naposled vydechnout mezi ostatními?“75 Na tuto otázku není snadná odpověď, osobně bych se 

klonil k tomu, nechat člověka umřít mezi lidmi a tím dodat jeho smrti sociální charakter. Na 

druhou stranu jsem si vědom toho, že taková smrt může mít negativní vliv na 

,,spoluumírající“. To jsou fáze umírání, které mají jedno společné – nedopustit, aby člověk 

zemřel o samotě, ale dodat jeho smrti a umírání přirozený sociální charakter. 

2.3.3. Péče o umírající 

 Z výše uvedených zdrojů se zdá, že nedílnou otázkou při umírání je  péče o umírající. 

Nesmíme dopustit sociální smrt umírajícího člověka. Když jej tedy nemáme opustit, jaký by 

měl být vztah k takovému člověku? Východiskem z této otázky se zdá zmiňovaná péče. Co se 

ale za touto péčí skrývá? 

 Když je člověk v terminální fázi a je jasné, že umírá, co zmůže lékař, když ví, že 

pacient nenávratně umírá? ,,Tišit bolest a čekat. To je často jediné, co zdravotníkovi zbývá.“76 

 Může se v této fázi dělat ještě něco jiného? Pokud nechceme dopustit sociální smrt 

pacienta. Chceme-li  o něho pečovat je ještě jedna věc téměř nezbytná – mluvit s člověkem, 

který umírá.  Mlčení je velmi bolestivým faktorem, který jen uvádí člověka do izolace. 

Nemyslím tím rozebírat s ním  jeho zdravotní stav. Pokud je argumentem pro nekomunikaci, 

že si pacient nestěžuje, neznamená to, že jej nic netíží a že nemá vůbec žádný problém: ,,S 

nemocným je především třeba mluvit… Mlčení je bolestivé. To, že se o problémech nehovoří, 

neznamená, že nejsou.“77 

 Jak ulehčit umírání? Umírání není lehké období. Člověk je konfrontován s vlastní 

smrtelností a často upadá do beznaděje. Proto se péče o umírající má také zaměřit na hledání 

smyslu takového života. ,,Najít smysl nemocí spoutaného života předpokládá především 

vyslyšet oprávněné a naléhavé volání nemocných po prostoru k životu.“ 78 Míněno tím je to, 

abychom se k umírajícím nechovali jako k odepsaným lidem, ale abychom svým přístupem 

k nim jim dávali dostatečně najevo, že s nimi počítáme a že je neodepisujeme. 

 Výčet činností, které obsahuje péče o umírající, shrnuje  Saundersová: ,,… je 

především nutné mírnit bolesti umírajících, a to nikoliv pouze fyzické, ale i psychické, zajistit 

materiální a psychický komfort a nedopustit izolaci nemocného.“79 Opět je vidět důraz, který 
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je kladen na to, aby bylo pečováno i o psychickou stránku umírajícího člověka a aby nenastala 

jeho sociální smrt. 

 Péče o umírající však nemá přejít zcela do rukou profesionálů, zdravotníků a hospiců. 

Důležitou roli při umírání hrají příbuzní. ,,Důležité je, že přítomnost příbuzných zamezí vzniku 

někdy velmi těžce pociťovaného pocitu viny,…“80 Umírající člověk se totiž cítí vinen – např. 

z důvodu, že mohl něco vykonat a teď již to nestihne. V takových situacích umírajícího často 

přepadají pocity viny. Rodina v tomto smyslu má roli dokázat umírajícímu, že si  nemusí nic 

vyčítat. 

 Přítomnost rodinných příslušníku ale nemá pouze aspekt odstranění viny umírajícího, 

Jde rovněž o pacientovo zázemí. Rodina by měla být pro člověka zázemím v životě a při 

umírání by tomu nemělo být jinak. Pokud rodina není ochotna umírajícího doprovázet 

v posledním úseku cesty, může takový člověk zažít sociální smrt. ,,Nikdo by neměl umírat bez 

svých příbuzných.“81 

 Jaké jsou potřeby umírajícího? Zmiňoval jsem potřeby fyzické, psychické i otázky 

sociální. Do tohoto okruhu však patří i potřeby spirituální, které vnímám jako důležité: ,,... lze 

odvodit čtyři okruhy potřeb těžce nemocného: biologické, psychologické, sociální a 

spirituální.“82 

 Jak lidské potřeby při umírání zhruba vypadají? ,,Potřeby biologické – sem patří 

všechno, co potřebuje nemocné tělo. Potřeby psychologické – Sem patří především potřeba 

respektování lidské důstojnosti, a to naprosto nezávisle na stavu tělesné schránky. Potřeby 

sociální – člověk je tvor společenský, a tak jako izolovaně nežije, izolovaně ani nestůně a 

neumírá. Potřeby spirituální.“83 Jinými slovy péče o umírajícího je komplexní péče o celého 

člověka a ne pouze o jeho fyzickou složku.  

 K otázce péče o umírající se vyjádřila také světová lékařská asociace roku 1983 

v Benátkách. Je v ní obsaženo jakési shrnutí toho, o čem má být péče o umírající:  ,,... 1. 

Povinností lékaře je léčit, mírnit utrpení a chránit zájmy pacienta. 2. Tato zásada nemá 

žádnou výjimku, a to ani v případě nevyléčitelné nemoci nebo malformace. 3. Tato zásada 

není porušena, použije-li lékař následující postup – lékař smí zmírnit utrpení pacienta s jeho 

souhlasem či souhlasem jeho zástupce; lékař může odhlédnout od možností všech prostředků, 

jestliže jsou pro pacienta zatěžující a bez efektu; není-li žádná šance udržet vitální funkce 
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pacienta, smí lékař získat orgány pro transplantaci.“84 V prvé řadě se mluví o povinnostech 

lékaře. Lékař má člověka léčit, mírnit utrpení a chránit zájmy pacienta – jinými slovy je zde 

obsaženo právo na sebeurčení pacienta. Lékař nemá tento postoj k nemocnému měnit ani ve 

chvíli, kdy je nemoc nevyléčitelná.   

 Důležitou roli v umírání tedy nehraje jen péče o lidské tělo, ale také o jeho duši a o 

jeho rodinné zázemí. Právě v této fázi může být člověku rodina pomocnou rukou nebo 

kamenem úrazu. Člověk v této fázi vnímá daleko citlivěji, jak se k němu rodina zachová. 

Rodina může být tím důležitým důvodem, proč nemusí člověk absolvovat sociální smrt. 

Důležité je s člověkem mluvit, jevit o něj zájem, neodstrkovat jej jako něco nepotřebného. 

Ukázat mu a ujistit ho, že jeho život byl platný a že pocit viny není na místě. Na 

posledním,ale neméně důležitém místě, stojí u člověka v této fázi života potřeby spirituální. 

Člověk už se nemusí starat o své tělo a má  čas na přemýšlení. Rozjímá nad tématy života a 

smrti, která by mu neměla zůstat nezodpověděna. Zde vidím roli pro duchovního či 

nemocničního kaplana.  

2.3.4. Naděje pro umírající – v ěčný život 

 Proč věčný život? Jak už jsem řekl, člověk se při umírání může také dotazovat, zda 

bude existovat  po smrti. U věřících umírajících lidí je taková víra jednoznačnou oporou a 

pomáhá jim smířit se se smrtí. ,,Víra v posmrtný život tedy je velkou útěchou a oporou pro 

člověka, jenž se následkem toho přestává smrti bát a někdy za určitých okolností se na ni 

dokonce těší.“85 

 Má ale tato víra co nabídnout i člověku nevěřícímu? Myslím, že ano. Naděje věčného 

života není privilegium pouze pro křesťany. Každý člověk může vidět ve věčném životě 

smysl života. Je to naděje, která pomáhá člověku při umírání. Zbavuje ho strachu ze smrti a 

dokáže v něm vzbudit sílu na to, aby své poslední ,,minuty“ prožil důstojně a spokojeně.  

Věčný život je pozváním k naději. Zve každého člověka a působí na něj. Tato naděje je však 

spjata s vírou, nelze jí indikovat jako medikament. Je to spíše pole působnosti pro nemocniční 

kaplany, kteří tak mohou určité lidi povzbudit.   
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3. Eutanázie 

 Proč se zabývat eutanázií když je téma této práce  dystanázie? Otázky eutanázie a 

dystanázie jsou si příbuzné. Obě témata se odvíjejí od problematiky smrti, umírání. Některé 

zdroje uvádějí, že eutanázie je opakem dystanázie. Proč je tak vnímána? Jde o definici a obsah 

těchto pojmů. Aktivní eutanázie je ukončení lidského života lékařem na základě žádosti 

pacienta. V případě dystanázie jde o umělé prodlužování lidského života i ve chvílích, kdy je 

léčba marná a člověk by dávno zemřel. Z těchto důvodů jsem se rozhodl začlenit do své práce 

také téma eutanázie. 

 

3.1. Podněty pro eutanázii  

 Termín eutanázie pochází z řečtiny. Eu-thanatos znamená v překladu ,,dobrá smrt“. 

Jde o asistovanou smrt. Nechci zabývat historií eutanázie, ale otázkami, které jsou v debatě o 

eutanázii nejčastější. Eutanázie není problémem až posledních let, to dnes se o ní pouze více 

hovoří. O eutanázii nejčastěji prosí lidé, kteří jsou nevyléčitelně nemocní, nebo jsou upoutání 

na lůžko. Prosba o eutanázii je nejčastějším výrazem lidského utrpení. Z tohoto důvodu bych 

jako první téma rozebral otázku utrpení. 

  Bolest je nejčastějším  důvodem pro eutanázii. Argument bolesti úzce souvisí 

s utrpením. Tyto dva důvody se vzájemně prolínají a není lehké je od sebe úplně odlišit. Když 

bolest dosahuje nesnesitelné úrovně, má prý člověk,dle tohoto argumentu, právo požádat o 

eutanázii. Je to argument, který je spolu s dalším utrpením  jedním z nejsilnějších. K němu se 

také váže soucit s nemocným. 

 Dalším důvodem uváděným pro eutanázii je právo na sebeurčení. V dnešní moderní 

individualistické společnosti slýcháme tento pojem v různých souvislostech. Člověk má 

z tohoto pohledu právo určovat si svůj život – co bude dělat, s kým se bude stýkat atd. 

V otázce eutanázie tato představa slouží k tomu, aby si člověk mohl vybrat místo a způsob 

svého skonání.   

 Argument práva na smrt je podobný právu na sebeurčení. V tomto pohledu člověk má 

právo říci, kdy chce zemřít. Má právo na odmítnutí léčby a také má mít právo požádat lékaře, 

aby jeho život ukončil. 
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3.1.1. Utrpení 

 Utrpení samo o sobě není pouze argumentem na podporu eutanázie. Je důležitým 

bodem, ale ne jediným. Utrpení je situací v lidském životě, se kterou je člověk konfrontován 

v různých obdobích života. Nebudeme tedy o utrpení uvažovat pouze ve vztahu k eutanázii, 

ale pokusíme se je definovat obecněji, včetně  křesťanského pohledu na utrpení.  

 

3.1.1.1. Definice utrpení 

 Utrpení provází člověka v posledním úseku jeho cesty často a nejvíce v budově 

nemocnice. Nemocnice je vlastně  ústav, kde hraje ústřední roli člověk jako pacient. Pacient je  

kvůli své nemoci, nemohoucnosti a často v nemocnici i umírá. ,,Hospitals are the arena 

where disease, disability, and death play themselves out on humans.“86  

 Co je utrpení? ,,Suffering is a foretaste of death. It tells us: we are limited and we will 

all die.“87 Těžké utrpení přináší vědomí konečnosti lidského života, které na člověka vyvíjí 

veliký tlak. Vzniká otázka, zda se dá s tímto tlakem nějak vyrovnat. Mnozí v této těžké 

životní situaci upadají do stavu rezignace a dále žít se jim nechce. Rezignace však člověka 

svírá a odepisuje: ,,...answer to our suffering must be living...“88 Snaha žít je jednou možnou 

cestou z utrpení.  Člověk je konfrontován s vlastní smrtelností, tuto konfrontaci se však lékaři 

snaží někdy odstranit a zabránit jí. Díky velkému pokroku a rozvoji medicíny lze říci, že 

samotná medicína naznačuje, že odstranění bolesti a oddálení smrti nemusejí být velikým 

problémem. ,,Even if the sciences that frame our culture give no final meaning, medicine 

intimates, that pain is controllable, suffering escapable, and death ever more 

postponeable.“89 Je to však pouze jeden z pohledů, přístup medicíny. A tak zůstává otázka, do 

jaké míry se dá utrpení odstranit.  

 Utrpení se dá zmírňovat, ale nedá se úplně odstranit. Je součástí lidského života nejen 

ve fázích posledních. ,,Suffering, I have been taught, is not something you eliminate, but 

rather something with which you must learn to live.“ 90 Nelze dát člověku návod, jak se může 

utrpení zbavit. Ani medicína nemůže člověka vždy zbavit utrpení, může léčit a mírnit bolest. 

Často se člověk musí naučit žít s bolestí. 

 Soudobému zdravotnictví bychom mohli namítnout, že nejen léčí a snaží se chránit 

lidi před utrpením samotným, ale také chce odstranit trpící lidi z naší blízkosti, jako by utrpení 

                                                 
86 Engelhardt (2000: Str. 309). 
87 Engelhardt (2000: Str. 309). 
88 Engelhardt (2000: Str. 310). 
89 Engelhardt (2000: Str. 310). 
90 Hauerwas (1988: Str. 24). 
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k životu ani nepatřilo: ,,... medicine´s primaly role is to bind the suffering and the 

nonsuffering into the same comunity. Unfortunately, medicine is used too often to guard us 

from those who suffer.“91 

 Nesouhlasím však s názorem, že by se medicína snažila utrpení zamaskovat. Křivdí 

lékařům, kteří svou práci dělají svědomitě, jsou pomocí pro trpícího a pomáhají mu utrpení 

mírnit. Nemyslím, že se medicína snaží zdravé lidi oddělit od trpících. Proti tomu mluví 

široká možnost návštěv nemocných ve zdravotnických zařízeních. Tento přístup byl ovšem  

většinou zaveden až po „sametové revoluci“. Před tím byly návštěvy omezeny na dva až  tři 

dny v týdnu. Na častější návštěvu, nebo např. na jednotku intenzivní péče téměř nebylo 

možno se dostat.Návštěvníci museli mít zvláštní povolení od vedoucího oddělení.. Mohu říci 

z vlastní zkušenosti s lékaři, že se v první řadě snaží léčit a být člověku oporou jako 

profesionálové. Nicméně souhlasím s tím, že utrpení i vnímání utrpení druhých je součástí 

lidského života a že často nezbývá člověku nic jiného, než se s utrpením smířit.  

 Je třeba brát utrpení jako fakt a spíše přemýšlet, co můžeme pro trpícího člověka 

udělat . V prvé řadě asi ho povzbudit, aby mluvil, a naslouchat mu. Nenechat takového 

trpícího člověka samotného a problém utrpení obcházet. ,,Prvním krokem ke zlidštění utrpení 

je ,,zápas proti oněmění“. Výkřikem, nářkem, obžalobou či prosbou je možné dosáhnout 

počáteční úlevy.“92 

 Hořkost musí z duše ven, aby se tělu mohlo ulevit. Není to jen o komunikaci s trpícím, 

ale také o blízkosti a porozumění druhé osoby. ,,Člověk má plné právo dosáhnout úlevy 

pláčem, nářkem, prosbou i obžalobou. Dále je zapotřebí být trpícímu nablízku, pomoci mu 

zvládnout nepřízeň osudu.“93 

 V další fázi, pokud se již trpící člověk uklidňuje, musí lidé okolo pochopit, že se daný 

člověk s utrpením smířil. ,,Komunikace v nářku a zármutku vede k přijetí utrpení a 

k solidaritě, jejímž společným jmenovatelem je snaha o změnu nepříznivé situace.“94 

 Lidé okolo mohou pochopit, proč člověk trpí, a nést společně s ním jeho utrpení: ,,... 

jednota kříže a vzkříšení může být interpretována i v civilních termínech, které dávají na 

srozuměnou, že bez bolesti a utrpení bychom neměli kritérium pro štěstí a slast.“95  

 S tématem utrpení souvisí také otázka smyslu utrpení. Jak dodat utrpení smysl? ,,V 

obecné rovině lze odpovědně říci pouze to, že smysl mu může dodat jen ten, kdo právě trpí a 

                                                 
91 Hauerwas (1988: Str. 26). 
92 Haškovcová (2007: Str. 170). 
93 Jankovský (2003: Str. 129). 
94 Haškovcová (2007, Str. 171). 
95 Haškovcová (2007, Str. 171). 
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kdo ke svému utrpení přistoupil aktivně, ať již s vírou v Boha, či bez ní... Učí totiž člověka 

milovat život a pochopit jeho nesamozřejmost.“96 Tento aktivní přístup k utrpení učí člověka 

vážit si života a v konfrontaci se smrtelností pochopit i jeho nesamozřejmost.  

 Význam utrpení může být i v tom, že činí náš život lidským. Napomáhá člověku 

budovat charakter a ostatní lidi vede k solidaritě s trpícím. ,,Utrpení tak postupně získává 

lidskou dimenzi, jinými slovy: zlidšťuje náš život, má formativní funkci, stává se fenoménem 

lidského zrání.“97 

 Utrpení je součástí lidského života. Člověk se s ním potkává na své pouti životem. 

Lékaři se snaží utrpení mírnit. Důležitou roli v utrpení hraje rodina a okolí trpícího člověka. 

Záleží na tom, zda mu budou po boku utrpení čelit a tím jej zlidští. Trpící člověk má právo 

odkrýt své city, dokonce může tímto způsobem dojít k částečné úlevě.  

 

3.1.1.2. Křesťanský pohled 

  Křesťané vnímají tělo jako součást života. ,,Suffering is not just encounter with 

human limits, with human finitude, but most significantly with sin and its consequences.“98 

Tento pohled vychází z názoru, že díky lidskému hříchu v ráji do života lidí přišla nejen 

smrtelnost, ale i utrpení jako důsledek lidské vzpoury proti Bohu. Při utrpení si tedy věřící 

člověk uvědomuje, že by jeho utrpení mohlo mít něco společného s jeho hříchem.  

 Další důležitý význam má utrpení pro křesťany v tom, že může pomoci nebýt pyšným 

a navrací člověka zpět k Bohu: ,,... suffering and disability can break our pride and help us to 

turn to God.“99 Nedílnou součástí křesťanského učení o utrpení je osoba a dílo Ježíše Krista. 

,,When Christians try to explain all suffering in and of itself having theological significance 

and up vacating the cross of its significance because we fail to remeber that what is important 

about the cross is who was crucified there.“100 Tento výrok zdůrazňuje, že teologické 

smýšlení o utrpení často vynechává důležitost kříže a nevidí ji v plném rozsahu.  

 Člověk může doopravdy v utrpení zakoušet, že zhřešil. Na druhou stranu, utrpení 

nemusí mít původ v hříchu, např. jak jej popisuje kniha Jób. Je důležité vědět, že sám Bůh na 

kříži utrpení zkusil a že je vzal na sebe. Mohu jako křesťan vědět, že mé utrpení má své 

hranice a že Bůh je láska, protože se obětoval za mne na kříži.  

 

                                                 
96 Haškovcová (2007, Str. 171-172). 
97 Jankovský (2003: Str. 129). 
98 Engelhardt (2000: Str. 309). 
99 Engelhardt (2000: Str. 317). 
100 Engelhardt (2000: Str. 32). 
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3.1.1.3. Od utrpení k eutanázii 

 Proč je utrpení argumentem vedoucím k eutanázii? Eutanázie je totiž možností, jak 

ukončit lidské utrpení. Člověk těžce nemocný prožívá před smrtí těžké a dlouhotrvající 

utrpení. ,,Dnes se pod tímto slovem chápe konání, jehož cílem je způsobit anebo urychlit smrt 

těžce nemocného člověka, a tak ukončit jeho utrpení, a to na základě jeho přímé žádosti anebo 

za předpokladu, že by si to žádal.“101  

 Trpící člověk již nevidí ze své těžké životní situace východisko. Život je mu již přítěží 

a nesnesitelným břemenem. ,,Je-li přání postiženého vysloveno v situaci těžké nemoci, 

nesnesitelných bolestí a prakticky nulové naděje na zlepšení stavu, lze je chápat jako přímý 

odraz aktuálního zoufalství, které může být adekvátní péčí a použitím tišících prostředků 

odstraněno nebo výrazně zmírněno.“102 Zde je vyjádřena reálná a skutečná protiváha 

k eutanázii. 

 Utrpení je často zmiňovaným důvodem a voláním pro legalizaci eutanázie. K tomuto 

postoji také patří respektování přání trpícího – uposlechnout jeho přání a zbavit jej utrpení. 

,,Respect for the patient´s authentic desires and compassion for their suffering provide the 

moral case for assisted suicide and euthanasia.“103   

 Utrpení je fenoménem lidského bytí. Velmi často se mu nedá vyhnout. Je  problémem, 

který může vyústit u trpícího člověka v prosbu o eutanázii. Všechno utrpení nelze odstranit a 

účinně mírnit. Obzvláště při těžké nemoci lze bolestivé příznaky tišit pouze částečně. Prosba o 

eutanázii na základě utrpení je výkřikem o pomoc a projevem zoufalství trpícího. Přesto lze i 

takové utrpení ulehčit přítomností blízkého člověka, rozhovorem, zájmem – nedopustit 

zmiňovanou sociální smrt. Utrpení z křesťanského pohledu může vést k zušlechtění a může 

víře pomoci. Na druhou stranu může také víru podkopat.  

3.1.2. Bolest 

 Bolest, která dosahuje nesnesitelných rozměrů, je jedním z hlavních podnětů pro 

žádost o eutanázii. Tato bolest se dá pouze stěží mírnit a vzbuzuje v ostatních lidech soucit. 

Především vzbuzuje soucit u lékařů a argument pro eutanázii se v takovémto případě nabízí 

jako smrt z milosti a lítosti nad člověkem. 

 

 

                                                 
101 Štefko (1998: Str. 19). 
102 Haškovcová (2002: Str. 223). 
103 Kuhse (2001: Str. 276). 
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 Tělesné bolesti mají důležitou funkci: ,, Bolesti zde mají funkci varovného signálu 

…když není něco v pořádku.“104  ,,Musí existovat v zájmu zachování tělesného zdraví.“105 

Např. přiloží-li člověk ruku do ohně, bolest jej varuje, že hrozí poškození ruky a reflex pak 

donutí člověka ucuknout.   

 Neexistuje však pouze fyzická bolest, ale také bolest duševní, psychická. Tato bolest 

také něco ukazuje. ,,Psychologická bolest má podobnou funkci pro zajištění mezilidských 

vazeb, společenské solidarity a nasazení všech lidských sil k dosažení sledovaných cílů.“ 106 

Jaké jsou tedy druhy bolesti? ,,Tři druhy bolesti – fyzická, psychická a duchovní.“107 

 Bolest je ale pouze jedním stupněm ve stupnici lidského utrpení. Je vážná ve chvílích, 

kdy trpící neví, co jeho bolest působí a jakým způsobem z té bolesti může uniknout.  

,,Skutečně zlé je pro člověka teprve to, když už neví, proč má bolest a utrpení snášet.“108 

 Někdo je na bolest citlivější, někdo jí snese více. ,,Základní pravidlo zní – bolest 

vnímá každý jinak, a proto je nutno nemocnému věřit... My jsme povinni respektovat 

pacientovo rozhodnutí i v případě, že se vědomě a svobodně rozhodne bolest až do určité míry 

snášet.“109 Z křesťanského pohledu je duchovní bolest nejvyšší stupeň  bolesti. Může jí  být 

touha po něčem hlubším ve svém životě, pocit nenaplněnosti a prázdnoty. ,,Osobní nebo 

duchovní bolest je třetí, hierarchicky nejvyšší stupeň bolesti. …příležitost k osobnímu 

zpracování bolesti a k pochopení jejího smyslu, kterým je oběť.“ 110 To je  pozoruhodný 

přístup z katolického pohledu. Otázkou je, zda pokaždé má utrpení nějaký smysl. S názorem 

smysluplnosti každého utrpení se lze těžko ztotožnit.  

 Pokud ovšem má být život smysluplný, člověk k němu bolest a nemoc potřebuje. Lze 

tak důsledky bolesti zmírnit. ,,Z úrovně úvahy o smysluplnosti lidského života vyplývá potřeba 

i psychologického a osobitě psychoterapeutického přístupu k terapii bolesti, v kterém se 

choroba a bolest chápe jako smysluplný jev v lidském životě.“ 111 

 Situace žádosti o eutanázii se projevuje často ve chvílích, kdy je bolest pro člověka 

nesnesitelná. Nepomáhá její mírnění ani léčba. Člověk cítí naprosté zoufalství a vidí 

v eutanázii vysvobození. Tak může působit bolest na člověka. Co mohou udělat lidé trpícímu 

člověku blízcí, aby nemusel o eutanázii z důvodu bolesti požádat? Je důležité tišit fyzickou 

bolest v možné míře, ale nevynechat  péči o bolest psychickou a duchovní. Mluvit s takovým 
                                                 
104 Rotter (1999: Str. 71). 
105Rotter (1999: Str. 72).  
 
107 Štefko (1998: Str. 62). - parafráze 
108 Rotter (1999: Str. 73). 
109 Svatošová (1995: Str. 31). 
110 Svatošová (1995: Str. 31). 
111 Svatošová (1995: Str. 65). 
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člověkem, nechat jej vypovídat, umožnit mu nějakou činnost a ukázat mu, že může být i 

něčím užitečný, to jsou způsoby, jak mírnit psychickou a duchovní bolest. Neexistuje však 

přesný návod na odstranění těchto bolestí. Řešením může být, aby se k člověku trpícímu 

bolestmi nepřistupovalo podle nějakého vzorce, ale aby se odkrývaly jeho individuální bolesti 

a terapie aby byla flexibilní a přizpůsobovala se jim. Jedině touto cestou se dá bolest 

psychická a duchovní utišit natolik, aby trpící člověk o eutanázii žádat nemusel.  

3.1.3. Právo na sebeur čení 

 Právo na sebeurčení bývá často důvod  požadavku na provedení eutanázie. Vychází 

z myšlenky, že každý jedinec má právo o sobě rozhodovat a to nejen v otázkách žití a bytí, ale 

také v otázce smrti. ,,Zpravidla se jím rozumí schopnost rozhodovat a jednat z vlastní vůle či 

podle svého svědomí, v užším významu pak svobodné rozhodování o sobě samém neboli  

sebeurčení.“112 

 ,,Self-determination – is the interest of ordinary person in making significant decisions 

about their lives for themeselves, according to their own values or conception of a good 

life.“ 113 Člověk v tomto ohledu určuje okolnosti svého bytí na základě osobních hodnot a na 

tom, co si myslí, že je pro jeho život nejlepší.   

 Proč je ale právo na sebeurčení tak důležitým tématem, aby se o něm muselo mluvit i 

v souvislostech s eutanázií? ,,Because is this the patient, and the patiens body, that will 

undergo any treatement… the importace of self-determination implies that even bad choices 

of competent patiens must be respected.“114 Pacient rozhodne, jakou léčbu si zvolí a jakou 

nepřipustí. U eutanázie se může jednat o rozhodnutí ukončení léčby. Je to pacient, který si 

určuje léčbu a tedy dle konceptu práva na sebeurčení má právo zvolit si místo a čas své smrti.  

 Problémem ale je to, že lékaři často rozhodují o konci života pacienta v té fázi 

lidského života, kdy již člověk není kompetentní. Jinými slovy, když člověk již nevnímá a 

není schopen reagovat a odpovídat na dotazy lékařů. V tomto případě už se nedá uplatnit 

právo na sebeurčení, proto se toto právo přesouvá často na nejbližšího rodinného příslušníka, 

pokud neexistuje rozhodnutí o životě - living will daného člověka. ,,In many medical 

treatement decisions at the end of life, the patient is incompetent… common medical practice 

is to turn a close family member to act as the patiens surrogate decision-maker.“115 Podle 

práva na sebeurčení si má člověk sám určovat svůj život  i místo a čas smrti. Jak si jej však 

                                                 
112 Slabý (1998: Str. 221-222). 
113 Kuhse (2001: Str. 232).  
114 Kuhse (2001: Str. 232). 
115 Kuhse (2001: Str. 233).   
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může určit, když např. nezanechal žádnou living will, protože nečekaně v důsledku havárie 

upadl do kómatu? 

 Člověk má v sobě touhu být svým vlastním pánem a určovat si vše okolo sebe. Toto 

právo na totální sebeurčení je však rozporuplné.  ,,Požadavek totálního sebeurčení v sobě 

obsahuje z filozofického hlediska vnitřní rozpor. Svoboda rozhodování totiž není myslitelná 

v podmínkách naprosté neurčenosti stejně jako definitivní určenosti.“116 

 ,,Není vzácné, že se autonomie chápe jako úplná nezávislost na cizí vůli.“ 117 To však 

není zcela možné. Člověk je ve svém bytí společenský a závislý na druhých a na jejich 

jednání. Nelze tedy chtít totální nezávislost na cizí vůli, pokud nechceme žít sami někde na 

pustém ostrově.  

 Právo na sebeurčení je svázáno s otázkou lidské svobody. Jistě existuje spojitost mezi 

těmito dvěma tématy. Člověk chce být svobodný, chce si sám určovat svůj život. Ovšem často 

se argumentuje v nejtěžších a posledních fázích lidského života, že člověk má svobodu odejít 

ze života. Svoboda ale takové rozhodnutí nepřipouští: ,,Lidská svoboda principiálně 

nepřipouští takové rozhodnutí, jímž by sama byla definitivně zrušena, ať už jde o ukončení 

individuální existence či svévolné manipulování se životem.“118 

 Právo člověka, který je v nemocnici, nezahrnuje rozhodnutí ukončit vlastní život. Jeho 

právo ovšem spočívá v tom, aby rozhodoval o posledním úseku svého života. Do těchto 

rozhodnutí může např. patřit rozhodnutí o ukončení léčby. ,,Přesto má nemocný člověk, pokud 

je schopen racionálního uvažování, právo i povinnost, aby se podílel na závažných 

rozhodnutích o posledním úseku své životní cesty.“119 

 S právem na sebeurčení lze souhlasit pouze do určité míry. Je správné, aby pacient dle 

svého uvážení. rozhodoval o způsobu své léčby, nebo aby jí dokonce odmítl. Nesouhlasím 

s tím, aby se toto právo používalo v souvislosti s aktivní eutanázií. Smrt  očekává každého 

člověka, nejde se jí vyhnout., ale neměla by být ani uspíšena.. Právo na sebeurčení není 

argumentem – neexistuje totiž právo na totální sebeurčení. Člověk vždy bude někým nebo 

něčím ovlivněn, a tak i právo na sebeurčení má své hranice, které jsou v nejširším kruhu 

vymezeny tím, že člověk neovlivní své narození a neměl by ani chtít po lékaři život ukončit 

aktivní formou. Z křesťanského pohledu není rovněž právo na sebeurčení argumentem pro 

ukončení života. Život je brán z Božích rukou jako dar a pouze Bůh má právo na to jej vzít. 

Někdo by mohl namítnout, že rozhodnutí o ukončení léčby a eutanázie jsou totéž. V tomto 
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 30 

ohledu bych si dovolil argumentovat tím, že lidské tělo je přirozeně smrtelné. Bez léčby by 

samo přirozeně zahynulo. Proto ukončení marné léčby spíše podporuje přirozené biologické 

zaměření těla ke konečnosti. Aktivní eutanázie však tělo uměle zabíjí, není tedy přirozená. 

Ani když člověk trpí, a je udržován na přístrojích,  nelze mu odebrat život zásahem druhé 

osoby.  

3.1.4. Právo na smrt 

 Posledním argumentem pro eutanázii, který jsem vybral, je právo na smrt. Toto právo 

úzce souvisí s právem na sebeurčení. ,,Právo na smrt bývá interpretováno tak, že člověk má 

právo rozhodnout o čase, místě i způsobu skonu a že výkon tohoto práva přenáší na jiného 

člověka, jmenovitě na lékaře, který je manipulován do role, jež je přinejmenším 

kontroverzní.“120 Toto právo ale často omezuje práva druhého člověka, v našem případě 

lékaře. Je tlačen do role jakéhosi ,,spasitele“, který má ze soucitu usmrtit člověka. Nebere se 

při tom na vědomí, že potom již pacient nejedná svobodně neboť výkon usmrcení za něj musí 

provést lékař, nikoli on sám.  

 Podstatný je názor lékařů, kteří bývají žádáni o ukončení lidského života s odvoláním 

na právo pacienta na smrt. ,,Odborníci se však shodují v názoru, že právo na smrt by mělo být 

chápáno jako právo na přirozenou smrt.“121 Nemusí jít jen o hledisko přirozené smrti:  

,,Právo na smrt bývá interpretováno jako právo na důstojnou smrt.“122 Aby člověk měl 

možnost skonat důstojně a bez utrpení. Ovšem i toto pojetí může být rovněž chápáno jako 

argument podporující praktikování aktivní eutanázie.  

 Existují rovněž společnosti usilující o dodržování práva na smrt. Jednou z nich je 

světová federace usilující o právo na smrt. Ovšem tato společnost nemluví o eutanázii a 

dokonce jí odmítá. Světová federace společností usilujících o právo na smrt rozumí tomuto 

právu jako požadavku důstojné a přirozené smrti. ,,Programová prohlášení jednotlivých 

společností se o eutanázii nezmiňují, anebo ji dokonce vysloveně odmítají.“123 Argument, že 

právo na smrt může být jedním z důvodů k vykonání aktivní eutanázie je přinejmenším 

zavádějící. Neboť i organizace usilující o právo na smrt často zdůrazňují, že mají na mysli 

přirozenou smrt, nikoli smrt, která je způsobena dalším jedincem jako aktivní eutanázie.  

 Příkladem těchto společností je společnost pro důstojné umírání v Německu: Deutsche 

Gesellschaft für humanes Sterben.  Tato společnost se nezabývá především právem člověka 
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121 Haškovcová (2007: Str. 165). 
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na smrt, ale právy člověka při umírání. Jejím „[h]lavním cílem je ochrana práv pacientů, kteří 

se nacházejí ve zvláštní situaci, tedy v procesu umírání.“ 124 Díky těmto společnostem člověk 

může vědět, že má právo na důstojné umírání, může se tohoto práva dovolávat.  

 Myšlenka této německé společnosti je velice zajímavá, proto uvádím body jejího 

programového prohlášení.  ,,Základní strategie Německé společnosti pro důstojné umírání je 

obsažena v následujícím programovém prohlášení: 1. Právo pacienta na sebeurčení musí být 

zaručeno i v nemocnici. Vůli pacienta je třeba právě ve fázi umírání plně respektovat. 2. Je 

třeba respektovat též právo pacienta na uspořádání svých věcí, včetně závěti. 3. Každý 

pacient musí být včas a dobře informován o svém zdravotním stavu. 4. Proti bolesti pacientů 

by se mělo ve fázi umírání bojovat velkoryse. 5. V nemoci, která je beznadějná a vede pouze 

k problematickému životu, nemusí být život prodlužován vyspělou technikou za každou cenu. 

6. Nemocnice a sociální zařízení jsou vytvářeny pro lidi...“125 

 Zdůrazňuje se zde právo na sebeurčení nikoli v souvislosti s eutanázií, ale v souvislosti 

s rozhodováním o léčbě. Toto právo má být lékaři respektováno a vůle pacienta se má 

respektovat. Při umírání je nutné brát rovněž zřetel na práva umírajícího člověka k uspořádání 

si svých věcí. Jinými slovy, poskytnout mu dostatek prostoru a svobodné vůle, aby mohl 

odejít ze světa s pocitem, že na nic důležitého nezapomněl. Aby si takový člověk mohl své 

věci včas a správně uspořádat, musí být řádně informován o svém zdravotním stavu. Nelze 

před ním pravdu o zdravotním stavu zakrývat, ani na druhé straně pravdu sdělovat bez soucitu 

a omezit se na pouhá faktická konstatování zdravotního stavu umírajícího. Dalším důležitým 

bodem je boj s bolestí. Nenechat se odradit dílčími neúspěchy, ale bojovat s ní všemi 

možnostmi. Někdo by však mohl vykládat, že první bod tohoto prohlášení může vést 

k legalizaci a praktikování eutanázie. To by ovšem bylo chybné pochopení. ,,Obsah prvního 

požadavku by mohl asociovat nárok na eutanázii. V Německu jsou všechny formy eutanázie 

pokládány za neetické a jsou zakázány.“126 

 Lze vidět, že otázka práva na smrt není jednoznačná. Může za ním být viděn jeden 

z následujících motivů. ,,Právo na smrt však dnes zahrnuje ještě něco navíc a dvojznačnost 

pojmu zcela rozmazává rozdíl, co se obsahu i co se smyslu týče. Na jedné straně zcela legální 

možnost odmítnout výše uvedenou léčbu i s určitým rizikem urychlení smrti, na straně druhé 
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pak odmítnutí nebo vysazení léčby s cílem zemřít.“ 127 V druhém případě se dá mluvit o 

možnosti pasivní eutanázie.   

 Právo na smrt obsahuje riziko aktivní eutanázie. Člověk se za pomocí tohoto práva 

bude dovolávat u lékaře ukončení svého života za jeho asistence. Proto si myslím,že je na 

místě, aby právo na smrt bylo interpretováno jako právo na přirozenou a důstojnou smrt, aby 

se možnost požadavku na aktivní eutanázii vyloučila. Pokud se bude právo na smrt 

interpretovat tímto způsobem, prospěje to nejen člověku, o kterého bude při umírání podle 

tohoto práva pečováno, nýbrž uleví v tomto ohledu i lékařům, kteří nebudou pod záminkou 

tohoto práva žádáni o provedení aktivní eutanázie. 

 

 

3.2. Eutanázie 

 V této kapitole se jedná o vývoj moderního pojetí eutanázie, nikoliv o extrémní pojetí 

eutanázie např. za vlády nacismu nebo eutanázie v dávné historii. Naše doba přináší 

argumenty pro legalizaci eutanázie a proti legalizaci eutanázie. Křesťanský pohled na tuto 

tématiku má vlastní váhu a není jenom opozicí nebo příklonem ke dvěma zmíněným 

proudům.  

3.2.1. Historie moderní eutanázie 

  Novodobá historie eutanázie se bezprostředně týká také otázek legalizace eutanázie. 

Zaměřím se na vývoj postoje legalizace eutanázie do jejího schválení, ne na další úpravy. 

Eutanázie je zde pouze tématem, kterému se nelze vyhnout v souvislosti s dystanázií. Uvádím 

vývoj legalizace eutanázie v Holandsku, neboť o tom se v Evropských podmínkách nejvíce 

známo.128 

 V r. 1969 prohlásil Jan Hendrik van den Berg: „Lékaři by měli přijmout následky 

technických vymožeností a měli by být ochotni své nemocné trpící a umírající nebo ty ve 

vegetativním stavu i zabít.“129 Poprvé se veřejně promluvilo o možnosti legalizace eutanázie. 

 Pro legalizaci eutanázie v Holandsku byla podstatná kauza dr. Postmy: „... in 1971 

when Dutch physician Geertruda Postma ended her seventy-eight year old mother´s life by 

administering a deadly dose of morphine... Dr ´s Postmas´s mother, deaf, partially paralyzed, 
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Asking to die, Kluwer Academic Publishers, Dordrech, 1998. 
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and bound to a wheelchair, had persistenly pleaded with her daughter to end her suffering by 

ending her life... she stood before the Court of Leeuwarde... Dr. Postma´s action was justified 

– the court included in the decision an attempt to describe criteria on which such a 

justification should be made.“130 

 Tato problematika byla několik let tématem vášnivých diskuzí v Holandsku, až v roce 

1984 se tato otázka dostala před vrchní Holandský soud. ,,In November 1984 the Dutch 

Supreme Court reasoned – As general rule euthanasia is punishable... when physicians are 

confronted with a conflict of duties they may invoke the defense of necessity... The decision 

that the defense of necessity is avalible to a physician should be based on an investigation 

whether the physician made a responsible medical judgement, tested against criteria derived 

from medical ethics.“131 Tato obrana předpokládá, že lékař provedl svůj čin zodpovědně a hájí 

nutnost a naléhavost této situace.  

 Ústřední lékařská komise nezůstala dlouho pozadu. ,,Tématika eutanázie poprvé 

zveřejněna ústřední lékařskou komisí v srpnu 1984 – lékaři byli vyzýváni, aby eutanázii 

uváděli jako příčinu smrti.“132 Eutanázie se stala legitimní formou úmrtí. 

 Následovala kritéria pro aplikování eutanázie, tzv. ,,Rotterdamská kritéria“:  

• pacient musí být kompetentní a jeho žádost zcela dobrovolná a úmyslná 

• pacientova žádost musí být dobře uvážená, jasná a opakovaná 

• pacient musí nesnesitelně trpět 133 a eutanázie musí být jeho poslední možností 

• eutanázii může provádět jedině lékař 

• lékař musí vše konzultovat s jiným nezávislým lékařem, který již má zkušenosti z této 

oblasti.“134  

 Dalším důležitým bodem v této diskuzi je dokument státní komise na téma eutanázie 

z roku 1985. Eutanázie není vraždou, zůstává však zamýšleným aktem ukončit život jiného 

člověka, avšak pouze na základě explicitní žádosti člověka. ,,State Committee on Euthanasia 

of 1985: euthanasia is defined as the intentional taking someone´s life by someone else an 

explicit request; physician assisted suicide is defined as helping someone to take his life after 

an explicit request.“135 

                                                 
130 Thomasma (1998: Str. 7). 
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 Královská lékařská asociace v roce 1990 vydala dokument, ve kterém se popisuje, jak 

má vypadat hlášení lékaře, pokud provede eutanázii. Informuje lékařského revizora a vyplňuje 

obsáhlý dotazník, proč byla nutná eutanázie. Tato žádost je podána k soudu. Lékař se vlastně 

musí jít sám udat. Následně soud rozhodne, zda jsou důvody lékaře dostačující pro jeho 

omilostnění, lékař je obviněn.136 

,,V roce 1990 se rada královské lékařské asociace shodla i na postupu povinného hlášení: 

• Lékař provádějící eutanázii a asistované suicidum nepodá hlášení o přirozené smrti, 

nýbrž informuje místního lékařského revizora pomocí vyplnění rozsáhlého dotazníku 

• Místní revizor podá hlášení okresnímu právnímu zástupci 

• Ten pak rozhodne, zda případ předá k soudnímu trestnímu stíhání či nikoliv.“ 137 

Eutanázie byla uzákoněna v roce 1993.138 

 Je to téma kontroverzní, obzvláště po zmiňované úpravě zákona, kdy lékař ani není 

stíhán. V tomto procesu je vidět etický rozdíl mezi zákonným právem na život a soucitem 

s člověkem. Rozpor zde není vyřešen a dále existuje.  

3.2.2. Argumenty proti eutanázii 

 Eutanázie je zdrojem vášnivých debat nejen na půdě etiky, ale rovněž na půdě 

medicíny či práva.  Nejdříve uvádím argumenty, které jsou pokládány v její neprospěch. 

 Problém zneužitelnosti eutanázie ponechme stranou. Lékaři se svými zážitky ohledně 

zneužití eutanázie těžko svěřovali, ani je k tomu nelze donutit. 

 Jedna z hlavních otázek, která se točí okolo argumentů k eutanázii, je zásadní pojetí 

lidského života. Lidský život je brán oběma stranami sporů jako základní hodnota člověka. 

Jak se tedy popisují odpůrci svůj argument proti eutanázii z pohledu lidského života? 

,,Eutanázie – může bezpochyby vést k devalvaci lidského života.“139 Pokud život ukončíme 

eutanázií, už nelze hovořit o péči pro člověka, už neexistují benefity, které můžeme přinášet 

léčbou trpícímu člověku, protože lidská bytost už neexistuje. Postoj odpůrců je jednoznačný. 

,,Musíme poskytnout možnost každému, aby odmítl všechny druhy eutanázie, aby mohl 

přijmout utrpení.. jako cvičení zušlechťující duši… bohumilou oběť… definitivní potvrzení své 

víry.“ 140  

                                                 
136 Zákon byl však posléze novelizován, dnes již v Holandsku není lékař obviněn, stačí mít ,,pouze“ dobré 
důvody k provedení eutanázie a vyplněný dotazník na základě žádosti člověka, či jeho blízkých, čímž se 
tematika eutanázie daleko více problematizuje! 
137 Munzarová (2005: Str. 35).  
138 podle Thomasma (1998: Str. 43). 
139 Bitó (2006: Str. 161). 
140 Bitó (2006: Str. 162). 
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 Argumenty proti eutanázii se také do jisté míry vymezují proti základním argumentům 

pro eutanázii. K takovým bodům patří právo na sebeurčení. Poukazují, že právo na sebeurčení 

je pouze domněnka, která z práv na lidský život usuzuje i právo na lidskou smrt: ,,If a society 

values individual choice and self-determination regarding ways of life, it should 

presumptively value individual choice and self-determination regarding death.“141 

 ,,Paradoxically, the technological imperative to use all avalible resources to safe life 

can lead to a temptation to take life.“142 Odpůrci eutanázie  nepovažují technický pokrok za 

špatný, poukazují pouze na to, že pokrok je určen k záchraně lidských životů, ale paradoxně 

spolu s tím roste riziko, že ho lze použít rovněž k ukončení života člověka.   

 Dalším argument odpůrců proti eutanázii se týká léčby samotné. Odvolávají se často 

na Hippokratovu přísahu, v které se budoucí lékař zavazuje léčit lidský život a zachraňovat jej 

a také, že jej nesmí vzít. Z toho pak plyne, že léčba musí vést k životu, nikoli ke smrti.  

 ,,The treatement may not be independently lethal and surely may not aim at preventing 

pain by taking life.“143 To je dalším argumentem proti. Tento bod proti říká:  Ano, bolest už 

nebude, ale nebude ani člověk. a tím pádem již není dále koho léčit – léčba už není léčbou a 

postrádá tak smysl.  

 Eutanázie je často požadována lidmi, kteří trpí nevyléčitelnou nemocí, mají 

nesnesitelné bolesti a vyhlídka na zlepšení zdravotního stavu je mizivá, ne-li nulová. ,,Je-li 

přání postiženého vysloveno v situaci těžké nemoci, nesnesitelných bolestí a prakticky nulové 

naděje na zlepšení stavu, lze je chápat jako přímý odraz aktuálního zoufalství, které může být 

adekvátní péčí a použitím tišících prostředků odstraněno nebo výrazně zmírněno.“144 

Zdůrazňuje se, že velkou roli při žádosti člověka o eutanázii může hrát osamělost člověka a 

zdánlivá ztráta smyslu života jedince. ,,Tak je vlastně přání eutanázie – stejně jako přání 

sebevraždy – velmi často vlastně výkřikem o pomoc v životě. Pacient se cítí osamělý  a má ve 

své izolaci pocit, že jeho život ztratil veškerý smysl.“145 Život se pro trpícího člověka stává 

neunesitelným a takový člověk pak má pocit, že se musí života vzdát. ,,Eutanázie je proto 

zpravidla aktem zoufalství. Nemocný chce odejít ze života, protože jej už nemůže unést.“146 

Velkou oporou pro tento pohled je názor, že člověk pod vlivem léků není dostatečně 

kompetentní rozhodovat o svém životě, neboť již nedokáže uvažovat racionálně a tím pádem 

nemá plně pod kontrolou schopnost rozhodovat o svém dalším bytí, tedy nemůže ani 
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rozhodnout o ukončení onoho bytí. ,,Požaduje-li nevyléčitelně nemocný snad pod vlivem 

silných léků usmrcení, pak není v dostatečné míře pánem svých vlastních rozhodnutí – nemá 

totiž pod kontrolou své duševní síly.“147 

 ,,Eutanázie je druhem zabití a nikdo nechce být označován jako vrah.“148 To je velice 

silné vyjádření. Jedná se ale zároveň o silné a zaujaté zjednodušení problému. Další vyjádření 

k tomuto problému: ,,Keown shows convincigly what has been more extensively argued 

elsewere, that euthanasia cannot be effectively distinguished from death intentionally caused 

by abstinence or pain relief.“149 Staví  jakési rovnítko mezi eutanázii a minimálně zabití, ne-li 

přímo vraždu. 

 Nejen Hippokratova přísaha je bodem, který je proti eutanázii vyzdvihován. 

Podobným způsobem se odpůrci dovolávají deklarace světové lékařské asociace. ,,Podle 

deklarace světové lékařské asociace, která byla zveřejněna v roce 1983 v Benátkách, lékař 

může a měl by nemocnému pomoci v umírání, ale nikoliv ke smrti.“ 150 

 Nicméně se často do opozice k eutanázii staví argument ukončení marné léčby. 

Odpůrci eutanázie nepřehlíží utrpení a marnou léčbu. Pouze tímto způsobem poskytují 

alternativu k eutanázii. ,,Lékař může upustit od neefektivního léčení a takové rozhodnutí 

nemůže být hodnoceno jako protiprávní, tím spíše ne jako trestné.“151 

 Hrozba je také viděna v možné legalizaci eutanázie. ,,Pokud se eutanázie připustí, pak 

je velmi těžké a v praxi zcela nemožné stanovit přesnou dělící čáru mezi případy, kdy pacient 

žádá o pomoc při umírání naprosto svobodně, a případy, kdy tato svoboda již není úplná nebo 

kdy o smrti člověka rozhodují zcela jednoznačně druzí.“152 Také je argumentováno tím, kam 

povede legalizace eutanázie: ,,... total amount of non-voluntary termination of life is increased 

after legalization of euthanasia.“153 

 Důležité jsou i vztahy nemocného k jeho blízkým lidem: ,,Pacient se k eutanázii 

v zásadě nikdy nerozhodne zcela nezávisle na bližních, nýbrž že při tom hraje směrodatnou 

roli kvalita jeho mezilidských vztahů.“ 154 

 Spektrum, které eutanázie zasahuje, je velice široké. ,,Euthanasia and physician 

assisted suicide remain controversial... Debates involve highly abstract and technical 

problems, situated at the intersection of ethics, law, and medicine, neverthless, they have a 
                                                 
147 Rotter (1999: Str. 99). 
148 Haškovcová (2002: Str. 224). 
149 Thomasma (1998: Str. 95-96). 
150 Thomasma (1998: Str. 225). 
151 Thomasma (1998: Str. 232). 
152 Rotter (1999: Str. 93). 
153 Thomasma (1998: Str. 96). 
154 Thomasma (1998: Str. 100). 
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very public character.“155 Proto je to téma velice těžko uchopitelné a definovatelné; v definici 

je těžké nedopustit se chyby. 

Argumentů proti eutanázii je mnoho. Některé z nich bývají až skoro fanatické, jiné 

jsou umírněnější. Snad nejzávažnějším argumentem odpůrců eutanázie je to, že prvořadým 

úkolem lékaře je léčit člověka, nikoli mu pomáhat ke smrti.  

3.2.3. Argumenty pro eutanázii 

 Pro zachování objektivity je třeba uvést také argumenty zastánců eutanázie. Existují 

společnosti, které usilují o legalizaci eutanázie. Např. Hamlockova společnost156. Holandská 

pisatelka Kushnerová, spoluautorka dále citované knihy, má vyostřený názor, který dobře 

vystihuje pohled zastánců eutanázie. Kushnerová nejprve staví proti sobě dva lidské příběhy. 

Vyhrotí situaci a ukazuje možnost toho, že eutanázie může být humánnější smrtí než nechat 

člověka zemřít, což je sice legální, podle tohoto příkladu ovšem méně lidské a více bolestivé. 

,,Případ pacientky, která trpěla onemocněním motorických neuronů v progresivním a 

terminálním stavu. Měla dýchací obtíže – napojená na respirátor a chtěla umřít, doktor 

odpojil respirátor a ona se ,,udusila“ – umírala 7 hodin. X Pacientka s metastázemi na 

vaječnících. Mírnění bolestí pomocí morfinu – chtěla také zemřít – souhlasila i rodina a 

lékařský tým – byli jí podány smrtící léky a zemřela za 8 minut s úsměvem na tváři.“ 157 

 Tento příběh byl použit pro obhájení eutanázie. Je poněkud tendenčně zaměřen. ,,To 

znamená, že spíše z morálního hlediska, než z pouhého hlediska příčinného jsou činy obou 

lékařů nerozlišitelné. Oba lékaři jsou za smrt svých pacientek zodpovědní stejně.“ 158 

 Poukazuje se na to, že nechat zemřít je často nelidský a nedůstojný proces, při kterém 

člověk pouze trpí. ,,Mít dovoleno zemřít může znamenat stresující a nedůstojný proces – 

protimluv všeho, oč se člověk v životě snažil.“159 Kushnerová nebere ovšem v potaz celé 

spektrum podobně řešených situací, ale záměrně situaci vyostřuje.  

 Na těchto dvou příkladech chce autorka demonstrovat ještě jednu věc. ,,V případě jako 

je tento, by zabít člověka bylo lepší – nikoli horší než dovolit mu umřít.“ 160 

 ,,Zastávám názor, že rozhodování v rámci lékařské praxe by se mělo – při zachování 

stejných okolností – řídit nejlepšími zájmy pacienta.“161 Podle tohoto postoje je pro trpícího 
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156 Štefko (1998: Str. 39). 
157 Thomasma, Kushnerová (2000: Str. 253-254). - parafráze 
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člověka v tomto stádiu nemoci nejlepším zájmem zemřít rukou jiného než se ,,utrápit“ pomocí 

pouhého odpojení přístrojů.  

 ,,Kompetentní pacient má prvořadý zájem,  na autonomii nebo sebeurčení; to znamená 

činit rozhodnutí o způsobu života, jaký chce žít a jakým chce být člověkem.“162 Člověk má 

právo v takové situaci žádat lékaře, aby ukončil jeho život. Otázka souvisí i s kvalitou 

lidského bytí, kterou si člověk má určit. ,,Tvrzení o svobodě a autonomii naznačuje, že lidé by 

měli za příslušných okolností být svobodní, aby mohli spáchat sebevraždu, a že ti, kdo jsou 

terminálně nebo nevyléčitelně nemocní, by měli mít možnost získat pomoc ochotných lékařů 

při ukončení svých životů.“ 163 

Kushnerová staví rozhodnutí lékaře zastavit léčbu na rovinu aktivní eutanázie: 

,,Dobrovolná eutanázie se velmi podobá jiným lékařským rozhodnutím o konci života.“164  

 ,,Může-li pacient racionálně volit časnější smrt tím, že odmítne léčbu, nebo přijme 

život zkracující paliativní péči, pak rovněž musí být schopen racionálně volit časnější smrt 

eutanázií – a lékař musí být schopen pacientovi eutanázií prospět, právě tak může učinit 

přijetím jiných rozhodnutí o konci života, jež rovněž vedou k neexistenci pacienta.“165 

Paliativní medicína je zde postavena pouze do negativního světla, což je hodně vyhraněný a 

zjednodušující argument.  

 Tento pohled se také vymezuje proti skoro nejčastější výtce ze strany odpůrců 

eutanázie – proti její zneužitelnosti. ,,Nejlepší způsob, jak předcházet zneužití, je zprůhlednit 

rozhodnutí o konci života.“166 

 Autorka dokonce obrací tvrzení odpůrců eutanázie proti nim, když tvrdí, že daleko 

větší hrozba míry zneužitelnosti hrozí naopak u paliativní péče a nechání zemřít.  ,,To 

naznačuje, že rozsah možného zneužití – v podmínkách obrovského množství pacientů, kterých 

se to týká – je mnohem vyšší v souvislosti s neléčením nebo s rozhodnutím o paliativní péči 

než v souvislosti s dobrovolnou eutanázií.“167 

 Nakonec vyslovuje své jasné přitakání ,,dobrovolné“ eutanázii, která podle ní 

respektuje autonomii pacienta a spoléhá na to, že pacient je schopen určit hranici, kdy se stává 

pro něho bolest neslučitelná se životem: ,,…lékařům by mělo být dovoleno vykonávat 

dobrovolnou eutanázii, protože respektují autonomii pacienta a jeho vlastní posouzení 
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utrpení, protože je slučitelná s korektní lékařskou prací… a protože zde neexistují žádné 

vážné důvody myslet si, že dobrovolná eutanázie bude mít v praxi negativní důsledky.“168 

 Tento pohled je velice tendenčně zaměřen. Vyhrocuje některé případy ad absurdum a  

obrací některé důvody proti eutanázii. Zastává ale také tradiční argumenty pro eutanázii, jako 

je právo na sebeurčení a svoboda jednotlivce. Je to vyhraněná  snaha za každou cenu eutanázii 

uhájit. Jak může autorka vědět, že eutanázii by mnozí v hraničních případech přivítali? 

Zahrnuje do svého spektra např. křesťanské pacienty a lékaře?  

3.2.4. Křesťanský pohled na eutanázii 

  Jistě i mezi křesťany jsou rozdíly v názorech na eutanázii. Pokusme se nalézt názor 

většiny křesťanů, pohled, který se drží pojetí Bible. Problémem je, že Bible se přímo 

k eutanázii nevyjadřuje, hovoří ale o ochraně života a jeho posvátnosti. 

 Eutanázie se i pro křesťany stává tématem, se kterým se musí vyrovnat. Je to téma, 

které je aktuální a pokud chce být církev aktuální, musí tyto otázky řešit a čelit jim. Tradičním 

pojetím je, že se eutanázie musí odmítnout, že utrpení není dostatečným důvodem k ukončení 

lidského života. Utrpení je vnímáno jako něco, co zušlechťuje duši, potvrzuje víru a činí nás 

bližšími Bohu.  

 Jeden z křesťanských pohledů vidí soucit jako hlavní pohnutku vyžádaného ukončení 

života. ,,Eutanázie má různé definice. Nejčastěji se dnes tímto pojmem označuje usmrcení ze 

soucitu na žádost nemocného.“169 

 Z křesťanského pohledu se tak člověk provádějící eutanázii staví do role Boží.  Bůh je 

však pánem života a smrti a člověk tak přebírá jeho kompetence, čímž jedná protiprávně. 

,,Eutanázie jako správa zbavující člověka nacházejícího se v útrapách života je tedy v rozporu 

s objektivním právem. Je to protiprávní lidská správa.“170 

 Křesťanský pohled na eutanázii musí nutně vycházet ze základu křesťanské víry, 

z Bible. Starý ani Nový zákon se však k eutanázii nevyjadřují, ale zabývají se oblastmi lidství,  

do kterých eutanázie zasahuje. Jaké je tedy řešení eutanázie z tohoto pohledu? ,,Starý a Nový 

zákon neznají problém eutanázie… naopak stránky Písma svatého hovoří s vysokou úctou o 

nemocných, která je i výzvou solidárnosti s nimi.“171 
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 Nemohu nezmínit vyjádření Ekumenické rady církví k tématu eutanázie.172 Toto 

prohlášení bylo vydáno dne 9.12.2005 a nejsou pod ním podepsáni pouze zástupci 

křesťanských církví, ale např. také Karol Sidon, vrchní rabín Pražského židovského města, a 

Vladimír Sáňka, hlavní představitel muslimské církve u nás, což jednoznačně podtrhuje 

důležitost tohoto vyjádření. Píše se v něm mimo jiné: ,,Jsme hluboce přesvědčeni o závažnosti 

tématu, které se týká kohokoliv z nás, protože každý člověk je ohrožen nemocí, bolestí, 

opuštěností a smrtí. Proto se k této diskusi chceme připojit i my.“  Tato debata má podle ERC 

univerzální charakter, protože každý  člověk je ve svém životě někdy konfrontován se životní 

situací, která může být podnětem k eutanázii.  

 ,,V centru naší pozornosti je člověk a jeho život, který chápeme jako dar od Boha… 

Umírání přijímáme jako součást života, proto je všestranná pomoc umírajícímu pomocí 

životu. Hájíme právo na důstojné umírání.“ 

 Toto vyjádření nezpochybňuje lidské utrpení a je proti tomu, aby se lidský život 

udržoval tam, kde je léčba marná, jinými slovy jsou pro právo nechat zemřít. Nesouhlasí však 

s aktivní eutanázií. ,,Plně soucítíme s člověkem, který trpí, a vnímáme utrpení jako obtížnou 

situaci nejen pro umírajícího, ale i pro jeho okolí. Současně však nesouhlasíme se snahou tuto 

situaci, která s sebou často nese pocity zoufalství, bezmoci a prázdna, odstranit usmrcením 

nemocného člověka pomocí smrtícího prostředku. To ovšem neznamená, že jsme pro 

udržování každého života za každou cenu. Uvědomujeme si konečnost lidského života i meze 

možností léčby.“ 

 Vyjádření je tvrdě proti legalizaci eutanázie – dle ní nesmí být za žádných okolností 

uzákoněna. Staví se za křesťanský názor, že eutanázie vede k devalvaci lidského života, 

znevážení lidského života:  ,,Chceme upozornit na nebezpečí, které by bylo s uzákoněním 

eutanázie spojeno, a sice její provedení proti vůli pacienta či na základě přání vynuceného 

situací. Dále je nepřípustné, aby byl u někoho vytvářen pocit, že je již jen břemenem, a on se 

musel sám před sebou či před druhými omlouvat, že ještě vůbec žije. Taková zákonná úprava 

by také podkopávala důvěru vůči zdravotnímu personálu v nemocnicích, léčebnách pro 

dlouhodobě nemocné, v domovech důchodců a dalších zařízeních. Eutanázii nepovažujeme za 

možnost volby ve výjimečných případech, ale za znevážení lidského života.“  
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Důraz je také kladen na alternativy k eutanázii – umění doprovázet a paliativní péči. 

Poukazuje se na to, že paliativní medicína je založena na péči a tišení bolesti, která bývá 

důvodem žádosti o eutanázii.  

Prohlášení také varuje před tím, aby byla dopuštěna sociální smrt pacienta, která je 

rovněž častým důvodem žádosti o eutanázii. Velmi je zdůrazněno, že člověku umírajícímu 

musí být kladeno na srdce, že není zbytečný a že byl potřebným: ,,Důvody, proč lidé často 

žádají eutanázii, nejsou pouze lékařské, nýbrž i sociální. V těchto zemích také narůstá počet 

usmrcení pacientů bez jejich souhlasu. Paliativní medicína je schopna odstranit bolest nebo ji 

alespoň zmírnit na snesitelnou míru. Proto je třeba pro důstojné umírání zprostředkovat 

umírajícímu vědomí, že zůstává naším bližním, že není ponechán sám sobě a není opuštěn. Je 

důležité vytvořit mu rodinné prostředí, kde se cítí být doma, zasazen do osobních vztahů.“ 

Nástrojem takové péče je podle vyjádření ERC hospic: ,,Cennou zkušeností takového 

integrálního přístupu je hospicová péče, která se v České republice rozvíjí a potřebuje větší 

podporu, včetně domácí hospicové péče.“ 

 Prohlášení ERC  jasným způsobem vyjadřuje většinové křesťanské stanovisko, s nímž 

se ztotožňuji. Jedním z nejdůležitějších aspektů, jak zabránit legalizaci eutanázie, je 

předcházet sociální smrti umírajících. Jinými slovy, věnovat jim pozornost, čas a být s nimi. 

Dále pak neřešit bolesti tím, že člověka ,,odpravíme“, nýbrž snažit se bolesti mírnit, ukázat 

takovému člověku, že je pořád člověkem a také s ním podle toho jednat. Alternativou může 

být hospic, žel nutno podotknout, že je zatím dostupný pouze pro několik procent lidí a nikdy 

asi zcela neobsáhne celé spektrum lidí takto stižených různými nemocemi a lidmi umírajícími.  

Je ovšem třeba, aby byl prostor pro důstojné a před bolestmi chráněné umírání vytvářen  nejen 

v hospicích, ale také v normálních nemocnicích. Důležitá je při tom role psychologů a 

nemocničních kaplanů, kteří se starají o duševní a duchovní zabezpečení potřeb umírajícího. 

Cesta ke smrti bývá občas dlouhá a bolestná, leč jsou zde dobré alternativy k eutanázii.  
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4. Dystanázie 

 Probrali jsme problematiku eutanázie, pro její souvislost s vlastním tématem práce – 

dystanázií. Občas slyšíme názor, že dystanázie je opakem eutanázie v tom smyslu, že při 

aktivní eutanázii jde o ukončení lidského života, naopak při dystanázii jde o neúměrné 

prodlužování lidského života, i v případech, kdy je léčba marná a člověk by bez léčby zemřel. 

Je třeba nalézt přesnější definici dystanázie. S dystanázií může souviset tématika nemoci, lidé 

s určitou specifickou nemocí jsou riziku dystanázie blíže, než lidé zdraví nebo jinak nemocní. 

Při dystanázii je člověk odkázán na specifické přístroje, které udržují určité vegetativní funkce 

jako je např. dýchání, krevní oběh či výživa. V druhé části kapitoly bych se rád zaměřil na 

otázku, kdy k dystanázii může dojít. Těchto případů je v literatuře popsána celá řada.  Je 

možno je rozdělit do tří kategorií: marná léčba, prodlužování života, terminální stav nemoci a 

vegetativní stav.  

 

4.1. Proč dystanázie? 

 Dystanázie  není  zanedbatelná věc, a přesto na veřejnosti málo diskutovaná. To byl 

také důvod volby tématu této práce. Dystanázie nerespektuje nastavení lidského těla – lidskou 

smrtelnost. Pokud mluvíme o dystanázii dotýkáme se tématiky smrti. Jak je podrobněji 

rozebráno v kapitole 2.2, je smrt  přirozenou součástí lidského života, která lidský život 

limituje. Smrt přesahuje problematiku medicíny. Je to problém lidské společnosti, která smrt 

vytěsnila a popírá ji. Proto je důležité o dystanázii mluvit, neboť ona smrt zadržuje.  

4.1.1. Definice dystanázie 

 Co je dystanázie? ,,Stav, kdy je smrt neodvratná, a přesto je stále a namáhavě 

oddalována, nazývají odborníci dystanázií neboli zadrženou smrtí.“173 Nikdo se se smrtí  

nechce smířit, a proto se všichni za každou cenu snaží život zachovat, i když je jejich snaha už 

zřejmě marná.  

  Další definicí může být, že je přirozený proces umírání člověka uměle prodlužován 

snahou život zachránit. ,,Dystanázie je umělé a násilné prodlužování přirozeného procesu 

umírání léčbou, jejíž nevýhody z pohledu pacienta nebo jeho blízkých převažují nad jejími 

výhodami. Dystanázie, neboli zadržená smrt je nepříjemným důsledkem uplatňování postupů 
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vítězné medicíny v situacích, kdy potřeby umírajícího vyžadují paliativní přístup.“174 Vítězná 

medicína je ta, která neumí prohrávat. Dystanázie je pak přímým důsledkem uplatňování 

principů tohoto druhu medicíny.  

 Co je na dystanázii tak zvláštní a zásadní, že se o ní musí mluvit? ,,Stavy tzv. 

dystanázie (zadržené smrti) vzbuzují četné rozpaky lékařů a jsou pravidelně zdrojem utrpení 

umírajících a jejich rodin. V odborné literatuře se můžeme setkat ještě s pojmem 

overtreatement...“175 Hippokratova přísaha nezavazuje lékaře zachovávat život za každou 

cenu, když už je léčba marná; přes to je dystanázie v některých případech realitou. Má vliv 

nejen na umírajícího člověka a lékaře, ale je zdrojem utrpení rovněž pro rodinu, která trpí 

společně s umírajícím.   

 Proč k ní dochází i v případech, kdy lékař ví, že je léčba neúčinná a marná? ,,Je 

pravda, že požadavek, který lékaři dodržují jako zákon, zní: prodlužuj a udržuj život za 

každou cenu.“176 Není to psaný zákon nebo přísaha, je to však často požadavek jednotlivců a 

společnosti. Tento nepsaný zákon ukládá lékaři, aby zachránil život, i když lidská bytost 

nenávratně umírá a tento proces umírání nelze zastavit.  

 Problémem může být to, že si společnost, umírající nebo dokonce i lékař často 

neuvědomují podstatnou věc ohledně lidského života.  ,,Obecně je nutno respektovat život, ale 

nelze jej zachovat donekonečna.“177 

 K čemu může toto nepřirozené prodlužování života vést? ,,Mnoho lidí má strach 

z nesnesitelného utrpení a z umělého prodlužování smrti (tzv. dystanázie). Objevuje se stále 

více hlasů volajících po právu člověka svobodně rozhodnout o ukončení svého života v těžké 

nemoci, eutanázii.“178 Člověk se bojí, že jeho utrpení bude díky dystanázii ještě 

prodlužováno, a tak chce raději svůj život skončit dříve, než dostane dystanázie prostor.  

 ,,Na druhou stranu se lze jen těžko smířit s umělým prodlužováním utrpení umírajícího 

za každou cenu. Proto nepoužití mimořádných prostředků k prodloužení života umírajícího 

může být oprávněné, ovšem při zachování základní terapeutické a ošetřovatelské péče.“179 

Někteří lidé vyzývají k tomu, aby umírající či trpící člověk nebyl léčen za každou cenu. 

Umírání se prodlužuje, místo toho, aby byl kladen důraz na hodnotu lidského života.  

                                                 
174http://209.85.129.132/search?q=cache:sRPU0FSzRqQJ:www.umirani.cz/res/data/006/000740.pdf+definice+d
ystan%C3%A1zie&cd=21&hl=cs&ct=clnk&gl=cz&client=firefox-a  23.9.2009 
175 Haškovcová (2002: Str. 232). 
176 Haškovcová (1975: Str. 77). 
177 Haškovcová (1975: Str. 81).; platí o dystanázii, i když je řečeno v souvislosti s eutanázií 
178 Zandler (2004: Str. 23). 
179 Zandler (2004: Str. 23). 
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 Řešením může být přijmout lidskou konečnost jako fakt a nebojovat s ní za každou 

cenu jako s nepřítelem. Kdyby vítězná medicína uměla spolupracovat s paliativní medicínou, 

možná by se podařilo eliminovat případy marné léčby, která nenáchá člověka v klidu 

zemřít.180 Je třeba nedat se ochromit obdivem k vítězné medicíně a obrátit svůj pohled 

k alternativám léčby kurativní. ,,Dystanázie neboli zadržená smrt je pak nepříjemným, ale 

logickým důsledkem uplatňování postupů vítězné medicíny v situacích, kdy potřeby 

umírajícího vyžadují paliativní přístup.“181 Proč je ale vítězná medicína uznávána? Mnoha 

lidem zachránila život a je obecně přijímána veřejností. Je s ní na veřejnosti počítáno. ,,Lidé 

spoléhají na vítěznou medicínu, protože s ní mají dobré zkušenosti.“182   

 Díky tomuto postoji veřejnosti jsou vlastně lékaři někdy do pozice vítězné medicíny 

tlačeni. ,,Smrt je stále a stále odsouvána a mnozí nabyli dojmu, že zemřít je vždy předčasné a 

vlastně nevhodné.“183 Mezi lidmi panuje názor, že zemřít je nepatřičné, nepřirozené a smutné 

a že se smrt musí za každou cenu oddálit, což může vést k dystanázii. ,,Oddalovat smrt je 

ušlechtilý a vysoce hodnotný čin. Nebrat na vědomí konečnost lidského osudu je ale projevem 

lidské i profesionální neodpovědnosti, která se vymstí.“184 Nejde říci, že oddalovat smrt je ve 

všech případech špatné. Avšak oddalování smrti, když už je jistou skutečností, se obrací proti 

společnosti, umírajícím a často i proti lékařům. 

 Dystanázie je tedy stav, kdy se lékaři snaží lidský život zachránit za každou cenu. 

,,Stále intervenují ve prospěch života, který nezadržitelně odchází, a tvrdošíjně se snaží zvrátit 

neblahý stav věcí. Používají všech metod a technik, které mají k dispozici, a prakticky 

nenechají člověka v klidu zemřít“ 185 Už se nebere v potaz hodnota kvality lidského života. 

Objektem zájmu se totiž stává přežití lidské biologické schránky. Tato snaha může nabývat 

rozměru, kdy už se nepřipouští, že by tato lidská schránka byla u konce své funkčnosti. 

 Pokud se společnost smíří se smrtí a začne jí brát jako nedílnou a přirozenou součást 

lidského života, dystanázie nemusí být praktikována. Pokud však i nadále bude přetrvávat 

myšlenka, že smrt je něco nepatřičného, pak bude lékařství tlačeno do pozice vítězné 

medicíny, která smrt nepřipouští. Dystanázie pak bude nadále logickým vyústěním těchto 

postupů.  

 

                                                 
180 Haškovcová (2007: Str. 23). - parafráze 
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183 Haškovcová (2007: Str. 32). 
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4.1.2. Odmítání proher 

 Dnešní společnost se snaží na smrt pokud možno nemyslet, téměř ji popírat. Tento 

postoj vede k tomu, že lékaři neumějí prohrávat. Jsou soutěživí jako v nějakém sportovním 

zápase a jejich prohrou je smrt umírajícího, kterou mohou někdy brát jako své osobní selhání. 

Odmítání prohry lékařů bývá jednou z příčin stavu dystanázie. Cílem lidského snažení je 

výhra, prohra je něco nepatřičného – ve sportu, v práci doma i v životě. Jak se to odráží 

v medicíně? ,,Technicky vyspělá medicína je charakteristická tím, že doslova a do písmene 

bojuje o ohrožený život každého člověka, což je právě tak obdivuhodné jako potřebné. Ve 

snaze nedovolit smrti, aby zvítězila, ji však tabuizovala.“186 Čím vyspělejší je lékařská 

technika, tím je více možností dystanázie. Touto snahou neprohrát boj se smrtí  a porazit ji se 

však ze smrti stává problematický bod, kámen úrazu, který je stinnou stránkou každého 

lidského života.  

 ,,Pocity osobní viny a prohry nejsou na místě, protože smrt patří do života stejně jako 

zrození.“187 V případě zanedbání péče je sice pocit viny lékaře na místě, ale neměl by se stát 

hlavní pohnutkou k dystanázii. ,,Chirurgové udržují některé lidi na přístrojích tak dlouho 

proto, aby nevyhnutelná, ale oddálená smrt nemohla být již přičítána chirurgickému 

výkonu.“188 To vypovídá o obavách chirurgů z kritiky jejich nadřízených nebo pozůstalých 

zemřelého. Od lékaře je požadováno nemožné – aby jistou smrt oddálil a potlačil. Dystanázie 

se pak stává ochranným systémem, kterým se lékaři chrání před nařčeními svého okolí. 

 Zápas o lidský život je někdy brán příliš doslovně. ,,Lékaři a další zdravotníci se 

někdy ocitají v situaci, kdy pokračují v agresivních lékařských postupech ještě dávno poté, co 

tyto postupy ztratily užitek.“189 Snaží se zachránit pacienta, i když je už více méně jasné, že 

léčba nemá účinek a že člověk prostě odchází. Možná je to také ,,sportovní duch“ , který vede 

k pokračování neužitečné léčby. ,,Někdy trvají na neužitečné léčbě doktoři nebo jiní členové 

zdravotnického týmu, protože se neumějí vzdát.“190 

 Odpovědné, odborné a usilovné práce lékařů si musíme v každém případě vážit. Je  

příliš jednostranné a zjednodušující svalovat všechnu zodpovědnost za zbytečnou dystanázii 

na lékaře. Pokud tady nacházíme odmítání proher, nesmíme o tom mluvit pouze jako o 

problému lékařů, vhodnější je zařadit tento fenomén do společenského klimatu naší doby. 
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4.1.3. Nemoc 

 Problém dystanázie nastává u nevyléčitelných nemocí nebo vážných 

posttraumatických stavů.  Nevyléčitelná nemoc a těžký úraz mohou být kritickou fází 

lidského života, kdy bezprostředně hrozí riziko eutanázie  nebo dystanázie. Existují však také 

nemoci, s nimiž může člověk žít dlouhodobě plnohodnotný život, i když není schopen přežít 

bez přístroje, např. kardiostimulátoru nebo dialytické jednotky.  

4.1.3.1. Co je nemoc? 
 Nemoc je součástí lidského bytí. Nikomu se nemoc v jeho životě nevyhne. ,,Nemoc lze 

chápat jako organický nesoulad, jako projev poruchy fyziologické funkce.“191 Občasné 

onemocnění se týká každého z nás. ,,Obtížná a zcela zvláštní je situace těch, kteří jsou stiženi 

chronickou nevyléčitelnou nemocí.“192 

 Jak lze definovat nemoc? ,,Definovat nemoc znamená definovat zdraví.“193  Světová 

zdravotnická organizace podala roku 1978 definici zdraví jako ,,stav úplného tělesného, 

duševního i sociálního blaha.“ Dr. Haškovcová dodává: „Je samozřejmé, že zdraví je 

základní lidské právo, o které je třeba usilovat a pečovat.“194 Zdraví se netýká pouze 

biologické stránky lidského života: zasahuje člověka v jeho celistvosti a ve všech složkách 

jeho existence.  

 Nemoc má však i další charakter. ,,Tradičně je nemoc asociována s bolestí a 

utrpením.“195 Tyto negativní pocity se v návaznosti na definici zdraví netýkají pouhé 

biologické složky lidského života, ale jeho celku. Proto je třeba uvažovat také o vlivu nemoci 

na duši člověka.  

 Jak působí nemoc na lidského ducha? ,,Nemoc je výzvou pro lidského ducha, aby se 

snažil pozitivně ovlivňovat vnější prostředí i své vnitřní prožívání a životní styl, aby hledal 

účinné léčebné prostředky, případně aby se statečně vyrovnal s handicapem.“196 Pokud se 

jedná o nemoc, která působí handicap, nemoc může vést k tomu, aby takový člověk hledal 

účinnou léčbu, nerezignoval a stal se bojovníkem s nepříznivým tělesným stavem.  

 Nemoc může dle tohoto názoru být rovněž ukazatelem stavu naší duše. ,,Nemoc je 

symbol, jímž se vyjadřuje naše duše. A člověk, který rozumí symbolické řeči nemoci, lépe 
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rozumí sám sobě.“ 197 Nemoc může naznačovat vnitřní rozpoložení člověka. Z dnešní praxe 

známe např. nemoci psycho-somatického původu. V takových případech může být lidská duše 

klíčem k pochopení mechanismů, které brání léčbě nemoci. 

 Z křesťanského pohledu se ukazuje, že  ,,... vliv vědeckých autorit vede u  mnohých 

křesťanů k podceňování a přehlížení duchovních prostředků v boji s nemocemi.“198 Těmito 

prostředky může být např. modlitba. Pro křesťana je duše důležitou součástí člověka. Křesťan 

se učí svou duši nezanedbávat, ale rozvíjet ji. To se může uplatnit, když je v pozici 

nemocného. ,,Pro křesťana může být smysl nemoci jako pro každého  příležitostí k duševnímu 

růstu, k poctivému sebepoznávání.“199 Křesťan může v nemoci nalézt duševní sílu, poznávat 

sám sebe a stávat se duševně vyspělejším a stabilnějším, podle hesla ,,vše zlé je k něčemu 

dobré“. Křesťan může vědět, že v boji s nemocí není sám.  ,,Křesťan věří, že Bůh je Láska a 

že lidský život je v milosrdných Božích rukou.“200 Tento přístup může člověku pomáhat nalézt 

v utrpení smysl, i když se zdá, že je situace nepochopitelná a bezvýchodná. Tímto způsobem 

křesťan může nalézt sílu vidět ve své nemoci následování Ježíšova kříže. ,,Nemocný nemusí 

smysl svého utrpení vidět, ale může svému utrpení smysl dát.“201 

 To však v žádném případě neznamená zříkat se  medicíny! ,,Víra křesťana vybízí, aby 

spojil v boji s nemocí přirozené prostředky medicínské s prostředky duchovními.“202 Naopak 

jde o cestu, jak spojit při boji s nemocí ,,útok na více frontách“. Jinými slovy zaměřit se při 

boji s nemocí jak na svou duši, tak na své tělo – neupadnout do extrému buď pouhé péče o 

tělo, nebo pouhé péče o duši. 

 Dalším tradičně křesťanským názorem na nemoc je, že nemoc souvisí s hříchem. ,,Ve 

všech těchto případech uvádí Kristus nemoc, kterou odstranil, v příčinnou souvislost 

s hříchem, on pokládá ve všech podobných případech hřích za bezprostřední příčinu nemoci a 

uzdravuje ji tím, že odpouští hříchy těchto nemocných.“203 Odkazuje se při tom na Ježíše. 

Otázka, zda to Ježíš doopravdy takto mínil přesahuje rámec této práce, spadá to do oboru 

biblické exegeze. Zcela opačný Ježíšův výklad nemoci čteme v Janově evangeliu 9,1-3. 

 ,,Ježíš svým mocným duchovním vlivem vyrovnával rozpor v duši nemocného mezi 

jeho duchovním a tělesným principem – a tím vracel nemocným zdraví.“204 Tento názor je 

kontroverzní. Předpokládá totiž, že nemoc má pokaždé své zakotvení v duši. To ale není 
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přesvědčení lékařů a ani řada křesťanských lékařů by s tímto názorem nesouhlasila. 

Pozoruhodná v tomto ohledu je starozákonní kniha Jób, kde neštěstí i nemoci doléhají na 

Jóba, o němž se  říká, že je spravedlivý. U Jóba nemá nemoc příčinu v hříchu. Klíč k celé 

situaci je první kapitola knihy Job, kde Bůh zjevuje důvod Jobova utrpení. V závěru knihy je 

Boží sdělení, že Job zůstal Bohu věrný i v nemoci a ztrátách. Bůh zbaví Joba nemoci, a vše 

mu několikanásobně vynahradí. Tvrdit, že podle Bible příčinou nemoci hřích,  je výrok silně 

zjednodušující a je v rozporu s touto biblickou knihou. 

4.1.3.2. Nevyléčitelná nemoc 
 Nevyléčitelná nemoc postihuje lidský život v jeho celistvosti – nejen fyzickou, ale 

hlavně psychickou a sociální stránku. Dle Dr. Haškovcové patří k nevyléčitelné nemoci i 

problém sdělování pravdy. Touto otázkou se budu zabývat v poslední části své práce, protože 

pravda může ukázat východisko, z dystanázie i eutanázie. 

 ,,Lékařská věda učinila nesmírný pokrok a způsobila, že řada nevyléčitelných nemocí 

minulosti je dnes běžně léčitelná. Avšak tím se problém pouze posunul, ale nezmizel.“205 Na 

nevyléčitelných nemocech minulosti se může zdát, že boj s nimi je vítězný. Ano, medicína 

umí léčit dříve neléčitelné nemoci, avšak objevují se i nemoci nové. Problém nevyléčitelných 

nemocí přetrvává. 

 Proč je nevyléčitelná nemoc tak zásadním milníkem lidského života? ,,Dlouhodobá 

nebo nevyléčitelná nemoc obvykle rozbíjí dosavadní způsob života člověka a často má za 

následek změnu základní hierarchie hodnot nemocného.“206 Nevyléčitelná nemoc je 

invazivním zásahem do koloběhu lidského života. Život je obrácen na ruby, lidská psychika je 

rozhozena, člověk musí hledat ve svém životě nové opěrné body. S nově vzniklou situací se 

nevyléčitelně nemocný člověk musí nějakým způsobem vyrovnat. To je jeden z cílů, kterého 

musí každý (nevyléčitelně nemocný) dosáhnout, pokud chce žít smysluplný život. 

Dr Haškovcová přijala a upravila v tomto smyslu práci Dr. Kübler-Rossové z roku 

1972.  Co se stane, když se člověk dozví, že je nevyléčitelně nemocen? ,,Příchod vážné nebo 

nevyléčitelné nemoci je charakterizován iniciálním šokem, který postižený prožívá z akutního 

stavu nemoci…dominuje obava z eventuální bolesti.“207 Šok nad tím, že život již nebude jako 

dřív a že člověk bude muset své nemoci přizpůsobit styl svého života. Existuje také reálný 

strach, že se blízcí lidé od něho odtáhnou a že ho přímým, i nepřímým způsobem odepisují. 
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 Když  člověk trpící nevyléčitelnou nemocí projde fází šoku, následuje druhá fáze 

vyrovnávání se s nemocí. Je to fáze popření. Člověk vidí hrozbu, že by mohl svůj život ztratit, 

a tak raději tuto myšlenku ze své mysli vytěsňuje a snaží se chovat, jako kdyby se nic nestalo,  

jako by byl úplně zdravý. Třetí fáze nastává ve chvíli, kdy člověk trpící nevyléčitelnou 

nemocí pochopí, že se nemoci nezbaví a že nemoc zásadním způsobem ovlivňuje, nebo 

dokonce určuje jeho život. Člověk se v této situaci snaží vyrovnat s novou realitou života, 

s nemocí. Chce znát perspektivy, jaké mu další život s nemocí dává.208 

 Rozvedení těchto fází podala již zmiňovaná doktorka Kübler-Rossová. Je důležité 

vidět, jak se v jednotlivých fázích vyrovnávání mění emoce člověka. Nejprve je to zloba a 

hněv. Následuje izolace a stažení se do sebe – tyto fáze jsou projevem hluboké vnitřní krize, 

kterou člověk v takové situaci trpí. ,,První stadium, tedy příchod nemoci, charakterizuje 

Kübler-Rossová podobně jako její předchůdci jako šok… Všechny (výroky) vedou k jedinému, 

totiž k popření faktu nemoci a ke stažení a do izolace… Následuje období zloby a hněvu… 

Časté invektivy nejrůznějšího typu vůči zdravým tohoto světa jsou pouze zastřenou formou 

vnitřně prožívané krize.“209 

 Mezi vyrovnáním se s nemocí a fází popření existuje ještě fáze nazvaná smlouvání. 

,,Přichází údobí nazývané Kübler-Rossovou jako smlouvání. Tady závisí zejména na 

individuálních hodnotách a cílech nemocného.“ Jedná se o fázi, kdy člověk bilancuje svůj 

život a ptá se, co vlastně ještě může dělat a co již dělat nemůže.210 

 Nutno říci, že tyto fáze jsou pouze vzorové. ,,Mnohem častěji se fáze zloby, hněvu a 

především depresí a smlouvání opakují a prolínají. Proto se přimlouvám za to, aby celé 

dlouhé období počínaje zlobou a hněvem a konče vnitřním přijetím pravdy o své situaci bylo 

nazváno tápání.“211 Tápání je nejdelším časovým úsekem, kterým se musí nevyléčitelně 

nemocný probrat, než dosáhne přijetí pravdy a smíření se s ní.212 

 Období tápání má však svá úskalí: nemocný ,,…je ochoten se vydat za jakýmkoliv 

mastičkářem a šarlatánem světa, vyvinout nepředstavitelné úsilí v získání jedinečného, 

nového, zejména zahraničního léku, stejně jako je ochoten střídat přední  oborníky oboru.“213 

Člověk vysloveně ,,tápe“ a snaží se nemoci někdy zbavit za každou cenu. Proto někdy zkouší 

i alternativní medicínu a často mění ošetřujícího lékaře ve snaze se z nemoci dostat. 

                                                 
208 Haškovcová (1985: Str. 33). - parafráze 
209 Haškovcová (1985: Str. 33-34). 
210 Haškovcová (1985: Str. 34). 
211 Haškovcová (1985: Str. 37). 
212 Haškovcová (1985: Str. 37). - parafráze 
213 Haškovcová (1985: Str. 37). 
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 Nakonec si však takový člověk po mnohých hořkých zkušenost uvědomí, že se své 

nemoci nadobro nezbaví a nezbývá  mu nic jiného, než se se svou nemocí smířit a naučit se 

s ní žít. Nevyléčitelná nemoc s sebou přináší do lidského života spoustu stresu a bolestí. 

Člověk je často ochoten absolvovat všechny možné místy i šarlatánské způsoby ,,léčby“. 

Pacient klade přehnané nároky na lékaře, doufá, že ho lékař nemoci zbaví. Na lékaře je často 

vyvíjen i nátlak nejen ze strany nemocného, ale i ze strany příbuzných nebo společnosti. Proto 

hrozí u nevyléčitelných nemocí riziko dystanázie. Je podmíněno odmítáním smrti nemocným 

a jeho blízkými, někdy i snahou lékařů neprohrát zápas s nemocí. Všechny tyto věci 

dohromady tvoří ,,nejlepší“ podmínky pro snahu zachránit a prodloužit život za každou cenu. 

Takový život ve stadiu dystanázie však již nemusí být doopravdy životem, ale jen zoufalou 

touhou odmítnout něco, co je s lidským životem přirozeně spjato – smrt.  

 4.1.3.3. Život s přístrojem214 
 Přístroj: pro někoho možná obávaný ,,strašák“, pro jiné každodenní zkušenost. Jedná 

se o funkci přístrojů, které zásadním způsobem zasahují do lidského života a člověk by bez 

nich nepřežil. Vybral jsem si tyto dva zástupce: kardiostimulátor a umělou ledvinu215. Tyto 

přístroje sice přímo při dystanázii použity nejsou216, lze však na nich ukázat principy života 

s přístrojem a možnost lidí vyrovnat se s ohrožením života. Člověk s přístrojem se může 

dostat do situace, kdy už by chtěl umřít a přístroj mu to nedovolí, jinými slovy může mít 

reálný strach z dystanázie. 

4.1.3.3.1. Kardiostimulátor 
 Člověk s kardiostimulátorem se střetl s vlastní smrtelností. ,,Smrt v jejich případě byla 

bezprostředně blízko; mezi ní a ohroženého člověka byl vsunut stroj. Individuální život 

takového jedince bude trvat tak dlouho, jak dlouho a dobře bude ten přístroj fungovat.“217  

 Člověk vlastně žije jakoby znovu, díky maličkému přístroji, který mu byl voperován. 

,,Zvykání si na nový život je de facto rovno zbavení se nedůvěry vůči přístroji.“ 218 

 Zde hraje roli nejen zdravotní stav, ale také stav psychický. Pro člověka bývá těžké si 

zvyknout, že jeho život plně závisí na přístroji. Proto je zde důležitá role psychologů, kteří by 

měli pomoci se takovému člověku adaptovat na novou životní situaci. ,,Psychiatr slouží podle 

uvedených autorů (Brunclíka a Ježka z Karlových Varů) jako kotva v pacientově nitru. 

                                                 
214 Zpracováno dle: Haškovcová (1985: Str. 93-175).  
215 jinými slovy dyalizační přístroj  
216 Mezi takové přístroje by patřil např. respirátor, umělá výživa atd… 
217 Haškovcová (1985: Str. 93). 
218 Haškovcová (1985: Str. 92). 
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Psychiatr se snaží ,poslechem a vysvětlováním podpořit a stabilizovat faktor reality v době 

stresových prožitků nemocného.´“ 219 

 

 Proč ale kardiostimulátor v souvislosti s dystanázií? Člověk se setkal s vlastní 

konečností. Musel se smířit s tím, že jeho život závisí na přístroji a že jeho život není 

nekonečný a neomezený. Takový člověk pak může mít reálnou obavu z přístrojů 

v nemocnicích, neboť on sám se musel se svou smrtelností už jednou vyrovnat a nechce, aby 

mu byl život násilně a uměle prodlužován při stavech dystanázie. Tedy, ač to zní paradoxně, 

život s přístrojem může vést, zdůrazňuji může ne nutně musí, k tomu, že při další kritické 

zdravotní situaci zvolí takový pacient raději konec, než umělé prodlužování vegetativních 

funkcí těla za každou cenu. Rozhodnutí může být podmíněno tím, že se člověk již jednou 

musel smířit s vlastní smrtelností. 

4.1.3.3.2. Umělá ledvina 
 Umělá ledvina je dalším přístrojem, se kterým se člověk musí vyrovnávat, který mění 

žebříček hodnot takto stiženého člověka. Proces, při kterém je člověk na umělou ledvinu 

napojen, se nazývá dialýza.  I během dialýzy  lze vysledovat několik fází srovnávání se 

s přístrojem.220 Jedná se také o život s přístrojem, bez nějž by člověk stižený nemocí ledvin 

nepřežil. Stejně jako u kardiostimulátoru dochází ke konfrontaci se smrtí. 

 Umělá ledvina je specifická: je stupněm v omezování lidské svobody. Člověk nenosí 

přístroj u sebe jako v případě kardiostimulátoru. Je více ovlivněn ve své mobilitě. Nemůže se 

vzdalovat na dlouhou dobu od dialyzačního centra, neboť na dialýzu musí docházet 2-3krát 

týdně. Takto nemocný člověk při dialýze neustále vidí a vnímá své omezení a dá se říci, že 

konfrontace s přístrojem je konfrontací se smrtí – člověk ví, že by bez přístroje zemřel.221 

 ,,Naučit se žít se svou chorobou v tomto konkrétní případě znamená naučit se žít se 

svým přístrojem a podrobit se jeho diktátu. K umělé ledvině je nutné docházet do nemocnice 

nebo do dialyzačního centra.“222 Docházení do dialyzačního centra se tak stává běžnou 

zkušeností. Jen málo ,,šťastlivců“ může navštěvovat dialýzu v noci. Mnozí jsou s ní 

konfrontování přes den a musí přerušit svou činnost a práci. Dialýza má však své následky.  

                                                 
219 Haškovcová (1985: Str. 92). 
220 Možno nalézt v: Haškovcová (1985: Str. 106-109). dle Normana B. Levyho 
221 Haškovcová (1985: Str. 94). – parafráze  
222 Haškovcová (1985: Str. 94). 
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,,Nemocní se ve fázi selhání ledvin cítí být ,,uštváni“ nemocí. Bývají malátní, unavení, mají 

řadu fyzických obtíží.“223 

 ,,Nemocní potřebují hovořit. Funkci psychologa suplují zatím především blízcí 

příbuzní a přátelé.“224 Člověk se potřebuje ze stresu dialýzy dostat – potřebuje mít svého 

zpovědníka. Tuto roli by měla plnit rodina nemocného člověka. Může se však stát, že rodina, 

nejen rodiče, uplatňuje vůči nemocnému člověku hyperprotektivní péči. Snaží se o něho 

pečovat tím způsobem, aby nemusel vůbec nic dělat a tím de facto zbavují takového člověka 

posledních záchytných bodů v životě, nemocný tak ztrácí svoji identitu, nemá už pro co žít, a 

co by mohl dělat: ,,… většina rodičů uplatňuje vůči svým dospělým dětem hyperprotektivní 

péči, kterou nemocní špatně snášejí a de facto odmítají.“225 

 Kdo tedy má být člověku v tomto procesu nablízku?  ,,Důvěrný přítel je v takové 

situaci po všech stránkách vhodnější.“ 226 

 Důležitým cílem člověka s ledvinovým onemocněním je transplantace. Všichni 

v tomto stavu k ní vzhlížejí jako ke ,,spáse“. ,,Zloba a hněv se při ,ledvinovém onemocnění´  

hlásí ke slovu vždycky, když je někdo ze spolupacientů odvezen na transplantační středisko… 

v transplantaci spatřují reálnou naději na významné zlepšení svého stavu. Úspěšná 

transplantace je synonymem návratu k normálnímu životu.“227 Transplantace je často jedinou 

vidinou na změnění stavu k lepšímu. Už nebude nutné vázat se na jedno místo a pacient bude 

moci začít ,,svobodně“ žít jako před dialýzou.   

 Je také jiná možnost, jak žít s umělou ledvinou. Smířit se s ní a žít spokojený život i 

s takovým zdravotním omezením. To by měl být reálněji dosažitelný cíl než transplantace:  

,,… je možné praktikovat spokojený život i s výrazným zdravotním omezením.“228 

 Lidé okolo umělé ledviny si také museli projít fázemi smiřování se se smrtí. Rovněž 

byli konfrontování s vlastní smrtelností. Proto si snad mohu udělat podobný závěr jako 

v případě životů s kardiostimulátorem. Lidem takto postiženým je třeba naslouchat.  

Pokud je takto nemocný člověk vyrovnán se svou smrtelností, může společnost 

obdarovat. Přijetím své smrtelnosti může pomoci společnosti, aby nebrala smrt jako tabu, ale 

začala jí vnímat jako přirozenou součást lidského bytí. Tak lze ovlivnit i praktikování 

dystanázie a eutanázie. Pokud bude společenské klima nastaveno na vyrovnání se se smrtí, 

pak ani nebude od lékaře očekáváno, že musí za každou cenu zachovat život, který viditelně 

                                                 
223 Haškovcová (1985: Str. 106). 
224 Haškovcová (1985: Str. 112). 
225 Haškovcová (1985: Str. 112). 
226 Haškovcová (1985: Str. 113). 
227 Haškovcová (1985: Str. 116). 
228 Haškovcová (1985: Str. 121). 
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již zachránit nelze. Nelze tvořit hraniční čáru, kdy už nemá cenu člověka zachraňovat, to je 

téma odborného lékařství, ne této práce. Nutno podotknout, že vývoj směrem k přijetí smrti 

od očekávání neustálých vítězství medicíny bude jistě dlouhodobý a nesnadný proces. Nutné 

je však někde začít, byť malými začátky. Potom rovněž bude příznivější klima pro lékaře, od 

kterých nebude očekáváno vítězství nad smrtí za každou cenu a na druhou stranu bude i méně 

prostoru pro jejich ,,soutěživost“ se smrtí. 

 

4.2. Kdy k dystanázii dochází? 

4.2.1. Marná léčba 

 Marná léčba skutečně bývá jedním z charakteristik dystanázie. Léčba sama o sobě není 

marná – snaží se zachránit lidský život. Marnou se však za určitých okolností stává, pokud už 

lidskému životu neprospívá, když už se tělo udržuje pouze při nižších tělesných funkcích a 

vyšší funkce – jako např. myšlení, schopnost pohybu či komunikace, vnímání – jsou 

ireverzibilně poškozeny nebo dokonce chybí.  

 ,,Touha v pokračování marné léčby je pošlapáním práva na sebeurčení.“229 Např. jak 

víme, že člověk, ležící několik let v komatu, chce ještě být udržován při životě? Tento příklad 

je dohnaný ad absurdum, chci jím pouze demonstrovat, že pokud je praktikována marná 

léčba, děláme z člověka nesvobodného jedince. Právo na sebeurčení v tomto ohledu znamená, 

že člověk neměl možnost rozhodnout o tom, zda chce být léčen za každou cenu či nikoli. 

 ,,Z etického hlediska obecně platí, že (zejména invazivní a všestranně náročná) léčba 

se má ukončit tehdy, když pacientovi nejen nepřináší žádný prospěch, ale dokonce zvyšuje 

jeho bolest a strádání.“230 Lidský život má své hranice a své limity. Léčba by tyto limity měla 

tolerovat. Pokud jde však léčba proti tělesným limitům jedince, je zbytečná a zatěžující.   

“Nemocní nejsou povinni podstupovat léčbu, která je zbytečná, a  lékaři nejsou povinni 

takovouto léčbu zahajovat a nebo v ní pokračovat... Zbytečnost zásahu musí být hodnocena ve 

smyslu klinického cíle pro každého jednotlivého nemocného zvlášť.“ 231 Důležité je 

nepaušalizovat lékařská rozhodnutí. Jednat s nemocným jako s jedinečným jedincem a 

přizpůsobovat léčbu jeho potřebám a limitům. 

                                                 
229 Bitó (2006: Str. 189). -  parafráze 
230 Haškovcová (2007: Str. 16). 
231 Munzarová (2005: Str. 75). 
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 Co může být marnou léčbou? ,,Jedním z příkladů nepřínosné léčby je mechanická 

ventilace (respirátor) používaná u pacienta v permanentním vegetativním stavu, 

charakterizovaným trvalým bezvědomím. Tato léčba nám připadá jednoznačně zbytečná, 

protože pacient je zcela neschopen chápat podporu ventilátorem jako přínos a nikdy jí 

neocení.“232 Takový člověk není schopen vnímat podporu svého dýchání pomocí respirátoru, 

neboť je v trvalém bezvědomí. Léčba v tomto případě nerespektuje limity jedince a zde se dá 

položit otázka, jestli je léčba k užitku, nebo je marná. Nemusí být marná, pokud trvá naděje, 

že se pacient z dlouhodobého komatu probere. 

 ,,Téměř stejně jasně zbytečný je podle našeho názoru pokus o kardiopulmonální 

resuscitaci u pacienta terminálně nemocného rakovinou, jemuž bezprostředně hrozí smrt a 

který trpí nepolevujícími bolestmi a nepohodou, nebo je pod silnými sedativy.“233 Jedná se o 

další příklad, při kterém se dá uvažovat o marnosti léčby a o jejím zastavení.   

 Léčba je marná, pokud člověku neposkytuje žádný přínos ve smyslu toho, je pro něho 

pouze zatěžujícím faktorem a smrt stejně neodvrátí, neboť je bezprostředně blízko.  ,,Ve všech 

těchto případech sice intervence má účinek pro pacientovo tělo, avšak pacientovi jako člověku 

přínos neposkytuje.“ 234,,Jako zbytečnou definujeme léčbu v situacích, kdy buď je 

pravděpodobnost prospěchu pro pacienta mizivě malá až nereálná, nebo je kvalita prospěchu, 

jehož má být dosaženo, tak minimální, že cíle medicíny – uzdravení – nelze dosáhnout. Tyto 

dvě situace nazýváme kvantitativní respektive kvalitativní zbytečností.“235 Na lékařích je, aby 

posoudili míru prospěchu léčby pro nemocného.  

 Kde určit hranici zbytečnosti? ,,Navrhuje prohlásit zásah za kvantitativně marný, 

pokud zkušenost ukazuje, že je menší pravděpodobnost než jedna ku stu, že léčba bude 

pacientovi prospěšná.“236 Tento ,,matematický“ pohled je však ošemetný. Proč zrovna jedna 

ku stu proč ne jedna ku tisíci nebo jedna ku padesáti? To jen dokazuje, že určení marnosti 

léčby je složitějším problémem, než by se mohlo zdát. 

 Proč pojednávat o prospěšnosti nemocným? Je to totiž cíl medicíny. Medicína nemá za 

cíl udržovat na živu lidské tělo za každou cenu, ale prospívat nemocným. Jinými slovy 

v některých situacích je pro nemocného prospěšnější vysadit léčbu než v ní pokračovat. Co 

tedy mohou lékaři nemocnému nabídnout, když léčba je již marná: ,,… měli by nabídnout 

                                                 
232 Thomasma, Kushnerová  (2000: Str. 178). 
233 Thomasma, Kushnerová  (2000: Str. 178). 
234 Thomasma, Kushnerová  (2000: Str. 178). 
235 Thomasma, Kushnerová  (2000: Str. 179). 
236 Thomasma, Kushnerová  (2000: Str. 179). 
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pacientům a jejich blízkým útěchu a pohodlí… měli by méně používat technologii a zajistit 

péči, která poskytne pacientovi úlevu a zachová mu důstojnost.“237  

 Stanovit hranici, kdy je léčba marná pomocí matematiky a pravděpodobnosti může být 

mylné. Každý případ je specifický a důležitější než statistika je správný pohled lékaře, který 

by měl poznat, kdy již léčba nemá žádný prospěch pro léčeného. V tomto ohledu však musí 

pomoci i společnost. Společnost nesmí na lékaře vyvíjet tlak, aby intervenoval za každou 

cenu, spíše musí dát lékaři více volnosti, aby se mohl správně rozhodnout. Pro lékaře je zde 

ovšem velká osobní odpovědnost, protože se jedná o rozhodnutí, které již nelze vzít zpět. 

4.2.2. Prodlužování života 

 Prodlužování života je další oblastí, které může zapříčinit stav dystanázie. Nejedná se 

jen o dlouhověkost, ale především o prodlužování života ve spojení s marnou léčbou. Život 

uměle prodlužován nad hranice, které poskytuje přirozený lidský život.  

 Jak již bylo uvedeno v souvislosti s marnou léčbou, život nemá být prodlužován za 

každou cenu. ,,Je třeba uznat, že prodlužování života za každou cenu, obzvláště za cenu 

nesnesitelného utrpení, není tou správnou cestou. A pouze za těchto okolností je možno 

uvažovat o etickém konceptu nechání umřít.“ 238 Pokud tedy už léčba nemá pozitivní vliv na 

nemocného, nepřináší mu žádný užitek a je jasně poznatelné, že člověk už odchází, pak se 

jedná o pouhé zbytečné prodlužování lidského utrpení a bolesti a léčba je v tomto případě 

pouze slepou uličkou. V tomto případě se dá uvažovat o ukončení takové léčby 

 Prodlužování života je počáteční fáze dystanázie. Tento bod se mi zdá přelomový. 

Poznat, kdy je život pouze uměle prodlužován a předejít tím hořké zkušenosti dystanázie, 

může být logickým východiskem z tíživé situace. V tomto případě se jeví jako etičtější, 

nechat takového člověka ,,odejít“ a zachovat jeho životu i při umírání přirozený průběh. 

Prodloužení života v době umírání je občas snem umírajícího. Nejen zbavit se utrpení, ale 

zvítězit, přemoci smrt, žít dál a prodloužit svůj život. To je nastavení společnosti a není to 

myšlenka poslední doby. Např. starozákonní král Chizkijáš, který vládl v Judsku v letech 716-

687 př.nl., onemocněl a bylo mu oznámeno, že jistě zemře. Král se modlil o prodloužení 

svého života a dostal navíc 15 let. V jeho případě to byl Boží dar, který někdy prožívají i jiní 

věřící, tzv. „přidaná léta“.239  Touha po prodloužení života, když je člověk blízko smrti, je 

zřejmě častý a přirozený stav. O prodloužení života se neuvažuje, dokud není člověk 

konfrontován s vlastní smrtelností. V té chvíli se mu život může zdát krátký a po lékařích 
                                                 
237 Thomasma, Kushnerová  (2000: Str. 183). 
238 Munzarová (2005: Str. 74). 
239 Příběh popsán v 2K 20: 1-11 
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může urputně chtít jeho prodloužení. Je důležité i o této věci mluvit, poukázat na lidskou 

konečnost a na to, že prodlužování života za každou cenu může být spíše bolestivou 

zkušeností, než vysvobozením ze smrti. 

4.2.3. Permanentní vegetativní stav a terminální st adium nemoci 

 Situace, která nejčastěji navozuje otázku dystanázie,  je permanentní vegetativní stav 

člověka a terminální240 fáze nemoci. Nechci rozebírat podrobnosti těchto stavů, jejich druhy a 

typologii. Chci se zaměřit pouze na to, jak tyto stavy definovat a jakým způsobem se vztahují 

k tématu dystanázie. 

 ,,Persistent vegetative state (PVS) – higher brain can survive and continue to generate 

consciousness and mental activity, even when most of the functional capacities of the lower 

brain have been irreversibly lost.“241 Zde má dystanázie své zřetelné odůvodnění.  

 Proto je důležité, aby smrtí byla nazvána pouze smrt obou těchto důležitých částí 

mozku. ,,Thus only the loss of both is sufficient for death.“ 242 Tehdy člověk  ztrácí vlastnosti, 

které mohou být použity v definici lidského života.  ,,Takto postihnutý pacient je ve stavu 

bezvědomí… bez možnosti komunikace s okolím a bez schopnosti aktivního pohybu.“243 

 Právě zde je důležitý jeden bod. Člověk v tomto stavu sám nemůže dýchat a nefunguje 

mu často ani krevní oběh, proto musí být tyto životní funkce zajištěny technikou. Tento stav 

má velice blízko k dystanázii.  ,,Uchované bývá dýchání a krevní oběh, v těžších případech 

musí však být udržován zvláštní zdravotní technikou.“ 244 

  V lékařském slova smyslu terminální stav nemoci znamená umírání. Dochází 

k selhávání životně důležitých funkcí v těle. Člověk nezvratně umírá. ,,Pojem umírání je 

v odborném, lékařském slova smyslu synonymem terminálního stavu… dochází 

k postupujícímu, nevratnému selhávání životně důležitých funkcí, jehož výsledkem je zánik 

individua.“245 I v této fázi lidského života je důležité respektovat jeho autonomii: 

,,...terminální péče musí respektovat autonomii nemocného. Tento požadavek odpovídá vývoji 

mravních názorů současné společnosti, která klade autonomii na přední místo mezi všemi 

hodnotami.“246 

                                                 
240 Konečná, závěrečná, neodvratná 
241 Kuhse (2001: Str. 251). 
242 Kuhse (2001: Str. 251). 
243 Štefko (1998: Str. 49). 
244 Štefko (1998: Str. 49). 
245 Haškovcová (1985: Str. 294). 
246 Slabý (1998: Str. 221). 



 57 

 Je vidět, že tyto dva stavy mají něco společného. Jedná se o reálnou a blízkou možnost 

úmrtí. V terminální fázi člověk ještě vnímá. Může si uvědomovat, že umírá. Člověk ve 

vegetativním stavu už vnímat nemůže. Jeho mozek je poškozen a jeho ,,biologická schránka“ 

je často udržována při ,,životě“ pouze pomocí přístrojů. Oba tyto stavy mohou vést ke stavu 

dystanázie, pokud se nebude brát v potaz limit lidského života – smrt. Pokud definujeme 

lidský život mimo jiné jako schopnost komunikovat se svým okolím a možnost vlastního 

pohybu, pak je otázka, co je vegetativní stav. Je to ještě život? Není dobré zpochybnit roli 

lékařů a medicínské techniky, laik nemůže stanovovat hranici pomocí pravděpodobnosti 

vyléčitelnosti takového člověka. Hranice mezi životem a pouhým udržováním již ,,mrtvého 

těla“ (dystanázií) je velice tenká.  Je třeba vědět, co znamená neléčit marně, a nechat člověka 

odejít, nejen proto, že už žádná léčba nezabírá, ale z úcty k životu a také ke smrti, kterou 

nemůžeme přemoci. V následujících kapitole se pokusím nastínit, co by mohlo k této diskuzi 

přispět a jak by mohla vypadat cesta z tohoto ,,začarovaného kruhu“ ven. 
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5. Řešení problému?  

 Existuje vůbec uspokojivé a komplexní řešení problému dystanázie a eutanázie? To je 

dosti těžká otázka, na kterou se nedá odpovědět uspokojivě natolik, aby odpověď na otázku 

byla zároveň komplexním a úplným řešením problému. Proto je v názvu kapitoly ten otazník. 

Cílem této kapitoly není vyřešit daný problém a udělat normativní závěry, ze kterých by bylo 

možno dystanázii přijmout nebo zamítnout. Cílem této kapitoly je nastínit určité dílčí 

skutečnosti, které by mohly vést ke změně nastavení ve společnosti, k diskuzi na téma 

dystanázie a umírání a nabídnout možnosti, které jsou alternativou dystanázie. Chci 

vyzdvihnout silné stránky těchto alternativ a postavit je jako soupeře v diskuzi proti 

dystanázii.  

 

5.1. Kvalita života 

 Pod kvalitním životem si mnozí představují bezstarostný a finančně zajištěný život bez 

problémů. Mým cílem je zjistit, zda může mít život nějakou kvalitu, pokud je člověk např. 

nevyléčitelně nemocný, v terminální fázi svého života, jinými slovy zda může mít život 

kvalitu, pokud je blízko stavu smrti či dystanázie? Je zřejmé, že se bude jednat o jinou kvalitu 

bytí, než prožívá zdravý člověk v plné síle. Ze začátku ale musím definovat kvalitu života 

obecně a následně se pokusit o specifikaci kvality života v období umírání. 

 Co může znamenat v dnešní době kvalitní život obecně, jaké má dnes člověk cíle: 

,,…in everyday language, quality of life is regulary used as a synonym for well-being, 

happiness or simply a pleasant life.“247 Cílem kvalitního života je často štěstí a pohodlí, život, 

kdy mě v mém bytí a rozhodování nic neomezuje.   

,,..often aquires a financial connotation.“248 Peníze zaručují svobodu, pohodlí a to, že se 

člověk nemusí zaměstnávat sledováním toho, kolik utratí.  Kvalita života z tohoto pohledu je 

určována čistě subjektivními pocity vlastního osobního uspokojení a pohody: ,,…fused with 

standart of living… subjective elements of personal satisfaction.“249 

 To nejsou jediné hodnoty, kterými se dá definovat kvalitní život.  ,,Současnost 

preferuje jednoznačně zdraví, mládí, úspěch a výkon. Kvalita života se odvíjí právě od těchto 

hodnot, a proto také jakékoliv odkazy na význam utrpení, bolesti a nemoci pro osobní růst 

                                                 
247 Basterra (1994: Str. 51). 
248 Basterra (1994: Str. 51). 
249 Basterra (1994: Str. 51). 
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každého jednotlivého člověka jsou považovány za téměř nepatřičné.“250 Standardem je, že 

ideál člověka je člověk mladý, výkonný s vysokým platem a funkcí, v plné síle a zdraví.  

 Důležitou roli pro osobní definici kvality života jedince hraje jeho okolí a společnost, 

ve které tento jedinec žije. ,,Podle expertů Světové zdravotnické organizace je kvalita života 

vázána na to, ,jak jedinec vnímá své postavení ve světě v kontextu kultury a hodnotovým 

systémům, ve kterých žije, a to ve vztahu ke svým osobním cílům, očekáváním, zájmům a 

životnímu stylu.´“251 

 Nyní kvalita života ve vztahu k nevyléčitelně nemocným nebo umírajícím. Je nutno 

zdůraznit, že kvalitní péče o takového člověka ještě neznamená kvalitní život pro člověka, o 

kterého je pečováno.  ,,I když tento aspekt je mimořádně důležitý, bylo by chybou zaměňovat a 

dodržování standardů kvalitní péče za skutečnou kvalitu života nemocného.“252 

 Kvalita života umírajícího či nevyléčitelně nemocného je druhými lidmi často 

vnímána jako velice nízká a nedostačující, a to z toho důvodu, že nastavení kvality dnešního 

života společností má úplně odlišný charakter, než je situace nemocných či umírajících. 

,,Často se domnívají, že kvalita života vážně nemocného nebo umítajícího je nízká, nebo 

dokonce žádná.“253 

 Jak tedy kvalitu života pojmout a měřit? ,,Ryze medicínská kritéria stavu chronicky 

nemocných pacientů bylo třeba doplňovat jiným druhem kritérií. Tato kritéria byla přitom  

nutno třeba čerpat z širšího pojetí lidské existence.“254 Kritéria kvality života zabírají širší 

spektrum, než pouze medicínskou definici. Následně byla vytvořena kritéria kvality života, 

těžce nemocných a umírajících pacientů. Soubor těchto kritérií byl nazván APACHE II. 

,,Příkladem přístupu, který se pokouší vystihnout celkový stav pacienta ryze fyziologickými a 

patofyziologickými kritérii... Hodnotící systém akutního a chronicky změněného zdravotního 

stavu... V pozadí tohoto přístupu je předpoklad, že pravděpodobně existuje vyšší míra 

korelace mezi takovým údajem a vážnosti nemoci a úmrtnosti pacientů. Celkové skóre 

APACHE II. se pohybuje v rozmezí 0-71 bodů. Přitom platí, čím vyšší je číselný údaj, tím větší 

je pravděpodobnost úmrtí pacienta.“255 Je to pokus pacienty třídit podle jejich tělesných 

projevů a tím stanovit hranici marné léčby. Jinými slovy, čím blíže je pacient na stupnici blíže 

bodu 71, tím blíže je smrti a otázka marné léčby je více nasnadě.  

                                                 
250 Janovský (2003: Str. 126). 
251 Haškovcová (2007: Str. 161). 
252 Haškovcová (2007: Str. 162). 
253 Haškovcová (2007: Str. 162). 
254 Payne (2005: Str. 281). 
255 Payne (2005: Str. 282-3). 
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 Dalším přístupem, který měří kvalitu života je Karnovsky index: ,,Tímto indexem 

vyjadřuje lékař svůj názor na celkový zdravotní stav...“256, nebo VAS: ,,viditelné 

odstupňování celkového stavu kvality života pacienta.“257 Tento přístup je škála, která hodnotí 

pacientův stav jako velmi dobrý až velice špatný. Existují i další měřítka kvality života258, 

nejpoužívanějším je dnes však QoL: ,,...patří dosud k nejčastěji používaným systémům 

zaznamenávání kvality života pacientů v celosvětovém měřítku.“259 K těmto měřítkům patří – 

pracovní schopnost pacienta; fyzická nezávislost  na druhých lidech; finanční situace; způsob 

trávení volného času; bolesti pacienta; nepohodlí daného pacienta; jeho nálada; vědomí 

pacienta o následcích jeho života; jeho komunikace s okolím; a vztah pacienta s jeho primární 

sociální skupinou.260 

 Avšak ani jedno měřítko není dostačující. Je to definice kvality života ze strany 

druhých za podmínky, že s námi člověk, kterého ,,měříme“ komunikuje. Co když je ale 

v kómatu a nekomunikuje? Pak je nejlépe hodnotit stav takového člověka podle primárně 

medicínských měřítek a je třeba zvážit otázku marné léčby261 Důležitou otázkou je také, zda 

se měření kvality života má zaměřovat na jednotlivce. ,,Představa soukromé kvality života, 

ohrazené bohatstvím, nebo mocí, ve světě, kde si žádný sám pro sebe nemůže zabezpečit ani 

kvalitu životního prostředí a – jak se nám připomnělo-ani osobní bezpečí, se stále zřetelněji 

vyjevuje jako utopie.“262 Otázkou zůstává jak spolehlivě měřit kvalitu života člověka. 

5.1.1. Smysluplnost života 

 Kvalitní život se dá definovat také tak, že má nějaký smysl, že je smysluplný. Co 

může být smysluplné pro člověka, který vypadl ze společnosti a její definice kvalitního 

života? Lze žít smysluplný život navzdory tíživé zdravotní situaci a jistotě blízké smrti? 

 Smysl života zdravého člověka v plné životní síle se mění, pokud je život spoután 

nemocí  ,,Najít své místo v rodině a ve společnosti, přijmout a rozehrát roli platného člověka 

je smyslem lidského života. Změnit v důsledku nemoci radikálně svůj systém hodnot a 

odvozeně převzít jiné role je cílem ,nemocného´ života.“263 Smyslem života nespoutaného je 

často práce, která může hrát smysluplnou roli i v životě spoutaném.  

                                                 
256 Payne (2005: Str. 283). – viz také tabulka 
257 Payne (2005: Str. 284). 
258 Např. QWS, HrQoL; SIP atd... 
259 Payne (2005: Str. 286). 
260 Převzato z Payne (2005: Str. 286). 
261 K otázce kvality života také Ivo Možný, Česká společnost. Nejdůležitější fakta o kvalitě našeho života, Portál, 
Praha, 2002.  Obvzláště strany 14-21.  
262 Možný (2002: Str. 201).  
263 Haškovcová (1985: Str. 215). 
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 Co je smyslem ,,spoutaného života“ 264? Nemocný či postižený člověk ten smysl 

obtížně hledá: ,,Najít smysl nemocí spoutaného života předpokládá především vyslyšet 

oprávněné a naléhavé volání nemocných po prostoru k životu.“ 265 Prostor pro život je 

vytvářen okolím člověka, druhými lidmi. ,,Respektovat omezení daná nemocí je nezbytné, ale 

stejně důležité je nepřehlédnout to, co zbývá, co zůstává neomezeno a nespoutáno.“266 

 Konkrétně to pro nás zdravé lidi znamená přizpůsobit pro člověka spoutaného nemocí 

všechny podmínky tak, aby se mohl zapojit do pracovního procesu. Většina z nich už nebude 

moci dělat to, co dřív, ale je třeba nemocnému dát najevo, že, může pracovat a tím dát svému 

životu nějaký smysl, pokud je to jen možné a jeho stav to dovoluje. 267 ,,Je však mravní i 

morální povinností umožnit nemocnému člověku zapojení do pracovního procesu převedením 

na jinou práci.“268  

 Práce však není zdaleka jedinou možností, jak učinit takovýto život smysluplným. 

,,Nemocným je nezbytné dopřát opravdovosti v boji o dosažení vytyčeného cíle.“269 Vytyčit 

cíle, které může dosáhnout, které jsou realizovatelné. Není zde prostor pro lhaní, jde však o 

to, nesebrat s cíli také naději.   

 Nenechat spoutaný život vyhasnout, a dát mu smysl. ,,Člověk je ztělesněním aktivity, 

tvoření, práce, konání. Beznadějnost a nevyléčitelnost nemoci nesmí zabít tyto schopnosti. 

Nesmí redukovat aktivní, hodnotný život na živoření. Jde o to, aby konkrétní člověk stižený 

konkrétní nevyléčitelnou nemocí v nově vzniklé obtížné situaci obstál, aby se dokázal 

adaptovat, aby dokázal dát svému kvalitativně změněnému životu smysl.“270  

 Smysluplnost života v takovém případě znamená, vědět, proč a nač ještě žít: ,,Cílem 

lékařské etiky v péči o chronicky nemocné by mělo být i takové ovlivnění postiženého, které by 

ho vedlo k přehodnocení dané situace a ukázalo mu, že stojí ještě zato žít.“271 

 

                                                 
264 Termín je převzatý z knihy p. Haškovcové, Spoutaný život 
265 Haškovcová (1985: Str. 215). 
266 Haškovcová (1985: Str. 220). 
 
267 Někteří lidé se však i v takovéto životní situaci do svých životních rolí a zaměstnání vracejí. Příkladem je Jan 
Potměšil, herec nar. 1966. V roce 1989 měl automobilovou nehodu a částečně ochrnul. Dostal se na invalidní 
vozík. Avšak i po této nehodě se vrátil ke svému hereckému povolání. Dnes hraje v Divadle v Celetné. zdroj: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Potm%C4%9B%C5%A1il 26.5.2010 9h  
268 Haškovcová (1985: Str. 221). 
269 Haškovcová (1985: Str. 224). 
270 Haškovcová (1975: Str. 88). 
271 Haškovcová (1975: Str. 89). 
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5.1.2. Smíření se smrtí 

 Důležitým faktorem, který může omezit zbytečnou dystanázii, je smíření se se smrtí. 

Pokud bude smrt brána jako přirozená součást lidského života a ne jako ,,věčný soupeř“, může 

to vést k odmítnutí dystanázie. Nejde o to, aby člověk nebyl resuscitován, oživován. Smíření 

se smrtí je nutné jak ze strany lékařů, tak ze strany léčeného člověka a společnosti. Nelze říci, 

že se dá podat ucelený ,,návod“, jak se smířit se smrtí. Lidský život je jedinečný v tom, že je 

neopakovatelný. Přesto je možno jednotlivému člověku v těžké životní situaci pomáhat, aby 

se s přicházející smrtí smířil. 

  ,,Saundersová zdůrazňuje, že je především nutné mírnit bolesti umírajících, a to 

nikoliv pouze fyzické, ale i psychické, zajistit materiální a psychický komfort a nedopustit 

izolaci nemocného.“272 Nejedná se pouze o péči o těla, ale o člověka, jako samostatného a 

svéprávného a zahrnout do péče i jeho duši. 

 Pokud člověk cítí péči a zájem, je považován za integrální součást společnosti, pak 

může mít prostor k tomu, aby rozjímal i nad svou smrtí a dokázal se s ní smířit. Člověk, o 

kterého se nikdo více nezajímá a umírá de facto sám, má tuto pozici značně ztíženou, může 

být nevrlý a zlý anebo naopak uzavřený. Takový člověk odchází ze života v bolestech a někdy 

požádá o eutanázii. Naopak cílem lidí okolo něho by mělo být, aby mu vytvořili prostředí, ve 

kterém může o své smrti přemýšlet a přitom cítit, že je o něj postaráno a že je milován. 

V těchto fázích je významná role psychologů a nemocničních kaplanů. V jejich péči má 

člověk větší a lepší možnost se se smrtí smířit a může se vyhnout oběma extrémům, eutanázi i  

dystanázii. To ovšem předpokládá, že lidé v jeho okolí i lékaři pochopí, že se se smrtí smířil,  

nebudou už do jeho umírání uměle zasahovat a nechají ho v klidu zemřít. 

5.1.3. Důstojná smrt 

 Východiskem práva na důstojnou smrt však nebude eutanázie – to je pouze zkreslující 

a zjednodušující pohled na právo na důstojnou smrt. Jde o to, jakým způsobem může důstojná 

smrt předejít eutanázii i dystanázii. V tomto smyslu není právo na důstojnou smrt po někom 

vymáháno, je přirozeným důsledkem okolností a postojů týkajících se umírání. Důstojná smrt 

je alternativou k dystanázii. Sem směřovaly některé výše uvedené citáty a odkazy. 

 Těžce nemocný anebo umírající člověk je ve svízelné situaci. Pomoci člověku 

k důstojné smrti znamená pomoci mu dožít plnohodnotně. ,,Usilovat o to, aby nemocný žil 

                                                 
272 Haškovcová (1985: Str. 298). 
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pokud možno i ve stínu smrti tak jako před onemocněním, a aby tedy redukce jeho činností a 

individuálních cílů byla minimální.“273 

 Důstojné umírání si člověk neutváří sám. ,,Lékaři a zdravotníci musí pro pacienta 

vytvořit podmínky pro důstojné umírání a smrt.“274 Věnovat více pozornosti péči o pacienta a 

přijmout fakt, že umírá. Dnes jsou často nejblíže umírajícímu právě lékaři, proto je jejich 

postoj k umírajícímu velice důležitý. 

 To se netýká pouze lékařů, nýbrž všech v okolí umírajícího. I oni musí ustoupit od 

svých požadavků a vytvořit člověku prostor pro smrt.  ,,Úlohou všech, kteří mají nemocnému 

pomáhat, je utvořit nemocnému prostor, aby si osobně utvářel svoje umírání.“275 

A při tom vytvářet příznivé podmínky pro umírání: ,,Nemocnému pomáháme, aby jeho 

umírání podle možností probíhalo bezbolestně a důstojně.“ 276 

  Neméně důležitou potřebou, aby mohla být smrt důstojná, je nedopustit sociální smrt 

člověka, jeho vyřazení ze společnosti: ,,Nikdo se nerodí sám a nikdo by neměl umírat sám, 

Přítomnost druhých lidí činí z procesu zrodu i skonu sociální akt.“277 

 Potřeby každého jedince při umírání jsou dosti subjektivní, a tak je nelze generalizovat 

a udělat z nich souhrn pouček, jak má důstojná smrt vypadat konkrétně. Nicméně některé 

společné body jsou natolik silné a důležité, že jsou pro všechny případy stejné, jsou obecné. 

Člověk by neměl umírat sám. Pokud chceme mluvit o důstojné smrti, je na místě věnovat 

pozornost roli kamarádů, okolí a hlavně příbuzných. Důležitým bodem je nechat takovému 

člověku svobodu a prostor. Nedirigovat mu ve všem jeho poslední chvíle, nechat ho 

svobodného a sebeutvářejícího do té doby, do které je to možné. Tím se ze smrti může stát 

důstojná smrt. Důstojná smrt může být alternativou k dystanázii. Taková smrt se bere jako 

přirozená věc, která souvisí s koloběhem lidského života. Naopak dystanázie tento koloběh 

popírá. Pochopení důstojné smrti může ovlivnit vnímání společnosti, které povede k odmítání 

dystanázie. Smrt se stane pro umírajícího a jeho okolí přijatelnější, když nebudou lpět na 

udržení života za každou cenu. Netlačit medicínu do pozic marné léčby. Věnovat více 

prostoru péči o lidské pohodlí, kontrolu bolestí, komfort a důstojné umírání. Nabízet nejen 

profesionální služby, ale hlavně lidskost a porozumění. 
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276 Štefko (1998: Str. 58). 
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5.2. Paliativní medicína 

 Paliativní péče je poskytována v různých zdravotnických zařízeních, zvláště se na ni 

zaměřuje hospic. Chci nejdříve definovat paliativní péči a následně se pak zaměřit na téma, 

jak může paliativní péče pomáhat k cestě směrem od dystanázie. 

5.2.1. Definice paliativní medicíny 

 Termín pochází z latiny ze slova maska278. Přeneseně se dá říci, že paliativní péče 

pomáhá s příznaky nevyléčitelné nemoci a snaží se, aby nemoc měla co nejmenší dopad na 

trpícího člověka. ,,Termín pochází z latinského pallium – maska. Jejím cílem je maskovat 

účinky ,,neléčitelné“ choroby... Paliativní péče zahrnuje i použití patřičných paliatických 

intervencí, které mohou chorobu ovlivňovat – chirurgie, chemoterapie... – a těch, které mohou 

tlumit symptomy způsobené léčbou. Nejzákladnějším cílem... rehabilitovat nemocného, 

natolik, jak je to jen možné, a docílit co nejvyšší kvality jeho života.“279 Paliativní medicína 

však není spjata pouze s hospici. Je to odvětví medicíny a zahrnuje v sobě i kurativní léčbu – 

např. chemoterapii. Paliativní medicína se snaží také tlumit vedlejší příznaky léčby. Snaží se 

život v poslední fázi zkvalitňovat.  

 Paliativní medicína není tedy pouze péče, ale i léčba  trpících lidí.  ,,Paliativní 

medicína zahrnuje péči a léčbu nevyléčitelně nemocných pacientů a nabízí jim větší úlevu od 

bolestivých symptomů.“ 280 

 Toto odvětví medicíny však nenabízí pouze profesionální péči o lidské tělo. 

,,Paliativní medicína zahrnuje proto i péči o jejich psychický stav.“ 281 Člověk je vnímán 

spíše jako komplexní bytost, ne pouze její tělesná schránka. Paliativní péče se snaží o péči, 

která se dotýká člověka v jeho celistvosti. 

 Paliativní medicína spolupracuje s medicínou jako takovou. ,,Rozpoznat, kde končí 

úloha léčit. S vymizením naděje na vyléčení se medicína jistě nemá dát na útěk, ale měla by 

své úsilí zcela obrátit v péči paliativní.“ 282 Tato spolupráce je důležitá. Umožňuje 

umírajícímu umírat důstojně a přirozeně. 

 Paliativní medicína navazuje na úlohu medicíny obecně. ,,Medicína ostatně vždy 

chápala svou úlohu nejen v léčení, ale také ve zmírnění bolesti a v poskytování útěchy. A 
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právě v tom spočívá síla paliativní medicíny.“283 Právě na tyto aspekty medicíny se paliativní 

medicína nejvíce zaměřuje. Není konkurentem medicíny kurativní, spíše se v tomto ohledu 

snaží být kurativní medicíně nápomocna. 

5.2.2. Cíle paliativní medicíny 

 Jaké jsou cíle paliativní medicíny? Poskytnout člověku alternativu k léčbě kurativní, 

když již taková léčba nezabírá a je jisté, že člověk definitivně umírá. Poskytnout takovému 

člověku maximální péči: „…přiměřená a detailní pozornost, která zmírní, anebo, pokud lze, 

odstraní jejich fyzické a emocionální potíže, 

 vřelá lidská opora 

 přiměřená otevřenost při poskytování nutných informací 

 pečovatelé 

 pozornost širokému aspektu osobních přání 

 zahrnutí rodiny mezi ty, kteří potřebují péči 

 zajištění všech těchto věcí, pokud je to možné, na místě, kde pacient chce být.“284 

 Pokud bychom chtěli najít výstižnou a stručnou definici cílů paliativní medicíny, lze je 

shrnout tímto způsobem: ,,Velikým úkolem paliativní péče je zmírňování, nebo odstraňování 

fyzické a psychické bolesti.“285 

 Vlastním smyslem paliativní medicíny je zastoupit kurativní léčbu v situaci, kdy se 

kurativní léčba posouvá do pozice marné léčby. Kurativní léčba se vysazuje za následujících 

skutečností a zde se pole otvírá pro medicínu paliativní.  ,,Ukončení kurativní léčby je 

oprávněné, ba přímo žádoucí, při splnění tří podmínek: 

o Když léčba již nemá smysl, když nedává opravdovou šanci na uzdravení ani 

prodloužení života 

o Když vynaložené úsilí přestává být úměrné výsledku léčby 

o Když pacient umírá, to znamená, když bezprostředně a nevyhnutelně nastává 

smrt a jakékoliv prodlužování života v podstatě znamená jen prodlužování 

procesu umírání.“286 

 Podstatnou roli hraje v období pacienta, kdy již nezabírá léčba kurativní, rodina. 

,,Jedním z cílů paliativní medicíny je také umožnění návratu i těžce nemocným do domácí 
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péče.“287 Člověk je již léčen medicínou paliativní a jejím cílem je zapojení rodiny do procesu 

péče o takového člověka. Paliativní medicína chce být příkladem takové péče a chce rodinu 

stiženého člověka přimět k vlastní péči o umírajícího. Často je třeba těšit také rodinu a  změnit 

její postoje k umírajícímu:  ,,Důležitým aspektem paliativní medicíny je rovněž poskytování 

útěchy.“288 

5.2.3. Hospic  

 Hospic je místem, kde se prakticky uskutečňuje paliativní péče.  Je to možnost pro 

člověka, který umírá, zemřít důstojně a nepomýšlet na eutanázií. Hospic poskytuje alternativu 

k dystanázii. Ovšem má i své problematické stránky. 

 MUDr. Marie Svatošová je zakladatelkou prvních hospiců a hospicového hnutí u nás. 

Kdo podle ní může pracovat v hospicu? ,,Není pochyb o tom, že tak náročný úkol je schopen 

splnit jenom ten, kdo se vyrovnal se svou vlastní smrtelností.“289 

 Péče o umírajícího v sobě zahrnuje nejen fyzický, ale i psychický komfort. Součástí 

toho psychického komfortu umírajícího je zapojit do procesu jeho umírání přátele a rodinu. 

V tomto bodě hospic věrně plní cíle paliativní medicíny: ,,... psychický komfort umírajícímu 

sotva můžeme zajistit bez aktivní spolupráce s jeho rodinou a přáteli.“ 290 

 Pracovníci hospiců si jsou vědomi potřeb nemocných, jak je uvádí paliativní medicína, 

ale zpravidla k nim přiřazují potřebu duchovní, spirituální: ,,... lze odvodit čtyři okruhy potřeb 

těžce nemocného: biologické, psychologické, sociální a spirituální.“291. Dá se říci, že člověk 

se v tomto stádiu lidského života začíná ptát otázky typu: Má můj život smysl? Co po mě 

zbyde? Někdy také: Existuje Bůh? 

 Podle dalších autorů je hospic součástí paliativní medicíny: ,,Paliativní péče se nedá 

vztahovat jen k ústavům určitého typu. Jedná se spíše o filozofii, kterou je možno aplikovat 

nejen v hospicích, nýbrž i v nejrůznějších nemocničních zařízeních a také v domácím 

prostředí.“292 

 Rád bych se zmínil rovněž o omezeních hospiců. Je fakt, že hospic je účinnou pomocí. 

,,... hospice mohou výrazně pomoci určité skupině umírajících, ale nemohou ani perspektivně 
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převzít péči o všechny umírající.“293 Pokrývají pouze určitou skupinu umírajících a de facto 

nedokážou vyřešit komplexně umírání pro všechny umírající.    

 To samozřejmě není vyčerpávající pohled na hospic, jedná se o široké a diskutované 

téma. Zde nás zajímá z pohledu alternativy dystanázie. Hospic může být zařízením, které 

může poskytnout alternativu k dystanázii. Navazuje na všechny cíle paliativní medicíny a 

snaží se o člověka pečovat a poskytovat mu komfort. Snaží se oslovovat rodiny umírajících a 

zapojovat je do péče o umírající. Tím může pomoci odtabuizovat smrt, a tím také pomoci 

změnit klima společnosti, které by vedlo ke smíření se se smrtí a tím k menším nárokům na 

dystanázii. Hospic má sílu změnit pohled na smrt a dystanázii právě také tím, že působí na 

okolí umírajícího.  

 

5.3. Naděje 

 Lze vůbec poskytnout umírajícímu člověku nějakou naději? Správně uchopená naděje 

může být fenoménem, který pomůže člověku smířit se s vlastní smrtí. 

5.3.1. Pravda na nemocni čním lůžku 

 Pravda není sama o sobě nadějí. Pravda je jakýmsi katalyzátorem naděje, který může 

naději vyvolat nebo zprostředkovat. Pravda na nemocničním lůžku může být hnacím 

motorem, který povede k přijetí nemoci a vyrovnání se se smrtí. 

 Pravdou je míněno sdělení skutečného zdravotního stavu bez vytáček. Proč ale pravdu 

sdělovat, čeho tím docílíme? ,,Sdělení pravdy umožňuje nemocnému především získat čas pro 

vyrovnání se se smrtí.“294 Pravda může být dobrým nástrojem, aby se pacient mohl se smrtí 

vyrovnat. Pravda se nedá říkat v libovolném čase. ,,Sdělit pravdu je někdy nutné, často 

vhodné, ale problém tkví v tom, komu jí říci, jak ji říci a kdy ji říci.“ 295 

 Proč se touto otázkou zabývat? Jak bylo již řečeno, cílem sdělení pravdy je pomoci 

člověku aby se mohl smířit se smrtí. Ovšem umírající člověk prožívá fáze vyrovnávání se se 

smrtí. Říci pravdu těsně po zjištění, že člověk umírá, mu může ublížit nebo ho dokonce úplně 

zlomit a tím ho vlastně ,,zaživa pohřbít.“ ,,Sdělení diagnózy ihned po jejím zjištění může 

nemocného skutečně zlomit a ublížit mu.“296 Nemůže být libovolně volen čas sdělení pravdy, 
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musí se brát v úvahu fáze psychické odezvy člověka na jeho zdravotní stav: ,,… vylučuje 

možnost sdělit pravdu ihned při zjištění závažného nálezu nebo při jeho definitivním stvrzení. 

Psychická odezva prožívání nemoci má určitou zákonitost, a není tedy vhodné zvolit čas ke 

sdělení libovolně.“ 297 Kdy je tedy nejvhodnější čas pro sdělení pravdy o zdravotním stavu? 

,,To znamená říkat pravdu na konci období tápání.“298 To je fáze člověka, který se vyrovnává 

se svým stavem. Toto období je nejdelší a člověk v něm hledá nějaký záchytný bod svého 

života. Pravda může v tomto období být tím záchytným bodem. 

 Na druhou stranu je zde opačný extrém. ,,Nesdělit pravdu ve chvílích, kdy je 

pacientovi ,zcela jasno´, znamená potencovat v něm nedůvěru a strach z další léčby a z další 

bezprostřední budoucnosti.“299 Sdělení pravdy o zdravotním stavu ze strany lékařů vede 

k poznání pravdy na straně nevyléčitelně nemocných a umírajících. Pravda ze strany lékařů ve 

správný čas sdělená může vést k vyrovnání se s nemocí.  ,,Poznat pravdu znamená především 

uvědomit si existenci vážné, chronické nebo nevyléčitelné nemoci, přijmout fakt, že již nikdy 

nebudu plně zdráv,že mi zbývá pouze určitý, nemocí spoutaný a limitovaný čas.“300 Poznání 

následně může vést k tomu, že se umírající člověk naučí žít se svou chorobou, případně 

umíráním: ,,… naučit se žít se svou chorobou a kvalitně naplnit čas, který zbývá.“301 

 Proč ale pravdu v tomto smyslu vůbec sdělovat, není lepší milosrdná lež? Podle studie 

Dr. Haškovcové více než polovina lidí v pokročilém stádiu nevyléčitelné nemoci či umírání 

touží po pravdě o svém zdravotním stavu, neboť již tuší pravdu, nebo ji dokonce už i ví. Proto 

nemá cenu uvažovat o milosrdné lži:  ,,… v pokročilém stadiu nemoci si více než polovina 

nemocných pravdu přeje znát, nebo jí prostě ví.“ 302 Je to však tak jednoduché? Co říkat 

v jiných fázích lidského vyrovnávání se ? ,,Milosrdná lež je v počátcích diagnostického či 

terapeutického procesu logická a možná. (…) Ale trvat na milosrdné lži v celém průběhu 

nemoci, tedy dokonce poté, co nemocný ,,prošel“ tápáním a dobral se pravdy, ruší její 

efektivitu… Existuje však výjimka: milosrdnou lež lze poskytovat i nadále, jestliže si nemocný 

přeje hrát tuto hru dál.“303 

 Znamená nutně, že pravda o zdravotním stavu znamená přesně popsat chorobu? To 

nemusí být nutné. Důležité je upozornit člověka na vážný stav, nezakrývat to před ním. Často 

mu ani odborný název nemoci nic neřekne.  ,,My už ale také víme, že sdělit pravdu nemusí 
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nutně znamenat nazvat chorobu.“304 Co tedy takovému člověku sdělovat?  ,,Je vhodné 

připravit určité schéma vysvětlení nemoci, které je pro laika pochopitelné.“305 Nesnažit se 

pacienta zahrnout odbornými termíny, ale výkladem situace mu dát prostor, aby dokázal 

pochopit situaci, v které se nachází. 

 Pravda na nemocničním lůžku může být oporou pro umírajícího či nevyléčitelně 

nemocného. Může mu pomoci smířit se s jeho stavem a umožnit mu tak využít čas, který ještě 

takovému člověku zbývá. Musí být řečena správným způsobem a ve správný čas, jinak 

sdělení pravdy může mít negativní důsledky. Pomůže smířit se se smrtí a takový člověk 

nebude chtít za každou cenu žít, třeba pomocí přístrojů (dystanázii). Pravda je však pouze 

první fází tohoto procesu. Pravda dokáže také uškodit, musí být řečena v pravý čas a člověk 

musí být ochoten jí uslyšet, jinak bude mít pravda opačný efekt.  

5.3.2. Křesťanské pojetí nad ěje 

 V diskuzi nad tématem dystanázie má pojetí křesťanské naděje své místo. ,,Křesťanská 

naděje je nadějí totální, zahrnující všechny oblasti lidského života, jak individuální tak 

společenskou, jak pozemskou tak zásvětní.“ 306 Nezaměřuje se pouze na člověka, jako celek 

těla ducha a duše, nýbrž i na jeho společenské vazby a vztahy a dává naději také vertikální 

rozměr.   

 Častým argumentem proti tomuto pojetí naděje je, že se netýká lidského života na 

zemi, že je tedy zaměřena pouze vertikálně k jakémusi věčnému životu. To je ale špatné 

pochopení: ,,Avšak křesťanská naděje neočekává nové stvoření až na konci časů... Boží 

království musí růst mezi lidmi už teď.“ 307 Není to pouhé upínání naděje k věčnosti, ale ke 

zvěstování naděje lidem a její aplikace již na této zemi.   

  ,,Motivem naděje je prvotně všemohoucí Boží pomoc, tj. Boží ochota k přispění a jeho 

absolutní moc to učinit.“ 308 Je to víra v Boha, který dokáže člověku pomoci a má k tomu 

potřebné schopnosti a nástroje. Tato víra dává naději a sílu člověku k cestě životem: ,,... 

naděje mu dává sílu a pevnost, aby vydržel i v nejhlubší temnotě, nezoufal si a nevzdal se.“309 

Je to povzbuzení a síla k tomu, aby se člověk nevzdal, aby bojoval a nerezignoval.  
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 Ve Starém zákoně znamená očekávání dobrých a konkrétních věcí. ,,Souhrnem lze 

říci, že sz n. je očekávání dobrého, spojené s důvěrou a trpělivým vzhlížením na 

Hospodina.“310 

 Nový zákon je pak naplněním starozákonních nadějí v osobě Ježíše Krista a důkazem 

Boží lásky k lidem. ,,Důvodem nz naděje je zmrtvýchvstání Ježíšovo, které je jednak 

naplněním sz nadějí, jednak důkazem, že se Bůh sklonil k lidstvu v nekonečné lásce.“311 

 Co přináší víra v Ježíše Krista? ,,Víra v Krista zahrnuje náš podíl na smrti i vzkříšení; 

události prvních Velikonoc se stávají událostmi i v našich životech (Ga 2,20; Ko 3,1).“312 Jde 

o ztotožnění s jeho smrtí, ale tím příběh nekončí. Křesťané věří, že mají podíl na 

zmrtvýchvstání Ježíše. Jinými slovy že i oni budou vzkříšeni z mrtvých: ,,Křesťan má podíl 

na věčném životě ve spojení s Kristem a nezadržitelně spěje vstříc novému nebi a nové 

zemi.“313 

 V čem může být křesťanská naděje přínosná pro umírajícího nebo nevyléčitelně 

nemocného člověka? Může pomoci hledat smysl života. Pomoci uvěřit, že i jeho Bůh miluje a 

je mu nablízku. Pomáhá mu k tomu, aby nerezignoval, nevzdával to a snažil se smířit se smrtí 

jako s přirozenou součástí života. Toto pojetí naděje nediskredituje smrt, jak občas oponují 

lidé, kteří brojí proti víře. Naopak, křesťanská naděje vede člověka k tomu, aby smrt přijal, 

aby jí dokázal projít důstojně a pokojně po vzoru Ježíšově. Tyto možnosti a důsledky naděje 

mohou člověka vést k tomu, že se smíří se svou smrtí.  

 

5.4. Pastora ční péče 

 Pastorační péče je možný způsob, jak poskytnou alternativu k dystanázii, vztahuje se 

také na vážně nemocné a umírající. Člověk v blízkosti smrti hledá odpovědi na otázky týkající 

se smyslu a významu života. Život se stává přítěží a člověk často velice trpí. Pastorační péče 

je tu proto, aby na základě nejlepších křesťanských principů pomohla paliativní medicíně, a 

lidem kladoucím tyto otázky odpovídala. Tím její role nekončí. Navíc přináší duševní útěchu 

a pomoc v oblasti, kdy si paliativní medicína neví již rady.  

 Co je obsahem pastorační péče? ,,Prakticky to znamená nemocného těšit, povzbuzovat, 

mít o něj trvalý zájem a pomáhat mu v duchu lásky a milosrdenství.“314 Těšit nemocného a 

                                                 
310 Novotný (1956: Str. 460). 
311 Novotný (1956: Str. 460). 
312 Milne (1999: Str. 273). 
313 Milne (1999: Str. 273). 
314 Haškovcová (2007: Str. 172). 
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povzbuzovat ho, aby se nevzdával. Proč zdůrazňovat pastorační péči? ,,Potřeba duchovní 

pomoci dominuje u umírajících a jejich rodin.“315 V těchto fázích rozhovorů s lidmi často 

vychází najevo, že člověk něčemu věří. Probudí se v něm touha a otázky po duchovní sféře a 

tím se otvírá pole pro pastorační péči. ,,Mnozí lidé se sice považují za nevěřící, ale při 

osobním rozhovoru s duchovním vyjde najevo, že vlastně v něco věří, jen nejsou schopni nebo 

ochotni přihlásit se k určité konkrétní církvi.“316 

 Pastorační péče se snaží zacházet s lidským strachem. ,,Je dobré si uvědomit, že strach 

je zcela přirozenou reakcí člověka v situaci, kde nad tím, co se děje, ztrácí kontrolu (vládu), 

kdy je bezmocný a bezradný. Co pomáhá? V prvé řadě uvolnit ,,ventilovat“ vnitřní úzkost a 

strach.“317 Strach dokáže člověka ochromit a takový člověk ze strachu před smrtí utíká. 

Pastorační péče se strachu věnuje, učí člověka nepřidávat mu velkou váhu takovým 

způsobem, aby ovládl lidskou mysl a jednání. 

 Důležitá je nejen péče o umírajícího, ale i o jeho okolí: ,,Pastýřská péče se týká na 

jedné straně lidí zdravých. Na druhé straně se týká lidí nemocných... Tam, kde se pastýřská 

péče věnuje nemocným, tam se ještě dělí na pastýřskou péči o tělesně či psychicky nemocné, 

případně lehce a vážně nemocné a na pastýřskou péči o umírající.“318 

 Při nemocech těžkých i lehkých se snaží podporovat boj nemocných s chorobami. 

Tento boj je vede k vytrvalosti a síle bojovat dále:  ,,... tam, kde jde o lehce nemocné, ba i 

těžce nemocné, tam jde o posilování v jejich boji s nemocí...“319 

 Při péči o umírající má cíl jasný – pomoci umírajícímu zemřít klidně a smířit ho se 

smrtí.  ,,Ve druhém případě (v pastýřské) péči o umírající – jde o pomoc umírajícím přijmout 

nevyhnutelnou skutečnost, a vyrovnat se s ní...“320 ,,Křesťan se snaží přinést nemocnému 

především prostou lidskou účast a útěchu v utrpení.“321 Utěšovat nemocného, být s člověkem 

ve styku a bojovat za jeho sílu.  

 ,,Křesťan pomáhá trpícímu vyrovnat se s pochybnostmi, hledá s ním odpovědi na 

zásadní otázky po příčině a smyslu utrpení, na otázky o životě a smrti.“322 Pastorační péči je 

možno vidět jako společnou cestu nemocného či umírajícího a pastoračního pracovníka. 

Bojují spolu bok po boku a snaží se najít s tíživé situace východisko.  

                                                 
315 Haškovcová (2007: Str. 174). 
316 Haškovcová (2007: Str. 174). 
317 Křivohlavý, Kaczmarczyk (1995: Str. 27). 
318 Křivohlavý, Kaczmarczyk (1995: Str. 50). 
319 Křivohlavý, Kaczmarczyk (1995: Str. 50). 
320 Křivohlavý, Kaczmarczyk (1995: Str. 51). 
321 Zandler (2004: Str. 56). 
322 Zandler (2004: Str. 56). 



 72 

 Pastorační péče není pouze naslouchání lidem a rozmlouvání s nimi. Pastorační péče 

může přinášet naději tam, kde už člověk naději ztrácí nebo jí již úplně ztratil. Je 

zprostředkovacím kanálem křesťanské naděje lidem. Bez naděje postrádá smysl. Je společnou 

cestou s člověkem. Snažím se s člověkem ujít kus jeho životní cesty a dát mu naději: najít 

cestu ze slepé uličky ven. Slepou uličkou u umírajících a těžce nemocných může být např. 

zdraví, rodina, sebezapojení do nějaké aktivity. Ve spojitosti s dystanázií a eutanázií má 

pastorace potenciál pomoci člověku překonat úzkost a strach ze smrti a dát mu naději, že 

utrpením, trápením a smrtí lidský život nekončí.  

 



 73 

6. Závěr 

 Dystanázii a eutanázii můžeme vnímat jako dva protipóly jednoho problému. Lidská 

společnost očekává od lékařů, že budou za každou cenu léčit. Nemoc a utrpení se snaží lidé 

potlačit a zabránit jí. Protože medicína dosáhla velikého pokroku, lidská společnost věří, že 

medicína dokáže vyléčit téměř cokoli. Lékaři jsou pod tlakem tohoto smýšlení. Tlak na lékaře 

a veliká očekávání mohou lékaře přimět k tomu, aby léčil pacienta za každou cenu, a tím se 

dostává prostoru dystanázie. 

 Dystanázie je zadržení smrti přístroji. Jinými slovy, člověk by bez přístrojů a jejich 

podpory nežil. Pojetí dystanázie je však komplexním problémem. Je problémem ze strany 

lékařů, kteří nechtějí vzdát boj se smrtí a život je pro ně nejcennější hodnotou. Nechtějí  se 

srovnat s prohrami. To je však pouze jedno hledisko. Proč takto lékaři jednají? Odpovědí by 

mohlo být to, že nejsou smířeni se smrtí jako přirozeným faktorem lidského bytí. Není to 

problém pouze ze strany lékařů. Jsou zde další tři strany. Umírající, jeho nejbližší okolí a 

společnost. Na vině není často lékař, ale pacientovo okolí a rodina, kteří se nesmířili s tím, že 

jejich milovaný člen rodiny umírá. Proto není řešením odsuzovat lékaře. Dystanázie nemusí 

být eticky správným řešením. Pokud je cílem kvalitní život, ve kterém je smrt přirozenou 

součástí jeho života, pak dystanázie je popíráním lidské smrtelnosti. Teologicky je dystanázie 

rovněž problematická. Život je brán jako dar od Boha. Bůh má právo život dát a také vzít. Při 

dystanázii není brán zřetel na toto hledisko, tudíž se nějaká osoba staví do role Boží. 

 Obě tyto krajní situace vyplývají ze smýšlení společnosti a z kulturní podmíněnosti 

obyvatel. Co se skrývá pod ,,kulturní podmíněností“? Jedná se především o všeobecně 

přijímaná paradigmata. Ta mají svůj počátek v osvícenství a ve víře v čistou vědu. Jsou jimi 

například víra v medicínu, která má lék na všechny nemoci, snaha vytlačit smrt ze svého 

života a popřít ji. Důležitým paradigmatem je individualismus, vidění sebe sama jako tu 

nejvyšší hodnotu. Z teologického hlediska je tímto paradigmatem odmítnutí Boha a nahrazení 

tohoto postu zdravím a úspěchem – tedy jsou zaměřena na člověka. Řešení, jak se stavům 

dystanázie a eutanázie vyhnout není jednoduché. Změnit by nejprve potřebovalo společenské 

klima tím způsobem, aby dokázalo přijmout smrt a umírání jako běžnou součást lidského 

života. Dalším krokem může být v krajních situacích umírání upustit od kurativní léčby a dát 

prostor péči o lidské pohodlí a důstojné umírání. Hranice léčení by měla končit tam, kde je 

jasné, že kurativní léčba nepřináší léčenému žádný užitek, je zátěžová a nesnesitelná a je již 

jasné, že člověk umírá. V takovýchto případech je lépe hledat dostupné alternativy kurativní 

léčby jinak reálně hrozí, že kurativní léčba přejde do pozice dystanázie. 
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 Eutanázie a dystanázie souvisejí s otázkami týkajícími se života a smrti.V optice 

dystanázie se dá za smrt považovat takový stav člověka, kdy člověk nevnímá, nemůže 

jakýmkoliv způsobem komunikovat a reagovat na okolí, nemůže se pohybovat a jeho tělo žije 

pouze pomocí přístrojů;  pacient sám jejich činnost ani pomoc nevnímá. V takovém případě si 

myslím, že se dá mluvit o smrti člověka  a pouze v této fázi se dá říci, že nechat člověka 

zemřít je správné. Pro dystanázii má daleko větší smysl nebrat jako první měřítko 

medicínskou definici smrti, nýbrž měřítko takové, zda je udržování člověka na takovýchto 

přístrojích (např. respirátor v kómatu) pro člověka přínosné a zdali by nebylo lépe nechat 

smrti volný průběh a člověka již nezatěžovat léčbou, která nevede ke kvalitnímu životu. 

 Teologické pojetí smrti počítá se smrtelností těla a nesmrtelností duše. Počítá rovněž 

s věčným životem. Otázkou zůstává vzkříšení těla, je mezi teology debatována, je mnoho 

různých názorů. Otázka po posmrtném životě může být silnou stránkou a příspěvkem 

pastorace, při posledním úseku lidského života, který nezávratně směřuje ke svému konci. 

Přijetí myšlenky posmrtného života ovlivní zásadně i pohled umírajícího člověka na smrt. Již 

v ní nemusí vidět fatální a hrůznou záležitost. Myšlenka posmrtného života může umírajícímu 

přinést naději do posledního úseku a snazší umírání v důsledku vyrovnání se s vlastní 

smrtelností.  

 Lékařské a křesťanské pojetí smrti nemusí být v rozporu. Když je člověk doopravdy 

mrtev a jeho tělo je ,,vychladlé“, nemá křesťan důvod pochybovat o tom, že lékařská 

diagnóza úmrtí byla správná. V křesťanském pojetí však smrt není konečnou stanicí člověka. 

Je přestupní stanicí do života jiného. Lékaři nemusí nic bránit věřit tomu, že lidské tělo bude 

vzkříšeno a že existuje věčný život, pokud není materialistou a zastáncem vítězné medicíny.  

 Jaké složky má člověk? Těla, duch a duše? Spíše než rozdělovat lidskou bytost takto 

schematicky, což vytváří mnohé problémy, je lepší věnovat se člověku jako celku a jeho 

potřebám. Mnoho lékařů dnes nevěří v to, že by lidské tělo bylo pouze materiál, v kterém 

probíhají určité chemické procesy. Dnes se mluví např. o psychosomatických problémech, 

existují lékaři, kteří se specializují na nehmotnou část lidské bytosti. I z rozhovorů s lidmi je 

vidět, že je nezajímají pouze věci tělesných potřeb, nýbrž i věci netělesné. Tyto netělesné 

potřeby vyplývají napovrch v plné síle, když se člověk dostane do fáze, kdy umírá a nebo je 

těžce nemocen. Proč se po Evropě zvyšuje poptávka po nemocničních a vojenských 

kaplanech? Myslím si, že to svědčí o tom, že lidé si v blízkosti smrti  mohou uvědomit i jiné 

než tělesné potřeby. Může k dystanázii docházet kvůli potlačení duchovní  složky člověka? 

Patrně ano. Jedná se o potlačení důležité složky lidského bytí a k nadhodnocení  tělesné 



 75 

stránky člověka. Avšak pouhé uvědomění si netělesné stránky člověka a práce s ní není 

řešením problému dystanázie a eutanázie.  

 Metodou nebo způsobem, jak překonat dystanázii může být spolupráce kurativní 

medicíny s paliativní medicínou a křesťanskou pastorační péčí. Jen tak bude pečováno o 

všechny složky člověka a on se nebude muset bát dystanázie nebo žádat o eutanázii. Hovořím 

zde však o ideálním stavu věcí, který je zatím nedosažitelný. Co tedy dělat? Nechat mluvit 

všechny ve společné diskuzi. Hledat společné body a snažit se přimět společnost smířit se se 

smrtí a nespoléhat na vítěznou medicínu. Jen tudy je možná cesta ven z kruhu dystanázie a 

eutanázie. Rozhodně by se dalo rozšířit pole pastorace. V tomto ohledu je důležitá pravomoc 

nemocničních kaplanů, kteří by měli být vnímáni jako součást zdravotnického ,,týmu“. Co je 

náplní práce nemocničních kaplanů? Rozhovory s lidmi, podávání útěchy trpícím, přinášení 

naděje pro nevyléčitelně nemocné. Dají se rozšířit také možnosti a prostor pro paliativní 

medicínu. Nepraktikovat ji pouze ve specializovaných zařízeních, ale uvést ji jako jiný způsob 

léčby do běžného zdravotnického systému léčby přímo v nemocnicích či jiných zařízeních. To 

neznamená odsunout kurativní medicínu do ústraní, naopak, prohloubit její vazby s medicínou 

paliativní, začlenit jí do systému s působením nemocničních kaplanů.  

 Pastorace, kurativní a paliativní medicína mají stejný zájem a je jím člověk sám. 

Mohou se tedy navzájem obohatit o jednotlivé přístupy a pohledy a tím se péče o člověka 

může celkově zefektivnit. Paliativní medicína přispěje péčí o umírající a těžce nemocné, 

pastorace může pomoci péčí o lidskou duši a kurativní medicína provádí profesionální léčbu s 

vědomím konečnosti lidského života. Konfliktním bodem mohou být hranice jednotlivých 

odvětví – kde má končit léčba, kdy je vhodné zapojení nemocničního kaplana, kdy je lepší 

léčba nežli péče? To jsou otázky, které mohou při spolupráci nastat. Východiskem bude 

patrně kompromis. Otázka je, kdy se podobného řešení dočkáme.  

 Dystanázie a eutanázie jsou realitou dnešního světa. Je zapotřebí pokračovati 

v diskuzích, neodsuzovat, naslouchat a snažit se uvést do pochodu změny, které by přiměly 

společnost změnit názor, odmítnout eutanázii a pokud možno i dystanázii. 
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