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Abstrakt 

 
Bakalářská práce je sondou do posledního stádia života jedince v sociálním zařízení 

zaměřeném na paliativní péčí. Důraz je prioritně kladen na komplexní prožívání tohoto 

období s pohledem na nevyhnutelnou blízkost smrti. V teoretické části je předkládán 

ucelený přehled pojmů, kterých se studie dotýká. Jedná se o popis jednotlivých fází 

procesu umírání a to jak z lékařského hlediska tak i formou detailního popisu vnitřního 

prožívání, dále je věnována pozornost potřebám v celém jejich spektru a formám 

paliativní péče v České republice. V neposlední řadě je v této části vyslovena otázka 

tabuizace smrti ve společnosti a zmíněna přítomnost  jejích neblahých následků na péči 

o osoby nacházející se v blízkosti přirozené smrti. V empírické části autorka danou 

problematiku zkoumá formou kvalitativního výzkumu, díky němuž je schopna vést 

hloubkové šetření do života jednotlivých umírajících. Prostřednictvím rozhovorů s 

umírajícími a s osobami v každodenním styku s nimi,  autorka získává potřebná fakta, 

která jsou intepretována na pozadí teorie. V závěru práce je na základě analýzy dat mj. 

vyzdvihován význam mezilidských vztahů na sklonku života a také potřeba spirituální 

péče o tyto osoby. 

 

 

 

 

 

 



   

Abstract 

 
The bachelor thesis is a probe into the last stage of life of the individual who is 

living in social facility focused on palliative care. The emphasis is primarily placed on 

comprehensive experience of this period with a view of the proximity of the inevitable 

death. The theoretical part is presented an overview of concepts, which concerns the 

study. Contains a description of each phase of the process of dying, both medically and 

by detailed description of inner experience; further attention is paid to the needs 

throughout their range and forms of palliative care in the Czech Republic. Finally, in 

this part is put a question about the death taboo in society, and mentioned the presence 

of its adverse consequences on the care of persons in the proximity of natural death.  

 

In the empirical part, the author examines the issue through qualitative research, 

which makes it able to conduct thorough investigations into the life of the dying 

individual. Through interviews with the dying and those who are in daily contact with 

them, the author obtains the necessary facts that are presented on the background 

theory. The conclusion is based on data analysis including the importance of 

interpersonal relations in the end of individual’s life and need of spiritual care for these 

people. 
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Úvod 

Smrtelnost je tématem, kterému se lidstvo snaží co nejkulantněji vyhýbat. Lidé 

žijí tak, jakoby žili navěky. Smrt je považována za akt, který se do dnešního světa 

nehodí. Do světa zaměřeného na úspěch, mládí a krásu. Zatímco zrození člověka bývá 

obvykle oslavováno, smrt je okamžikem, kterého se většina z nás bojí. Náš život je 

biologicky podmíněn konečností. Má svůj začátek i konec. Jak píše Haškovcová (1997, 

s. 14): “Smrt je jediná fakticita, která je v životě jistá”.  

Nemalá část obyvatel každoročně prožívá své poslední chvíle života ve 

zdravotnických zařízeních zaměřených na paliativní péči. Jako dobrovolnice v jednom z 

nich, jsem měla přímou zkušenost s jejími obyvateli. To mělo za následek zásadní 

změnu mého postoje k umírání a ke smrti obecně. Z důvodu osobního zájmu o tuto 

oblast jsem se rozhodla blíže nahlédnout pod povrch “všedních dnů ” v této závěrečné 

etapě života. To vše ve snaze o hlubší pochopení a získání znalostí, které budu moci 

dále uplatnit v rámci práce s umírajícími. 

V mé bakalářské práci se věnuji prožíváním posledního úseku života dlouhodobě 

nemocného či umírajícího člověka ve zdravotnickém zařízení. Mou snahou je rozkrýt 

jednotlivé aspekty kvality života v tomto období, identifikovat specifické potřeby 

pacienta a poukázat na možné druhy paliativní péče. Touto prací chci přispět k 

sociologicko-veřejnému diskurzu o pojmu umírání ve zdravot. zařízeních. Zároveň bych 

se chtěla touto prací podílet na detabuizaci smrti v naší společnosti. Domnívám se, že 

otevřená komunikace o závěru života na laické i odborné rovině je klíčem k zlepšení 

podmínek umírání a celkovému “zdravějšímu” postoji k tomuto fenoménu. 
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1. Vymezení základních pojmů 

Na tomto místě pokládám za nutné identifikovat obsah pojmů, se kterými se v práci 

dále setkáváme. Mezi tyto pojmy řadím stáří, nemoc, umírání, smrt, paliativní péče, 

instituce, víra. 

 

1.1 Stáří 

 

V odborné knize zabývající se gerontologií1, se můžeme dočíst, že „stáří 

(sénium) je označení posledních etap ontogenetického vývoje člověka. Jedná se o projev 

a důsledek involučních změn probíhajících různou rychlostí a s výraznou inter-

individuální variabilitou“ (KALVACH A KOL., 2004, 34). 

  Ve velkém sociologickém slovníku Jandourek (2001) píše o stáří,  jako o fázi 

životního cyklu, která nastává většinou po skončení ekonomické činnosti a je 

doprovázena fyzickými i duševními změnami. Z důvodu velkých individuálních rozdílů, 

nelze stáří vymezit věkem. Dále Winkler s Petruskem uvádí, že stáří obecně znamená 

„sníženou schopnost adaptace, narůstající sociální izolovanost danou postupným 

ztrácením rodinných příslušníků, přátel a spolupracovníků a odchodem dětí z primární 

rodiny“ (WINKLER, J., 1997, s.1218). Bromley (1988) označuje stáří jako 

„postvývojovou fázi, ve které již byly realizovány všechny latentní schopnosti vývoje a 

zůstávají pouze nově působící možnosti poškození„. Poslední dvě definice o stáří 

nevypovídají, avšak popisují realitu toho, jak si většina lidí toto období života 

představuje. 

Gerontolog  Mühlpachr (in KALVACH a kol., 2004) mj. uvádí, že lze výši věku 

vymezit  na základě několika kritérií, nejen podle věku. Rozlišujeme tedy kalendářní stáří, 

podle počtu dosažených let, biologické stáří, jenž vystihuje stárnutí organismu jedince a 

sociální stáří  vyjadřující to, jak by se měl člověk v určitém věku chovat podle 

společenských „pravidel“. 

 

 

                                                1 Věda o stáří  a stárnutí 
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1.2 Nemoc 

S přibývajícím věkem zpravidla roste počet nemocí, které mají zásadní vliv na 

kvalitu života. V odborné literatuře se pojetí tohoto pojmu výrazně liší. To je dané 

mnoha způsoby, kterými lze pojem nemoc uchopit. Kromě spojitosti „zdraví- nemoc“, 

se nejčastěji spojuje s příznaky nemoci, dále s jejími příčinami, které nemoc způsobily a 

s důsledky, které nemoc pro jedince a jeho okolí znamenají (KEBZA, 2005). 

Na obecnější rovině lze pojem nemoc chápat jako nedostatek zdraví. Tento pojem 

definuje WHO, jako “plné tělesné, duševní, sociální a duchovní blaho 

člověka”(SVATOŠOVÁ, 1995, 16). Z této formulace lze soudit, že se nejedná pouze o 

fyzickou způsobilost, ale jde o komplex mnoha složek, které se vzájemně propojují. 

Kebza (2005, s. 20) ve své knize o tomto fenoménu hovoří jako o „holistickém, 

celostním pojetí zdraví“, který je v současné době velmi prosazovaný. Z této koncepce 

vychází fakt, že v případě nemoci, je nutné pečovat o všechny složky, ve snaze usilovat 

o celkového „blaho“ člověka. 
 

1.3 Umírání 

Definovat pojem umírání je velmi složitý úkol, jelikož na odborné půdě stále 

probíhá debata ohledně toho, kdy má proces umírání svůj počátek.  

Haškovcová (1997, s. 151) o termínu umírání píše následovně: “Pojem umírání je 

v lékařské terminologii synonymem terminálního stavu. Definice terminálního stavu 

uvádí, že v určitém čase dochází k postupnému a nevratnému selhání důležitých, 

vitálních funkcí tkání a orgánů, jehož výsledkem je zánik individua, tedy smrt”. 

Vorlíček (1998) avšak dodává, že nelze omezovat terminální stav pouze na fázi in 

finem2. Je důležité spatřovat umírání v širších souvislostech, tj. soustředit se na 

komplexní péči již od okamžiku identifikace diagnózy. 

                                                2 O fázích umírání se podrobněji zabývám v kapitole 2.1 
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1.4 Smrt 

V průběhu doby byla definice smrti hodně proměnlivá. Krátkým přehledem jejího 

historického vývoje chci poukázat na to, jak těžké je definovat, na první pohled tak 

zřejmý pojem, jako je smrt. 

V minulosti byl okamžik smrti ztotožňován se zástavou dechu (spiritus, pneuma). 

Postupem času se objevila řada jiných symptomů a bylo tedy nutné definici pozměnit. 

Avšak tradičním teologům se to nezdálo být dostatečně výstižné, a přišli s novým 

definováním smrti – oddělení duše od těla. Nicméně, ta dnes čelí dvěma problémům. Za 

prvé, že vztah duše a těla není skutečným dualismem. Smrt nelze chápat jako únik duše 

z těla a její přebývání na jiném místě. A za druhé, tato definice neumožňuje rozeznat 

smrt, v rámci etických otázek. Je nutné vědět, jestli se jedná o živého člověka, nebo jen 

mrtvé tělo (ROTTER, 1999). V dnešní době je smrt definována jako ”individuální zánik 

organismu” (HAŠKOVCOVÁ, 2000, s. 74). 

Sociologické pojetí tohoto pojmu jako sociálního aktu definici Haškovcové dále 

rozvádí: (…)” k němuž dochází buď přirozeně, v důsledku biologických zákonitostí, 

nebo násilného zásahu do biologického organismu, který nezvratně poškozuje a 

rozkládá jeho funkce.(…)Vedle biologické smrti člověka, lze ve společenských vědách 

hovořit o různých, biologické smrti předcházejících úrovních umírání. Jedná se o popis 

stavu, kdy člověk, byť ještě biologicky živý, postupně psychicky i společensky, z různých 

důvodů, odumírá. Zužuje se okruh jeho činností, jeho sociálního a životního prostředí” 

(WINKLER, J., 1997, s. 1001-2). Sociologická debata ohledně zániku člověka je stále 

žhavou a rozporuplnou záležitostí z důvodu multikulturní diverzity jeho chápání. 

 

1.5 Paliativní péče 

V odborných publikacích se setkáváme s pojmem důstojné umírání3, které bývá 

zmiňováno v souvislosti s paliativní medicínou4. Ta je Haškovcovou (2000, s. 34) 

definována takto: “Paliativní, neboli útěšná medicína představuje ucelený a nadějný 

systém pomoci umírajícím a jejich rodinám. Tu lze poskytovat zejména ve zvláštních 

                                                3  V kapitole 2.2 
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zařízeních, která se jmenují hospice, a je nutné ji inkorporovat i do stávajícího systému 

vítězné medicíny.“ Co se týče osvěty o ošetřování terminálně nemocných, její situace je 

v celé Evropě zcela nedostatečná (Vorlíček in MUNZAROVÁ, 2005). Tlumení 

fyzických symptomů zvládají lékaři bravurně, jakmile však jde o jiné dimenze člověka, 

jejich vzdělání je nedostačující. Nelze ovšem vinit jednotlivé lékaře za jejich 

nevědomost. Změna by měla přijít z “vrchu”, koncept vzdělávání zdravotníků by měl 

být aktualizován, či přepracován.  

 V rámci paliativní medicíny se mluví o paliativní péči5. Jedná se o “komplexní, 

aktivní a na kvalitu orientovaná péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou 

chorobou v pokročilém, nebo terminálním stadiu. Cílem paliativní péče je zmírnit bolest 

a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu 

blízkým.” (VORLÍČEK et al.,1998, s. 43). Zdravotnická zařízení specializovaná na 

paliativní péči usilují mj. o pacientovu důstojnou smrt. Haškovcová (1997, s. 211) tento 

výraz označuje za “synonymum určitého bio- psycho- sociálního komfortu, který má být 

zajištěn”. 

 

1. 6 Instituce - sociální zařízení 

 

Jelikož se tato studie zabývá posledním stádiem života v sociálním zařízením, je 

nezbytné se zabývat formulací tohoto ústavu na obecnější rovině. Slovo instituce je 

odvozeno z latinského instituere, což znamená zařizovat či zřizovat. Je to označení pro 

zákon, praxi, zvyklost a také organizaci. Dle sociologů je tento pojem chápán jako 

například školství, ekonomický systém, nebo také rodina. Až v dnešní době se význam 

instituce ustálil na zařízeních pro veřejné, výchovné, církevní a jiné účely. 

(MATOUŠEK, 1999). Takovou instituci dle Šmídové (in HAVRDOVÁ A KOL., 2011, 

52-3) reprezentuje „jak zkoumaný „sociální objekt „- samotnou organizaci, tak 

výzkumný předmět“, čímž se myslí naplňování dílčích cílů a celkové poslání dané 

organizace. Od těchto cílů se odvíjí poskytování služeb klientům, a jejich 

zprostředkování personálem (HAVRDOVÁ A KOL., 2011). Zvláštním druhem 

organizace jsou tzv. totální instituce. Ty jsou charakteristické tím, „že po delší či kratší 

                                                                                                                                          4 Podrobněji v kapitole 4 5 Tamtéž 
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dobu ovlivňují veškerý život jisté části občanů“ (KELLER, 2007,117). Do této kategorie 

mj. patří i léčebné instituce. 

 

1.7 Víra v Boha 

 

Vzhledem k tomu, že člověk blížící se smrti, je intenzivně vystavován myšlenkám o 

smyslu svého života (v kontextu ohlédnutí se za ním) a myšlenkám o tom, co nastane po 

jeho odchodu z tohoto světa, považuji za přínosné vymezit roli osobního přesvědčení a 

pojetí představy o smrti a životě po ní na jeho sklonku. Toto budu zběžně demonstrovat 

na příkladě křesťanství, nejrozšířenějším náboženstvím u nás. 

Křesťanství vnímá fyzickou smrt jako určitou „odplatu“ za hřích. Jak se v Bibli 

mnohokrát dočteme: „Proviněním Adamovým se smrt zmocnila vlády“ (Ř, 5, 17) nebo 

„Skrze hřích přišla na svět smrt“ (Ř, 5, 12). Kvůli prvotnímu hříchu lidé přicházejí na 

svět hříšní. Ale Bůh svého syna obětoval pro vykoupení všech lidských hříchů. Díky 

Ježíšově smrti a následným vzkříšením není smrtelnost daná, ale každý člověk si může 

svou cestu vybrat. Toto popisuje např. verš v listech Římanům: „Buď otročíte v hříchu, 

a to vede ke smrti, nebo posloucháte Boha, a to vede ke spravedlnosti“ (6, 16). 

 Nesmíme však opomenout podstatu nesmrtelného života. Člověk je složen z těla a 

duše. Pozemský život je jen zastávkou před věčným životem v nebi, ve kterém již 

fyzického těla není zapotřebí. Nabídka vzkříšení člověka, neboli věčného života je dle 

Bible způsobena Božím zásahem do našeho bytí. A ten pramení z Boží lásky ke všem 

lidem (SOKOL, 2004). Ve světle křesťanské nauky, je tedy fyzická smrt přechodem do 

lepšího světa. Lidé, kteří nevěří v Boha daleko častěji v procesu umírání propadají 

zármutku a depresi, než je tomu u věřících. 
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2. Umírání 

2.1 Fáze umírání z lékařského hlediska 

Kdy tedy začíná ono umírání? Mnoho odborníků se domnívá, že proces umírání 

nezahrnuje pouze fázi in finem, tedy samotný okamžik úmrtí, ale že se jedná o 

dlouhodobé období před a krátce po ukončení života. Z tohoto hlediska je tedy vhodné, 

ba i potřebné zajišťovat paliativní péči nemocnému ve všech fázích umírání. 

2.1.1 Fáze pre finem 

Vše začíná v okamžiku, kdy je odborníkem identifikována nemoc u pacienta, 

která je dlouhodobě neslučitelná se životem. Ačkoliv pacient prožije relativně dlouhý 

život, nemoc vždy bude mít určitý dopad na kvalitu jeho prožití. Pacient je nucen se 

přizpůsobit několika změnám v jeho životě, jako je např. změna životního stylu, 

zaměstnání, fyzických schopností apod. Odborníci jsou toho názoru, že každé 

dlouhodobé onemocnění výrazně modifikuje (ať už pozitivně či negativně) důležité 

mezilidské vztahy. Je tedy třeba dbát na psychický stav pacienta, a provázet ho jeho 

strastmi (VORLÍČEK et al., 1998). 

2.1.2 Fáze in finem 

“Fáze in finem reprezentuje umírání ve vlastním slova smyslu”(VORLÍČEK et 

al., 1998, s. 46). Jedná se o trvalé zastavení všech životodárných funkcí organismu. 

Tentýž autor dále poukazuje na to, že v této fázi vyvstávají na povrch nové problémy, 

jako je např.  ritualizace smrti a problematika eutanazie. Domnívám se, že v zařízeních s 

terminální péčí by měly mít obřadní úkony po skonu pacienta své vyhraněné místo. 

Důstojné zacházení s tělem zemřelého je projevem úcty k jeho životu. Pro ostatní 

pacienty je důležité vidět, že i s nimi se jednou bude zacházet důstojně a s respektem. 

Co se provádí v případě exitu člověka v nemocnici, popisuje Doktorka Staňková 

následovně: “Oděv zemřelého se svlékne, potřísněná místa na těle pacienta se omyjí, 

náplasti odstraní. Drény se ponechají, ale zkrátí. Mrtvý se srovná do vodorovné polohy, 

horní končetiny podél těla. Lehce se mu zatlačí víčka. Dolní čelist se podloží svitkem 

buničiny.To vše se má upravit dříve, než dojde k posmrtné ztuhlosti. Do dvou hodin 
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zasahuje svalstvo od hlavy a postupně se šíří k nohám. Tělo pacienta se přikryje 

prostěradlem, a ponechá dvě hodiny na lůžku” (STAŇKOVÁ in KŘIVOHLAVÝ, 1995, 

s. 45). 

2.1.3 Fáze post finem 

Po samotné smrti, se pozornost obrací na péči o mrtvé tělo a duševní či duchovní 

péči o pozůstalé a truchlící. Bohužel, péče o tyto osoby čelí velkému nezájmu ze strany 

odborníků. U pozůstalých, kteří truchlí po zesnulém, se mohou projevit až patologické 

formy této negativní emoce. Cílenou prevencí ze strany odborníků by k těmto stavům 

nemuselo docházet (VORLÍČEK et al., 1998) 

 

2.2 Dobré neboli důstojné umírání 

Troufám si říct, že každá lidská bytost si přeje umírat v důstojných podmínkách. 

Pojem důstojné umírání je založen na myšlence, že každý člověk si přeje žít důstojný 

život až do konce svých dní, aby byl obklopen svými nejbližšími a v důvěrném 

prostředí mu byla zajišťována bezbolestná péče. Avšak stále platí to, že představy o 

důstojném umírání se mohou lišit z hlediska kulturních a individuálních rozdílů 

(STUDENT, 2006). 

Je zajímavé sledovat názory na důstojné umírání z pohledu široké veřejnosti. Z 

průzkumu veřejného mínění společnosti STEM/MARK na téma umírání, které bylo 

provedeno v září minulého roku (2011) na vzorku 1095 respondentů mj. vyplynulo, že 

lidé si pod pojmem dobré nebo důstojné umírání představují zejména umírání v klidu, 

bez bolesti a ve spánku. 15 % lidí si dále myslí, že jde o umírání v blízkosti svých 

blízkých a pouhých 10 % pod tímto pojmem vidí koncepty jako je úcta, důstojnost, 

citlivá péče a respekt. (STEM/MARK, 2011).  

V procesu umírání, má jít o harmonizaci konce života ve dvou vzájemně 

propojených úlohách: “Maximalizovat pozitiva života, aby byl radostnější a stál za to, a 

minimalizovat utrpení” ( LOEWY/SPRINGER in STUDENT, 2006). O tento soulad 

usilují v dnešní době zejména zařízení, která staví na hospicové myšlence6. 

                                                6 O té více v kapitole 4.2.2 
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Pojem dobré umírání může většině populace znít jako “klišé”, jelikož umírání 

přece nikdy není “dobré”. Myslím si, že tato představa je způsobena dnešním 

negativním pohledem na smrt a dále je umocňována všeobecným strachem pramenícím 

z její tabuizace. V lékařském prostředí, kde se za každou cenu snaží smrti zabránit, je na 

exitus pohlíženo jako na prohru. 

Lidé by si měli uvědomit, že konec života je stejně tak samozřejmý a přirozený 

jako jeho začátek. Kdyby se společnost zbavila strachu z umírání, bylo by daleko snažší 

vytvářet lepší podmínky pro smrt. Jsem toho názoru, že by se lidé měli vzájemně bavit o 

tom, jak by si přáli umírat.  

 

2.3 Tabuizace smrti ve společnosti 

 
Od pradávna měl člověk ze smrti strach, avšak ne v takové míře, jako je tomu 

dnes. V tradiční společnosti člověk neměl tolik prostředků k útěku od smrti. Smrt byla 

vnímána jako součást přirozeného procesu života. K tomu přispěl i fakt, že lidé umírali 

zejména v domácím prostředí. Bylo naprosto normální, že se ve 40 letech považovali za 

staré, „čekající“ na nemoc, která se pro ně stane osudnou. Velmi nízká kvalita 

zdravotnictví a špatné hygienické podmínky přispívaly k vysoké úmrtnosti již v mladém 

věku. Smrt ženy při porodu, či smrt jejího dítěte v témže okamžiku, byla v tehdejší době 

naprosto běžným jevem (SKOPALOVÁ, 2010).  

V moderní společnosti se poměry hodně změnily. Medicína učinila od těch dob 

obrovské pokroky, až 3 krát se prodloužila střední délka života. Lidé již neumírají na 

ulicích všem lidem na očích, ale jsou “skryti” ve zdravotnických zařízeních. Domnívám 

se, že tento fakt silně přispívá k všeobecnému strachu ze smrti. Naučili jsme se 

vytěsňovat smrtelnost našeho bytí na zemi a žít tak, jakoby žádný konec nebyl. Smrt je 

pro nás něco ošklivého, co se nehodí být viděno. Většinou se nám popírání smrti daří do 

chvíle, kdy se s ní osobně konfrontujeme. Domnívám se, že tato zkušenost, ač je více či 

méně bolestná, v lidech podněcuje myšlenky o své vlastní konečnosti a přehodnocuje 

jejich hodnotové strategie (HAŠKOVCOVÁ, 2000). 

V souvislosti se strachem ze smrti se hovoří o tzv. “Fenoménu tabuizované smrti”. Ve 

své knize o umírání výstižně píše o tomto fenoménu prof. Haškovcová: “Smrt je dnes 
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pokládána za selhání techniky i jednotlivých lékařů. Smrt je vnímána jako nutný, ale 

nepatřičný fenomén, který se vlastně nehodí do světa ovládaného technikou a médii, do 

světa, který je posedlý mládím, sexem, úspěchem a hromaděním hmotných statků. Smrt 

je skrývána, je vhodné o ní mlčet a nahlas je žádoucí opakovaně ujišťovat sebe i druhé, 

že v blízké budoucnosti zvítězíme i nad příčinami dnešních smrtí” (HAŠKOVCOVÁ, 

2000, s. 22). 

 

 

2.4 Fáze umírání 
 

Domnívám se, že pro větší pochopení vnitřního prožívání nevyléčitelně 

nemocného člověka je zapotřebí se podrobně zabývat jednotlivými obdobími, jimiž 

člověk v této životní etapě prochází. Elizabeth Kubler- Rossová, známá americká 

psycholožka (švýcarského původu) zabývající se procesem umírání, popsala ve své 

knize On death and dying (1975)  pět stádií v posledním úseku života. Dlouholetý 

výzkum vedený v oblasti umírání, umožnil této autorce vysledovat několik aspektů 

prožívání dlouhodobé nemoci, které se u pacientů shodovaly (KUBLER-ROSSOVÁ, 

1975).  

Je nutno dodat, že dané fáze nemusejí na sebe navazovat v uvedeném sledu. 

Některá fáze se nemusí projevit vůbec, jiná se může vyskytovat opakovaně. Člověk je 

originál, a prožívání u každého z nás je diferentní (SVATOŠOVÁ, 1995). Elizabeth 

Kubler- Rossová, označuje těchto pět fází jako obranné mechanismy, které napomáhají 

k udržení duševní stability. 

 

2.4.1 První fáze - šok, popírání a izolace 
 

Tato fáze má zpravidla svůj počátek u diagnózy těžké, dlouhodobé nemoci s 

neblahým průběhem, ba ve většině případech i koncem. Přijetí zprávy o tom, že již dále 

nelze léčit chorobu kauzální léčbou kvůli bezvýslednosti, nebo že byla u pacienta 

identifikována nevyléčitelná nemoc, patří k nejtěžšímu v našem životě 

(KŘIVOHLAVÝ, KACZMARZYK ,1995). 

Pacient, který je vystaven této informaci, ji rezolutně odmítá přijmout. Je v šoku, 

nevěří tomu. Klade si otázku: Proč by se to mělo stát právě mně? (KUBLER-
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ROSSOVÁ, 1975) Hledá jiná, přijatelnější vysvětlení diagnózy, např. že si lékaři 

zaměnili jeho výsledky s výsledky někoho jiného. Jeho chování se zdá být vůči 

problému necitlivé, v některých případech až apatické. Nezajímá se o vše, co týká jeho 

zdravotního stavu (KŘIVOHLAVÝ, KACZMARZYK, 1995). V důsledku obav z toho, 

že se budou blízcí příbuzní či přátelé vyptávat na jeho nemoc, se pacient uchyluje do 

většího soukromí. 

 

2.4.2 Druhá fáze – hněv 
 

Přání být izolován od ostatních, především od nutnosti akceptace nemoci, je v 

určitém okamžiku přerušeno léčbou. Dané léčení závisí na mnoha aspektech, např. na 

druhu a stadiu nemoci, věku pacienta apod. Kolotoč neustálého styku s lékařským 

prostředím, přijímání mnoha léků, či podstoupení složitých lékařských procedur donutí 

člověka přijmout fakt, že je vážně nemocný.  

Nastává pocit zloby a hněvu, který je způsoben chaosem emocí. “Tato fáze je 

jednou z nejtěžších, protože nemocný projevuje svůj vztek a hněv zejména tím, že 

ubližuje svému okolí” (JAKOBY, 2005, s. 51). Pacient se zlobí na všechno a na všechny 

okolo sebe. Lékaři jsou podle něj málo kvalifikovaní, předepisují špatné léky a 

nechávají pacienty zbytečně dlouho v nemocnici. Sestry neumí správně načechrat 

polštář do pohodlnější podoby (KUBLER- ROSSOVÁ, 1975). Zdraví lidi jsou pro něho 

trnem v patě a nerad se s nimi konfrontuje. Tímto způsobem chování se však pacient 

snaží vyrovnat se s blížící se smrtí (JAKOBY, 2005). Proto by měli mít blízcí 

umírajícího dostatek trpělivosti a pochopení pro jeho chování. 

 

2.4.3 Třetí fáze – smlouvání 
 

Tato fáze není tolik výrazná jako fáze hněvu. Pro dlouhodobě nemocného 

pacienta je velmi důležitá pro svou klidnou povahu (KUBLER - ROSSOVÁ, 1975).  

Když odeznívá fáze zlosti, z člověka se stává příjemná osoba. Uvědomuje si, že 

agresí vůči celému světu se nic nevyřeší, zkouší tedy vyjednávat. Obrací se na Boha s 

prosbami o oddálení nevyhnutelného a jako protislužbu slibuje lepší chování, akt 

poslušnosti apod. “Když se dožiju svatby své vnučky, tak potom…”(JAKOBY, 2005). 

Vyjednávání s Bohem či osudem se děje na duchovní rovině pacienta a zůstává skryto 
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veřejnosti. V osobních rozhovorech s umírajícími v rámci výzkumu Kubler- Rossové se 

ukázalo, jak velké procento těchto lidí zaslíbí život Bohu nebo službám církve výměnou 

za “přidaný čas”(KUBLER-ROSSOVÁ, 1975).  

Pacient má zároveň potřebu uspořádat si nedořešené záležitosti, většina lidí se v 

tomto období uchyluje k sepsání poslední vůle. Je vcelku smířený se svým stavem, a již 

nečeká na zázrak. “Typicky průvodními symptomy v tomto stádiu jsou projevy naděje, 

ochota ke spolupráci, aktivní přístup, vstřícnost” (JAKOBY, 2005, s. 51). 

 

2.4.4 Čtvrtá fáze – deprese 
 

Když terminálně nemocný člověk již dlouho nedokáže čelit své nemoci, když je 

nucen podstupovat stále více lékařských zákroků či hospitalizací, když se začíná 

projevovat více symptomů nebo se stává slabším a hubenějším, v takové chvíli člověka 

opouští chuť se smát. Pocity jako je necitlivost v první fázi, hněv a zlost v druhé a 

následná “fáze klidu” jsou vystřídány pocitem velké ztráty. Fyzický stav má tendenci 

prudkého zhoršení, které je silně pociťováno pacientem a zaznamenáno jeho okolím 

(KUBLER - ROSSOVÁ, 1975).  

 

Člověk je čelem postaven faktu, že umírá. Nelze si nic namlouvat, naděje na 

uzdravení či zpomalení procesu umírání je nulová. Smutek a deprese jsou reakce na 

vzpomínky, které se mu neustále vynořují. Pacient se ohlíží za svým životem, a 

identifikuje zejména věci, které nestihl, zapomněl či propásl udělat. Uvědomuje si, co 

všechno tady musí zanechat: svou rodinu, přátelé, domov, své věci. Někteří se snaží 

navázat kontakty s osobami, se kterými se chtějí naposledy vidět, či se usmířit 

(JAKOBY, 2005). Jsou však i takoví, kteří nestojí o žádné spojení s ostatními. Jejich 

zatrpklost je většinou znakem lítosti nad něčím, co vykonali, nebo naopak nevykonali.  

Těm, kteří se pohybují v úzkém kruhu pacienta, jsou všechny možné důvody k 

depresi zřejmé. Ale nemělo by se zapomínat na to, že smutek a deprese jsou součástí 

procesu přípravy na odchod ze života.  

Kubler - Rossová(1975) rozeznává u terminálně nemocných v této fázi dva 

druhy depresí: depresi reaktivní a přípravnou. Reaktivní deprese v sobě skrývá 

nerealistické pocity studu a viny. Pacient propadá zoufalství, které může v případě 

neléčení přerůst až v paniku. Přitom většinou stačí, když se pacientovi dostane ujištění o 

zabezpečení svých věcí. Sociální pracovník, kněz či psycholog mohou tuto pacientovu 
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potřebu prodiskutovat s odpovědným členem jeho rodiny a snažit se ji společně 

vyhovět. Druhý typ deprese již není výsledkem velké ztráty, ale je orientován na 

budoucnost. Pacient se obává ztráty, která se teprve stane. Pokud člověk zažívá depresi 

prvního typu, rozptylování a ponoukání k lepšímu pohledu na věc je na místě. V případě 

přípravné deprese je tomu naopak. Nemocný nepotřebuje slova útěchy a povzbuzení. 

Pro něj je důležité usebrání se a vnitřní příprava na odchod ze života (KUBLER-

ROSSOVÁ, 1975). 

 

2.4.4 Pátá fáze - smíření se 

 
Poslední fáze umírání se vyznačuje po psychické i fyzické stránce unaveným 

dojmem, avšak pacient je již smířen se svým osudem (JAKOBY, 2005). Toto je období 

truchlení nad ztrátou významných lidí a míst, rozjímáním nad blížícím se koncem v 

tichém očekávání. Umírající je unavený a ve většině případech i velmi slabý 

(KUBLER-ROSSOVÁ, 1975). Potřebu spánku lze čím dál tím více srovnat s potřebou 

spánku u batolete. 

Pocit smíření se nastává ve chvíli, kdy bolest ustupuje, zápas je u konce a 

přichází čas na poslední odpočinek “před dlouhou cestou”. Během tohoto procesu 

potřebuje blízká rodina umírajícího více péče a podpory než samotný pacient. Kubler-

Rossová ve své knize napsala: ”Když dotyčnému dovolíme truchlit, když uměle 

neprodlužujeme jeho život, když se i jeho příbuzní dokáží vyrovnat s nevyhnutelným, pak 

může zemřít v klidu a odevzdaně” (KUBLER - ROSSOVÁ, 1975).  

V těchto okamžicích je velmi důležitá pouhá přítomnost někoho blízkého. Není 

zapotřebí mluvit, komunikace se odvíjí na nonverbální rovině (KUBLER – ROSSOVÁ, 

1975). Prožití této chvíle je důležité jak pro umírajícího, tak pro doprovázejícího. 

Umírající se necítí sám, a čerpá z přítomnosti druhého sílu. Doprovázející má tu čest 

prožít se svým blízkým poslední chvíle pozemského života a pomoci mu s klidným 

srdcem v tichosti odejít. Domnívám se, že se pro doprovázejícího naskýtá jedinečná 

příležitost k projevu lásky a souznění s milovaným člověkem. Ze své zkušenosti mohu 

říci, že být přítomný přirozené smrti svého blízkého je nadmíru obohacující okamžik, 

který lze uchopit laskavým způsobem. 
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3. Potřeby lidí v posledním úseku života 

K důkladnému porozumění toho, jaké potřeby je třeba u dlouhodobě nemocných 

či umírajících uspokojovat, je nutné si nejprve obecně identifikovat pojem zdraví. 

World Health Organisation (WHO) definuje zdraví jako “plné tělesné, duševní, sociální 

a duchovní blaho člověka”(SVATOŠOVÁ, 1995, 16). Jedná se tedy o 4 různorodé 

dimenze, které společně tvoří jeden celek. Každý jedinec na naší zemi usiluje o naplnění 

všech těchto dimenzí, kterými se snaží dosáhnout onoho “blaha”. Tělesné, duševní, 

sociální a duchovní potřeby jsou velmi proměnlivé v závislosti na věku, stavu, pohlaví, 

charakteru a vlastně všem, co člověka činí originálním.  

Cecile Saundersová, zakladatelka paliativní a hospicové péče, hovoří o konceptu 

celkové bolesti, který je ve svém obsahu totožný s našimi čtyřmi položkami potřeb 

umírajících pacientů (MUNZAROVÁ, 2005). 

 V této kapitole chci poukázat na potřeby lidí blížících se smrti, v celém jejich 

spektru. Tedy na potřeby fyzické, duševní, sociální a spirituální. Zejména bych chtěla 

upozornit na poslední tři dimenze potřeb. Domnívám, že jejich naplňování ve 

zdravotnických zařízeních, je v České republice stále nedostačující a odsouvané na 

„vedlejší kolej“. 

 

3.1  Fyzické potřeby 

Jedná se o všechny potřeby biologického charakteru. Umírající člověk má 

daleko větší potřebu spánku než běžný dospělý jedinec. Je třeba dbát na hygienu, snažit 

se co nejpřirozenější cestou zbavit produktů metabolismu. To vše s pohledem na to, jaké 

potřeby si je člověk schopen obstarat sám, a na jaké je nutná asistenční pomoc. V 

případě, že nemocný trpí bolestmi, je třeba tyto tlumit. A jelikož platí pravidlo, co se 

nepoužívá, to zakrní, je v rámci možností doporučováno procvičování a rehabilitace 

zdravých částí těla. Nečinnost může způsobit předčasné chátrání těla, či vznik dekubitů. 

Proleženinové vředy jsou vcelku častým a nepříjemným onemocněním pacientů s 

nulovou pohyblivostí. Lepší je dbát na jejich prevenci (častá změna poloh, rehabilitace), 

než spoléhat na následnou léčbu. Fyzické potřeby bývají zdravotnickým personálem 
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nejlépe obstarány. Proto může u veřejnosti vznikat dojem, že je umírajícímu lépe v 

nemocnici než-li doma. Je dobré si uvědomit, že je to pouze jedna složka potřeb, a 

neměla by se snižovat důležitost těch ostatních (SVATOŠOVÁ, 1995, KŘIVOHLAVÝ, 

1995). 

 

3.2 Psychické potřeby 

 “Na sklonku života člověk bilancuje, přemýšlí o minulosti, hodnotí svůj život a 

konfrontuje se s jeho realitou více než kdy předtím. Při bližším pohledu na emoce 

zjistíme, že se objevují pocity jak libé, tak nelibé. K pozitivním citům můžeme přiřadit 

např. radost, vděčnost a lásku, k těm negativním úzkost, strach, pocity viny a zlosti” 

(Potřeby umírajících, Cesta domů, 2010, dostupné na //www.cestadomu.cz//). 

Lidé ve stádiu umírání prožívají své emoce daleko intenzivněji než kdy dříve. 

Charakteristickou emocí, která provází jak samotného pacienta, tak i jeho doprovázející, 

je strach, resp. strach ze smrti. Strachem se rozumí “obavy až hrozivý pocit, který 

zažíváme, stojíme – li před určitým, zcela konkrétním nebezpečím”(KŘIVOHLAVÝ, 

KACMARZYK, 1995, 25-27). V téže publikaci Křivohlavý (1995) uvádí, že tento 

“strach ze smrti” je složen z několika složek:  

• Strach z bolesti 

• Strach z opuštěnosti - v nejtěžší chvíli budu sám 

• Strach ze změny vzezření - nemoc mě změní k nepoznání 

• Strach ze selhání - projevím se jako slaboch 

• Strach z utrpení  

• Strach z regresu - ztráta důstojnosti 

• Strach ze ztráty samostatnosti - budu odkázán na pomoc druhých 

• Strach o rodinu - finančně nezabezpečím rodinu 

• Strach z nedokončení práce či životního díla 
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Strach je zcela přirozená reakce ve chvílích, kdy člověk ztrácí nad svou situací 

kontrolu. Otázkou je, co na zbavení se strachu pomáhá? Nemocný by se měl uvolnit 

tím, že někomu (nejlépe blízkému) svěří své úzkosti a strach. Sdílení svých pocitů 

působí jako ozdravná kúra. Již na svou úzkost nejsem sám, ale je tu někdo, kdo mi 

pomůže ji překonat. A samozřejmě by se mělo s pomocí doprovázejícího vynaložit úsilí 

na odstranění příčiny konkrétního strachu. 

Jak bylo zmíněno výše, důležitým aspektem v navozování psychické pohody je 

komunikace. Neměli bychom zapomínat na to, že z 90% se komunikace mezi lidmi 

odehrává na neverbální rovině, tj. v gestech, mimice, postoji, očích atd. 

(KŘIVOHLAVÝ, 1995, SVATOŠOVÁ 1995).  

 

3.3 Sociální potřeby 

Člověk, jakožto tvor společenský, potřebuje sociální kontakt s lidmi ve všech 

životních obdobích. A v posledním stádiu života se tato potřeba ještě umocňuje. Po 

příchodu do zdravotnického zařízení bývá pacientův kontakt s nejbližšími hodně 

limitován. Je tedy vhodné brát na tuto změnu ohled a snažit se, aby každý den došlo k 

hlubší sociální interakci s pacientem než je podání léků. Sám pacient by si však měl své 

návštěvy korigovat. Z rozličných osobních důvodů nemusí chtít návštěvu od kohokoliv 

a kdykoliv. Proto je důležité si s ním o jeho rozhodnutích povídat a respektovat je 

(SVATOŠOVÁ, 1995). Zvláštní složkou, která napomáhá k udržení sociální i psychické 

pohody nemocného jsou dobrovolníci. V dnešní době se jedná o ustálenou skupinu lidí, 

pracující nezištně ve prospěch jiné, znevýhodněné skupiny. V rámci paliativní péče je 

dobrovolná činnost nezbytná k naplňování všech jejich cílů. 

 

3.4 Spirituální potřeby  

 I v dnešní době se stále mnoho zdravotníků domnívá, že duchovní aspekt je 

otázkou pouze věřících pacientů. Svatošová (1995) namítá, že je tomu téměř přesně 

naopak. Člověk žijící z víry tuší, jak se má zachovat, a taky tak činí. V průběhu těžké 

nemoci či umírání mají lidé největší potřebu si uspořádat hodnoty a smysl svého života. 
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Každý toužíme po smysluplně prožitém životě, a to do posledního dne našeho 

pozemského bytí. 

 Křivohlavý (1995) ve své knize rozlišuje duchovní péči o umírající pacienty do 3 

(tří) stádií: 

• Premortální duchovní péče - péče o pacienty před úmrtím 

• Perimortální duchovní péče - péče při vlastním umírání 

• Postmortální duchovní péče - duchovní péče o pozůstalé a truchlící 

(KŘIVOHLAVÝ, 1995, s. 51). 
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4. Systém péče  v ČR 
 

Péče je v ČR zprostředkována sociálními službami. Ty jsou poskytované na třech 

rovinách. První je státní sektor, zastoupený Ministerstvem práce a sociálních věcí (v 

některých případech i Ministerstvem zdravotnictví), kraji a obcemi, dále jsou to 

soukromé osoby a nevládní neziskové organizace. 

Sociální pomoc se soustřeďuje na tyto cílové skupiny 

• dlouhodobě nezaměstnané občany, 

• staré občany, 

• zdravotně postižené občany, 

• standardní i rozvrácené rodiny, 

• sociálně dezintegrované občany (TOMEŠ, 2011). 

 

Jelikož se tato práce zabývá lidmi v posledním úseku života, budu se dále věnovat 

možnostmi péče pro staré občany, zejména ty, jenž se nachází na sklonku života.  

S ohledem na to, že se můj výzkum týká prožívání posledního stádia života v sociálně - 

zdravotních zařízení, budu se dále zabývat pouze touto formou paliativní péče. 

Exkurzí do historie péče o umírající chci přiblížit 2 základní modely umírání, které jsou 

aktuální i v dnešní době. 

 

4.1 Modely umírání 

V této kapitole chci poukázat na proměnu toho, jakým způsobem lidé prožívali 

své poslední momenty života v průběhu času, resp. Kde V této kapitole chci poukázat 

na proměnu toho, jakým způsobem lidé prožívali své poslední momenty života v 

průběhu času, resp. kde a v jakých podmínkách umírali. 

 

4.1.1 Domácí model 

“Po staletí lidé umírali především doma, v kruhu své rodiny” (VORLÍČEK A 

SPOL., 1998, s. 437). Tento model je v dnešní době velmi glorifikován a poměřován s 

osamělým umíráním v institucích. I přesto, že je domácí model značně zidealizovaný, 

jelikož nemalá část lidí v minulosti umírala bez jakékoliv péče, můžeme ho považovat 
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za určitou formu ideálního umírání. Hlavním pozitivem tohoto způsobu umírání byla 

bezprostřední přítomnost rodiny, která umírajícího doprovázela na poslední cestě 

životem. Vzhledem k tomu, že v tehdejší době byla smrt přirozenou a často spatřovanou 

součástí života, vládlo všeobecné povědomí o tom, jak se má člověk u lůžka umírajícího 

chovat. Lidé zvládali laicky ošetřit umírajícího a zmírnit jeho bolesti. Dokonce sám 

umírající věděl, co se od něj očekává. Praktická zkušenost se smrtí způsobila to, že z ní 

lidé neměli takové obavy, jak je tomu v dnešní moderní společnosti7. Odborná lékařská 

péče se na scéně domácího umírání vyskytuje teprve okolo dvou set let. Nicméně tento 

fakt neznamenal pro všechny společenské vrstvy záruku dostatečné péče. Tu si mohli 

dovolit zejména rodiny z vyšších vrstev. Dalším problémem zdravotní péče byl nízký 

počet lékařů a omezené možnosti léčby. Lékař mohl bolesti nemocných ve většině 

případech ovlivňovat pouze morfiem (VORLÍČEK A SPOL., 1998). 

Velký vliv na tehdejší vnímání umírání mělo bezesporu náboženství 

(KŘIVOHLAVÝ, 1995). Proces umírání byl doslova “nasáklý“ křesťanskými rituály. 

Ve chvíli, kdy umírající sám poznal, že nastala “jeho hodinka”, svolal členy své rodiny, 

vyslovil své poslední přání a poté se s nimi důstojně rozloučil. Následně byl přivolán 

kněz, který podal umírajícímu svátost nemocných8.  

Umírající se zklidnil a tiše vyčkával na svou smrt. Blízcí se semkli u jeho lůžka a 

modlitbou provázeli akt odcházení (HAŠKOVCOVÁ, 2000). 

Postupem času vznikaly snahy rozšířit řadu možností zdravotní péče tak, aby 

bylo více kvalitní ošetřovatelské péče pro všechny nemocné a umírající. To se projevilo 

v budování nemocnic, stacionářů apod. (VORLÍČEK A SPOL., 1998). 

 

4.1.2 Institucionální model 

Institucionální model umírání se začal rozvíjet teprve v minulém století. Nejprve 

byli nemocní umísťováni do chorobinců, později do nemocnic a špitálů. Po druhé 

světové válce zavládlo všeobecné mínění o tom, že moderní zdravotní technika dokáže 

vyléčit a “spravit” cokoliv. Následovalo období skepse, kdy vyšlo najevo, že některé 

                                                7 O Strachu ze smrti a její tabuizaci pojednává kapitola 2.2 8 Tj. Pomazání nemocných, které připravuje umírajícího na jeho poslední cestu  
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nemoci se vyléčit nedají, jako např. celá řada onkologických onemocnění. V 

nemocnicích a špitálech tedy rostl počet dlouhodobě a nevyléčitelně nemocných, 

kterým se sice dostávalo dobré zdravotní péče, ale nebral se ohled na psychickou a 

sociální rovinu pacienta. A zde narážím na hlavní slabinu institucionální péče, která je 

bohužel aktuální i v dnešní době. Pokud se jedná o nemoc, která vyžaduje akutní a 

časově omezenou léčbu a pacientovi se po jejím dokončení navrátí stav plnohodnotného 

zdraví, je institucionální systém zdravotní péče zcela vhodný. (HAŠKOVCOVÁ, 2000, 

VORLÍČEK A SPOL., 1998). 

 Problém nastává v případech dlouhodobých a nevyléčitelných nemocí, kdy je 

zapotřebí zdravotní péči pojímat komplexněji a to společně s péčí o psychické, sociální 

a duchovní potřeby člověka. Tyto aspekty jsou bohužel považovány za méně důležité 

než je péče o fyzické potřeby a nedostává se jim kýžené pozornosti.  

Ve vrcholném období institucionální péče, Vorlíček (1998) rozeznává dvě etapy. 

V první etapě, počínaje 30. lety minulého století se usoudilo, že umírající potřebuje 

především klid a samotu. Symbolem tohoto období je tzv. bílá zástěna - plenta, která 

měla umírajícímu zajistit onen “komfort” samoty a ostatní pacienty na pokoji ušetřit 

pohledu na umírajícího člověka. K dovršení této etapy přispělo i to, že veřejnost a 

příbuzní nemocných byli považováni za narušitele nemocničního pořádku a 

psychického klidu pacienta. Návštěvní hodiny ve středy a neděle byly personálem 

striktně dodržovány, pacient byl tedy v okamžiku, kdy nejvíce potřeboval podporu 

rodiny, sám. Až o třicet let později nastává zvrat v myšlení o samotném umírání, a 

ukazuje se (dle četných výzkumů), že samota a oddělení od vnějšího světa přináší 

pacientovi pocity smutku a opuštění (HAŠKOVCOVÁ, 2000, VORLÍČEK A SPOL., 

1998). 

V rámci nápravy této formy umírání, se zdravotnická zařízení snaží uvědomit 

příbuzné umírajících, aby se více zapojovaly do celostní péče o nemocného. Ruší se 

striktní návštěvní doba, a z lůžek se odstraňují bílé plenty. Avšak několik desítek let 

zažitý režim “odlidštěného umírání” způsobil, že si lidé zvykli ponechat své umírající 

členy rodiny v rukou odborného personálu, a nevměšovat se do jejich práce s vědomím, 

že umírajícímu je v péči profesionálů nejlépe. “Příbuzní zapomněli jak se u lůžka 

chovat, a co mají umírajícímu říkat” (VORLÍČEK A SPOL., 1998, s. 439). 
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A toto se nijak výrazně neliší od stavu, který můžeme pozorovat i v dnešní 

moderní době.  Jak píše Haškovcová (2000), člověk umírá v zdravotnickém zařízení, 

obklopen odborníky, kteří jsou pro něj cizí. Lidé jsou přesvědčeni, že pouze v 

nemocnicích se dostane pacientovi takové péče, která maximálně prodlouží život, či 

zajistí důstojný odchod ze života. Pokud mluvíme o prodlužování života za každou 

cenu, mluvíme o dystanázii9. Ta vznikla jako následek “nesamozřejmosti smrti” 

(HAŠKOVCOVÁ, 2000, s. 31).  

V posledním desetiletí ČR zaznamenala hodně změn na scéně umírání, a snaha o 

zlepšení podmínek v sociálních zařízeních je stále viditelnější. V rámci tohoto úsilí, 

letos (2012) započalo občanské sdružení Cesta domů neotřelou masovou kampaň na 

podporu vnímání smrti, jako přirozené součásti života. Jejím cílem je uvědomit lidi, že 

smrt nemá být tabu, protože se osobně dotýká každého z nás. 

 

4.2 Paliativní péče 

  

 Jak již bylo výše uvedeno, péči o terminálně nemocné jedince nazýváme 

paliativní péče. V této kapitole se věnuji paliativní péči, jejími principy a konkrétními 

formami aplikované paliativní péče v praxi. 

 

Obsah pojmu paliativní péče není zcela ukotven v odborné veřejnosti, proto 

existuje celá řada definic, které se více či méně překrývají. Uvedu zde tedy pár z nich.  

Podle WHO (SVATOŠOVÁ, 1995) je paliativní medicína – “Celková léčba 

a péče o nemocné, jejichž nemoc nereaguje na kurativní léčbu. Nejdůležitější je léčba 

bolesti a dalších symptomů, stejně jako řešení psychologických, sociálních a duchovních 

problémů nemocných. Cílem paliativní medicíny je dosažení co nejlepší kvality života 

nemocných a jejich rodin“. Podobnou definici uvádí i odborníci z Velké Británie, 

kolébky hospicového hnutí10, tedy že “paliativní medicína se zabývá léčbou a péčí o 

                                                9 Dystanázie, neboli zadržená smrt je “umělé a násilné prodlužování přirozeného procesu umírání 
léčbou, jejíž nevýhody z pohledu pacienta nebo jeho blízkých převažují nad jejími výhodami. Je 
nepříjemným důsledkem uplatňování postupů vítězné medicíny v situacích, kdy potřeby umírajícího 
vyžadují paliativní přístup.” [www.umirani.cz]. 10 Tímto pojmem se zabývám v následující podkapitole 
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nemocné s aktivním, progredujícím, pokročilým onemocněním”(VORLÍČEK in 

HAŠKOVCOVÁ, 2000, s. 34).  

A do třetice, známý německý teolog Gunter Virt, ve své publikaci píše: 

„Německá společnost pro paliativní medicínu popisuje tuto činnost jako péči o pacienty 

s již nevyléčitelnou, pokročilou nebo velmi rozvinutou chorobou, jež skýtá naději jen na 

velmi krátký život, kdy je doprovázení nemocných zaměřeno na kvalitu jejich života“ 

(VIRT, 2000, s. 36-40).  

 

4.2.1 Principy paliativní péče 

Obecně paliativní péče staví na principech, které korelují se všemi složkami 

potřeb11 umírajících. Díky neustálé progresi a získávání nových zkušeností v této 

oblasti, se tyto principy neustále aktualizují a vylepšují. Jedna z nejnovějších verzí 

uvedená v publikaci Koncepce paliativní péče (SLÁMA, ŠPINKA 2004,10-11), která 

vznikla v rámci projektu Paliativní péče v ČR 2011 popisuje klíčové cíle moderní 

paliativní péče následovně:  

• “neodvrací se od nevyléčitelně nemocných, ale chrání jejich důstojnost a 

klade hlavní důraz na kvalitu života 

• dokáže úspěšně zvládat bolest a další průvodní jevy závěrečných stadií 

nevyléčitelných a ke smrti směřujících onemocnění 

• je založena na interdisciplinární spolupráci a integruje v sobě lékařské, 

psychologické, sociální, existenciální a spirituální aspekty 

• vychází důsledně z individuálních přání a potřeb pacientů, respektuje 

jejich hodnotové priority a chrání právo pacienta na sebeurčení 

• zdůrazňuje význam rodiny a nejbližších přátel nemocných, nevytrhává 

nemocné z jejich přirozených sociálních vazeb, ale umožňuje jim, aby 

poslední období života prožili v důstojném a vlídném prostředí a ve 

společnosti svých blízkých 

• nabízí všestrannou účinnou oporu příbuzným a přátelům umírajících a 

pomáhá jim zvládat jejich zármutek i po smrti blízkého člověka 

                                                11 Podrobně o těchto potřebách píši ve třetí kapitole 
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• vychází ze zkušenosti, že existuje zásadní rozdíl mezi špatnou a kvalitní 

péčí o umírající a že umírání nemusí být provázeno strachem, 

nesnesitelnou bolestí a nesmyslným utrpením” 

Na těchto klíčových bodech staví všechna sociálně-zdravotnická zařízení, 

provozující terminální péči o nemocné. Mezi základní formy specializované paliativní 

péče patří:  

• zařízení domácí paliativní péče (tzn. mobilní hospic) 

• „hospic12, jako samostatně stojící lůžkové zařízení 

• oddělení paliativní péče v rámci jiných lůžkových zdravotnických 

zařízení (tj. v rámci nemocnic a léčeben) 

• poradní tým paliativní péče v rámci zdravotnického zařízení (nemocnice 

nebo léčebny) 

• specializovaná ambulance paliativní péče 

• denní stacionář paliativní péče 

• zvláštní zařízení specializované paliativní péče ( zařízení určená pro 

určité skupiny)“ (//www.umirani.cz//). 

 Mezi poslední skupinu se řadí i domovy, ve kterých probíhalo empirické bádání 

v rámci této studie. Avšak typickým představitelem zakotvené paliativní péče na 

odborné půdě je tzv. hospic. Proto považuji za užitečné zabývat se principy hospicové 

péče, které se staly průkopníky paliativní medicíny po celém světě. 

 

4.2.2 Hospicové hnutí 

Jestliže mluvíme o paliativní péči, mluvíme i o zařízeních, které ji 

zprostředkovávají. Hospic, je tedy sociální zařízení poskytující paliativní péči pro 

dlouhodobě nemocné osoby. 
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Zakladatelkou hospicové hnutí je doktorka Cecile Saundersová. Tato žena 

anglického původu se zapříčinila o rozvoj principů paliativní péče po celém světě. V 

roce 1969 byl v Anglii postaven první hospic moderního typu St. Christopher´s 

Hospice, a od té doby jejich počet po celém světě neustále narůstá. Dle odhadů, celkový 

počet hospiců je více než 2000. 

Ženou, která začala myšlenku hospicového hnutí prosazovat v České republice, je 

Marie Svatošová. V její knize Umění doprovázet (1995, s. 102) popisuje tři pilíře, na 

kterých si toto hnutí zakládá: 

• “nemocný nebude trpět nesnesitelnou bolestí 

• v každé situaci bude respektována jeho lidská důstojnost 

• v posledních chvílích života nebude osamocen”. 

 

4.2.2.2 Formy hospicové péče 

 Existují různé modely hospicové péče, jejichž podstata je stejná, odlišnost 

spočívá ve formě výkonu péče (HAŠKOVCOVÁ, 2000, s. 42). 

• “Lůžková zařízení, tedy hospice 

•   stacionář, který je součástí hospice 

•   domácí prostředí umírajícího, kde pečující rodině pomáhají kvalifikovaní 

odborníci” 

O hospicové péči pacienta se má uvažovat ve chvíli, kdy léčba nemoci nevede k 

prokazatelnému zlepšení zdravotního stavu, či jeho udržení. 

 

4.2.2.2.1 Lůžková zařízení - hospice 

Důvodem k uplatnění této formy paliativní péče je zejména potřeba neustálého 

odborného dohledu, dále když rodina na ošetřování nemocného nestačí, či není 

přítomna možnost domácí péče. 

                                                                                                                                          12 O hospici píši v kapitole níže 
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Režim v hospici je výrazně odlišný od nemocničního režimu. Pokud je to možné, 

pacient si sám stanovuje režim dne. Též může kdykoliv přijímat návštěvy, návštěvní 

doba je 24 hodin denně, 365 dní v roce. Naopak rodinné návštěvy jsou personálem 

velice vítány. Ve stanovách hospicového zařízení se počítá se spoluúčastí rodiny a 

přátel na péči o nemocného. Ve většině případech bývají pokoje jednolůžkové či 

dvoulůžkové. Tato skutečnost zajišťuje každému pacientovi svůj soukromý prostor. Pro 

setkávání s ostatními spolubydlícími slouží společenské místnosti, kde se odehrávají 

různé tvořivé a kulturní aktivity. V mnoha hospicích je pacientům umožněno využít 

nabídku nejrůznějších kroužků, terapií, rehabilitací apod., které mají blahodárný vliv na 

psychický i fyzický stav pacienta (SVATOŠOVÁ, 1995). 

 

4.2.2.2.2 Stacionář 

Charakteristika hospicového stacionáře je v podstatě shodná s výše uvedeným 

hospicem, pouze v tom rozdílu, že pacient ráno do zařízení přijede, a večer se opět vrací 

do svého domova. Tato forma péče nejvíce vyhovuje pacientům bydlícím v blízkém 

okolí hospice. Důvody k využití denního hospice jsou různé. Může jít o kontrolu bolesti, 

aplikaci chemoterapie či jiné paliativní léčby, o potřebu komunikace s lidmi, nebo např. 

využití stacionáře jako azylového domu. To se děje v případě, když si potřebuje 

nemocný na chvíli odpočinout od pečující rodiny a rodina od něj (SVATOŠOVÁ, 

1995). 

4.2.2.2.3 Domácí péče 

Tato forma se pokládá za ideální, jelikož většina nemocných se v domácím 

prostředí cítí nejlépe. Rodiny, ač se chtějí o nemocného starat, často neví jak. A k tomu 

jim má pomáhat domácí péče neboli mobilní hospic. 

 Mobilní hospic poskytuje paliativní péči 24 hodin denně, 7 dní v týdnu formou 

návštěv lékaře, sestry případně dalšího odborníka v domě nemocného. Pozornost se též 

soustředí na podporu ošetřující rodiny pacienta (SLÁMA, ŠPINKA, 2004). 
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4.2.3 Vývoj paliativní péče v ČR  
 

Paliativní péče byla vždy součástí lékařské a sociální péče, která více či méně 

reflektovala fakt, že její možnosti léčení či prodloužení života jsou omezené. Lékařská 

péče si zároveň byla vědoma toho, že její nedílnou součástí je tišit bolesti a jiné formy 

utrpení a poskytnout nemocnému sociální a psychickou pomoc (SLÁMA, ŠPINKA, 

2004). 

Paliativní péče v České republice nemá ve srovnání s jejím vývojem v zahraničí 

dlouhou tradici. Její počátky se u nás datují k první polovině devadesátých let, přesněji 

k roku 1995, kdy byl otevřen první samostatný lůžkový hospic v Červeném Kostelci. 

Zásluhu na tom má Marie Svatošová, která založila občanské hnutí Ecce homo na 

podporu domácí péče a hospicového hnutí v ČR. V roce 1998 vzniklo Sdružení 

poskytovatelů hospicové péče pod vedením Marie Šamánkové, která podobně jako 

Svatošová poukázala na potřebu zlepšení podmínek umírajícím lidem 

(HAŠKOVCOVÁ, 2000, SLÁMA, ŠPINKA, 2004). 

K letošnímu roku (2012) působí v ČR 14 lůžkových hospiců a několik domácích 

hospiců (SLÁMA, ŠPINKA, 2004).  
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5. Výzkum 

5.1 Cíle výzkumu 

Vymezení tématu mé práce bylo dané především osobním zájmem o exploraci 

prožívání lidí v posledním úseku života umístěných v zařízeních s aplikovanou 

paliativní péčí. Mým původním záměrem bylo provádět výzkum s klienty v 

hospicových zařízeních, ale z důvodu zdravotní nezpůsobilosti klientů k delšímu 

rozhovoru jsem od toho musela upustit. Svůj výzkum jsem tedy realizovala v domovech 

zaměřených na paliativní péči. V rámci mé dřívější dobrovolné služby v domovech 

tohoto typu jsem se při setkávání s klienty snažila co nejvíce vcítit do jejich role, abych 

byla schopná nabídnout jim služby odpovídající jejich tužbám a potřebám. Tedy mou 

prvotní motivací pro výzkum v této oblasti byl zisk stěžejních informací pro mou práci. 

Chtěla jsem se zaměřit na jejich vnímání blízkosti smrti, změnu hodnotového žebříčku 

vzhledem k možnosti ohlédnutí se za dosavadním životem, rozkrytí kvality jejich 

momentálního života, význam a potřebu blízkosti rodiny a vztahů celkově.  

V průběhu sběru dat a četby příslušné literatury jsem si stále více uvědomovala, že 

ke zlepšení podmínek pro umírání, zejména v sociálních zařízeních je mj. nutná 

všeobecná změna postoje lidí k umírání a ke smrti. Obavy ze smrti způsobují to, že se 

lidé ze snahy zapudit myšlenky na vlastní smrtelnost stávají slepými vůči umírajícím. 

Mým cílem je tedy prozkoumat prožívání života umírajících lidí v sociálních 

zdravotních zařízeních. Také bych chtěla poukázat na důležitost paliativní péče v rámci  

celostní lékařské praxe,  která bude v reakci na demografické stárnutí obyvatelstva stále 

patrnější. 

 

5.2 Výzkumná strategie 

Jak je známo, výzkum může být prováděn dvěma hlavními přístupy 

metodologie, a to kvantitativně či kvalitativně. Následující řádky věnuji jejich stručné 

charakteristice. “Kvalitativní výzkum používá induktivní formy vědeckých metod, 

hloubkové studium jednotlivých případů, nejrůznější formy rozhovorů a kvalitativní 
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pozorování. Je orientován na explorování a probíhá nejčastěji v přirozených 

podmínkách sociálního prostředí. Plán výzkumu se z daného základu rozvíjí, proměňuje 

a přizpůsobuje podle okolností a dosud získaných výsledků. Kvantitativní výzkum 

probíhá více strukturovaně a používá spíše deduktivní postupy vědecké metody. 

Soustřeďuje se na popis variability předem definovaných proměnných, které vymezují, 

co budeme pozorovat a zachycovat. Cílem je testování hypotéz a teorií”(HENDL, 2008, 

s. 61). 

Jelikož je mým záměrem získat interní informace ohledně lidského prožívání, 

usoudila jsem, že vhodnou strategií je kvalitativní přístup. Ten mi umožní provést 

hloubkovou sondu do života několika osob na jeho sklonku, která mi pomůže rozkrýt 

důležité aspekty utvářející kvalitu jejich života. 

  

5.3 Technika sběru dat 

Získávání dat jsem prováděla několika metodami. Jak píše Silverman (2005, s. 

91): “Metody jsou konkrétní výzkumné postupy, zahrnující mj. postupy jako pozorování, 

interview, či zvukové záznamy”. V mém zkoumání jsem využila všechny zmíněné 

metody k získávání dat, navíc jsem studovala odbornou literaturu zabývající se touto 

problematikou. Stěžejními autory těchto publikací byli Elizabeth Kubler-Rossová, 

Svatošová, Haškovcová a Křivohlavý. Čerpala jsem i z odborných periodik zapůjčených 

v místě bádání.  

Pozorování jsem prováděla po celou dobu pobytu v domovech. Prostřednictvím 

zúčastněného pozorování jsem měla možnost nahlédnout do provozu domova z více 

stran. Jako dobrovolník jsem se podílela na praktickém chodu zařízení a ve volných 

chvílích jsem se věnovala intervenci s jednotlivými klienty. 

Základnu výzkumu tvoří osobní rozhovory s klienty. Formou 

polostandardizovaného rozhovoru jsem se snažila zachytit všechny důležité aspekty 

týkající se tématu mé práce. Tyto rozhovory jsem si zaznamenávala na nahrávací 

zařízení, za účelem jejich pozdějšího zpracování. Pro bližší prozkoumání tohoto 

fenoménu jsem se rozhodla provést rozhovory s osobami, které jsou v neustálém styku 

s umírajícími, tedy se zdravotními sestrami. Pro rozhovory s nimi jsem vytvořila 

samostatnou baterii čtyř otázek směřujícím k postojům k umírání a potřebám tamních 

klientů. Kvůli časové vytíženosti sester, jsem rozhovory s nimi prováděla v každé volné 
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chvilce mezi jednotlivými pracemi. Neměla jsem možnost interview nahrávat, 

zapisovala jsem si je tedy ručně. 

 

5.4 Výběr vzorku  

Pro můj výzkum jsem si vybrala respondenty, kteří jsou klienty zdravotně - 

sociálních zařízení zaměřených na paliativní péči. Rozhodla jsem se tak proto, že 

samotní klienti prožívající své poslední životní údobí mi poskytnou nejvěrohodnější 

představu o konci života v těchto zařízeních. Jejich prožívaná zkušenost mi bude 

stěžejní platformou celého výzkumu. Pro získání pohledu z širšího úhlu na tuto 

problematiku, jsem se rozhodla oslovit i osoby, které jsou v denním styku s těmito 

klienty. Jsou to zejména zdravotní a řeholní sestry, které jsou věrnými průvodkyněmi v 

tomto těžkém úseku cesty.  

Dle zvolených kritérií jsem oslovila dva domovy specializované na paliativní 

péči, a to Domov sv. Alžběty u Brna a Domov pokojného stáří ve Zlíně. Komunikace s 

Domovem sv. Alžběty byla více než přátelská. Jejich velký zájem na mém výzkumu 

rozhodl o blízké spolupráci v celém jeho průběhu. Se zástupkyní ředitelky domova jsme 

se dohodly na týdenním dobrovolnickém pobytu, v jehož rámci jsem plnila roli 

výzkumníka. Tomuto týdnu předcházelo několik krátkých návštěv, ve kterých jsem se 

snažila navazovat bližší kontakty zejména s potenciálními respondenty. Záměrem této 

strategie bylo vybudování bližších vztahů, získání jejich důvěry, tolik potřebné k 

realizaci otevřeného rozhovoru na citlivé téma umírání. Odborným dohledem nad 

výběrem respondentů mi byly zástupkyně ředitelky a koordinátorka dobrovolníků. 

Vzorek výzkumu jsme tvořily v průběhu mé celkové činnosti v domově.  

Rozhovory jsem realizovala ve chvílích, kdy jsem uznala za vhodné a zda to 

podmínky tj. emoční a fyzický stav respondenta umožňovaly. Jednotlivé otázky jsem 

přizpůsobovala klientům “na tělo”, díky informacím, které jsem získávala buď vlastní 

zkušeností, nebo prostřednictvím koordinátorky dobrovolníků. 

S podobně pozitivním přijetím jsem se setkala i v Domově pokojného stáří ve 

Zlíně, kde jsem absolvovala pouze pár krátkých návštěv. S pomocí ředitelky domova 

jsem získala souhlas k rozhovoru od dvou klientek, které byly schopné a ochotné se 

podílet na mé studii. 
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V obou domovech jsem při rozhovoru postupovala následovně. Nejprve jsem 

respondenta seznámila se svým záměrem, a poté ho požádala o souhlas stát se součástí 

mého výzkumu, a zároveň o vyjádření k digitálnímu nahrávání našeho rozhovoru. Ani v 

jednom z případů jsem se na tomto místě nesetkala se zápornou odezvou. Dále byl 

respondent (i v případě sestry) ubezpečen o anonymitě a citlivém zacházení s jeho 

osobními daty. Z důvodu zachování anonymity uvádím všechny respondenty pod 

smyšlenými jmény, seřazenými abecedně tak, jak vznikaly rozhovory. 

 

Celkově jsem provedla dvanáct rozhovorů, z toho jeden s manželským párem a 

pět se zdravotními sestrami. Pro přehlednost jsem získané informace o klientech 

zaznamenala do tabulky níže, spolu s výčtem respondentů z řad personálu. Místem 

konání dialogu byl zpravidla pokoj, resp. lůžko respondenta, a v případě sester to byly 

sesterny, či kanceláře. Délka se pohybovala v rozmezí od 10 minut do 1 hodiny 40 

minut, kde průměr všech interview činil 31 minut. Rozhovor byl limitován pouze 

momentálními potřebami a náladami klientů, v případě sester nutností práce. 

 

JMÉNO VĚK 
DOSAVADNÍ DÉLKA 

POBYTU V DOMOVĚ  
DŘÍVĚJŠÍ  ZAMĚSTNÁNÍ 

Manželé 

Adamíkovi  

65,  68 

let  
10 let  

Elektromechan ik, 

elektromontér  

Pan í Ber ta  78 let  2 roky Švadlena 

Pan  Cyr i l  92 let  10 let  Řecko-kat ol ický bi skup 

Pan í Dagmar  75 let  1 rok Prodavačka 

Pan í Ema 77 let  6 let  Účetn í  

Pan í Fran t iška 96 let  5 roků  V domácnost i  

Pan í Gi ta  78 let  4 roky Hygi en ička 
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Pan í Hana Zdravotn í  sest r a  

Pan í Iveta  Zdravotn í  sest r a  

Pan í Jana Zdravotn í  sest r a  

Pan í Katka Zdravotn í / řeholn í sest r a  

Pan í Linda Zdravotn í / r ehabi l i tačn í sest r a  

 

5.5 Metoda vyhodnocování  

Zvukové nahrávky jsem doslovnou transkripcí převedla do tištěné podoby. 

Zaznamenané rozhovory jsem podrobovala důkladnému prozkoumání, hledala jsem 

podobnosti a rozdíly mezi jednotlivými výpověďmi, které jsem dále třídila do kategorií. 

K rozboru dat mi byl nápomocný počítačový program  ATLAS.ti. Za jeho největší 

pozitivum pokládám přehledné a snadné kódování rozhovorů dle přístupu zakotvené 

teorie. Data byla podrobena tzv. otevřenému kódování, o němž se Strauss a Cobinová 

rozepisují, jako o “části analýzy, která se zabývá označováním a kategorizací pojmů 

pomocí pečlivého studia údajů. Během otevřeného kódování jsou údaje rozebrány na 

jednotlivé části a pečlivě prostudovány, porovnáním jsou zjištěny podobnosti a rozdíly, 

a také jsou kladeny otázky o jevech reprezentovaných.”(STRAUSS, COBIN, 1999, s. 

43). 

Obsah vzniklých kategorií jsem dále analyzovala, a uváděla ve spojitostech s 

vědeckými publikacemi a předešlými výzkumy zabývajícími se touto problematikou.  

 

V průběhu kódování dat, jsem narazila na mnoho dalších zajímavých jevů 

nespadajících do mého výzkumného teritoria, kterými jsem se nemohla zabývat i z 
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důvodu omezeného rozsahu této práce. V důsledku vyprávění životních příběhů se 

vynořovaly nové dimenze vztahující se k životu před nemocí. Zajímavé mi přišlo 

zejména to, že několik klientů větší měrou popisovalo zážitky se svými rodiči a 

sourozenci v době svého dětství, než zážitky s vlastní “novou” rodinou.  

5.6  Obsahová analýza 

Rozhodla jsem se, že analýzu rozhovorů rozdělím do dvou částí. V hlavní části 

se budu zabývat kategoriemi vzniklými z rozhovorů s klienty, v druhé, doplňující části, 

se věnuji analýze rozhovorů prováděnými se sestrami.  

5.6.1 Rozhovory s klienty 

Kategorie v této části se opírají především o kostru pokládaných otázek13 a ty 

jsou doplněny nově vzniklými skupinami. Jedná se o kategorie: Co způsobila nemoc a 

stáří, pojetí smrti, doprovázení z pohledu klienta, činnosti v domově, spokojenost s 

domovem, , přání, , pomocník ve špatných chvílích a rada do života. 

5.6.1.1 Co způsobila nemoc a stáří 

Je zřejmé, že v této kategorii se vyskytují zejména negativní dopady nemoci, a 

symptomy s ní spojené. Každý člověk prožívá své trápení ojedinělým způsobem, nelze 

tedy postupy, jakým se lidé se svou nemocí vyrovnávají, nijak generovat. Ve všech 

případech se respondenti zmiňovali o fyzickém omezení, které jim nemoc způsobila. 

 „Já sem ztratil zrak, takže jsem bez čtení. Nemůžu se sám uspokojit, dříve mi 

pomáhala lupa, veliká, co jsem si koupil, ale je nepraktická, a těžká.“ [Cyril]  

Nejčastějším omezením, byla však ztráta mobility. Neschopnost postarat se sám 

o sebe, být závislý na pomoci druhých. 

„Omezuje mě tak, že nemůžu chodit…a to mi vadí moc…“ [Ema] 

„Některá sestra je dobrá a z toho jiná je prekérní, kdybych mohla chodit, tak je 

to něco jinýho, ale když člověk nemůže, tak je to hrozný.“ [Dagmar] 

                                                13 Uvedeny v příloze 
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„Já se tady nemůžu věnovat ničemu, jenom tomu ležení…“ [Cyril] 

Manželé Adamíkovi se jako jediní vyjadřovali o pozitivním vlivu nemoci na 

jejich hodnoty a postoj k životu. 

  „Už ji to tak nejak učilo, a jak se ji potom ta konkrétní věc stala (ochrnutí 

nohou), tak potom zjistila (jeho žena Anna - pozn. autora), že ten život je o nečem 

jiném…“ [Arnošt] 

„…sice na vozíku, ale su. A od té doby se to začlo měnit. Sem začala ten život 

brát… to všechno za čím ste se honila, bylo stejně na pendrek. Víte, co člověk všecko 

nechtěl, tamto si koupime to musíme zařídit, a pak najednou vidite, že je to vlastně 

jedno…vidite jak tu žijeme, a jsme spokojení, nám nic nechybí, naopak, kdyby si lidi 

uvědomili, že v té prostotě najdete ten klid …“ [Anna] 

O nemoci jako o příležitosti píše autorka Svatošová: „Vážná nemoc vede člověka 

zpravidla k přehodnocování dosavadního žebříčku hodnot.  Je-li tato příležitost správně 

pochopena a zúročena, může být nemoc tím nejplodnějším a nejcennějším úsekem 

života!“ (SVATOŠOVÁ, 1995, s. 34).  

Dlouhodobá či vážná nemoc vede zpravidla k zásadní změně životního stylu, v 

rámci které se upravují možnosti vlastních aktivit14 a koníčků. 

5.6.1.2 Pojetí smrti 

V této kategorii se zabývám představami o smrti a posmrtném životě. Otázkám 

na toto téma jsem se věnovala až v závěru rozhovoru s ohledem na jeho citlivost. U 

třech respondentů byla zaznamenána představa samotného aktu jako klidného 

okamžiku, nejlépe ve spánku a rychle. Představa se v této oblasti hodně mísí s přáním 

dobré neboli důstojné smrti15. 

„Já bych si to představovala tak, že usnu a už se nevzbudim jako muj tatínek.“ 

[Berta] 

                                                14 V kapitole činnosti v domově 15 O které pojednávám v kapitole 2.2 
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 Nebo jak dodává paní Františka ohledně přání do budoucna: „Ne, leda aby to 

(umírání- pozn.autora) netrvalo moc dlouho“ [Františka] 

Pohledy na posmrtný život se ve výpovědích respondentů významně liší. 

Hlavním důvodem tohoto rozkolu je, dle mého názoru, fakt, zda respondent věří 

v Boha, nebo je ateista. Pro nevěřícího člověka je smrt definitivním koncem všeho bytí, 

jelikož lidské tělo zaniká. Věřícímu se smrtí otevírá nová dimenze života, která se 

odehrává v jiné rovině, v rovině ducha.  

Křivohlavý (1995) v závěru své knihy výstižně píše o třech hodnotách, kterými 

věřící disponují na rozdíl od nevěřících. Věřící se především mohou těšit ze stálého 

společenství se svým Pánem, který je s nimi i v okamžiku smrti, tedy odchodu z těla. 

Toto je jim slíbeno v Bibli, např. v listech Židům, 13, 5: „Nikdy tě neopustím a nikdy se 

tě nezřeknu.“ Druhou hodnotou je jasná vize toho, že tělesnou smrtí život nekončí, jedná 

se pouze o přechod do Božího království, nebeského domova. A třetí je poselství Bible, 

ve které věřící nalézají útěchu ve svém trápení i v době umírání (KŘIVOHLAVÝ, 

KACZMARCZYK, 1995).  

Cyril, který působil jako řecko – katolický biskup, popisuje smrt takto: “… to je 

právě pokračování, my se rozpadneme tak jako jsme stvořeni, tak postupně odumřeme… 

odumře naše tělesná schránka, ale to neznamená, že i ta duševní. Ta zůstává naše, ten 

duch, který jsme obdrželi“ [Cyril] 

Dagmar s Annou mluví o tom, jak se po smrti setkají se svými blízkými.  

“Já si to představuju jako obrovskou louku plnou rozkvetlých kytek, a nebudu 

tam sama…potkám se tam se všemi, které mám ráda… a až si mě Pán povolá k sobě, tak 

budu s ním…“ [Anna] 

Naopak jiné dvě respondentky, které se sice hlásí ke katolickému vyznání, ale 

nepraktikují ho, se vyjadřují o konci lidského života jako o konci všeho. Například paní 

Františka řekla: 

„Já na ten posmrtný život moc nevěřím… to spíš aby člověk žil poklidným 

způsobem, nikomu neubližoval, tak jak jsem říkala… prostě se ztratím, a ztratím se.“  

[Františka] 
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5.6.1.3 Doprovázení z pohledu klienta 

Jednou ze základních potřeb člověka je sociální kontakt. A není tajemstvím, že 

staří lidé mají tuto potřebu o to intenzivnější. Jejich kontakt s vnějším světem je dán 

fyzickou a psychickou zdatností, která s postupujícím věkem bývá limitována. Je tedy 

potřebné, aby se těmto lidem zajišťoval osobní kontakt zejména vnějším zapříčiněním. 

Každodenní styk klienta s personálem domova je významnou složkou v rámci 

pacientova psychického zdraví. Ale důležitější je kontakt se svou rodinou, či blízkými. 

V sociálních zdravotnických zařízeních jsou v dnešní době návštěvy vítány. Ba 

dokonce, v obou zmíněných domovech, se intervence a pomoc příbuzných považuje za 

součást komplexní péče o pacienta. 

Ze všech rozhovorů vyplynulo, že je pro umírající kontakt s rodinou velice 

důležitý. Na samotu ve stáří upozorňuje ve své knize o umírání Ira Byock (BYOCK, 

2005), který píše  ze své dlouholeté zkušenosti na postu hospicového lékaře o tom, jak 

důležitou roli na konci života hrají mezilidské vztahy. 

Na jedné straně, nemocní nechtějí svým rodinám dělat starosti, a na druhé jsou 

potěšeni, když si na ně najdou čas.  

 Já jim říkám, že nemusíte tak často chodit, ale jsem ráda, když přijdou, 

víte…[Berta] 

Pravidelné návštěvy rodiny jim prospívají v mnoha směrech. Pocity toho, že jsou 

chtěni a stálé integrity do rodiny působí blahodárně na psychiku a udržují pacienta v 

“bdělosti”. Navíc, smluvené datum návštěvy, je světlým bodem v budoucnosti, ke 

kterému se mohou upínat. V interview se velká část dotazovaných klientů zaobírala 

popisováním návštěv a v průběhu rozhovoru se k tomuto tématu často vracela. 

Respondentka Berta mluví o svých dcerách, které ji navštěvují: 

„No…ta jedna chodí dvakrát týdne, a ta druhá má vnučky a musí je hlídat, tak 

přijde jednou týdne, prostě jak jim to vychází…“ 

A podobně mluví další respondentka o návštěvách svého syna 
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„Každý týden, (…) on podniká a má velkosklad, má se zahraničím obchody, 

takže on neví, někdy v týdnu.(…) Takto máme dohodu, že buď v sobotu, nebo v neděli, 

buď on, nebo snacha, ale spíš oba, jakože se stavují no.“ [Gita] 

Jak jsem se již zmínila, důležitým aspektem v rámci této kategorie je personál 

domova, resp. zdravotní sestry, v případě domova u sv. Alžběty i řeholní sestry. Všichni 

respondenti hodnotili činnost a přístup sester velmi pozitivně, až na paní Dagmar. Ta, 

vzhledem ke své špatné zkušenosti se sestrami v nemocnici, hodnotila jejich práci silně 

negativně. 

 

„ Jedna sestra, u které jsem byla na rehabilitaci. Tak mi ji vzala a strašně s ní 

lomcovala. A pak mi vlastně tímto tu nohu zlomila. Předtím sem chodila do města na 

nákupy, pak sem šla do té nemocnice a teď už nemůžu chodit. Ta sestra mi tu nohu měla 

zlepšit, ale tímto mi ji vlastně pochroumala.“ [Dagmar]  

 

Její zaujatost k sestrám vyústila v nenávist vůči celému personálu, a vnímání 

dnešního světa jako pokřiveného a zlého.  

 

„Tady ti lidi víte… Tady jich moc není, protože ti lidi sou strašně na sebe (pozn. 

autora – zaměření) to ani nedovedu pochopit. Taková nenávist mezi nimi (…) Tady to 

taky, že jsou některé sestry nenávistné… Je to hodně smutné. Ti lidi jsou totiž, jak sem 

tak sama pocítila, se strašně nenávidí. Ta doba je dost taková prekérná…“ [Dagmar] 

 

Podle fází Kubler-Rossové, se tato pacientka nachází ve stádiu hněvu, kdy je 

nespokojena zejména se službami v domově, a svůj vztek si vybíjí na personálu. 

Autorka v této situaci jejímu ošetřujícímu okolí doporučuje, obrnit se dostatkem 

trpělivosti, a pomáhat pacientce vyrovnat se se svým stavem. 

 

Ostatní výpovědi o vztahu k personálu měli kladný charakter. Pan Cyril přímo 

glorifikoval sesterskou činnost:  

 „Já mám sestřičky rád, já je obdivuji, jak dokážou pomáhat…jak se zříkají sebe a 

pomáhají ochotně, já je obdivuji.“ [Cyril] 

 

Manželé Adamíkovi popisovali sestry jako oddané pracovnice. 
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“Sestřičky dělají co je v jejich silách… ono doopravdy, když potřebujete tak 

vždycky tady vám pomůžou… nikdy jsem neslyšela, že by nějaká sestřička odmítla.“ 

[Adamíkovi] 

 

Jiná respondentka vyjádřila osobní náklonnost k sestrám. 

 

„Sestřičky sou tady dobrý, to se musí nechat. Mám je tady ráda všechny.“ [Berta] 

 

 Domnívám se, že na kladné hodnocení sester v domově má vliv zkušenost 

s pobytem v nemocnicích, kterou má 6 z 8 respondentů. Mezi domovem pro seniory a 

nemocnicí je značný rozdíl. Oba domovy se řídí dle zásad paliativní péče, jejímž cílem 

je uspokojování potřeb pacienta ve všech jeho dimenzích. Oproti tomu v nemocnicích 

se pozornost věnuje především tělesnému komfortu. Dalším vysvětlením pozitivního 

vztahu se sestrami je dle mého názoru „neziskový“ charakter domova, ve kterém jsem 

prováděla majoritní část výzkumu. 

 

5.6.1.4 Činnosti v domově 

Ačkoliv jsou možnosti aktivit u těchto lidí značně omezené, je nutné je 

provozovat v oblastech, kde je to jen trochu možné. Drobné, nenáročné aktivity 

vytrhnou klienty z koloběhu totožných stereotypních dní a stávají se prostředkem k 

setkání s dalšími obyvateli domova. Jak důležité je zapojovat klienty do takových 

činností dosvědčuje fakt, že v obou domovech je klientům nabízena řada aktivit. V 

domově sv. Alžběty se vedle pravidelných činností, jako jsou výtvarné dny (arteterapie), 

či hudební středy, vyskytují nárazové akce typu sázení květin, společné vyjížďky do 

přírody apod. Celoročním zpestřením může být prohlídka výstavy v suterénu domova, 

která se pravidelně obměňuje. Formou tzv. sedánků, jsou klientům domova pokojného 

stáří nabízeny nejrůznější rukodělné činnosti, či hry. 

Dvě respondentky se na těchto aktivitách participovaly. 

 “…činnosti máme výtvarné dny, a taky já jim dost pomáhám v kanceláři.“ [Ema] 
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„Já sem tam byla párkrát (na výtvarných dnech- pozn.autora), ale já to neudržím 

v ruce, já to vytahuju, ale nic z toho není.“ [Berta] 

Paní Gita v rozhovoru uvedla, že se těchto aktivit neúčastní kvůli špatnému vlivu 

na její psychiku.  

„Tam oni mají posezení a u těch ručních prací a tak… ale toho já se neúčastním. 

Mně to nedělá dobře se dívat na ostatní nemocný lidi. Já vám k tomu víc neřeknu, já 

sem to jen viděla, že tam tak jsou, vím o tom, že to tu je, ale víc sem se toho 

neúčastnila… vím, že vystřihávají lístečky, pletou, vajíčka malujou…“ [Gita]  

V rámci osobních aktivit klientů, je nejvíce času věnováno četbě knih, luštění 

křížovek a sledování televize. Výpomoc s drobnými kancelářskými pracemi, která je 

nabízena klientům (jejichž zdravotní stav to dovoluje), je skvělým způsobem k získání 

pocitu výjimečnosti. Jak říká pan Arnošt:  

„A to že se snažíme…to je dobré pro nás se něčím zabavit, s něčím malým. 

Výpomoc… pro nás to je vytržení., protože není nic horšího…chudáci takoví ti, co už 

jenom leží a nic nemůžou, skoro nevnímají.“ [Arnošt] 

5.6.1.5 Spokojenost s domovem 

V rámci otázky na vlastní činnost v domově se mi vynořila nová kategorie, 

kterou jsem nazvala Spokojeností s domovem. Jedná se o názor na program, na prostory 

domova a jeho okolí. Paní Gita o kulturním programu v Domově pokojného stáří mluví 

následovně:  

„Já bych řekla, že jo, že paní Chýlková (ředitelka domova, jméno pozměněno - 

pozn.autora), se tomu opravdu věnuje, ne že bych jí chtěla fandit, ale tady když se 

měnilo vedení a tak, tak ona tady ty kulturní programy zavedla,(…) víc než bývalo. Že 

opravdu se tomu věnuje a že je to teda opravdu dobré.“ [Gita]  

V rozhovorech s obyvateli domova sv. Alžběty byla vícekrát zmíněna krása 

prostředí, ve kterém se dům nachází.  
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“Ale můžu vám říct, že jak sme sem přijeli, to bylo něco nádhernýho…klid, 

čerstvý vzduch.“ [Adamíkovi] A tito manželé se dále svěřili s tím, že „to není jako 

doma, ale je nám tady dobře.“  

. 

5.6.1.6  Přání 

Většina respondentů se ocitá dle Elizabeth Kubler-Rossové (1975) v poslední 

fázi umírání – ve stavu smíření se se smrtí. Jsou si vědomi svého stavu a nečekají na 

zázraky a obrácení k lepšímu. Jejich přání se odvíjí od vidiny blízké nevyhnutelné smrti. 

Podle Studenta a Sporkena (in Student, 2006) lze přání umírajících v tomto stádiu 

rozlišit dle čtyř životních rozměrů - sociálnímu, tělesnému, psychickému a 

spirituálnímu. První přání se dotýká sociálního života. Člověk chce umřít ve známém 

prostředí, zejména obklopen blízkými. Například pan Arnošt vyslovil přání: 

” …aby tento barák neskončil svou práci a aby sme tady mohli v klidu 

dožít…protože venku už bysme to nedovedli.“ 

Druhé nejčastější přání je spojeno s fyzickou stránkou umírání. Lidé chtějí 

umírat bez bolestí, ale též bez znetvoření a duchovních trýzní. Takovým přáním se 

vyjádřily dvě respondentky. 

Ne, leda aby to netrvalo moc dlouho (pozn. umírání). [Františka] 

Já bych si to představovala tak, že usnu a už se nevzbudim jako muj tatínek. A 

toto jsem si nepředstavovala, že tady budu takto dlouho ošklivět…[Berta] 

Třetí přání se vztahuje k psychickému rozměru. Lze ji formulovat jako přání 

dotáhnout něco do konce, vyřešit neodkladné záležitosti. Manželé Adamíkovi 

v rozhovoru vyjádřili lítost nad špatným vztahem s dcerou: 

Ale když to vemete, máme tři vnoučata a my nevíme, jak vypadají…[Adamíkovi] 

Ačkoliv to nezaznělo doslovně, z rozhovoru s manžely usuzuji, že by měli velký 

zájem o to, se s dcerou udobřit. 
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Poslední přání se odehrává na spirituální rovině, kde se umírající zabývá 

otázkami o smyslu života a umírání. Zde je místo pro doprovázejícího (většinou kněze 

či řeholní sestru), který bude trpělivě naslouchat a spolu s umírajícím diskutovat o jeho 

vnitřních pochybnostech. Paní Dagmar je příkladem toho, jak se nevěřící člověk na 

sklonku života zamýšlí nad duchovním rozměrem bytí, ve snaze vtisknout procesu 

umírání a životu po smrti vyšší smysl. 

„ Ano ten kněz. On je úžasný, je to slušný člověk, vždycky přijde a začne se mnou 

debatovat (…)Tak se tady tak pěkně bavíme. A on mi říká, povídá mi, jak je Bůh na nebi 

a jak se stará o lidi, kteří tady jsou a kteří vlastně nemůžou (…) A pan farář mi říká, ne 

paní Králová (jméno pozměněno- pozn. autora) to není pravda, není jen ta hmota, tady 

je Bůh nebeský nad náma, který všechno řídí a reguluje. A skutečně to člověk cítí.“ 

[Dagmar] 

 

5.6.1.7 Pomocník ve špatných chvílích 

Na otázku, co nejvíce pomáhá při zvládání těžkých chvil a nálad, klienti 

odpovídali třemi způsoby. Pouze paní Dagmar řekla, že v takových chvílích nemůže 

dělat nic, pouze “čekat až jí někdo pomůže”. A na otázku zdali by jí pomohlo si 

popovídat s někým z personálu, odpověděla záporně. Z rozhovoru s touto klientkou 

usuzuji, že její negativní postoj vůči lidem pramení ze špatné zkušenosti s lékařským 

personálem, přes kterou není schopna se přenést. Řekla bych, že v této situaci je 

důležité projevovat paní Dagmar zájem, přistupovat k její osobě s citem a snahou 

porozumět jejímu prožívání.  Usmíření se se svým okolím je zásadním aktem pro 

vytvoření vnitřního klidu.  

Druhým prostředkem ke zvládání špatné nálady je povídání s rodinou, nebo 

personálem (tj. se zdravotní či řeholní sestrou, nebo knězem). Tento způsob zmiňují ve 

svých výpovědích tři respondentky. Paní Gita mluví o pomoci zdravotních sester: 

„No, tak asi takto, já když mám nějaký problém, že se o tom s holkama pobavím, 

že si vyjedu ven, nebo jako tady, když jdou dávat to jídlo, nebo tak různě (…) to ony 

věděly, že mám nějaké rodinné problémy, tak jsme to spolu probíraly..s holkama jako s 

personálem.“ [Gita]  
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Z rodinné podpory čerpá paní Františka: …chodí za mnou ty děti, tak si 

popovídáme. [Františka] 

Kromě rodiny a personálu, domov navštěvují též dobrovolníci, kteří jsou 

osobitnou částí paliativní péče. Tito lidé, bez nároku na honorář věnují svůj volný čas 

umírajícím a pomáhají v oblastech, na které odbornému personálu nezbývá čas. U 

mnohých pacientů se jedná o jediné osoby, které je navštěvují.  

„Abych řekla pravdu, na popovídání tady s nimi (sestrami-pozn.autora) není moc 

času. To jedině když přijde někdo jako jste vy, tak to si pak povídám, no…“ [Ema] 

Do třetice, nejčastěji deklamovaným pomocníkem byla modlitba. Čtyři 

respondenti vyprávějí o blahodárném účinku modlení, jakožto osobního rozhovoru 

s Bohem. Jak přímo říká pan Cyril: „tak modlitba, modlitba je od toho, abych překonal 

takové nálady“.  [Cyril] 

Nebo paní Anna: „ tak mě osobně, pomáhá modlitba. Vezmu si růženec, a když se 

pomodlím, tak je mi o něco líp…“[Anna] 

Na tomto místě bych chtěla vyzdvihnout význam spirituální péče16 v sociálně 

zdravotních zařízeních. Z uvedených výpovědí je zřejmé, jak velkou oporou je lidem 

ocitajících se v  posledním úseku života, modlitba. Důležitá je i možnost rozhovoru s 

„pastýřem“, který u věřících posiluje osobní víru, a skrze ni nevěřícím nabízí život 

věčný. Pastýřská péče je v obou domovech kompaktní součástí celostní péče o pacienty. 

5.6.1.8 Rada do života 

Tato zvláštní skupina se zaobírá odpověďmi na otázku: „Jakou radu do života 

byste mi dali? Co je podle vás v životě nejdůležitější a co naopak bezvýznamné…“ 

Touto cestou jsem se snažila zjistit hodnoty jednotlivých responentů za pomocí reflexe 

dosavadního života. Ve třech případech byla největší hodnotou zmíněna rodina, resp. 

dobrá volba partnera, celková spokojenost s rodinou.  

                                                16  Blíže se jí věnuji ve čtvrté kapitole 
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“Když se vdáte, abyste byla spokojená, a manžel taky… a měla dobrého 

manžela, to je to hlavní a to potom ty starosti… to dohromady. A hned ten život je jiné.“ 

[Berta]  

„Myslím si, že je nejdůležitější manželství a ta rodina… já sem měla dobré 

manželství, byli jsme spolu 64 roků, manžel zemřel, teď to bude 8 let.“ [Františka]  

Další dvě respondentky kladly největší důraz na vzdělání. Pan Arnošt oproti 

tomu mluvil o konkrétním charakterovém rysu, který by si měl člověk uchovat: 

„…hlavně si zachovat svou čest…jak kdosi řekl…chovej se k ostatním tak, jak bys chtěl, 

aby se k tobě chovali druzí.“ [Arnošt] 

Dále jsem se setkala s radou, která spočívá v hledání toho, jaký plán pro mě Bůh 

připravil.  

„To je pravda...o tom přemýšlet...kam mě Pán Bůh určil, protože Pán Bůh má s 

námi plán, s každým zvlášť a proto se snažíme poznat,  jaký je Boží záměr s námi, co od 

nás očekává…a odpověď  máme hledat v písmu svatém.“  [Cyril] 

 

5.6.2 Rozhovory se sestrami 

Záměrem krátkých rozhovorů se sestrami, bylo získání pohledu na stádium 

umírání očima externí a přitom zainteresované osoby. Otázky byly vytvořeny tak, aby 

zachytily názory a zkušenosti sester především v oblastech potřeb umírajících a jejich 

smíření se se smrtí. Pouze okrajově jsem zjišťovala motivace sester k práci s těmito 

jedinci. 

5.6.2.1 Co mi schází? 

Takto jsem nazvala kategorii zaštiťující výpovědi sester ohledně potřeb jejich  

klientů. Všechny respondentky v této skupině se v názoru na potřeby umírajících 

shodovaly. Jejich odpovědi byly výlučně psychického, sociálního či spirituálního 

charakteru. Domnívám se, že ve všech rozhovorech se nacházejí velmi užitečná fakta, 

tudíž jsem se rozhodla pro doslovnou transkripci v rámci této otázky. 
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Hana popisuje potřeby v pojmech: „Co potřebují - přítomnost rodiny, přátel, 

objetí, komplexní ošetřovatelskou péči, smíření, odpuštění, laskavý přístup, naslouchání, 

ztišení, úsměv. Co jim nejvíce schází - aby je někdo držel za ruku.“ [Hana] 

 Iveta kladla důraz na potřebu“ nebýt sám“: „Myslím si, že nejvíce od nás 

potřebují vnímat, že nejsou sami, že je nenecháváme někde stranou, že jsou stále 

plnohodnotnými lidmi, které má někdo rád, chtějí mít jistotu, že je bereme vážně, že jim 

chceme být na blízku. Většina našich klientu má spíše strach, abychom je v poslední fázi 

jejich života nepřevezli do nemocnice, pokud by se jejich zdravotní stav 

zhoršil…Výslovně nás žádají, že mají přání zemřít zde- v domově sv. Alžběty. To asi o 

něčem svědčí. Mají touhu zůstat mezi lidmi, které znají, kterým dávají svou důvěru v 

dobrou péči…Odmítají umírání v anonymitě v nemocnici.“ [Iveta] 

Podobně mluvila sestra Jana o tom, jak umírající „potřebují být obklopeni lidmi, 

kteří je mají rádi.“ [Jana] 

Katka upozornila na pastýřskou péči: „Nejvíce potřebují lidský kontakt, duchovní 

doprovázení.“ [Katka] 

A závěrem Linda provedla shrnutí potřeb do pojmů, jako jsou „pozornost, 

porozumění, blízkost, povídání, empatii, pomalé tempo.“ [Linda] 

 

5.6.2.2 Smíření se se smrtí 

Jak píši v teoretické části práce: “Pocit smíření se nastává ve chvíli, kdy bolest 

ustupuje, zápas je u konce, a přichází čas na poslední odpočinek před dlouhou cestou.” 

V této otázce jsem zkoumala názory sester na to, kolik lidí umírá ve stavu 

smíření se s vlastní smrtí. 

 Zajímavým zjištěním je přesvědčení sestry Ivety o tom, že v Domově umírá 

daleko vyšší procento lidí s pocitem smířením než je tomu v jiných zařízeních. “…jedná 

se o velmi intimní, citlivou záležitost, ne každý je schopen vyjádřit své smíření…Pud 

sebezáchovy je navíc v každém z nás velmi silný…Nicméně za svých 15 let praxe 

zdravotní sestry si troufám říci, že poznám pacienta, člověka- který je „vnitřně smířen“ 
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s touto skutečností- své  vlastní smrti, poznám i pacienta-člověka- který se s tímto 

faktem nevyrovnal…V našem domově umírá smířeno se smrtí, smířeno s Bohem, 

smířeno s lidmi, v klidu a pokoji duše cca 90 % lidí.“  

Obdobný postoj zaujímá sestra Katka, která vychází z vlastní zkušenosti řeholní 

sestry:  

„Z mé služby nemocným- jsem se většinou setkala s tím, že lidé umírají v pokoji, 

smíření se sebou a s Bohem (pokud o něm ví).“ 

Další respondentky odhadují, že zhruba každý druhý umírající je se svou smrtí 

smířen 

 

5.6.2.3 Motivace k práci se seniory 

Stimuly, které vedly sestry k práci se seniory, se hodně různily. Počínaje 

pracovní nabídkou v místě bydliště, přes dobrovolnou službu v témže sektoru, až 

k naplnění smyslu života. 
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5.7 Shrnutí analýzy rozhovorů 

Kvalitativní výzkum v sobě skýtá nekonečně mnoho podob. Každý výzkumník 

pojímá své bádání osobitým stylem a přistupuje k němu již s určitou představou o jeho 

průběhu, která celý výzkum ovlivňuje. Chtěla bych zdůraznit, že i můj výzkum nelze 

pokládat za objektivní a jeho výsledky nelze reprezentovat v rámci celé společnosti.  

Mou snahou bylo důkladné porozumění toho, jak lidé v Domově sv. Alžběty a Domově 

pokojného stáří prožívají své poslední roky života. Na tomto místě se budu věnovat 

výsledkům, které vzešly z analýzy rozhovorů. 

 Význam sociálního kontaktu v poslední fázi života je obrovský. Potřebu sdílet 

své pocity, a necítit se sám mají všichni respondenti. Těmi, kdo mají stát u lůžka 

nemocného, by měli být primárně rodinní příslušníci. Avšak u mnoha klientů tuto 

funkci zastává personál anebo dobrovolník. V domově sv. Alžběty je vybudováno 

široké zázemí a  propracovaný systém pro dobrovolnickou práci. Ročně tento domov 

navštíví stovky dobrovolníků, kteří tráví svůj volný čas s těmi, kteří nejvíce potřebují 

lidský kontakt. Příbuzní nemocných jsou v domově vždy velmi vítanými hosty, avšak 

doposud si česká společnost nezvykla na participaci v péči o umírajícího.  

Zdravotní sestry byly z úst klientů popisovány jako pomocnice s dobrým 

srdcem, vždy připravené být oporou v nouzi. Příjemná atmosféra, která panovala v obou 

domovech byla z velké části způsobena personálem. Laskavý sesterský přístup ke 

klientům a úcta k životu jsou hlavními zdroji pohody v zařízení. Vedení obou domovů 

nabízí klientům řadu aktivit, ve kterých tito spatřují zpestření dní a prostředek ke 

kontaktu s ostatními obyvateli. Respondenti byli zpravidla s prostředím domova (a jeho 

kulturním vyžitím v případě schopných jedinců) spokojeni. Pouze stesk po vlastním 

domově je uváděl ve stavy lítosti a smutku. Jejich touhy byly směřovány k blízké 

budoucnosti, především k dobré neboli důstojné smrti. Lidé v tomto stádiu života měli 

většinou své záležitosti vyřešené, proto se neohlíželi za svým životem. Pouze v jednom 

případě se respondenti zmiňovali o lítosti z špatného vztahu s dcerou, se kterou nejsou 

v kontaktu. Většina klientů si přála zemřít bez bolesti, v klidu a v obklopení blízkými. 

 O negativních dopadech nemoci mluvili všichni respondenti, až na manžele 

Adamíkovi. Ti v nemoci spatřovali pozitivní vliv na uspořádání si hodnot a změny 

života k lepšímu. V obou domovech klienti využívali služeb duchovního “pastýře”, 
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který byl k dispozici jak věřícím, tak i nevěřícím. Mezi těmito skupinami jsem 

identifikovala značný rozdíl v pohledu na smrt. Pro ty, kteří věří v zaslíbení věčného 

života, je smrt pouhým předělem mezi dvěma světy. Nevěřící ve smrti spatřují konec 

celého svého bytí. Avšak jak řekla jedna respondentka, to, že je člověk věřící, 

neznamená, že se smrti nebojí. Smrt je i pro věřícího něco neznámého, zahaleného do 

roucha tajemství. Několik respondentů naopak vyslovilo přání brzkého odchodu 

z tohoto světa. Prostřednictvím ohlédnutí se za životem byly u klientů identifikovány 

jevy, které pokládají za nejdůležitější. Mezi ně patřila v první řadě spokojenost s 

rodinou, dále vzdělání, víra a smysl pro čest. Do této otázky zjišťující životní priority se 

promítla individualita u každého z klientů. Hodnoty ovlivňuje mnoho faktorů, např. od 

výchovy v rodině až po charakterové vlastnosti osoby. 

 Jak důležitou součástí paliativní péče je spirituální dimenze dosvědčuje fakt, že 

modlitba a duchovní rozhovor jsou nejčastějšími pomocníky klientů ve špatných 

chvílích. Dále je to rozhovor s blízkými či sestrami. V uspokojování potřeb se stále 

největší důraz klade na potřeby fyzické. A je to i svým způsobem nutnost, jak nám 

ukazuje Maslowova pyramida17 lidských potřeb. Ale aby došlo k úplnému uspokojení, 

je nutné naplnit i jiné dimenze potřeb, a to potřeby sociální, duševní a spirituální. 

V rozhovorech se sestrami jsem vysledovala shodnost názorů na potřeby 

umírajících. To, co klientům nejvíce chybí, respondentky identifikovaly v pojmech: 

přítomnost rodiny, povídání, ztišení, duchovní doprovázení, empatii, pomalé tempo. 

Nejčastěji byla zmiňovaná potřeba nebýt sám. Strach z umírání v samotě je pro většinu 

umírajících stěžejním kamenem v rámci celkových obav ze smrti. Sestry se dále 

vyjadřovaly k tomu, nakolik lidé odchází z tohoto světa s pocitem vyrovnání se se smrtí 

a prožitým životem. Jejich odhady uvnitř celkové populace se pohybovaly okolo 50%. 

Dvě respondentky dále uvedly, že v domově jsou k tomuto smíření vytvořeny příznivé 

podmínky, tudíž je procento takto vyrovnaných umírajících v domově podstatně vyšší, 

než je tomu na obecné obecně. 

 

 

                                                17 Hirearchie lidských potřeb seřazená od nejnálehavějších po ty nejméně naléhavé. A v této stupnici je nejníže (nejvíce naléhavá) potřeba fyziologická.  
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Závěr 
 Tato práce si kladla za cíl hloubkově prozkoumat komplexní prožívání lidí na 

sklonku života, kteří jsou umístěni v sociálně-zdravotnických zařízení. Takto vedený 

výzkum, jejichž stěžejními respondenty jsou samotní umírající, se na rovině 

bakalářských či diplomových prací vyskytuje spíše po skrovnu. Práce zaměřené na tuto 

oblast, nejčastěji mapují motivace dobrovolníků k práci s těmito klienty, než samotné 

klienty. Mým podnětem k zabývání se touto problematikou byla osobní zkušenost 

s těmito lidmi v domovech. Toužila jsem po hlubším pochopení jejich rozpoložení, 

myšlenek a pocitů. V názvu této práce se mluví o důstojnosti na konci lidského života. 

Domnívám se, že tento aspekt úzce souvísí s kvalitou života v tomto období, která 

záleží na mnoha jiných hlediscích např. zajištění všech druhů potřeb, spokojenosti 

s personálem, smíření se s blížící se smrtí a dalších. Výzkumem jsem se snažila tyto 

hlediska rozkrýt a blíže je specifikovat na jednotlivých případech. Teorie mi byla 

cennou průvodkyní v identifikaci vyskytujících se jevů. Zejména výsledky výzkumu 

Elizabeth Kubler- Rossové se v mnohých částech překrývaly s mým vlastním 

výzkumem.  

  

V mém bádání se potvrdila domněnka o tom, jak je důležité v péči o umírající 

klást důraz na sociální, psychickou a spirituální dimenzi osobnosti. Paliativní péče 

v sociálních zařízeních je v tomto směru na poměrně vysoké úrovni. Zejména domov 

sv. Alžběty, který je neziskovou organizací pod záštitou církve, klade velký důraz na 

tyto tři dimenze. Není proto divu, že stovky lidí usilují o to, aby mohli své poslední roky 

života strávit v tomto příjemném prostředí. Avšak k celkové spokojenosti je zapotřebí 

něco víc, než ideální prostředí k umírání. Mnoho klientů v domově se cítí osamoceně a 

nepotřebně, jelikož jejich příbuzní o ně nejeví zájem. Kontakt (aktivních) lidí se starými 

a nemohoucími, je připomínkou jejich vlastní smrtelnosti, která je v dnešní době 

vnímana jako zlo, na které se raději nemyslí. Tabuizace smrti ve společnosti je tedy 

spoluviníkem na „nedobrém umírání“. Přála bych si, aby tato práce přispěla k chápání 

smrti jako přirozeného aktu, který je součástí našich životů. Každý jednou ukončí svou 

životní cestu, je tedy v našem osobním zájmu vytvořit podmínky pro důstojné umírání 

v naší zemi.  
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 Hloubkové bádání na křehkém poli umírání je pro samotného výzkumníka 

výzvou k přezkoumání vlastních hodnot a postojů. V průběhu tvorby mé práce jsem 

byla nucena se zamýšlet nad vlastními postoji ke smrti, umírání a životu obecně. Sama 

výzkumná práce byla v některých momentech velmi náročná na psychiku. Jsem vděčná 

za to, že jsem mohla být součástí záslužné a tvrdé práce, kterou odvádí zdravotní sestry 

v těchto zařízeních. Mrzí mě, že v České republice jsou tato povolání silně nedoceněné.  

 Jak neobyčejným tématem pro závěrečnou práci je umírání, jsem pocítila 

v každé konfrontaci s ostatními spolužáky. Reakce na mé téma byly po většinou typu: 

„Proč se chceš zabývat něčím tak pesimistickým jako je umírání?“ Obvzlášť, když jsem 

svou práci na semináři prezentovala po studentce, jejichž tématem bylo tetování. Toto 

uleknutí mladých lidí na téma smrt, mi bylo podnětem k zamyšlení nad tabuizací a 

strachem ze smrti. 

Oblast umírání skýtá nepřeberné množství témat ke zkoumání. Ve své práci jsem 

se musela vědomě vzdát několika zajímavých hledisek, ze kterých lze na umírání 

nahlížet. Zejména narativní rozhovor odhalil spoustu shodných fenoménů, u kterých by 

stálo za to, se jimi hlouběji zabývat. Věřím, že v budoucnu se budu moci dále věnovat 

této oblasti, pouze z jiné perspektivy. Je na čase, aby se prolomilo tabu smrti a proces 

umírání se začal vnímat jako období života, které lze též kvalitně prožít. 
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Summary 
 

The work deals with the experiences of the last stage of individual’s life who is 

placed in a social-medical facility. With a qualitative approach, I managed to capture 

the overall experiences of these people, their needs, and attitudes to approaching death, 

wishes, dreams and fears. Wishes have been closely linked with the wishes of a good 

death.  

The primary concern of these people is loneliness in the process of dying, and 

also in the act of death. In my research has been confirmed the assumption about the 

importance of social, mental and spiritual dimension of man. The medical staff is a very 

important element in satisfying these needs, but the care is not holistic without 

participation of relatives. So it is necessary that the society would get rid of the fear of 

death, and participates in the creation of suitable conditions for a dignified dying. 
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Přílohy 
 

Příloha č. 1: 

Otázky pro klienty: 

 

1. Ráda bych Vás lépe poznala, jak byste se popsal/a, jaké byly vaše koníčky 

(práce), jak trávíte čas nyní,co vás baví. Co vaše rodina, příbuzní? Jste s nimi 

v kontaktu? Navštěvují vás? Jaký jste měla vztah s blízkou rodinou (dětmi, 

partner) dříve? 

2. Jaký je váš názor na péči v tomto domově? Jste s ní spokojení? (Mohla byste 

mi popsat jeden týden v domově?) 

3.  Máte nějaké fyzické omezení, bolesti?/Jaké potíže vám způsobuje váš 

zdravotní stav? Má to i nějaké pozitivní dopady?(více času na jiné aktivity). 

Daří se vaše bolesti tlumit? Chybí vám zde něco? (myšleno soc. služba, 

pomoc apod.) 

4. Co vám pomáhá zvládat těžké chvíle, špatnou náladu?/Máte nějaký recept na 

zlepšení nálady? Obracíte se na někoho, kdo vám v takové situaci může 

pomoci?(sestra, kněz atd.) 

5. Pomáhá Vám v tom vaše víra?/Máte nějakou životní filosofii, krédo?  

6. Máte nějaké přání, co byste si chtěl/a splnit? Když se ohlédnete, jste 

vděčný/á za něco, co jste udělal/a nebo naopak neudělal/a? Z čeho máte 

největší obavy? 

7. ( pouze když uznám za vhodné) Co si myslíte o smrti? Máte nějaké vize 

(představu,víru) o životě po smrti?  

8. Mohl/a byste mi dát jednu radu: Co je podle Vás v životě nejdůležitější a co 

naopak zbytečné? 
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Otázky pro sestry: 

 

1. Jaké byly vaše osobní motivace pro prácise seniory? 

2. Dom jaké míry prožíváte umírání zdějších pacientů?Máte vytvořené nějaké 

bariéry, zásady pro práci s nimi? 

3. Co, podle Vás, lidé v tomto posledním úseku života nejvíce potřebují? Co 

jim nejvíce schází? 

4. Zkusila byste odhadnout, jaké procento lidí umírá s pocitem smíření se se 

smrtí? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


