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1     ÚVOD 

 

 

1.1   Zdůvodnění volby tématu 

 

   Zvolila jsem si jako téma své rigorózní práce „P ředpoklady, podmínky 

a okolnosti důstojného umírání“ především z toho důvodu, že považuji toto 

téma z hlediska každého člověka za velmi zásadní. Vždyť v průběhu 

našeho života ztrácíme známé, přátele, rodinné příslušníky, a nakonec 

dojdeme k biologickému konci i my sami. 

Již ve své bakalářské práci jsem jako téma zvolila problematiku 

doprovázení umírajícího. I práce magisterská se dotýkala tohoto problému. 

Za největší důvody volby předmětného tématu považuji svoji osobní 

zkušenost, ale především svůj názor, že současný stav a možnosti umírání 

ve zdravotnických, sociálních či jiných zařízeních často potlačují práva 

člověka na zachování lidské důstojnosti, a tím zhoršují obavy nás všech z 

této „konečné“ fáze života.  

Domnívám se, že problematika důstojného umírání, stejně jako 

navazující problematika doprovázení umírajícího, jsou v současné době 

důležitým tématem nejen pro možnost zlepšení celé situace, ale i snížení 

zbytečně vynakládaných výdajů ve zdravotnických a sociálních zařízeních. 

Dle mého názoru „moderní“ pojetí lidského života odstraňuje po dlouhé 

generace přirozené mezigenerační soužití. Tento tradiční způsob života 

v sobě nesl průběžnou možnost seznamování se s novými věcmi pro 

generace mladší od generací starších. A to i v záležitosti smrti. 

Odosobněním a předáním zodpovědnosti za péči o umírajícího se podle mne 

připravujeme o přirozené vnímání smrti jako vyvrcholení celého života a 

tím v přímé návaznosti, díky industrializaci celého procesu, zbavujeme 

umírajícího, tedy potažmo sami sebe v budoucnu, důstojnosti. 
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1.2   Vymezení pojmů: Smrt, umírání, tanatologie, 

důstojný, paliativní péče   

      

Na úvod bych chtěla vymezit pojmy, které považuji k tématu této práce 

za klíčové. Jsou to především: „smrt“ , „umírání“, „tanatologie“ , 

„důstojný“ a „paliativní péče“. Za klíčové tyto pojmy považuji právě proto, 

že se svým významem nejvíce dotýkají zvoleného tématu. Také pokládám 

za zajímavé a důležité vzhledem k charakteru této práce sledovat jejich 

měnící se význam v čase.  

Čerpám zde především z Psychologického slovníku Pavla a Heleny 

Hartlových (2000), Slovníku sociální práce Oldřicha Matouška (2003), 

Praktického slovníku medicíny (1998), Filosofického slovníku (1937), 

Slovníku cizích slov pro nové století (2004), Etymologického slovníku 

jazyka českého Václava Machka (1971) a Etymologického slovníku jazyka 

českého (1952).  

 

Smrt 

 

Slovo „smrt“  má týž základ ve všech slovanských jazycích. Pochází 

z praslovanského smrť (přičemž po „s“ a „t“  je změkčující jeřík). Původu 

tohoto slova bychom se však dohledali až ve staroindičtině mrt.š (HOLUB a 

KOPEČNÝ, 1952, s. 342). 

 

Odborníci rozlišují smrt biologickou, psychogenní a sociální.  

Biologickou smrt VOKURKA a HUGO (1998, s. 408) definují takto: „… z 

lékařského hlediska stav, kdy u člověka dochází k nevratným změnám 

mozku, při nichž nastane selhání funkce a zánik center řídících krevní oběh 

a dýchání……“    Autoři upozorňují na to, že s rozvojem medicíny a 

resuscitace vznikly další pojmy.    

Klinická smrt je sice charakterizována zástavou dechu a činností srdce, 

ale okamžitě zahájenou resuscitací lze v některých případech tyto funkce 

obnovit (VOKURKA a HUGO, 1998, s. 408).  
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Smrt mozku nastupuje, pokud je mozek určitou dobu bez kyslíku. Může 

nastoupit už po 5 minutách, nevratný stav nastává po 10 minutách. 

Postižený je v hlubokém bezvědomí a vymizí u něj všechny reflexy.    

 

MATOUŠEK (2003) definuje smrt jako „stav nezvratných změn 

v mozku vedoucích k selhání center řídících dýchání a krevní oběh“  (s. 

203). 

 

Za nejvýstižnější považuji stručnou a jasnou definici smrti, kterou uvádí 

Filosofický slovník: „… je ukončení života jedince, trvalé zastavení 

životního dění“ (KRATOCHVÍL, 1937, s. 515).  

                 

                   HARTL a HARTLOVÁ (2000, s. 546) se zmiňují o smrti psychogenní, 

tj. smrti působící přes psychiku, která je v literatuře nejčastěji popisována ve 

voodoo, kde je přímou výzvou ke smrti fyzické. 

 

Smrt sociální je „situace, kdy je člověk náhle sociálně zcela izolován, 

odvržen společností, přáteli i rodinou“ (HARTL a HARTLOVÁ, 2000, s. 

546). 

 

Podle mého názoru by se mohla rozlišovat ještě smrt psychická, která je  

samozřejmým důsledkem těžkého poškození mozku, kdy člověk přežívá 

jedině díky přístrojům. Variantou psychické smrti by však mohla být i těžká 

choroba postihující mozek.    

 

Umírání 

 

Praktický slovník medicíny (VOKURKA a HUGO, 1998) nedefinuje 

„umírání“ vůbec. Stejně tak ani Slovník sociální práce (MATOUŠEK, 

2003). 

 

HARTL a HARTLOVÁ (2000, s. 654) definuje umírání: “… proces 

končící smrtí……“ 



  9 

Z uvedeného je zřejmé, že tento pojem není dosud přesně vymezen -

podle mého názoru zřejmě proto, že je to proces určitých změn, jehož 

začátek je těžké stanovit. Navíc lze u dosud žijícího organismu těžko říci o 

všech biologických změnách, které v průběhu tohoto procesu nastávají, zda 

jsou již ireverzibilní, nebo dosud ne.      

 

Tanatologie 

 

V souvislosti s uvedenými pojmy se nemohu vyhnout pojmu 

„tanatologie“. 

Tento pojem je odvozen od řeckého slova thanatos – smrt, tedy je to 

nauka o smrti.  Takovouto velmi stručnou zmínku o této oblasti vědy uvádí 

VOKURKA a HUGO (1998, s. 434).   

Více o tanatologii píší HARTL a HARTLOVÁ (2000, s. 597): „… 

nauka o psychol. a lékař. aspektech smrti a umírání…“. Dále se stručně 

zmiňují o postojích ke smrti v různých obdobích života.  

 

Rovněž ve Slovníku cizích slov pro nové století (2004) je pojem 

„tanatologie“ uveden jako „nauka o smrti a okolnostech okolo ní“ (s. 367). 

 

MATOUŠEK (2003) nemá pojem „tanatologie“ ve svém slovníku uveden.   

 

Důstojný 

   

Podle etymologického slovníku jazyka českého (MACHEK, 1971) slovo 

„důstojný“ původně znamenalo „dostáti čeho, dostačovati k čemu, stačiti, 

býti s to. Tedy původně asi dostatečný k nějakému úkolu (funkci), plně 

příslušný, zasloužený (o odměně), hodný čeho.“ 

 

 Slovo „důstojný“ se v žádném z jiných zde použitých slovníků 

nenalézá. 
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 Po prostudování více odborně zaměřených zdrojů jsem došla ke zjištění, 

že pojem „důstojný“ je pojmem metafyzickým, a proto se také těžko 

definuje. Samotná představa „důstojnosti“ (zde míněno především ve 

spojitosti s člověkem) je problematická především z důvodů jejího určení a 

obsahového vymezení. Po určitém zjednodušení je však možné přednést 

dvojí výklad tohoto pojmu, jenž se v malých proměnách vyskytoval 

nejčastěji. Šlo především o dvě pojetí vystihovaná termíny „úcta“ a 

„autonomie“.   

Jedno pojetí „důstojnosti“ bylo odvozeno hlavně od určitých kvalit 

člověka, jeho způsobu života a zohledňovala se zde více jeho individuální 

zásluha, společenský výkon či postavení. V tomto případě se jednalo o 

kontingentní důstojnost, která nepřísluší automaticky všem a jako taková 

vznáší požadavek respektu, spojeného s velkou úctou k dotyčnému člověku 

a jeho vlastnostem. 

Druhé pojetí hovořilo o „důstojnosti“ inherentní neboli ontologické, 

která si nárokuje respekt mravního ohledu, vztahující se na všechny lidi, 

protože se jedná o důstojnost, která vyplývá ze samotné podstaty lidského 

bytí, a tudíž náležející člověku již předem od narození (WETZ, 1998).  

 

V této rigorózní práci je pojem „důstojný“ chápán především ve smyslu 

inherentním (ontologickém).  

 

Paliativní péče 

 

„Péči paliativní“  autoři HARTL a HARTLOVÁ (2000, s. 402) vykládají 

takto: 

„út ěšná péče, úlevná péče, druh lékařské nebo psychosociální péče 

zaměřené nikoli na léčbu příznaků, ale pouze na úlevu od bolestí, jež přináší 

postupující choroba; odstranění bolesti se dosahuje pomocí vysoce 

účinných analgetik, která utlumují bolest, ale nekalí vědomí nemocného, 

spolu s pomocí psychologickou; nejčastěji u pacientů se smrtelnou 

chorobou“. 
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Tento výklad „paliativní péče“ však výslovně nezahrnuje péči o rodinu 

nemocného v době pečování o nemocného, a ani péči o pozůstalé, jež jsou 

obě, podle jiných definic tohoto pojmu, jeho nedílnou součástí. 

Dle HAŠKOVCOVÉ (2000) ještě není tento pojem dostatečně ustálen, a 

proto se v odborné literatuře objevuje celá řada definic.  

Za nejvýstižnější, zároveň nejvýznamnější a nejaktuálnější považuji 

definici Světové zdravotnické organizace (WHO)1: 

„Paliativní péče“ je přístup, který zlepšuje kvalitu života pacientů a 

jejich rodin, jež mají problém spojený s život ohrožujícím onemocněním, a 

to prostřednictvím prevence, zmírňováním utrpení pomocí včasné 

identifikace a dokonalým posouzením a léčbou bolestí a dalších problémů, 

fyzických, psychosociálních a spirituálních. ... Tato péče upevňuje život a 

považuje umírání za normální proces – nemá v úmyslu ani urychlení, ani 

odložení smrti. Používá týmový přístup k řešení potřeb pacientů a jejich 

rodin, včetně poradenství pro pozůstalé, pokud je indikováno. 

 

V této práci používám také pojmy „hospicová péče“ a „domácí 

hospicová péče“. Tyto pojmy zde však přímo nevymezuji. Pro bližší 

seznámení se s těmito pojmy či s touto problematikou proto odkazuji na 

následující zdroje: 

- informace Hospicového občanského sdružení Cesta domů2; 

- Help the Hospices3. 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                           
1 http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en 
2 http://www.cestadomu.cz/ 
3 http://www.helpthehospices.org.uk/welcome/ 
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2    DŮSTOJNOST A UMÍRÁNÍ 
 

 

Problematika smrti a umírání je nesmírně silnou a všudypřítomnou 

veličinou zejména proto, že umírání se netýká jen umírajícího, ale všech 

blízkých kolem něj. Umírání a smrt jsou údělem každého z nás. Všichni se 

jednoho dne setkáme se smrtí a nikdo z nás asi předem netuší, jak se v této 

situaci bude chovat, co se s ním bude dít, co bude cítit, kde a popřípadě 

s kým v těchto chvílích bude a jak se k němu kdo zachová. Domnívám se 

ovšem, že když si tuto situaci na chvíli představíme, a zamyslíme se pak nad 

ní, asi nás budou napadat určitá fakta. Mohli bychom již nyní, možná někde 

uvnitř sebe, vnímat svá přání a nějakým způsobem mít představu, co zřejmě 

budeme chtít a potřebovat. Věřím, že řada lidí by si přála, aby s nimi do 

poslední chvíle bylo zacházeno důstojně.  

 

 

2.1 Současné představy, přání a obavy spojené s 

„důstojnou“ smrtí a umíráním  

 

Termíny „d ůstojná smrt“ a „důstojné umírání“ jsou dnes často 

používány, ačkoli jejich obsah nebyl dosud přesně definován. Důvodem 

zřejmě zůstává stále nejasná představa o tom, co vlastně spojení těchto dvou 

slov přesně znamená. Svůj podstatný podíl na tom má i daná skutečnost, že 

se v podstatě jedná o velmi osobní, a tím také citlivou záležitost 

(KOŘENEK, 2001). I přesto jsem se však pokusila hledat něco, co nás, lidi, 

v tomto ohledu propojuje a jaksi základně vystihuje. Mým záměrem v této 

podkapitole je předložit v určitých bodech jakýsi nástin mých zjištění, a to 

formou i různých pohledů na stejnou věc. 
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HAVRÁNKOVÁ (In VODÁ ČKOVÁ, 2002) říká, že si lidé někdy 

představují, jak by mohla třeba právě ta jejich smrt vypadat, aby nebyla 

hrozivá.  

„Lidé si často přejí zemřít ve spánku, nebo náhle, nečekaně, eventuelně 

při nějaké oblíbené činnosti. Když takto někdo zemře, říká se, že měl 

krásnou smrt“ (HAVRÁNKOVÁ In VODÁČKOVÁ, 2002, s. 306 - 307). 

 Z takovýchto představ je pak možné vnímat skrytá přání těchto lidí 

nebýt u toho či nevědět o tom, čeho se bytostně bojí, jaké mají fantazie a co 

by jim mohlo pomoci se uklidnit. Lidé se často bojí bolesti, přejí si hlavně 

netrpět – tělesně ani duševně (HAVRÁNKOVÁ In VODÁČKOVÁ, 2002). 

V tomto ohledu nám částečně může pomoci pokrok současné medicíny.  

Umožňuje léčit mnohé dosud neléčitelné nebo smrtelné choroby. 

Zlepšení lékařských metod a rozvoj resuscitačních technik dovolují 

prodlužování života lidského jedince a odsouvání okamžiku jeho smrti. V 

důsledku toho se však často nebere ohled na kvalitu života umírajícího 

člověka a na osamělost a utrpení jak pacienta, tak jeho blízkých a těch, kdo 

o něj pečují (KOŘENEK, 2001). 

 Z výše uvedeného důvodu je však na tuto stejnou „moderní“ či 

současnou medicínu zároveň kladen požadavek, aby např. „zabránila 

nesmyslnému prodlužování terminálních fází života proti vůli nemocných při 

neadekvátním nasazení všech dosažitelných prostředků. Člověk, jehož 

nemoc spěje neodvolatelně v krátké době ke smrti, má nárok na to, aby 

zemřel v klidu, bez bolestí, důstojně a obklopen citlivou péčí. Jeho blízkým 

by se mělo dostat kvalifikované profesionální podpory a samozřejmostí by 

mělo být pietní zacházení s tělem zemřelého“ (KOŘENEK, 2001, s. 156). 

Důstojnost umírání lze tedy příkladně spatřovat  i v obětavém ošetřování 

nemocného, jehož stav laickou i profesionální péči vyžaduje 

(TOMANCOVÁ, 2006).  

 

Faktem ale stále zůstává, že prozatím je pozornost kladena především na 

psychologickou a estetickou stránku umírání. Ztratí-li nemocný schopnost 

sám se obsloužit, bývá jeho stav hodnocen jako „pád pod lidskou 

důstojnost“. 
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Podle TOMANCOVÉ (2006) by bylo však mnohem důležitější 

zpopularizovat také některé z fyziologických projevů umírání a smrti. Já k 

tomu dodávám – u nemocných osob. Některé procesy, které bývají laiky a 

rodinnými příslušníky vnímány jako ponižující a nežádoucí, jsou totiž 

z tohoto pohledu přirozené a nelze je z procesu umírání eliminovat. Tento 

fenomén se několikrát ukázal také v mém výzkumu, viz kapitola 6. 

 

KASTENBAUM (In TOMANCOVÁ, 2006, s. 45 - 47) předkládá k 

úvaze pět tvrzení o důstojném umírání, z nichž každé je založeno na 

rozdílném úhlu pohledu: 

1. „Souhlasíme, že některé formy umírání jsou hrozné, ačkoli se 

nedokážeme shodnout na tom, co konstituuje důstojné umírání. Lidé by 

toho měli být ušetřeni“.  

2. „Právo na důstojnou smrt by se mělo stát nejvyšší hodnotou společnosti“.  

Úsilí o dosažení důstojné smrti by mělo patřit k nejvyšším hodnotám  

společnosti. Na osobnost člověka je nahlíženo jako na subjekt výjimečné 

hodnoty. Je vysoce pravděpodobné, že obecné smýšlení společnosti 

ovlivňuje i schopnost vyrovnat se s umíráním a smrtí. 

3. „Důstojné umírání je takové umírání, ve kterém jsou utvrzeny 

nejdůležitější interpersonální vztahy“. 

Dnes je již vyvráceno tvrzení, že umírající chce být sám. Právě naopak, 

umírající nechce být sám a potřebuje vědět, že pro ostatní ještě 

představuje cennou a hodnotnou lidskou bytost. Rekapituluje svůj život 

a rád kolem sebe vidí známé tváře. V terminálním stavu se mezilidské 

vztahy zužují a soustřeďují se většinou na nejbližší osoby. Mohou se 

však posílit pozitivní a vzájemně se podporující úzké vztahy, které 

následně zvyšují kvalitu života nemocných.  

4. „D ůstojné umírání je takové umírání, ve kterém dochází k transformaci 

zkušeností každého člověka. Prohloubí se smysl pro krásu, lásku nebo 

porozumění. Samotný moment smrti se stává vrcholným zážitkem 

života“.   

Na konci svého života mají někteří lidé typické a silné zážitky, které však 

mohou prožívat pouze oni a nikdo je s nimi nedokáže sdílet.  
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5. „Důstojné umírání je takové umírání, ve kterém je člověk sám sebou tak 

 dlouho, jak jen je to možné, pokud možno až do samého konce“.  

Mnoho lidí vyslovuje přání zemřít doma, v pohodlí a mezi svými 

blízkými.  

 

Výsledky, které přinesl výzkum k této práci, těchto pět výše uvedených 

tvrzení v podání KASTENBAUMA (In TOMANCOVÁ, 2006, s. 45 - 47) 

jen potvrzuje.  

 

Podle mého názoru velmi zajímavé poznatky a zjištění přinesl výzkum 

veřejného mínění uskutečněný v roce 2003 v rámci projektu „Podpora 

rozvoje paliativní péče v České republice“. V odpovědích respondentů se 

tehdy objevily konkrétní obavy a přání lidí, které byly v této době u nás 

spojené s umíráním (Umírání a paliativní péče v ČR, 2004). 

Více než jedna třetina dotázaných uvedla, že se bojí bolesti a téměř stejně 

podstatná byla také obava ze ztráty soběstačnosti. Téměř jedna pětina lidí 

uvedla, že se obávají odloučení od blízkých a duševního strádání. Těsně za 

touto skupinkou obav byl strach ze ztráty důstojnosti a osamocení (Umírání 

a paliativní péče v ČR, 2004). 

Tento výzkum se také kromě jiného zabýval otázkou, kde obyvatelé ČR 

nechtějí umřít. Výsledek byl naprosto jednoznačný – instituce určené k péči 

o nevyléčitelně nemocné a umírající (konkrétně léčebny dlouhodobě 

nemocných, domovy důchodců a nemocnice) byly odmítány nejvíce. Zde si 

nepřálo zemřít 80% z respondentů, kteří se odpovědi na tuto otázku 

položenou v rámci tohoto výzkumu nevyhnuli. Ukázalo se, že si lidé v naší 

zemi přejí umírat převážně doma a ne jinde. Jasně zvítězilo domácí 

prostředí. Nemusí to ale být sám domov, nýbrž spíš domácnost blízkých lidí 

(Umírání a paliativní péče v ČR, 2004). Tato skutečnost mě natolik oslovila, 

že jsem posléze svůj výzkum k této práci zaměřila právě na umírání 

v domácím prostředí za podpory a pomoci rodiny a blízkých. Toto se podle 

mě za určitých okolností a podmínek nejvíce blíží k naplnění tzv. 

„důstojného umírání“.  



  16 

Ze všeho, co bylo řečeno, se ukazuje, že pro dnešního člověka je zřejmě 

nejdůležitějším prvkem důstojného umírání osobní blízkost druhého 

člověka.  

Tím je z umírání a ze smrti učiněn sociální akt, který může vytvořit 

předpoklad pro důstojný odchod ze života (TOMANCOVÁ, 2006).  

Velmi podobně pohlíží na smrt rovněž KÜBLER-ROSSOVÁ (1992). 

Charakterizuje ji jako „zhuštěnou socializaci“.  

  

 

2.2    Příčiny strachu lidí ze smrti 

  

Považuji za vhodné a přínosné v této části práce, vzhledem k výše 

zmíněným obavám dnešních lidí spojených s umíráním (část 2.1), zaměřit 

na chvíli pozornost také na kořeny či příčiny strachu ze smrti, z něhož podle 

mne tyto obavy vyrůstají, a který, i když třeba jen nevědomě, prožíváme asi 

téměř všichni.  

 

I když zřejmě není žádná skutečnost tak absolutně jistá a všem lidem tak 

známá jako je zákon smrti, přesto toho o smrti víme jen velmi málo. Dalo 

by se říci, že téměř nic (BEZDĚK, 2007). 

Také KÜBLER-ROSSOVÁ (1997, s. 34) uvedla: „Nechápala jsem, jak 

je možné, že ještě nikdo nepodrobil téma smrti opravdu serióznímu 

výzkumu”.   

Každý den všude na světě lidé umírají. A přesto, že jsme společností, 

která člověka dokáže poslat na Měsíc a zase ho v pořádku a bezpečně 

dopravit zpátky, nevynaložili jsme žádné úsilí na to, abychom nějak jasně a 

jednoznačně definovali lidskou smrt. Není to zvláštní? (KÜBLER-

ROSSOVÁ, 1997). 

 

Podle BEZDĚKA (2007) se zpravidla o smrt ani příliš nestaráme a 

myšlence na smrt se často lehkomyslně vyhýbáme. Přednost raději dáváme 

záležitostem běžného denního života. Mnozí tak dělají s výmluvou, že je 

dost času myslet na smrt, jiní úmyslně vyplňují celé své myšlení a cítění tak, 
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aby myšlenka na smrt nemohla kalit a znepokojovat jejich vědomí, a 

konečně mnozí sice u sebe vnímají potřebu se jí zabývat, ale odkládají to ze 

dne na den, protože jim chybí odvaha se opravdu někdy zastavit a směle se 

jí podívat do očí.  

Problém spočívá v tom, že si vždy myslíme, že to bude někdy 

v budoucnu (DALAJLAMA, 1998).  

Snažíme se vyhýbat tomuto tématu a činíme tak, i když nás jednou smrt 

postihne všechny, bez rozdílu věku či postavení (BEZDĚK, 2007). 

DALAJLAMA (1998, s. 67-68) k tomu dále dodává: „Ale takový je 

zákon přírody, že o tom, kdo půjde první a kdo zůstane, není nic jisté. (…) 

Ani žádná vojenská moc nemůže přemoci smrt. Ani ten nejbohatší člověk se 

nemůže ze smrti vykoupit, ani ten nejvychytralejší nemůže smrt oklamat 

nějakým trikem. (…) Když smrt udeří, nikdo další nemůže pomoci“. 

 

 Kladu si proto otázku, stejně jako si ji podobně položil i BEZDĚK 

(2007): „Jaký je skutečný důvod toho, že se člověk tak lehkomyslně a 

zbaběle vyhýbá právě otázce smrti tak, jak to nedělá u žádné jiné z otázek, a 

to přesto, že všemu jinému můžeme uniknout, jen smrti ne?“ 

Příčinu tohoto počínání vidím stejně jako BEZDĚK (2007) ve strachu ze 

smrti. Tento strach pak následně vysvětluje tím, že k přirozenosti člověka, 

jenž je obdařený pudem sebezáchovy, patří zároveň touha po životě a jisté 

lpění na něm, a smrt je jeho naprostou negací, neboť smrtí každý život 

končí. Proto se smrt pro člověka stává něčím nepochopitelným a zároveň 

strašným. Tato hrůza se podle výše uvedeného autora navíc dále ještě 

zvětšuje naprostou nejistotou a neznalostí toho, co nás vlastně za branou 

smrti očekává. A to proto, že každá nejistota a neznalost lidskou duši děsí.  

Jednu z dalších příčin strachu ze smrti spatřuje BEZDĚK (2007) v 

našich zkušenostech, že smrt, a hlavně příprava na ni, bývá velmi často 

doprovázena větším nebo menším utrpením.  

 

RŮŽIČKA (2003) svým míněním navíc poukazuje na existenci jistého 

vztahu mezi strachem ze smrti jednotlivce o sebe samého a strachem o 

společenství, ve kterém tento člověk žije, který vysledoval v minulosti. 

Podle něj souvisí strach ze smrti s prožíváním odcizenosti, kterou takovýto 
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jedinec zažívá při některých komunitních situacích, a to tehdy, když je 

intenzivně koncentrován na jiné než společně sdílené a sdělované věci, nebo 

když se cítí být komunitou odmítán. S tím vším souvisí i změna strachu ze 

smrti. Tento názor dále doplňuje tvrzením, že se lidé dříve strachovali o 

existenci komunity či skupiny tím méně, čím více se báli o sebe. 

 

Ač je dnes smrt vnímána převážně negativně, postoje k ní se podle 

kultur a historických období významně liší. V tradiční společnosti 

oslabovalo úzkost ze smrti náboženství. Také společný život několika 

generací na jednom místě dával více vyniknout prvku střídání generací, a 

tedy smrti jako něčemu přirozenému (JANDOUREK, 2001, s. 218). 

 

Podobný názor na věc ukazuje také další zdroj. Obdobně, jako již výše 

jiní, uvádí, že záporný postoj lidí ke smrti pramení ze dvou základních věcí: 

je to jednak strach ze smrti a ztráty vlastní existence, a pak strach z umírání, 

které může být dlouhé a bolestné4. Dlouhé umírání však ještě neznamená 

špatnou smrt. Člověk, který dospěje ke smíření se svou konečností, může 

užívat každého okamžiku, kdy je v kontaktu se svými blízkými, kdy se 

může radovat třeba jen z nějakých maličkostí, a přitom již může být 

připraven ke klidnému odchodu. 

Přestože je smrt nedílnou součástí života, nedovedeme se s ní smířit, 

odmítáme ji, snažíme se ji ze života vytlačit. Neumíme o ní mluvit. 

Umírající často zůstávají se skutečností blížící se smrti sami, protože 

nenacházejí způsob, jak by mohli své pocity a úvahy o blížícím se konci 

s někým sdílet. Prostor k rozhovoru o smrti často nepřipouštějí lidé okolo, 

ale nezřídka si ho ze strachu nebo rozpaků uzavře i sám umírající. Dříve 

byli lidé mnohem více v kontaktu se vším, co se smrtí souvisí. Věřili 

v posmrtný život, uměli smrt vnímat a přijímat přirozeně. Posledních sto let 

přineslo velké změny. Člověk se více přiklonil k materii a stal se 

osamělejším a vykořeněným (HAVRÁNKOVÁ In VODÁČKOVÁ, 2002). 

 

 

                                                           
4 http://www.sweb.cz/psychologie.html 
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2.3    Právo na důstojné umírání 

 

Z mého pohledu by bylo jen dílčí, kdybych zde neuvedla také souvislosti 

a zakotvení fenoménu „důstojného umírání“ v našem dnešním platném 

právu.  

 

 Závaznost lidských práv spočívá v podstatě člověka jakožto subjektu 

s vlastní hodnotou - osobní důstojností, která je nedotknutelná. Takový 

člověk má právo na soužití ve společném světě s ostatními lidmi. Má právo 

být svobodný od jakéhokoli násilí, být svobodný ve svých myšlenkách a 

řečech, ve svém náboženském a politickém přesvědčení. Podobné 

zdůvodnění lidských práv zaznívá v tom, že je lidská osobnost vyzdvižena 

za základ a cíl všech sociálních institucí a z toho odvozuje práva na svobodu 

i práva občanská, politická a hospodářská, společenská a kulturní5.  

 

Podle TOMEŠE a KOLDINSKÉ (2003, s. 137) „d ůstojnost spolu 

s rovností a svobodou tvoří v podstatě tři základní stavební kameny, které 

spolu se solidaritou představují všeobecnou koncepci lidských práv“. 

Příkaz k její ochraně se objevoval v náboženských a filozofických listinách. 

Později tomu tak bylo i v mezinárodních a vnitrostátních ústavně právních 

dokumentech. Níže je citováno z těch, které jsou pro nás (v návaznosti na 

Českou republiku) svým významem podstatné a platné. 

 

 V Preambuli Charty spojených národů6 z roku 1945 se říká: „My, lid 

Spojených národů, jsouce odhodláni (…), prohlásit znovu svou víru 

v základní lidská práva, v důstojnost a hodnotu lidské osobnosti…“.  

Podle Všeobecné deklarace lidských práv7 vyhlášené generálním 

shromážděním spojených národů v roce 1948 je dokonce právo na 

důstojnost základním lidským právem. Už v 1. článku se píše: „Všichni lidé 

                                                           
5 www.tf.jcu.cz/getfile/10d2cfd94a1eca0c 
6 http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/charta-organizace-spojenych-narodu-a-statut-   

mezinarodního-soudniho-dvora.pdf 
 
7 http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/vseobecna-deklarace-lidskych-prav.pdf 



  20 

se rodí svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni 

rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství“.  

 Také Charta základních práv Evropské unie z roku 2000 začíná 

ustanoveními o důstojnosti. V 1. článku se říká: „Lidská důstojnost je 

nedotknutelná. Musí být respektována a chráněna“  (cit. dle TOMEŠE a 

KOLDINSKÉ, 2003, s. 139).    

 Dnes, kdy je po celém světě požadován respekt k lidské důstojnosti a 

dodržování lidských práv, náš právní řád přebírá tuto formulaci v Listin ě 

základních práv a svobod8 z roku 1993, která je nedílnou součástí Ústavy 

ČR. Jedná se tedy o závazný dokument. Píše se zde v čl. 1.: „Lidé jsou 

svobodní a rovní v důstojnosti a právech. Základní práva a svobody jsou 

nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné“.  

 

I když obsah pojmu „důstojné umírání“ dosud nebyl přesně definován, 

lze pozorovat shodu v názorech, že současný stav péče o umírající a jejich 

rodiny a blízké musí doznat kvalitativní změny, o jejichž realizaci usiluje 

celá řada organizací. Jednotlivé národní organizace se mohou stát členy 

Světové federace společností usilujících na právo na smrt (tímto se rozumí 

právo na důstojnou, přirozenou smrt) (KOŘENEK, 2001). Tato 

problematika není lhostejná ani velkým mezinárodním organizacím, mezi 

něž patří i Parlamentní shromáždění Rady Evropy. Je podle mne zajímavé 

se v tomto ohledu, alespoň ve stručnosti, podívat na určité časově navazující 

souvislosti, fakta a z nich vyplývající návrhy řešení této problematiky. 

Již v roce 1976 v rezoluci č. 613 deklarovalo Parlamentní shromáždění, 

„že umírající nemocný si nejvíce ze všeho přeje zemřít v klidu a důstojně, 

pokud možno v komfortu a za podpory jeho rodiny a přátel“ 9. 

Konvence o ochraně lidských práv a lidské důstojnosti, s ohledem na 

aplikaci biologie a medicíny, od té doby sice vyjádřila důležité zásady a 

připravila cestu, nevěnovala se však explicitně specifickým potřebám 

nevyléčitelně nemocných nebo umírajících lidí. 

                                                           
8 http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html 
9 http://www.umirani.cz/charta-prav-umirajicich.html, bod 3. 
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Později pak v roce 1999 byl proto přijat Parlamentním shromážděním, a 

to převážnou většinou jeho hlasů, dokument pod názvem Doporučení Rady 

Evropy č. 1418/1999 „O ochraně lidských práv a důstojnosti smrtelně 

nemocných a umírajících“ - tzv. „Chartu práv umírajících“10.  

Shromáždění v něm vyzývá členské státy Rady Evropy, aby ve svých 

zákonech stanovily nezbytnou legislativní i sociální ochranu, jež by 

zabránila nebezpečím a obavám, se kterými mohou terminálně nemocní 

nebo umírající lidé být v právním řádu konfrontováni. Zmíněná nebezpečí a 

obavy jsou v tomto dokumentu pak vyjmenovány a popsány v jednotlivých 

bodech. 

Toto Doporučení vychází ze zjevné skutečnosti, že základní práva, která 

jsou odvozena z důstojnosti nevyléčitelně nemocných nebo umírajících 

osob, jsou ohrožena, a to převážně následujícími faktory11: 

• „nedostatečnou dostupností paliativní péče a dobré léčby bolesti;  

• častým zanedbáváním léčby fyzického utrpení a nebráním zřetele na 

psychologické, sociální a spirituální potřeby;  

• umělým prodlužováním procesu umírání buď nepřiměřeným používáním 

medicínských postupů, nebo pokračováním v léčbě bez souhlasu 

nemocného;  

• nedostatečným kontinuálním vzděláváním a malou psychologickou 

podporou ošetřujícího personálu činného v paliativní péči;  

• nedostatečnou péčí a podporou příbuzných a přátel terminálně 

nemocných či umírajících osob, kteří by jinak mohli přispět ke 

zmírnění lidského utrpení v jeho různých dimenzích;  

• obavami nemocného ze ztráty autonomie, že bude závislým na rodině i 

institucích a stane se pro ně zátěží;  

                                                           
10 http://www.umirani.cz/charta-prav-umirajicich.html 
 
11 tamtéž, bod 7. 
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• chybějícím nebo nevhodným sociálním i institucionálním prostředím, 

které by mu umožňovalo pokojné rozloučení s příbuznými a přáteli;  

• sociální diskriminací, která je vlastní umírání a smrti“ . 

Shromáždění proto na základě výše uvedených faktorů doporučilo 

Výboru ministrů vyzvat členské státy Rady Evropy, aby ve všech ohledech 

respektovaly a chránily důstojnost nevyléčitelně nemocných nebo 

umírajících lidí, a to danými konkrétními opatřeními, která v této Dohodě 

uvádí.  

Podstatou „Charty práv umírajících“ je na prvním místě právě „ochrana 

důstojnosti všech lidí a práva, která z ní lze odvodit“ 12. I zde, jako také již 

ve všech předešlých výše uvedených dokumentech, je odvozena povinnost 

respektovat a chránit důstojnost všech nevyléčitelně nemocných a 

umírajících osob, která vyplývá „z nedotknutelnosti lidské důstojnosti a to 

ve všech obdobích života“13.  

Existují další pro nás platné dokumenty vztahující se k ochraně lidské 

důstojnosti, ale vzhledem k rozsahu této práce je zde již neuvádím. Mým 

cílem v této části bylo ukázat a nastínit podklad, ze kterého současné právo 

na důstojné umírání lidí u nás vyrůstá, a ve kterém je možné hledat jeho 

kořeny.  

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                           
12 http://www.umirani.cz/charta-prav-umirajicich.html, bod 1. 
 
13 http://www.umirani.cz/charta-prav-umirajicich.html, bod 5. 
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3    FÁZE UMÍRÁNÍ  

 

 

Domnívám se, že abychom měli možnost lépe porozumět těžce 

nemocným či umírajícím lidem a pochopit jejich reakce či chování 

v určitých situacích, je dobré seznámit se v této kapitole s výsledky 

výzkumu procesu umírání již výše citované lékařky Elizabeth Kübler-

Rossové, která tomuto výzkumu zasvětila svůj život. 

Elizabeth Kübler-Rossová popsala velmi podrobně fáze, kterými 

prochází umírající člověk. Uvádí pět hlavních fází umírání, z nichž se 

mohou některé opakovat spolu s novými atakami nemoci (KÜBLER-

ROSSOVÁ, 1992). 

 

 

3.1   První fáze: Reakce šoku, popření a izolace 

 

 „V ětšina z více než dvou set pacientů, kterých jsme se ptali, reagovalo 

na nález zhoubného onemocnění takto: „Já? To není možné!“ Byli to ti, 

kterým byla pravda řečena, ale i ti, kteří to ponenáhlu zjistili sami“ 

(KÜBLER-ROSSOVÁ, 1992, s. 15). 

Bezprostřední reakcí na zjištění život ohrožující choroby je šok (prudká 

reakce, která rychle odeznívá), který postupně přechází do fáze odmítání 

skutečnosti (HAVRÁNKOVÁ In VODÁČKOVÁ, 2002). Člověk nemůže 

uvěřit tomu, že je to pravda. „Určitě je to omyl, to se netýká přece mne, kdo 

onemocněl, je to chybná diagnóza anebo byly zaměněny moje výsledky 

s výsledky někoho jiného.“ Se svým popřením se člověk uzavírá do izolace.                            

 Touto tzv. pštrosí politikou reaguje zvláště ten pacient, který byl o své 

nemoci informován příliš brzy někým, kdo jej a jeho psychiku neznal. 
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 „Fáze popření bývá ukončena kolotočem léčby, který nemocnému rychle 

vyvrátí, že se vlastně nic neděje“ (HAVRÁNKOVÁ In VODÁ ČKOVÁ, 

2002, s. 309).   

 

 

3.2   Druhá fáze: Zlost a hněv 

 

Po zavírání očí nad skutečností následuje povětšině zloba, nevraživost, 

závist. Pacient si klade otázku: „Proč právě já?“ S nemocným ve zlostné 

fázi reagování to mají rodiny a pomáhající personál velmi těžké. Nemocný 

reaguje, jako by mu jeho okolí ublížilo (KÜBLER-ROSSOVÁ, 1992). 

 Své negativní emoce nemocný velmi těžko ovládá. Je plný zmatku a 

protestu. Prožívá pocity viny, snaží se přijít na to, co udělal ve svém životě 

špatně, za co musí nyní trpět. Zmítá se v pocitech křivdy, zlobí se na celé 

své okolí. Nic mu není vhod, a přitom si někde v koutku své duše 

uvědomuje, že ti lidé, na kterých si vylévá zlost, za jeho nemoc nemohou. 

Proto se cítí zahanbeně, ale pomoct si nemůže (HAVRÁNKOVÁ In 

VODÁČKOVÁ, 2002). 

 

 

3.3   Třetí fáze: Vyjednávání, smlouvání 

  

Třetí, spíše prchavá fáze, je méně známá, pro pacienta je však velmi 

často důležitá, neboť na ni spoléhá jako na svého pomocníka. Když v první 

fázi tápe a není schopen si uvědomit skutečnost nebo se k ní nechce znát, 

v druhé fázi se hašteří s Bohem a světem, pokouší se ve třetí oddálit příchod 

nevyhnutelného, můžeme říct tzv. obchodním vyjednáváním (KÜBLER-

ROSSOVÁ, 1992).  

Situace, která byla pro nemocného zamlžená, se vyjasnila. Nyní už ví, že 

choroba definuje situaci a že nemůže spoléhat na zázrak. Uvažuje o smyslu 

života, přemýšlí, jak naplnit čas, který ještě zbývá, co by ještě rád prožil a 

udělal. Smlouvá o čas, aby ještě mohl stihnout to, co si předsevzal. Častým 

přáním umírajících je dožít se chvíle, až jejich dítě dostuduje, dožít se jeho 
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svatby apod. Taková přání jsou silnou motivací pro nemocného. Člověk 

zmobilizuje své síly a žije (HAVRÁNKOVÁ In VODÁČKOVÁ, 2002). Má 

důvod, proč ještě žít. 

Z praxe také známe případy, kdy umírající celé své okolí překvapil tím, 

že počkal na někoho ze svých milých, s kým se toužil rozloučit, a 

bezprostředně po tomto setkání zemřel. 

V této fázi nemocný většinou přehodnocuje své názory, své pocity a 

postoje, smlouvá o čas. 

Smrtelně nemocný pacient používá podobnou taktiku jako děti, když o 

něčem smlouvají se svými rodiči. Nejprve žádají, potom způsobně prosí, ale 

nakonec na „ne“ reagují vzdorem, dupáním. Ale po určité době si vše znovu 

promyslí a rozmyslí a uvažují o změně způsobu, jak dosáhnout toho, po čem 

tak touží, co by tak moc chtěly mít. Pacient očekává, že za dobré chování 

bude odměněn. Jeho hlavní přání je skoro vždy prodloužení života a často 

také, aby aspoň několik dní byl bez bolestí a obtíží (KÜBLER-ROSSOVÁ, 

1992). 

 

 

3.4   Čtvrtá fáze: Deprese 

 

Fyzický stav nemocného se zhoršuje. Stále zřetelněji se dopracovává 

poznání, že směřuje ke smrti a že z této své cesty neunikne. „P řichází 

hluboký smutek nad ztrátou zdraví, nových možností, další budoucnosti. 

Rozvíjí se obraz deprese“ (HAVRÁNKOVÁ In VODÁČKOVÁ, 2002, s. 

310).   

Když smrtelně nemocný sám sebe už déle nemůže obelhávat a je mu 

jasno o povaze jeho nemoci, když prožívá její ataky, když musí znovu do 

nemocnice, když vstupují vždy nové symptomy a on se stává stále slabším, 

pak už stav nemůže odbýt smíchem. Zlost pak ustupuje pocitu hrozné ztráty. 

To ztracené má více stránek. Pacientka s rakovinou prsu se rmoutí nad 

změněným zevnějškem, pacientka s rakovinou dělohy vnímá, že přestává 

být ženou. A přece je to jen jedna ze ztrát, kterou každý pacient v takové 

situaci musí přijmout. Léčení a pobyt v nemocnici vedou k velkému 



  26 

finančnímu zatížení; často odpadají nejprve malé radosti, potom i vžitý 

životní standard. Často pacient ztrácí pracovní místo, protože už je nemůže 

zastávat, nebo zamešká mnoho dní. Je-li nemocná např. žena-matka a je 

třeba zaopatřit děti, pak jí to přináší žal a pocit viny (KÜBLER-ROSSOVÁ, 

1992). 

 Všechny tyto příčiny depresí zná téměř každý, kdo má co činit 

s nemocnými. Já osobně se domnívám, že také často zapomínáme, že se 

kromě toho musí pacient vyrovnávat s velkou bolestí a myslet na svůj 

definitivní odchod ze světa. 

Podle KÜBLER-ROSOVÉ (1992) existují v této fázi dva druhy deprese. 

První druh deprese je reaktivní, druhý pak přípravný. Oba jsou velmi 

rozdílné. Vcítíme-li se do duševních pocitů těžce nemocného člověka, 

vidíme příčiny zoufalství i nerealistické pocity studu a viny, které často 

provázejí první formu deprese. Přitom může pomoci i sdělení pacientce, že 

po chirurgickém zákroku se dál může cítit jako žena. Velkou pomocí je, 

když se jí někdo postará o potřebné změny v domácnosti, především když je 

nutné zajistit péči o děti nebo bezmocné staré rodiče. Mnohokrát se deprese 

může rychle zlepšit tím, že jsou ošetřeny či vyřešeny otázky důležité pro 

život pacienta.  

V tomto období se nemocný vymaňuje ze svých sociálních vztahů. 

Každý nemocný touží po životě, i když akceptuje blížící se konec - a právě 

v tomto smyslu je smutek zcela normální. Takový velký smutek vede 

příležitostně i k tomu, že nemocný žádá „vysvobozující injekci", protože by 

chtěl zkrátit proces čekání. Zde je nejdůležitější pacientovi pomoci, aby se 

mohl vyrovnat s osudem (DOSTÁLOVÁ, 1986). 

Nemocný je v postavení, že ztrácí vše, co miloval. Já vnímám tuto 

skutečnost tak, že každý, kdo se může projevit a vyjádřit svou bolest, se 

obvykle smíří se svým osudem lehčeji a je vděčen těm, kteří u něj v tomto 

stadiu deprese setrvávají a pečují o jeho potřeby, aniž by stále dokola 

opakovali, že nemá být smutný. 

Druhý druh deprese pak nevzniká z utrpěné ztráty, nýbrž ze ztráty 

hrozící. Tato druhá forma probíhá dle autorky KÜBLER-ROSOVÉ (1992) 

oproti první většinou velmi tiše. Pacient má rozhodovat, co a jak uspořádat 
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a začíná se více zabývat věcmi nastávajícími. Přílišné rozptylování 

nemocný v této fázi většinou sám odmítá. 

 

 

3.5   Pátá fáze: Souhlas, smíření (rezignace) 

 

 Závěrečnou fází klasického průběhu umírání dle KÜBLER-ROSOVÉ 

(1992) je přijetí pravdy, akceptace role vážně nemocného.  

„Po přijetí pravdy se člověk může dostat do stavu vnitřního klidu, míru a 

vyrovnanosti, ale stejně tak může nastat rezignace a beznaděj“  

(HAVRÁNKOVÁ In VODÁ ČKOVÁ, 2002, s. 310). 

 Pokud má nemocný dosti času a neumírá náhle, pokud se mu dostává 

pomoci k překonání prvních fází, dosáhne stadia, v němž nepřijímá svůj 

osud už tak hněvivě a sklíčeně. Už se vymluvil ze svých emocí, závisti vůči 

zdravým, ze zloby ke všem, kteří nemají smrt na dosah. Je sice zřejmě dosti 

unavený, většinou dosti slabý a potřebuje často v krátkých intervalech 

podřimovat nebo spát. Je to ale jiný spánek než v době deprese, kdy mu 

ulehčoval od bolesti. Už nemá kam unikat ani uhýbat a nepřichází ani chvíle 

zotavení. Ponenáhlu vzrůstá potřeba hodiny spánku protahovat, ovšem 

v obráceném pořadí. Tato fáze znamená do jisté míry rezignaci ve smyslu 

„k čemu také“ nebo „teď už nemohu dál bojovat“. 

 Poznámky nemocného člověka v tomto stadiu umírání poukazují na to, 

že spěje ke konci, ale neukazují ještě, že nemocný přijímá svůj osud 

odevzdaně. Ukazují konec v dohlednu, neznamenají však, že nemocný boj 

přijímá. 

 Fáze souhlasu se nesmí chápat jako šťastný stav. Je ale osvobozena od 

krutých pocitů. Zdá se, že bolest odešla, že boj již neexistuje a že nyní 

nastává čas „posledního klidu před dlouhou cestou“. V tomto údobí obvykle 

rodina nemocného potřebuje více pomoci, podpory a porozumění než sám 

pacient (KÜBLER-ROSSOVÁ, 1992). On už do jisté míry dosáhl pokoje 

v duši a okruh jeho zájmů se stále více úží: chce, aby byl ponechán v klidu a 

aby byl co nejméně rušen zprávami a problémy vnějšího světa. Návštěvníci 

už někdy nejsou vítáni a nemocného nacházejí v mlčenlivé náladě. 
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Komunikace se omezuje spíše na gesta než na slova, často je to jen pohyb 

ruky, který naznačuje, co si tento člověk přeje. Nemocný nás někdy jen drží 

za ruku a prosí, abychom u něj zůstali sedět.  

 Takové okamžiky mlčení se pro lidi, kteří se v přítomnosti umírajícího 

cítí stísněně, mohou stát smysluplným druhem komunikace. Třeba jen tak 

spolu poslouchají zpívajícího ptáka, pozorují oknem kvetoucí stromy, nebo 

jen tak spolu jsou a zažívají vzájemnou existenci.  

Dle mého názoru to jsou velmi vzácné okamžiky v životě. Naše 

přítomnost nemocnému naznačuje, že při něm stojíme až do konce a to je 

pro něj, domnívám se, v tu chvíli to nejpodstatnější. Je v rozpoložení, kdy 

ví, že nemusí mluvit, že všechny důležité záležitosti už vyslovil a zařídil a 

zbývá už jen čekat na naplnění osudu. Vědomí toho, že nebyl ponechán sám 

sobě, a i když už víc nemůže mluvit, jeho pohledy a jeho gesta říkají často 

víc než všechna slova světa. 

Útěcha nemocného člověka ve fázi souhlasu tkví především v pocitu, že 

není sám a jeho blízcí mohou objevit, že umírání nemusí být tak strašné, jak 

si všichni lidé myslí, když se vyhýbají pohledu umírajícího. Naopak, 

můžeme v něm najít vše, co nám chce ještě tento člověk říci. 

Je jen málo pacientů, kteří bojují až do konce a nedosáhnou fáze 

souhlasu. Ale jednoho dne přeci řeknou: „Jednoduše už nemohu dál“. 

V tomto okamžiku je boj dobojován. Rodina a lidé v nemocnici však tyto 

pacienty chybně považují za zvláště houževnaté a dávají jim svým 

chováním najevo, že pokládají připravenost k umírání za zbabělou rezignaci 

a za nějaký druh klamu (KÜBLER-ROSSOVÁ, 1992). 

Dle téže autorky lze do tohoto stadia dojít dvěma cestami (jak je 

uvedeno výše). 

Jsou pacienti, kteří sem dojdou s malou nebo menší podporou okolí – 

stačí jim mlčenlivé porozumění bez intervencí (toto bývá u starších 

nemocných, kteří vědí, že jsou na konci života, kteří si odpracovali své, 

vychovali děti a splnili tzv. všechny své úkoly, znají smysl svého života a 

dívají se spokojeně na svůj život zpět). 

 Je jen málo šťastných, kteří mohou dosáhnout obdobné fáze po tělesné a 

duševní stránce. Jsou to ti, kteří mají postačující čas k přípravě na smrt.  
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KÜBLER-ROSSOVÁ (1992) uvádí, že viděla často v domovech starých 

lidí tyto lidi umírat ve stadiu souhlasu, bez strachu a zoufalství, ve stavu, 

který připomínal období dětství. 

Tak se obracíme na konci našich dnů, když jsme svou práci dokončili a 

odevzdali, těšili se a měli radost z úspěchů a smířili se s neúspěchy, zpět do 

fáze, ze které jsme vyšli. Kruh života se uzavírá. 
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4 PÉČE O UMÍRAJÍCÍ  

 

 

4.1   Postoje pečujících      

 

 Je velmi důležité na začátku této kapitoly podotknout, že péče o 

umírajícího je cosi vzájemného. Nejedná se pouze o péči v jednom směru, 

totiž směrem k umírajícímu. Každý z ošetřujících by toto měl mít neustále 

na zřeteli. Každý z nich by měl znát své hranice, respektovat je u sebe i 

druhých a nepřekračovat je svým chováním a svými postoji, což by jen 

prospělo k oboustranně zdravému vztahu a také účelu, pro který tento vztah 

vytvořili.  

Samozřejmě, nemalou úlohu zde hrají také osobní aspekty (osobnostní 

rysy, osobnostní zvláštnosti atd.). Pečující by na ně neměl zapomínat ani 

v těch těžkých chvílích, které bude s umírajícím člověkem zažívat. Právě 

proto je prioritou číslo jedna u toho, kdo péči druhému poskytuje, zaujetí 

postoje k sobě samotnému. Další postoj, který by měl pečující zaujmout, je 

postoj k vlastní smrti. Je dobré, aby se pečující o toto téma zajímal a 

připustil si skutečnost vlastní konečnosti. To vše hlavně proto, aby mohl 

lépe a svobodněji fungovat jeho vztah k umírajícímu, aby se nebránil jeho 

otázkám, které se smrtí souvisí. 

„Kdo pečuje o umírající, musí umět být opravdový“ (BLUMENTHAL-

BARBY, 1987, s. 49).  Pečující by se neměl schovávat za svůj profesionální 

postoj a ukrývat tím svoji přirozenou lidskost se svými silnými a slabými 

stránkami. Na základě zkušenosti, kterou mám, se tak pomáhá vybudovat 

vztah založený na důvěryhodnosti a otevřenosti. 

Podobně je tomu u pravdivosti, která by pečujícímu také neměla být cizí. 

Pacient ocení, když slyší pravdu, i když není vždy příjemná. Samozřejmě 

velmi záleží na tom, jakou formou, jakými slovy a s jakým přístupem ke 

sdělování pravdy umírajícímu přistupujeme. Je důležité neopomíjet stav a 
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momentální rozpoložení toho, komu danou skutečnost sdělujeme. To 

nepochybně souvisí s oprávněnou touhou nemocného po zachování 

důstojnosti i v posledním úseku jeho života. 

 

 

4.2   Chování umírajících 

 

 Pochopil-li umírající, ať už vědomě nebo nevědomě, že se přiblížil jeho 

konec života, je nucen se s tímto vyrovnat. Tento člověk má mnoho 

možností, jak získat informace a přímými důkazy jsou mu také potíže, které 

zažívá, či léčba, kterou podstupuje. 

 Jak tedy může umírající na toto poznání reagovat? Nejprve se situaci 

snaží zvládnout na základě svých dosavadních zkušeností a znalostí, které 

má. Poznává však brzy, že tuto situaci nelze řešit obvyklými postupy. Dále 

má pouze dvě možnosti, jak se s tímto faktem vypořádat.  Buď se se 

skutečností a faktem, že umírá postupně a přiměřeně vyrovná, nebo u něj 

dojde k podvědomé obraně, která je vlastně potlačením nebo popíráním. 

Většinou nalézáme obě formy řešení. Pro chování umírajících je pak 

charakteristické jejich bloudění mezi nereálnými nadějemi a iluzemi a 

vědomým přijetím osudu, které je pro pečujícího často tak těžko přijatelné 

(BLUMENTHAL-BARBY, 1987). 

 Na jedné straně se umírající stále zabývá svým osudem, žije o mnoho 

intenzivněji a vděčněji od té doby, co ví, že asi brzy zemře. Vnímá to tak, že 

život není vůbec samozřejmostí a lze ho kdykoli odvolat. Na straně druhé - 

zanedlouho na to - může umírající překvapit své okolí tím, že začne mluvit o 

svých výhledech a dlouhodobých plánech pro příštích několik let. 

 Nejistota v chování umírajících může být vystupňována také jevem, 

který lze nazvat přecitlivělost vůči okolí. 

 Nemocní se smrtelnými nemocemi žijí většinou více vědomě, než lidé 

zdraví. Více se radují ze života, všímají si detailů, které do té doby 

přehlíželi, najednou vidí svět jaksi plastičtěji. 

 Jednou z dalších forem, jak se mohou umírající chovat, jsou úzkostné 

stavy, které jsou spojené s obavami, s nimiž se musí vyrovnat. Tyto stavy 
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mohou být vědomé i nevědomé. Jsou často maskovány jako tělesný 

symptom a nemocný je tak často pociťuje. To, co budilo dojem obecného 

symptomu, byla vlastně nezvládnutá úzkost (BLUMENTHAL-BARBY, 

1987). 

 Další příčinou obav nemocného je strach ze samoty. Vyloučení ze života 

vůbec má pro něj menší význam než vyloučení z normálního života. Tomuto 

pak odpovídá i jeho - někdy na první pohled zjevné - sobecké chování, které 

vyžaduje od jeho okolí mnoho trpělivosti. 

 Někdy nemocní žádají častější návštěvy a společnost jiných lidí, jindy 

naopak raději dávají přednost samotě.  Je důležité respektovat obojí. 

 Obavy umírajících posiluje často i další strach, a to je strach ze ztráty 

sebekontroly. Přitom nehraje roli pouze obava ze ztráty kontroly nad svým 

tělem, ale také obava ze ztráty identity v psychické i sociální sféře. Souvisí 

to s obavou ze ztráty své lidské důstojnosti, k čemuž značně přispívá i 

předpokládaná bezmocnost (BLUMENTHAL-BARBY, 1987). 

 Další z jevů, o kterém je důležité se zmínit, je vědomé či nevědomé 

uzavírání se před okolím. Tento jev přirozeně souvisí i s ubýváním sil 

nemocného. Okolí je pro něj stále méně zajímavé. Jako by se vnitřně vzdálil, 

i když se může chovat zdvořile a dodržovat konvence. Tělesný stav 

ovlivňuje rozpoložení duševní a naopak.  

 Nesmím opomenout i možné konflikty mezi nemocným a jeho 

příbuznými. Tato skutečnost pravděpodobně souvisí s již z výše popsaným 

stavem „vzdalování se“.  Nemocný se zkrátka zaobírá jinými hodnotami než 

doposud a nezřídka se chová vysloveně egocentricky a lhostejně vůči 

osudům druhých. 

     Existuje i určité procento umírajících, kteří se chtějí mstít a poškozovat 

lidi ve svém okolí.  Vnímají to jako odškodnění za to, že sami už pro sebe 

nemohou nic udělat. 

  

          Období naprosté uzavřenosti se střídají s obdobími touhy po sociálním 

kontaktu. Tyto změny mohou vyvolat u okolí takového člověka 

nepochopení. 
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 Přeje-li si nemocný mluvit s příbuznými, mělo by se mu bez odkladu 

vyhovět. Věřme, že toto jeho přání může být opodstatněno jeho touhou 

dávat ve svém životě věci do pořádku, či se s blízkými lidmi rozloučit. 

Může to patřit k jeho přáním posledním. 

     

 

4.3  Doprovázení umírajícího 

 

     Doprovázení znamená, že konkrétnímu nemocnému nabídneme, že ho 

budeme doprovázet na posledním úseku jeho životní cesty. To znamená, že 

u umírajícího zůstaneme, pokud jeho tělo bude potřebovat pomoc, že 

nebudeme nevšímaví, a jestliže si jeho duše bude přát útěchu, že budeme 

naslouchat. S umírajícím můžeme mluvit, nebo ho jen držet za ruku a sdílet 

společné mlčení. Někdy umírající člověk už nemůže mluvit a pak má jeho 

průvodce umět vystihnout, má-li k němu a za něj mluvit, nebo raději mlčet. 

Dokážeme tedy, že těžce nemocný nemusí prožívat tento úsek cesty osaměle 

a stísněně, že není odkázán jen sám na sebe. 

      

     Jak má průvodce přednést svou nabídku? Každopádně nesmí vystupovat 

jako „profík", jako někdo, kdo je nad věcí. Měl by naopak dát najevo, že se 

snaží setkat s nemocným na jeho úrovni, a že mu chce být nablízku. Na 

začátku jistě bude nemocný člověk svého průvodce i jeho nabídku 

prověřovat: „Je jeho vztah ke mně opravdu upřímný, lze se na něj opravdu 

spolehnout?“ 

     

 „Kdybychom měli sestavit malý letáček s důležitými radami pro ty, kdo 

doprovázejí umírající, rozhodně by v něm neměly chybět následující zásady: 

• jednat opravdově - neskrývat nejistotu a bolest; 

• nic nepřehánět - vnímat a respektovat přání nemocného, co se týče 

blízkosti a zachování odstupu; 

• udělat si čas - umírající vycítí, kolik času jsme mu ochotni věnovat; 

• naslouchat a chápat - mluvit i mlčet s nadějí a nechat promlouvat 

symboly" (PERA a WEINERT, 1996, s. 131). 
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„Kdo může doprovázet? Každý dospělý člověk, který si uvědomuje, že 

umírání patří i k jeho životu. Doprovázet může ten, kdo ví, že se přitom 

změní, že nezůstane takovým, jako býval dříve. Měl by počítat také s tím, že 

se při společném putování setká s projevy, které nečekal, a to nejen u 

umírajících, ale i sám u sebe a musí se s nimi nějak vyrovnat" (PERA a 

WEINERT, 1996, s. 133). 

 

     „Umírajícího smím doprovázet jen tehdy, jestliže jsem ochoten vytvořit 

vztah, jestliže on přijme moji nabídku, a když jsem ochoten přijmout svoji 

reakci na blízkost umírajícího. Nesmím si proto všímat pouze umírajícího, 

ale musím připustit své vlastní pocity a sledovat své jednání. Proto je tak 

důležitá práce v týmu, že mi poskytuje možnost, abych otevřeně mluvil o 

svých obavách a starostech" (PERA a WEINERT, 1996, s. 136). 

 

 

4.4   Umírání doma 

 

    „V mnoha případech již není třeba pacienta „přelívat“ litry infúzních 

roztoků, není třeba se udržovat v iluzi, že se o něho musí do poslední chvíle 

starat kolektiv profesionálů. K umírání a smrti, k prožívání této fáze 

lidského života, by nemělo docházet zbytečně v odosobněných a sterilních 

typech institucionálních zařízení, která společnost k tomuto účelu vyhradila.  

Ve své nemoci zakouší pacient tři ztráty - relativní odosobnění, pocity 

odcizení a ztrátu bezpečí a společenského zázemí. A je-li v nemocnici, 

prožívá všechny tyto ztráty mnohem výrazněji" (PERA a WEINERT, 1996, 

s. 131). 

 

     Umírání doma mělo po staletí ustálený rituál. Z generace na generaci tak 

přecházela zkušenost nejen jak o umírajícího pečovat, ale jak smrt vypadá 

z blízka. Lidé dokonce uměli „p ředpovídat“ jednotlivé fáze umírání 

(BLUMENTHAL-BARBY, 1987). Rodinní příslušníci tak měli možnost 
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zažít roli doprovázejícího před tím, než se stali sami doprovázenými. U 

přirozených příčin smrti hraje umírání ve vlastním domově významnou roli. 

     Je třeba vzít v úvahu samozřejmě i odvrácenou stranu mince. Pro ty, 

kteří se rozhodli o umírajícího postarat v domácím prostředí (myslím tím 

hlavně jejich příbuzné, kteří většinou nejsou profesionály, jako je tomu 

v odborných zařízeních) je to závažná úloha. V domácím prostředí jsou 

podmínky pro péči většinou ztížené. Znamená to, že musejí být pečující 

připraveni péči poskytovat prakticky neustále. A to je náročné. Jejich 

situace je ztížena tím, že lékař není dostupný vždy hned a při náhlých 

změnách stavu umírajícího jsou proto odkázáni sami na sebe. 

 Pro umírajícího má však pobyt doma naopak velké výhody. Mezi ně 

patří to, že je na toto prostředí zvyklý, je obklopen tím, co má rád a co je mu 

důvěrně známé. Dostává se mu péče od jemu příjemných a známých lidí, 

kteří ho znají velmi dobře, a znají tudíž také jeho potřeby. 

 Dalším hlediskem a výhodou pro nemocného je fakt, že je ušetřen od 

každodenní rutiny při pobytu na odděleních v zařízeních, která většinou 

není pro pacienta příjemná. 

 Pokud si přeje pacient domácí péči, a tato je možná, mělo by se od 

hospitalizace v každém případě upustit.  V případě nezbytnosti hospitalizace 

je žádoucí o tom s nemocným pohovořit a i tehdy zohlednit jeho potřeby a 

přání. V literatuře, která je dostupná, není téměř zmínka o tom, že by pacient 

měl rozhodnout o místě úmrtí. Respektování osobnosti nemocného však 

znamená, že se má v každém případě na takovémto rozhodnutí spolupodílet 

a podle možností i souhlasit (BLUMENTHAL-BARBY, 1987). 

 

 Existují zde další možnosti, jak dopřát nemocnému pobyt doma. Jedná 

se o tzv. alternativy péče nemocniční, která je nemocnému poskytována 

v jeho domácnosti.  

Jednou z těchto možností je využití určité kombinace domácí zdravotní 

péče (dle § 22, odst. a) zákona č. 48/1997 Sb.), která je hrazena ze 

zdravotního pojištění příslušné zdravotní pojišťovny klienta, a pečovatelské 

služby (dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb.), jejíž péči platí klient na základě 

dohody a ceníku výkonů. Zabezpečují ji především školené zdravotní sestry, 

fyzioterapeuti, sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách.  
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Při studiu této problematiky jsem měla možnost se seznámit také s 

průzkumem, který probíhal v Anglii. Správa sociálního průzkumu pod 

záštitou Ministerstva zdravotnictví mapovala situaci, jak servis domácí péče 

v Anglii a Walesu funguje, v jakém rozsahu je poskytován a jestli se jeho 

služby setkávají adekvátně s potřebami dané komunity. Metodou, kterou 

toto zjišťovali, byl dotazník. Ve stručném souhrnu získaných informací, 

který zde uvádím, tento průzkum zjistil, že majoritně tuto pomoc využívají 

senioři a těžce nemocní lidé, poskytují ji většinou ženy a jejich hlavní práce 

je manuálního charakteru (HUNT, 1970). I když o žádném podobném 

výzkumu, který by se však vztahoval k podmínkám v České republice, 

nevím, domnívám se, že by jeho výsledky byly velmi blízké. 

 

 Další možností, jak lze nemocnému pomoci v setrvání doma, je domácí 

specializovaná paliativní péče - tzv. domácí hospicová péče.  

Domácí (mobilní) hospice nabízí své služby nevyléčitelně nemocným 

lidem a jejich blízkým, kteří o ně doma pečují. Poskytují specializovanou 

paliativní péči, léčbu bolesti a přidružených symptomů vedenou lékaři v 

domácím prostředí pacienta a odbornou péči zdravotních sester. Dále je 

možné využít péči sociálních pracovníků, psychologa a vyškolených 

dobrovolníků. Domácí hospice spolupracují s praktickými a ošetřujícími 

lékaři pacientů a nabízí i služby pozůstalým. Tato forma péče zatím není 

v České republice hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Platy a provoz 

hospice  jsou hrazeny výhradně z grantů, darů a z plateb, kterými klienti 

přispívají na služby14. 

 

 Já osobně zastávám názor, pokud to všechny okolnosti dovolují, aby 

přímou péči umírajícímu poskytovali lidé jemu nejbližší, i když třeba s 

podporou a pomocí odborníků, která je někdy nezbytná.  

Přála bych si, aby byla tato péče vědomá, naplňovaná láskou a pokorou, 

svobodou a odvahou, s vědomím toho, že se nám některé věci na první 

pohled mohou jevit zcela jinak, než doopravdy samy o sobě jsou. 

                                                           
14 http://www.cestadomu.cz/ 
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S vědomím toho, že „jsme“, že jsme součástí něčeho většího, co nás 

přesahuje, že jsme součástí „celku“. 
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5 POZŮSTALÍ A VYROVNÁVÁNÍ SE SE 

ZTRÁTOU 

 

 

Na rozdíl od předešlé kapitoly, která se zabývala různými aspekty péče o 

umírající, tato kapitola se věnuje pozůstalým. Nabízí pohled na období, jenž 

přichází po úmrtí blízkého člověka. Věnuje se jak okamžikům přicházejícím 

bezprostředně po smrti blízkého člověka, které zahrnují také péči o mrtvé 

tělo, tak se také pokouší popsat truchlení, jakožto určitý proces, jímž se na 

jednu stranu pozůstalý odděluje od ztraceného člověka, ale současně 

k němu může v této době přijít něco zcela nového i nečekaného, např. 

v podobě nově získané síly a lepšího porozumění sobě samému i druhým. 

 

 

5.1   První minuty po smrti 

 

První minuty po smrti blízkého příbuzného bývají naplněny bezmocí, 

beznadějí, zmatkem. Klademe si otázky jako: „Co bude dál?“ nebo „Jak 

budu (budeme) bez dotyčného člověka, kterého jsme měli rádi, žít dál?“. 

Reakce na ztrátu mohou být velmi individuální a bylo by asi chybou, 

kdybychom lidem, kteří právě zažili ztrátu blízké osoby, bránili v jejich 

spontánních projevech prvního smutku, nebo je na příklad kritizovali či 

odsuzovali za jejich chování a prožívání. Tato chvíle může být pro mnohé 

velmi bolestná a zraňující. 

 Německá psycholožka Daniela TAUSCH-FLAMMEROVÁ (cit. dle 

HAŠKOVCOVÉ, 2000) doporučuje, abychom na sebe nechali působit ticho 

a zvláštnost tohoto okamžiku. Tento okamžik nemá být přehlušován 

aktivitou.  

      HAŠKOVCOVÁ (2000, s. 80) říká, že „na průchod otevřenému žalu je 

ještě čas, nejprve je nutné akceptovat ztrátu, pochopit a přijmout, že se stalo 

to, co se očekávalo.“  
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 V návaznosti na tradici je vhodné otevřít okno. 

 Vzhledem k tomu, že není jednoduché zůstat s mrtvým tělem o samotě, 

není nic nevhodného bez ostychu požádat o pomoc někoho dalšího, 

zkušeného laika nebo třeba zdravotní sestru. To podle toho, kde smrt nastala 

(HAŠKOVCOVÁ, 2000). 

  

 

5.2   Péče o mrtvé tělo          

 

 Po aktu konstatování smrti, které vždy provádí lékař, a to podle platných 

odborných kritérií, následuje rituál ošetření mrtvého těla a další kroky, které 

vedou k oficiálnímu rozloučení se zemřelým, tedy k pohřbu.  

 Metody, jak se postarat o tělo po smrti, se v různých kulturách různí. 

 Bezprostředně po smrti je třeba zajistit intimitu zemřelého a udržovat 

kolem mrtvého těla atmosféru klidu. Péče o zemřelé tělo se liší podle místa, 

kde ke smrti došlo. Pokud člověk zemřel v domácím prostředí, neprovádí se 

některé oficiální postupy, které by např. dělala zdravotní sestra v nemocnici. 

Budu se zde držet „modelu domácího“. 

 Protože ke ztuhnutí těla (rigor mortis) dochází asi až za dvě hodiny, je 

dost času na to, abychom tělo omyli a oblékli. Je lépe, pokud toto udělají 

v atmosféře soukromí a respektu členové rodiny nebo přátelé.  

Před smrtí nebo těsně po ní se umírající osoba často znečistí (pomočí, 

pokálí, pozvrací). Je tedy dobré celé tělo omýt houbou namočenou např. ve 

směsi s aromatickými bylinami a několika kapkami alkoholu, aby se 

uzavřely póry (HALIFAXOVÁ, 2004). Pozorně tělo oblečeme a umístíme, 

dříve než ztuhne. Oblečení by mělo být lehké, tělo by se nemělo překrývat 

lůžkovinami. Mělo by zůstávat v co nejchladnějším prostředí. 

Po smrti často zůstanou otevřené oči. Je proto dobré jemně přetáhnout 

víčka a zemřelému oči zavřít. Ústa zůstanou také většinou otevřená. 

Můžeme je zavřít pomocí šátku kolem hlavy.  

Poslední místo na těle, které zůstává teplé, je srdce (HALIFAXOVÁ, 

2004). 

 



  40 

 Další povinnosti se vztahují k požadovaným administrativním úkonům, 

jako je oznámení úmrtí pohřební službě, která provádí přesun těla do 

pohřebního ústavu nebo na oddělení patologie, dále pak oznámení úmrtí 

příbuzným, také kvůli pozůstalosti. 

 

 

5.3   Pohřeb a truchlení  

 

 Po smrti milovaného člověka pozůstalé čeká ještě významná etapa 

truchlení.  

     Podle modelu Virginie SATIROVÉ je zármutek jedinečný osobní proces 

a neexistuje tudíž žádný „správný“ způsob jak truchlit (cit. dle MAKI-

BANMENOVÁ, 2001). 

      Jak píše HAVRÁNKOVÁ (In VODÁČKOVÁ, 2002), je to proces, 

v němž se oddělujeme od ztraceného člověka.  

  

     DEITS (1992) radí učinit sedm kroků po ztrátě člověka: 

1.  Posuďte svůj zdravotní stav (navštivte lékaře); 

2. Věnujte pozornost tomu, co jíte; 

3. Hovořte o zemřelém člověku; 

4. Udělejte si čas na samotu; 

5. Zachovejte svůj normální režim; 

6. Dovolte druhým, aby vám pomáhali; 

7. Připusťte si zlostné pocity. 

 

Švýcarská analytička KASTOVÁ (2000) popisuje jednotlivé fáze 

truchlení, kterými pozůstalí mohou procházet: 

1. fáze: Popření  

- člověk ztrácí schopnost vnímat a prožívat. Tzv.“zamrzá“, musí žít dál, 

jako by smrt nenastala, chce věřit tomu, že to nemůže být pravda. Pokud 

se ztráta odštěpí, nastává prázdnota. Chybou je vyhnout se zármutku. 
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2. fáze: Propukání chaotických emocí 

- bolest, strach, úzkost, lítost, vztek, úleva, pocity viny, neklid, poruchy 

spánku, snaha najít viníka. Tyto všechny prožívané emoce je třeba 

vyjádřit a neuchovávat si je v sobě. Bylo by chybou neakceptované 

emoce v sobě potlačovat, naopak je zdravé přijmout je v celém procesu 

truchlení, nejen na jeho počátku. 

3. fáze: Hledání, nalézání a odpoutávání  

- člověk velmi často myslí jen na zemřelého, hledá fotografie, dárky, je 

s ním ve fantaziích, ve snech a ve svých vzpomínkách. Pozůstalý 

postupně objevuje to, co poskytl zemřelému, co mu zůstal dlužen, co 

může zastat sám, co z toho, co zemřelý představoval, je současně 

vlastností pozůstalého, a co v něm zemřelý probudil k životu. 

4. fáze: Vytváření nového vztahu k sobě a ke světu 

- pozůstalý ztrátu již akceptoval a je tedy i možné, aby bolest odezněla. 

Je možné navazovat nové vztahy. V této fázi vzniká rozpolcení – tento 

člověk se pohybuje mezi touhou začít nový plnohodnotný vztah a 

strachem opět se vázat - po zkušenosti, že ztráta blízké osoby bolí. 

 

     Podle ATTIGA (1996) se nedá nezpracovaný zármutek spravit jídlem, 

alkoholem, drogami, hněvem, fantazií, izolací, sexem, nakupováním, prací a 

ani jiným únikem. 

 

Toto období po smrti těžce nemocného blízkého bývá charakteristické 

také tím, že nejbližší zemřelého, i když obvykle v této době procházejí 

obdobím psychického utrpení, které bývá spojeno s prožíváním velkého 

smutku, získávají nyní více prostoru sami pro sebe - pro uvědomění si a 

naplňování vlastních potřeb. Dokud je těžce nemocný člen rodiny naživu, 

mají jeho potřeby většinou před potřebami rodiny a blízkých, kteří o něj 

pečují, přednost. Je to tak zřejmě přirozené – pokud je to možné, staráme se 

především o umírajícího, protože po jeho smrti už nebude čas pro něj 

cokoli dalšího vykonat (PARKES, RELFOVÁ, COULDRICKOVÁ, 2007).  

Tato výše uvedená mínění citovaných autorů potvrzují i zkušenosti 

převážné většiny respondentů, kteří se účastnili výzkumu uskutečněného 

v rámci této práce (viz. kapitola 6).   
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Kdo úspěšně projde nelehkým procesem truchlení, setká se sám se 

sebou, a lépe sám sobě rozumí. Zůstává sám se sebou v těsnějším kontaktu, 

a přitom se mu otevírají nové možnosti. To vše díky novým zkušenostem, 

které načerpal. Se zvládnutím krize přichází nově získaná síla pro jeho další 

život (HAVRÁNKOVÁ In VODÁČKOVÁ, 2002). Aby k tomu mohlo 

dojít, je podle PARKESE, RELFOVÉ a COULDRICKOVÉ (2007) potřeba 

přijmout skutečnost, že došlo ke ztrátě a projít bolestí smutku.  

 PARKES, RELFOVÁ a COULDRICKOVÁ (2007) dále uvádí, že 

jedním z nejpodstatnějších úkolů truchlení je především přehodnocení 

vlastního života.  

     „Normální proces zármutku zakončený nalezením nové identity trvá 

zpravidla jeden rok“ (HAŠKOVCOVÁ, 2000, s. 91).   

 

     Příbuzní jsou také zaměstnáni přípravou pohřbu, který se většinou koná 

za 3 – 5 dnů od úmrtí. Potřeba praktických informací o pohřbu je vysoká, 

protože člověk dnešní doby se povětšinou o takovéto věci nezajímá, dokud 

není životem postaven před tuto situaci. Poskytovatel těchto informací může 

být například sociální pracovník nebo zdravotní sestra.  

     Pohřeb je možné zadat u kterékoli pohřební služby. Podmínkou je 

předložení občanského průkazu zemřelého a občanského průkazu toho, kdo 

pohřeb zajišťuje. Je nutné také předložit doklad o úmrtí. Placení pohřbu se 

zpravidla provádí při jeho objednávce (HAŠKOVCOVÁ, 2000).          

     Úmrtní list se vystavuje obvykle týden po pohřbu, a to na matrice 

zemřelých příslušné trvalému bydlišti zesnulého. Zde také dostanete 

formulář pro vyplacení tzv. pohřebného, resp. jeho části. 

 

     Rozhodnutí o tom, jak chceme, aby s námi (s naším tělem) bylo naloženo 

poté, co zemřeme, většinou jen málokdo z nás učiní v období, kdy jsme 

ještě plni života. Někdo toto téma považuje za tabu, ale někteří lidé se 

k tomu, jak a kde by chtěli být pochováni, přece jen vyjadřují již za svého 

života.  

     Pokud znáte přání svých blízkých, pak se domnívám a apeluji zde na to, 

že je ze všeho nejdůležitější neopomenout přání zemřelého a vyplnit je.  
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6   KVALITATIVNÍ VÝZKUM 

 

 

6.1 Výzkumný záměr 

 

Tento výzkum je zaměřen na lidi, kteří v minulosti pečovali v domácím 

prostředí o svého těžce či „nevyléčitelně“ nemocného blízkého, jenž doma i 

zemřel. 

„Nevyléčitelně nemocnými rozumíme osoby, které trpí nemocí, u níž je 

pravděpodobné, že skončí jejich smrtí, a kteří nyní dospěli ke konci jakékoli 

léčby mající za cíl vyléčení nebo prodloužení života“ (PARKES, 

RELFOVÁ, COULDRICKOVÁ, 2007, s. 8). 

 

Hlavním cílem tohoto výzkumu je skrze nahlédnutí do života těchto lidí 

zjistit a zmapovat důvody a motivace, které je vedly k rozhodnutí pečovat 

touto formou. Dále zjišťuje potřeby, přání a požadavky na podporu a pomoc 

pro ně samotné i osobu, o kterou pečovali, nebo jiné další skutečnosti, které 

by jejich rozhodnutí v případě jeho opakování poznamenaly. 

Výzkum zkoumá, jak časový úsek vlastního pečování o umírajícího 

blízkého, tak také období po smrti blízké osoby. Zjišťuje tedy a porovnává 

potřeby a hodnoty pečujících i s ohledem na jejich vývoj v čase.  

 

Dalším záměrem výzkumu je zmapování toho, jak pečující prožívali 

svou roli, jakým způsobem se s touto rolí vyrovnali či stále ještě 

vyrovnávají, zda existuje něco, co jim samotným tato zkušenost přinesla a 

vzala. Dále pak zda - a popř. jak - se po této životní zkušenosti změnilo 

jejich nahlížení na svět a na život, jejich hodnoty, vztahy k okolnímu světu i 

k sobě samým.  
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6.2     Metody získávání dat 

 

 Ve výzkumu bylo použito kvalitativní metodologie, konkrétně metoda 

získávání dat pomocí rozhovoru. Z hlediska cílů výzkumu se jako 

nejvýhodnější výzkumná metoda jevil rozhovor pomocí návodu čili 

polostrukturované interview s prvky narativního rozhovoru.  

Při tomto typu rozhovoru se vytváří určité schéma, či spíše okruhy témat 

a otázek, které je potřeba v rámci interview probrat. Tím se zajišťuje, že se 

dostane na všechna pro tazatele důležitá témata. Zároveň se také nechává 

prostor respondentovi, což zaručuje, že není opomenuto něco důležitého z 

jeho života (MIOVSKÝ, 2006).  

Předem jsem sestavila okruhy otázek, které byly každému respondentovi 

položeny v rámci individuálního rozhovoru.  

 

 

6.3 Metody zpracování a analýzy dat  

 

Data získaná od respondentů byla nejdříve zaznamenávána formou 

audiozáznamu. Takto získaná data byla dále upravovaná tak, aby mohla být 

prováděna jejich obsahová analýza. To znamená, že byl audiozáznam 

přepsán do podoby textu, proběhla tzv. transkripce (MIOVSKÝ, 2006). 

Transkripce byla doslovná s tím, že text nebyl nijak upravován a slova 

nebyla dávána do spisovných tvarů češtiny, ale ponechána tak, jak byla 

řečena.  

Další fází byla kategorizace výpovědí respondentů vzhledem 

k jednotlivým otázkám. Jednotlivé segmenty textu byly přiřazeny k 

jednotlivým výzkumným otázkám.  

Poté byly metodou zachycení vzorců vyhledávány určité opakující se 

vzorce, a to v transkribovaných rozhovorech všech respondentů. Dále byla 

použita metoda prostého výčtu, kdy se zjišťuje, jak často se určitý jev 

vyskytl. Byly také hledány vztahy mezi jednotlivými kategoriemi s cílem 

pochopit zkoumané fenomény. 
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Získané informace jsem vyhodnocovala především na základě jejich 

audionahrávky a přepisu do podoby textu, ale také na základě toho, jak se 

mi v průběhu přehrávání této nahrávky či pročítání odpovědí „před očima“ 

znovu objevovaly „obrazy“ – tedy vzpomínky, se kterými se mi opakovaně 

připomínal respondentův emocionální stav, který byl vidět, a také i můj 

vlastní v průběhu rozhovoru i po něm.  

 

Při samotné analýze dat bylo tedy použito více postupů či metod. Snahou 

bylo dát získaným údajům určitý smysl, přičemž byl použit způsob spíše 

analytický (HENDL, 2005).  

 

Prioritou výzkumu nebylo samostatné posuzování jednotlivých případů - 

„příběhů respondentů“, ale spíše vyhledávání určitých souvislostí, 

podobností a odlišností, které se v nich nacházejí, a proto není uveden 

kompletní přepis všech rozhovorů.  

 

 

6.4 Metody výběru výzkumného souboru a jeho 

základní charakteristika 

 

Metody výběru výzkumného souboru byly podřízeny cílům výzkumu. 

Byla proto zvolena metoda záměrného (účelového) výběru.  

Jako respondenty jsem volila osoby, které v minulosti pečovaly o svého 

blízkého – těžce nemocného a umírajícího člověka (dále v textu označeného 

také jako nemocný/á), který také doma zemřel.  

Mojí snahou bylo vybrat skupinu respondentů, kteří zahrnují pečující 

manželky nemocných, pečující manžely, pečující děti a jiné pečující osoby. 

Zároveň jsem se snažila o zastoupení obou pohlaví. Zde jsem narazila na 

problém: bylo velmi těžké najít respondenty - muže.   

 

Pro záměr tohoto výzkumu bylo důležité, aby tito pečující byli buď 

v příbuzenském vztahu, nebo ve vztahu, který lze nazvat blízkým.  
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 Dalším kritériem při výběru respondentů bylo, aby péči poskytovali 

svému blízkému nemocnému na území České republiky. 

Zajímalo mě, jak dlouho o umírajícího blízkého pečovali, jak došlo k 

tomu, že se stali pečujícími, v jakém vztahu k nemocnému byli atd.  

 

Úmyslně jsem vybírala pouze respondenty tzv. „pozůstalé“, tedy ne 

aktuálně pečující. Vedla mě k tomu již zmíněná skutečnost, že se ve 

výzkumu zabývám jak obdobím tzv. vlastního pečování, tak i obdobím po 

úmrtí nemocného. Usoudila jsem také, že odpovědi pozůstalých mohou 

v sobě nést určitý „vzkaz“ či poselství, které v sobě skrývá možnost pomoci 

lidem, již se buďto momentálně rozhodují ohledně péče o blízkého 

umírajícího doma, nebo na ně toto rozhodování někdy v budoucnu čeká. 

Kromě toho také předpokládám, že mohou mít pozůstalí již určitý odstup od 

období, kdy péči poskytovali, a proto mohou některé věci nahlížet a vnímat 

nyní jinak, než je vnímali a prožívali v době, kdy se skutečně a aktuálně 

odehrávaly. I když zde může být ztracena autenticita okamžiku, pokládám 

odpovědi pozůstalých z důvodu časového odstupu vzhledem k záměru 

výzkumu za cennější.  

 

Konečný soubor tvoří dvanáct respondentů – pozůstalých, kteří 

v minulosti pečovali o blízkého umírajícího člověka, který zemřel doma. 

Jedná se o pečující dcery, manžely, manželku, vnučku, snachu a nejlepšího 

přítele. 

Respondenti jsou v textu označováni oslovením „respondent“, 

„dotázaný“ nebo „pečující“ bez ohledu na pohlaví. V některých případech 

je pro rozlišení pohlaví užito i označení „respondentka“. 

 

 

6.5 Příprava a průběh rozhovorů  

 

 V přípravné fázi, ještě před zahájením rozhovorů, jsem si upřesnila, co je 

předmětem výzkumu, téma jsem strukturovala a na základě toho si pak dále 

připravila sérii otázek pro potenciální respondenty.  
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Již na počátku tohoto výzkumu jsem se snažila o co možná největší 

úspěšnost realizovaných rozhovorů, proto jsem nejprve každého 

z vytypovaných a možných budoucích respondentů kontaktovala 

telefonicky. Jak se později ukázalo, byla to vhodná volba. Žádný 

z oslovených neodmítl a výzkumu se zúčastnil. Taktéž se mi tímto 

způsobem podařilo operativně dohodnout setkání v poměrně brzkém čase. 

Využila jsem přitom kontaktů, které jsem měla již ze své minulosti, a také 

kontaktů, na něž jsem dostala doporučení od svých známých.  

  Dotazované jsem předem seznámila s mým záměrem a také s tím, o co 

se vlastně jedná. Sdělila jsem jim, jak dlouho bude přibližně naše setkání a 

rozhovor trvat, k jakému účelu bude tento výzkum použit a proč jsem si 

vybrala právě je. Snažila jsem se o vysvětlení cíle a obsahu rozhovoru.  

 

 Respondenti byli ujištěni, že v rámci rozhovoru budou dodržovány 

etické zásady vedení rozhovoru, a že respondent má možnost kdykoliv 

odmítnout odpověď. Byli seznámeni s tím, že veškeré osobní údaje budou 

pozměněny, aby nebyla možná identifikace respondentů. Ve stejné chvíli 

jsem respondenty požádala o jejich souhlas, zda může být náš společný 

rozhovor nahráván. S tím souhlasili všichni. 

 

 Dále jsem se pak pro tento rozhovor snažila vhodně přizpůsobit prostor 

(požádala jsem o klid v místnosti, nebo jej sama zajistila, tak, aby nás nikdo 

nerušil atd.). Důležité pro mne bylo, aby vše probíhalo v příjemné a 

bezpečné atmosféře. 

Před ukončením rozhovoru jsem si ještě „v duchu“ zrevidovala, zda byly 

odpovězeny plánované otázky, tedy zda byl splněn cíl rozhovoru. Na úplný 

závěr jsem respondentům upřímně poděkovala.  

 

Rozhovory podle mého názoru a pocitu probíhaly v klidné a přátelské 

atmosféře. Povídání bylo ale i přesto v některých okamžicích pro většinu 

respondentů bolestivé. Jednalo se o momenty, kdy vzpomínali na minulé 

nepříjemné či smutné zážitky spojené s péčí o jejich blízkého, nebo jeho 

úmrtí, ale i ve chvílích, kdy jsme se spolu dotkli něčeho, co bylo 

momentálně aktuální. Usuzuji tak z toho, co a jak kdo říkal, z toho, jak jsem 
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vnímala jejich „řeč těla“ - z jejich výrazů v obličeji, mimiky, včetně toho, že 

se některým z nich několikrát během našeho rozhovoru zaleskly i slzy 

v koutcích očí. Chvílemi se některým rozechvěl hlas, a také se několikrát na 

čas odmlčeli, aby nabrali dech a mohli pokračovat ve vyprávění dál. 

Vnímala jsem, že téměř u všech respondentů tento rozhovor zasáhl některé 

z jejich citlivých míst, a že řada z nich o těchto věcech mluvila a někdy také 

dokonce přemýšlela poprvé.  

 

 

6.6 Vyhodnocení rozhovorů 

 

    Úvodem jsem zjišťovala následující údaje. Nejprve jsem se dotazovala 

respondentů na ně samotné. Na jejich věk, vztah k nemocnému, rodinný 

stav, počet dětí, nejvyšší dosažené vzdělání a druh zaměstnání, které 

vykonávají. Poté jsem se ptala na základní informace týkající se 

nemocného (respektive člověka, o kterého respondenti pečovali) a jemu 

poskytované péče blízkými lidmi – pohlaví nemocného, stanovená 

diagnóza, doba trvání nemoci, dožitý věk, celková doba péče a místo, kde 

péče probíhala. Zajímalo mě také, jak je to dlouho, co nemocný zemřel. 

Pro doplnění zde také uvádím informace týkající se míst, kde jednotlivé 

rozhovory probíhaly, rozmezí a průměrnou délku trvání poskytovaných 

rozhovorů a období provádění samotných rozhovorů. 

 

Respondenti: 

Pohlaví:   

Z celkového počtu 12 respondentů bylo 8 žen a 4 muži. 

Věk: 

Věk dotazovaných se pohyboval od 33 let do 63 let. Průměrný věk byl 

49,75 let a medián 52,5 let.  

Vztah k nemocnému:  

Mezi vybranými respondenty se vyskytlo 5 dcer, 3 manželé, 1 manželka, 1 

vnučka, 1 snacha a 1 nejlepší kamarád nemocného. 
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Rodinný stav a počet dětí:  

Rozdělení respondentů dle rodinného stavu - 6 vdaných/ženatých, 4 

ovdovělí, 1 rozvedený a 1 svobodný. 

10 z respondentů mělo děti (v rozpětí 1 dítě – 4 děti). 5 z respondentů mělo 

2 děti, 3 z nich měli 1 dítě. Pouze 2 dotazovaní neměli dítě žádné.  

Nejvyšší dosažené vzdělání:  

7 respondentů - středoškolské, 5 respondentů – vysokoškolské.  

Zaměstnání:   

5 podnikatelů či OSVČ, lékař, zdravotní sestra, VŠ – nelékař (biochemik), 

sportovní trenér, inspektor katastru nemovitostí, vědecký pracovník a jeden 

nezaměstnaný. 

 

Nemocní a péče o ně: 

Pohlaví: 

9 žen a 3 muži 

Diagnózy nemocných:  

Nejčastěji se v diagnózách vyskytovaly zhoubné novotvary (např. 

mužských pohlavních orgánů, krvetvorné a mízní, ženských pohlavních 

orgánů), a to u 8 nemocných. 

Druhou skupinu diagnóz tvořily nemoci oběhového systému (především 

cévní nemoci mozku). Zde se jednalo o 4 nemocné. 

Některé z těchto nemocí se u určitých nemocných vyskytovaly i současně. 

Doba trvání nemoci:  

1 – 7 let; průměrná doba činila 2,9 let, medián 2,25 let.  

Dožitý věk:  

Nemocní se dožili věku v rozmezí od 34 do 91 let. Průměr dožitý věk 

nemocného byl 66,75 let, medián 80,5 roku. 

Celková doba péče:   

Respondenti o nemocné pečovali v rozpětí od 9 měsíců do 7 let. Průměr 

vychází 2,5 roku, medián 2 roky. 

Místo, kde péče probíhala:  

Nejčastěji péče probíhala ve společné domácnosti, a to v 8 případech; dále 

pak u 2 dotazovaných v domácnosti respondenta (pečujícího), doma u 
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nemocného také ve 2 případech, a jednou se vyskytla varianta střídavé péče 

se sestrou respondentky v domácnostech těchto pečujících. 

Doba dotazování od smrti nemocného:   

3 měsíce – 6 let; průměrná doba byla 3,1 rok, medián 3 roky.  

 

Rozhovor: 

Délka rozhovoru:   

61 – 96 minut, průměrná délka rozhovoru činila 72 minut 

Místa, kde rozhovory probíhaly:  

u respondentů doma nebo v práci 

Období, ve kterém byly rozhovory poskytnuty:  

v průběhu roku 2010  

 

    Respondentům bylo položeno 37 otázek. Seznam otázek je možné nalézt 

v příloze.  

 

Odpovědi na otázky: 

1. otázka:  

Kdy, od koho a jak (za jakých okolností a jakým způsobem) jste se 

dozvěděl/a o nemoci Vašeho blízkého? 

  

 Výpovědi respondentů se různily. Daly se však rozdělit do čtyř skupin.  

Respondenti se dozvěděli o nemoci svého blízkého: 

- nejčastěji přímo od zdravotnického personálu – 5 respondentů – od 

lékaře nebo zdravotní sestry. V jednom případě respondent nevěděl, 

zda tuto informaci dostal od lékařky, nebo zdravotní sestry. Ve 4 

z těchto 5 případů bylo toto sdělení velmi strohé (pouhé sdělení 

diagnózy bez dalších navazujících informací např. o možnostech 

léčby); 

- od samotného nemocného - 3 respondenti; 

- od svého příbuzného (matky, sestry, bratra) – 3 respondenti, ve 

dvou případech telefonicky; 

- přišel na to sám respondent s rodinou – 1 respondent. 
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Příklady odpovědí: 

„Mně tu diagnózu sdělila přímo zdravotní sestra, nebo to byla asi 

doktorka, když byl táta na vyšetření na ultrazvuku. Takže ta mi přímo řekla 

na té poliklinice, jakou má táta diagnózu. Takže já jsem to věděla jako 

první. Ani jsem nevěděla, jestli to věděl táta, ale já jsem to věděla. A řekla 

to úplně normálně. Bez nějakých okolků. Řekla, že to teda je, bohužel, 

tahle diagnóza. Rakovina prostaty. A víc jsme o tom nemluvily. Ona mi to 

jenom sdělila.“ 

„Řekla mi to sama manželka, když jsme byli spolu doma. Na tu chvíli 

nikdy nezapomenu. Jakoby se mi převrátil celý svět naruby. Dozvěděla se 

to ten den od lékaře a byla z toho hodně špatná. Plakala, když mi to říkala.“ 

„Dozvěděla jsem se to, když mi máma zavolala do Anglie, že s babičkou 

není něco v pořádku. Takže od mámy telefonem.“ 

     

2. otázka: 

Jaké pocity jste při sdělení informace o nemoci Vašeho blízkého 

prožíval/a? 

     

    Z dotazovaných 9 odpovědělo ve smyslu toho, že to pro ně bylo 

nepříjemné - zažívali šok, cítili beznaděj, smutek, nepříjemné pocity na 

těle atd. 

Například vypověděli: 

„Byl to pro mne šok, že jo? Ale tak, co jsme mohli dělat, že jo?“ 

„Polilo mě horko a hlavně jsem nevěděla, jestli to věděl i můj táta. Jestli 

se to dozvěděl, že je takhle nemocný. Takže při cestě domů jsme se o tom 

vůbec nebavili, protože jsem nevěděla, jestli to ví, nebo neví. Doma jsem to 

taky neřekla. Říkala jsem si, že to nikomu neřeknu. To byly první pocity, 

první reakce.“  

„Nebylo to příjemné.“ 

„Nebylo to pěkné, že? Protože jednak člověk trošku, neříkám úplně, 

rozumí. No. Není to nikdy… V podstatě, jako když se odloupne jedna větev 

od člověka. Protože vidí to, že je to vlastně konec a co mu vlastně je, kolik 

lidí mu ještě zbývá, že? Tady toto. Ale určitě si taky člověk i uvědomí, že 

on je teď na řadě. Není to fajn. To je samozřejmé.“ 
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 Dva dotázaní odpověděli, že se jich toto sdělení příliš nedotklo.  

Jeden z nich přímo uvedl: 

„Protože jsem to trošku očekávala, tak jsem z toho nebyla nějak hodně 

špatná. Věděla jsem, že musím jet hned domů.“  

  

Jeden z respondentů zažíval pocity smíšené – zmatek a chaos. 

Řekl: 

„Smíšené pocity. Protože jeden náš společný kamarád už nemocný byl a 

zrovna si prodělal první chemoterapie a ozařování. Tak jsem viděl, jak 

vypadá a co to s ním dělá. Byl ve mně zmatek a chaos.“  

 

3. otázka: 

Jaké Vás napadaly ve chvíli oznámení zdravotního stavu Vašeho blízkého 

myšlenky? 

    

Z odpovědí vyplynulo, že většina respondentů (10 z 12 respondentů) si 

buď na své myšlenky z tohoto období nevzpomíná vůbec, nebo si na ně 

nepamatují přesně. Pro zdůvodnění této své odpovědi někteří uvedli, že je 

to již dávno, nebo že spíše převažovaly pocity. Jen dva z dotázaných si na 

své myšlenky vzpomněli  s jistotou.  

Převažovaly spíše myšlenky praktického charakteru – co bude dál, jak to 

bude vypadat, jak a co zařídit, co udělat.  

     

Respondenti uvedli: 

 „Ono to spíš bylo pocitový, než myšlenkový. Na myšlenky si 

nepamatuju.“    

 „To už si nevzpomenu, jaký jsem měla myšlenky. Nejsem ten typ. Když 

se opravdu něco děje, že je potřeba zasáhnout, tak okamžitě zasahuju. 

V první chvíli jsem nepřemýšlela, ale konala.“ 

 „Tak spíš ty praktické myšlenky. Jak to budeme dělat, jak se o to 

postaráme, jestli ji nastěhujeme k nám a tak. Ale nakonec se to vyřešilo 

tím, že mohla zůstat doma. A to jsem byla ráda, že to tak bylo. A to ona si 

to tak přála zůstat doma.“  
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4. otázka: 

Co konkrétního jste v prvních okamžicích po zjištění, v jakém zdravotním 

stavu je Váš blízký, udělal/a? 

 

Vzhledem k tomu, že se respondenti dozvěděli o nemoci svého blízkého 

za různých životních okolností (např. někdo doma přímo od nemocného, 

jiný v nemocnici od lékaře, další telefonicky od příbuzného aj.), je tento 

fakt z odpovědí znát.  

Jednoznačně však podle mne ze všech uvedených odpovědí vyplynulo, 

že vzniklá situace vedla respondenty k praktickým činům (dojet domů, 

pomoct nemocnému, zajistit péči,…), které měly společný rys – pomoci 

druhému v těžké životní situaci, přiblížení se a semknutí s nemocným a 

popř. i s rodinou, usebrání se do sebe a přemýšlení o tom, co se stalo. 

 

Příklady odpovědí: 

 „Protože maminka upadla u sebe doma na podlahu, tak jsem tam jela za 

ní a v první řadě jsme ji zvedli z podlahy. Takže nejdřív byl čin.“ 

 „Dovezla jsem nás s tátou z nemocnice, kde jsem se o jeho zdravotním 

stavu dozvěděla, domů. Pak jsem si vlezla do bazénu a asi hodinu jsem tam 

o tom všem přemýšlela.“ 

 „Nabídl jsem mu (pozn. nemocnému) svou pomoc.“ 

„No, tak jsme se s maminkou a všemi u nás doma domluvili, jak to 

budeme dělat. Jak často budeme jezdit. Ona maminka řekla, že v podstatě 

záleží na tom, jak se to bude vyvíjet. Takže spíš zajistit tady tyto praktické 

věci.“   

     

5. otázka: 

Co Vás vedlo k rozhodnutí pečovat o Vašeho nemocného blízkého 

v domácím prostředí? 

 

Jedenáct dotázaných vedla k rozhodnutí pečovat o nemocného blízkého 

doma samozřejmost toho, že to tak má být a nad jinou variantou ani 

neuvažovali. Podporou tohoto jejich rozhodnutí bylo ve čtyřech případech i 

přímo vyřčené přání nemocných, že to tak oni sami chtějí. Že chtějí zůstat 
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doma. Jeden respondent také uvedl, že ho vedlo mimo jiné hledisko 

vlastního přání a s tím u něj spojený předpoklad, že také jeho blízký si to 

takto, stejně jako on, přeje mít. 

Důležitou roli zde hrály také životní podmínky a okolnosti, ve kterých se 

respondenti nacházeli. Byly jimi především: možnost práce z domova či 

případná domluva se zaměstnavatelem. S tím bylo spojeno volné či 

flexibilní zacházení s vlastním pracovním časem, bez ohledu na pevnou 

pracovní dobu nebo delší dojíždění do zaměstnání (především u 

podnikatelů, živnostníků, vedoucích pracovníků). Neméně významnou část 

tvořily rovněž vhodné bytové podmínky (vlastní rodinný dům, prostorný 

byt aj.) spojené s touto péčí.  

Co se ukázalo jako velmi podstatný činitel v tomto rozhodování, i když u 

některých možná neuvědomovaný, byly vztahy, které pečující sdíleli s těmi, 

o něž později začali pečovat. U tří respondentů ovšem přímo zaznělo 

uvědomění si toho, co vše dobré pro ně nemocný za svůj život udělal a s tím 

spojená potřeba mu to alespoň tímto způsobem vrátit. Dále pak podobně 

důležité bylo rodinné zázemí pečujících (respondentů), které bylo této péči 

o blízkého nemocného nakloněno kladně. V některých případech to bylo i 

vědomí toho, že na péči o nemocného v nejhorším případě nebude 

respondent sám a jeho blízcí (rodina, přátelé) mu s určitou částí péče, když 

bude potřeba, pomohou. Nebo jej v ní alespoň nepřímo podpoří.   

 

Respondenti odpovídali takto: 

 „To je samozřejmost. K tomu mě nevedlo nic. Prostě to pokládám za 

samozřejmost, že jo? Že se o své rodiče musím postarat v jakékoli situaci. 

Ať jsou nemocný nebo zdravý.“  

 „M ě nenapadlo, že bych to mohla dělat jiným způsobem. To byla jako 

jediná cesta, kterou jsem viděla. A nenapadlo mě nic jinýho. Asi proto, že 

jsme v rodině dost na sebe drželi. Byli jsme dost soudržní. Takže to 

vyplynulo z celého našeho v podstatě rodinného života.“   

„To je snad samozřejmost, že jo? Když si představím, že celej život žiju 

někde v domě, na kterej jsem zvyklá, a teď by mě někdo šoupnul do ústavu, 

asi by mi to nebylo moc příjemný. A navíc to byla doba, kdy už jsme byli 

s manželem oba doma. Mohli jsme podnikat doma. Kdybych asi byla 
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támhle v zaměstnání, kde budu pracovat osm hodin a hodinu dojíždět tam a 

hodinu zpátky, tak bych to musela zařídit asi jiným způsobem, ale když 

jsme k mamince mohli kdykoli zaskočit, tak já jsem o tom vůbec 

nepřemejšlela.“ 

  „Tak jednak maminka nechtěla nikam jinam jít. To zaprvé. A za druhé, 

tak jako, co člověk těm rodičům může dát? Něčím splácet to, co mu dali. 

Že jo? (úsměv) Aspoň toto.“ 

  

V jedné odpovědi zaznělo, že má respondentka, co se týká pečování, 

lepší vztah ke starším lidem než dětem. Podle jejího vnímání asi není 

tolik lidí, kteří by starým lidem pomáhali, aniž by jim to bylo nepříjemné. 

Na rozdíl od péče o děti. To jí vedlo k rozhodnutí pečovat o vlastní babičku. 

Pro tuto respondentku byl při tomto rozhodování podstatný rovněž i 

samotný fakt, že má radost, když může někomu pomáhat.   

Přímo uvedla: 

„Já jsem měla od malička dobrý vztah ke starším lidem a dělalo mi 

radost, když můžu někomu pomoct. A paradoxně mám lepší vztah ke 

starším lidem než k dětem. Protože mám prostě pocit, že o to malý dítě se 

postará každý. Že každý se nad tím malým děťátkem rozplývá. Ale to stáří 

je spoustu lidem nepříjemný. A že není asi tolik lidí, kteří by se o ně starali. 

A dělá mi radost, že můžu člověku posloužit. Ten pocit, že člověk dělá 

opravdu smysluplnou práci, to všechno vykompenzuje.“ 

 

 Pouze u jedné respondentky se její rozhodování vyvíjelo v čase a nebylo 

hned tak jednoznačné, jak tomu bylo u všech ostatních dotazovaných. Ze 

začátku si tuto péči doma neuměla ani představit a svým způsobem se toho 

bála. Nechtěla u toho být přítomna. Časem se ovšem její prožívání začalo 

měnit. Dospěla později až k takovému přesvědčení, že by péči o svého 

blízkého, a s tím také spojenou zodpovědnost, nikomu cizímu nepředala. 

Nakonec i tato respondentka vnímala péči doma, stejně jako tomu bylo u 

všech ostatních dotázaných, jako samozřejmost. 

Řekla:   

„Ani nevím. Nikdy jsem si nedokázala představit, že bych se takhle o 

svoje bližní dokázala postarat. Vždycky jsem se toho bála a měla jsem 
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představu, že ten konec bude mimo mne. Jakože v nemocnici. Že u toho 

prostě nebudu. Ale potom jsem si prostě řekla, že to asi není ono, to není 

dobře a nevím prostě. Sama od sebe jsem to začala pociťovat tím, jak jsem 

viděla, že otec nemá sílu. A vím, co pro nás všechno udělal. Hodně toho 

pro nás udělal. A nebylo to nikdy moc jednoduchý v tom jeho životě. A tak 

jsem si řekla, že to takhle nemůžu nechat na cizích lidech, aby se o něj 

starali. Nebo třeba nestarali. To já nevím. Ale já jsem chtěla, aby měl 

veškerý všechno možný, co bylo možný. Takže jsem v žádným případě 

nepřipouštěla nějakou nemocnici a rozhodla jsem se za pomoci mojí mámy, 

která se o něj samozřejmě starala taky, a dělali jsme pro něj první poslední, 

co si přál. A já jsem to potom najednou, úplně se to ve mně převrátilo a 

prostě to pro mne byla samozřejmost, že ten táta bude do konce doma. A že 

u něj i budu (malá odmlka) do poslední chvíle. A to se mi podařilo, protože 

jsem odjela na koně ten den, v tu neděli, a přijela jsem a on za půl hodiny 

potom umřel. A já mám teda pocit… Nevím, jestli si to takhle můžu 

vykládat, ale myslím si, že čekal na mě, až přijedu.“ 

 

6. otázka: 

Co Vám pomohlo vzniklou situaci vzhledem k okolnostem zvládat? 

 

Odpovědi na tuto otázku - co pomohlo - by se daly rozdělit do několika 

kategorií. Většinou se ovšem v odpovědích respondentů jednotlivé 

kategorie vzájemně prolínaly a objevovaly současně. Byly to tyto:  

- vědomí toho, že blízký (nemocný) bude spokojený, když mu bude 

respondent nablízku a bude mu pomáhat. Vykonání něčeho, aby blízký 

člověk prožíval radost, i když je vážně nemocný a umírá. Vědomí, že 

mohou respondenti někomu pomoci a udělat pro něj něco pěkného; 

- praktická i psychická pomoc vlastní rodiny a přátel – možnost se 

někomu svěřit; pocit, že na péči o nemocného není člověk sám atd.; 

- postarání se o potřeby nemocného i v době, kdy je nemůže nebo není 

z nějakého důvodu schopen obstarat sám respondent (např. v době, 

kdy jde respondent do zaměstnání, potřebuje si něco vyřídit, ve chvílích 

pro vlastní odpočinek apod.); 



  57 

- vztah s nemocným – láska, otevřená komunikace, společné sdílení 

dobrého i nepříjemného; 

- aktivní přístup nemocného k jeho nemoci – nepoddávání se dané 

situaci; hledání možné cesty k uzdravení, zlepšení, nebo alespoň udržení 

stávajícího stavu;  

- uvědomění si, co blízký nemocný udělal během svého života pro 

respondenty dobrého a danou situací nastolená možnost mu to 

v podobě péče o něj vrátit. 

 

Respondenti odpověděli: 

 „Ten dobrej pocit, že babička bude spokojená, když přijedu domů. Tak 

tady asi nejvíc hraje pocit spokojenosti. Babičky, že budu s ní, a můj 

z toho, že ji uvidím spokojenou.“ 

„Já si myslím to, že dělám pro někoho něco pěkného. (úsměv) Že 

někomu pomáhám. To bylo to jediné, si myslím. A pak jsem si všechno 

zařídila tak, aby mi někdo pomáhal, abych mohla chodit i do práce. A i to, 

že jsme na to byly se sestrou dvě. Protože, kdybych třeba na to byla celou 

dobu sama, tak by to bylo poměrně ještě víc zatěžující. Tak jsem si měsíc 

odpočinula a teď další měsíc zase jsem se starala já.“ 

„Pomáhalo mi to, že jsem jí (mamince) mohla dělat dobře. Že i ona měla 

z něčeho radost, co jsem jí udělala.“ 

  „Každopádně moje rodina. To bezesporu. Dcera a manžel. Taková 

psychická podpora.“   

 „Nevím, co mi pomohlo. Možná to, co pro mě táta v životě udělal. 

Protože se mi to všechno v těch chvílích připomnělo. Nezapomněla jsem na 

to.  To samozřejmě vím celý život, ale prostě jsem si to uvědomila, že toho 

pro nás dělal maximum. Co mohl. Pro mě a pro sestru. A já jsem si říkala, 

že to, co pro něj můžu udělat já, není vlastně až tolik, že jo? A to je ta 

chvíle, kdy mu to můžu jakoby nějak vrátit.“  

   

Pouze jeden respondent uvedl, že mu nepomohlo nic. Nevnímal to 

tehdy jako svůj problém.  
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Uvedl: 

„Nic. Já jsem byl v té době hlavně materialista. Problém měl on (pozn. 

nemocný) a já jsem tam byl od toho, abych mu pomohl. Já jsem si tehdy 

vůbec nepřipouštěl, že by to dopadlo špatně. Později se mi vše začalo 

podstatně měnit a já jsem začal přehodnocovat.“  

 

7. otázka: 

Existovalo v době, kdy jste pečoval/a o Vašeho blízkého, něco, z čeho jste 

měl/a obavy? 

 

Z dotázaných respondentů polovina odpověděla, že v době pečování o 

svého blízkého žádné obavy neměli , nebo si je neuvědomovali či 

nepřipouštěli . 

  

Zde jsou konkrétní výroky některých respondentů: 

 „Nevím. Teď si to tak neuvědomuju, že bych z něčeho měla obavy. 

Pomáhala mi moje rodina. Maminka nás měla všechny ráda, vnoučata 

milovala. Takže to ne. Neměla jsem obavy.“  

„Nevím. Asi jsem si to moc nepřipouštěla. Měla jsem manžela moc ráda, 

přátelé mi dveře nezavřeli, právě naopak. Nevím, že bych z něčeho měla 

obavy. Veškerou energii jsem dávala do toho, co jsem v tu chvíli dělala. 

Řešili a probírali jsme vše s manželem spolu. To bylo pro mne podstatné. 

Nic jsme neskrývali. Když bylo něco nepříjemného, protože se jeho stav za 

tu dobu nemoci mnohokrát měnil, tak jsme to věděli a prožívali oba. Také 

k doktorům a léčitelům jsme jezdili společně. Dávali jsme si oporu 

vzájemně.“ 

 „Ne. Neměl jsem žádné obavy.“ 

  

 Jedna respondentka neměla obavu z toho, že by nezvládla péči samotnou 

(materiální stránku péče), ale měla obavu sama ze sebe – ve smyslu 

citovém. Obavu z toho, že se své nemocné mamince nebude umět věnovat s 

dostatečným citem a pochopením. Z její odpovědi bylo znát, že se za to 

stále obviňuje.  
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Pozn.: Podle její reakce na tuto otázku a také toho, že se k tomuto 

tématu – neuspokojivý vztah s její maminkou - během rozhovoru sama 

několikrát vrátila (např. později u otázky č. 8), usuzuji, že jí to značně 

trápilo. Starost respondentky, že její vztah s maminkou nebyl podle ní 

v pořádku (a to již od dětství) se prolínal celým tímto rozhovorem.  

Na položenou otázku ohledně obav odpověděla takto: 

„Z čeho jsem měla obavy? Že by se jí třeba mohlo něco stát? Nebo, že 

by jsme to nezvládli? Hm. To mě vůbec nic nenapadá. Spíš ze sebe. Třeba, 

abych se jí víc věnovala. Víc u ní seděla a povídala si s ní. No, chodila 

jsem, ale ne tak často. Nebyla jsem ta vzorná dcera. Tak jsem si mockrát 

vzpomněla, že jsem mohla bejt k ní třeba daleko něžnější.“  

 

Další dva z respondentů uvedli, že měli během pečování o nemocného 

obavy z toho, že nebudou umět zvládat tu skutečnost, že uvidí svého 

blízkého jinak, než jej znali, když byl zdravý a plný síly. Obávali se, že 

nebudou mít dostatečný nadhled a budou na svého blízkého příliš přísní a 

budou se s ním třeba i hádat. Obávali se svých negativních emocí 

projevovaných směrem k nemocnému. 

Odpověděli takto: 

„Asi z toho, že nebudu zvládat to, že už maminka v tom stáří není jako 

před tím a já se s ní třeba budu handrkovat o nějaký věci.“ 

„Z toho, že nebudu mít dostatečný nadhled a budu moc přísná. Také 

z toho, že maminka už není to, co byla. Já jsem ji znala jako silnou, 

schopnou, energickou, podnikavou. Prostě osobnost, která když řekla, tak 

každej skákal, jak ona řekla. Ona jednou, ono jí to nešlo, špatně chodila. 

Teď se jí začlo plést, co říká. Do smrti tatínka bylo všechno v pořádku, ale 

když on odešel, tak by se dalo říct, že hrozně rychle začla chátrat. To mi i 

prostě vadilo, by se dalo říct, no. Že (odmlka), jako by se mi začla 

pomaloučku rozkládat. Už to byl jiný člověk. A do toho jsem se pořádně 

neuměla vžít.“  

 

Jedna respondentka se podstatou své odpovědi přibližovala ke dvěma 

výše zmíněných odpovědím jiných respondentů, kteří měli obavy z toho, 

jak budou zvládat vidět svého blízkého jakožto nemocného. Na rozdíl od 
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těchto respondentů to však tato dotazovaná nepovažovala za svou obavu a 

neuvedla, že by měla nějaký problém se zvládáním svého chování a 

projevováním emocí vůči nemocnému. Pouze to pro ni bylo dost psychicky 

náročné, vidět svou maminku, jak se ve své nemoci mění a postupně 

umírá. 

Uvedla: 

„Obavy ne. Jenom to bylo dost náročné na psychiku. Obavy jsem 

neměla. Z čeho bych měla obavy? Ne. Ale bylo to dost náročné na 

psychiku, protože člověk viděl, jak se maminka mění. Jak prostě… Byla to 

v podstatě pomalá smrt. A to člověk viděl den co den. Takže, když měl 

někdy jiné myšlenky, tak si to neuvědomoval, že to bylo takové úplně… To 

bylo na tom to nejhorší. Ale obavy jsem z ničeho neměla. Ne.“ 

 

Dva respondenti se obávali toho, jak dlouhou dobu budou schopni 

zvládat poskytovat svou péči nemocnému vzhledem k její náročnosti 

(psychické, fyzické, časové). 

        Jedna z těchto odpovědí zněla takto:   

„Obavy byly asi ty, jak dlouho to zvládnu. Protože ono je to opravdu 

docela náročný starat se o takhle nemocnýho člověka. Krmit ho, dávat mu 

pít, mejt ho, přebalovat, bavit ho. O čem? U těch lidí je potřeba se s nima 

bavit. Ne tam jenom tak sedět a lámat nad nima rukama, jak je to špatný. 

Ne, prostě pozitivně se s nima úplně normálně bavit, jakoby se víceméně 

nic nedělo, že jo? Aby byli v pohodě. A pak toho jsem se trošičku bála, jak 

to vydržím dlouho. Protože jsem vlastně omezila veškerý svoje nejenom 

zábavy, ale i povinnosti. Tak nějak jsem to odsouvala.“ 

  

8. otázka: 

Bylo pro Vás v období pečování něco nejvíce zatěžující, náročné nebo 

stresující? 

  

Tři respondenti se ve svých výpovědích shodli, že pro ně byla v tomto 

ohledu náročná pomoc nemocnému s osobní hygienou a s tím spojený 

pohled na staré tělo jejich blízkého. Tato odpověď se objevovala pouze u 

respondentů, kteří pečovali o svého rodiče. Tedy o generaci starší osobu, 



  61 

než jsou oni sami. Ve všech třech případech se zde jednalo o vztah matky s 

dcerou.  

 Příklad jedné z těchto tří odpovědí: 

  „Jó, ze začátku, to jsem si uvědomila, když jsme ji třeba myli a chytla 

jsem to starý tělo, že mi nebylo moc příjemný. To je zajímavý. Časem mi to 

pak nepřišlo. Člověk se naučil. Jako by člověk nechtěl přijmout, že přijde 

jednou to stáří. Já jsem o tom neuvažovala, až potom pozdějc. A teď 

vlastně, když jsem viděla, jaká to byla ženská. A teď to svraskalý a starý 

tělo. Nedala jsem to znát, samozřejmě, ale uvnitř mi to připadalo, že to není 

hezký, co se s tím člověkem děje. Co to stáří s ním udělá, že jo? A já jsem 

ji znala jako krásnou ženskou. Silnou. Chlapy na ni neměli, jakou ona měla 

sílu a vitalitu. A teď jsem to viděla. Ona se nemohla udržet ve stoje. I ve 

sprše měla židli. Tam si sedla a tam jsme ji myli. A vůbec mi to ze začátku 

bylo divný, ty intimní partie jí třeba mejt a takhle. Ale zvykla jsem si i na 

tohle.“ 

Jedna z těchto tří výše uvedených respondentek svou odpověď ještě 

doplnila. Z jejích viditelných reakcí bylo zjevné, že ji velmi zatěžovalo, jak 

se během péče ke své mamince chovala. Dotázaná prožívala výčitky, že 

nebyla během péče ke své mamince vždy dost milá a něžná. Vnímala jejich 

vztah jako nerovnocenný. Jak jsem již poznamenala v rámci odpovědí na 

otázku č. 7 – tato respondentka se k prožívání jejího neuspokojivého vztahu 

s matkou během našeho rozhovoru vrátila několikrát.  

Přímo uvedla:  

„ A pak další, co mi vadilo, že jsem chtěla vnitřně, abych k ní pociťovala 

víc vztahu, pochopení a lásky. Jsou třeba vztahy mezi matkou a dcerou, že 

jedna bez druhý nemůže třeba bejt, že jo? A u nás to bylo takový trošku 

tvrdší. A vycházely jsme, že vona byla ten, kterej jako vedl. Já jsem si s ní 

třeba někdy vyměňovala názory. Někdy i hlasitě, ale pořád jsem ji brala 

jako autoritu. Hm. Třeba jsem si to udělala jinak, ale to vona nevěděla. Ale 

že bych se třeba postavila proti ní úplně nebo veřejně, to ne. Pořád vona 

byla ta autorita. Pořád to nebylo úplně rovnocenný. Když jsem se právě 

chovala ve skutečnosti stejně jako vona, tak to jsem potom měla třeba 

výčitky, že jsem se tak zachovala. Že mám bejt stále jemná. To mi to 

celkem nechalo, že jsem měla bejt něžnější. Já jsem se stále snažila k ní 
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bejt hodná a milá, ale ono se mi to ne vždycky povedlo. (závěr věty 

šeptem)“ 

  

Dva z respondentů řekli, že nejvíce náročné pro ně byly obraty ve 

zdravotním stavu (zlepšení - zhoršení - zlepšení) jejich blízkého 

nemocného člověka, o kterého pečovali. V jednom z těchto dvou případů 

s tím byly spojeny i výkyvy nálad nemocného. 

Příklad odpovědi: 

„Ke konci to byly asi ty výkyvy stavů u manžela. Myslím zdravotního 

stavu. Kdy se třeba ukázala další naděje a šance na uzdravení a za několik 

týdnů či měsíců se to všechno tak zhoršilo. A pak už naše medicína 

nemohla nabídnout nic než tak zvanou udržovací léčbu nebo třetí 

autotransplantaci, kde byla podle doktorů pouze asi 3% šance na vyléčení a 

riziko přežití asi 50%. To bylo tenkrát moc těžké rozhodování. Manžel si 

přál až do konce žít co nejvíc plnohodnotný a důstojný život.“ 

Podobnou odpověď dal ještě jeden z respondentů. S tím rozdílem, že se 

stav nemocného pouze postupně zhoršoval až k samotné smrti. Péče jako 

taková mu nevadila. Tohoto respondenta nejvíce zatěžovalo právě toto: 

„To jak se mění. To, jak se mění v podstatě ke smrti. A to bylo tři roky. 

A to bylo to. Ta práce a pečování mi nevadilo.“ 

 

Jedna z respondentek prožívala jako nejtěžší okamžiky, kdy jí přátelé 

„radili“, co má d ělat - kdy a jak ve vztahu k nemocnému. A to i v 

situacích, kdy s tím sám nemocný vysloveně nesouhlasil – tedy proti jeho 

vůli. Tím se tato respondentka dostávala do stavů vnitřního tlaku a chvílemi 

si také přestávala věřit. Začala pochybovat o tom, zda to, co dělá, je 

dostačující a správné. 

Vypověděla takto: 

„Nejvíc mi dávaly zabrat některé dobře míněné rady našich přátel 

(řečeno ironicky). Co mám dělat, kdy a tak. Co musím udělat, aby se 

manžel uzdravil a navíc to dělat proti jeho vlastní vůli. Byla jsem jako 

v pasti. Někdy jsem nevěděla, jestli to, co dělám, je dostačující a správné. 

Jako bych si chvílema přestala věřit a pochybovala o sobě. To bylo pro mne 
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těžké a zatěžující. Že jsem k tomu všemu, co se dělo okolo manželovy 

nemoci a léčby, řešila i pochyby o tom, co a jak dělám.“   

  

 Jeden respondent odpověděl, že největší obavy měl z toho, jak by se 

jeho blízký nemocný vyrovnal se skutečností, že je takto vážně nemocný, 

kdyby se o své nemoci od někoho dozvěděl. 

 Řekl:  

„Spíš měl člověk taky obavy z toho, jak… V podstatě ona byla zdravotní 

sestra. Jestli jí to třeba dojde. Jestli jako to… Samozřejmě, na tvrdo se jí to 

nikdy neřeklo. Ale nevím, jestli tady toto věděla. I když to asi musela tušit. 

Ale nevím. Tady toto. Spíš tady z tohoto, jak ona se s tím srovná. Tady 

s tímto. Ale jo. Brala to dobře.“    

 

Dva z dotázaných odpověděli, že i když pro ně byla náročná péče o 

jejich děti a domácnost, kterou doposud obstarávaly spíše jejich manželky, 

bylo pro ně nejtěžší neprojevovat navenek, co je trápí a že mají strach. 

Dali by tak podle nich najevo své slabošství. 

Takto vypovídali pouze dotazovaní „manželé“ (dva ze tří respondentů, 

kteří byli v tomto příbuzenském vztahu k nemocnému), kteří navíc v té 

době společně se svými ženami pečovali o své zatím nezletilé a 

nezaopatřené děti.  Odpověď třetího z těchto tří respondentů, který byl ve 

stejném vztahovém poměru k nemocnému – tedy třetího dotázaného 

manžela – se lišila. Nejvíce ho tížilo, že neví, jak své ženě může skutečně 

pomoci. Cítil se bezradný. Poznal, že i když má dostatek peněz, v tomto 

případě mu nepomohou. 

Jedna z odpovědí respondentů konkrétně zněla: 

„Hodně náročná byla péče o naše děti a o domácnost, když manželka 

nemohla. Dříve jsem sice s prací doma pomáhal, ale teď to bylo na mně. 

Dělal jsem to rád, i když to šlo ze začátku ztěžka. Moc jsem se o manželku 

bál. Nechtěl jsem být srab, tak jsem hlavně před těmi dětmi nedával znát, 

co mě trápí. Nechával jsem si to v sobě. Nevěděl jsem, co mám dělat. To 

bylo asi to nejtěžší.“ 
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Pouze jeden respondent uvedl, že pro něj v době pečování nebylo nic 

stresujícího. Vnímal, že je především důležité být s nemocným. 

 

Řekl: 

„V posledních chvílích, kdy jsme byli spolu, pro mne nebylo nic 

stresujícího. Vše ostatní šlo bokem. Bylo důležité být s ním (pozn. 

s nemocným).“ 

 

9. otázka: 

Jakou část pomoci dostával nemocný od Vás a co mu poskytovali druzí? 

 

 Z odpovědí vyplynulo, že o potřeby nemocných se v jedenácti případech 

starali především členové jejich vlastní rodiny. Tedy respondent a 

případně další členové rodiny nemocného (manžel, manželka, dcera, 

vnučka apod.). Vzájemně se pak o pomoc dělili a doplňovali se v ní. Pouze 

jednou tuto pozici pečujícího zastával nejlepší přítel nemocného, který 

nemocnému poskytoval hlavní část pomoci.  

  

Respondenti vypověděli, že od nich a rodiny dostávali nemocní péči 

v podobě: 

- pomoci s osobní hygienou; 

- přípravy a podávání jídla a pití; 

- úklidu; 

- přepravy k lékaři; 

- dohledu nad braním léků a jejich aplikace; 

- vyřizování a zařizování potřebných záležitostí; 

- podávání věcí; 

- psychické opory; 

- trávení společného času s nemocným (např. bytí s ním, povídání si, čtení); 

- vymýšlení zábavy a rozptýlení pro nemocného.  

   

 Pouze tři dotázaní odpověděli, že zajistili a využili také pomoc mimo 

svou rodinu.  
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Jednalo se o tyto služby:  

- společnost pro nemocného v době nepřítomnosti respondenta; 

- pomoc s přemísťováním nemocného; 

- pomoc s osobní hygienou; 

- podávání jídla a pití; 

- fyzické cvičení; 

- odborné podávání léků.  

   Jen tři z dotázaných tedy vypověděli, že nemocný dostával kromě péče 

rodiny či blízkého člověka také pomoc od pro něj „cizí“ osoby (tzn. ne od 

osoby blízké). V jednom případě se jednalo o paní na hlídání a 

pečovatelskou službu (Charita), ve dvou dalších to byla péče zdravotních 

sester, které dojížděly za nemocným domů. 

 

 Zde jsou příklady některých z odpovědí: 

 „Já mám takovej pocit, že já jsem ji poskytovala víc toho tepla. No, že 

prostě máma měla ráda takovej řád. Já nevím, třeba ať se babička snaží, ale 

ona nemohla, že jo? No, myslím si, že já jsem s ní měla největší soucit. 

Jinak třeba máma nebo táta uvařili. Já jsem jí to přinesla a seděla jsem tam 

u ní a povídala jsem si s ní. Asi jsem s ní trávila nejvíc času. Já jsem 

babičce nosila jídlo, potom jsem jí pomáhala se sprchováním. Ke konci už 

toho moc nezvládala. Dávala jsem jí ty plínky. Jenomže ona si je strhávala. 

No, a pak to všechno uklízet všude možně. Tak ty běžný starosti, jako když 

se staráte o to miminko. Takže najíst, umejt. Taky jsme si spolu povídaly. 

Ale spíš jsem to nechala tak, že ona mi povídala nějaký ty svoje dojmy. Ale 

furt mám pocit, že to bylo z těch jejich snů. A tak jsem jí na to kejvala a 

sem tam jsem jí něco řekla. Já už ani nevím co. Hrála jsem tu její hru.“  

  „Máma teda hlavně vařila. Taky se starala o jeho hygienu. S mámou 

jsme se tak nějak střídaly. Víceméně napůl. Dávala jsem mu pít. Když to 

ale vezmu úplně od začátku. Vozily jsme ho po doktorech, máma se starala, 

aby užíval léky, které on občas užívat nechtěl. Říkal tomu svinstvo. Ono 

mu teda lecos nedělalo dobře, že jo? Třeba neměl chuť k jídlu. Za těch 

sedm let měl teda různý takový potíže. Taky to asi souviselo i s tou 

ledvinou. Ta ledvina mu nějak vynechávala. Těch doktorů bývalo docela 

dost. S čímkoli jezdil na kontroly. S kostma. Ono se mu to potom vrazilo i 
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do kostí, takže po různých těch rentgenech a ultrazvucích. A já nevím, co to 

všechno nabývalo. Takže ze začátku to bylo hlavně to ježdění s ním. Jinak 

to všechno docela zvládal. Byl doma. Asi jednou byl v nemocnici (krátká 

odmlka). Potom jsem se samozřejmě aktivně zapojila při těch koncích, kdy 

teda táta těch čtrnáct dní před koncem už nemohl více méně chodit. Moc 

nejedl, tak jsem ho krmila. Pak si nemohl dojít ani na záchod, takže jsem 

pečovala i o tuhle stránku. Myla jsem ho, dávala jsem mu napít. Pak jsme 

mu zajistili i tu zdravotní službu, takže k nám jezdila sestřička-pečovatelka. 

Ta mu dávala kapačky a já jsem je potom ukončovala. Ty kapačky.“ 

„Ta péče byla rozdělená. Vždycky ráno k nám chodila paní D., která se 

starala celé dopoledne. Tak asi v jednu hodinu dala babičku spát. Babička 

spala vždycky tak do té půl čtvrté, než jsme přišli z práce. Protože ona 

nechodila. Byla jako ležící. A pak jsme se starali zase my. Paní D. byl 

člověk, kterého jsme si vybrali a platili. A ještě vždycky ráno přijeli z 

pečovatelské služby a pomohli paní D. maminku umýt, posadit do křesla a 

trošku s ní cvičili. To byla Charita. Takže, paní D. byla s babičkou do té 

jedné hodiny, pak babičku položila. Babička ležela, spala. Někdy ne. To už 

se nic nedalo dělat a já jsem potom přišla v ty čtyři hodiny. A potom jsem 

se starala já. Babičku jsem přebalovala, potom posadit do křesla a nakrmit. 

Někdy mi pomáhal starší syn. Potom jsem třeba babičce pustila zprávy, tak 

jsem jí je překládala, protože ona si je už nedovedla jako takhle uvědomit. 

Nebo jsem jí třeba pustila nějakou pohádku. A taky jsem jí to musela jako 

překládat, protože tomu nerozuměla. Nebo jsem se s ní o něčem bavila a 

tak trošku, abych ji zabavila. Večer jsem ji zase potom nakrmila, potom šla 

babička na záchod. Teď jsem ji posadila na mísu. To bylo to nejhorší, 

protože to byly vždycky muka. Babička nemohla jít, no. Tak jsem jí třeba 

pomáhala i s tou stolicí. I manuelně někdy vyprazdňovat, protože byla 

takový ležák. Pak jsem ji umyla a dala spát.“ 

  „Psychickou podporu. Občas nějakou fyzickou. Co chtěl podat, uvařit, 

odnést, vyřídit, zařídit. Pomoc s hygienou. A v tom H. (nemocný) překonal 

sám sebe, jak měl postavené hranice. Po celý život byl silný chlap a teď byl 

takto odkázaný na pomoc. A druzí mu pomáhali, co oni chtěli, ale hlavně 

to, co jim on sám dovolil.“   
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Zajímavý je podle mne ten fakt, že i když z odpovědí na jiné otázky 

v rámci tohoto rozhovoru vyplynulo, že se o nemocné starali také lékaři a 

zdravotní sestry v nemocnicích či ambulancích, kam nemocní v době 

potřeby této péče dojížděli, pouze jediný respondent tuto péči zahrnul do 

své odpovědi na tuto otázku týkající se poskytované pomoci nemocnému.  

 

Dva dotázaní doplnili svou odpověď a uvedli, že podle nich nemocný 

dostával pomoc také od svých přátel. Byli nemocnému oporou.  

Příklad jedné z odpovědi: 

„Oporou mu asi byli i jeho blízcí přátelé. To ale nevím jistě. Moc se 

s nimi nestýkal.“ 

 

Zaujala mne taktéž odpověď, ve které jeden respondent zmínil tu 

skutečnost, že nemocný téměř do konce života pracoval, cestoval a velkou 

podporu a pomoc dával nejenže sám sobě (např. realizací svých nápadů a 

přání, na které dřív neměl čas a prostor), ale svým přístupem k životu také 

ostatním lidem kolem sebe. 

  

10. otázka: 

Jakou roli v době péče hrála Vaše rodina, Vaši blízcí a přátelé? Existoval 

někdo, o koho jste se mohl/a v těžkých chvílích opřít? 

 

Z jedenácti odpovědí na tuto otázku vyplynulo, že v době péče hrála 

rodina a blízcí lidé pro respondenta hlavní úlohu v podobě pomoci a 

podpory. V některých případech to pak dále byli také společně s nimi jejich 

přátelé. 

Z dotázaných respondentů tedy odpověděli všichni kromě jednoho, že 

jim v době pečování o nemocného pomáhala právě především jejich 

rodina. A to jak praktickou pomocí, tak i psychickou podporou. Polovina 

respondentů ve svých odpovědích také přímo uvedla, že již pouhé vědomí 

toho, že mají rodinu, děti a dobré rodinné zázemí jim bylo pomocí, aby vše 

zvládli. Hlavní roli v podobě podpory a pomoci zde hráli zejména – manžel 

nebo životní partner a rodiče (především pak matka). Nemalou úlohu zde 

sehrávaly také děti respondentů. Respondenti od nich dostávali jak pomoc 
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praktickou (trávení času s nemocným, podávání věcí, úklid atd.), tak pro ně 

bylo důležité vědomí toho, že mají vlastní děti (nebo dítě), o které se musí 

postarat i v této situaci a být jim sám jako rodič oporou. V jedné z výše 

zmíněných odpovědí se objevila jakožto pomoc ze strany rodiny také 

sestra respondenta, v jiném případě to byla tchýně.  

Přátelé byli oporou čtyřem z dotázaných. Respondenti řekli, že jim 

jejich přátelé pomohli hlavně tím, že jim naslouchali. Dávali jim prostor, 

aby se mohli svěřit se svým trápením a nedávali jim rady, co a jak mají 

dělat. Pomoc a podpora od přátel se u těchto čtyř dotázaných kloubila 

s pomocí jejich rodiny.  

 Jak jsem již uvedla, pouze pro jednoho z dotázaných jeho rodina v době 

pečování o nemocného nehrála, jak uvedl, žádnou roli. Ke své odpovědi 

dále navíc doplnil, že rodina nemocného zde sehrála roli negativní. 

    

Co bylo dále řečeno, a přišlo mi to velmi zajímavé, že byl jednomu 

respondentovi, mimo jeho rodinu a přátel, oporou sám nemocný. Tento 

respondent také uvedl, že se opíral i o sebe sama. Vnímal hlubší smysl 

toho co se děje a to jej drželo, aby péči nevzdal. 

 Jeden respondent také uvedl, že mu kromě jeho rodiny a dětí pomáhal 

cit, který prožíval ke člověku, o kterého pečoval. Bylo to láska, kterou 

cítil ke své nemocné ženě. 

 

Dva z dotázaných období péče o nemocného doma nepovažovali za 

těžké. 

 

Příklady odpovědí na tuto otázku: 

   „Rozhodně můj muž. Tady toto byla taková ta největší pomoc. A pak 

moje děti taky. A myslím, že to bylo všechno v pořádku.“ 

„Samozřejmě to byli naši rodiče. To bylo to základní. Ale pro mě to 

nebylo nějaký psychický vypětí. To ne. Možná to bylo tím, že to byl jenom 

rok. Kdyby to bylo dýl, to by bylo asi něco jinýho. A nebyla jsem nijak 

uvázaná. Když jsem někam jela, tak tady byla máma.“ 

 „Manžel. Ne že by mi moc pomáhal, ale aspoň to toleroval, že teda se 

nemůžu věnovat jemu, že se věnuji babičce. Starší syn mi taky pomáhal. 
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Čili i to je pomoc. (krátká odmlka)… Že taky s tím třeba nemusel souhlasit, 

že? A pak jsem se střídala po měsíci s mojí sestrou. To platí, toto o čem 

povídám, vždycky pro měsíc. Potom k nám chodila každý den paní na 

hlídání, kterou jsme platili.“  

 „Žádnou. A jeho rodina negativní.“ 

 

11. otázka: 

Jakou péči a podporu podle Vás potřeboval nemocný, o kterého jste 

pečoval/a, a jaké pomoci se mu dostávalo? Jako je např. pomoc a 

podpora lékařská a ošetřovatelská, psychická, sociální, finanční a 

duchovní. 

 

Odpovědi na tuto otázku se do jisté míry prolínaly s tím, co již 

respondenti uvedli k otázce č. 9, jen některé z informací více upřesnili. 

Rozpomněli se na více podrobností. 

Hlavní a podstatnou pomoc a podporu nemocní dostávali především od 

svých rodin, které se v rámci spolupráce (např. rozdělením jednotlivých 

aktivit vztahujících se k péči o nemocného – příprava a podávání jídla, 

pomoc s hygienou, trávení společného času atd.) staraly o zabezpečování 

potřeb jejich blízkého v domácím prostředí. Pouze v jednom případě tuto 

roli zastával nejlepší kamarád nemocného, protože nemocný neměl se 

svou rodinou téměř žádné kontakty kvůli špatným vzájemným vztahům. 

Tři nemocní využili pomoci zdravotních sester, které dojížděly za 

nemocným domů, a jednomu nemocnému pomáhala pečovatelská služba. 

K tomuto nemocnému také každodenně v pravidelných časech dojížděla 

tzv. paní na hlídání, která dělala nemocnému společnost v době 

nepřítomnosti členů jeho rodiny způsobené jejich prací. Zde se výpověď 

jednoho z respondentů rozšířila – v odpovědi na otázku č. 9 se o pomoci 

zdravotní sestry nezmínil. 

Ke čtyřem nemocným docházel domů také jejich praktický léka ř. Tyto 

návštěvy však nebyly nijak pravidelné. Jednalo se vždy o vyžádanou 

pomoc, kdy někdo z respondentů tohoto lékaře k nemocnému domů 

zavolal. Jeden z respondentů byl s touto pomocí spokojen. Ostatní tři byli 

podle toho, co vypověděli, nespokojení. 
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Pět nemocných se nechávalo kvůli svému zdravotnímu stavu ošetřovat 

ve specializovaných lékařských ambulancích. Přístup a pomoc těchto 

lékařů hodnotili všichni z respondentů kladně. V těchto případech se 

jednalo o dlouhodobější a intenzivnější kontakt mezi nemocným a 

ošetřujícím lékařem. Tito lékaři znali nemocné nejen delší dobu (několik 

měsíců a většinou i let), ale měli také v tomto čase možnost sledovat vývoj 

jejich nemoci.  

Pokud se (a to nastalo v šesti případech) nemocný musel vzhledem ke 

svému zdravotnímu stavu na určitou dobu z domácího prostředí přemístit 

do nemocnice, pak se výpovědi respondentů rozcházely do dvou 

protikladných směrů. Čtyři z nich nazvali péči v nemocnici „p říšernou a 

nedůstojnou“, ve dvou těchto případech ji označili dokonce za „zanedbání 

péče“  ze strany nemocnice. Jiní dva respondenti uvedli, že byla podle nich 

péče lékařů v nemocnici „výborná“. 

  

Žádný z nemocných, podle výpovědí respondentů, nedostával finanční 

pomoc od státu, protože ji nepotřebovali. Pouze jeden respondent řekl, že 

o finanční pomoc pro nemocného požádali, ale již tuto žádost nestihli, 

vzhledem k úmrtí nemocného, vyřídit. 

 

 Šest z dotázaných si myslelo, že se nemocnému, o kterého doma 

pečovali, dostávalo všechno, co potřeboval.  

Ze tří odpovědí vyplynulo, že by nemocnému udělalo dobře, kdyby měl 

možnost být v kontaktu s více lidmi – měl příležitost s nimi trávit svůj čas 

v době, kdy vzhledem k časovému vytížení respondenta (např. chození do 

práce apod.) nemůže tuto roli zastávat sám tento respondent.  

Jeden respondent uvedl, že by podle něj udělalo nemocnému, který se již 

v té době velmi špatně pohyboval a býval velmi unavený, radost, kdyby 

mohl např. formou krátkých výletů mimo domov na chvíli změnit 

prostředí, ve kterém byl.  

Tři z dotázaných dále uvedli, že by podle nich nemocný potřeboval větší 

péči a podporu po stránce psychické. 
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Zde jsou ukázky odpovědí na tuto otázku: 

„Asi dostávala všechno, co potřebovala.“ 

 „ … Z mýho pohledu ta lékařská péče byla příšerná. A kór ke konci. Ale 

to jsem si v tu dobu nějak moc neuvědomovala. To mi všechno došlo 

potom, že to bylo katastrofický. Hlavně ten konec, kdy byla chvíli i 

v nemocnici. To bylo šílený. Naprosto zanedbali péči. Naprosto! (řečeno s 

velkým důrazem). A já jsem to teda tušila. Maminka byla v nemocnici 

deset dnů a chodili jsme tam za ní každej den.“ 

 „Myslím si, že jsme udělali všechno, co bylo v silách všech. Měl 

perfektní lékařskou péči a z naší strany, teda si myslím, jsme taky udělali 

maximum. Já jsem teda ještě sehnala na těch posledních čtrnáct dní, aby 

nemusel být v tý nemocnici, sestřičku domů. Protože on pak, jak málo pil, 

tak začal být dehydrovanej. Tak to byl ještě asi tři dny v nemocnici. Tam 

dostával kapačky. I když pak už byl doma, tak toho moc nevypil, takže mu 

bylo potřeba doplňovat tekutiny. Takže, aby nemusel být v nemocnici kvůli 

kapačkám, tak jsem mu objednala tuhle péči. Domácí péče se to asi 

jmenovalo. A ty byli dobrý, si myslím.“ 

 „Ona už po stránce finanční moc nic nepotřebovala. Ostatní péči kolem 

sebe také měla, ale možná by potřebovala ještě víc té psychické, protože 

člověk přece jenom neměl tolik času.“ 

 „Lékařskou péči měl výbornou. S ošetřující lékařkou navázali během té 

doby, kdy byl nemocný, hezký a podle mne i docela otevřený vztah. Paní 

doktorka akceptovala i kombinaci její léčby s alternativními přístupy, které 

manžel začal během své nemoci praktikovat. Poznal v té době mnoho 

nových lidí, kteří mu byli oporou a pomohli mu udělat zásadní kroky v jeho 

životě, které ho podle toho, jak mi to vyprávěl a také jak jsem to i já sama 

vnímala, dovedly ke změnám v nahlížení sebe sama, okolí, vztahů, které 

měl s lidmi. Myslím tím hlavně v tom, že se z člověka, u kterého byla na 

prvním místě práce a materiální hodnoty, se téměř přes noc stal člověk 

vnímající přírodu. Začal zásadně měnit svůj život a stával se 

spokojenějším, než byl dřív. Začaly se mu ukazovat světy, které předtím 

neznal. Mnoho lidí z jeho blízkého okolí to doslova šokovalo a měli o něj 

strach. Později ale sami viděli, jak to má všechno pozitivní vliv, jak na 
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manželovo zdraví, tak na jeho životní pohodu. Finanční pomoc jsme 

nepotřebovali.“  

  

12. otázka: 

Komunikoval/a jste s nemocným o jeho nemoci otevřeně? 

 

Z odpovědí vyplynulo, že: 

- osm respondentů s nemocným o jeho nemoci nekomunikovalo  

• u čtyř z nich to nebylo možné vzhledem k charakteru 

onemocnění člověka, o kterého pečovali (např. postižení mozku 

po prodělané mozkové příhodě apod.);  

• jeden z respondentů dál svoji odpověď nijak nerozváděl – 

odpověděl pouze jednoslovně, že „ne“.  

 

Další tři uvedli následující doplnění:  

• rodina před nemocným neskrývala, že o jeho nemoci ví, ale 

dělali spíše, že se nic neděje. O nemoci spolu nemluvili, i 

vzhledem k tomu, že nemocný o svých nemocech nikdy rád 

nemluvil; 

• otevřeně se o své nemoci nemocný nikdy nedozvěděl (ani od 

rodiny, ani ze strany lékařů) s odůvodněním, že by tuto 

skutečnost nemocný nedokázal unést;  

• při komunikaci bylo toto téma tabu. 

 

- čtyři respondenti odpověděli, že o nemoci s nemocným komunikovali  

• dva z těchto dotázaných uvedli, že byla tato komunikace 

otevřená. I když se jednalo o velmi citlivé a pro sdělování 

náročné téma, jak oba respondenti dodali, byla pro ně tato 

otevřenost důležitá;     

• v jednom případě probíhala komunikace mezi dotázaným 

a nemocným o jeho nemoci jen výjimečně a pouze v náznacích, 

nikdy ne přímo. Respondenta tato situace trápila tím, že si nebyl 
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jistý, jak s nemocným může komunikovat, aby mu tím, co řekne, 

nechtěně neublížil; 

• jeden z těchto čtyř respondentů svou odpověď dále nerozvedl. 

   

Odpovědi respondentů: 

„Tady se to nedalo. Já jsem s ní hrála tu její hru. Mám pocit, že by to ani 

nechápala. Tady to nebylo na místě.“ 

 „Ne. Ne. Ne. Otevřeně jsme jí to neřekli. Ne. A ani tady (v nemocnici) jí 

to neřekli. Diagnózu vyloženě na tvrdo ne. Asi by to neunesla.“ 

 „Ano. (řečeno rozhodně) Bylo pro mne důležité, že o tom se mnou 

manžel, o většině věcí, otevřeně mluví. Před nemocí, kterou měl, se nijak 

neschovával. Mluvil o ní i o smrti. Řekl mi dokonce i své poslední přání 

ohledně způsobu a místa pohřbení, pokud by zemřel. Slíbila jsem mu to a 

také se tak stalo.“ 

 „Občas ano. Ale jen v náznacích. Nikdy ne přímo. A také mě to trápilo 

a nevěděl jsem si s tím někdy rady. Co mám nebo můžu říct, abych jí něčím 

neublížil. S nikým jsem to ale nikdy neřešil. Až teď to říkám Vám.“ 

„Ne. Nikdy. Bylo to tabu.“ 

 

13. otázka: 

Jak s nemocným a s Vámi komunikovali profesionálové jako např. lékaři, 

zdravotní sestry a ostatní, se kterými jste se setkal/a? 

 

V odpovědích se objevilo celé spektrum osobních zkušeností 

respondentů týkající se komunikace s lékaři a zdravotními sestrami (o 

jiných profesionálech se ve svých odpovědích dotazovaní nezmínili) – od 

těch nejlepších, profesionálních, přes dobré až po direktivní, neosobní, 

odtažité a velmi neuspokojivé.  

  Odpovědi na tuto otázku lze však i přes jejich různorodost rozdělit do 

tří hlavních skupin:  

- respondenti, kteří měli pouze pozitivní zkušenost s touto komunikací. 

Komunikace s lékaři a zdravotními sestrami byla podle těchto 

respondentů na profesionální úrovni. Byla otevřená a bez problémů.  
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Takto odpovědělo 5 respondentů – z nich byli dva zdravotníci (lékař a 

zdravotní sestra v nemocnici), dva měli zajištěnou péči pro nemocného u 

svého známého lékaře. Pouze jeden respondent v tomto případě neměl 

žádný osobní vztah s ošetřujícím lékařem nemocného, ani nebyl sám 

zdravotníkem;  

- dotázaní, kteří s komunikací s lékaři a zdravotními sestrami měli 

výhradně negativní zkušenost. Zde byla respondenty tato komunikace 

označená za strašnou či příšernou – bez zájmu o člověka, direktivní, 

neprofesionální, strohou, nesvobodnou, odtažitou a nedůstojnou.  

Takto odpověděli 4 respondenti. Podle jejich mínění nebyl jim a 

nemocným sdělován zdravotním personálem dostatek informací 

týkajících se zdravotního stavu nemocného, zcela chyběla komunikace o 

tom, jaké jsou léčebné možnosti a co která možnost přináší.  Jakožto 

velmi neuspokojivou označili dotázaní především tu skutečnost, že se 

s nimi a s jejich blízkými nemocnými zacházelo neosobně;    

- odpovědi, v nichž měli respondenti smíšené zkušenosti s komunikací 

s lékaři a zdravotními sestrami.  

S určitými lékaři probíhala komunikace velmi dobře a otevřeně - 

především s těmi, kteří byli hlavním ošetřujícím lékařem nemocného. 

S těmito doktory měli nemocní vzhledem ke své nemoci dlouhodobější 

vztah pacient - lékař. Pokud se naopak jednalo o přechodné pobyty 

v nemocnici na základě plánovaného zdravotního zákroku či při 

zhoršení stavu nemocného, označovali pak tito stejní respondenti 

komunikaci se zdravotním personálem v těchto zařízeních za 

nevhodnou, arogantní, direktivní, neosobní, konfliktní a nedůstojnou.  

Tyto smíšené zkušenosti měli 3 respondenti. 

 

Příklady odpovědí respondentů na tuto položenou otázku: 

„Velice profesionálně. Protože jsme měli opravdu dobrého doktora. 

Známého. My jsme se s ním za těch sedm let seznámili a opravdu to byl 

člověk na svém místě. Udělal pro něj maximum. To nám pak potvrdila i 

jiná paní doktorka, že s takovou diagnózou sedm let v takovým stavu, to že 

jsme měli opravdu dobrýho lékaře.“ 



  75 

 „No. Tak já jsem to měla jednoduché. (úsměv) Protože jsem měla V. 

(známou - primářku hematologie), že?“ 

„Když tady u nás byl několikrát doktor, tak ani nechtěl, abychom tam u 

toho byli. V nemocnici to bylo strašné. Tam se s námi nebavil skoro nikdo 

a bylo to bez zájmu. Z toho jsem měla opravdu špatný pocit. Hrozná 

zkušenost. Nikomu to nepřeju.“ 

„Se mnou nijak a s ním (pozn. nemocným) příšerně. Převážně neosobní, 

odtažité, neprofesionální, hnusné. Typické pro české zdravotnictví. Bez 

komunikace, jaké jsou možnosti, co která možnost přináší. Rozhodnutí 

doktora. A více než hnusné jednání zdravotních sester. Můžu to porovnat 

s takovou péčí ve Švédsku a myslím si, že by nemocný měl podstatně 

snazší fungování. Naše zdravotnictví popírá jakoukoli důstojnost, svobodu 

a svébytnost.“ 

 „Jak kdy a jak kdo. To bylo velmi různé. Většinu návštěv v nemocnici 

jsme absolvovali s manželem společně. Přáli jsme si to tak a většina lékařů 

to akceptovala. Byli i takoví, kterým to přišlo divné, a někteří to dokonce 

zakázali. Manželova hlavní ošetřující lékařka s námi komunikovala velmi 

otevřeně, až do konce manželova života. Také mě při poslední návštěvě 

v denní nemocnici, kam jsem manžela často vozila, vzala stranou na 

chodbu a velmi otevřeně, až mne to překvapilo, se mě zeptala, zda si přeji, 

aby pro manžela zajistila místo v nemocnici, i když je momentálně plno. 

Řekla mi, že manžel už podle ní tuto noc sám neudýchá a zeptala se mě, 

jestli to zvládnu. Ani chviličku jsem neváhala a řekla, že to zvládnu. Navíc 

manžel si nepřál být v nemocnici.  

Ale byly okamžiky, kdy s manželem komunikoval lékař v nemocnici, 

kde byl na druhé transplantaci, tak nevhodně a arogantně, že manžel na 

vlastní žádost z nemocnice odešel, i když byl ve velmi kritickém stavu 

ohrožujícím jeho život. Hrozilo mu vykrvácení a další. Až teprve po 

omluvě tohoto lékaře a jeho uznání toho, že to ve svém přístupu přehnal, se 

manžel do nemocnice opět vrátil. Od té chvíle s ním tento lékař 

komunikoval dobře. Probíral jeho zdravotní stav a konzultoval s manželem 

další postupy. Velmi podobné to někdy bylo i se zdravotními sestrami, 

které nechtěly komunikovat a dělaly věci direktivně a autoritativně. Někdy 

se to podařilo změnit k lepšímu, ale někdy také ne. Manžel si vždy přál, aby 
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s ním lidé komunikovali otevřeně a nebrali ho v nemocnici jako nějaké 

číslo. Dělal až do konce svého života vše proto, aby si zachoval svoji 

lidskou důstojnost. A dával někdy kvůli tomu v šanci i svůj život.“ 

  

14. otázka: 

Máte nyní nebo jste někdy předtím měl/a pocit, že jste něco vzhledem 

k Vaší péči o blízkého nemocného doma nezvládl/a? Cítil/a jste potřebu 

něco změnit? 

 

 Devět z dvanácti respondentů na tuto otázku odpovědělo tak, že nemají 

pocit nebo si nemyslí, že by vzhledem k péči o nemocného doma něco 

nezvládli. Pět těchto respondentů nemělo ani potřebu něco v tomto ohledu 

změnit. Tři z nich svoji odpověď ještě doplnili o to, co je mrzí, nebo co by 

si přáli změnit ve svém chování k nemocnému. Jsou to tyto:  

-  lítost respondenta nad tím, že v době umírání a smrti nebyl se svým 

blízkým, i když o něj pečoval v domácím prostředí;  

- ojedinělá situace, kdy respondent nezvládl své emoce v přítomnosti 

nemocného (bouchnutí dveřmi). Poté však následovalo vzájemné 

vysvětlení a odpuštění; 

- přání respondenta být v některých chvílích k nemocnému otevřenější a 

trpělivější; 

- respondenta mrzelo, že s nemocným, o kterého se staral, netrávil více 

času. 

 

Pouze dva respondenti odpověděli, že mají pocit, že něco ve vztahu k 

péči o jejich blízkého nemocného nezvládli. Jednalo se o: 

- nezvládnuté emoce – např. občasné prudší vystupování směrem 

k nemocnému, projevy nervozity, netrpělivost; 

- možnost trávení více času s nemocným. 

 

Jeden respondent si nebyl jistý, zda něco, pokud jde o tuto otázku, 

nezvládl. Ani v době rozhovoru totiž nevěděl, jak jinak by vzniklou situaci 

řešil, a to i přesto, že se jemu samotnému způsob, kterým jednal, nelíbil. 

Šlo o protest respondenta, který již dále odmítal snášet požadavek 
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nemocného, aby mu veškerou jinou než lékařskou pomoc poskytoval pouze 

sám respondent, který se na to již fyzicky necítil. Tento nesouhlas dal 

respondent nemocnému několikrát najevo, jak sám říkal, v klidu. Protože se 

ale v tomto ohledu chování nemocného nezměnilo, rozhodl se respondent 

odjet z domu přes noc a vrátil se zpátky až další den ráno. Bylo to v době, 

kdy byl již nemocný téměř plně odkázaný na pomoc druhých. Až tato 

vyhrocená situace pak vedla ke změně v chování nemocného vůči 

respondentovi. Nemocný si již pak nechal pomoci i jinými lidmi, kteří 

mohli respondenta zastoupit.   

 

Zde jsou některé z reakcí respondentů na tento dotaz: 

 „Já myslím, že ne. Že jsme udělali maximum, co bylo možný.“ 

 „Ne, jako jak jsem o ni pečovala, to ne. Ale… (odmlka) Jedině, jak se 

blížil ten konec, tak já jsem ten poslední den už nepřijela do H. (místo, kde 

se o nemocnou maminku starala sestra respondentky v rámci střídavé péče). 

Já když jsem přijela, tak ona už byla mrtvá. To mě jako jediné mrzí. Že 

jsem tak nepřijela. A třeba, když umírala, úplně těsně. No. Já jsem přijela 

den předem. Počkejte. Já jsem přijela ve čtvrtek a babička umřela v sobotu 

ráno. Sestra mi volala v sobotu ráno, že se zhoršila, ale já už jsem v ten 

čtvrtek tušila, že ji vidím naposled a mohla jsem… Toto je jediné, co mi 

říká, že jsem mohla ještě v ten pátek přijet a zůstat tam u ní. No. To je to 

jediné.“ 

 „Ne. (řečeno s důrazem a jistotou) Já myslím, že ne. Jednou byla taková 

scéna, že jsem měla trošku povolené nervy a zdálo se mi, že si vymýšlí. 

Tak jsem křápla dveřmi a odešla jsem. Ale pak jsem druhý den přišla a 

řekla jsem mamince: ,Já se ti moc omlouvám.‘ A ona říká: ,Mně to taky tak 

mrzelo. Vždyť já taky vím, že toho máš plno.‘ A pak jsme se objaly. A 

v podstatě se to zahladilo. Ne. Jako samozřejmě byl člověk ulítaný a tak 

nějak už taky měl určitý věk. Ale myslím si, že jsme to zvládali. A myslím 

si, že ani ona by nechtěla víc. Myslím si. Myslím. Doufám. (úsměv)“ 

„To jsem všechno řekla. Že to mohlo být někdy trochu lepší, co se týká 

mého chování. Někdy jsem byla asi zbytečně nervózní, rozlítaná a hlavně 

netrpělivá. Ale hold to člověk tenkrát líp neuměl. Tak to dělal tak, jak to 

uměl.“  
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15. otázka: 

Ovlivnila péče o nemocného blízkého vztahy ve Vaší rodině, s blízkými 

lidmi a přáteli? 

 

Podle výpovědí respondentů u čtyř z nich tato péče o nemocného jejich 

vztahy v rodině, s blízkými lidmi a s přáteli neovlivnila nijak .  

 

U ostatních osmi dotázaných se jim jejich vztahy vzhledem k péči 

změnily  takto: 

- pěti respondentům se vztahy v rámci jejich rodin zlepšily. Došlo u nich 

ke většímu sblížení, stmelení, zlepšení vzájemné spolupráce, uvědomění 

si důležitosti blízkých, prohloubení a zintenzivnění vztahů. Dva z nich 

vypověděli, že se jim nezměnily jejich vztahy s přáteli (změna nastala 

pouze v rámci rodiny); jeden uvedl, že jeho některá přátelství v době, 

kdy pečoval o blízkého, skončila, a jiná naopak začala;  

- u dvou respondentů se zhoršily vztahy mezi nemocným a jeho rodinou; 

- jeden dotázaný zůstal v rámci své rodiny na péči o nemocného sám 

(ostatní členové rodiny se do péče nezapojili); 

- jeden respondent se domníval, že v době pečování zanedbával svého 

partnera. 

 

Ze zjištěných informací vyplývá, že se vztahy s rodinou, blízkými lidmi 

a přáteli v době pečování: 

- čtyřem respondentům nezměnily;  

- čtyřem dotázaným se změnily pouze k lepšímu; 

- třem respondentům se zhoršily – vždy v rámci rodiny (nedotýkalo se 

to nijak vztahů s přáteli); 

- jednomu dotázanému se některé vztahy zlepšily, jiné zhoršily, 

některé z nich skončily a jiné nové začaly. 

  

Zde je ukázka některých z odpovědí dotázaných: 

„Mám pocit, že ne.“ 

„Ne. U jiných to možná tak bývá, že jo? Lidi mají zaměstnání, kam 

dojíždějí. Teď nevědí, kam dřív skočit. Tady byla ve skutečnosti skvělá 
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souhra. Tady byli tři lidi, kteří se mohli kdykoli zastoupit. Tak to bylo bez 

problémů. Proto na vesnicích dřívávějc to tak bejvalo, když bylo 

hospodářství, tak tam byli výměnkáři.“ 

„Tak možná, že jsem zanedbávala tady v rodině partnera. Nevím. No. 

Možná tímto přece jenom jo. Protože člověk nezvládne všechno.“ 

„Ano. Poznal jsem, jaké má H. (nemocný) ve své rodině sobce. Otočili 

se k němu zády. Bez jakékoli pomoci. Naopak. I ho citově vydírali.“  

„Více jsme se doma všichni sblížili. Na přátele to, myslím, žádný vliv 

nemělo.“ 

„Mám pocit, že moje rodina se ještě více jakoby stmelila. Já jsem si za 

ten čas uvědomila, jak moc jsou pro mne moji blízcí a přátelé důležití. 

S některými lidmi se můj vztah prohloubil a zintenzivnil. Poznala jsem také 

díky manželově nemoci a mým životním změnám nové lidi, kteří se mi stali 

přáteli, a naopak z mého života někteří přátelé odešli. Vztahy s rodiči 

manžela se nejprve velmi zhoršily, později jsme s manželem hledali 

společnou cestu, jak vztahy zlepšit. Chvíli to vypadalo, že je to na dobré 

cestě, ale později se ukázalo, že to nevyšlo. Na konci života se manžel se 

svými rodiči nestýkal a oni sami se také už nikdy neozvali. Manžel si 

dokonce přál, aby nebyli přítomni u jeho pohřbívání a nevěděli, kde se toto 

místo nachází. Bylo to pro mne pak velmi nepříjemné, ale jeho přání jsem 

splnila.“ 

 

16. otázka: 

Uvažoval/a jste někdy v době, kdy jste o svého blízkého pečoval/a, že by 

byla domácí péče přerušena nebo ukončena? Co by se muselo stát? 

 

Žádný ze dvanácti dotázaných o ukončení péče o blízkého nemocného 

v domácím prostředí neuvažoval.  

Pouze jeden odpověděl, že občas přemýšlel o dočasném přerušení 

domácí péče. To bylo v okamžicích, kdy se dotázaný cítil velmi unavený. 

Ale následně svou reakci na tuto otázku doplnil, že by toto řešení stejně 

nikdy nedopustil.  
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Z odpovědí dále vyplynulo: 

- ve dvou případech byla domácí péče přerušena úrazem nemocného a 

byl na čas převezen do nemocnice. Po určité době se pak vrátil zpět 

domů. 

 

Na podotázku „Co by se muselo stát?“ respondenti reagovali takto: 

• v jedné odpovědi zaznělo, že by mohla být péče doma přerušená 

či ukončená, ale pouze pokud by si to přál sám nemocný;  

• jen jeden respondent ve své odpovědi zmínil, že by mohlo nastat 

přerušení nebo ukončení domácí péče za předpokladu, že by toto 

řešení nemocnému doporučili lékaři. Jako podmínku uvedl 

předpoklad, že by však tento pobyt v nemocnici nemocnému 

musel přinést prodloužení jeho života, ovšem ne na úkor jeho 

kvality. 

 

Respondenti uváděli následující: 

„Nepřemýšlela. Protože jsme byly dvě. Vždycky jedna by musela nést tu 

káru. Třeba sestra onemocněla, tak pak jsem měla maminku déle já a tak. 

Tak jsme to prostě táhly.“ 

„Ne, nikdy.“ 

„Jen občas jsem přemýšlela, že bych si na čas potřebovala od toho všeho 

na chvíli odpočinout. To když jsem byla hodně unavená. Ale stejně bych to 

nikdy nedopustila.“ 

„No, ona ta péče vlastně byla přerušená. Tím úrazem. Takže musela 

odjet do nemocnice. Ale pak jsem ji zase dovezla zpátky domů. Ale je 

pravda, že i kdyby to trvalo „x“ let a ona nemohoucně pořád ležela, tak 

nevím jak. Ale přemýšlela jsem o tom, že tomu člověku je vždycky nejlíp 

doma. Ale když se o něj staráte ve dne v noci, tak je to taky strašně 

vyčerpávající. Tak jsem si říkala, že by třeba nebylo od věci vlastně někoho 

zaplatit, kdo přijde. Že vlastně bude v domácí péči a vy sama máte čas 

třeba někam odjet. Máte čas pro sebe a přitom se tomu člověku věnujete. 

Taková nějaká střídavá péče. Nedokážu si představit, že by šla z domova 

do cizího prostředí.“ 
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17. otázka: 

Došlo u Vás a ve Vaší rodině vzhledem k péči o nemocného ke změně 

ekonomické situace? 

 

Deset z dvanácti dotázaných odpovědělo na tuto otázku záporně – tzn. 

ekonomická situace se u nich a jejich rodin vzhledem k péči o nemocného 

nezměnila.  

Pouze u dvou respondentů došlo ke změně, a to v návaznosti na 

vícenáklady spojené s péčí o nemocného v domácím prostředí, jako např. 

praní špinavého prádla, pronájem polohovací postele, odvozy nemocného 

vlastním autem do nemocnice a také menší časový prostor pro vlastní práci.   

 

Příklady některých odpovědí: 

„Ne. Rozhodně ne.“ 

„Já si myslím, že nedošlo. My máme dost peněz, takže to není tak 

důležité. Jednak, si myslím, že se lidé vymlouvají, když tvrdí, že by to 

nezvládli kvůli financím, se o někoho takto postarat. Protože ten starý 

člověk má svoji penzi, kterou si tady všechnu tu péči zaplatí, že? Takže 

vůbec. Ne, ne, ne. To jsou zbytečné výmluvy. Vždyť oni už nic 

nepotřebují, ti staří. Ale je fakt, že paní, která k nám chodila a 

pečovatelskou službu z Charity jsem musela platit. No, ale na to šla její 

penze. Babičky, že?“ 

„Ne. Já jsem chodila normálně do práce. Můj muž tenkrát nepracoval. 

Pracoval doma. Takže ekonomicky rozhodně ne. Ne.“ 

 

18. otázka: 

Představovala pro Vás péče o blízkého doma nějaký problém vzhledem 

k Vašemu zaměstnání? 

 

Pro deset respondentů péče o blízkého doma nepředstavovala žádný 

problém vzhledem k jejich zaměstnání. 
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U dvou respondentů se vyskytl problém: 

- jeden tento respondent shledal menší problém v tom, že se vzhledem ke 

své profesi lékaře neměl možnost věnovat studiu tolik jako dříve; 

- u druhého to byl časový problém – nemohl být mimo domov tak často, 

jak to vyžadovala jeho práce.  

 

Respondenti uváděli následující: 

„Ne. Protože jsem si o svém čase mohla rozhodovat, takže se dalo 

všechno skloubit.“ 

„Ne. Co jsem mu (nemocnému) věnoval ve dne, jsem pak dohnal 

v noci.“ 

„Tak, trošku to bylo unavující. Možná že jo. Že jsem nemohla, dejme 

tomu, po večerech… ale taky jsem si našla chvíli. Že jsem tolik 

nestudovala věci do práce jako dřív (respondent je lékař). To jsem pouštěla 

trošičku jako mimo. Protože člověk ani neměl potom někdy už sílu. Potom 

všem si sednout ještě a ještě… (úsměv) Něco jsem studovala, ale je fakt, že 

to trošičku šlo bokem.“ 

 

19. otázka: 

Co jste prožíval/a v období po úmrtí nemocného blízkého, o kterého jste 

pečoval/a? Co jste dělal/a? 

 

 Výpovědi respondentů se od sebe příliš nelišily. Svým obsahem se 

v mnohém prolínaly, v některých částech si byly velmi podobné nebo byly 

dokonce stejné.  

Téměř všechna sdělení dotázaných se shodovala v tom, že bezprostředně 

či krátce po úmrtí blízkého si ještě zcela neuvědomovali tuto pro ně velkou 

ztrátu, a také ani své pocity spojené s touto skutečností neprožívali 

naplno. V té době se respondenti většinou museli zabývat praktickými 

záležitostmi, jako bylo např. zařizování pohřbu a věcí s tím spojených 

(informování rodiny a přátel o smrti blízkého, úklid a dávání věcí po 

zemřelém do pořádku atd.). Vyskytly se i takové reakce, že dotázaní, i když 

v této době příliš nespali, nepociťovali žádnou únavu. Mnozí potřebovali 

být na čas pouze jen sami se sebou - nepřáli se s nikým kontaktovat, ani s 
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nikým komunikovat. Jeden respondent řekl, že po úmrtí blízkého nebyl 

schopen dělat nic (např. ke své práci se vrátil až více než po týdnu). 

U někoho výše popsaný stav trval jen několik hodin, u jiných i pár dní.  

Později  si respondenti začali ztrátu svého blízkého uvědomovat úplně a 

popisovali, že také jejich prožívání se zintenzivnilo. Zažívali v sobě 

určitou „směsici pocitů“, jak to nazval jeden z dotázaných.  

 

Zde uvádím v bodech, co respondenti prožívali v období po úmrtí 

nemocného blízkého, které jsem právě popsala výše: 

- smutek; 

- bolest;  

- beznaděj; 

- zmatenost;  

- zoufalství; 

- vztek  - např. i zpětně prožívaný třeba na zdravotní personál v nemocnici 

za jejich nevhodné a neprofesionální chování vzhledem k nemocnému, 

jakožto pacientovi, který musel být dočasně převezen do jejich péče;  

- pocity nespravedlnosti; 

- žal; 

- strach (z prvního vstoupení do prázdného bytu, kde do doby smrti 

respondent se svým blízkým společně bydleli); 

- zpočátku stav bez potřeby odpočinku. 

 

Později také: 

- velkou únavu; 

- uvědomování si velké ztráty spojené s pocity prázdna. Jeden respondent 

tuto dobu nazval „obdobím prázdna“ a popsal tento pocit jako díru, 

kterou v sobě má. Tuto díru vnímal v oblasti svého břicha a měla 

podobu vytrženého kusu masa z jeho vlastního těla; 

- dobrý pocit, vyrovnanost a smíření se vším (popř. téměř se vším) tak, 

jak to bylo, na základě třech hlavních důvodů. Jedním důvodem bylo 

vnímání respondentů, že pro svého blízkého udělali v době, kdy o něj 

pečovali, nejvíce co udělat mohli. Dalším byla skutečnost, že jejich 

blízký mohl být v domácí péči až do konce svého života. A tím třetím 
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byla okolnost, že respondenti byli se svým blízkým až do konce jeho 

života – tedy kromě dvou respondentů, kteří v momentě smrti se svým 

blízkým nebyli. Tito dotázaní, kteří svého blízkého už „nestihli naživu“, 

si to později vyčítali a považovali to za své selhání;       

- osvobozující pocit – když respondenti vnímali, že smrt jejich blízkého 

pro něj byla určitým vysvobozením z těla, které bylo už velmi 

poškozené nemocí, a nebyla naděje na vyléčení. Prodlužování života za 

cenu, že nebude kvalitní, tito respondenti odmítali. 

 

Dva respondenti v době po úmrtí jejich blízkého přemýšleli nad tím, co 

by bylo, kdyby se nemocný nedostal v rámci dočasné nemocniční péče do 

tak špatného zdravotního stavu. V obou zmíněných případech se jednalo o 

hospitalizaci z důvodu úrazu (zlomeniny krčku stehenní kosti). Tito 

nemocní v nemocnici trpěli bolestmi souvisejícími s proleženinami. Za 

krátký čas po propuštění z nemocnice do domácí péče oba nemocní 

zemřeli. 

 

Ve stručnosti tady rekapituluji a také doplňuji výpovědi respondentů 

ohledně toho, co dělali  v období po úmrtí jejich blízkého.  

Dotázaní uváděli, že: 

- zařizovali praktické věci ohledně pohřbu; 

- šli na chvíli do samoty (s nikým nekomunikovali a nestýkali se);  

- načas nedělali nic; 

- uklidňovali někoho dalšího z pozůstalých; 

- opili se; 

- uklízeli a dávali do pořádku věci po zemřelém; 

- dělali si v sobě pořádek – vzpomínali, rekapitulovali a vyhodnocovali, 

co a jak se odehrávalo ohledně jejich blízkého a jejich péče o něj. 

Někteří dotázaní v rámci této otázky také odpověděli, že si později 

uvědomili, jak velký a cenný dar touto příležitostí pečovat o svého 

blízkého do konce jeho života vlastně dostali. 

 

Někteří respondenti nad rámec této položené otázky dále navíc přímo 

vyslovili, co z toho, co dělali, jim v období po úmrtí nemocného pomáhalo.  
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Co dotázaným pomáhalo: 

- spánek; 

- pláč; 

- projevování svých pocitů bez nutnosti sebekontroly; 

- pobyt v přírodě. 

 

Zde jsou výpovědi některých respondentů:   

 „Tak ten den. Vyloženě s tý její smrti jsem měla dobrej pocit. Vyloženě 

z toho, jak se zatvářila hezky. (pousmání) A cejtila jsem takový osvobození 

z toho těla, který už nesloužilo. (chvíli odmlčení) Pak to byla taková 

směsice pocitů a všechno mi to docházelo až pozdějc. Potřebovala jsem být 

chvíli sama a tak jsem šla na dvůr. A pak nevím, jak bych to popsala. A 

potom jsem měla pocit, že připlul takovej nějakej tmavej obláček, jo? Ale 

těsně ke mně. A já jsem si říkala, jestli je to babička. Třeba se přišla se 

mnou rozloučit? No, tak to bylo takový… (krátká odmlka), musím říct, že 

asi osvobozující. Myslím pro babičku. Pro mě to byla ztráta blízkýho 

člověka. (odmlka) Tak samozřejmě, že mi bylo smutno.“ 

„No, kupodivu zase ve svých představách jsem si vždycky myslela, kdo 

ví, jak to bude jako hrozný a jak budu z toho nešťastná a kdo ví, jak mě to 

postihne. A vzhledem k tomu, že jsem s ním byla až úplně do konce a že 

jsem pro něj dělala maximum, co jsem vlastně mohla a považovala za to, že 

to pro něj udělám, tak jsem byla hrozně ráda, že jsem to pro něj udělala. 

Takže jsem byla vyrovnaná. Já jsem se vždycky i bála. Já jsem i nerada 

chodila na pohřby. A ten pohřeb taky proběhl úplně v pohodě. Co se týká 

třeba mojí psychiky, já jsem byla naprosto vyrovnaná a smířená se vším, 

jak to bylo. Samozřejmě, nějaký smutek jsem pociťovala, že jo? Taky jsem 

si pobrečela. Ale více méně jsem s tím byla srovnaná. A to si zase myslím, 

že mi pomohlo asi hodně to, co jsem pro toho tátu udělala.“ 

 „Velký smutek a žal. Obrovskou a nenahraditelnou ztrátu. I když v tom 

prvním dni, když manžel zemřel, jsem zařizovala vše potřebné ohledně 

pohřbu a jela jsem to říct jeho rodičům, tak to jsem tyto pocity ještě v sobě 

neprožívala nějak silně. Byla jsem tak nějak ještě rozjetá a dělala praktické 

věci. Neuvědomovala jsem si ani únavu. Propuklo to až pak k večeru, když 

jsem jela domů a poprvé v bytě byla sama bez manžela. Bylo to velmi 
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zvláštní. Bála jsem se i otevřít dveře od našeho bytu. Nevěděla jsem, co 

tam bude a jak se tam budu cítit. Nikdy předtím jsem nebyla s nikým, kdo 

umírá a kdo by takto umřel a doma. Byla jsem v tom najednou sama. A 

musela jsem to nějak zvládnout. Později jsem si začala uvědomovat tu 

velkou ztrátu a jakoby obrovskou díru v sobě. Jakoby mi někdo z těla 

vytrhl kus masa. Tam někde kolem břicha. Prožívala jsem veliké zoufalství 

a chvílemi beznaděj. Trochu i nespravedlnost. V prvních asi třech dnech 

jsem zůstávala doma. Byla jsem hrozně unavená. Plakala jsem a z únavy i 

v průběhu dne i usínala. Na druhou stranu jsem byla ráda, že jsem to 

zvládla až do konce a byla s manželem. A navíc doma. Později jsem 

zjistila, že to byl pro mne veliký dar, který jsem dostala. Potřebovala jsem 

být několik dní sama a pomáhalo mi, když mě lidi neutěšovali a nechali mě 

prožívat můj smutek. Pomohlo mi také na chvíli odjet do přírody. Později 

jsem se ráda vrátila mezi lidi.“ 

 „Smutek, prázdnota, zmatenost. Chvíli jsem nedělal nic. Víc než týden 

jsem nechodil do práce a s nikým jsem nekomunikoval. Pak jsem se děsně 

opil a pak jsem začal pracovat.“ 

 

20. otázka: 

Jak se cítíte dnes? (s ohledem na doprovázení Vašeho nemocného 

blízkého a jeho úmrtí doma) 

 

Nejčastěji respondenti uváděli k tomu – jak se cítí dnes… – následující: 

- hezky a silněji; 

- mají dobrý pocit; 

- spokojeně z důvodu, že takto pečovali o svého blízkého doma až do 

konce jeho života a nevzdali (neukončili) toto domácí pečování např. 

přemístěním nemocného do nemocnice. 

 

Dotázaní dále vypověděli, že cítí a prožívají: 

- občasný smutek ze ztráty blízkého člověka; 

- po zkušenosti s péčí o svého blízkého nemocného v domácím prostředí, 

který doma také zemřel, prožívají menší strach ze smrti, než tomu bylo 

dříve;  



  87 

- důležitost toho, aby rodina byla soudržná;  

- dnes už jen výjimečný pocit, že je blízký, o kterého pečovali, i po jeho 

smrti určitým způsobem s nimi. 

 

Ze všech respondentů jen dva řekli, že: 

- někdy pociťují obavu a strach, zda vše zvládli dobře a někde vzhledem 

k péči o blízkého neudělali chybu, kterou už vzhledem ke smrti 

blízkého nemohou napravit. 

 

Pouze jeden dotázaný cítil: 

- výčitky svědomí, že mohl nemocnému (v době péče) ze své strany 

projevovat více citu spojeného s láskou.   

      

Někteří z respondentů dokonce připojili ke své odpovědi také krátké 

vyprávění příhody či zážitku, ve kterém společně s blízkým nemocným 

zažili něco, co bylo pro oba příjemné. Popř. tato událost ukazovala na to, co 

měl nemocný rád nebo co rád dělal.  

 

 Zde jsou některé z odpovědí: 

„Cítím se hezky. Posílený o něco, co se už dávno předtím z našeho 

života vytratilo.“ 

„Pořád stejně. Pořád stejně. Jsem ráda a spokojená, že prostě jsme to 

udělali, jak jsme to udělali. A jsem hrozně ráda, že jsem to vlastně takhle 

všechno zvládla až do konce. A jsem asi na sebe i hrdá, že to tak bylo. 

Protože jsem vždycky měla takový ty obavy. Mám z toho dobrej pocit.“ 

 „Pamatuji si jenom to hezký. Jak jsem tam u ní seděla a jak jsme si 

povídaly. No, a jak se rozplývala třeba nad něčím dobrým. No, tak to si 

pamatuju. (úsměv) Vzpomínám si taky na naše motoristické procházky. Je 

to mezi S. a B. (názvy dvou obcí). Tam je taková alej třešní a tam jsme 

zajely. Já jsem nasbírala třešně, dala jsem jí je na klín. Hrozně ráda chodila 

i do restaurací, ale to bylo někdy před tím, když byla ještě schopnější. To jí 

vždycky dělalo radost.“ 
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21. otázka: 

Porovnejte teď, prosím, s ohledem na jejich vývoj v čase svá přání a 

požadavky (potřeby): 

a) v období „vlastního pečování“ 

b) v období po úmrtí blízkého člověka, o kterého jste pečoval/a  

 

K části otázky a)  

V období „vlastního pečování“ měli respondenti následující přání a 

požadavky (potřeby): 

- aby se jejich blízký uzdravil (4 respondenti) 

Tři z těchto čtyř dotázaných uvedli, že v tomto období měli pouze jen 

toto přání. 

Příklad takové odpovědi: 

„Jenom to, aby to dobře dopadlo. Aby se uzdravil. Žádné požadavky, 

žádné potřeby.“ 

- mít možnost si s někým o tom, co zažívají, popovídat a svěřit se (4 

respondenti); 

- občasnou pomoc s péčí o nemocného (3 respondenti); 

- být častěji také s jinými lidmi než s nemocným (3 respondenti); 

- mít možnost nějak pomoct svému nemocnému blízkému (4 respondenti) 

I když se toto přání či potřeba v přímých odpovědích objevila jen 

čtyřikrát, z praktických činů všech respondentů lze usuzovat, že toto přání 

nebo potřebu měl de facto každý z nich.   

- mít čas na sport, popř. tanec (2 respondenti);  

- oblékat se a obklopovat pestrými barvami - především oranžovou a 

žlutou (1 respondent); 

- studovat záležitosti ohledně lidské psychiky a zdraví (1 respondent). 

 

Dva respondenti řekli, že v období pečování neměli žádná přání, 

požadavky či potřeby, které by se nějak dotýkaly péče o nemocného.  

Jak tito respondenti dále upřesnili, péče byla rozdělena mezi další členy 

domácnosti, kde tato péče probíhala. Respondenti se proto necítili být touto 

péčí zatíženi či omezeni.  

Konkrétní reakce: 
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„(delší odmlka) Já nevím. Žádný. Ten život plynut jako normálně. Asi 

jak byla ta péče rozložená, tak mi nikdy nepřišlo, že by mě to zatěžovalo. 

Jsme tady doma na to tři. Hm.“ 

 

K části otázky b)  

 V období po úmrtí blízkého člověka měli respondenti tato přání a 

požadavky (potřeby): 

- aby skutečnost, že nemocný zemřel, nebyla pravdivá (5 respondentů); 

Toto přání se vyskytovalo především v prvních dnech a týdnech po 

úmrtí blízkého. 

Příklad odpovědi: 

„Aby to, že umřel, nebyla pravda.“ 

- čas na vyrovnání se ztrátou blízkého člověka (4 respondenti); 

- nebýt sám a mít možnost se někomu svěřit (3 respondenti); 

- chodit více do společnosti a za kulturou (2 respondenti); 

Jedna z těchto výpovědí: 

„No, tak (odmlka) … člověk asi trochu víc pak chodil do společnosti. 

Snad. Možná jsme víc třeba vyrazili do kina nebo i do hospody. Měla jsem 

pak potřebu chodit víc mezi lidi.“  

- mít možnost a dovolit si ventilovat (např. pláčem, křikem atd.) své 

pocity spojené se smrtí blízkého (2 respondenti); 

- pečovat o staré lidi (1 respondent); 

- nic nepředstírat (1 respondent); 

- zdraví, klid a pohodu (1 respondent). 

 

Doplňující ukázka odpovědi: 

„Nebýt sama. Asi jsem měla strach z osamocení. Ale přitom jsem měla 

potřebu být někdy i sama. Bez cenzury jsem si pak doma dovolila prožívat, 

co jsem cítila. Plakala jsem, když jsem potřebovala. Někdy jsem, když jsem 

byla doma sama, křičela a bouchala do polštáře. Měla jsem chvílemi i 

vztek. Měla jsem potřebu, aby byli lidé se mnou, ale aby mne nenutili, 

abych se chovala podle nich. Mít komu říct, co cítím a prožívám. Nechtěla 

jsem nic předstírat a potřebovala jsem čas, abych si to vše nějak v sobě 

srovnala.“   
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Ze všech odpovědí na tuto otázku vyplynulo, že se přání a požadavky 

(potřeby) s ohledem na jejich vývoj v čase – zde myšleno porovnání dvou 

životních období dotázaných (období vlastního pečování a období po úmrtí 

nemocného, kterému respondenti poskytovali svou péči): 

- u dvou respondentů nijak nezměnily    

V jednom případě ke změně (přehodnocení) došlo u respondenta již 

dříve než po smrti tohoto blízkého, o kterého pečoval. Tuto změnu prožíval 

již po úmrtí svého otce. U respondenta po smrti otce došlo, jak uvedl, 

k velkému přelomu jeho vnímání věcí. Respondent si touto ztrátou 

uvědomil, že lidský život je pro něj nejdůležitější hodnotou v porovnání se 

vším ostatním. 

Druhý respondent své přání a potřebu (pečovat o staré lidi) po smrti 

blízkého, o kterého pečoval, přenesl na další těžce nemocnou blízkou 

osobu.  

 

- u třech dotázaných se změnily jen nepatrně 

U dvou dotázaných se jednalo spíše o potřeby a přání spojené se 

smutkem ze ztráty blízkého. Blíže tito dva respondenti svá přání a 

požadavky (potřeby), které měli v době po úmrtí člověka, o kterého 

pečovali, nepopsali. Vzhledem k jejich nevyslovení tedy není u těchto dvou 

respondentů možné porovnání jejich přání a požadavků (potřeb) s ohledem 

na vývoj v čase.  

Odpovědi respondentů: 

„Nevím, jestli se člověk tak moc změnil. No, možná jenom trošičku. Ale 

taková jsem smutnější. Taková, no. Je to, ač chcete nebo nechcete si říct, že 

je to vždycky, že je máte. Že ještě někde jsou, ať jsou jakýkoli. Že už Vám 

třeba nejsou jako k pomoci, ale jsou. Jakmile tu nejsou, tak je to už takové 

… taková mezera. Kterou nezaplníte. Ničím. To je jediné.“ 

   „Takže já ty potřeby nějak zas až tak jiný předtím a potom jsem neměla, 

protože jsme se vždycky nějak s tou mámou dohodly, kdo u něj bude, kdo a 

co udělá. Ale i přesto to bylo teda dost náročný, i když jsme na to byly dvě. 

Byla to hoňka.“ 
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- u sedmi dotázaných se změnily především svou orientací (od 

nemocného k respondentovi samému); 

V období pečování byly u těchto respondentů přání a požadavky 

(potřeby) orientovány především na osobu nemocného a vlastní péči o něj. 

Po úmrtí jejich blízkého se přání a požadavky (potřeby) svým zaměřením i 

obsahem obrátily směrem k samotným dotázaným. Dotýkaly se již jejich 

života bez nemocného.   

 

22. otázka: 

Zamyslete se nyní, prosím, nad pomocí pro sebe (laické i profesionální). 

Dostávalo se Vám nějaké pomoci? Jaké, kdy a od koho? Prosím, opět 

s ohledem na vývoj v čase: 

a) v období „vlastního pečování“ 

b) v době po smrti blízkého člověka, o kterého jste pečoval/a 

 

K části otázky a)  

Jedenácti respondentům se dostávalo pomoci v období „vlastního 

pečování“ od: 

- jednotlivých členů vlastní rodiny (např. rodičů, dcery, syna, manžela, 

manželky, sestry). Ve většině případů se jednalo o vzájemnou pomoc 

v rámci rodin. 

Z toho sedm těchto respondentů uvedlo, že dostávali pomoc pouze od 

svých rodin, a žádnou jinou nepotřebovali. Tři byli dokonce přesvědčeni, že 

mimo pomoci své rodiny musejí vše zvládnout sami. 

Tři respondenti kromě pomoci své rodiny přijímali také pomoc od svých 

přátel. 

Pouze jeden z nich dostával v té době jinou pomoc než od své rodiny a 

přátel. V jeho případě se jednalo o finanční pomoc od státu vzhledem 

k tomu, že pečoval o svého nemocného blízkého (tzv. příspěvek při péči o 

osobu blízkou). Tato pomoc trvala 1 rok. 
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Některé z odpovědí těchto respondentů: 

„Tak tu jsem dostávala od rodičů. Od nikoho jinýho. My tady bydlíme 

všichni společně. My jsme tady taková komunita. My si všichni navzájem 

pomůžeme.“ 

„Pomáhala mi moje rodina a rodina manželky, když bylo potřeba.“ 

„Já se se vším docela vyrovnávám. Ono už ten život mě naučil, že už ten 

člověk si nemůže moc dovolit nějaké… (úsměv) Musí zvládat všechno 

sám. (odmlka) No. Akorát ta sestra. Ne? Ještě můj manžel, protože to 

toleroval. To si myslím.“ 

„Ale já jsem víc rozhodně nepotřebovala, kromě té rodiny, aby ke mně 

měli trochu ohledu nebo tak nějak a brali to, když jsem byla věčně někde 

pryč a starala jsem se o tu mámu. To brali, že to tak musí být. A tak. Já si 

myslím, že to nebylo nějak divoké.“ 

 

Jen jeden dotázaný řekl, že žádnou pomoc v tomto období 

nepotřeboval. 

Zde je jeho doslovná reakce: 

„Žádnou pomoc jsem nepotřeboval. Práci jsem si zařídil a dohnal. A 

rodina to chápala.“ 

 

Co konkrétního v období „vlastního pečování“ některým dotázaným 

skutečně pomáhalo: 

- dobře fungující rodina a vzájemná spolupráce jejích jednotlivých členů; 

- fyzický kontakt s přítelem; 

- vědomí toho, že mají děti;  

- tolerance členů rodiny vzhledem k času a energii, kterou věnovali 

nemocnému; 

- pocit, že ať se děje cokoli, tak někam patří (myšleno do svých rodin, kde 

mají své nezastupitelné místo); 

- vypovídání se; 

- sdílení toho, co prožívají, se svou rodinou; 

- otevřená komunikace mezi pečujícím a nemocným; 
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- být pravdivě informován o tom, jak se vyvíjí zdravotní stav nemocného, 

např. být přítomen lékařským konzultacím nemocného s jeho lékařem 

apod.; 

- vyrovnanost nemocného s jeho stavem;  

- aktivní přístup nemocného k jeho léčení a životu vůbec; 

- mít možnost, když bylo potřeba, zapojit se do pomoci nemocnému.

  

K části otázky b)  

V době po smrti blízkého člověka dostávali respondenti pomoc pro sebe 

samotné od stejných lidí, jako tomu bylo v době „vlastního pečování“. 

Tedy od svých rodin a přátel. Na tom se nezměnilo nic, s výjimkou 

ukončení již zmíněné finanční pomoci od státu, kterou pobíral jeden 

z respondentů. 

  

Podobně jako tomu bylo u některých reakcí na otázku č. 19, také zde 

respondenti ve svých výpovědích uvedli navíc to, co jim v období po úmrtí 

nemocného pomáhalo. V těchto odpovědích nedocházelo k opakování již 

vyřčeného v rámci otázky č. 19, ale k rozšíření získaných informací.   

Co pomáhalo respondentům v období po smrti jejich blízkého: 

- dobře fungující rodina (vzájemná pomoc); 

- vědomí toho, že mají děti; 

- přítomnost blízkých lidí (když to respondenti potřebovali); 

- popovídání si o tom, co prožívají s někým, kdo je skutečně a upřímně 

vnímá; 

- vědomí toho, že existuje někdo, kdo je má rád. 

 

Příklady odpovědí: 

„A potom co babička umřela, tak to bylo stejný. Pomohla mi moje 

rodina.“ 

„A potom, co táta umřel, to bylo to samý. Pomáhal mi přítel, máma a 

děti.“ 

 „No. Určitě můj muž. Ten určitě jo. A já si myslím, že jsem natolik 

silná osobnost, že jsem to zvládla všechno sama. Že bych nepotřebovala 

možná… Třeba. Já nevím. Člověk těžko říká… Třeba je to jako takové 



  94 

rouhání Bohu. Že třeba, kdyby mi umřel muž, jak bych toto snášela. 

Protože to člověk nemůže říct dopředu. Víc jsem nepotřebovala. Kromě té 

rodiny.“ 

„Profesionální pomoc jsem žádnou nevyhledala. I v tomto období jsem 

byla ráda za lidi, které jsem považovala za blízké. Pomáhala mi hodně moje 

kamarádka a můj kamarád. Byli na blízku, když jsem potřebovala. Pomohlo 

mi vědomí toho, že jsou tady a že mě mají rádi. Měla jsem období, kdy mi 

právě pomáhalo si o tom, co prožívám s nimi povídat. Sdělit jim to a vědět, 

že jsou tady v tu chvíli se mnou a upřímně mne vnímají. Žádnou pomoc 

např. s řešením toho, co a jak mám dělat, jsem nepotřebovala. Ráda si o 

věcech rozhoduji sama. Praktické věci jsem řešila sama, ale byla jsem ráda, 

když jsem o tom mohla pak i někomu s blízkých říct. Asi jen tři.“  

„Drželo mě to, že mám děti, které mě potřebují a mají rádi.“ 

 

Vyskytla se zde i tato odpověď: 

„Potom se mi dostalo pomoci – prohlídnutí do jiné dimenze. Pochopení, 

co je a co není důležité. Našel jsem díky tomu sám sebe a mohl jsem na 

sobě začít pracovat.“ 

 

 Ze všech reakcí na tuto otázku vyplynulo, že respondenti v obou výše 

zmíněných obdobích nedostávali žádnou profesionální pomoc, ale jen 

tzv. laickou (od svých rodin a přátel). Pouze jeden respondent dostával po 

dobu jednoho roku finanční pomoc od státu v podobě příspěvku při péči o 

osobu blízkou. 

Dotázaní uváděli varianty odpovědí, že profesionální pomoc: 

- nechtěli; 

- nepotřebovali; 

- nevyhledali;  

- nenapadlo je takovouto pomoc vyhledat. 

Na základě tohoto zjištění a také vzhledem k výše uvedeným 

odpovědím na tuto otázku lze usuzovat, že zřejmě respondenti 

profesionální pomoc nepotřebovali, nechtěli, nevyhledali, či je ani 

nenapadlo ji vyhledat.  Důvodem byly dobře fungující vztahy v rámci jejich 
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vlastních rodin a v některých případech současně také cenné a kvalitní 

vztahy mezi nimi a jejich přáteli.  

 

23. otázka: 

V návaznosti na otázku ohledně poskytování pomoci, které se Vám kdy a 

od koho dostávalo/nedostávalo – byla tato pomoc adekvátní tomu, co jste 

skutečně potřeboval/a? Pokud NE – jakou formu pomoci byste kdy a od 

koho uvítal/a? 

 

Sedm z respondentů odpovědělo, že pomoc, kterou dostávali hlavně od 

svých rodin, zčásti od svých přátel a v jednom případě také v podobě 

příspěvku při péči o osobu blízkou (v období „vlastního pečování“ o 

nemocného po dobu 1 roku), pro ně byla dostačující. Jinou pomoc 

nepotřebovali, nebo si potřebu nějaké jiné pomoci pro sebe neuvědomovali. 

  Příklady odpovědí: 

 „Tohle jsem si vůbec neuvědomovala, že bych potřebovala nějakou 

pomoc. A když se na to kouknu zpětně, tak mě ani teď nic nenapadá. Ne, 

ne.“ 

 „Hm. No. Mimo rodinu a mimo těch sociálních dávek po dobu toho roku 

a naprosto standardní péči od lékaře, který mamince předepsal prášky, tak 

nic jinýho nebylo. Asi zase nejsme standardní případ, protože jelikož jsme 

byli finančně zajištěný, naše rodina, tak jsem nepotřebovala vůbec nic. Co 

se týče pomoci duševní, tak to všechno bylo z rodiny a finančně jsme 

vlastně byli zajištěný z vlastních zdrojů.“ 

 „Já jsem nepotřebovala žádnou pomoc. Když jsme potřebovaly, tak jsme 

se vystřídaly s mámou. Prostě, když už jedna nemohla, nebo potřebovala 

jsem něco zařídit, tak jsme se prostě vystřídaly s tou mámou. Nebo P. 

(přítel) nějak pomohl. Tak to bylo dobrý. Byla jsem v takové náruči. Jinak 

jsem všechno zvládla. Myslím, že nic víc jsem nepotřebovala.“ 

  

Pět respondentů ve svých odpovědích uvedlo, že by ještě jinou pomoc, 

než tu, která se jim dostávala, uvítali . 
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Jednalo se o: 

- dva respondenty, kteří potřebovali navíc občasnou pomoc s péčí o jejich 

děti a domácnost. Ta se jim nedostávala; 

- jednoho dotázaného, který by uvítal možnost s někým „nezaujatým“ si 

popovídat o tom, co ho trápí a co prožívá. Tuto pomoc by však uvítal 

pouze za předpokladu, že by tento člověk projevoval skutečný zájem a 

aktivně ho vnímal; 

-  jednoho respondenta, který by přivítal ze strany svých rodičů, ale i 

dalších lidí, více otevřenosti k tématu smrti a umírání; 

Zde je tato reakce a názor:  

 „Možná bych uvítala více otevřenosti ze strany mých rodičů. Jakoby se 

vyhýbali tématu smrti. U některých dalších lidí jsem se s tím také 

setkávala. Možná mě chtěli svým způsobem chránit a mysleli si, že mě toto 

téma zraňuje a ubližuje. Dělali, jako by toto téma neexistovalo. Jako by 

byla smrt něco, co se nás netýká. Vyhýbali se jí, jak jen mohli. Ale já už 

dnes vím své. Myslím si, že je důležité se na smrt tak nějak připravovat 

celý náš život. Nemyslím tím, abychom žili jako chodící mrtvoly. Právě 

naopak. Uvědomovali si to, co nám život přináší, vážili si toho a nefrfňali 

nad hloupostma. Takže bych uvítala větší otevřenost lidí k tématu smrti a 

umírání. Aby to, co prožíváme, bylo vědomé. A ne abychom byli pouze 

nějakými oběťmi situace. Je pro mne důležité, aby se lidé nevzdávali své 

odpovědnosti.“ 

- jednoho respondenta, který by uvítal jiné fungování našeho 

zdravotnictví 

Jeho doslovná odpověď: 

 „Uvítal bych úplně jiné fungování našeho zdravotnictví. Kdykoli.“ 

 

24. otázka: 

Co pro Vás představovala a představuje péče o svého blízkého nemocného 

doma? 

 

Dotázaní ve svých odpovědích uvedli, že pro ně představuje či 

představovala péče o jejich blízkého doma: 

- smysluplnou činnost; 
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Odpověď: 

„Určitě, že je to smysluplná činnost. Že ten člověk to vyloženě 

potřebuje. A říkám si, jestli tyhle ty konce, co člověk prožívá, jestli je to 

podmíněný i tím, jak žije. Nevím.“ 

- nejkrásnější dar v životě, který kdy dostali; 

Reakce respondenta: 

„Je to ten nejkrásnější dar, který jsem kdy v životě dostal.“   

- samozřejmost; 

Někteří z respondentů ještě navíc dodali, že se jedná o situaci, kterou 

přináší život, a pokud má člověk možnost se o svého blízkého postarat a 

má na to fyzickou a psychickou sílu, pak je to něco, co udělat má. 

Jejich odpovědi: 

„Pokud je v mých silách se o něj starat, tak to beru jako 

samozřejmost, že se o něj budu starat. No, ale zase to beru v mojí 

situaci.“ 

„Já si myslím, že by to měla být taková samozřejmost. Pokud na to 

má člověk síly. Psychické i fyzické. Že by to mělo být takové … Že 

takový je život.“ 

„Hm. Tak já si myslí, že bych to teď zvládla už líp, že? Protože bych 

už i zůstala doma. Protože o nic se nejedná. Ale… Jasně. Zase člověk 

potřebuje přijít do kontaktu s jinými lidmi. (úsměv) Takže to tak nějak 

zkombinovat, že? To je opravdu super takový ten zkrácený úvazek. Že 

má člověk pak čas na vše. Já si myslím, že kdo chce, tak to vždycky 

nějak udělá. (krátká odmlka) Ale musí chtít.“ 

- velkou časovou zátěž;  

- příležitost udělat pro svého blízkého něco důležitého; 

     „No. Hlavně velká časová zátěž. Co ještě by to pro mě mohlo 

znamenat? Jak jsem říkala, byla to pro mě samozřejmost. Nijak jsem 

toho nelitovala. Brala jsem to tak, že to tak je a chci tomu člověku 

pomoct. Prostě, udělat pro něj co můžu, aby se mu co nejdřív ulevilo.“ 

- zodpovědnost; 

- přirozenost; 

- oboustrannou lásku a důvěru  (mezi pečujícím a nemocným); 

- dar pro obě strany (pečujícího i nemocného); 
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- příležitost si uvědomit, co je v životě důležité (např. radost 

z maličkostí); 

- trp ělivost; 

- krok do neznáma; 

- příležitost naučit se do určitých záležitostí nezasahovat a smířit se 

s tím, že to je třeba jen to jediné, co můžeme v danou chvíli udělat.  

Odpověď: 

     „Velkou zodpovědnost, přirozenost, oboustrannou lásku a důvěru. 

Dar pro obě strany. Také velkou příležitost si uvědomit, co je v životě 

důležité a co tak jen vypadá. Také velký krok do neznáma a otevřenost 

tomu, co k vám přichází. Trpělivost. A také velká škola v tom, naučit se 

do některých věcí nezasahovat a nechat je ve vhodném okamžiku 

plynout. Nezasahovat a smířit se s tím, že je to někdy to jediné, co můžu 

udělat. A mnoho dalšího. Třeba radost i z maličkostí. Prožívání toho, že 

dělám něco, co není samozřejmé. Někdy to nebylo snadné si prošlapat 

cestičku. Třeba v nemocnici s některými lékaři, ale i se známými, kteří 

mne přesvědčovali, že musím udělat toto nebo tamto, jinak že manželovi 

vlastně škodím. Prožívat období, kdy jste s takto blízkým člověkem, 

který je takto nemocný a ještě vlastně řešit, co bych podle nich měla já a 

manžel. To byl pro mne někdy pěkný oříšek. Takže to pro mě současně 

představovalo i hlídání a dávání najevo svých hranic. Některým lidem se 

to moc nelíbilo, že jim takto vzdoruji a neposlouchám jejich rady. Pokud 

jsem vnímala, že jsou jejich rady spíše nátlakem a nucením mě 

k něčemu, co bylo proti přání mého manžela a já to měla podle nich 

udělat i tak, vedla jsem v sobě vnitřní boj – být hodná a zároveň 

nekompromisní. I když podle nich to mysleli dobře a chtěli pomoct, bylo 

to strašné. Takže tato péče pro mě má mnoho rozměrů.“  

  

 Žádný z respondentů ve své odpovědi neuvedl, že by toho, že takto 

pečoval o svého nemocného blízkého doma, někdy litoval. 
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25. otázka: 

Co Vám tato zkušenost (péče o nemocného blízkého doma) dala a vzala? 

 

Co respondentům tato zkušenost dala (seřazeno sestupně od nejčastěji 

se vyskytujících vyjádření): 

- uvědomění si toho, co je v životě důležité a co ne;  

- nezabývání se malichernostmi; 

- radost ze života; 

- obohacení o nové cenné zkušenosti; 

- vcítění se do lidí, kteří se o sebe nemohou postarat sami a potřebují 

pomoc druhých;  

- poznání, jaké to je, když je člověk starý a nesoběstačný; pochopení „pro 

stáří“ (míněno osoby nacházející se v tomto životním období) – u 

jednoho z respondentů došlo k tomuto pochopení až po spojení 

zkušenosti pečování o blízkého nemocného doma s jeho zkušeností 

s vlastní nemocí; 

- příjemný pocit z toho, že mohli svou péčí a podporou pomoci svým 

blízkým dožít doma v klidu, bez utrpení, bez bolesti, popř. v lidštějších 

podmínkách a důstojně (v porovnání s podmínkami v nemocnici); 

- vědomí toho, že je důležité žít vědomě – jako např. užívat si každý 

okamžik, radovat se z každého dne a ze všeho, co děláme, nepřipouštět 

si starosti, které za pár dnů pominou; 

- zklidnění; 

- snahu být dobrý a lepší;  

- sebevědomí;  

- dobrý pocit, že tuto péči o nemocného zvládli – někteří respondenti se 

totiž předem báli a mysleli si, že péči spojenou se smrtí jejich blízkého 

doma nezvládnou;  

- nalezení sebe sama; 

- velkou příležitost se změnit – začít vnímat hodnoty, které respondenti 

před touto zkušeností neznali; 

- pocit, že v určitém směru povyrostli (myšleno respondenti), zmoudření 

- nové přátele; 
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- zjištění, že je občas lepší nechat věci plynout svým tempem a 

nezasahovat do nich – stát se tzv. aktivním pozorovatelem. 

 

Co respondentům tato zkušenost vzala (seřazeno sestupně od nejčastěji 

se vyskytujících vyjádření): 

- nic (rozhodně nic, je to součást života,…); 

- iluze – např. o tom, že člověk může vše ovládat svou vůlí; o sobě 

samém; o tom, že profesionálové v nemocnici umožňují svým 

pacientům být a cítit se, i když jsou nemocní, člověkem (tito 

respondenti se setkali pro ně s nedůstojným, bezcitným a 

neprofesionálním přístupem lékařů a zdravotních sester vzhledem 

k jejich blízkému nemocnému i k nim samým);   

- některé z dřívějších přátel; 

- odhodlání a vědomí toho, že musí (respondenti) vždy a vše zvládnout 

perfektně; 

- odpoutání se od původní profesní dráhy, u které již respondent cítil, že 

ho tato činnost nenaplňuje. 

 

Vyjádření respondentů se o více než polovinu častěji vztahovala k tomu, 

co jim tato zkušenost dala (v porovnání s tím, co jim tato zkušenost vzala).  

Žádný z respondentů nehodnotil svou zkušenost s péčí o nemocného 

blízkého doma v žádném ohledu negativně. Hodnocení byla pouze 

pozitivní, a to i v případech, kdy se dotázaní vyjadřovali k tomu, co jim tato 

zkušenost vzala.  

V době dotazování jsem po mém položení a následně zodpovídání této 

otázky respondenty, vnímala velmi zvláštní atmosféru. V jistém ohledu 

vzácnou nebo slavností, i když těžko popsatelnou. Jako by mi dotázaní 

ukazovali něco velmi cenného.  

U všech dotázaných se dá z jejich odpovědí vyčíst, že jim tato zkušenost 

umožnila něco důležitého získat a pochopit, uvědomit si životní hodnoty a 

priority. Popřípadě je také obohatila o prožitek, skrze který nalezli sebe 

sama a odhalili své, do té doby pro ně skryté, lidské kvality.  

Z odpovědí na tuto otázku se dá usuzovat, že všechny respondenty tato 

jejich zkušenost obohatila (v kladném slova smyslu).  



  101

  

 Respondenti se k této otázce vyslovili takto:  

„Možná mě trošku zklidnila. Možná takový uvědomění, co je důležitý a 

co ne. A tady nic povrchního nebylo.“  

„No, dala… (odmlka) Uvědomila jsem si, že má člověk toho života, 

každý chvíle, užívat. Žít vědomě, jak se říká. Radovat se z každýho dne, 

z každý činnosti, kterou dělá, nepřipouštět si žádný starosti, samozřejmě se 

snažit bejt dobrej a lepší, ale ne že dneska jsem mladej plný síly, pak přijde 

období zralosti a to, co přijde ke konci, nevíme, že jo? U někoho třeba 

v klidu a v pohodě a někdo třeba potřebuje tu péči. Nezabývat se 

malichernostma. Neřešit věci, který za dva za tři roky vám přijdou směšný, 

že jste se tím vůbec zabejvala. Prostě, probudit se každý ráno a říct si, že je 

tady díky Bohu zase další den, tělo mi funguje, můžu vstát. No, umožnilo 

mi to poznat, jaký to je, když je člověk starej a nemohoucí. Ale kdybych 

potom to nepoznala časem i na sobě, tak by to bylo jako půlka, která hledá 

druhou půlku. Teď ty dvě půlky do sebe zapadly. Já bych řekla, že jsem se 

ne naučila, ale aspoň přiučila pochopení toho stáří a co to je nemít sílu. 

Vcítění. Jo? Dříve jsem si myslela, že vůlí dokáže člověk všechno. Dneska 

vím, že to tak není. A co mi vzala? Právě ty iluze. Iluze, že člověk je 

schopen ovládat kde co, že jo? No, a taky trošku o sobě, že jsem si myslela, 

že jsem ten jemnej člověk a zjistila jsem, že mám na sobě ještě hodně 

práce. Mluvily vlastně ty výčitky, že jsem k ní mohla být něžnější.“  

 „Nevzala mi nic. Akorát mě obohatila. Myslím, že mi dala sebevědomí, 

protože ty moje představy byly spíše opačné. Že to nedokážu. A já jsem to 

naopak dokázala. Myslím si, že mě to obohatilo o zkušenost a mám z toho 

velice dobrej pocit, že jsem to udělala. Že jsem to všechno zvládla, jak to 

bylo.“ 

 „No. (odmlka) Byl to takový příjemný pocit, že jsem jim (tatínkovi a 

mamince) mohla dát, co jsem nejvíc mohla. Co mi to vzalo? Nic mi to 

nevzalo. Je to součást života.“ 

 „Nevzala rozhodně nic. Obohatila. To určitě. (úsměv) A dalo mi to 

hlavně ten dobrý pocit, že se člověk postaral. A že až tak maminka 

netrpěla.“ 
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  „Velkou příležitost se změnit. Začít vnímat a prožívat hodnoty, které 

jsem před tím neznala. Nějak jsem touto zkušeností povyrostla, asi 

zmoudřela, ale zároveň jsem si také začala dopřávat více radosti – takové 

nějaké jakoby dětské. Moc dobře to neumím vyjádřit slovy. Dala mi nové 

přátele, zkušenosti. A jestli mi něco vzala? Vzala mi pár přátel, iluzí a 

odhodlání, že musím vše zvládnout a to navíc perfektně. Jen na to občas 

zapomínám. Zjistila jsem, že je někdy užitečnější nechat věci plynout svým 

tempem a nezasahovat do nich. Stát se takovým pozorovatelem, ale 

aktivním. Ne apatickým. Zjistila jsem, že je někdy to nejdůležitější jen být. 

Taky to neumím pořádně vysvětlit.“ 

„Nevzala mi nic. Dala mi sama sebe. To se dá těžko popsat. Je to i jiné 

vnímání toho, když někdo z blízkých umírá v nemocnici, a když někdo 

odejde touhle cestou. Je to takové lidštější.“ 

  

26. otázka: 

Změnilo se nějak touto zkušeností Vaše nahlížení na svět a na život – 

Vaše životní hodnoty, vztahy k okolnímu světu i k Vám samým? 

 

V těchto reakcích pro mne nebylo vůbec snadné hledat určité podobnosti 

či rozdíly a tak podobně. I když jsem jich několik našla, každá odpověď mi 

přišla natolik jedinečná a neopakovatelná, že je zde raději prezentuji 

postupně všechny, většinou v celé jejich šíři. Domnívám se, že je to 

ku prospěchu této práce. Dávám tak možnost následného navracení se a 

čerpání z ní jinými lidmi, které tato problematika oslovuje a zajímá.  

Přece jenom ale předkládám i v tomto případě určité členění odpovědí 

dotázaných, které je v rámci zpracování otázek žádoucí.  

 

Pouze dvěma respondentům z dvanácti podle jejich výpovědí tato 

zkušenost nezměnila jejich nahlížení na svět a na život – jejich životní 

hodnoty, vztahy k okolnímu světu i k nim samým.  

Uvedli následující: 

„Ke mně samotné, co by se mělo změnit? A ne… Já bych řekla, že si 

člověk opravdu uvědomuje, že jsme tu na chvilku. A že si má užít, co to 
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jde. (úsměv) Neříkám, že až tvrdě užívat. To ne. Ale prostě si prožít každou 

hezkou chvíli. Co jde.“ 

„Hm. Právě proto, že se to stalo a bylo mi už šedesát nebo padesát osm, 

tak už jsem byla docela zformována. Takže jsem to brala jako součást toho 

mého života.“ 

 

Deseti respondentům tato zkušenost jejich vnímání světa a pohlížení na 

život změnila. 

- Tři z těchto respondentů uvedli, že jim tato zkušenost změnila jejich 

životy dokonce zásadním způsobem.  

Tady jsou jejich reakce: 

  „Ano. A změnil se tím kompletně celý svůj život.“ 

 „Ano. Úplně se mi tím obrátil svět na ruby. Prakticky z minuty na 

minutu. Těžko se mi to popisuje. (úsměv) A nikdy jsem to ani nikomu 

vlastně neřekl. Tak nevím. V zásadě je to jednoduchý. Jednalo se o to, že 

šlo z mýho života pryč všechno, co tam už bejt nemělo a bylo tak nějak 

povrchní a k ničemu. Asi jsem to potřeboval. A dneska, i když to ale vůbec 

nebylo snadný, za to jsem moc vděčnej. A přál bych to všem lidem. Zjistil 

jsem pak i to – takovej paradox, že tím pečováním jsem vlastně především 

pečoval o sebe. Dalo mi to šanci se podívat na to, kdo vlastně jsem a jak 

vlastně žiju. A díky týhle zkušenosti jsem měl možnost si to všechno 

uvědomit a začít něco dělat. A to je asi to nejdůležitější. (úsměv)“  

U jednoho z těchto tří respondentů došlo na základě zkušenosti s péčí o 

blízkou osobu k doplnění něčeho pro jeho život důležitého, co vnímal, že 

tam předtím chybělo. Uvažoval i nad možností, že si touto 

zkušeností s pečováním uvědomil to, co už někde v sobě dříve měl, ale 

nevnímal to. Došlo u něj ke změně vnímání. Začal sebe, okolí, hodnoty a 

vztahy vnímat jasněji . Uvědomil si zřetelněji , co sám chce, a co naopak 

nechce.  

Odpověď:  

„Něco se změnilo a něco spíše doplnilo. Jakoby tam předtím něco 

chybělo. Možná to tam bylo, ale já jsem to jen nevnímala. V něčem se mé 

prožívání zjemnilo a jakoby se obraz, který byl předtím nejasný, zaostřil a 

já tím začala vnímat jasněji. Sebe, okolí, hodnoty, vztahy, co chci a co 
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nechci. Je toho víc. Zasáhlo to do celého mého života velmi zásadně. Už 

mi, co se týká umírání a smrti, nemůže nikdo nic nalhávat. Prožila jsem si 

to díky provázení manžela a byla s ním až do konce.“ 

 

- Sedm z respondentů ve svých výpovědích přímo nevyslovilo 

„zásadnost“ změn, které jim zkušenost s pečováním přinesla. U některých, 

myslím si, ji však lze vyčíst mezi řádky. Ale i přesto je zde uvádím 

samostatně. 

 

Jeden z respondentů si propojením této zkušenosti s později prožitým 

vlastním zdravotním problémem po určité době uvědomil a pochopil 

věci, které dříve nevnímal. Pro tohoto respondenta byla zkušenost s péčí o 

jeho nemocného blízkého důležitá a užitečná hlavně až s odstupem času, 

kdy si zažil ztrátu síly kvůli vlastní nemoci sám na sobě. Propojením těchto 

dvou zkušeností došlo u respondenta k poznání, které ho vedlo k většímu 

pochopení jiných lidí a k většímu vcítění se do nich (do jejich potřeb a 

možností). Respondent snížil i své nároky.    

   Zde je jeho odpověď: 

„Ano. Trochu jo. Samozřejmě. Je to poznání. Je to poznání, co všechno 

je. Právě to je to, když se spojilo dohromady, co jsem sama prožila sama na 

sobě s tím, co jsem prožívala s tou mámou. Já jsem se do toho tenkrát ještě 

nevžila. Nevžila. Do toho, že je opravdu člověk tak slabej, že vůbec 

nemůže, i kdyby chtěl. Furt jsem v sobě měla takový něco, že by mohl 

třeba dokázat. A pak přišla nedávná minulost a zažila jsem si to sama na 

sobě, jak jsem začala ztrácet sílu. A tenkrát jsem si to ze začátku taky hned 

nespojila s tou mámou. To všechno přinesl až další čas. Teprve, když už 

jsem vlastně byla zcela bez síly a začla jsem se už konečně léčit, tak mi to 

došlo. Protože já jsem si pořád ještě říkala, jestli třeba jsem jen líná. Nebo 

opravdu nemůžu? Nebo je to tak namíchaný? A ve skutečnosti člověk mele 

z posledního. Když jsem pak přijela do nemocnice k synovci na tu kontrolu 

a on se podíval na výsledky, tak mi řekl, že už nepůjdu domů. Ale jinak 

musím říct, že ten prožitek, když to vezmu teď, byl pro mě užitečnej. Ale 

právě proto, že jsem to pak prožila na sobě. Že to do sebe zapadlo jako klíč 

do zámku. A vede to k většímu pochopení. Pochopení lidí a většímu vcítění 
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do těch lidí. A do jejich potřeb. A řekla bych i takovýmu určitýmu 

zjemnění. Nemá člověk už takový nároky. Vlastně, nemůže mít takový 

nároky. Ale někdo se s tím narodí a někdo se to musí naučit. Já jsem se to 

vlastně musela naučit. Já jsem vlastně za cokoli, co jsem prožila, strašně 

vděčná. Ale v tu dobu, když to člověk prožívá, teď nemyslím tu péči o 

maminku, to je někdy tak těžký. Tak tvrdý. Jo, že už si řeknete, kdy už to 

skončí. Jestli to vůbec skončí. Ale ono to pak skončí. A vy, když se na to 

pak podíváte zpětně, tak si řeknete, jak je to úžasný. Pro pochopení a 

poznání. Kdyby mi to někdo řekl třeba stokrát, a já to teoreticky vím, tak 

ono to nefunguje, dokud to člověk neprožije, neprocítí, nepozná.“    

 

Jiný respondent si na základě zkušenosti s pečováním uvědomil, jak je 

tato činnost prospěšná. A to také vzhledem ke své tehdejší pracovní kariéře, 

která ho již nenaplňovala a neuspokojovala. Dále si uvědomil důležitost 

spolupráce a tolerance mezi lidmi na rozdíl od soutěživosti, která dnes ve 

světě převládá. 

Zde je část odpovědi: 

„Snad jediný, co si uvědomuju, že to byla užitečná práce. I když to už 

jsem říkala. Já nemůžu říct, že by se mi změnily hodnoty, ale že to bylo 

takový uvědomění vzhledem k tý mojí práci, že tohle je potřeba. Že pro 

toho člověka… Já jsem to na tý babičce viděla, že jí to pohladí po duši. Že 

byla velice vnímavá na to, jaký pocity k ní chováte. Jestli jste milá, nebo 

jestli máte vztek. To vnímala velice dobře. Já si myslím, že když je ubráno 

vlastně tý mozkový kapacity, že se ještě zesílí to vnímání. Nevím. Možná, 

že je to jenom můj subjektivní dojem.“  

 

Další respondent si na základě prožité zkušenosti s péčí o blízkého začal 

především více věřit. 

Odpověděl takto: 

 „No, že si víc jako věřím. Nebo stouplo moje sebevědomí. A že i to, 

jakoby nemožné, je možné. No, a ty hodnoty – já si myslím, že to má 

člověk tak nějak v sobě. Že nějak tak i podvědomě cítí, co by asi v životě 

měl dělat. A pak už záleží na tom, jestli to udělá nebo neudělá, že jo? Tohle 

pro mě byla sice nová zkušenost, ale (odmlka)… určitě mě to obohatilo. O 
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tu zkušenost. Protože jsem nikdy nevěřila, že bych to dokázala. A já jsem 

to dokázala. Jsem za to strašně ráda. Jsem lepší (s důrazem). Protože jsem 

myslela, že to nedokážu. Že prostě toho člověka někam odvezou do tý 

nemocnice, nebo třeba já, a že tohle jakoby utrpení neuvidím. Takový 

srabácký. Ale převládlo to, že vlastně bych si nebyla úplně jistá, jak se tam 

o něj starají. A nechat ho tam samotnýho? Mě samotný by se to asi taky 

nelíbilo, kdyby mě takhle někdo vodsunul a vlastně by si mě tam nevšímali 

ti moji nejbližší. A asi bych to tak vůbec nechtěla.“  

 

Tento respondent si uvědomil vzácnost, krásu a jedinečnost života. 

Vyslovil to takto: 

„Uvědomila jsem si, jak je život vzácný a každý z nás je naprosto 

jedinečný a ve své podstatě krásný.“ 

 

Další z dotázaných si uvědomil, že způsobem dnešního života se lidé 

mohou cítit být sami, i když jsou vlastně s jinými lidmi. Tento respondent 

pochopil důležitost otevřenosti a lásky (její dávání a přijímání). Na základě 

prožitku setkání se smrtí u blízkého člověka, o kterého se staral, se 

zmenšily jeho obavy. 

Tady je odpověď: 

„Nevím. Možná to, že jsem si uvědomila, jak jsme vlastně sami. Tím, 

jak dnes většinou žijeme. I když s někým žijeme, neznamená to, že jsme 

spolu. To chce trošku víc. Došlo mi, co je důležité. Je to především láska a 

otevřenost. Já jsem od maminky, i když byla nemocná, dostávala tolik 

lásky, jako nikdy od nikoho. A já jsem ji zase dávala jí. Nevím, čím to 

bylo, ale něco se změnilo ve mně. Někde uvnitř. Tváří v tvář smrti jsem 

zjistila, že se nemusím bát ničeho. O nic nepřijdu, ani když umřu. Můžu 

přijít jen o to, co sama nikdy nedám nebo neudělám. Zní to možná divně, že 

jo? A tak už se tolik nebojím.“ 

 

Tohoto respondenta tato zkušenost zocelila a napřímila. Uvědomil si, že 

vše podstatné musí ve svém životě udělat sám. I za cenu, že se o to bude 

muset občas “poprat“. 
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Jeho reakce na tuto otázku: 

„Nevím. Asi nic. Nikdy jsem nad tím nepřemýšlel. Možná jsem ztratil 

iluze o tom, jak to tady funguje dobře. Ale je to hlavně klam a přetvářka. 

Spousta lidí si tady na něco hraje. A k čemu to je? Sundalo mi to z očí šátek 

a prohlídl jsem. Už bylo na čase (řečeno trochu naštvaně). Ale nelituju. 

Zjistil jsem, že se člověk musí o to podstatné ve svém životě postarat sám. 

A někdy se třeba o to i poprat. Obrazně řečeno. Napřímilo mě to a 

zocelilo.“ 

 

U tohoto respondenta došlo ke změně vůči sobě samému a vnímání sebe 

sama. Ne vůči okolí, nebo jejímu propojení. Je klidnější a má se dobře.  

„Hlavně vůči mně samotnýmu jsem se změnil. Jak to nejlíp vysvětlit. 

Asi takhle. Dřív jsem byl docela tvrďák. I tak vychovanej. (malá odmlka) A 

dneska už vím, že takovej vůbec nejsem. Že jsem si to jenom myslel. 

Změnil jsem se docela hodně. Možná to druhý moc neviděj, ale jo. Už se 

tolik nerozčiluju. Jsem víc v klidu a mám se dobře. Dřív jsem se jen honil.“   

 

Shrnutí výše popisovaných změn v nahlížení na svět a na život – životní 

hodnoty respondentů, jejich vztahy k okolnímu světu i k sobě samému, 

které prožili vzhledem k jejich zkušenosti s péčí o blízkého nemocného: 

- uvědomění si užitečnosti a smysluplnosti této péče o blízkého 

nemocného v domácím prostředí; 

- upřesnění si životních priorit; 

- posílení sebedůvěry a sebevědomí; 

- pročištění a zjednodušení vlastního života (odstranění toho, co tam už 

nemělo své místo);  

- zjištění, kdo vlastně je a jakým způsobem žije – možnost udělat ve svém 

životě změny; 

- změna vlastního pohledu na život; 

- uvědomění si důležitosti spolupráce a tolerance mezi lidmi (na rozdíl od 

soutěživosti, která dnes ve světě převládá); 

- snížení nároků; 

- větší pochopení druhých lidí a větší vcítění se do nich (do jejich potřeb); 

- prožitek toho, že i nemožné je možné; 
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- jasnější vnímání sebe, okolí, hodnot, vztahů, požadavků apod.; 

- uvědomění si vzácnosti života – jeho krásy a jedinečnosti; 

- uvědomění si, jak je pro náš život důležitá otevřenost a dávání a 

přijímání lásky; 

- zmenšení strachu (ze všeho a o všechno); 

- ztráta iluzí a prohlédnutí, jak věci doopravdy jsou a fungují (odhalení 

klamu, přetvářky a her, které lidé mezi sebou vzájemně hrají); 

- zjištění, že o to podstatné ve svém životě se musí postarat každý sám za 

sebe, a musí se o to umět někdy i poprat (myšleno obrazně); 

- vnitřní napřímení a zocelení; 

- zklidnění (na rozdíl od dřívějšího rozčilování se a spěchu); 

- nově získaný pocit spokojenosti.  

 

27. otázka: 

Jak jste před touto zkušeností pečoval/a o své zdraví a jak to děláte nyní? 

Změnil se Váš přístup ke zdraví? 

 

Z odpovědí vyplynulo, že svůj přístup ke svému zdraví: 

- šest respondentů nezměnilo vůbec; 

- tři respondenti změnili jen málo (částečně); 

- tři respondenti změnili zásadním způsobem. 

 

Z odpovědí respondentů, kteří nezměnili  svůj přístup ke svému zdraví, 

vyplynulo následující: 

- 3 respondenti o své zdraví příliš nepečovali a ani nepečují; 

- 3 respondenti o své zdraví pečují a pečovali i před tím. V odpovědích se 

objevilo i jak. Jednalo se např. o sport (tenis, lyžování, plavání atd.), 

relaxaci, čerpání energie z přírody, práci na zahradě, střídmost v jídle, 

poslech příjemné hudby, péči o domácí zvířata, dělání činností pro 

radost. A v jednom případě to bylo také vnímání toho, že vše souvisí se 

vším.  

Konkrétní odpovědi některých respondentů: 

 „Ne. Nezměnil. Nepřejídám se a pravidelně sportuji. Hraju tenis, plavu, 

v zimě jezdím lyžovat na hory. Myslím, že o svoje zdraví docela dbám.“ 
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 „Ne. (smích) Ráda cvičím, směju se, hodně chodím do přírody, mám 

ráda život. Co se týká jídla – nejsem nijak vybíravá a jím docela střídmě. 

Na zdraví si nestěžuju.“ 

 

Respondenti, kteří změnili jen málo (částečně) svůj přístup ke svému 

zdraví, uváděli následující rozdíly: 

- zkušeností s péčí o nemocného se ještě více prohloubila respondentova 

nedůvěra k lékařům a jejich klasickému způsobu léčení (dával a dává 

přednost alternativní léčbě – bylinám, akupresuře, práci s psychikou 

atd.); 

- nově respondent spatřuje jako ideální spojení práce lékaře a léčitele, 

ovšem za předpokladu, že oba dělají svou činnost kvalitně; 

- proběhla změna v myšlenkách týkajících se zdraví jako takového – 

respondent si nově uvědomuje, že zdraví je pro člověka nejdůležitější, 

protože nemocný člověk je svou nemocí omezen a mnohdy nemůže 

dělat to, co by chtěl; 

- změny v jídelníčku – pestřejší strava, konzumace masa, strava v BIO 

kvalitě (ze surovin pocházejících z ekologického zemědělství). Nedává 

na rady ohledně stravování, dává na pocity vlastního těla. 

Odpovědi respondentů: 

„(úsměv) V té době se vlastně nic tolik nezměnilo. U mě spíš tak ta 

trošku víc nedůvěra k těm doktorům. Že by se to potom víc prohloubilo. 

No. Možná. Malinko. Spíš, když jsem mohla, tak jsem si vždycky vybírala 

alternativní cestu. To mi to jenom potvrdilo.“  

 „Hm. (odmlka) Fakticky asi ne, ale v myšlenkách jo. Fakticky, myslím, 

že se nezměnilo nic, ale uvědomuju si, že to zdraví je opravdu 

nejdůležitější pro člověka. Protože, když někdo není zdravý, tak pak 

nemůže dělat to, co by chtěl. Kolikrát, že jo?“ 

„Myslím si, že jsem se v tom moc nezměnila. Vždycky mi byla 

přednější přírodní léčba, komplexnější přístup a pestrá a asi i zdravá strava. 

Dávám dnes možná víc než dříve na to, o co si tělo řekne samo a neřídím se 

tím, co se říká nebo píše. Co se kdy má jíst a kolik toho má být. (úsměv) 

Dnes je můj jídelníček ještě pestřejší. Co se týká léčení – v prvé řadě 

preferuji přírodní produkty, homeopatii, aromaterapii apod. Věřím tomu, že 
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žádná nemoc není jen náhoda a že si nemoc člověk přivodí sám svým 

prožíváním, myšlením a tím, co a jak dělá. Proto dávám přednost léčbě, 

pokud je potřebná a nejedná se o něco akutního, která nezakrývá jen 

důsledky, ale bere nemoc jako příležitost, aby člověk něco ve svém životě 

na základě toho pochopil a změnil.“ 

 

Respondenti, kteří změnili svůj přístup ke svému zdraví zásadním 

způsobem, uváděli tyto rozdíly: 

- změna v přístupu k sobě samému, ke zdraví, ke svému okolí, ke svému 

životu; 

- dříve o své zdraví (popř. o sebe) nepečovali a dnes to dělají. Např. péčí o 

duši, lepší životosprávou, vyhrazením si času na relaxaci a odpočinek, 

přehodnocením priorit, zklidněním života a prožíváním méně stresů. 

Reakce těchto respondentů si byly velmi podobné.  

Příklad jedné z nich: 

„Změnil se můj přístup k sobě samému. Takže i ke svému zdraví. I k 

okolí. O zdraví jsem nepečoval, stejně jako o sebe. A teď pečuji o sebe, o 

duši a tím i o zdraví. Relaxuji, začal jsem odpočívat a tak. To vůbec dřív 

nebylo. Nebyl na to čas.“  

  

28. otázka: 

Jak jste v době pečování trávil/a svůj volný čas a jak je to dnes? 

 

Odpovědi na tuto otázku je možné rozdělit do tří skupin.  

Respondenti, kteří: 

- trávili svůj volný čas v době pečování i v době dotazování přibližně 

stejným způsobem, jen mají dnes (v období rozhovoru) na své aktivity 

a záliby více času a mohou se jim věnovat častěji ;  

Tito dotázaní neprojevovali ve svých odpovědích (na rozdíl od druhé 

skupiny respondentů) svou nespokojenost s tím, že měli v době péče o 

svého blízkého nemocného méně volného času. V době svých 

volnočasových aktivit se bez problémů nechali zastoupit (pokud to bylo 

potřeba) jinou osobou, která o nemocného pečovala v jejich 

nepřítomnosti.  
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Během rozhovorů s těmito dotázanými jsem vnímala (nejen ze slov, ale 

také z tónu jejich hlasu a z tzv. řeči těla), že jim nevadilo, když je v péči 

o nemocného někdo zastoupil, a na své koníčky a záliby si tak vždy, 

když chtěli, čas našli.  

Respondenti této skupiny ve svém volném čase vykonávali aktivity jako 

např. tanec, setkávání se s přáteli, návštěva kina a divadla, čtení knih, 

hra na klavír, zpěv, sledování televize, poslech hudby, studium, práce na 

zahradě, cestování, péče o rodinu a domácí zvířata, sporty - plavání, 

hokej, tenis, běh, cvičení, jízda na kole.  

Všichni z těchto šesti dotázaných měli a provozovali v době péče i po ní 

nejvíce volnočasových aktivit a zálib. Myšleno v porovnání se všemi 

ostatními respondenty.  

Tito respondenti u sebe nevnímali, že by od období pečování do doby 

rozhovoru změnili způsob (styl) svého života.  

 

Jeden dotázaný dokonce uvedl, že nerozlišuje volný čas od času 

„nevolného“. Je rád, že může ve svém životě dělat to, co ho baví, v čem 

vidí smysl a přináší mu radost a vnitřní naplnění. Musí při tom však 

občas překonávat určité překážky a vžitá pravidla – „co se má a co se 

nemá dělat“. Tento respondent také vypověděl, že se trávení jeho času 

v době pečování odvíjelo hlavně od zdravotního stavu, v jakém právě 

nemocný byl. V obdobích, kdy se střídavě stav nemocného zhoršil a 

vyžadoval více pomoci a podpory od respondenta, s ním respondent 

trávil více svého času.  

 

Tato skupina byla nejvíce zastoupená. Takto reagovala na tento dotaz 

polovina respondentů. Tedy šest z dvanácti dotázaných.  

 

- neměli v době pečování příliš volného času na své koníčky a záliby a 

tento stav jim vadil (na rozdíl od předešlé skupiny respondentů). Cítili, 

že jsou k nemocnému svým způsobem upoutaní.  

Během rozhovorů s těmito respondenty jsem vnímala, že mají určitý 

problém nechat se někým (jiným) při péči o nemocného ve své 

nepřítomnosti zastoupit. I když k tomuto zastoupení jinou osobou 
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docházelo, měla jsem z toho pocit, že s tím nejsou zcela spokojeni. 

Vypadalo to, jako kdyby na sebe převzali veškerou zodpovědnost 

ohledně péče o svého blízkého nemocného, ale tento stav se jim 

současně nelíbil a svazoval je.  

Obsah aktivit se u těchto respondentů v době péče a dnes (myšleno 

v době rozhovoru) příliš nelišil. Spíše se jednalo o změnu v tom, že se 

v době rozhovoru tito respondenti cítili být již spokojeni s tím, že 

mohou ve svém volném čase dělat to, co si sami přejí. 

Jednalo se o tyto aktivity respondentů: návštěva kina, četba, tenis, 

poslech hudby, plavání, sledování televize, cestování. 

 

Takto odpověděli tři respondenti. 

 

- neměli v době pečování žádný volný čas – veškerý svůj čas věnovali 

své práci, péči o nemocného, popř. svým dětem a péči o svou rodinu. 

Na základě této zkušenosti pak v období, které přišlo po jejich věnování 

se nemocnému až doposud (resp. době našeho rozhovoru), změnili tito 

respondenti velmi zásadním způsobem svůj život, a spolu s tím tedy i 

zacházení se svým časem. Respondenti uváděli, že se zejména změnila 

kvalita, jakým svůj čas začali trávit – volný i pracovní. Začali mít na 

sebe a věci kolem více času a menší nároky. Přestali tolik spěchat a 

honit se. Jak sami řekli, začali si více život užívat. Konkrétně to 

znamenalo, že se jejich život v jistém ohledu obohatil a zklidnil. Jeden 

z dotázaných při rozhovoru sdělil, že začal žít bohatěji, opravdověji a 

již nevyhledává zbytečnosti.  

V době rozhovoru se tito respondenti ve svém volném čase zabývali 

aktivitami jako třeba jízdou na kole, ježděním na koni, péčí o zvířata. 

Na prvním místě u nich však bylo trávení jejich času se svými 

rodinami.   

 

Tímto způsobem odpověděli tři respondenti (stejně jako tomu bylo u 

předešlé skupiny).  
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Shrnutí výše uvedených zjištění vzhledem k této otázce: 

- množství a pestrost v tom, jak respondenti trávili svůj volný čas 

v období péče o nemocného i v době rozhovoru, je zřejmá; 

- na trávení a množství tzv. volného času v době pečování podle 

zmíněných odpovědí zřejmě nemělo vliv, zda měli respondenti možnost, 

aby je na určitý čas někdo v jejich péči o nemocného zastoupil, či nikoli. 

Spíše se zde v tomto ohledu ukázalo, že záleželo na tom, jak skutečnost, 

že pečuje o nemocného někdo jiný, prožívají samotní respondenti - zda 

jsou takto spokojení nebo ne; 

- trávení volného času bylo v době pečování u všech tří výše uvedených 

skupin respondentů velmi různorodé. Nejvíce volnočasových aktivit v té 

době však provozovali respondenti, kteří neměli problém se nechat 

v péči o nemocného zastoupit jinou osobou;     

- šesti respondentům se nezměnilo to, jak trávili svůj volný čas v době 

pečování a dnes (v době rozhovoru), jen pro své záliby a koníčky nyní 

mají více času. Způsob jejich života se v porovnání těchto dvou období 

nezměnil; 

- tři respondenti měli na své volnočasové aktivity v době, kdy se starali o 

nemocného, příliš málo času a vadilo jim to. Způsob, jak svůj čas tráví, 

zůstal stejný; 

-  tři respondenti neměli v době péče žádný volný čas. V době rozhovoru 

uvedli, že dnes již žijí svůj život zásadně jiným způsobem, a jinak tedy 

zachází i se svým časem. Nespěchají tolik, mají menší nároky, 

nevyhledávají zbytečnosti, ale přitom vnímají svůj život jako bohatší a 

opravdovější.   

 

Ukázky odpovědí respondentů: 

„Je to přibližně asi stejný, protože ten můj život se od té doby moc 

nezměnil. Je pravda, že teď se stýkám víc se svými přáteli. I když je 

pravda, že toho času trávím hodně doma. Vlastně mám doma i práci. A 

když mám volný čas, tak se třeba učím, chodím tančit, plavat, do kina a tak. 

Nevidím nějakou změnu ve stylu svýho života, ale mám víc času pro své 

aktivity a záliby. Když jsem chtěla třeba někam jít a tak, vždycky byl 

někdo, kdo mě zastoupil.“ 
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„Ono se to ani moc nezměnilo. Když u maminky byla dcera, tak jsem šla 

třeba na zahradu, nebo vyprat, nebo uklidit a tak různě, že jo? V noci spala, 

my jsme byli vedle, kdyby něco, tak by ji člověk slyšel. Tak by tam 

zaskočil. Tak jsem si třeba četla knížku nebo koukala na televizi. A 

vždycky, když jsme se tak nějak vystřídaly s dcerou, tak my jsme třeba 

mohli někam zajet s manželem. Vystřídaly jsme se a bylo to dobrý. Ale 

když třeba ona (maminka) nebyla, tak to asi bylo ještě volnější. Ale dělala 

jsem prakticky to samý, ale spíš možná přibylo trošku těch návštěv. Nebo 

dneska člověk zajde častějc do toho kina. A tak. Žiju pořád stejně.“ 

„No. Tak já teda ráno cvičím. Takže, chodila jsem cvičit. Já bych řekla, 

že vždycky aspoň ten večer jsem si jednou týdně našla čas, že jsem šla 

cvičit. Nebo třeba do divadla a tak. V podstatě je to tak zhruba stejně. Teď 

mám samozřejmě daleko víc času.“ 

„Neměl jsem volný čas. Pořád jsem jenom pracoval. Teď je to různé. 

Teď žiju úplně jinak. Pracuji doma, ve svém tempu, bez zaměstnanců. 

Nevyhledávám zbytečnosti. Tím mám menší nároky. A přitom vše 

prožívám bohatěji a opravdověji. Žiju s rodinou na vesnici. Žiju se zvířaty a 

starám se o ně, jezdíme na koni a užíváme si života. Hodně svého času 

trávím se svou rodinou. To je dnes pro mě na prvním místě.“  

     

29. otázka: 

Znáte jiné lidi, kteří stejně nebo podobně jako Vy pečovali o nemocného 

blízkého doma? Byl/a jste nebo nyní jste s někým, kdo pečoval o 

nemocného blízkého doma, který také doma zemřel, v kontaktu? 

 

Odpovědi na tuto otázku lze rozdělit do dvou stejně velkých skupin.  

 

Polovina respondentů neznala nikoho, kdo by podobně jako oni doma 

pečoval o nemocného blízkého, který také doma zemřel. Nebyli tedy, a ani 

nejsou, s nikým takovým v kontaktu. 

 

Příklad jedné takovéto odpovědi: 

„Neznám. A v přímým kontaktu jsem nebyla s nikým, kdo se takhle 

staral o svýho blízkýho.“ 
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Druhá polovina respondentů uvedla, že zná někoho, kdo takto podobně 

jako oni o někoho blízkého pečoval, a jsou s nimi nebo byli v kontaktu.  

Zajímavá je podle mého názoru na těchto odpovědích ta skutečnost, že 

tři z těchto šesti dotázaných znají pouze jednoho takového člověka, který 

někdy pečoval o svého blízkého nemocného, tak jako oni sami. Jeden 

respondent zná takovéto osoby dvě. Více než tři podobně pečující (kromě 

těch, kteří je znali v rámci své práce v nemocnici) znal pouze jeden 

respondent. Tito lidé byli či jsou známí, přátelé či rodina těchto 

respondentů. 

Dva respondenti se s takovýmito pečujícími setkávali v rámci své 

profese v nemocnici. Jeden z nich pouze v nemocnici a mimo svou práci 

nikoho takového neznal. 

Jeden z dotázaných vyslovil názor, že takovéto péči o své blízké 

v domácím prostředí dávají přednost (před péčí mimo domov) spíše lidé 

žijící na vesnici v porovnání třeba s Prahou. Svůj postřeh odůvodnil tím, že 

lidé žijící na vesnici jsou více pod určitou sociální kontrolou svého okolí a 

tím je také ovlivněno jejich jednání (např. strach z nařčení).    

Ukázky odpovědí: 

 „Jenom jednoho člověka znám. Jednu známou. S tou jsem občas 

v kontaktu. (odmlka) Jiní třeba jenom z části a pak to vzdali a dali toho 

blízkýho do ústavu, že to nezvládali. Jinak nevím o nikom dalším.“ 

„Tak rozhodně tady (v nemocnici). Jelikož tady pracuje hodně holek z P. 

(oblast, která se nachází blízko nemocnice, kde pracuje respondentka). A 

tak ty se opravdu starají o ty rodiče. Snaží se, aby byli doma. A v podstatě 

jim doslouží do smrti. Ale mimo práci nikoho takového neznám.“ 

„V době, kdy byl manžel nemocný, si neuvědomuji, že bych někoho 

takového znala. Dnes jsou v mém okolí dvě známé, které takto pečovaly o 

svého blízkého. Občas s nimi v kontaktu jsem.“ 

 

30. otázka: 

Myslíte, že by Vám kontakt s lidmi, kteří zažili podobnou zkušenost 

(pečování o umírajícího blízkého doma) jako Vy, mohl být něčím 

prospěšný? 
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Pět dotázaných si myslí, že by jim kontakt s lidmi, kteří zažili podobnou 

zkušenost (pečování o umírajícího blízkého doma), mohl být něčím 

prospěšný. Konkrétně se zmiňovali o přínosu komunikace, která může být 

prospěšná např. pro uvědomění si něčeho důležitého prostřednictvím 

vedení dialogu s druhým člověkem na společné téma. Nebo také jako 

možnost vzájemně si sdělit své pocity spojené s prožitím podobné situace. 

Při této komunikaci může člověk zjistit, že také někdo jiný (kromě něho) 

prožíval nebo prožívá problém podobný tomu jeho. A to může být pro 

tohoto člověka přinejmenším úlevné. Dva z těchto dotázaných se přímo 

vyslovili, že by preferovali individuální kontakt před skupinovým. 

Zde jsou tři vybrané příklady těchto odpovědí: 

„Myslím, že ano, protože jakákoli komunikace je přínosná. Protože, 

když se bavíte třeba s kamarádem na stejný téma a slyšíte to v jeho podání, 

tak vám může třeba něco docvaknout, co podvědomě víte. A ono to může 

být v tom, když to slyšíte. Tak pak si člověk uvědomí, že ono to tak je. Jo, 

ta komunikace je důležitá.“ 

„Jo, určitě. Můžeme si o tom popovídat. Můžeme si sdělit pocity, který 

kdo jaký měl.“ 

„Tak jako s někým, tak jenom z očí do očí, si promluvit, to jo. Ale 

jakoby ve skupině? Nevím. Třeba jako je ta pomoc těm alkoholikům.“ 

 

Dalších pět respondentů odpovědělo, že by jim tento kontakt ničím 

prospěšný nebyl. Některé z odpovědí byly pouze jednoslovné. Dva 

dotázaní doplnili, že se tato záležitost týká pouze jich samotných a nechtěli 

by to, co se stalo, s nikým jiným dále probírat. Vyskytl se zde i názor, že se 

v tomto jedná o tzv. americký způsob terapie.  

Ukázky dvou těchto odpovědí: 

 „Já si myslím, že dneska už ne. Já už jsem si to srovnala. A tenkrát? Já 

bych to moc nerozpitvávala.“ 

 „Myslím, že ne. Že to si musí každý sám. Nebo možná, že jsem v tom 

nebyla až tak moc zatažená. Že až tak jsem nepotřebovala s nikým… 

Takže, ten americký způsob terapie, že?“  
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Dva respondenti řekli, že neví, zda by jim takovýto kontakt byl něčím 

prospěšný. Jeden z nich o tom nikdy ani takto nepřemýšlel a druhý svou 

odpověď rozvinul takto: 

„Nevím. Tenkrát jsem to nezažila. Dnes je vnímám tak trochu jako 

spřízněné duše. Něco máme společné, i když je to jiné. Vnímám to tak 

trochu jako ražení nějaké nové cesty – pořád je to asi výjimka, když člověk 

u nás zemře doma. Možná by mě to tenkrát víc podpořilo.“ 

    

31. otázka: 

Myslíte si, že Vás někdo za Vaši péči oceňoval? 

 

 Osm dotázaných odpovědělo, že si myslí, že je někdo za jejich péči 

oceňoval. Ve vztahu k respondentovi to byli (seřazeno od nejčastěji se 

vyskytujících po ty nejméně uváděné osoby, od kterých dostávali 

respondenti ocenění): 

- rodiče, popř. pouze matka respondenta (5 respondentů);  

- přátelé a kamarádi (5 respondentů); 

- nemocný, o kterého respondent takto pečoval (2 respondenti);  

- lékař nemocného (2 respondenti); 

- zdravotní sestry (1 respondent); 

- dcera (1 respondent); 

- manžel (1 respondent); 

- bývalý manžel (1 respondent); 

- bratr (1 respondent). 

 

Zajímavé podle mého názoru je na těchto odpovědích i to, že některé 

z výše uvedených osob své ocenění respondentovi za jeho péči o 

nemocného přímo vyslovily (zde se jednalo především o kamarády a 

přátelé, hned poté to byli rodiče, a pak také dcera, manžel a bývalý manžel 

dotázaných), na rozdíl od jiných, u kterých tak respondenti usuzovali 

z jejich chování (v tomto případě nevysloveného ocenění se jednalo 

především o rodiče respondentů). Vyslovená a nevyslovená ocenění se 

v odpovědích vyskytovala přibližně ve stejné četnosti. 
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V jistém ohledu se zde objevila jedna zcela odlišná odpověď (viz níže). 

U tohoto respondenta se jeho pomoc nemocnému nepředvídaně 

přeměnila v pomoc sám sobě. 

      

Některé z těchto odpovědí: 

„Já si myslím, že vnitřně. Asi táta. Že třeba nic neřekl. A ta máma taky. 

A v tom materiálním mě podporovali naši rozhodně. Možná taky někteří 

kamarádi.“ 

 „No, třeba zrovna ta kamarádka a i tahle druhá kamarádka, která měla už 

tuhle zkušenost. Ty určitě jo. Jinak, že by mi to někdo vyslovoval 

(odmlka), to si nevzpomínám. (odmlka) Asi taky maminka. A pak ještě pan 

doktor, který pečoval o tatínka, když jsem mu to volala. Pak třeba ještě i 

trošku sestřičky, který tak k nám jezdily. A ještě můj bývalý manžel. Ten 

mi to i řekl.“ 

„Minimálně H. (nemocný). Ale kvůli tomu jsem to nedělal. Vlastně se 

z té pomoci jemu, vyklubalo něco, že jsem pomohl sám sobě.“ 

 „Asi moji rodiče, i když mi to neříkali slovy. Pak moji přátelé. A asi 

také můj manžel, že jsme spolu.“ 

 

Jeden dotazovaný uvedl, že jeho péči o nemocného možná oceňovali 

jeho sousedi, kteří jeho péči viděli.  

Tento dotázaný odpověděl: 

„Kdo by mě oceňoval? Já myslím, že ani ne. (odmlka) Tak možná 

sousedi vidí, že to bylo dobré. Že se to možná paní sousedce líbilo. Ale 

jinak si myslím, že ne.“ 

 

Tři z dotázaných si nemyslí, že by je v tomto ohledu někdo oceňoval. 

Jeden z nich reagoval takto: 

„Ne. A vůbec jsem ani nic takového nečekala. Ani mě to nikdy 

nenapadlo. Ne.“ 
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32. otázka: 

Když jste pečoval/a o blízkého nemocného doma, cítil/a jste se být 

prospěšný/á a užitečný/á? 

 

 Polovina respondentů se cítila být prospěšná a užitečná, když pečovali o 

svého blízkého nemocného doma. 

 Z druhé poloviny respondentů dva na tuto otázku odpověděli, že se takto 

cítili jen někdy, dva se necítili být prospěšní a užiteční, a jeden nad tím 

nikdy takto neuvažoval. Zbývající z respondentů vnímal podobné otázky 

jako pouhé fráze a dále odpověděl, že se (vzhledem k péči, kterou 

poskytoval) cítil dobře jako člověk.   

 

Odpovědi některých respondentů: 

„Určitě. Ano. A tady jsem si hlavně taky uvědomila tu užitečnost.  

Uvědomovala jsem si asi takovej pocit tepla během té péče. Myslím si, že 

je to záležitost asi většiny lidí, že přemejšlí o tý užitečnosti.“ 

„Určitě. (úsměv) Určitě.“ 

„No, tak jistě, že to pro toho člověka je potřebný. Takže to je užitečnost. 

Ale uvědoměle asi ne. Protože to byla součást toho denního rituálu a 

k tomu musela bejt třeba ještě spousta další práce.“ 

„Nevím. Takto jsem o tom nikdy neuvažovala. Dělala jsem to, co jsem 

vnímala, že je důležité a co bylo třeba.“ 

„Takové otázky? To jsou jenom fráze. Já jsem se cítil dobře jako 

člověk.“ 

  

33. otázka: 

Musel/a jste se vzhledem k Vašemu pečování o nemocného blízkého doma 

naučit něco nového? Pokud ANO, co to bylo? 

 

 Respondentů, kteří se vzhledem k jejich pečování o svého blízkého 

nemocného doma museli naučit něčemu novému, bylo celkem devět. 

Některé z těchto odpovědí si byly velmi podobné. 
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Respondenti uváděli, že se museli naučit: 

- pomáhat nemocnému s osobní hygienou. Problematické zde pro 

dotázané, jak někteří uvedli, bylo hlavně zpočátku dotýkání se starého 

těla, především intimních partií. Nejednalo se o problém fyzický, ale 

psychický. Nebylo jim to příjemné; 

- poskytovat nemocnému pomoc tzv. zdravotně-ošetřovatelskou (např. 

obvazování určitých částí těla, výměna inkontinenčních vložek, 

manipulace s infúzemi, aplikace injekcí); 

- poskytování pomoci člověku, který je ve velmi špatném zdravotním 

stavu;  

- větší trpělivosti, toleranci, shovívavosti a pokoře;  

- neodkládat určité věci na později, protože už by na ně, vzhledem 

k vážnému zdravotnímu stavu nemocného, třeba už nikdy čas nebyl;  

- odolávání radám týkajícím se péče o nemocného (jak co má dělat jinak a 

lépe), které respondent bez vyžádání dostával od svého okolí, a kterým 

musel následně čelit.   

 

Pouze tři respondenti se nemuseli učit nic nového, co se týká jejich 

péče o nemocného v domácím prostředí. 

 

Uvádím tady některé z odpovědí respondentů, kteří se museli vzhledem 

k jejich pečování o nemocného blízkého doma naučit něco nového:  

„No. Třeba prvně umýt to starý tělo a naučit se mýt ty intimní části. Ale 

to je hlavně o psychice.“ 

„Myslím, že taková největší stěžejní chvíle byla s tou osobní hygienou. 

Poprvý, podruhý, pak už to bylo samozřejmý. Hm.“ 

„(delší pauza) Trošku mě to podpořilo v trpělivosti. Ale já si myslím, že 

od přírody docela trpělivá jsem.“ 

 „V ětší trpělivosti, shovívavosti, toleranci, pokoře. Neodkládání 

některých věcí, na které už třeba nebude čas a příležitost. Pak také třeba 

dávání injekcí, poskytování péče člověku, kterému je opravdu špatně. 

Odolávání tlaku a někdy i citovému vydírání mého okolí, co podle nich 

mám dělat. Co a proč dělám podle nich špatně. A jak to mám dělat jinak. A 

tak podobně.“ 
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34. otázka: 

Co Vám říkají tyto pojmy: „paliativní péče“, „hospic“, „domácí 

hospicová péče“? 

 

Pojem „paliativní péče“: 

- neříkal nic osmi z dvanácti dotázaným. Dva z nich navíc uvedli, že tento 

pojem slyší poprvé; 

- čtyři dotázaní odpověděli, že ví, co tento pojem znamená – z jejich 

odpovědí však vyplynulo, že znají vždy jen určitou část této péče. 

Respondenti za paliativní péči považovali: 

• udržování životních funkcí nemocného, pokud již nelze 

nemocného vzhledem k jeho zdravotnímu stavu léčit; 

• podávání utišujících prostředků proti bolesti; 

• péči, která je poskytovaná těžce nemocnému a umírajícímu 

člověku. 

Žádný z respondentů např. ve své odpovědi nezmínil, že by se paliativní 

péče zabývala také péčí o rodinu nemocného. A to nejen v době života 

nemocného, ale také v době jeho smrti a po ní. Rovněž zde ani jednou 

nezaznělo, že má paliativní péče širší rozsah svých možností a působení 

(jedná se o mezioborovou péči o nemocného a jeho rodinu). Respondenti 

ve svých odpovědích vystihli jen její lékařský rozměr. Její další aspekty - 

psychologický, sociální a duchovní - se v odpovědích nevyskytovaly vůbec. 

Nepřímo tak tedy z reakcí vyplývá, že dotázaní znali pouze lékařskou část 

paliativní péče. 

 

Pojem „hospic“  deset respondentů prezentovalo jako: 

- ústav, kde s lidmi zacházejí humánněji než v nemocnici, a kde mohou 

být i se svojí rodinou; 

- léčebnu pro nemohoucí lidi (tento respondent nevěděl rozdíl mezi 

hospicem a léčebnou dlouhodobě nemocných); 

- pečovatelskou službu; 

- domov pro staré lidi, kteří se o sebe už nemohou postarat;  

- místo, kde se umírá; 



  122

- zařízení pro staré lidi, kde dostávají celodenní plnohodnotnou péči. 

 

Pouze u dvou z dvanácti respondentů byla v jejich odpovědích 

obsažena téměř celá šíře péče, kterou má hospic nabízet a poskytovat.  

Zde pro příklad uvádím jednu z těchto dvou odpovědí: 

„Hospic by mělo být zařízení, které umožňuje těžce nemocnému a 

umírajícímu člověku a jeho rodině, aby mohl tento člověk dožít svůj život 

důstojně, v přítomnosti svých blízkých (pokud možno). Měl by dávat 

podporu i rodině nemocného. “ 

 

Jeden respondent také ve své odpovědi sdělil, že považuje hospice za 

dobré řešení v situacích, kdy se rodina o svého blízkého těžce nemocného 

z nějakého důvodu nemůže postarat sama.   

 

Pojem „domácí hospicová péče“ někteří z respondentů chápou jako: 

- návštěvy pracovníka hospice doma u nemocného, v rámci kterých o 

nemocného bude tento pracovník pečovat např. formou podávání jídla, 

povídání si s nemocným a podle potřeby provádění rehabilitačních 

cvičení;   

- návštěvy lékaře nebo zdravotní sestry doma u nemocného, aby utišili 

jeho bolesti (aniž by nemocný utišující prostředky nadužíval); 

- péče o potřeby nemocného člověka, který si přeje být, i když je těžce 

nemocný, v prostředí svého domova se svými blízkými (rodinou a 

přáteli), a zůstat zde až do konce svého života; 

- péče cizích lidí poskytovaná nemocnému v jeho domácím prostředí; 

- přenesení služeb hospice do domácího prostředí nemocného; 

- dobrou pomoc nemocnému a jeho rodině. Vhodnou hlavně tam, kde 

zachovává nemocnému možnost být doma, i když by za jiných okolností 

jeho zdravotní stav vyžadoval pobyt v nemocnici. 

 

 Vyskytl se zde i názor, že o duševní potřeby nemocného by se měla 

starat jeho rodina.  
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Z výše uvedených zjištění ohledně této otázky se ukazuje, že 

respondenti zřejmě nemají dostatečné povědomí a znalosti o tom, co 

všechno má v celé šíři paliativní péče, hospic a domácí hospicová péče 

skutečně nabízet a poskytovat nemocnému a jeho rodině.  

 

35. otázka: 

Máte s paliativní či hospicovou péčí nějakou osobní zkušenost? Pokud 

ANO, jaká tato zkušenost je? 

 

S hospicovou péčí neměl z dotázaných nikdo žádnou osobní 

zkušenost. 

 

Co se týká péče paliativní - devět z dvanácti respondentů nemá žádnou 

osobní zkušenost, tři respondenti osobní zkušenost s touto péčí mají. 

Jeden navíc i ze své vlastní dlouholeté lékařské praxe (primář 

hematologického oddělení).  

Zde chci poznamenat, že dva z těchto tří respondentů vycházeli 

především z takového chápání pojmu „paliativní péče“, jak ji prezentovali a 

především praktikovali lékaři ošetřující jejich blízkého nemocného. Tato 

jejich zkušenost však neodpovídá tomu, jak by opravdu měla paliativní 

péče v praxi probíhat (viz. podkapitola 1.2 - Vymezení pojmů). 

Poskytnuté paliativní péči dle odpovědí respondentů scházelo vzhledem 

k tomu, jak je tato péče vymezena, především následující: 

- zaměření péče na rodinu nemocného (nejen na samotného nemocného), 

a to v období poskytované péče, v době smrti nemocného, ale také po 

jeho úmrtí (zde nebyla ani nabídnuta péče pozůstalým); 

- psychologický, sociální a duchovní aspekt této péče (nejen lékařský).  

Toto zjištění zde potvrzuje také již výše zmíněná výpověď jednoho 

z respondentů, který byl jak pečujícím, tak i lékařem s praxí v péči o těžce 

nemocné a umírající.  Zde je jeho odpověď: 

„Ano. Jako lékařka mám s paliativní péčí docela široké zkušenosti. Když 

už není možno léčit, tak pak udržovat toho člověka alespoň tak, aby ten 
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konec byl kvalitní. No. To, co je možné. To je třeba to, že tomu člověku 

dám třeba transfuze a zase jede domů. A pečuje o něj rodina. Třeba doma. 

A to je úplně něco jiného než hospic, kde je ten člověk z rodiny pryč. U 

domácí hospicové péče je to ale něco jiného. Tam je to jiné. A to taky 

nemusí být paliativní péče. To může být třeba terapeutická péče. Může 

dostávat třeba chemoterapii a další a přesto tam domů může jezdit ten 

hospic. Že? Takže, to je taky rozdíl. Může být plná péče… Třeba je člověk, 

který potřebuje transfuzi každý týden. Nedostává žádnou jinou léčbu. 

Paliace jsou transfuze, rodina přes obvoďáka zařídí odběry vzorků, přijedou 

a dají je do laboratoře. A já vidím, že rodina volá: ,Potřebuje babička 

transfuzi?‘ A já řeknu, že tento týden ještě ne. Nebo jinak. A oni ji další 

den dovezou. Pak ji zase odvezou. A tyto jízdy autem mají možnost si 

nechat tito lidé proplatit třeba za cenu jízdného sanitkou. No. Nevím, jak je 

to v práci. To nevím. Možná přes obvoďáka. Ale nevím, jestli na to 

dostanou volno, když je dovezou. (odmlka) U nás to moc není, že by se 

pečovalo o celou rodinu toho nemocného. A po smrti toho nemocného také 

ne. Já si myslím, že ne. Ne. … Tady nejsou pro onkologické nemocné ani 

psychoterapeuti. Nic tady není zatím. (Poznámka: jedná se o okresní město 

s cca 60000 obyvateli.) O rodiny péče není. Ani ti nemocní nemají jen pro 

sebe někoho, kdo by s nimi promluvil. Teď kolik mi jako lékaři máme 

času, když tam je prostě nával? Praxe je jiná, než to, jak by to mělo být. Ale 

je fakt, že třeba už vznikají taková různá sdružení a tak. Těch nemocných. 

A ti jezdí na taková různá setkání.“  

 

Některé z dalších odpovědí: 

„Ne. Nemám žádnou.“ 

„Ne, nemám. Pouze s paliativní léčbou, tak jak ji chápali v rámci 

nemocnice, kam manžel dojížděl – tzn. krevní transfuze, kontroly stavu 

nemoci, když už podle lékařů nezbyly žádné cesty vedoucí ke zlepšení 

stavu nebo vyléčení. Jednalo se však jen o možnostech podávání léků a 

dodávání do těla potřebných látek, které chyběli v krvi. S hospicovou péčí 

žádnou osobní zkušenost nemám.“  
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36. otázka: 

Je ještě něco, na co jsem se zapomněla zeptat? Uveďte prosím cokoli, co 

byste si přál/a k tomuto rozhovoru doplnit. 

 

 Osm respondentů si k rozhovoru nepřálo nic doplnit. 

 Příklady odpovědí: 

„Nevím. Myslím, že vyloženě k té péči o babičku bylo řečeno všechno.“ 

„Ne. Myslím, že jsem řekla asi všechno, co jsem potřebovala. Děkuji.“ 

„Já bych řekla, že to tak je zhruba všechno, co jsme to… Že jsme to tak 

nějak…“ 

 

 Čtyři dotázaní využili této možnosti a doplnili  k tomu, co uvedli ještě 

následující: 

- jeden respondent měl potřebu zdůraznit, co prožíval v období pečování 

jako to nejhorší. Nebyla to samotná péče a starost o nemocného, ale 

pohled na svého blízkého, jak pomalu umírá; 

Odpověď: 

„Myslím, že není. Ne. (krátká odmlka) Nemám. (odmlka) Jen chci 

zdůraznit to, že skutečně nejhorší bylo vidět tady toto pomalé umírání. Že 

ta péče a starost to nebylo vůbec jako… Že to bylo nejhorší. Protože to 

člověka hodně přitlačilo k zemi. No. A když jsem zase viděla, že je 

maminka veselá – třeba jsme si spolu někdy zpívaly nebo tak nějak – tak to 

bylo zase úplně… úplně zase něco jiného. Ale když z toho byla taková 

smutná, taková (odmlka) no, úplně odcházela prostě. Tak to je.“ 

 

- jiný respondent projevil své přání, aby byli lidé více otevřeni 

problematice smrti a umírání. Vyjadřuje jim svoji podporu v otevření se 

tomuto tématu a ukazuje, že to může být prospěšné pro všechny 

zúčastněné (pečující i nemocné);  

Další z respondentů se svou výpovědí k této odpovědi připojuje a ve 

stručnosti ji doplňuje o to, co toto otevření přineslo právě jemu osobně.   

Reakce respondentů: 

„Přála bych si, kdyby byli lidé více otevření problematice smrti a 

umírání. Více a přirozeně toto začlenili do svého života a nebáli se 
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neznámého. Myslím, že je to může v lecčems obohatit a zpříjemnit tak 

život nejen sobě, ale i ostatním.“ 

„Toho je. Na tak dlouho. Protože ta péče otevře člověku úplně jiné 

obzory. Já jsem díky ní změnil úplně život. A souvislosti jednotlivých věcí 

nacházím stále, takže nejde vyjmenovat, na co bylo a nebylo zapomenuto.“ 

 

- jeden z dotázaných vyjádřil svůj předpoklad, že snad tento rozhovor 

bude v něčem prospěšný a popř. někomu dalšímu pomůže. 

Odpověď: 

„(odmlka) No. Nevím. Myslím, že jsme to docela probrali. Že k tomu 

asi nemám co říct. Snad to bude k něčemu prospěšný a pomůže to třeba 

někomu v jeho životě.“  

  

37. otázka: (doplňující) 

Na konci prvního rozhovoru (po položení poslední otázky 

respondentovi) k této práci mě napadla ještě jedna doplňující otázka. Tento 

dotaz nebyl nijak předem připravený. Vyplynul z dané situace a atmosféry, 

kterou jsem zažívala na konci tohoto rozhovoru s respondentem. Později 

jsem tuto stejnou otázku položila rovněž všem dalším respondentům, kteří 

se účastnili tohoto výzkumu.  

I když jsem tento dotaz pokládala při všech dalších rozhovorech jakožto 

předposlední v pořadí, prezentuji ho zde jako poslední. A to právě z toho 

důvodu, že byl k původně předem připraveným otázkám připojen až 

dodatečně.  

Považuji tento doplněný dotaz za přínosný vzhledem k tématu této 

práce. 

 

Měl/a byste nějaký odkaz pro ty, kteří třeba zatím jen uvažují o tom, 

pečovat takto doma o někoho ze svých blízkých?  

 

Na tento dotaz odpověděli všichni respondenti.  

V odpovědích se několikrát v různých obměnách objevilo jednoznačné 

povzbuzení a podpora vyslovená respondenty směrem k lidem, kterých se 



  127

téma péče o umírající v domácím prostředí nějak dotýká. Ať již teď 

aktuálně, nebo třeba v čase budoucím.  

Někteří z respondentů ve svých odkazech přímo poukazují na to, že se 

smrtí a umíráním se jednou setkáme všichni. Vnímají proto jako pošetilé a 

krátkozraké se k těmto otázkám otáčet zády. Vybízí ostatní k odvaze ptát se 

sebe samých i svých blízkých na to, jak to se smrtí a umíráním vlastně 

každý za sebe máme. Co a jak si přejeme? Co v tom můžeme udělat a čím 

to ovlivnit? Upřímné odpovědi pak podle nich mohou být tím správným 

ukazatelem na cestě, kudy se popřípadě vydat. A pokud bude potřeba, i za 

podpory a pomoci někoho druhého.  

Sami sebe zde dávají tito respondenti za příklad těch, kteří touto 

zkušeností prošli, zvládli ji, a jakoby navíc, nečekaně do svých životů 

dostali něco, co vůbec neočekávali. Stali se o něco bohatší, silnější, 

odvážnější, laskavější, uvědomělejší apod. A to tím, že dostali a přijali dar  

pečovat o svého blízkého v posledním období jeho života, a možnost 

doprovodit jej až na samý konec této jeho cesty. Navíc v prostředí, které je 

pro všechny z nás v této životní etapě asi nejpřirozenější – ve svém domově 

a se svými nejbližšími. 

Vybrané odpovědi: 

 „Pokud ještě stále nejsou rozhodnutí, vzkázala bych jim, aby si přáli a 

našli někoho, kdo by je v jejich rozhodování podpořil tím správným 

směrem. Je to velký dar, který na první pohled dáváte vy někomu, kdo 

momentálně potřebuje vaši pomoc, ale po čase možná zjistíte, že je to velký 

dar i pro vás samé. Zeptejte se sami sebe, pokud na to máte odvahu – a 

buďte k sobě upřímní – jak to máte s tématem smrti a umíráním vy. 

Nebojte se si odpovědět a nebojte se zeptat ani svých blízkých.“ 

 „Přála bych si, aby lidé žili šťastně. Aby neměli tak hluboké psychické 

problémy, aby se tak netrápili. Přála bych si, aby i vztahy s ostatními lidmi 

byly pro naše pacienty příjemnější. A aby si ten život tak nějak užili.“  

„Myslím si, že nespokojený doktor nemůže vyrobit spokojeného 

pacienta. Jenom po určitou dobu a to za cenu nesmírného sebezapření, 

frustrace a přetvářky. Já jsem se musela mnoho let přetvařovat, abych 

vyráběla spokojené pacienty.“ 



  128

„Já bych jim řekla, ať si uvědomí, že opravdu ztratí toho člověka, ale i 

sebe. A v podstatě, co mu už dají na rozloučenou z tohoto světa, že jo? No. 

Nevím. Jestli jsem tak vlažně věřící. Nevím jaká. Ale já si myslím, že je to 

spíš tady konečná. Tak nevím. Možná něco existuje.“ 

 „Všem to můžu jen doporučit. Ať mají sílu, ať vytrvají a vezmou si 

z toho, co nejvíc.“ 

 

       

6.7 Diskuze k provedenému výzkumu 

 

V této části práce se v krátkosti zamýšlím nad průběhem výzkumu, nad 

položenými otázkami a odpověďmi. Ráda bych zde také poodkryla některé 

z dalších konkrétních skutečností, mých postřehů a prožitků vzhledem 

k tomuto výzkumu, které jsem prozatím neuvedla.  

 

I když by se dal provedený výzkum svým rozsahem spíše přirovnat 

k tzv. přehledovému průzkumu, kde je podle SRNCE (2006) hlavním cílem 

deskripce zkoumané oblasti, případně klasifikace zkoumaných jevů, která 

má sloužit pro počáteční orientaci v oblasti, již chceme později hlouběji 

analyzovat, domnívám se, že přinesl řadu velmi zajímavých zjištění. 

Mezi ně patří i ta skutečnost, že pro začátek nebylo vůbec snadné nalézt 

k tomuto výzkumu vhodné respondenty. Ze začátku mě tento fakt poněkud 

překvapil. Později však tuto moji zkušenost do jisté míry potvrdili svými 

výpověďmi také samotní dotázaní. Polovina z nich totiž neznala nikoho, 

kdo by takto podobně jako oni pečoval o svého blízkého doma, a ostatní 

z nich věděli jen o pár lidech.  

Ptám se tedy, zda je „umírání doma“ skutečně v naší zemi tak 

„ojedinělým jevem“, i když si takto přeje zemřít většina z nás, jak bylo již 

uvedeno výše? A pokud ano, proč tomu tak je? Na první z těchto dvou 

otázek nám mohou možná pomoci odpovědět oficiální statistická data15. Na 

tu druhou je však podle mne vhodnější hledat odpověď mezi konkrétními 

lidmi a ptát se právě jich. V tom nám, myslím - částečně a jaksi také nad 

                                                           
15 http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/obyvatelstvo_lide 
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stanovený výzkumný záměr - pomohl tento uskutečněný výzkum. I když 

jsou některé z odpovědí ukryty tzv. mezi řádky, lze je tam podle mne 

nalézt. 

Podrobná zjištění vyplývající z tohoto výzkumu jsou uvedena v částech 

práce 3.6 a 3.8.  

 

O přípravě a průběhu poskytnutých rozhovorů jsem se zmínila 

samostatně v podkapitole 3.5, kde lze nalézt informace především 

organizačního či praktického charakteru. Dále tam pak lze také nalézt popis 

mého pocitového vnímání atmosféry a prožívání respondentů během 

rozhovorů dle zjevných (především viditelných a slyšitelných) znaků. 

Nebyl zde dostatečný a vhodný prostor pro další, jako je teď tady, moje 

související postřehy.   

Již během prvních uskutečněných rozhovorů se ukázalo, že jakoby 

bezúčelné opakování určitých věcí v některých připravených otázkách 

k rozhovoru mělo svůj smysl a přineslo to vzhledem k tomuto výzkumu 

prospěch. Jednalo se o úmyslnou obsahovou podobnost a prolínání 

některých z položených otázek, což podle mne vedlo k tomu, že měli 

respondenti více prostoru si některé věci lépe uvědomit či přesněji vybavit, 

nebo si připomenout něco z toho, na co dokonce už i zapomněli. Postupně 

si tak rozpomínali na více podrobností a souvislostí, měli větší prostor se 

k dané věci vyjádřit a podívat se na ni třeba i z poněkud odlišných úhlů 

pohledu. Mám za to, že se tím respondenti dostávali při svých odpovědích 

jaksi hlouběji v rámci daného tématu, a tím se staly jejich odpovědi 

z tohoto hlediska také hodnotnější.  

Jako příklad uvádím skutečnost, že se někteří respondenti postupně 

během našeho rozhovoru rozpomněli na fakta, která předtím, i vzhledem 

k již dříve položené otázce, nezmínili.  

Jednalo se zde především o otázky č. 9 a 11, pak také otázky č. 7 a 8, 11 

a 13, ale byly to i další. 

 

 V průběhu rozhovorů se stávalo, že se respondenti u některých z 

položených otázek rozpovídali v takovém rozsahu, že ke svým odpovědím 

přidali např. vyprávění příhody či zážitku, ve kterých společně s nemocným 



  130

zažili něco pro oba příjemného. Nejvíce k tomu docházelo u otázky č. 19, 

která se ptala na to, co respondenti prožívali v období po úmrtí jejich 

blízkého, o kterého pečovali, a co dělali.  

Častokrát také došlo k tomu, že se dotázaní během rozhovorů vícekrát 

vraceli k zážitkům a zkušenostem, které pro ně byly něčím bolestné. Měli 

potřebu o nich mluvit, a to i bez ohledu na právě položenou otázku, která se 

třeba přímo netýkala toho, o čem povídali. 

 

Co mě samotnou překvapilo, byl moment, že jsem do již předem 

připraveného seznamu otázek zařadila ještě jeden další dotaz, který se 

„zrodil“ hned při prvním realizovaném rozhovoru. Vyplynul ze situace a 

mám dojem, že tím byl následně celý rozhovor obohacen o další rozměr. 

Mám na mysli otázku č. 37, která v podobě odpovědí jednotlivých 

dotázaných přinesla na světlo odkazy a povzbuzení vyjádřená směrem k 

těm, kteří zatím jen třeba uvažují o tom, že by takto pečovali (podobně jako 

tito respondenti) doma o někoho ze svých blízkých.  

 

Samotné rozhovory následně vnímám jako velmi náročné, a to 

především vzhledem k citlivosti daného tématu. U všech respondentů proto 

velmi oceňuji jejich ochotu, vstřícnost, odvahu a otevřenost, a moc jim za 

to děkuji. 

 

Je důležité upozornit rovněž na okolnosti, které mohly mít určitý vliv na 

výpovědi respondentů a následné vyhodnocování rozhovorů.  

Mohlo by jít např. o: 

- způsob mého dotazování; 

- verbální zdatnost respondentů v tom, co bylo řečeno; 

- to, co nebylo sděleno - co bylo zapomenuté nebo nedostupné 

verbálnímu sdělení; 

- určitou stylizaci - v danou chvíli se mohlo respondentům jevit něco 

jako zásadní a důležité, nebo naopak.  

 

Ráda bych se také dotkla několika větami zábran, které jsem musela 

během rozhovorů překonávat já sama. Bylo jich pouze několik, protože 
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rozhovory (i jejich domlouvání) podle mne probíhaly velmi dobře - jako by 

„plynuly samy“. Občas jsem musela respondenty vracet k danému tématu, 

resp. k položené otázce, a to pro mne nebylo leckdy snadné. Chvílemi jsem 

měla nepříjemné pocity, když jsem spolu s některými respondenty 

spoluprožívala to, o čem v danou chvíli vyprávěli – možná proto, že 

některá témata byla i pro mne velmi blízká až osobní. Odpovědi 

respondentů se leckdy dotýkaly mých vlastních životních zkušeností a 

prožitků. 

 

Co se týče nepochybné provázanosti jednotlivých částí výzkumu, bylo 

pro mne také do určité míry složité se ve svých zde prezentovaných 

zjištěních a sděleních přespříliš neopakovat. Je pravdou, že párkrát jsem tak 

učinila se záměrem zdůraznit, co se mi v návaznosti na tuto práci jevilo 

jako důležité. Žádám zde proto o jistou shovívavost v posuzování této mé 

snahy a především jejího výsledku.  

 

V závěru této diskuze bych chtěla ještě podotknout, že mi práce na 

tomto výzkumu přinesla do života něco velmi pozitivního a obohatila mě. 

Jsem ráda a děkuji za zkušenost s realizací tohoto výzkumu, i když si 

uvědomuji, že je svým rozsahem nevelký. Jsem také upřímně vděčná za 

příležitost, kterou jsem dostala tím, že jsem se mohla v rámci 

uskutečňování jednotlivých rozhovorů setkat s tak úžasnými a otevřenými 

lidmi v podobě vybraných respondentů. Dali mi možnost nahlédnout skrze 

svá sdělení do jejich životů a vejít tak společně s nimi do míst, která zřejmě 

příliš často neotevírají. 

 

 

 6.8 Závěr k výzkumu 

 

 Domnívám se, že informace získané v rámci poskytnutých rozhovorů 

k tomuto výzkumu v dostatečné míře naplnily na počátku daný cíl.  

 Jak vyplývá z kvalitativních výzkumů obecně, také zde je možnost 

zobecnění, i vzhledem k silné redukci počtu respondentů, problematická. 
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 Již je nám ale známo, že pro potřeby praxe často nestačí poznatky, které 

mají obecnou platnost. K řešení konkrétních problémů se mnohdy 

neobejdeme bez získání specifických poznatků, o které pak můžeme opírat 

své prognózy a svá rozhodnutí. A to vše v dané sociální situaci a 

v konkrétní době (SRNEC, 2006). Dovolte, abych proto ještě zde v závěru, 

který je věnovaný tomuto výzkumu v jakémsi souhrnu, zrekapitulovala 

informace a poznatky, jež se mi jeví, vzhledem k výzkumnému záměru, 

jako klíčové. 

 

Z tohoto výzkumu vyplynulo, že zřejmě ani tak příliš nezáleží na tom, 

zda mají ti, kteří pečují o svého „nevyléčitelně“ nemocného či umírajícího 

blízkého v domácím prostředí, dostatečnou pomoc a podporu ze strany státu 

či nestátních organizací např. ve formě odborné či finanční pomoci, pokud 

se jim dostává následující.  

Na prvním místě se ukázalo být důležité vnitřní přesvědčení těchto lidí, 

že konají něco pro ně naprosto samozřejmého a přirozeného, o čemž sami 

nepochybují, že by to mělo být nějak jinak.  

Nezastupitelnou úlohu zde, až na výjimku, sehrávaly dobré rodinné a 

jiné blízké vztahy – respondenti v nich pro sebe nacházeli, jak v období jimi 

poskytované péče, tak po jejím skončení, hlavní pomoc a podporu. 

Určitou roli však ve vztahu k péči o blízkého doma hrály také životní 

podmínky a okolnosti, ve kterých se respondenti v dané době nacházeli. 

Byly jimi především finanční zabezpečení, volné či flexibilní zacházení 

s vlastním pracovním časem a pro tuto péči vhodné bytové podmínky (např. 

vlastní rodinný dům, prostorný byt atd.).  

 

Společným rysem vzniklé situace, kdy se dotázaní dozvěděli o 

zdravotním stavu svého blízkého, byla ve všech případech potřeba pomoci 

blízkému člověku v těžké životní situaci, být mu nablízku, nenechat ho 

samotného. Jakési semknutí se s nemocným a popř. i se svou rodinou, 

usebrání se do sebe a přemýšlení o tom, co se stalo, bylo velmi častým 

úkazem. 

Ukázalo se, že o potřeby nemocných se v jedenácti případech starali 

(podobně jako tomu bylo u respondentů) především členové jejich vlastní 
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rodiny, tedy respondent a případně další členové rodiny nemocného. 

Vzájemně se o pomoc dělili a doplňovali se v ní, či zastupovali. Pouze 

jednou tuto pozici pečujícího zastával nejlepší přítel nemocného. Jenom 

čtvrtina dotázaných zajistila a využila také i občasnou pomoc pro 

nemocného mimo svou vlastní rodinu.  

Je zajímavé, že i když se o všechny nemocné starali také lékaři a 

zdravotní sestry, na počátku rozhovorů respondenti tuto lékařskou a 

ošetřovatelskou péči neuváděli jako pomoc, kterou by nemocný dostával od 

někoho jiného, než od nich samých. Později je do této péče zařadili také. 

Tento druh péče byl však v mnohých případech hodnocen velmi negativně. 

Jednalo se zde především o dobu, kdy museli být nemocní na čas převezeni 

do nemocnice. 

Přestože si polovina respondentů myslela, že se nemocnému, o kterého 

doma pečovali, dostávalo vše, co potřeboval, druhá polovina ze svého 

pohledu vnímala, že by jejich blízkému prospělo i něco navíc. 

Představovali si, že by jejich blízký mohl v určité podobě dostávat více 

pozitivních sociálních podnětů. Také pak (výslovně řečeno) větší péči a 

podporu po stránce psychické. Tuto pomoc by někteří uvítali i od někoho 

mimo jejich rodinu. 

 

Pokud potřebovali v době péče i po jejím skončení pomoc a podporu pro 

sebe sami respondenti, hledali a nacházeli ji především ve svých vlastních 

rodinách, a dále pak u svých přátel. Někdy ji objevili v samotné péči, 

kterou poskytovali někomu, na němž jim skutečně záleželo. Vnímali, že 

tzv. „dělají dobře“, a to jim dávalo potřebnou sílu.  

Jednu z hlavních úloh zde hrálo nepředání zodpovědnosti za péči o 

blízkou osobu někomu pro ně cizímu. Důležitá pak pro tyto pečující byla 

také otevřená komunikace a dobré vzájemné vztahy mezi nimi, blízkým 

nemocným a jejich rodinou.  

Pět respondentů však ve svých odpovědích uvedlo, že by ještě jinou 

pomoc, než tu, která se jim dostávala, uvítali. Jednalo se o občasnou pomoc 

s péčí o jejich děti a domácnost; možnost s někým nezaujatým si popovídat 

o svých problémech a trápeních; více otevřenosti mezi lidmi k tématu smrti 

a umírání; umožnění mít více volného času pro sebe apod. 
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Je možné se ptát, proč pomoc pro sebe sama (ale i pro nemocného 

blízkého) nehledali respondenti více také mimo svou rodinu a přátele. Na 

základě některých odpovědí se ukázalo, že jim žádná adekvátní pomoc 

(myšleno především ze strany „profesionálů“) ani nabídnuta nebyla. 

Z uváděných informací se také ukázalo, že na pomoc rodině nemají např. 

lékaři a zdravotní sestry v rámci své praxe dostatek kapacity a času.  

 

Z přednesených zkušeností ohledně komunikace s profesionály, jako byli 

např. lékaři, zdravotní sestry apod., se kterými se dotázaní a jejich blízcí 

nemocní v době péče setkávali, vyvstalo, že zde zřejmě hrála důležitou roli 

kvalita jejich vzájemného vztahu. Do toho patřil i skutečný a projevovaný 

zájem o pacienta a jeho blízké.  

Bohužel, více než polovina respondentů se v době péče o svého blízkého 

nemocného setkala s komunikací, kterou označili jako strašnou či příšernou 

– bez zájmu o člověka, direktivní, neprofesionální, strohou, nesvobodnou, 

odtažitou a nedůstojnou. Podle jejich mínění jim a nemocným nebyl 

sdělován zdravotním personálem dostatek informací ohledně zdravotního 

stavu nemocného, zcela chyběla komunikace o tom, jaké jsou léčebné 

možnosti a co která možnost přináší.   

Otázkou tedy zůstává, co zde hraje, vzhledem k dobré kvalitě 

komunikace a již zmíněného vztahu, klíčovou úlohu. Na čem všem je tato 

kvalita doopravdy postavena? Z výpovědí dotázaných se ukázalo, že je 

zřejmě doprovázena prožíváním určitého pocitu vzájemné blízkosti, jež je 

spojená s důvěrou a tolerancí, a také pak ochotou spolupracovat a 

naslouchat jeden druhému.  

Dovolím si tvrdit, že společné hledání nejvhodnější cesty či možných 

řešení v případě respektování nemocného a jeho rodiny či blízkých jako 

rovnocenných partnerů pak může příznivě ovlivnit nejen vlastní péči o 

„nevyléčitelně“ nemocného, ale také se tímto způsobem lze postarat o 

některé z potřeb jeho rodiny, která se tak spolu s nemocným nachází ve 

velmi nesnadném životním období.  

 

S hospicovou a domácí hospicovou péčí neměl s dotázaných nikdo 

žádnou osobní zkušenost. 
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Co se týká péče paliativní – dvě třetiny respondentů s ní nemělo žádnou 

osobní zkušenost, i když pečovali o „nevyléčitelně“ nemocného. Jedna 

třetina dotázaných osobní zkušenost s touto péčí měla. Byl zde však 

zastoupen pouze její lékařský rozměr se zaměřením pouze na nemocného. 

Zcela tedy chyběl její aspekt psychologický, sociální a duchovní, a také její 

působení na rodinu nemocného, a to jak v období vlastního pečování o 

nemocného a v době jeho smrti, ale také po ní. 

Z praxe těchto respondentů vyplývá, že má u nás zřejmě paliativní a 

hospicová péče dosud velké rezervy, a to především v péči o rodinu 

nemocného. Poznatky respondentů ukazují na nedostatečné znalosti laické 

veřejnosti, ale také odborníků z této oblasti o tom, co vše má paliativní 

péče, hospic a domácí hospicová péče skutečně nabízet a poskytovat 

nemocnému a jeho rodině.  

Bylo by podle mne proto na základě těchto zjištěných faktů dobré 

zaměřit větší pozornost na tyto formy péče u nás. A protože se jedná o 

multidisciplinární druh péče, tak především na spolupráci jednotlivých 

oborů, které do ní vstupují. 

 

Potěšující je, že žádný z respondentů nehodnotil svou zkušenost s péčí o 

nemocného blízkého doma v žádném ohledu negativně. Hodnocení byla 

pouze pozitivní. Nikdo z respondentů ani neuvedl, že by svého pečování 

někdy litoval. 

Do životů dotázaných tato prožitá zkušenost vnesla, s odstupem času 

nahlíženo, obohacení v kladném slova smyslu – jako např. zklidnění, 

nalezení sebe sama, sebevědomí, vcítění se do druhých lidí, uvědomění si 

důležitosti spolupráce a tolerance mezi lidmi (na rozdíl od soutěživosti), 

poznání a pochopení, co je pro ně v životě doopravdy důležité atd. 

S ohledem na to, jak se dotázaní cítí dnes (pozn. myšleno v době 

rozhovoru), nejčastěji uváděli, že hezky a silněji, spokojeně; měli dobrý 

pocit, jelikož takto pečovali o svého blízkého doma až do konce jeho života 

a nevzdali (neukončili) toto domácí pečování např. přemístěním 

nemocného do nemocnice. Někteří z nich prožívají i menší strach ze smrti. 
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7 ZÁVĚR 

 

 

 Práce se zabývá problematikou důstojného umírání. Na jejím začátku 

autorka zdůvodňuje volbu tohoto tématu především aktuálností a vlastní 

životní zkušeností.  

Autorka dává nahlédnout do základních rysů podmínek a možností 

důstojného umírání. Práce pootevírá myšlenku způsobu návratu a ponechání 

důstojnosti pro umírajícího až do poslední chvíle jeho života. 

V teoretické části autorka také uvádí základní poznatky o fázích 

umírání. V další části se věnuje péči o umírající, kterou vnímá jako důležitý 

moment rozhodnutí, jak osoby umírající, tak osob doprovázejících, o místu 

a způsobu prožití posledních chvil.  

V neposlední řadě se autorka zastavuje u důležitého tématu, kterým jsou 

pocity a vnímání pozůstalých. Nabízí pohled na období, jenž přichází po 

úmrtí blízkého člověka.    

Celou prací se prolíná pečlivé vyhodnocení poznatků získaných 

z provedeného kvalitativního výzkumu, ale rovněž, a to nezanedbatelnou 

měrou, osobní zkušenost pečujícího o osobu blízkou. 

Mimo teoretickou část autorka předkládá výsledek vyhodnocení 

kvalitativního výzkumu, jehož respondenty byli lidé, kteří v minulosti 

pečovali o svého „nevyléčitelně“ nemocného či umírajícího blízkého 

v domácím prostředí. 

Vzhledem k objemu zvoleného tématu autorka zvažuje využití výsledků 

této práce ve své profesní činnosti, případně její hlubší propracování v další 

navazující práci. 
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  PŘÍLOHA   

 

Seznam otázek k rozhovoru 
 

1. Kdy, od koho a jak (za jakých okolností a jakým způsobem) jste se 
dozvěděl/a o nemoci Vašeho blízkého? 
 

2. Jaké pocity jste při sdělení informace o nemoci Vašeho blízkého 
prožíval/a? 
 

3. Jaké Vás napadaly ve chvíli oznámení zdravotního stavu Vašeho blízkého 
myšlenky? 

 
4. Co konkrétního jste v prvních okamžicích po zjištění, v jakém zdravotním 

stavu je Váš blízký, udělal/a? 
 

5. Co Vás vedlo k rozhodnutí pečovat o Vašeho nemocného blízkého 
v domácím prostředí? 

 
6. Co Vám pomohlo vzniklou situaci vzhledem k okolnostem zvládat? 
 
7. Existovalo v době, kdy jste pečoval/a o Vašeho blízkého, něco, z čeho jste 

měl/a obavy? 
 
8. Bylo pro Vás v období pečování něco nejvíce zatěžující, náročné nebo 

stresující? 
 

9. Jakou část pomoci dostával nemocný od Vás a co mu poskytovali druzí? 
 

10. Jakou roli v době péče hrála Vaše rodina, Vaši blízcí a přátelé? Existoval 
někdo, o koho jste se mohl/a v těžkých chvílích opřít? 

 
11. Jakou péči a podporu podle Vás potřeboval nemocný, o kterého jste 

pečoval/a, a jaké pomoci se mu dostávalo? Jako je např. pomoc a podpora 
lékařská a ošetřovatelská, psychická, sociální, finanční a duchovní. 

 
12. Komunikoval/a jste s nemocným o jeho nemoci otevřeně?  
 
13. Jak s nemocným a s Vámi komunikovali profesionálové jako např. lékaři, 

zdravotní sestry a ostatní, se kterými jste se setkal/a?  
 
14. Máte nyní nebo jste někdy předtím měl/a pocit, že jste něco vzhledem 

k Vaší péči o blízkého nemocného doma nezvládl/a? Cítil/a jste potřebu 
něco změnit? 

 
15. Ovlivnila péče o nemocného blízkého vztahy ve Vaší rodině, s blízkými 

lidmi a přáteli? 
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16. Uvažoval/a jste někdy v době, kdy jste o svého blízkého pečoval/a, že by 
byla domácí péče přerušena nebo ukončena? Co by se muselo stát? 

 
17. Došlo u Vás a ve Vaší rodině vzhledem k péči o nemocného ke změně 

ekonomické situace? 
 
18. Představovala pro Vás péče o blízkého doma nějaký problém vzhledem 

k Vašemu zaměstnání? 
 
19. Co jste prožíval/a v období po úmrtí nemocného blízkého, o kterého jste 

pečoval/a? Co jste dělal/a? 
 
20. Jak se cítíte dnes? (s ohledem na doprovázení Vašeho nemocného blízkého 

a jeho úmrtí doma) 
 
21. Porovnejte teď, prosím, s ohledem na jejich vývoj v čase svá přání a 

požadavky (potřeby): 
a) v období „vlastního pečování“ 
b) v období po úmrtí blízkého člověka, o kterého jste pečoval/a   

 
22. Zamyslete se nyní, prosím, nad pomocí pro sebe (laické i profesionální). 

Dostávalo se Vám nějaké pomoci? Jaké, kdy a od koho? Prosím, opět 
s ohledem na vývoj v čase: 
a) v období „vlastního pečování“ 
b) v době po smrti blízkého člověka, o kterého jste pečoval/a 
 

23. V návaznosti na otázku ohledně poskytování pomoci, které se Vám kdy a 
od koho dostávalo/nedostávalo – byla tato pomoc adekvátní tomu, co jste 
skutečně potřeboval/a? Pokud NE – jakou formu pomoci byste kdy a od 
koho uvítal/a? 

 
24. Co pro Vás představovala a představuje péče o svého blízkého nemocného 

doma?  
 
25. Co Vám tato zkušenost (péče o nemocného blízkého doma) dala a vzala? 
 
26. Změnilo se nějak touto zkušeností Vaše nahlížení na svět a na život – Vaše 

životní hodnoty, vztahy k okolnímu světu i k Vám samým? 
 

27. Jak jste před touto zkušeností pečoval/a o své zdraví a jak to děláte nyní? 
Změnil se Váš přístup ke zdraví? 

 
28. Jak jste v době pečování trávil/a svůj volný čas a jak je to dnes? 
 
29. Znáte jiné lidi, kteří stejně nebo podobně jako Vy pečovali o nemocného 

blízkého doma? Byl/a jste nebo nyní jste s někým, kdo pečoval o 
nemocného blízkého doma, který také doma zemřel, v kontaktu? 
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30. Myslíte, že by Vám kontakt s lidmi, kteří zažili podobnou zkušenost 
(pečování o umírajícího blízkého doma) jako Vy, mohl být něčím 
prospěšný?  

 
31. Myslíte si, že Vás někdo za Vaši péči oceňoval?  

 
32. Když jste pečoval/a o blízkého nemocného doma, cítil/a jste se být 

prospěšný/á a užitečný/á?  
 
33. Musel/a jste se vzhledem k Vašemu pečování o nemocného blízkého doma 

naučit něco nového? Pokud ANO, co to bylo? 
 
34. Co Vám říkají tyto pojmy: „paliativní péče“, „hospic“, „domácí hospicová 

péče“?  
 
35. Máte s paliativní či hospicovou péčí nějakou osobní zkušenost? Pokud 

ANO, jaká tato zkušenost je? 
 
36. Je ještě něco, na co jsem se zapomněla zeptat? Uveďte prosím cokoli, co 

byste si přál/a k tomuto rozhovoru doplnit. 
 
37. (doplňující) Měl/a byste nějaký odkaz pro ty, kteří zatím jen třeba uvažují o 

tom, pečovat takto doma o někoho ze svých blízkých?  
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