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ABSTRAKT 
Diplomová práce si klade za cíl blíže prozkoumat vliv spirituality na postoje ke smrti u osob, 

které se ocitají v situaci blízkosti smrti. Spirituální složce osobnosti a saturaci spirituálních 

potřeb je v současnosti věnována stále větší pozornost, neboť spiritualita se ukazuje jako 

významný faktor působící v procesu vyrovnávání se se smrtí. Spiritualitě rozumíme v širším 

pojetí jako vztahu k posvátnu, ať už religiózní či nereligiózní povahy. Dalším aspektem se 

stává způsob, jakým člověk k vlastní spiritualitě přistupuje, zda je intrinsickou (intrinsic) 

a stává se pro něj cílem celoživotního snažení, nebo zda ji můžeme označit za extrinsickou 

(extrinsic), poněvadž jeho každodenní realitu neprostupuje. Spirituální orientace člověka se 

promítá do jeho hodnot a cílů, ovlivňuje také dosahování jeho smyslu života, který vlastní 

osobu člověka přesahuje. I V. E. Frankl hovoří o dosahování životního smyslu skrze sebe-

transcendenci prostřednictvím realizace tvůrčích, zážitkových a postojových hodnot. Výrazný 

pojící prvek spirituality a postojů ke smrti představuje víra v posmrtný život, ať už hovoříme 

o víře v doslovném slova smyslu (literal), nebo ji chápeme v pojetí nesmrtelnosti symbolické 

(symbolic) s odkazem na Teorii řízení hrozeb (Terror Management Theory) či Teorii řízení 

skrze smysl (Meaning Management Theory). Při hodnocení postojů ke smrti vycházíme 

z pojetí Elisabeth Kübler-Rossové, která na základě svých klinických zkušeností vypracovala 

pěti-stádiový model vyrovnávání se s nemocí a její terminálností, a z teorie autorů Wonga, 

Rekera a Gessera, autorů dotazníku zaměřeného na postoje ke smrti (Death Attitude Profile 

Revised DAP-R).1  

Uvedené skutečnosti jsou dále zkoumány empiricky prostřednictvím výzkumu 

zaměřeného na uživatele hospicové a paliativní péče. Výzkumu, uskutečněného v časovém 

horizontu duben – říjen 2012, se zúčastnilo jedenáct pacientů z Hospice Dobrého Pastýře 

v Čerčanech a Hospice svatého Štěpána v Litoměřicích. Pomocí polostrukturovaných 

rozhovorů je mapována spirituální oblast jejich života, otázky jsou věnované i jejich úvahám 

o smrti, samotné postoje ke smrti však vyplývají nepřímo z kontextu celého rozhovoru. 

Postoje ke smrti jsou totiž utvářeny nejen v rovině kognitivní, ale i v rovině emoční, přičemž 

skutečné prožitky respondentů mohou být explicitně popírány. Je třeba brát v úvahu také další 

faktory, které na utváření postojů ke smrti spolupůsobí.  

Závěry práce mohou vést ke zkvalitnění služeb v oblasti pomáhajících profesí, 

zejména v zařízeních, které nejsou na hospicovou péči primárně zaměřeny, ale jejich klienty 

                                                 
1 Užití dotazníku nebylo z etických důvodů v našem výzkumu vhodné. 



Bc. Monika Pavelková 

2 
 

se stávají i osoby se závažným, letálním onemocněním. Zamýšlet se nad existenciálními 

otázkami týkajícími se života a smrti, jakož i nad duchovní oblastí života, se však může stát 

přínosné pro všechny potenciální čtenáře. 
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