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poslední etapy života. Dále se zabývá historii hospicového hnutí ve světě 
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ÚVOD 

  

 V této diplomové práci bych chtěla poukázat na konkrétní podobu žití 

křesťanské spirituality u speciální skupiny nevyléčitelně nemocných a umírajících 

pacientů hospice. Práce vychází z mé osobní zkušenosti, kterou jsem měla 

možnost získat během mé práce sociální pracovnice v Hospici Dobrého Pastýře 

v Čerčanech u Prahy. V hospici se člověk a jeho životní filozofie mění den ze dne, 

k údivu jeho okolí. Jelikož jsou tyto proměny nepopíratelné, rozhodla jsem se 

téma duchovní stránky člověka prozkoumat trochu více a pokusit se najít odpověď 

na otázku, zda nejbližší okolí pacienta a zaměstnanci hospice hrají v procesu 

otevření se křesťanské víře nějakou roli či nikoliv.  

 V úvodní kapitole své práce bych se nejprve chtěla zaměřit na vysvětlení 

pojmu „spiritualita“ (česky duchovnost), na jeho původní biblický kontext, jeho 

postupný vývoj a odklon od náboženství. Nastínit novodobé pojetí spirituality 

a vystihnout duchovní rozměr poslední etapy života.  

 V další části práce se budu věnovat historii hospicového hnutí, vysvětlení 

pojmu hospic, popíši podstatu paliativní péče a vývoj hospicového hnutí ve světě 

i u nás. 

 V závěrečné kapitole teoretické části se přímo zaměřím na Hospic 

Dobrého Pastýře v Čerčanech, jeho historii, vznik a poslaní zřizovatele. Popíšu 

jednotlivé církevní spirituality, které se v tomto hospici objevují a jejich konkrétní 

projevy ve vztahu k nemocným.      

 Ve své práci si kladu za cíl popsat křesťanskou spiritualitu a hospice jako 

poskytovatelé paliativní péče v závěrečné etapě života člověka. A dále pak 

v empirické části popsat souvislosti a podmínky v hospici a rodině, v nichž 

dochází k pacientovu otevření se křesťanské víře.  

Zkoumání bude vycházet z konkrétního příběhu pacientky, která se dala 

v hospici pokřtít. Celé bádání bude zpracováno metodou kvalitativního výzkumu 

za pomocí výzkumných otázek, jež budu klást rodinným příslušníkům
1
 konkrétní 

pacientky hospice a vybranému vzorku personálu hospice.  

                                                 
1
 Přesněji dceři pacientky a rodinné známé. 



 8 

1 SPIRITUALITA (duchovnost)   

 

 V této úvodní kapitole se budu zabývat vymezením pojmu spiritualita 

a jeho biblickým základem. Pokusím se vysvětlit, co tento pojem znamená, 

co o něm říká Bible a jak ho definují jednotliví autoři. V podkapitole „Spiritualita 

v dnešním chápání“ nastíním dnešní chápání tohoto pojmu, který na rozdíl od 

svého původního základu, nabývá různorodých podob. Zkušenosti psychologie 

(Říčan, 2007) potvrzují rozdíly v síle, vědomosti a obsahu spirituality jedince. 

 Na závěr úvodní kapitoly jsem v souvislosti s celkovým zaměřením mé práce, 

zařadila kapitolu „Spiritualita poslední etapy života“. Dominuje zde otázka 

hledání pravdy a smyslu života. Hledání životního smyslu patří k duchovní 

dimenzi člověka, potvrzuji tak myšlenku, že spiritualita musí být vlastní každému 

člověku, který se snaží tento smysl nalézt. Následně uvádím Franklův model 

nalezení životního smyslu na základě naplňování tvůrčích, zážitkových 

a postojových hodnot. Stejně jako existuje duchovní dimenze člověka, existují 

i jeho duchovní potřeby, z nichž některé mohou vyvstávat až v poslední etapě 

života (Svatošová, 2008).   

Propojuje se tak teoretická znalost s praktickou částí, která se zaměřuje 

na poslední etapu života pacientky hospice - paní Hany, jež se nechala v průběhu 

své hospitalizace v hospici pokřtít (více v praktické části práce).         

 

1.1 Původ spirituality, spirituální dimenze  

 

Slovo spiritualita pochází z latinského výrazu „spiritus“ resp. „spiritualis“, 

jež odvozen ze slova „spirare“, což znamená „dýchat“. Proto také spiritus 

překládáme jako „dech“ nebo „duch“, spiritualis jako „duchovní“ nebo „duševní“. 

V 17. století se ve francouzštině objevuje výraz „spiritualité“, který vyjadřuje 

osobní vztah člověka k Bohu (Slovník spirituality, 1999). 

Dle křesťanského pojetí „spiritualita“ obsahově odkazuje k Duchu 

svatému a jeho působení. V Bibli nacházíme původ spirituální dimenze již při 

stvoření člověka, konkrétně ve druhé zprávě o stvoření v knize Genesis: 
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„I vytvořil Bůh člověka, prach ze země a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se 

stal člověk živým tvorem.“ (srov. Gn 2, 7). Dech života se překládá jako Duch 

svatý. Člověk je živý tvor díky Duchu, kterého má v sobě. Odtud pramení 

křesťanská myšlenka, že každý člověk má v sobě spirituální dimenzi. Bůh je duch 

a tvoří člověka ke svému obrazu (srov. Jan 4, 24).  

 

1.1.1 Křesťanská spiritualita  

V křesťanství je spiritualita vztažená k třetí Božské osobě, tedy k Duchu 

svatému a zahrnuje nejen Boží působení v člověku, ale i jeho vlastní aktivitu vůči 

Bohu (Slovník spirituality, 1999). Spiritualita je vztažená vždy k určité osobě.   

Jednoduchým a srozumitelným způsobem charakterizuje křesťanskou 

spiritualitu Vojtěch Kohut: Každý člověk má originální životní cestu za Kristem, 

která je neopakovatelná a projevuje se určitým způsobem i navenek. Tato cesta 

je výsledkem spolupráce člověka s Bohem, který je Božím nástrojem, který má 

svou svobodnou vůli, ale inspiraci vnuknutou Duchem svatým. Zároveň však žije 

v konkrétních podmínkách, takže jeho víra musí být nutně inkulturovaná, tedy 

přizpůsobená konkrétním podmínkám.
2
 Spiritualita z pohledu křesťanství 

je způsob, jakým se Bůh sklání ke konkrétnímu člověku, dává se mu poznat 

a vede ho jedinečnou cestou k Němu. Jde o dílo Ducha Svatého v konkrétním 

člověku, jehož cílem je sjednocení s Bohem (srov. Kohut, 2007).    

Každý člověk je ve spirituální rovině originální, protože je jedinečným 

bytím. Duch svatý v každém člověku působí také neopakovatelným způsobem, 

protože reaguje na jeho individuální dispozice dané Bohem a zároveň na jeho 

životní situaci. Je originální i pro jedinečnou duchovní zkušenost, i když ta je 

v každé době jistým způsobem „shodná“ s obecně platnou zkušeností ostatních 

křesťanů. Jinými slovy jde o „pluralitu v jednotě“ (Lumen Gentium in Dokumenty 

II. Vatikánského koncilu, čl. 13). 

Dle McGratha (2001) je křesťanská spiritualita charakteristická touhou 

prožívat křesťanskou víru autenticky, odpovědně, účinně a cele. Je hledáním 

autentické křesťanské existence, která zahrnuje jak základní myšlenky 

křesťanství, tak praktickou zkušenost s životem ve víře.  

                                                 
2
 Více o inkulturaci v Dokumentu II. Vatikánského koncilu, 1995: Dekret o misijní činnosti církve 

Ad gentes. 
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Podle Weismayera (1994) je spiritualita praxí života, neboli duchovní 

život, který má být zároveň životem lidí proměněných, neboli životem dle Ducha.  

Týká se každodenního rozvíjení zásadního rozhodnutí stát se křesťanem či jím 

zůstat, učiněného při křtu, opakovaného při biřmování a obnovovaného, kdykoli 

člověk přijímá svátost eucharistie (Reiser in McGrath, 2001, s. 32). To znamená, 

že člověk došel v životě k takovému poznání Boha, že mu stálo za to opustit svůj 

dosavadní způsob života a začít žít tak, aby se líbil především Bohu a ne lidem 

(srov. 1Tes 2,4). Duchovní život je možné vidět jako cestu ke sjednocení 

s Bohem, jako následování Krista a jako vedení Duchem svatým (Weismayer, 

1994). 

Člověk se stává křesťanem skrze křest, ovšem to ještě neznamená, 

že nutně musí žít jako křesťan. Může se stát tzv. pasivním křesťanem, který 

si vystačím s pravidelnou návštěvou bohoslužeb, s přijímání svátostí, s modlitbou, 

četbou Písma a duchovní literatury apod. Nebo se stane aktivním křesťanem, který 

následuje Krista ve všem, co dělá. Dle Kodeta je nutné svá přesvědčení uvádět 

i do života. Našemu Bohu není lhostejné, co žijeme mimo kostel a co prožíváme 

mimo chvíle ztišení a modlitby. I naše lidská zkušenost nám říká, že určitým 

ctnostem se člověk nenaučí v kapli, i kdyby v ní pobýval většinu svého času. 

Nenaučí se tam svědomitě pracovat, ale ani milovat druhé lidi. Má-li člověk růst 

v lásce, což je v duchovním životě to nejdůležitější, musí se o tuto lásku snažit 

v každodenním životě, nenaučí se milovat druhé jen modlitbou. Hovoříme-li 

o duchovním životě, máme na mysli praktický, konkrétní způsob života s Kristem, 

který je harmonicky uspořádán pod vedením Ducha svatého (srov. Kodet, 2007). 

 

1.1.1.1 Důležité prvky (křesťanského) duchovního života 

 Církev je poslána, aby plnila čtyři základní role: slavení liturgie (leiturgia), 

vydávání svědectví světu o Kristu (martyria), konání služby (diakonie) a vytváření 

společenství (koinonia).  

Řecké slovo leitúrgiá vzniklo složením dvou slov: leitos (patřící k lidu) 

a ergon (dílo lidu). Septuaginta používá toto slovo pro označení židovské 

bohoslužby všude, kde má oficiální a spásný charakter, stejně jako Nový zákon, 

kde se jedná o vyjádření duchovního rozměru křesťanské úcty k Bohu. Je to dílo, 
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které koná Ježíš Kristus a jeho tělo (církev), je možná jen skrze Krista, neboť on 

je jediný pravý kněz, on je hlavním jednatelem v liturgii a liturgie vychází z jeho 

spásného jednání. Účelem bohoslužby je oslava i chvála Boha a posvěcení a spása 

člověka, je výrazem vztahu mezi člověkem a Bohem. Liturgie je zdrojem 

a vrcholem života církve (Sacrosanctum consilium – O posvátné liturgii 

in Dokumenty II. Vatikánského koncilu, 1995). 

Martyria souvisí s misijní (evangelizační) činnosti církve, znamená 

povinnost vydávat svědectví Kristu, aby všichni lidé jej mohli poznat a uznat za 

svého Pána. Zakládá se na „misijním příkazu“ samotného Krista (Mt 28,19–20) 

a na touze toho, kdo poznal Boží lásku, aby ji předal dál. Církevní dokumenty 

upřednostňují pojem apoštolát, což znamená šíření Božího království, 

posvěcování světa, kdy máme účast na spasitelném díle Ježíše Krista. Máme 

vydávat svědectví příkladným životem podle něj a to ve všech oblastech lidské 

činnosti (Kunetka, 2001). 

Diakonia vyjadřuje službu bližním, ať jde o charitu, péči o nemocné 

a trpící, tak i ochotu a pohotovost vést dialog, což bývá dnes někdy označováno 

jako „diakonie slova“, zejména jde-li o kontakt s někým, kdo nemá partnera 

k hovoru. Může to být rozhovor nad Písmem, rozhovor o starostech a jejich řešení 

nebo rozhovor na věroučné morální téma. Diakonia je i zkouškou věrohodnosti 

naší víry, která se má projevovat skutky (Kunetka, 2001). 

Koinonia vyjadřuje vzájemné společenství Božího lidu shromážděného 

okolo Krista. Jde o blízký, intimní vztah, do kterého lidé vstupují a vzájemně 

spolu něco sdílejí, mají účast na něčem, co patří někomu jinému (Kristu) 

(Kunetka, 2001).  

 

Tyto funkce lze uskutečnit v praktickém životě skrze modlitbu, píseň, 

bohoslužbu, čtení Písma svatého apod.   

 

MODLITBA 

 Modlitba je nezbytná pro život – pro duchovní život křesťana. Můžeme ji 

přirovnat k dýchání duše. Jako je dýchání životně důležitá funkce, tak je modlitba 

nepostradatelná pro život duchovní. Její způsob a forma může být různá, může se 

během života měnit, ale musí a má vždy člověka povznášet a přibližovat k Bohu 

(Tomek, 2011). 
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Modlitba je pro křesťana prostředek komunikace s Bohem, možností jít 

k němu, mluvit s ním, naslouchat mu, být s ním v jeho blízkosti, konzultovat 

s ním svá rozhodnutí a kráčet v jeho světle. Mít na paměti jeho blízkost a žít 

v jeho přítomnosti a důvěře v jeho lásku a pomoc. Její kvalita, četnost, ryzost 

a čas, který ji křesťan věnuje, stejně i důležitost, jakou jí přikládá je jistým 

způsobem indikátorem jeho víry, jeho vztahu k Bohu. Jaký postoj má k modlitbě, 

takový bývá i jeho duchovní život (Tomek, 2011). 

Modlitbou se prohlubuje vztah křesťana k Bohu, jeho láska a touha ho lépe 

poznávat. Člověka motivuje ke studiu Písma, teologie, církevní nauky, tradic, 

k účasti na bohoslužbách apod. Křesťan tak lépe rozumí své víře, důvody k ní, 

Boha, jeho lásku, což ho přivádí k větší důvěře, děkování, chvále – tj. k modlitbě 

a tím blíže k Bohu (Tomek, 2011). 

 

PÍSEŇ  

 Píseň jednou z forem modlitby, kterou člověk vzdává Bohu chválu. 

Rozšiřuje srdce, člověk nevnímá sebe, ale navrací se k původnímu určení - být 

chválou a oslavou živého Boha. Texty křesťanských písní tak oslavují Boha 

a snaží se vtáhnout člověka do tajemství křesťanství trochu jiným způsobem. 

Píseň je formou komunikace s Bohem, je úkonem úcty, chvály i klanění (Tomek, 

2011). 

 

BOHOSLUŽBA 

 Dá se říct, že bohoslužba je pro všechny křesťany setkáním s Ježíšem. 

Účastí křesťana na bohoslužbě se buduje a roste jeho vztah k Bohu a posiluje se 

jeho víra, která je spojena s křesťanskou morálkou a křesťanskými zásadami 

způsobu života. Víra v Boha je především vztah k Němu, ne jenom soupis 

určitých (byť důležitých) vědomostí, které sice lze pokládat za pravdivé, ale které 

ve skutečnosti na náš praktický život nemají žádný vliv (Tomek, 2011). 

 

PÍSMO SVATÉ – BIBLE 

 „Světlem mým nohám je tvé slovo a světlem mé stezce“ (Ž 119,105). 

„Církev měla vždy v úctě Boží Písmo jako samo tělo Páně“; v obou nachází celý 

křesťanský život svou potravu a svou vlastní normu (KKC, §141). 
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Papež Jan Pavel II. v jednom ze svých dokumentů napsal: „…biblický text 

máme vnímat jako živé Slovo, které oslovuje, orientuje a buduje náš život…“ 

(Novo millennio ineunte, 2001, čl. 19). Svatý otec Benedikt XVI. na tuto 

myšlenku svého předchůdce navazuje, když říká: „…ve vytrvalé četbě Písma 

svatého doprovázené modlitbou se uskutečňuje důvěrný rozhovor, ve kterém při 

četbě nasloucháme Bohu, který k nám promlouvá, a modlitbou mu s důvěrou 

a s otevřeným srdcem odpovídáme…“ (Mezinárodní kongres o Písmu svatém 

v životě církve). „Písmo svaté je pramenem a zdrojem duchovního života 

křesťana, člověka“ (Dei Verbum in Dokumenty II. Vatikánského koncilu, 1995, 

čl. 21) čteme v koncilním dokumentu o Písmu svatém. 

Čtení a naslouchání Božímu slovu je pro každého křesťana něčím 

zásadním. Je to příležitost jak budovat a prohlubovat svůj osobní vztah s Bohem, 

svou spiritualitu, svůj duchovní život, jak poznávat pravou Boží tvář. 

 

1.1.1.2 Vývojové fáze křesťanské víry 

Stejně jako se člověk v průběhu života socializuje a postupně zraje, tak ani 

víra není hotová věc. Postupně prochází jednotlivými fázemi, kdy v člověku zraje 

a roste (Eliáš, 2008). Jednotlivé vývojové fáze popíši na základě Jamese Fowlera 

(1981), jehož přehled je považován za nejkomplexnější, přesto že už je stár přes 

třicet let.  

Fowler navazuje na dílo J. Piageta a L. Kohlberga a nabízí analýzu etap 

rozvoje víry, založené podstatně na vnitřní logice psychického a duchovního 

vývoje člověka. „Fowler rozlišuje mezi obsahem náboženské víry chápaným jako 

nauka určitého tradicí institucionalizovaného náboženství (belief), a mezi vírou 

jako všeobecnou formou úsilí jedince dát smysl vlastnímu životu, vytvářet 

zkušenost se sebou samým i s druhými a se světem (faith). Na tomto všeobecném 

základě se Fowler pokusil o vypracování teoretického modelu za účelem 

pochopení rozvoje vlastností a schopností, jimiž člověk utváří své vztahy vůči 

sobě samému, vůči druhým a v posledku vůči transcendentnímu“ (srov. Fowler, 

1981, s. 14-15; 92-93). 

Fowlerův model je model vývojový a popisuje člověka jako myslící 

a tvořivou bytost, pro jejíž rozvoj je rozhodující nejranější socializační pole 
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rodiny a později také vliv institucí. Rozvoj se uskutečňuje prostřednictvím vztahů 

k ostatním lidem a k tomu, co se nás bezprostředně dotýká (Volný, 2006). 

 Fowler (1981) ve své knize Stage of Faith
3
 popisuje šest stupňů víry: 

0. Nediferencovaná víra, 1. Intuitivně – projektující víra, 2. Mysticko – doslovná 

víra, 3. Synteticko – konvenční víra, 4. Individuálně – reflektující víra, 

5. Spojující víra, 6. Univerzalizující víra.  

0. Víra nediferencovaná   

 V tomto období se člověk nachází cca do 3 let věku. Primární víra (bazální 

důvěra) je základním předpokladem pro získání důvěry. Prvními lidmi ke kterým 

si dítě získává důvěru či nedůvěru jsou jeho rodiče, a to ještě před narozením. 

Prostředí, do kterého se dítě rodí je základem pro víru anebo naopak – rozvíjí 

se kvalita vzájemných vztahů, odvaha, autonomie, odhodlání důvěřovat, anebo 

protiklady zmíněných vlastností. Jakmile dítě začne používat jazyk, opouští tento 

předstupeň (Volný, 2006) 

1. Intuitivně – projektující víra 

Je charakteristická pro děti od 3 do 7 let, kdy dochází k relativní 

proměnlivosti myšlenkových vzorů dítěte. Dospělí se stávají jeho vzory 

k napodobování nálad, gest a viditelných praktik, stejně jako se stávají jeho 

modely i ve víře. Toto první stádium víry je oživené fantazijními představami, 

zvláště ve vztahu k Boží moci a k tajemstvím narození a smrti. Boha si děti 

ztotožňují s tatínkem a maminkou, jsou to jejich primární autority, které jsou dítěti 

ukazateli při budování smysluplného světa. Tato fáze končí např. na konci 

1. třídy, kdy dítě umí rozlišit skutečnost od domnělé skutečnosti (srov. Eliáš, 

2008).  

2. Mysticko – doslovná víra 

Tato fáze se objevuje mezi 7 – 11 rokem života. V tomto období se 

rozšiřuje uznávaný okruh lidí na učitele, kněze, ale i na zvyky, tradici, média, 

knihy a myšlenky vrstevníků. Víra dítěte je nesena vyprávěními. Dítě začíná 

                                                 
3
 Český překlad díla: Stupně víry. 
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posuzovat autority podle toho, zda se shoduje v hodnotách, stylu, vkusu 

a v nasazení s těmi, ke kterým dítě cítí největší citovou přilnavost a identifikaci 

(srov. Fowler, 1981). V tomto věku je Bůh přirovnáván k mocnému rodiči, Bůh 

je spravedlivý a přísný, je spojován s doslovnými příklady příběhů. Dítě začíná 

rozumět příběhům a tím je nesena i jeho víra, to co se řeklo v příběhu je pravda 

(srov. Eliáš, 2011). Vytváří se chápání pojmu my, tj. kolektivního já. Vytváří se 

představa „ostatních, kteří jsou jako my“ v náboženském, etnickém, sociálním 

i rasovém slova smyslu, avšak nejdůležitější vztažnou skupinou zůstává stále 

primární rodina (srov. Fowler, 1981). 

3. Synteticko – konvenční víra 

Průměrný věk tohoto stádia je 12 – 18 let. Zde dochází k tichému přijetí 

(nikoliv rozumovému) kulturních či náboženských hodnot v kontextu vzájemných 

vztahů. Kvalita víry je často závislá na kvalitě vztahů, vztah k Bohu je vnímán 

jako rozšíření mezilidských vztahů. Zklamání ze vztahu nás může vést 

až k nihilismu a ateismu. Tato fáze jedinci umožňuje, aby koordinoval své 

zapojení do komplexu společnosti, a tak získal svoji identitu a dal význam 

každodenním rituálům a symbolům (Benger, 1996). Vzniká implicitní hodnotový 

systém, který tryská z kolektivního vědomí, sounáležitosti, podle kterého se 

posuzují další autority a který zahrnuje řád a zákony jednotlivého společenství 

i celé společnosti (Fowler, 1981). Ve svém konvenčním přístupu oceňuje „to, co 

je považováno za správné“ víc, než to co se mu zdá z hlediska rozumu. Člověk 

nemá ještě vymezenou svoji identitu a touží po hlubokém vztahu s Bohem 

(Benger, 1996). Období končí krizí – dotyčný si říká: „Kde je pravda, když každý 

říká něco jiného?“ Jedinec intenzivně vnímá a prožívá chyby rodičů nebo 

církevních autorit, může docházet k určitému zklamání (srov. Eliáš, 2008).  

4. Individuálně – reflektující víra  

Věkové rozpětí 18 – 30 let. Přechod z třetího do čtvrtého stádia může být 

obzvláště kritický, neboť adolescent (či dospělý) musí začít brát vážně břímě 

odpovědnosti za závazky plynoucí z jeho životního stylu, víry a postojů (Volný, 

2006). Autorita začíná být zvnitřnělá a kritéria pro její přijetí přestávají být 

záležitostí konvence. Posuzování pravdy je vedeno kritérii, která vycházejí 
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z faktické shody s tím, čím člověk je nebo čím se stává. Objevuje se uvědomění 

vlastního světového názoru (Fowler, 1981). Toto období je na rozdíl 

od předchozího charakteristické intelektuálním odpoutáním se od hodnot kultury 

a souhlasu významných osob. Přichází s přibývající dospělostí, kdy se mladý 

člověk konfrontuje s autoritou rodičů, učitelů a dalších vlivných postav a spoléhá 

na své vlastní pochopení světa. Nechápe víru jako přijetí zavedeného pořádku, ale 

jako aktivní oddanost a cíl života, jako životní styl, který je odlišný od mnohých 

jiných. Jeho víra ztrácí na emotivitě, ale získává na jasnosti a radikalitě (srov. 

Benger, 1996).  

Pro tuto fázi je příznačná otázka „Jak je to objektivně správně?“ V tomto 

období člověk pochopí, co to znamená obětovat se za druhé. Člověk si může sám 

užívat, ale je schopen myslet i na druhé. Toto období je nejtěžší období rozvoje, 

je nepříjemné až tak, že je člověk ochoten se vrátit o fázi zpět (srov. Eliáš, 2008).  

 

5. Spojující víra  

Průměrný věk jedince v tomto stádiu je 30 a více let. V této fázi dochází 

k novému interpretování a přepracování minulosti. Člověk tohoto stádia se otvírá 

hlasům vycházejícím z hloubi nitra, je si silně vědom neodvolatelnosti svých 

závazků a rozhodnutí a silně zakouší též odpovědnost vůči světu jako celku. 

Usiluje zejména o sjednocení protikladů v myšlení a zkušenosti (Volný, 2006). 

Objevuje se schopnost přijmout a formulovat paradoxy a kontradikce víry 

(že například nezáleží na tom, jak Boha nazýváme; někteří lidé jsou totiž tak 

otrávení ze slova „Bůh“, že hovořit s nimi o „Bohu“ by bylo pro ně příliš 

zavádějící a scestné) (srov. Benger, 1996). Toto období doprovází nové začlenění 

do skupiny, ne z důvodu, že to je „můj svět, ale že tam chci patřit, mohu tam 

předat své schopnosti.“ Typická je snaha o soulad toho, co si myslím a co 

prožívám (srov. Eliáš, 2008). 

6. Univerzalizující víra 

Do této fáze dorůstá člověk ve věku 40 a více let. Pro toto období je 

charakteristická disciplinovanost a aktivní sebeobjevování, k níž se připojuje 

transformace pro přítomnou realitu k božské transcendentalitě. Člověk chce 

spojovat své myšlení se svým životem, je schopen naprostého odevzdání v zájmu 
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věci. Jedinci v šestém stádiu jsou pohnuti mocným pojetím soucítění, 

spravedlnosti a univerzální lásky, která je vede, aby žili svůj život tak, jak se to 

většině lidí zdá svaté či naopak absurdní. Odkládají svůj osobní blahobyt 

a docházejí dokonce až k obětování vlastního života. Ve dvacátém století to byli 

například Gándhí, Martin Luther King a Matka Tereza z Kalkaty, kteří radikálně 

změnili svůj život poté, co hlouběji pochopili lidské bratrství. Jedinců, kteří 

dojdou až do této fáze je však velmi málo a zkušenost ukazuje, že dojdou ocenění 

až po své smrti (srov. Benger, 1996).  

Víra ve Fowlerově (1981) pojetí není něco nezbytně „náboženského“ – 

každý člověk totiž potřebuje v něco věřit (v božskou postavu, filozofické principy, 

vlast či prostě v sebe). Víra dává člověku důvod žít svůj život, je nástrojem 

k pochopení minulosti, je nadějí pro budoucnost, pro každého je jeho „základní 

motivací“. A jak už bylo řečeno výše, dimenze víry je dimenzí každého člověka.  

 

1.2 Spiritualita v dnešním chápání 

 

V této kapitole se pokusím nastínit odklon od původního významu slova 

spiritualita v dnešní době, kdy dochází k postupnému „odkřesťanštění“ 

spirituality. Dnes již nemusí být nutně vázaná k určitému náboženství či spjata 

s křesťanskou tradicí.  

 

1.2.1 Rozdílné chápání pojmů náboženství a spiritualita 

Rozdílné chápání pojmu spiritualita, oproti původnímu významu, má 

počátek v 60. létech 20. století, kdy hnutí hippies odstartovalo postupné odlišné 

chápání pojmů náboženství a spiritualita. Kulturně politická polemika hippies 

začala razit heslo: „I am not religous, but I am spiritual.“ Ve volném překladu: 

„S náboženstvím na mne nechoďte, ale duchovno – to beru.“ Za své přijali toto 

heslo především mladí lidé (Říčan in Blatný a kol., 2010). 

Jeffrey K. Hadden píše, že současná podoba duchovnosti není vázána na 

žádná společenská pravidla či tradici a že téměř vůbec nevede k odpovědnosti 

vůči ostatním, podle něj je výhradně individualistická, obrácená do sebe. Toto 
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chování si vysvětluje jako přesvědčení o tom, že „tam venku“ či „tam nahoře“ 

neexistuje nic, čeho by se mohli pěvně chytit, nic, co by je dokázalo dostat z jejich 

nejistoty a zmatku. Jedinou cestou se zdá být cesta vnitřní (Hadden in Nouwen, 

2008). „Možná že někde hluboko v nejvlastnějším nitru je něco, co vlastní klíč 

k tajemství smyslu, svobody a jednoty“ (Hadden in Nouwen, 2008, s. 39). 

Nouwen k tomu dodává, že Haddenovy údaje, které shromáždil, především 

ukazují, že současná duchovnost, může vést k určité formě žití pro sebe, které je 

nejen protiautoritářské a protiinstituční, ale také egocentrické, usilující o pohodlí 

a okamžité uspokojení existujících potřeb a tužeb (Nouwen, 2008). 

Český ekvivalent slova spiritualita, spirituální je duchovnost, duchovní. 

Říčan považuje za „duchovní“ něco, co přesahuje každodenní životní provoz, 

rutinu. Podle něj jde o něco vyššího a ušlechtilejšího k čemu člověk směřuje svou 

existenci, sféru kultury a mravních hodnot. Může jít o moudrost, hledání pravdy 

a smyslu života. Tradičně je tato oblast úzce spjata s některým z náboženství 

(Říčan, 2007). V dnešním pojetí však dochází k posunu tohoto vnímání (viz níže). 

V našem prostředí se ujímají i pojmy jako duchovní život, duchovní 

zkušenost. Zvláště pak možnost vést „duchovní život bez náboženství“ se zdá být 

pro mnohé hledající jedince atraktivní (Pargament, 1999 in Říčan, 2002). 

S výrazem duchovnost jsem se setkala jen u autorů Grüna (1997), McGratha 

(2001) a Nouwena (2008) a daleko častěji jsem v literatuře narážela na pojem 

spiritualita, proto budu i v kontextu této práce nadále používat právě tento pojem.
4
  

Spiritualitou, která byla dříve nedílnou součástí náboženství, se rozumí 

spíše niterný prožitek a jemu odpovídající jednání, zatímco jako náboženství se 

označuje spíše vnější projev a instituce, jež „ryzí“ spiritualitu spíše poškozují. 

Náboženství se tak chápe jako něco spjatého s tradicí, kterou lidé stále dodržují, 

ale pomalu ztrácejí smysl svého počínání. Ve slově spiritualita zaznívá naproti 

tomu spíše novost, mládí, spontaneita, autenticita, tolerance iracionality, 

prožitková plnost a nevázanost (srov. Říčan, 2002).  

 Spiritualita se mnohdy srovnává a dává na stejnou úroveň s vírou, 

náboženským vyznáním a individuální orientací jedince. V porovnání 

                                                 
4
 V českém jazyce stále častěji narážíme na anglikanismy, tendence přejímat slova, aniž bychom je 

překládali. Stejně tak se to začíná projevovat i v duchovní literatuře. 

 



 19 

s náboženským vyznáním je spiritualita širší koncept, který sjednocuje, stává 

se jednotícím prvkem zdraví jedince (srov. Potter, Perry, 2001 in Krišková, 2010). 

 Křivohlavý (2006) rozlišuje tzv. obecnou spiritualitu, která se týká vztahu 

k tomu, co se klade za nejvyšší cíl života či co je považováno za posvátné, 

a naproti tomu klade spiritualitu zcela konkrétních skupin lidí či jednotlivců, která 

je do značné míry ovlivněna kulturou a tradicí. Spirituální život chápe jako cestu 

k vytyčenému cíli, která se stává nikdy nekončícím procesem.  

 Dle Kozierové (1995) má spiritualita vertikální a horizontální dimenzi, 

přičemž vertikální se vztahuje k Bohu, vyšší síle či autoritě a horizontální 

je realizována vztahem k sobě a k ostatním lidem. 

 Můžeme tedy říct že spiritualita souvisí s duchovním životem, který 

je vlastní každému člověku, ať už se hlásí k nějakému náboženství nebo nikoliv. 

Ve spiritualitě nejde jen o hledání Boha, ale i o hledání smyslu života a o nalezení 

odpovědí na otázky po pravdě (srov. Ivanová, 2005).  

 

1.2.2 Vzestup osobní spirituality 

Na výše jmenovaném základě dochází v našem kulturním okruhu 

k upozadění klasických institucionalizovaných náboženských forem a naopak 

vzestupu osobní spirituality. Pojem spiritualita se tedy postupně rozšiřuje 

a zahrnuje osobní vztah k transcendentnu, který už nemusí mít s tradičním 

náboženstvím vůbec nic společného (srov. Roberts, Ashley, 2008).  

Zejména v Česku, kde sekularizace a privatizace náboženství došly 

mimořádně daleko, bere na sebe spiritualita nejrůznější skryté podoby v astrologii, 

ezoterice, okultismu, józe a v různých meditačních programech bez výslovného 

náboženského rámce, v psychoterapii, alternativní medicíně, praktikování 

rozmanitých návodů na šťastný a úspěšný život, v ekologickém hnutí, kultu 

sportovních a jiných mediálních hvězd, sexualitě, ve fanatickém politickém 

extremismu atd. U nás se pro takovéto pojetí vyhradil speciální pojem 

kryptonáboženství (z řeckého kryptos = skrytý, tajný) jako náboženství, které 

se samo jako takové nedeklaruje nebo svůj religiózní charakter přímo popírá 

(srov. Říčan, 2002).  

Paradoxně i tato skutečnost dokazuje, že člověk je bytost duchovní a jako 

taková má své duchovní potřeby, které potřebuje nějakým způsobem naplňovat. 



 20 

Přestože člověk nereflektuje potřebu klonit se k nějakému náboženství, objevuje 

se u něj touha po něčem vyšším, hlubším, po něčem, co člověka přesahuje, 

co nebo lépe kdo mu odpovídá na otázky po smyslu existence nebo mu dává 

v životě směr. To „něco/někdo“ může pro každého konkrétního jedince znamenat 

něco jiného. 

   

1.3 Spiritualita a psychologie 

  

Z hlediska psychologie se spiritualita vztahuje spíše k duchu lidskému, 

zatímco v křesťanství k Duchu Božímu. Jedná se o pojem neurčitý, ale obecně 

chápaný velmi pozitivně. Rozumí se jím něco ušlechtilého, vyššího, co povznáší, 

co ukazuje kupředu a vzhůru tj.: kultura, umění, etika, život jako poslání, přesah 

běžného všedního obstarávání, hodnoty a ideály, nadšení, moudrost, niternost, 

smysl života, autenticita, svoboda, tvořivý vzlet. Jde o poslední, nejvyšší zájem, 

o orientaci na to, co je osobně nejdůležitější, posvátné, prožitek tajemství atd. 

(srov. Říčan, 2007, s. 147). 

 

Psychologie zkoumá individuální variabilitu spirituality a zjišťuje, že se 

jedinci navzájem liší v tom: 

1. jak je jejich spiritualita silná, 

2. jak je jejich spiritualita vědomá, 

3. co je obsahem jejich spirituality: existuje i mohutná, ale zvrhlá násilnická 

spiritualita náboženských nebo politických fanatiků nebo dokonce 

satanistických sekt (srov. Říčan, 2007, s. 147). 

 

Psychologie tedy chápe spiritualitu jako něco, co s náboženstvím nutně 

nesouvisí a užívá tak často výraz „nenáboženská spiritualita“ (Říčan, 2007).  

Říčan dále ve své knize Psychologie osobnosti uvádí, že současná 

humanistická psychologie chápe spiritualitu jako jednu z částí struktury osobnosti. 

Lze předpokládat, že tvoří integrující centrum motivů, postojů a citů i kognitivní 

orientace, jádro osobní identity a smyslu života (srov. Říčan, 2007).  
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Spiritualita se často vnímá jako důležitý faktor, který pomáhá dosáhnout 

a udržet rovnováhu mezi biologickou, psychologickou a sociální dimenzí jedince, 

pomáhá vyrovnat se s nemocí.  

Spiritualita z hlediska psychologie:  

- je jedinečná pro každého jednotlivce, je ovlivněná kulturou, vývojem, 

životními zkušenostmi, vírou a individuálním chápáním života; 

- umožňuje jedinci milovat, mít víru a naději, hledat smysl života a pěstovat 

vztahy s jinými lidmi; 

- nabízí smysl vnitřního a mezilidského propojení s jinými lidmi a spojení 

s vyšší mocí, Bohem (srov. Potter, Perry, 2001 in Krišková, 2010). 

 

 Většina autorů se shoduje v tom, že spiritualita je sjednocující prvek mezi 

lidmi a je to stav bytí. I když existují lidé, kteří nevěří v existenci Boha, 

neznamená to, že koncepce spirituality není důležitá (srov. Potter, Perry, 2001 

in Krišková, 2010). 

 

 Podle Maslowa patří spiritualita bytostně k člověku, který dosahuje plné 

seberealizace, kterou Maslow staví na vrchol své pyramidy potřeb spolu se 

sebetranscendencí.
5
 Spiritualita je transcendentální potřeba neboli potřeba 

přesahu, sebeuskutečnění. Hierarchie potřeb se týká každého člověka, cesta 

k vrcholu je však jedinečná a originální. Maslow spiritualitu chápe jako integrující 

centrum, jehož slabost nebo absence může znamenat nezralost nebo rozklad 

osobnosti. Proto je její rozvoj důležitý pro každého člověka (srov. Říčan, 2007).  

 Křivohlavý hovoří o spiritualitě v souvislosti s hledáním životního smyslu. 

Vychází z předpokladu, že spiritualitu je možné objevit u každého člověka ve 

všech kulturách, etnických oblastech a vývojových stupních, liší se jen tím, 

k čemu (komu) se vztahuje (srov. Křivohlavý, 2006). Jejím objektem totiž může 

                                                 
5
 Podle této „pyramidy“ má člověk pět základních potřeb (sestavené od nejnižších po nejvyšší - 

společně pak tvoří jakousi pomyslnou „pyramidu“). Mezi tyto potřeby patří: 1. fyziologické 

potřeby, 2. potřeba bezpečí, jistoty, 3. potřeba lásky, přijetí, sounáležitosti, 4. potřeba uznání, úcty 

a 5. potřeba seberealizace, sebetranscendence (někdy nazývaná – duchovní potřeby), která stojí na 

vrcholu pyramidy (Maslow, 1970). 

Všeobecně platí, že níže položené potřeby jsou významnější a jejich alespoň částečné uspokojení 

je podmínkou pro vznik méně naléhavých a vývojově vyšších potřeb. Toto však není možné tvrdit 

zcela bezvýhradně a je dokázáno, že uspokojování vyšších potřeb (estetických, duchovních) může 

napomoci v krajních situacích (nouze, nedostatek, strádání) lidského života, ve kterých je možnost 

uspokojování nižších potřeb omezena či znemožněna (např. v prostředí koncentračních táborů, 

o nichž referuje Viktor Frankl) (Maslow, 1970). 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Bezpe%C4%8D%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1ska
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Soun%C3%A1le%C5%BEitost&action=edit&redlink=1
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být kromě krásy, úcty, umění, vesmíru či přírody také moc, sláva nebo vítězství 

ve válce (Křivohlavý, 2004).  

 Jako životní cestu chápe spiritualitu Ivanová (2005), která spiritualitu 

považuje za hnací sílu v životě jedince, která dává všem jeho aspektům života 

smysl a naději.  

 

1.4 Spiritualita poslední etapy života  

 

„Smrt je tečka, kterou končí náš životní příběh. Pro věřícího je to 

dvojtečka, ale co je za ní napsáno, svýma pozemskýma očima neumíme přečíst“ 

(Smékal, 2012). 

 

 Zcela záměrně zde uvádím tuto kapitolu, protože každý pacient hospice 

touto životní fází nutně musí projít bez ohledu na věk.   

 Spiritualita závěrečné fáze života je zcela osobní a jedinečná každému 

lidskému jedinci. Na její průběh má vliv hned několik faktorů: struktura 

osobnosti, věk umírajícího, jeho sociální zázemí, jeho minulost a naplnění života, 

jeho naděje. Každý člověk v této fázi života bilancuje, hledá smysl a přijetí celého 

života. Potřebuje tedy lásku a úctu svého okolí, v prvé řadě jde o to navázat 

s umírajícím upřímný vztah a umožnit mu, aby lidsky dozrál (srov. Svatošová 

in Matoušek, 2005). 

Dle Eriksonovy teorie „Osmi věků člověka“
6
 je posledním vývojovým 

stádiem člověka „Stádium integrity“, doba stáří, zralý věk. Toto stádium je 

charakteristické hledáním smyslu a řádu, dobou moudrosti a smíření. Člověk 

rekapituluje svůj dosavadní život, ale současně hledí dopředu a zajímá se o to, 

co bude po jeho smrti. Identita tohoto věku může být vyjádřena slovy: „Jsem to, 

co po mně zůstane“ (Říčan, 2007). 

 Erikson uvádí podstatu dosažení integrity člověka v tomto stádiu: 

- V poznání pravdy o svém životě jako celku.  

- Ve smíření s tím, co bylo a jak to bylo. Vše uzavřít, odpustit a přijmout 

odpuštění, být připraven v míru odejít. 

                                                 
6
 Více o této teorii v knize: ERIKSON, E.H. Childhood and society. New York: W.W. Norton 

& Co., 1993. ISBN 039331068X., srov. ŘÍČAN, P. Cesta životem. Praha: Portál, 2004. 
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- Jde o pochopení, kde mám domov, kde mám své kořeny, kam patřím, čeho 

jsem částí: kterého kraje, kultury, národa – snad i Země a vesmíru. 

- Jde o moudrost, kterou lze najít ve filozofii a ve víře (ať už si o tom 

či onom náboženství myslíme cokoliv). Člověk se má včas, dokud rozum 

nevyhasne, naplno otevřít tomu nejlepšímu, o čem tuší, že by ho mohlo 

oslovit (Erikson, 1993). 

 

Vzhledem k tomu, že závěr života sebou přináší i značné ztráty v podobě 

nemoci, bezmoci, samoty, bolesti, opuštěnosti, umírání a smrti; ale i vědomí 

osudových chyb, které člověk udělal, zmařených šancí, které se nikdy nevrátí, 

je toto stádium integrity ohroženo zoufalstvím a podlehnutím těmto ztrátám 

(Říčan, 2007).   

 

1.4.1 Duchovní potřeby závěrečné etapy života se týkají všech  

Svatošová (2008) potvrzuje zajímavou myšlenku, že duchovní potřeby 

jsou vlastní všem lidem, i když si to takto ani neuvědomují. Mezi tyto duchovní 

potřeby můžeme zařadit touhu po lásce (milovat a být milován), potřebu usmíření 

a uzdravení vztahů (s lidmi, s Bohem). Zkušenosti z hospiců potvrzují, že to není 

výsada jen věřících. I ten, kdo sám sebe označoval za nevěřícího, v závěru života 

překvapí své nejbližší tím, že nepochybuje, že kdesi za hranicí smrti existuje 

konkrétní „bod“ jako cíl, v němž se sbíhají tužby všech lidí, tedy i jeho. Pro 

někoho je tím cílovým bodem Bůh a bez zábran ho i pojmenuje, jiný 

se pojmenování z různých důvodů vyhne, ale o smyslu a cíli svého života po smrti 

v hloubi duše nepochybuje. 

 Duchovní potřeby začnou zpravidla v člověku vyvstávat napovrch až 

v momentě, kdy něco ztratí (myšleno zdraví či jinou skutečnost, která mu v životě 

poskytovala potřebnou jistotu). Například sdělení nepříznivé prognózy nemoci 

odstartuje v člověku proces bilancování a zrání. Jedinec v tomto procesu objevuje 

nové hodnoty a přehodnocuje jejich hierarchii. Hledá smysl události, která ho 

zaskočila, smysl utrpení i života, ptá se sám sebe: „Kdo jsem a kam jdu?“ Otázka 

„Proč?“ může znamenat strádání v oblasti duchovních potřeb. Jinak tyto otázky 

formuluje praktikující křesťan, jinak člověk víru hledající, jinak ten, který 
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připouští, že něco nad námi být musí, a ještě jinak ten, který už pochopil, že to 

nejspíš nebude něco, ale někdo (Svatošová, 2008).   

 Pravdivé sdělení prognózy (při zachování naděje) může mnohým 

umírajícím, kteří měli v životě tendenci spoustu důležitých věcí odkládat, pomoci 

mobilizovat poslední síly k možná největšímu a nejdůležitějšímu životnímu 

rozhodnutí a činu (Svatošová in Matoušek, 2005). 

  

Usmíření  

 Elisabeth Kübler - Rossová (2003), na základě svých mnohaletých 

zkušeností s umírajícími pacienty, popsala jednotlivé fáze psychické odezvy 

pacientů na příchod a rozvoj nevyléčitelné nemoci. Jednotlivé „fáze“ pojmenovala 

následujícím způsobem: 1. NEGACE šok, popírání, 2. AGRESE hněv, vzpoura, 

3. SMLOUVÁNÍ  vyjednávání, 4. DEPRESE smutek, 5. SMÍŘENÍ  souhlas. 

Dodnes její pětistupňový model smiřování se se ztrátou vyhovuje svou obecnou 

platností a poukazuje na charakter duševního dění těžce nemocných pacientů 

a jejich blízkých.  

 Sled jednotlivých fází nemusí být vždy zachován, často se totiž některé 

z nich vracejí, střídají a mohou se prolínat. Některé mohou zcela chybět 

(Svatošová in Matoušek, 2005).  

 Každá fáze se vyznačuje specifickou charakteristikou: 

1. fáze - NEGACE 

 Reakce na sdělení nepříznivé prognózy je v první chvíli šokující. 

Nemocný na to, co nezapadá do jeho představ a co se neslučuje s jeho nadějemi 

„neslyší“ (nepřijímá). Často sám sebe přesvědčuje že jde o omyl, který se nějak 

vysvětlí. Postupně se člověk stahuje do ústraní. Přeje si být sám, aby se mohl sám 

se svým osudem vyrovnat (srov. Kübler – Ross, 2003). 

 

2. fáze – AGRESE 

 Nemocný v této fázi je plný zmatku a protestu, stále znovu se ptá, proč 

zrovna on musel takto onemocnět. Má pocit křivdy. Na povrch se dostávají jeho 

negativní emoce a zlobí se na celé své okolí. Objevuje se vztek, strach, úzkost 

a pocity nespravedlnosti, bezmoci, zoufalství, rezignace, smutku nad zmrzačeným 

tělem apod. Hněvivé výroky na adresu zdravých chápeme v kontextu jeho touhy 
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žít a jeho zklamání, že nastala situace, která tolik změnila jeho život (srov. Kübler 

– Ross, 2003). 

 

3. fáze - SMLOUVÁNÍ 

 Smlouvání přichází v době, kdy nemocný již ví, že situace je jasně dána 

chorobou. Začíná uvažovat o smyslu života, přemýšlí, jak naplnit čas, který ještě 

zbývá, zamýšlí se nad tím, co by ještě rád zažil (např. svatbu vnuka). Smlouvá 

o čas (srov. Kübler – Ross, 2003). 

 

4. fáze – DEPRESE 

 Nemocný si stále zřetelněji uvědomuje, že se jeho zdravotní stav zhoršuje, 

a že směřuje ke smrti. Ztratil svou naději, je fyzický vyčerpán a psychicky 

zesláblý. Do popředí se dostává smutek nad ztrátou zdraví a další budoucnosti. 

V této fázi je důležitá přítomnost člověka, který nemocnému naslouchá 

a doprovází jej. Nemocný totiž potřebuje někoho s kým by mohl hovořit o všem, 

co mu jde hlavou (srov. Kübler – Ross, 2003). 

 

5. fáze - SMÍŘENÍ 

 Smíření dochází ten, kdo přijme pravdu o své nemoci a začne akceptovat 

situaci v níž se nachází. Začne „znovu žít“ svůj život i v rámci podmínek, které 

mu nemoc klade, stane se vnitřně klidným a vyrovnaným. Ne každý se ale dostane 

až sem, je zde ještě pokušení rezignace a beznaděje (srov. Kübler – Ross, 2003). 

 

 V každé fázi je důležitý, aby byl umírajícímu člověku někdo nablízku, kdo 

vše prožívá s ním, naslouchá mu a upřímně hledá spolu s ním odpovědi na otázky, 

které mu vyvstávají na mysl (strach ze smrti, otázka co bude po tom?.. apod.) 

(srov. Svatošová, 2008).  

 

1.4.2 Vrcholný okamžik hledání smyslu života (existenciální otázky) 

 Člověk celý život hledá smysl žití, svou vlastní identitu a cíl svého 

pozemského putování. Touha nalézt skutečný smysl svého života se stupňuje 

v závěrečné fázi života, kdy člověk kalkuluje a mění své původní představy 
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a stává se pravdivější k sobě, druhým i Bohu, protože už nemá, co ztratit. 

Je krásné, když tváří v tvář smrti svůj konečný cíl nachází...         

 Hledání smyslu života není omezeno pouze na jeho závěrečnou fázi, 

nicméně jeho nalezení v závěru života je klíčové. V tomto stádiu se otázka po 

smyslu života objevuje velmi silně. Například: Jaký měl můj život smysl? Objevil 

jsem ten pravý smysl života, ke kterému jsem byl povolán? Jaký je smysl mé 

nemoci, stáří, utrpení…? Smrtí končí můj život? (Říčan, 2007). 

 Důležité jsou v této životní etapě i vztahy, které člověk prožívá. Jednak 

vztah k sobě samému, k ostatním lidem, k Bohu či jiné vyšší identitě. To může být 

vyjádřeno službou, láskou, důvěrou, nadějí, kreativitou, vděčností (Škrlová, 

2002).  

 Jak už jsem zmínila výše, člověk směřuje k rovnováze mezi vertikální 

a horizontální dimenzí spirituality, některé životní události (nemoc, umírání) však 

mohou tuto rovnováhu narušit. Může tak dojít ke stavu duchovní nouze, kterou 

vysvětlujeme jako ztrátu smyslu života, touhy žít a tvořit. Tento stav může 

pomoci překonat právě rozvinutá schopnost duchovní dimenze člověka, která 

zmobilizuje vnitřní síly jedince a pozitivně ovlivní jeho fyzický i psychický stav. 

Pro některé jedince může představovat tuto vnitřní sílu náboženství, resp. 

příslušnost k některé církvi. Náboženství se může stát nástrojem k pochopení 

a vyjádření duchovna prostřednictvím hodnot, rituálů či náboženských aktivit, 

a tím nabízet odpovědi na otázky po smyslu života a vlastní existence. Členství 

v církvi může člověku dodávat jistotu a zaručovat tak sounáležitost ve 

společenství stejně smýšlejících lidí (srov. Škrlová, 2002).      

Smyslem života se zabývá také humanistický psycholog Vladimír Smékal, 

který se domnívá, že „Hledání smyslu života“ je dnes populární myšlenka, ale 

bohužel je běžně bagatelizována na úroveň „aby mě život těšil“, „abych dělal 

práci, která mě bude bavit“ apod. (Smékal, 2012). Věnuje se též osobnosti člověka 

a jeho duchovní rovině, podle něj lidé stále hledají něco, co je přesahuje, něco, 

co by jim pomohlo uniknout z problémů všedního života. Jedinci považující se za 

nevěřící směřují toto hledání k jednání zakotvenému ve svědomí, k rozhodování 

na bázi rozumu a také k lásce projevující se vůči blízkým i neznámým lidem 

prožívající těžké životní situace. U lidí věřících vede toto hledání ke službě 

druhým, k lásce jak k ostatním živým bytostem, tak k Bohu. Spiritualitu pak 

definuje jako prožívání, promýšlení a uskutečňování vztahu k posvátnu, k Bohu. 
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Můžeme ji ale chápat i jako vztahování se k tomu, co podporuje kvalitu života, 

co je vznešené a krásné, co je povznášející a co nás přesahuje (Smékal, 2005). 

  

 Smyslem života se též velmi intenzivně zabýval vídeňský lékař Viktor 

Frankl, stal se zakladatelem terapeutického přístupu, který se zaměřuje na 

duchovní stránku lidské existence – logoterapie. Tento výraz je odvozen z řeckého 

„logos“ = smysl, význam. Sloveso therapeuein se překládá jako sloužit, léčit 

či pomáhat. Spojíme-li obě slova, vychází nám léčba smyslem, nebo pomoc 

ke smyslu (Frankl, 1997). 

 Smysl života je jedinečný a relativní u každého člověka. Nezáleží na 

obecném smyslu života, ale na smyslu života určité osoby v daný okamžik. Každý 

člověk si svůj smysl může a musí naplnit sám. Důležité je, podle Franklových 

slov, že smysl své existence „nevynalézáme, nýbrž spíše odhalujeme“ (srov. 

Frankl, 1994). Logoterapie se zaměřuje k budoucnosti, tj. k úkolům a významům, 

která má člověk v budoucnu splnit (Frankl, 1996).  

Franklovo pojetí vychází z pojetí osobnosti jako celku, který je tvořen 

fyziologickou, psychologickou a duchovní dimenzí, jejíž význam pro osobnost je 

v osobním zakotvení, v utváření smyslu a hodnoty života (Frankl, 1996).  

 Smysl pro svůj život získává člověk naplňováním hodnot, obsažených 

v obvyklých životních situacích. Frankl rozlišuje tři druhy hodnot – tři směry, 

v nichž lze životní smysl nacházet: 

1. Hodnoty tvůrčí  

 Jejich uskutečňování spočívá v tom, co člověk sám vytváří a dává světu, 

např. práce. Život se může stát smysluplný tím, že člověk vykoná nějaký čin, 

vytvoří nějaké dílo apod.  

2. Hodnoty zážitkové  

 Uskutečňování těchto hodnot spočívá v tom, co člověk získává od světa 

v podobě životně významných vztahů a zážitků, např. vztah lásky. Život se může 

stát smysluplný tím, že člověk něco či někoho opravdově prožije - "prožít někoho 

v jeho plné jedinosti a jedinečnosti znamená milovat ho".  

3. Hodnoty postojové 

 Jejich uskutečňování spočívá v postoji člověka k osudovým událostem, 

které nemůže změnit. Život může být smysluplný i tam, kde je člověk vnějškově 

bezmocný, vydán osudu jako objektivně beznadějné situaci, kterou nemůže 
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ovlivnit. I tam smí svůj život smysluplně utvářet a měnit tím, že on sám se změní 

v postoji k vlastnímu životu a přijme jej už nikoli jako ztrátu či překážku, nýbrž 

jako svůj úkol (Balcar in Vymětal, 2004).  

 Nemoc a utrpení jako osudová danost získává smysl buď jako výzva 

k jejich odvrácení, kde je to možné, nebo jako příležitost k unesení, vydržení, kde 

je to nezbytné (Balcar in Vymětal, 2004). 

 Frankl viděl v hledání smyslu bytostný fenomén kulturního lidství 

a mocný faktor struktury osobnosti. Člověk, pro kterého smysl života je prázdné 

slovo, je v podstatném smyslu neúplný (snad lze říci nekulturní). Sám výraz 

„smysl života“ není ovšem jediným vyjádřením reality, o kterou nám zde jde: 

filozof může mluvit o hledání pravdy, jiní naplňují potřebu smyslu plným 

zaujetím pro nadosobní cíle, autenticky nábožensky věřící člověk vztahem k Bohu 

atd. (srov. Říčan, 2007, s. 146).  

 

Shrnutí  

V této kapitole jsme si vymezili pojem spiritualita z křesťanského pohledu 

(náboženská spiritualita) i z pohledu psychologie (spiritualita nenáboženská, 

obecná). Dozvěděli jsme se, že duchovní dimenze je každému člověku vlastní 

a každý ji může vnímat a definovat jinak. Je to důležité pro pochopení člověka  

jako bytost bio-psycho-sociálně-spirituální, která má své potřeby ve všech svých 

rovinách. Každý člověk má spirituální dimenzi, ať ji ve svém životě reflektuje 

nebo ne. Dostává se na povrch právě v obtížných životních situacích jako např. ve 

chvílích těžké nemoci a umírání. Proto jsem se také zaměřila na prožívání 

spirituality v posledních fázích života, kdy lze za nejpalčivější otázky pokládat 

například otázku po smyslu života, po usmíření (s Bohem, lidmi) apod. Tento 

proces bilancování a zrání může odstartovat právě sdělení nepříznivé prognózy, 

nevyléčitelné nemoci. Člověk si začne uvědomovat, že jeho život se blíží ke konci 

a začne uvažovat, co bude po něm. Jeho spirituální rovina a duchovní potřeby 

mohou vystupovat napovrch mnohem markantněji.  

Cílem této kapitoly bylo nalézt původ spirituální dimenze skrze 

křesťanství – vdechnutí Ducha při stvoření, psychologii - v procesu zrání lidské 

osobnosti a v novodobém objevení osobní spirituality. Dochází tedy k naplnění 

spirituální dimenze, resp. duchovních potřeb tím, čím nechám pohltit „svého 



 29 

ducha“. Takto může postupně docházet k oddělení spirituality od náboženství, 

neboť člověk si na pomyslné místo Boha (v původním křesťanském významu 

spirituality) dosadí „boha“ svého (člověka, zábavu, přírodu apod.).   

Poslední etapa našeho života se ale může stát důkazem postupného 

navracení se k původnímu základu lidské existence – objevení své spirituality. 

Člověk, pohnut okolnostmi neodvratně postupující nemoci a vědom si blízkosti 

smrti, se může ponořit hlouběji do své duše, k svému Duchu. Daleko upřímněji si 

tak odpovědět na otázku po smyslu lidského života. Pak už záleží na každém 

jedinci, zda sestoupí na samotný základ - k Bohu, z jehož ruky jsme vyšli… 

„Stvořil jsi nás pro sebe, Bože, a neklidné je naše srdce, dokud nespočine 

v Tobě!“ (sv. Augustin) 
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2 HISTORIE HOSPICOVÉHO HNUTÍ 

 

Dříve než se zaměřím na historii hospice, přiblížím zde kontext 

poskytování péče nemocným a trpícím z hlediska poslání křesťanské církve. 

  

2.1 Péče o nemocné jako poslání křesťanské církve 

 

„Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagógách, kázal 

evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu“ (Mt 9, 35).   

Podobné poslání svěřil Ježíš i svým učedníkům „Jděte a kažte, že se 

přiblížilo království nebeské. Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, 

malomocné očišťujte, démony vymítejte“ (Mt 10, 7). S nemocnými a trpícími se 

Ježíš ztotožnil a slíbil věčnou odměnu těm, kteří se jim budou věnovat. Z trvalé 

tradice církve a ze slov Listu Sv. Jakuba (Jak 5, 14-15) víme, že dokonce pro 

nemocné ustanovil zvláštní svátost pomazání nemocných: „Je někdo z vás 

nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve 

jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne a dopustil-li 

se hříchů, bude mu odpuštěno.“ K této svátosti tedy patří potírání olejem, což byl 

tehdy běžný způsob léčení, jak se to dovídáme i z podobenství o milosrdném 

Samaritánovi (Lk 10, 34), který zraněnému na cestě nalil do rány olej a víno 

(srov. Brabec, 1991).  

Z těchto a podobných výroků Písma svatého vidíme, že péče o nemocné 

a umírající nebyla míněna jen jako projev milosrdné lásky k bližnímu, nýbrž jako 

poslání křesťanské církve (mírnit bolest a utrpení lidí) poslané do celého světa, 

vždy současně s posláním hlásat Boží slovo. Tomuto poslání se církev ani 

v budoucnu nezpronevěřila a vždy ji provázela křesťanská charita (z řec. „charis“ 

= láska) (srov. Brabec, 1991). Již u prvotní církve v Jeruzalémě můžeme vidět, že 

byli křesťané „jedné mysli a jednoho srdce a nikdo neříkal o ničem, co měl, že je 

jeho vlastní, nýbrž měli všechno společné“ (Sk 4, 32).  

O charitativní péči se dovídáme ze „Skutků apoštolů“ a z Pavlových listů 

církevním obcím. Z listu Timoteovi okolo roku 65 víme, že mezi křesťany 

v jednotlivých obcích vzniklo jakési „ordo vidualis“ – sdružení vdov, které se 
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věnovaly péči o nemocné a jiné potřebné. Později se k vdovám připojily i dívky 

a tak vznikl jakýsi prototyp pozdějších řádů milosrdných sester (Brabec, 1991).  

V péči o nemocné a umírající má doba raného křesťanství rozhodující 

zásluhy, z nichž nejdůležitější je zcela nový duch blíženecké lásky a obětavosti ke 

všem lidem. Všichni lidé jsou si rovni, protože jsou dětmi jednoho Boha a všichni 

jsou Kristem vykoupeni – proto stojí vedle sebe při bohoslužbách boháč i chudák, 

domácí i cizinec (Brabec, 1991).   

Později, zásluhou církevních obcí vznikaly nemocnice, které pohanský 

svět neznal a které měly často širší poslání než dnes. V městech se vyskytovaly 

ošetřovny (iastreae), otroky léčili lékaři v „tabernách“ a také vojsko muselo mít 

pro své raněné tzv. „valetudinaria“. Tam, kde se pohané neuměli o nemocné starat 

a brali je jako přítěž, např. při epidemii v Alexandrii, kde pohané bezhlavě 

vyhazovali umírající a mrtvé na ulici, křesťané organizovali pomoc a péči až po 

sebeobětování (Brabec, 1991).   

V roce 313 vydal Konstantin Veliký tzv. Edikt milánský, který poskytl 

křesťanům náboženskou svobodu. Díky této svobodě mohly ve středověku 

vznikat řeholní řády, vedle klášterů se často objevovaly nemocnice, špitály, lázně, 

útulky pro těžce nemocné a zmrzačené. Mnozí kněží byli zároveň i lékaři a tak se 

i za pomocí církve povýšilo lékařství na vědeckou úroveň (Brabec, 1991). 

V novověku se charitativní činnost stále rozvíjí, snad jen s tím rozdílem, že 

správy nad nimi se ujímá stát. U nás založil první nemocnici kníže Boleslav I. 

a na dalším rozvoji pomoci potřebným se podílela např. Anežka Přemyslovna, 

Zdislava z Lemberka ad. Tak se postupně lidstvo naučilo díky církevním řádům 

a institucím starat o své potřebné (Brabec, 1991).  

„Žádná křesťanská církev proto nemůže dobře plnit své poslání, aniž by 

nepokračovala v Ježíšově službě účinné lásky projevující se v oblasti péče 

o nemocné, trpící a potřebné“ (srov. Pospíšil, 2002, s. 135). Je zřejmé, že mezi 

jednotlivými církvemi existují odlišnosti na poli ekleziologie a na poli křesťanské 

nauky, nicméně na poli plnění příkazu lásky a projevování milosrdenství panuje 

shoda, kterou je potřeba využít k propojování jejich aktivit. Snahou ekumenismu 

je jednotnější a koordinovanější spolupráce (srov. Pospíšil, 2002). 

V Ježíšově příběhu má bolest, utrpení, nemoc, umírání vždy konkrétní 

lidskou tvář. Jeho kříž není spekulativním řešením otázky abstraktního utrpení, ale 

vrcholným projevem celoživotní solidarity s těmi, kdo trpí či umírají, tedy s námi 
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všemi. A přesně totéž Ježíš vyžaduje od svých učedníků, které staví před 

konkrétního trpícího člověka. Floristan říká: „Neexistuje utrpení, ale existují 

pouze trpící lidé.“ (srov. Floristan in Pospíšil, 2002, s. 189).   

Křesťanství podobně jako ostatní náboženství hledá odpověď na otázku 

utrpení zla a bolesti. Definuje tzv. teodiceu, která se snaží ospravedlnit Boží 

dobrotu tváří v tvář zkušenosti zla. Křesťanství utrpení nepopírá, bere ho vážně 

jako fakt porušeného světa a zkušební kámen víry. Ostatně spásný význam utrpení 

a smrti Ježíše Krista patří k základnímu křesťanskému vyznání víry. Křesťanská 

víra ví, že Bůh je i v tomto utrpení přítomný, solidarizuje a spolutrpí s námi. 

Utrpení a zlo však nemá poslední slovo. Ve víře v Kristovo vzkříšení žijeme i my 

v naději, že v království Božím bude zlo překonáno (eschatologie). Z této naděje 

plyne aktivní zapojení křesťanů ve snaze zmírnit lidské utrpení, nikoli pasivita. 

Křesťanská víra tedy nevysvětluje původ utrpení zla a bolesti, ale dává 

v biblickém příběhu Ježíše Krista utrpení smysl (srov. Šimr, 2011).  

Nevyhnutelné nebo neodstranitelné utrpení představuje skutečnou výzvu 

pro všechny ošetřovatele, lékaře, psychology, sociology, filozofy, teology 

a zejména pak teology kříže. Musíme hledat způsoby jak pomáhat trpícímu 

člověku, aby v dané situaci obstál, aby dokázal zlo zevnitř proměnit a dát mu 

smysl (srov. Pospíšil, 2002). 

Přijme-li nemocný své utrpení a bolest stává se pro nás ikonou trpícího 

Krista a zjevuje tak Jeho moc a slávu, která mu dává důstojnost, ačkoli v lidských 

očích může být už jen troskou. Člověk je obrazem Božím
7
, což je kořenem lidské 

důstojnosti, kterou člověk neztrácí ani ve chvílích nemoci, umírání, postižení atd. 

(srov. Lévinas, 1997).  

 

2.2 Hospic a jeho historie 

 

Kořeny slova hospic nalezneme v latinském hospes, hospitis (host), 

a odtud hospitium (pohostinství, hostinný dům, přátelské přijetí, ale také hostinec, 

hospoda). Anglický termín „hospice“ by se dal přeložit jako útulek (útočiště, 

domov), který už ve středověku sloužil jako dům odpočinku pro poutníky, kteří 

putovali do Svaté země. Poutníci se zde mohli najíst a napít, vyspat se, nechat se 

                                                 
7
 Srov. Gn 1, 26. 
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ošetřit nebo si pohovořit s druhými lidmi o svých trápeních a zkušenostech. Bylo 

zde postaráno o jejich tělo i ducha. Nebylo však výjimkou, že vysilující 

poutníkovo putování končilo smrtí. Hospice tak zpravidla vedli lidé, kteří se 

vyznali v ošetřovatelství a v pohostinství.
8
 Dnes můžeme hospic chápat jako 

„místo odpočinku na poslední cestě“. V praxi to většinou znamená menší, často 

nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje paliativní péči (viz níže).
9
  

 

2.3 Vývoj hospicového hnutí ve světě 

 

Důvodem vzniku zařízení hospicového typu byla akutní potřeba ujímat se 

umírajících, o které se nedokázala postarat rodina nemocného, ať už z jakýchkoli 

důvodů. Řada nemocných tak končila svůj život v podmínkách materiálního 

nedostatku, špíny a sociální ignorace (Haškovcová, 1985). Dlouhodobým 

problémem společnosti byl proto úkol, jak zajistit každému umírajícímu alespoň 

minimální tj. základní materiální zázemí, a jak pokrýt nejdůležitější fyzické 

potřeby. Hlavní snahou bylo zajistit, aby každý vážně nemocný a umírající měl 

čisté lůžko, teplo, jídlo, pití a základní hygienické potřeby. Nemocní byli většinou 

umísťováni do azylových domů (chudobince), později pak do zdravotnických 

zařízení (špitály, nemocnice) (Haškovcová, 2007). 

V roce 1842 založila Jeanne Garnierová v Lyonu společenství žen 

(většinou vdov), které se plně věnovalo péči o nevyléčitelně nemocné. V roce 

1847 toto společenství otevírá v Paříži první dům pojmenovaný hospic. Právě 

v souvislosti s tímto dílem J. Garnierové získalo slovo „hospic“ svůj význam jako 

místo, kam jsou přijímáni pacienti na konci života (Vorlíček a kol., 2004). 

V roce 1878 zakládá v irském Dublinu Mary Aikdenheadová kongregaci 

Sester lásky, jejíž hlavním posláním je doprovázení umírajících při umírání 

(Vorlíček a kol., 2004). O rok později tato kongregace zřizuje zvláštní nemocnici 

pro umírající, kterou nazývají „Hospic naší Paní“. V tomto zařízení měl umírající 

možnost dožít svůj život důstojně a za přijatelných materiálních podmínek 

(Doležalová, 2007). Komunita založila několik podobných domů v Irsku a Anglii 

a mimo jiné počátkem 20. století otevírá St. Joseph´s Hospice v Hackney ve 

                                                 
8
 Srov. <http://www.umirani.cz/res/data/006/000742.pdf>. 

9
 Srov. <http://www.skzcr.cz/hospicove-hnuti-v-cr>. 

http://www.umirani.cz/res/data/006/000742.pdf
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východní části Londýna. V tomto hospici začala po druhé světové válce pracovat 

i doktorka Cicely Saundersová, jedna z průkopnic hospicového hnutí vůbec 

(Haškovcová, 1985). 

Anglická lékařka Cicely Saundersová původně pracovala jako zdravotní 

sestra, poté jako sociální pracovnice a nakonec se kvalifikovala jako lékařka.
10

 Na 

oddělení farmakologie se několik let věnovala výzkumu analgetik a ostatních léků 

používaných pro umírající. Zjistila, jak velmi lze ulehčit utrpení umírajících, 

postupujeme-li racionálně v léčbě bolesti a poskytneme-li láskyplný přístup.
11

 Ve 

své práci byla Saundersová silně ovlivněna dílem psychologa Carla Rogerse, 

především jeho myšlenkami o komunikaci s nemocným. Za určitý souhrn 

základních myšlenek doktorky Saundersové (a celého hospicového hnutí) lze 

považovat její koncept „celkové bolesti“ (total pain). Dle tohoto pojetí je tělesná 

bolest nerozlučně spjata s utrpením (bolestí) v oblasti psychické, sociální 

a duchovní. Zvláště u terminálně nemocných a umírajících je tato vzájemná 

provázanost zcela zásadní. Jednotlivé složky bolesti nelze mírnit odděleně 

(Vorlíček a kol., 2004). Svým dílem tak Saundersová pokládá základní kámen 

k rozvoji novodobého hospicového hnutí a paliativní medicíny (viz níže).
12

  

Domnívala se, že umíraní je možné uchránit utrpení. Smyslem a cílem 

hospicové péče se tak stává zajištění důstojného umírání. Jak zdůrazňuje 

Saudersová, je především nutné mírnit bolesti umírajících, a to nikoliv pouze 

fyzické, ale i psychické. Dále zajistit materiální i psychický komfort a nedopustit 

izolaci nemocného (Haškovcová, 1985). Výrazný rozvoj hospiců nastal po druhé 

světové válce. V jejím důsledku se péče o smrtelně nemocné pacienty stává takřka 

nutností (Jakoubková, 1998). 

V roce 1967 zakládá Saundersová svůj vlastní St. Christopher´s Hospice 

(sv. Kryštof = patron poutníků) na předměstí Londýna, kde je péče o „celkovou 

bolest“ terminálně nemocných poprvé zajištěna multidisciplinárním týmem. Zde 

se datuje vznik moderního hospicového hnutí (Vorlíček a kol., 2004). Dnes tento 

hospic pečuje o 2000 terminálně nemocných ročně a vychovává 60 000 stážistů 

                                                 
10

 Srov. <http://www.skzcr.cz/hospicove-hnuti-v-cr>. 
11

 Srov. <http://www.umirani.cz/res/data/006/000742.pdf>. 
12

 Srov. Tamtéž  

http://www.umirani.cz/res/data/006/000742.pdf
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z celého světa. Tak se postupně myšlenka hospice rozšířila do 95 zemí světa, 

včetně České republiky.
13

 

Vztah mezi prvními hospici a hlavním proudem medicíny se zpočátku 

stává velmi napjatým. S rozvojem medicíny a jejích léčebných úspěchů vzniká 

v druhé polovině 20. století mylné vítězné opojení, že je otázkou času a dalšího 

vývoje, kdy lidstvo zvítězí nad všemi chorobami. Zcela na pokraji zájmu 

zdravotníků se tak ocitají nevyléčitelně nemocní a umírající pacienti, kde se 

medicína nepotkává s úspěchem. Postoj zdravotníků k takto nemocným je pak 

shrnut tezí, že s pacientem, kterého nemůžeme vyléčit, se již „nic nedá dělat“. 

Hospicové hnutí vzniká právě na protest tomuto tvrzení. Stojí si za tím, že bez 

ohledu na diagnózu, stupeň pokročilosti i nepříznivou prognózu, můžeme vždy 

udělat něco pro zlepšení kvality zbývajícího života. Právě ono „něco“ se stává 

náplní a obsahem hospicové a paliativní medicíny (Vorlíček a kol., 2004). 

Hospicové hnutí rozvíjí svou činnost v několika formách. Na „klasické“ 

lůžkové kamenné hospice často navazuje domácí hospicová péče (často nazývaná 

„mobilní hospic“) a umožňuje nemocným zůstat i se svou nepříznivou prognózou, 

dokud je to možné, v domácím prostředí mezi svými blízkými. Tato domácí forma 

hospicové péče se rozvíjí především v USA a Velké Británii. Posléze vnikají i tzv. 

denní hospicové stacionáře. Novou organizační formou hospicové a paliativní 

péče jsou specializované ambulance a konziliární paliativní týmy, které začínají 

působit v řadě nemocnic Ameriky a západní Evropy. Hospice se tak stávají 

místem, kde jsou aplikovány nejmodernější léčebné postupy při mírnění 

symptomů a kde probíhá soustavný klinický výzkum (Vorlíček a kol., 2004).     

 

2.4 Paliativní medicína, paliativní péče 

 

 Už jsem zmínila, že hospic je místo, kde je uplatňována paliativní 

medicína a je poskytována paliativní péče. Co to ale znamená?  

 Paliativní medicína dostala svůj název z latinského slova pallium, což 

znamená plášť, přikrývka, přehoz. Plášť jako symbol „přikrytí, ovinutí“ toho, kdo 

trpí (Haškovcová, 2007). 

                                                 
13

 Srov. <http://www.skzcr.cz/hospicove-hnuti-v-cr>. 
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 V prvotních koncepcích se paliativní medicína (péče) ztotožňovala 

s hospicovou (terminální) péčí. V průběhu let se ale od tohoto pojetí pomalu 

ustupuje. Hospicová (terminální) péče se chápe jako poslední kvalifikovaná 

služba umírajícímu. Paliativní péče začíná mít širší záběr, netýká se tak jen 

nemocných v terminálním stádiu života, ale nastupuje už dříve, je-li to vhodné 

s ohledem na progresi nemoci. Je poskytována tedy nemocným, kteří sice trpí 

nevyléčitelnou nemocí, ale ta je stále slučitelná s jejich životem (Haškovcová, 

2007).  

 V posledních dvaceti letech jsme tak svědky narůstající pozornosti 

věnované potřebám lidí, kteří trpí i jinými (neonkologickými) a potencionálně 

letálními chorobami. Dochází k rozšíření konceptu paliativní péče o spektrum 

diagnóz stejně jako o časový úsek, ve kterém se paliativní péče poskytuje. Jak už 

jsem zmínila výše, paliativní péče se poskytuje všem, kteří trpí nějakou 

progresivní chronickou nemocí (např. ischemickou chorobou srdeční tzv. 

CHOPN, chronickou obstrukční nemocí plícní, demencí apod.). Důsledkem toho 

se prodlužuje doba poskytování paliativní péče. Paliativní péče se už tak netýká 

jen terminálně nemocných, ale dle nové definice WHO 2002
14

 pracuje již 

s konceptem „onemocnění ohrožující život“ (Vorlíček a kol., 2004). 

Sepuelveda (2002) popisuje paliativní péči jako přístup, který 

prostřednictvím prevence a zmírňování utrpení, díky včasné identifikaci, 

bezchybné diagnostice bolesti a jiných fyzických, psychosociálních i duchovních 

problémů, zvyšuje kvalitu života pacientů a jejich rodin, čelících problémům 

spojených s život ohrožující nemocí (Sepulveda in Payneová et al., 2007). 

V České republice dostává paliativní medicína prostor až po roce 1989. 

Kromě hospiců vzniká i první oddělení paliativní péče, které bylo otevřeno v roce 

1992 v Babicích nad Svitavou. Toto oddělení bylo bohužel později 

přetransformováno na LDN. Od roku 2001 působí ve FN Brno specializovaná 

ambulance paliativní medicíny v rámci Oddělení léčby bolesti. I při dalších 

odděleních a klinikách fakultních nemocnic se začaly vykonávat ambulantní 

a konziliární vyšetření a zlepšovat tak úroveň péče o pokročile nemocné pacienty 

                                                 
14

 Definice paliativní péče dle WHO 2002: „Paliativní péče je přístup zlepšující kvalitu života 

pacientů a jejich rodin, kteří čelí problémům spojeným s život ohrožující nemocí, prostřednictvím 

předcházení a zmírňování utrpení pomocí včasného zjištění, vyhodnocení a řešení bolesti a dalších 

fyzických, psychosociálních a duchovních potíží.“ 
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(Vorlíček a kol., 2004). V posledních letech se také rozjíždí domácí hospicová 

péče, která je již v současné době hrazena z veřejného zdravotního pojištění.  

V rámci Společnosti pro výzkum a léčbu bolesti České lékařské 

společnosti Jana Evangelisty Purkyně vznikla Sekce paliativní medicíny. Každý 

rok se u nás koná Brněnský den paliativní medicíny. Problematika závěru života 

se tak stává jedním z akcentovaných témat odborníků (Haškovcová, 2007). 

Nutno však dodat, že rozvoj zařízení specializované paliativní péče je 

v ČR ve srovnání s ostatními srovnatelnými zeměmi (Polsko, Maďarsko) poměrně 

pomalý (Vorlíček a kol., 2004).    

 

2.5 Vývoj hospicového hnutí v České republice 

 

V České republice se zakladatelkou a šiřitelkou hospicového díla stala 

MUDr. Marie Svatošová. Stála už na samém počátku, kdy v roce 1991 vznikla při 

Ministerstvu zdravotnictví „Pracovní skupina pro podporu rozvoje domácí 

a hospicové péče". Tento tým byl složen z odborníků i laiků, kteří usilovali 

o podporu rozvoje nových druhů zdravotních služeb, které dosud u nás chyběly 

nebo nebyly dostatečně rozvinuty (Macková, 2002). Začal tedy probíhat 

experimentální projekt s názvem "Charitní ošetřovatelská služba v rodinách", 

jejímž úkolem bylo rozšířit v České republice domácí zdravotní péči (tzv. home 

care). Dosud totiž pro ni neexistovaly legislativní podmínky. Po čtyřech letech se 

situace mění a tato péče začíná být hrazena systémově z veřejného zdravotního 

pojištění. Projekt také přispěl k postupnému osamostatnění péče o pacienty 

v terminálním stádiu života. Současně s ukončením projektu "Charitní 

ošetřovatelská služba v rodinách" začalo Ministerstvo zdravotnictví investičními 

dotacemi podporovat vznik prvního modelového hospice v České republice. 

Tehdejší legislativa ale pojem hospic a hospicová péče neznala, takže tyto pojmy 

získávaly přesnější rysy a obsah opět až přímo v praxi, stejně jako v případě 

domácí péče (Filec, 2002).
15

 

                                                 
15

 Srov. Dostupné z <http://www.hospic.webpark.cz/smrt.htm>. 
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V roce 1993 zakládá doktorka Svatošová, pro podporu domácí hospicové 

péče a hospicového hnutí, občanské sdružení „Ecce homo“ („Ejhle člověk“), které 

chce šířit myšlenku hospice v České republice. Svou podporu si hospicová 

myšlenka získala i na Odboru sociální péče Ministerstva zdravotnictví. Díky 

státním dotacím pro výstavbu hospiců byly i finančně podpořeny kurzy paliativní 

medicíny pro zdravotníky a rozsáhlá edukační činnost pro širokou veřejnost. 

Vzdělávací programy sehrály nezastupitelnou úlohu v rozvoji hospiců. Důkazem 

nutnosti vzdělávat veřejnost v této oblasti byl fakt, že v důsledku 

neinformovanosti obyvatel Malých Svatoňovic, kde měl vzniknout první 

modelový hospic, došlo k sepsání petice proti jeho výstavbě a návrh na jeho 

výstavbu byl zamítnut (Macková, 2002).
16

 

První modelový hospic sv. Anežky České se tak otvírá až v roce 1995 

v Červeném Kostelci u Náchoda, kdy se před jeho vybudováním pečlivě dbá na 

informovanost místních obyvatel. Dotaci pro jeho výstavbu poskytlo Ministerstvo 

zdravotnictví diecézní charitě v Hradci Králové, která se tak stává prvním 

zřizovatelem hospice v České republice (Svatošová, 1996). Hospic v Červeném 

Kostelci sehrál podobnou úlohu jako Hospic sv. Kryštofa v Londýně a započal tak 

éru hospiců i v České republice. Ministerstvo zdravotnictví začalo podporovat 

i další projekty ke zřízení hospiců a to i přesto, že neexistoval legislativní rámec. 

Postupně tak vznikají další hospice (viz tabulka).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16

 Srov. Tamtéž. 
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2.5.1 Seznam poskytovatelů hospicové a paliativní péče v ČR 17
  

 

Název hospice Místo Rok 

vzniku 

Zřizovatel hospice 

1. Hospic sv. Anežky  Červený 

Kostelec 

1995 Diecézní charita 

Hradec Králové 

2. Hospic Štrasburk Praha - Bohnice 1998 o.s. Hospic Štrasburk  

3. Hospic sv. Lazara Plzeň 1998 o.s. Hospic sv. Lazara 

4. Dům léčby bolesti s 

hospicem sv. Josefa 

Rajhrad 1999 Diecézní charita Brno 

5. Hospic sv. Štěpána Litoměřice 2001 Hospic sv. Štěpána, 

o.s. 

6. Hospic na Svatém 

Kopečku 

Olomouc 2002 Arcidiecézní charita 

Olomouc 

7. Hospic CITADELA Valašské 

Meziříčí 

2003 Diakonie ČCE 

8. Hospic sv. Alžběty  Brno 2004 Gabriela o.s. 

9. Hospic sv. Jana N. 

Neumana  

Prachatice 2005 o.s. sv. Jana N. 

Neumanna 

10. Hospic v Mostě Most 2005 Hospic v Mostě o.p.s. 

11. Hospic sv. Lukáše Ostrava 2007 Charita Ostrava 

12. Hospic Dobrého 

Pastýře 

Čerčany 2008 o.s. TŘI 

13. Hospic Smíření Chrudim 2009 o.s. Smíření 

14. Hospic Frýdek – 

Místek  

Frýdek – 

Místek 

2010 p. o. Frýdek - Místek 

15. Hospic Malovická Praha 4 2011 o.s. Hospic Štrasburk  

16. Hospic Liberec Liberec Otevření 

do r. 2013 

o.s. Hospic pro 

Liberecký kraj 

 

                                                 
17

 Srov. <http://www.hospice.cz/adresar-hospicu/>. 

 

http://www.hospicpt.cz/prachatice/
http://www.hospicpt.cz/prachatice/
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3 HOSPIC DOBRÉHO PASTÝŘE V ČERČANECH  

  

Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech byl otevřen po více než pětiletém 

úsilí v září roku 2008. Za dlouholetou přípravou výstavby tohoto jediného hospice 

Středočeského kraje stojí občanské sdružení TŘI, jehož významnou postavou byla 

MUDr. Tereza Dvořáková.     

 

3.1 Historie, vznik a poslání občanského sdružení TŘI 

 

V roce 1992 vznikla „Společnost pro výstavbu farního střediska 

v Čerčanech“. Společnost koupila pozemek v centru Čerčan a zapracovala záměr 

do územního plánu tohoto města.  

V regionu se postupně vytvářely a upevňovaly v konkrétních aktivitách 

kontakty a vztahy mezi jednotlivými církevními denominacemi. Mezi ně patřila 

(a stále patří) pravidelná setkávání duchovních jednotlivých církví, pravidelné 

ekumenické bohoslužby nebo společné koncerty několikrát do roka za účasti lidu 

z místních církví. Setkávání vyústila v obyčejné přátelství, v návštěvy mezi 

jednotlivými lidmi či rodinami navzájem.  

Na tomto základě vyrostla myšlenka, proč nezačít dělat něco společně. Na 

začátku roku 2000 se společně sešlo několik nadšenců a začala postupně růst 

nynější podoba záměru. Navazují tak na předešlé aktivity Společnosti v rozšířené 

podobě a postupně se krystalizuje název pro občanské sdružení TŘI: 

- Tři záměry (kostel, hospic, alternativní škola + volný čas) 

- Tři místní církve (Římskokatolická církev, Českobratrská církev 

evangelická a Církev československá husitská) 

- Trojjedinost Boží 
18

 

 

„Posláním občanského sdružení TŘI je vytvoření prostoru, kde se mohou 

posilovat mezilidské vztahy, ať již při doprovázení v těžkých životních situacích 

nebo při odpočinku a růstu ve chvílích radosti.“ 

                                                 
18

 Archivní materiál Hospice Dobrého Pastýře.  
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Cílem sdružení je vyvíjet činnosti směřující k realizaci výstavby 

a provozování mateřské a základní školy, komunitního domu s kostelem a hospice 

v obci Čerčany. 

Občanské sdružení TŘI v současnosti naplňuje své poslání těmito aktivitami: 

- Zajišťuje provoz hospice v Čerčanech i terénní zdravotně sociální služby 

v Benešově a okolí, chrání práva pacientů v terminálním stádiu nemoci 

- Pracuje na výstavbě Komunitního domu s kostelem Nejsvětější Trojice 

- Připravuje výstavbu alternativní školy Archa.
19

 

 

3.2 Hospic 

 

Hospic Dobrého Pastýře je nestátní zdravotnické zařízení, určené pro 

pacienty v terminální fázi života v naprosté většině s pokročilým nádorovým 

onemocněním a to bez ohledu na věk (pacientem hospice byl i 10. měsíční 

kojenec). Kapacita hospice je 24 jednolůžkových a 3 dvojlůžkové pokoje. 

Jednolůžkové pokoje jsou zařízeny přistýlkami a prostorem tak, aby s pacientem 

mohl být přítomen jeho příbuzný a to jakoukoli dobu pobytu. Pacienty hospice 

jsou nemocní s krátkou prognózou přežití. Měsíčně hospic doprovodí ke smrti 

více než 20 nemocných.
20

 

Zařízení dále poskytuje i službu „Mobilního hospice“, která se zaměřuje 

na pomoc pacientům a jejich rodinám, které pečují o své nemocné a umírající 

členy rodiny doma. Mezi sociální služby patří: Odlehčovací služby pobytové, 

které pomáhají rodinám v náročné péči o svého rodinného příslušníka, Terénní 

odlehčovací služby v domácnosti klientů, Centrum denních služeb přímo 

v budově hospice a Sociální poradenství se sídlem v Benešově.
21

  

Začátkem roku 2010 začalo fungovat také Centrum denních služeb 

v budově hospice. Toto zařízení je určeno onkologicky nemocným a zdravotně 

postiženým lidem, ale i seniorům a osamělým lidem z nedalekého okolí. Centrum 

                                                 
19

 Srov. <http://www.centrum-cercany.cz/o-nas>.    
20

 Srov. <http://www.centrum-cercany.cz/hospic-dobreho-pastyre/luzkovy-hospic-dp/o-hospici-

dp>. a interní materiály hospice. 
21

 Srov. <http://www.centrum-cercany.cz/hospic-dobreho-pastyre/mobilni-hospic-dp/o-mobilnim-

hospici-dp>., Informační leták: Hospic – lůžková zdravotní péče. Vydalo občanské sdružení TŘI. 

http://www.centrum-cercany.cz/hospic-dobreho-pastyre/luzkovy-hospic-dp/o-hospici-dp
http://www.centrum-cercany.cz/hospic-dobreho-pastyre/luzkovy-hospic-dp/o-hospici-dp
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se snaží svými volno-časovými aktivitami naplnit dny životem, mluvím-li 

zejména o klientech lůžkové části hospice.
22

 

 

3.2.1 Vybavenost, zázemí a personální obsazení lůžkového hospice 

Hospic nabízí pacientům, rodinným příslušníkům a přátelům možnost 

společného pobytu a návštěv kdykoliv. Prostředí hospice se maximálně blíží 

domácím podmínkám: ať už chodem provozu nebo vybavením, zvláště však 

atmosférou vytvářenou kvalitním týmem pracovníků. Celkově je v hospici 

zaměstnáno 91 zaměstnanců, přičemž 64 na hlavní pracovní poměr. Odborný 

zdravotnický personál se skládá z 53 zdravotníků (4 lékaři, 24 zdravotních sester 

a 25 ošetřovatelů/ošetřovatelek), což vzhledem k maximálnímu počtu pacientů 

(30), představuje v poměru 1,76 personálu na jednoho pacienta. O pacienty 

a jejich rodiny pečuje celý tým sestávající nejen ze zdravotníků ale i ze sociálních 

pracovnic, klinického psychologa, dietní terapeutky, dobrovolníků a duchovních 

z pěti denominací (krom tří církví, které založily o.s. TŘI, dochází do hospice 

i duchovní z Evangelické církve metodistické a duchovní z církve Adventistů 

sedmého dne, který je zároveň koordinátorem duchovní péče v hospici). Činnost 

celého ošetřovatelského týmu se zaměřuje na odstranění či minimalizaci 

symptomů doprovázejících nevyléčitelná onemocnění. Dalším cílem je podpoření 

a doprovázení rodinných příslušníků tak, aby mohli být oporou pro umírajícího, 

ale zároveň zvládli těžkou životní situaci nejen v průběhu hospitalizace jejich 

blízkých, ale i po jejich smrti.
23

 

Režim dne se přizpůsobuje v maximální možné míře potřebám jednotlivců. 

Nikdo nepředepisuje, kdy se musí vstávat, kdy ulehat, ani kdy je třeba jíst… 

Hospic umožní pacientům žít naplno tak, jak jim jejich onemocnění dovolí. Pro 

někoho to znamená zajít si na kávu, na skleničku do restaurace, pro někoho 

v klidu si zakouřit, někdo se rád zabaví v Centru denních služeb výrobou 

keramiky apod. 

V prosinci 2008 byla otevřena kavárna a restaurace v přízemí budovy, 

v současné době s názvem „Posezení u Dobrého Pastýře“. V prvním patře je 

kaple Dobrého Pastýře určená pro soukromou modlitbu, personálu, pacientů i lidí 

                                                 
22

 Srov. <http://www.centrum-cercany.cz/hospic-dobreho-pastyre/centrum-dennich-sluzeb>. 
23

 Informační leták: Hospic – lůžková zdravotní péče. Vydalo občanské sdružení TŘI. 
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z venku, či ke slavení pravidelné bohoslužby. Na objekt navazuje bezbariérově 

přístupná zahrada. 

 

3.2.2 Hospic a jeho hodnoty 

Hodnoty nejsou hospicem nikde popsány, ale vyplývají z poslání o.s. TŘI 

a z křesťanského ducha, kterého hospic nese: lidská důstojnost, úcta k člověku, 

jako jedinečné bytosti, kvalita života, pocit, že jsem užitečný, otevřenost k víře 

a angažovanost pro druhé. Duchovní pracující v hospici uvádějí jako společné 

křesťanské hodnoty napříč denominacemi: úcta k životu (těch, co zemřeli i těch, 

co žijí), smíření a odpuštění. 

 

3.3 Konkrétní podoba křesťanské spirituality v čerčanském 

hospici 

  

 Jak už bylo řečeno výše, v hospici působí celkem pět církví. Na úvod 

této kapitoly bych chtěla představit jednotlivé církve a uvést některá jejich 

specifika. Zaměřuji se ale i na to, co jednotlivé křesťanské církve spojuje.  

 V další části využiji své vlastní poznatky o různých podobách 

spirituality v tomto zařízení, které jsem během své práce sociální pracovnice 

mohla načerpat.  

 

3.3.1 Charakteristika jednotlivých křesťanských spiritualit 

Hospic není pouze zdravotnické zařízení, je to místo, kde se snoubí 

lékařská a ošetřovatelská pomoc s pomocí duchovní, a kde jednotlivé církve 

rozpoznávají možnost pro svou službu. Objevuje se zde otázka smyslu utrpení 

a bolesti, smyslu života, potřeba duchovního doprovázení, útěchy i povzbuzení. 

V hospici můžeme nalézt zástupce církve římskokatolické, husitské, evangelické, 

metodistické i adventisty sedmého dne. To, co jednotlivé církve spojuje, je víra 

v Ježíše Krista, křest, Večeře Páně, i když s odlišným chápáním, a hodnoty jako je 

smíření, odpuštění a snaha o dobro.  
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Lidé čekají od různých náboženství odpověď na skryté záhady lidského 

bytí, které je v hloubi srdce znepokojují: „Co je člověk? Jaký je smysl a cíl našeho 

života? Co je dobro, co je hřích? Jaký je původ a cíl utrpení? Jak se dosáhne 

pravého štěstí? Co je smrt, soud a odplata po smrti? A konečně: Co je to poslední 

a nevyslovitelné tajemství, jež obklopuje naší existenci, z něhož jsme vyšli 

a k němuž spějeme?“ (Nostra aetate - Deklarace o poměru církve 

k nekřesťanským náboženstvím in Dokumenty II. Vatikánského koncilu, 1995, 

odst. 1). 

V následujícím přehledu se pokusím vysvětlit rozdíly a specifika 

jednotlivých církví.  

Svatý křest je základem celého křesťanského života, vstupní branou 

k životu v Duchu a v případě katolické církve je i branou, která otevírá přístup 

k ostatním svátostem.
24

 Křtem je člověk osvobozen od hříchů a znovuzrozen jako 

Boží dítě, stává se Kristovým údem; je přivtělen k církvi a stává se účastným 

jejího poslání: „Křest je svátost znovuzrození skrze vodu ve slově“ (KKC, čl. 

1213). „Křest zapojuje lidi do Kristova velikonočního tajemství: s ním umírají, 

s ním jsou pohřbeni a s ním i vzkříšeni“ (Sacrosanctum consilium – O posvátné 

liturgii in Dokumenty II. Vatikánského koncilu, 1995, 1. kap., odst. 6). 

 Večeře Páně je jedním z nejdůležitějších prvků liturgie všech 

křesťanských církví, nejstarší zmínku o ní nacházíme v prvním listě do Korintu (1 

Kor 11, 14). Je však také předmětem mnoha mezidenominačních sporů. Jedni 

považují společně vysluhovanou večeři Páně za prostředek ke sblížení církví, jiní 

považují eucharistii za vrchol ekumenického úsilí, kterou jednou budeme moci 

společně slavit spolu s Kristem. Fakt, že se večeře Páně prozatím neslaví 

společně, má mnoho příčin. Jednou z nich je právě rozdílné chápání večeře Páně 

v různých denominacích (Krausová, 2004). 

 

Pohled evangelíků versus katolíků 

 Slavení večeře Páně u evangelíků má jinou podstatu, než katolická svátost 

Eucharistie. Slavnost Kristovy večeře v evangelických sborech potvrzuje věřícím 

                                                 
24

 Zatímco katolíci mají svátostí sedm, tak např. v ČCE uznávají jen dvě svátosti, to je křest 

a večeři Páně. Ostatní svátosti evangelíci nemají, kromě konfirmace (biřmování), kterou však 

nepovažují za svátost. Mezi oběma církvemi byla uzavřena dohoda uznání křtu, která má za 

následek nepřekřtívání lidí při přestupu z jedné církve do druhé. Je to shoda v tom co křest je, ale 

neznamená to však jednotu těchto společenství (Srov. www.bibahis.blogspot.com). 

http://www.bibahis.blogspot.com/
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smíření s Bohem a vede je k odpuštění těm, kdo se provinili vůči nim. Slavností 

večeře Páně církev slaví obecenství stolu, u něhož je Kristus hostitelem i darem – 

přijímá k sobě hříšné lidi a ve sdíleném chlebu a víně se jim sám podává (Kristus 

je přítomen skrze Ducha svatého, tedy jeho přítomnost je duchovní).
25

  

Katolící věří, že dochází ke skutečné proměně chleba a vína v Tělo a Krev 

Pána tzv. transsubstanciaci.
26

 Přijímání Kristova těla a jeho krve není jen 

přijímání jeho jakožto oslaveného Pána, ale také přijímání celého těla Kristova, 

to je církve.  Přijímání se latinsky řekne communio, tedy společenství, 

společenství s celým tělem Kristovým. Tato jednota (con-unio) je tedy něčím 

podstatným, co k tomu patří.
27

  

Evangelíci zvou k večeři Páně pokřtěné, kteří přijímají evangelium 

Kristovo a toto pozvání se vztahuje i na pokřtěné členy jiných křesťanských 

církví.
28

 Katolík tedy u evangelíků může přijít k přijímání, zatímco evangelíkovi 

to může jednorázově (i dlouhodobě) dovolit katolický biskup či kněz, pokud 

přijímá i ostatní svátosti a vyznává katolickou víru ve skutečnou přítomnost Krista 

v eucharistii a uznává zmíněné společenství.
29

 

Každá z jednotlivých církví má svá specifika a možnosti, které nemocným 

mohou nabídnout. Níže uvádím specifika ve službě nemocným v rámci 

jednotlivých církví. 

 

Římskokatolická církev  

V naší zemi patří mezi nejrozšířenější. Službu nemocným poskytují 

především její představitelé církevní hierarchie (biskup, kněz, jáhen), ale i laici 

(srov. McGrath, 2001, s. 31). Duchovní správci mají vůči nemocnému tři základní 

povinnosti, mezi něž patří: nepředstíraná blíženecká láska, svědectví Kristu 

a služba slova vedoucí k víře (Opatrný, 2001). Dokument II. Vatikánského 

koncilu Gaudium et spes přímo vybízí k sounáležitosti s druhými lidmi:  „Radost 

a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, 

je i radostí a nadějí, smutkem a úzkostí Kristových učedníků, a není nic opravdu 

                                                 
25

 Více na <http://www.e-cirkev.cz/rubrika/636-Vecere-Pane/index.htm>. 
26

 U katolíku není přítomnost Krista spirituální, ale jde o jeho reálnou přítomnost ve způsobách 

chleba a vína. 
27

 Více na <http://bibahis.blogspot.com/2010/01/katolici-evangelici.html>. 
28

 Více na <http://www.e-cirkev.cz/rubrika/636-Vecere-Pane/index.htm>. 
29

 Jestliže evangelíci nemohou přistupovat ke svátosti v katolické církvi je to právě kvůli 

rozdílnému chápání této svátosti. Více na www.bibahis.blogspot.com  

http://bibahis.blogspot.com/2010/01/katolici-evangelici.html
http://www.bibahis.blogspot.com/
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lidského, co by nenašlo v jejich srdci odezvu“ (GS – Pastorální konstituce o církvi 

v dnešním světě in Dokumenty II. Vatikánského koncilu, 1995, odst. 1). Mezi 

specifika katolické církve patří svátostná služba, udílení svátostí. Katolická církev 

má celkem sedm svátostí, v případě umírajících mluvíme zejména o křtu, 

o svátosti smíření, pomazání nemocných a eucharistii (viz níže) (Opatrný, 2001). 

 Kodex kanonického práva (CIC) blíže specifikuje úkol faráře: „Aby farář 

pečlivě plnil službu pastýře, snaží se poznat sobě svěřené věřící. Proto navštěvuje 

rodiny, má účast hlavně na jejich starostech, úzkostech a zármutku a posiluje je 

v Pánu... Nemocným, hlavně blízkým smrti, se věnuje se zvláštní láskou, posiluje 

je pečlivě svátostmi a jejich duše odporoučí Bohu...“ (CIC kán. 259). 

  

Křest  

Křest u katolíků otevírá přístup k ostatním svátostem (více viz výše) 

a rozhodnutí ke křtu musí být zcela dobrovolné. Před samotným křtem prochází 

zájemce o křest tzv. katechumenátem neboli přípravou na křest. Octne-li se však 

někdo v nebezpečí smrti a neprošel ani neprochází touto přípravou, ale po křtu 

touží, může být neprodleně pokřtěn, za předpokladu, že vyzná svou víru v Krista 

a touhu žít s ním. Pokud v nebezpečí smrti není dosažitelný kněz (biskup, jáhen), 

může pokřtít kdokoliv, kdo od křtěného přijme jeho vyznání víry
30

 (Opatrný, 

2001). 

 

Eucharistie 

 Katolická církev věří, že v předvečer své smrti Kristus ustanovil svátost 

eucharistie, nejstarší zmínku o ní nacházíme v listu sv. Pavla do Korintu (1 Kor 

11, 23 - 25). V konstituci II. Vatikánského koncilu Sacrosanctum consilium 

(O posvátné liturgii) se píše: „Liturgie je vrchol, k němuž směřuje veškerá činnost 

církve, a zároveň zdroj, z něhož vyvěrá veškerá jeho síla. Liturgie vybízí věřící, 

aby byli „jedno v lásce“, když „při velikonoční hostině jedli všichni z jednoho 

chleba a pili z jednoho kalicha.“ Z liturgie tedy, především z eucharistie, jako ze 

zdroje do nás proudí milost; liturgií se neúčinněji uskutečňuje v Kristu posvěcení 

člověka a oslava Boha, a právě k tomuto cíli je zaměřeno všechno ostatní 

                                                 
30

 Křest je možný i u malých dětí, za které víru v Krista vyznají jejich rodiče. 
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působení církve.“ (SC in Dokumenty druhého Vatikánského koncilu, 1995, 

1. kap., odst. 10). 

Eucharistie neboli svaté přijímání je určena všem, kdo jsou pokřtěni 

a setrvávají v katolické církvi, žijí smíření s Bohem, lidmi a jejich právní stav jim 

nebrání v přijímání svátostí (Opatrný, 2001). Svaté přijímání v případě 

umírajících je chápáno jako pokrm na cestu a pomáhá vytrvat, i když hrozí, 

že osamocenost a strach zvítězí. Je pokrmem pro těžké chvíle života. Chléb a víno 

se stává hmatatelnou Boží přítomností (Pera, Weinert, 1996).  

Touto svátostí se slouží nemocným nejčastěji, zpravidla tak, že kněz 

vysluhuje mši svatou (u lůžka nemocného, v kapli zdravotnického zařízení apod.) 

nebo nemocnému svátost donese (může i laik) (Opatrný, 2001). 

Svátost smíření    

Odpuštění hříchů spáchaných po křtu se uděluje prostřednictvím svátosti 

smíření (KKC, čl. 1486). Svátost smíření ustanovil Kristus svým slovem: „Komu 

hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny 

nejsou.“ (Jan 20, 22-23) (KKC, čl. 1485).  

Duchovní účinky této svátosti jsou: 

- smíření s Bohem;  

- smíření s církvi;  

- prominutí věčného trestu, který si člověk zasloužil smrtelnými hříchy;  

- prominutí, alespoň částečné, časných trestů;  

- pokoj, klid svědomí a duchovní útěcha;         

- vzrůst duchovní síly pro křesťanský boj (KKC, čl. 1496).   

Svátost pokání, lidově zpověď, je jednou z významných pomocí, které se 

může nemocnému dostat. Je tedy důležité, aby byla nemocnému nabízena, ale 

záleží na něm, zda jí využije či ne. Vzhledem ke svému osobnímu charakteru 

může být pro nemocného obtížné jí vykonat. Důležitými předpoklady pro přijetí 

této svátosti jsou: důvěra v odpouštějícího Krista a lítost nad hříchy, které ovšem 

mohou být vzbuzovány u všech, kdo v Krista věří, ať už budou schopni tuto 

svátost přijmout nebo ne (Opatrný, 2001). 

 

Pomazání nemocných 

Katolická církev zná ještě jeden zvláštní obřad ve prospěch nemocných 

dosvědčený svatým Jakubem: „Je někdo z vás nemocný? Ať si zavolá představené 
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církevní obce a ti ať se nad ním modlí a mažou ho olejem ve jménu Páně; 

modlitba spojená s vírou zachrání nemocného, Pán ho pozdvihne, a jestliže se 

dopustil hříchu, bude mu odpuštěno“ (Jak 5, 14-15).  

Modlitbou kněží a svátostí pomazání nemocných doporučuje celá církev 

své nemocné trpícímu a oslavenému Pánu, aby jim ulehčil a zachránil je. Vybízí 

je, aby se dobrovolně přidružili ke Kristovu utrpení a k jeho smrti, a tak byli 

prospěšní Božímu lidu (KKC, čl. 1499). Ježíš nemá jen moc uzdravovat, nýbrž 

i odpouštět hříchy; přišel uzdravit úplně celého člověka, duši i tělo; je lékařem, 

jakého nemocní potřebují (KKC, čl. 1503).  

V Obřadech pomazání nemocných a péče o nemocné se uvádí: „Všichni 

věřící křesťané ať se podílejí na péči a lásce Krista a církve, a podle svých 

možností ať věnují nemocným pečlivou pozornost. Ať je navštěvují a utvrzují ve 

spojení s Pánem, a ať jim všemožně poskytují bratrskou pomoc“ (odst. 42). Církev 

dostala od Pána úkol uzdravovat nemocné a snaží se ho uskutečnit jak péčí, kterou 

poskytuje nemocným, tak přímluvnou modlitbou, kterou i doprovází (Opatrný, 

2001). 

Svátost nemocných má nemocný přijmout, když vážně onemocní nebo 

když jsou jeho síly stářím či nemocí zřetelně oslabeny. To neznamená, že je 

určena jen pro lidi v blízkosti smrti, jak je někdy mylně chápaná (Opatrný, 2001). 

Svátost pomazání nemocných je plná znamení, která dodávají odvahu k přijetí 

sebe sama i ve stavu sklíčenosti, příslibem povzbuzující Boží blízkosti. Není 

magickou silou ani „všelékem“, který by dočasně pomáhal krizi potlačit. 

Je poselstvím radosti, že se Kristus s námi setkává i v naší nemoci a je 

povzbuzením pro člověka, že jej modlitbou podpírá i společenství věřících. 

Člověk je tak pomazán (svěceným olejem) pro boj proti beznaději a opuštěnosti. 

Olej je starým znamením lékařské pomoci a nedotknutelnosti. Jako se bojovníci 

před zápasem na život a na smrt mazali olejem, aby je protivník nemohl uchopit, 

tak je křesťan díky znamení kříže svěceným olejem na čele a na rukách odkázán 

na Ježíše Krista a Boží nepřítel ho pak není schopen polapit (Pera, Weinert, 1996).      

V Kodexu kanonického práva se píše: „Pomazání nemocných, jímž církev 

doporučuje nebezpečně nemocné Pánu trpícímu a oslavenému, aby jim ulehčil 

a je uzdravil, se uděluje mazáním olejem a pronášením slov předepsaných 

v liturgických knihách“ (CIC, Kán 998). Svátost se (po úvodních modlitbách) 

uděluje ve dvou krocích: vkládáním rukou na hlavu nemocného a mazáním oleje 
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na dvou místech, zpravidla na hlavě a na rukou, se slovy: „Skrze toto svaté 

pomazání ať ti Pán pro své milosrdenství pomůže milostí Ducha svatého. Amen. 

Ať tě vysvobodí z hříchů, ať tě zachrání a posilní. Amen.“ Udělovatelem této 

svátosti je biskup či kněz (Opatrný, 2001).  

Dnes se u nás čím dál častěji setkáváme s římskými katolíky východního 

obřadu tzv. řeckokatolíky, jejichž podoby některých obřadů se liší, ale svátosti 

jsou totožné (srov. Opatrný, 2001).  

 

Všechny tyto svátosti jsou znamením Boží blízkosti a mohou nemocnému 

pomoci: aby přijal svoji vlastní nemoc; aby přijal sám sebe; aby přijal i svoji 

nejistou budoucí cestu přes práh smrti k životu a konečně, aby přijal celé své nové 

životní období jako Boží příslib (Pera, Weinert, 1996).      

  

Českobratrská církev evangelická  

Českobratrská církev evangelická (ČCE) vznikla v roce 1918 sloučením 

dvou evangelických církví augsburského a helvetského vyznání. O rok později byl 

schválen a přijat název nově vzniklé církve: Českobratrská církev evangelická. 

Jejím symbolem byl kalich stojící na Bibli, který vyjadřoval spojení s tradicí 

české reformace a reformací kalvínskou a luterskou. Reformace zdůraznila, že 

život jednotlivých křesťanů i církevního společenství je důsledkem Božího 

oslovení, které je osvobodivým a povzbudivým ujištěním o Boží lásce – 

evangeliem.
31

 

Protestantismus bývá často označován jako „náboženství Bible“. 

Evangelický důraz na četbu Bible má značný dopad na vytváření evangelické 

spirituality. Často se soustřeďují na individuální pravidelné čtení Bible či 

kolektivní studium Bible formou kroužků apod. Evangelíci kladou důraz na 

Ježíšovu spásnou smrt na kříži, ke které se mohou nemocní připojit svým 

utrpením a dát mu tak smysl. Evangelická spiritualita se tedy může projevovat 

meditacemi o Kristově smrti na kříži. Dalším důležitým prvkem evangelické 

spirituality je osobní konverze evangelického křesťana (srov. McGrath, 2001, 

s. 34-36).    

                                                 
31

 Srov. <http://www.e-cirkev.cz/rubrika/636-Vecere-Pane/index.htm>. 
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V této reformační tradici svátostnou zpověď ani svátost pomazání 

nemocných nenajdeme. Evangelíci znají tzv. „bratrskou zpověď“, kdy člověk 

může vyznat hříchy, kterémukoli bratru či sestře ve víře (nemusí to být duchovní), 

ten se s ním potom modlí za odpuštění. Evangelík tak v nemoci žádá bratrskou 

návštěvu evangelického duchovního nebo někoho staršího ve víře z jeho sboru 

(Opatrný, 2001).  

Večeře Páně je společně se zvěstováním Božího slova hlavní součástí 

křesťanské bohoslužby. Slaví se při ní společenství se vzkříšeným Kristem, vdává 

se díky Bohu za jeho dílo v dějinách, připomíná se Ježíšovo učení, utrpení 

a vzkříšení a věřící se radují ze společenství kolem Božího stolu. Přijímáním 

sousta chleba a doušku vína jsou účastníci večeře Páně ujišťováni o svém podílu 

na životodárné moci Boží lásky projevené v Kristově smrti a vzkříšení. K večeři 

Páně jsou v evangelické církvi zváni všichni křesťané (měli by být pokřtění 

a konfirmováni viz dále). Děti se ji účastní různou formou (obvykle dostávají 

požehnání). Chléb i víno přijímají obvykle až po konfirmaci (potvrzení svého křtu 

a obnovení víry); po této slavnosti poprvé přistupují k večeři Páně a jsou 

přijímány do společenství dospělých, tj. přibližně od 13 let. Večeře Páně se slaví 

o svátcích a nedělích (někdy i 1x za 3 měsíce), vždy podle zvyklostí místního 

sboru. Kromě sborových bohoslužeb se vysluhuje tato svátost příležitostně také 

v menších kroužcích, ku příkladu u lůžka nemocných.
32

  

Součástí husitského reformního hnutí v 15. století bylo také úsilí o nápravu 

pojetí večeře Páně. Husité si do znaku dali kalich, aby ukázali, že všichni věřící 

jsou si rovni v přístupu ke Kristu a mohou přijímat „pod obojí způsobou“ chleba 

a vína, což byl způsob v té době vyhrazený pouze kněžím. ČCE se hlásí k tomuto 

odkazu, a proto používá kalich jako svůj symbol.
33

        

 

Církev československá husitská  

 Péče o nemocné patří k náplni sborové činnosti a k povinnosti husitského 

faráře. Tato církev představuje střed mezi katolickou církví (liturgie a sedm 

svátostí) a protestantským principem (učení a řád). Názvy se však liší, např. 

svátost pomazání nemocných se nazývá „svátost útěchy nemocným“. Svátosti 

                                                 
32

 Srov. <http://www.e-cirkev.cz/rubrika/636-Vecere-Pane/index.htm>. 
33

 Srov. Tamtéž; Kritika evangelíků do řad katolíků směřuje právě tímto směrem, že katolíci 

nepřijímají pod obojí. 
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většinou uděluje ordinovaný služebník (farář nebo farářka) nebo oficiálně 

pověřená osoba.  Příslušníci této církve mohou žádat o udělení svátostí (pokání, 

eucharistie nebo pomazání nemocných) od římskokatolického duchovního, ten 

však nemůže vyhovět, protože jde o rozdílné chápání svátostí. Může se však 

s nemocným modlit, číst Písmo svaté, vzbuzovat s ním lítost nad hříchy i naději 

v Boží pomoc (Opatrný, 2001).  

 

Adventisti sedmého dne 

 Církev adventistů je křesťanskou církví hlásící se k reformační tradici. Je 

celosvětovým společenstvím křesťanů, kteří za pravidlo své víry a života přijali 

Bibli. V souladu s Písmem vyznávají víru v Boha Otce - Stvořitele, v Ježíše Krista 

jako osobního Spasitele, v jeho plné božství i lidství a v božství Ducha svatého. 

Věří, že spasení je darem Boží milosti, kterého lze dosáhnout pouze vírou. Podle 

učení Písma věří ve vzkříšení věřících i nevěřících, v poslední soud a v život 

věčný vykoupených na obnovené zemi. Na základě biblických proroctví věří, že 

doba, ve které žijí, je biblickou "dobou konce". Vyznávají, že druhý příchod 

Ježíše Krista, který bude znamenat konec historie tohoto světa, je nejen jistý, ale 

i blízký. Křesťanství adventisté chápou jako následování Krista v jeho životě 

i službě. Měřítkem takového života je život Ježíšův a jeho učení. Podle jeho 

příkladu adventisté učí neměnnost Božího zákona včetně třetího přikázání, tedy 

svěcení soboty sedmého dne jako Bohem ustanoveného dne společenství s Bohem 

a věřícími navzájem. Adventisté přijímají biblické učení o těle jako "chrámu 

Ducha svatého" a usilují o zdravý životní styl, ve kterém nemá místo dobrovolné 

požívání jakýchkoliv škodlivin, či látek působících závislost.
34

 V případě léků 

a tišících prostředků podávaných odbornými lékaři trpícím nemocným lidem 

nemá tato církev nic proti jejich aplikaci. V takovýchto mimořádných případech 

totiž nejde o zneužívání, ale o léčebné využití medikamentů. Je-li to v souladu 

s radou odborného lékaře, doporučuje všem lidem přednostně přírodní léčbu 

a prevenci nemocí zdravým životním stylem.
35

 

Službu bližnímu adventisté chápou jako činnost evangelizační, 

katechetickou, pastorační, zdravotně - osvětovou, výchovnou, sociální, kulturní 

                                                 
34

 Více na <http://www.ekumenickarada.cz/index.php?setlang=1&ID=317>. 
35

 Emailová korespondence s Tomášem Kábrtem, členem oddělení pro komunikaci ČS unie 

CASD, dne 7.8.2012.  

http://www.ekumenickarada.cz/index.php?setlang=1&ID=317
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a ekologickou. Pro dosažení těchto cílů vytvořili systém vzdělávacích institucí od 

mateřských škol až po univerzity. V oblasti zdravotní péče dávají důraz na 

prevenci a tudíž na zdravotní osvětu. Za své poslání považují adventisté 

zvěstování evangelia o vykoupení v Ježíši Kristu a radostné naděje i přípravy na 

jeho blízký příchod. Základní organizační jednotkou je sbor. Sbory jsou 

spravovány sdruženími sborů a ty tvoří unie. Vrcholným orgánem církve je 

Generální konference, která je rozdělena podle zeměpisných oblastí na 12 divizí, 

které koordinují činnost jednotlivých unií.
36

  

 Jak už jsem zmínila, adventisté mají podobně jako ostatní církve křest 

a víru v Trojjedinného Boha. Památka večeře Páně se vysluhuje čtyřikrát do roka 

a je možné ji sloužit také u lůžka nemocného, pokud si to přeje. Nejčastějším 

projevem služby lásky nemocným je osobní návštěva nemocného kazatelem či 

jiným členem sboru. Ten nemocného vyslechne, případně si s ním popovídá. 

Adventisté nemají svatou zpověď, věří, že hříchy může odpustit jen Bůh, proto je 

nemocný vyznává a předkládá přímo Bohu. Kazatel zde tedy nevystupuje jako 

prostředník mezi Bohem a člověkem.
37

 

 

Evangelická církev metodistická 

 Jedním z úkolů Evangelické církve metodistické je organizovat, zajišťovat 

a poskytovat křesťanskou sociální, poradenskou a duchovenskou péči osamělým, 

ohroženým, nemocným, zdravotně  postiženým a jinak potřebným.
38

   

Zakladateli metodismu jsou bratří Wesleyové a George Whitefield. Název 

metodismus vznikl na základě metodického působení metodistických 

modlitebních skupin v pěstování osobní zbožnosti. V roce 1784 vzniká v USA 

Metodistická episkopální církev. Do Československa Metodistická církev proniká 

až v roce 1921 (Filipi, 1998).  

Metodismus nemá vlastní konfesi. Základní normou víry a učení je Písmo, 

které má být vykládáno s použitím tradice, rozumu a zkušeností. Metodismus bere 

obrácení jako dílo Ducha svatého, nemá svůj původ v lidském nitru. Zdůrazňuje, 

že Duch svatý působí také v hloubce jednotlivcovy duše a dává plnou jasnost 

a jistotu. Důraz je kladen na misijní a evangelizační činnost pomocí svědectví 

                                                 
36

 Srov. <http://www.ekumenickarada.cz/index.php?setlang=1&ID=317>. 
37

 Srov. <http://www.casd.cz>. 
38

 Srov. <http://www.umc.cz/diakonie>. 

http://www.ekumenickarada.cz/index.php?setlang=1&ID=317
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obrácených jednotlivců, v nichž spatřují jedinou přiměřenou odpověď 

křesťanských společenství na moderní dobu. Průmyslová revoluce přinesla dle 

metodistů zkázu duchovní, mravní i sociální. Metodisté se tak snaží, aby kázání 

evangelia bylo doprovázeno akcemi ve prospěch těch, kdo mravně hynou 

a hmotně strádají. Věnují se péči o zanedbané děti, ohroženou mládež, 

nezaměstnané, nemocné atd. (Filipi, 1998).  

Bohoslužba vychází z anglikánské liturgie, kterou zkrátili a zjednodušili. 

Prvky pevného liturgického pořádku kombinují s volnou bohoslužebnou tvorbou. 

Křest je vysluhován nemluvňatům i dospělým. K eucharistii jsou zváni všichni 

křesťané bez ohledu na jejich církevní příslušnost. Metodismus je charakteristický 

postojem ekumenické otevřenosti (Filipi, 1998).  

 

Shrnutí 

 V rámci hospice můžeme sledovat snahu o ekumenismus v praxi. 

Jednotlivé církve spojuje společný zájem o pomoc člověku v jeho utrpení 

a nemoci. Nehledá se zde to, co jednotlivé konfese rozděluje, ale naopak to, co je 

spojuje.   

 V dokumentu Unitatis redintegratio (O ekumenismu) papež Pavel VI. 

Vyzývá zástupce ostatních křesťanských církví ke vzájemné spolupráci, vzájemné 

úctě, spolupráci na poli sociálním, snaze o pozvednutí důstojnosti člověka 

v křesťanském duchu a přípravě cesty k jednotě křesťanů (UR in Dokumenty 

druhého Vatikánského koncilu, 1995, kap. 2., odst. 12).
39

   

 Při tom všem musíme zachovat velikou úctu k tajemství, které se v trpícím 

člověku odehrává. Nesmíme zapomínat, že o skutečné hloubce bolesti ví opravdu 

pouze ten, kdo ji zakouší.  

 

3.3.2 Konkrétní nositelé duchovního významu 

 V této kapitole budu vycházet z vlastní zkušenosti tak, jak jsem se sama 

jako sociální pracovnice tohoto hospice setkala s podobami duchovna v tomto 

zařízení. Budu se věnovat popisu jednotlivých specifických nositelů duchovního 

významu.   

                                                 
39

 Úplný ekumenismus bude však asi možný až v Božím království. Není totiž možné plně 

sjednotit to, co je nesjednotitelné (např. rozdílné chápání večeře Páně vs. Eucharistie). 
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 Duchovní 

 Prakticky denně je v hospici přítomný minimálně jeden duchovní. Do 

hospice pravidelně dochází celkem pět duchovních z výše uvedených denominací. 

Koordinátorem duchovní péče je pan Rudolf Reitz, B.Th., patřící k adventistům.  

 Duchovní jsou k dispozici zejména pacientům a jejich příbuzným, ale 

i personál hospice se je nemusí bát oslovit. Stejně jako zdravotnický personál, 

mají i duchovní mezi sebou rozděleny jednotlivé pacienty, které pravidelně 

navštěvují, ať už je to dle církevní příslušnosti či lidských sympatií. Není 

pravidlem, že by duchovní chodili jen za pacienty patřící k jejich konfesi. Prvotní 

kontakt s pacienty často začíná formou neformálního rozhovoru např. na chodbě, 

na pokoji, v restauraci apod. Duchovní tak poznává pacienta nejdříve na lidské 

rovině, jako kamarád, jako návštěvník. Svou duchovní službu pak nabízejí jako 

jednu z možností, stejně jako se nabízí služba psychologa či dobrovolníků. 

Vlastně vše začíná již při příjmu pacienta do hospice, kdy se pacient dozví, jaké 

jsou možnosti. Hned druhý den za ním přichází sociální pracovnice, která mu 

vysvětluje každodenní řád hospice. Mimo jiné jsou nově příchozímu nabídnuty 

všechny možnosti péče, včetně péče spirituální. Vše je pak už na pacientově 

svobodné vůli, zda tuto péči využije či ne.  

 Z rozhovoru s dvěma duchovními hospice vyplývá, že se pravidelně 

všichni duchovní setkávají 1x za 2-3 měsíce, aby si navzájem vyměnili své 

zkušenosti. Rudolf Reitz to popisuje takto: „Každý nabízí to své duchovno jiným 

způsobem: někdo hraje a zpívá na zahradě křesťanské písničky s pacienty, někdo 

chodí navštěvovat pacienty na pokoji a hovoří s nimi, někdo chodí pravidelně, 

někdo dochází, když dostane echo, že zde leží příslušník sboru apod.“ Daniel 

Hottmar k tomu dodává: „Pokud vyloženě nechce pacient konkrétního 

duchovního ze své denominace, docházejí duchovní za každým pacientem, ať je 

s vyznáním či bez, a snaží se pracovat na pokoji duše a smíření s Bohem.“ 

 Většina hospiců v ČR je založena Římskokatolickou církví, čerčanský 

hospic je podle slov p. Reitze raritou, protože zde funguje spolupráce napříč 

církvemi. Duchovní však podotýkají, že někdy je celorepubliková dominance 

katolictví znát i zde. V čem? To mi, asi z úcty, nesdělují. Osobně si myslím, že se 

může jednat někdy o takové nenápadné upřednostňování této církve, což vyplývá 

z konfese většiny „věřících“ zaměstnanců, potažmo i celkové dominance této 

církve v České republice (krucifix na stěnách pokojů, katolické bohoslužby). 
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 Na otázku, které duchovní aspekty spatřují u svých pacientů nejčastěji, 

odpovídají, že se jedná hlavně o smíření se s blízkými a o strach ze smrti.   

 Když rozmlouváme o svátostech a tedy i o křtu jako takovém, Rudolf 

Reitz mluví o tom, že zde jde o mnohem podstatnější věci než o samotný křest. 

„Důležité je navázat s pacientem vztah a takové navázání vztahu je velice 

individuální, jelikož někdy tomu překáží špatný zdravotní stav, někdy má zase 

pacient návštěvu a nemá na duchovního čas. Je proto třeba se stále přizpůsobovat 

situaci nemocného, která je stále nová.“ Rudolf Reitz vzpomíná na situaci 

s jednou pacientkou, která se nechala v hospici pokřtít, řekla mu: „Kvůli vám chci 

ještě žít. Dal jste mi smysl žít dál.“ A vůbec to nebylo o náboženství, dodává 

Reitz.  

 

Kaple 

Hospic má svou kapli Dobrého Pastýře, kde bývají každou středu a sobotu 

pravidelné bohoslužby jak pro pacienty a jejich příbuzné, tak pro širokou 

veřejnost a personál. Kdokoliv má zájem, může se zúčastnit. Kaple je 

přizpůsobená tak, že na bohoslužbě mohou být přítomni i ti, kteří nemohou 

chodit.  

Každé ráno kapli rozezvučí společná modlitba zaměstnanců hospice. Tuto 

modlitbu může podpořit opět kdokoliv, kdo má zájem, bez toho, aby byla účast 

povinná. V době, kdy jsem v hospici pracovala, probíhala tato modlitba formou 

denní modlitby církve, tedy formou modlitby breviáře (což je katolický způsob 

modlitby). Začalo se tedy uvažovat o ekumeničtějším pojetí této modlitby, aby tak 

byla přístupná většímu spektru zaměstnanců než jen katolické části. Kaple je 

v kteroukoli hodinu přístupná všem návštěvníkům, kteří mají zájem se zde na 

chvíli zastavit.  

V současné době probíhá v areálu hospice stavba kostela Nejsvětější 

Trojice, který bude mít větší kapacitu než malá hospicová kaple a měl by sloužit 

celé čerčanské obci k pravidelným bohoslužbám.  

 

Kříž 

 Prakticky v každé místnosti hospice najdeme na zdi viset kříž spolu 

s ukřižovaným Kristem. Každý návštěvník či pacient hospice tak může vidět, 

že hospic staví na křesťanských základech. 
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Kříž je všeobecně uznávaným symbolem křesťanské víry. Dá se říci, 

že žádný jiný symbol nemá v křesťanské víře takovou váhu, autoritu a uznání jako 

kříž. Ke křesťanství neodmyslitelně patří také postava Ježíše Krista, jehož smrt na 

kříži chápou křesťané jako základ spásy lidstva. Kříž je tedy chápan jako symbol 

spásy i křesťanské naděje (viz eschatologie), protože znamená, že Ježíšovým 

vzkříšením je smrt poražena. Kříž se stává protestem a svědectvím o tom, 

že utrpení (individuální nebo celého světa) není posledním slovem. Ještě je tu 

vzkříšení, nové stvoření, které v bolestech očekáváme a vyhlížíme.
40

 Kříž, nástroj 

popravy, se tak paradoxně stal znamením naděje a proměny, které jsou pro 

křesťany zásadní. Křesťané jsou křtěni znamením kříže a mnoho kostelů je 

vystavěno právě ve tvaru kříže (McGrath, 2001).  

Zvlášť důležitý je pro mnoho křesťanů (zejména katolického vyznání) 

krucifix neboli dřevořezba Ježíše nataženého na kříži. Krucifix má křesťanům 

připomínat Ježíšovo utrpení, a tak zdůrazňovat vysokou cenu a realitu spásy 

vyplývající z jeho smrti na kříži. Krucifix odkazuje k tomu, že Kristus není nějaká 

idea, ale že on přišel, aby sloužil, ponížil se, aby nás vysvobodil (McGrath, 2001). 

Kříž jako takový je znamením toho, že Bůh pro naši záchranu a záchranu 

celého světa, učinil vše potřebné, a nestálo to méně, než život nevinného, ale toto 

není konec, je to naopak počátek nového stvoření, ve kterém nebude „nemoci ani 

slz“ (Zj 21, 4). V tom je zdroj naší naděje právě v dobách, kdy žijeme „pod 

křížem“ – v utrpení, v nemoci, bolestech apod.  

U křesťanů protestantského vyznání se však s krucifixem nesetkáme. 

Zobrazují kříž bez Kristova těla a to z toho důvodu, že Kristovo tělo nezůstalo 

po Velikonocích viset na kříži, Kristus vstal z mrtvých. Kříž bez Kristova těla tak 

může pro mnohé lépe vyjádřit podstatu křesťanské víry.  

Kříž s Ježíšovým obličejem zkřiveným bolestí na hospicových zdech může 

pomoci k tomu, aby se pacienti nemuseli cítit osamocení se svým trápením (Grün, 

1997).   

                                                 
40

 Srov. „Soudím totiž, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která má být 

na nás zjevena. Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů. Neboť 

tvorstvo bylo vydáno marnosti – ne vlastní vinou, nýbrž tím, kdo je marnosti vydal. Trvá však 

naděje, že i samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy děti 

Božích. Víme přece, že veškeré tvorstvo až podnes společně sténá a pracuje k porodu. A nejen to: 

i my sami, kteří již máme Ducha jako příslib darů Božích, i my ve svém nitru sténáme, 

očekávajíce přijetí za syny, totiž vykoupení svého těla.“ (Řím 8, 18nn). 
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Vzhledem k nejednotnému pohledu křesťanů na krucifix by bylo asi 

vhodnější a ekumeničtější variantou kříž bez ukřižovaného Krista. Nicméně i tak 

je možné kříž z pokoje pacienta odstranit, pokud vysloví toto přání. 

  

Duchovní četba 

 K vybavení každého pokoje také patří Písmo svaté. Každý z ubytovaných 

se tak v případě zájmu může začíst do Božího slova nebo využít místních 

dobrovolníků, aby mu předčítali.  

 Každému je k dispozici malá knihovnička na chodbě hospice, kde si může 

pacient či jeho příbuzný zapůjčit jakoukoliv knihu ke čtení. K dispozici je jak 

duchovní literatura, tak i nejrozmanitější žánr. Velká knihovna je v přízemí 

hospice, kde může personál na požádání cokoliv dohledat a zapůjčit. 

Setkání nad biblí s výkladem probíhá v hospici každé úterý v měsíci 

v prostorách knihovny, pod záštitou faráře Českobratrské církve evangelické.  

 

Zpěv duchovních písní 

 Zpěv duchovních písní patří mezi aktivity faráře československé církve 

husitské, který do hospice pravidelně dochází. Součástí jeho služby je zpěv 

duchovních písní za doprovodu kytary s návštěvníky Centra denních služeb. 

Současně každou středu věnuje svůj čas dětem, kdy krom zpěvu při kytaře, jim 

hravou a přirozenou formou vypráví biblické příběhy.     

 

Vyškolený personál hospice 

 Nejen duchovní, ale kdokoliv z lidí pracujících v hospici v přímé péči, 

by měl být schopen sdílet s pacientem jeho otázky o životě a smrti, o tom, co je za 

životem, ale i o pocitu viny či neodpuštění apod. Měl by být schopen pacienta 

nasměrovat tam, kam on sám chce.  

 Ať už se personál hlásí či nehlásí k nějaké církvi, všichni s duchovními 

potřebami nemocných počítají. Každoročně probíhají v hospici přednášky na toto 

téma pro personál i dobrovolníky. Každý by měl buď sám, nebo po poradě 

s ostatními vědět, co pacient žádá či co by bylo vhodné mu v této oblasti 

nabídnout, či lépe řečeno, znovu připomenout. V praxi se totiž často stane, 

že pacient hned na úvod jakoukoliv duchovní péči odmítne, ale za nějaký čas 

může toto stanovisko změnit.     
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Setkání pozůstalých 

 Každý rok probíhají dvě setkání pozůstalých. Na setkání se zvou všichni 

pozůstalí, kteří v minulosti doprovodili v hospici svého příbuzného na věčnost. 

Každý má možnost toto pozvání odmítnout a třeba i dát najevo, že už si po smrti 

svého blízkého nepřejí žádný další kontakt s hospicem. Setkání zpravidla začíná 

mší svatou za všechny zemřelé, jmenovitě za ty, jejichž příbuzní na setkání 

dorazili. Poté probíhá neformální setkání se zaměstnanci, případně s lidmi, které 

příbuzní v hospici potkávali. I pozůstalým je stále k dispozici psychologická, 

spirituální i sociální péče ze strany hospice.  

 Pro pozůstalé toto setkání může představovat vděčnou vzpomínku na 

svého příbuzného a na personál, který se o něj postaral dle jejich představ. Někteří 

navázali s personálem i pevná přátelství. Někteří se hlásí do dobrovolnických 

služeb, aby tak oplatili službu, kterou někdo před časem posloužil jim. Motivy 

návratu pozůstalých jsou různé a zpravidla dorazí okolo třiceti pozůstalých.  

 

Kniha živých 

 Tato kniha je volně přístupná na stolku vedle kaple Dobrého Pastýře. Do 

této knihy se dnem úmrtí zapisují všichni, kteří v hospici strávili poslední dny 

svého života. Tato kniha je symbol víry, že člověk přechází ze smrti do života 

věčného. V některých hospicích jsou do této knihy zapisování zemřelí právě při 

setkáních pozůstalých, kdy se jedná o slavnostní akt „Zápis do Knihy živých“.
41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41

 Srov. <http://www.satmarky.sk/pg/hospic_zapis201005/>. 
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4 EMPIRICKÁ ČÁST 

 

4.1 Cíl výzkumné práce a výzkumné otázky  

 

Cílem výzkumu je popsat souvislosti a podmínky v hospici a rodině, 

v nichž dochází k pacientovu otevření se křesťanské víře. Výzkum je založen 

na konkrétním příběhu pacientky, která se dala v hospici pokřtít. Tyto souvislosti 

a podmínky identifikuji z konkrétních zkušeností zaměstnanců hospice 

a pacientčiny dcery a rodinné známé pomocí výzkumných otázek odvozených 

z cíle studie. Výzkumné otázky jsou následující: 

a) Za jakých souvislostí se pacientka nechala v hospici pokřtít? - Jaké 

byly podmínky jejího otevření se víře? 

b) Jak tomu její okolí rozumělo?  

c) Rozumí tomu jinak věřící (vs. nevěřící) zaměstnanci hospice a jinak 

lidé, kteří pacientku znali před hospitalizací?  

 

4.2 Zkoumaný soubor 

 

Zkoumaný soubor tvoří výběr ze zaměstnanců hospice z řad praktikujících 

i nepraktikujících, církevně nezařazených křesťanů. Při výběru jsem brala v úvahu 

jejich pracovní pozici, jejich praktikování či nepraktikování víry, jejich ochotu 

a časové možnosti podílet se na výzkumu. Právě tímto posledním hlediskem byl 

můj výběr značně ovlivněn. Původní záměrem byla jedna ohnisková skupina 

složena, jak z věřících, tak i „nevěřících“ zaměstnanců, vzhledem k odmítnutí 

či nepříchodu některých oslovených zaměstnanců byl tento koncept nakonec 

pozměněn. Vznikla tedy:  

1. Jedna ohnisková skupina složena ze čtyř věřících zaměstnanců, přičemž 

jeden z nich byl duchovní nejmenované církve (respondenti č. 1 - 4).  

2. Druhá ohnisková skupina z řad necírkevních zaměstnanců se již 

nepodařila složit, a tak jsem alespoň provedla individuální polostrukturovaný 

rozhovor s dvěma zaměstnanci současně (respondenti č. 5 a 6).   
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3. Další výzkumný vzorek tvořila dcera a rodinná známá pacientky 

(respondenti č. 7 a 8), která se nechala v průběhu své hospitalizace v hospici 

pokřtít. Tato rodinná známá byla však specifická tím, že v době hospitalizace 

pacientky v hospici pracovala, ne však jako pracovník přímé péče.   

 

Přehled výzkumného výběru a použitých výzkumných metod: 

 

Označení 

výzkumného 

vzorku jako celku 

Sk. 1 

 

Sk. 2 

 

 

Sk. 3 

 

Kdo se zúčastnil 

Zaměstnanci 

hospice 

(věřící) 

Zaměstnanci hospice 

(necírkevní) 

Dcera pacientky a 

rodinná známá 

Zkratky 

respondentů (R1 – 

R8) 

R1, R2, R3, 

R4 
R5, R6 R7, R8 

Výzkumná metoda 
Ohnisková 

skupina 

Individuální 

polostrukturované 

interview (současně) 

Individuální 

polostrukturované 

interview 

 

 

 Když jsem vybírala tento výzkumný výběr z řad zaměstnanců, snažila 

jsem se oslovit lidi z různých pozic v hospici, aby tak skupina nebyla jednolitá. 

Vzhledem k tomu, že jsem v tu dobu byla zaměstnanec hospice, bylo pro mě 

jednodušší získat si důvěru. Ale i tak nebylo lehké přesvědčit zaměstnance, aby se 

výzkumu účastnili. Každý z respondentů byl před začátkem výzkumu nejdříve 

ústně, poté i písemně seznámen s průběhem a pravidly diskuze. Každý podepsal 

Poučený souhlas s účastí ve výzkumu (viz Příloha č. 1 a Příloha č. 2).    

Vzhledem k tomu, že Hospic Dobrého Pastýře není zařízením velkého 

typu, proto z důvodu zachování anonymity jednotlivých zaměstnanců neuvádím 

jejich stručnou charakteristiku a v transkripci jsem jejich identifikační údaje také 

záměrně vynechala.   
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4.3 Metodologie výzkumu 

  

 Pro svůj projekt jsem zvolila kvalitativní metodologii, protože jsem chtěla 

zachytit autentickou zkušenost živého člověka, tedy zaměstnanců hospice a rodiny 

pacienta (resp. dcery pacientky a rodinné známé). A dozvědět se, jak tomu, 

co prožili či prožívají v hospici rozumí, jak si to vysvětlují a zda tím vytvářejí 

či nevytvářejí podmínky pro to, aby pacienti přijali křesťanskou víru. Díky dosud 

neprozkoumané oblasti jsem takto hledala odpovědi na mé výzkumné otázky (viz 

výše) a sama čekala, co nového se dozvím.     

 V rámci mého projektu jsem si zvolila fenomenologické výzkumné 

paradigma, jehož cílem je popsat a analyzovat prožitou zkušenost jedince 

či skupiny se zkoumaným fenoménem. Volbě paradigmatu odpovídá i volba 

metody analýzy dat - interpretativní fenomenologická analýza (Interpretative 

Phenomenological Analysis – IPA).  

 Výzkumník se na základě této metody snaží porozumět vnitřnímu světu 

respondentů, jejich myšlenkám, názorům a postojům.
42

 Nutno dodat, že i když se 

badatel snaží ve výzkumném procesu přiblížit světu účastníka výzkumu, je taktéž 

i aktivním účastníkem výzkumu, ovlivňuje jeho průběh a má se svou 

interpretativní rolí značný vliv na jeho závěry (Smith et al., 2009). Výzkumník má 

totiž vždy své vlastní koncepce o zkoumaném fenoménu (Smith, Osborn, 2003). 

V rámci interpretativní fenomenologické analýzy je doporučováno sestavit 

si určitý plán pro rozhovor a pomocí tohoto plánu rozhovor provázet (Miovský, 

2006). Plán by měl obsahovat předem připravené otevřené otázky, které by měly 

respondenta podpořit ve vyprávění a výzkumník by měl do vyprávění zasahovat 

minimálně (Smith et al., 2009).  

Pro potřeby výzkumu byl tedy vytvořen scénář rozhovoru, který sloužil 

k vedení individuálních interview (Příloha č. 3) a k vedení ohniskových skupin 

(Příloha č. 4). Otázky jsem volila tak, aby vedly k rozpovídání jednotlivých 

účastníků výzkumu a také směřovaly k cíli mé práce. Tento scénář otázek byl 

konzultován s vedoucí práce PhDr. Bohumilou Bašteckou, Ph.D. Vzhledem 

k tomu, že celkové vedení ohniskové skupiny i individuálních rozhovorů měly 

                                                 
42

 Hendl (2005) uvádí, že fenomenologický přístup volíme tehdy, pokud chceme: prozkoumat 

význam prožité zkušenosti jedince; zkoumaný fenomén lépe pochopit z hlediska zkušenosti 

a chceme-li prozkoumat téma, které není dostatečně objasněno. 
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polostrukturovanou formu, vznikl zde i prostor pro doplňující otázky mimo 

scénář, které měly dokreslovat celou situaci.  

 

4.4 Charakteristika použitých výzkumných metod 

 

Pro sběr dat jsem využila kvalitativních výzkumných metod: 

individuálních polostrukturovaných interview a ohniskovou skupinu (tzv. Focus 

group).   

 

4.4.1 Polostrukturované interview 

Polostrukturované interview se mi jevilo v mém případě jako 

nejvýhodnější. Potřebovala jsem totiž zjistit osobní pocity a zkušenosti 

respondentů, tudíž určitý scénář otázek s otevřenou možností doptat se, mi 

vyhovoval.
43

 Tuto výzkumnou metodu jsem zvolila také proto, že patří mezi 

nejčastější metodu sběru dat používanou v rámci interpretativní fenomenologické 

analýzy (IPA), kterou jsem následně použila při analýze sesbíraných dat.  

Tento typ rozhovoru byl použit pro sběr dat s dvěma blízkými ženami 

pacientky (R7 a R8) a také jsem provedla rozhovor s dvěma, necírkevními 

zaměstnanci hospice současně (R5 a R6).  

 

4.4.2 Ohnisková skupina (Focus group) 

Ohnisková skupina je v podstatě řízenou diskusí na dané téma. Morgan 

(2001) ji charakterizuje jako techniku výzkumu, která shromažďuje údaje 

prostřednictvím skupinové interakce vzniklé během debaty na téma (ohnisko) 

určené badatelem. Tuto metodu jsem zvolila proto, že mi umožnila získat velké 

množství údajů za poměrně krátký čas (srov. Morgan, 2001). Kvalita získaných 

informací pak rostla vzájemnou kontrolou výpovědí účastníků diskuze 

                                                 
43

 Polostrukturované interview se používá v případě, kdy potřebujeme zjišťovat minulost, pocity 

nebo zkušenosti respondenta (Hendl, 2005). Je kombinací výhod strukturovaného 

a nestrukturovaného interview a usnadňuje výzkumníkovi práci v oblasti získávání a třídění dat 

(Reichel, 2009). 
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a vyrovnáním jejich stanovisek, uvolněním psychických zábran vedoucích 

k snadnějšímu odhalení svých postojů, myšlenek a pocitů v běžném životě (srov. 

Hendl, 2005).   

Výzkum v rámci ohniskové skupiny byl proveden se čtyřmi, víru 

praktikujícími zaměstnanci hospice, přičemž jeden z nich byl duchovní.  

 

4.5 Postup získávání dat 

 

Jednotlivé rozhovory a ohniskové skupiny probíhaly v předem 

domluvených termínech v prostorách hospice a všechny byly zvukově nahrávány. 

Individuální rozhovory nepřesáhly dobu 40 min. a ohnisková skupina 120 min. Při 

průběhu ohniskové skupiny s víru praktikujícími zaměstnanci byla přítomna 

i vedoucí mé práce PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D. Zaměstnanci byli na tuto 

skutečnost upozorněni předem a dotazováni, zda s tím souhlasí. Nikdo nebyl proti. 

Za přítomnost dr. Baštecké jsem byla velmi ráda, jelikož mi dodala potřebné 

jistoty, že nejsem na to sama. V průběhu ohniskové skupiny zasahovala do 

scénáře doplňujícími otázkami, kterými napomáhala k pochopení jádra věci. 

Vzhledem k tomu, že účastníci této skupiny byli každý jinak výřečný, dohlížela 

i na to, aby se dostal ke slovu každý přibližně ve stejné míře. Tudíž musela 

i někdy eliminovat přílišnou snahu odpovídat jednoho z účastníků.          

 

4.6 Postup analýzy dat  

 

Jak jsem již uvedla výše, rozhodla jsem se analyzovat získaná data pomocí 

Interpretativní fenomenologické analýzy (IPA). Tuto metodu jsem zvolila proto, 

že se snaží porozumět žité zkušenosti člověka, zaměřuje se na jeho pohled a snaží 

se tuto zkušenost interpretovat (Smith, Osborn, 2003). IPA vznikla na půdě 

psychologie, je poměrně nová a stále se vyvíjející. Teoreticky vychází 

z fenomenologické filozofie, hermeneutiky a idiografického přístupu. Díky 

fenomenologické tradici se IPA zaměřuje na kvalitu a strukturu individuální 

zkušenosti, zajímá se o osobní vnímání, názory jedince a zároveň si uvědomuje, 

že zkušenost nelze prozkoumat vždy a zcela, neboť si je vědoma jistého vlivu 
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výzkumníka i zkoumaného jedince a jejich vzájemné interakce. 

Z hermeneutického přístupu si IPA přivlastnila zejména zaměření na to, jak 

člověk věci interpretuje a přisuzuje jim význam. Idiografický přístup zase 

inspiroval tuto analýzu v jejím zaměření se na detailní prozkoumání určitého 

případu. Odtud název interpretativní fenomenologická analýza. (Smith et al., 

2009). 

IPA počítá s postoji výzkumníka, jeho přesvědčeními, osobními prožitky, 

nahlížením na svět a bere je jako nástroj k porozumění zkušenosti dalších lidí. 

Díky badateli tak IPA získává interpretace žité zkušenosti účastníka výzkumu 

(Smith, Eatough, 2008). Dobrá analýza dle IPA by měla vyvažovat 

fenomenologický popis s interpretací vhledu a tyto interpretace kotvit 

v respondentově vysvětlení (Smith et al., 2009). 

Celkově nemá IPA přesně předepsanou metodologii a sami autoři uvádí 

spíše určité postupy a doporučení, kterými je dobré se řídit (Smith, Eatough, 

2008). Mezi tyto postupy (fáze) analýzy patří:  

- analýza prožitkových tvrzení, popisů a porozumění každého z respondentů, 

řádek po řádku z textového přepisu rozhovoru, 

- rozpoznání vynořujících se vzorů (témat) v tomto prožitkovém materiálu, 

zdůrazňování konvergencí a divergencí (rozdílů a shod), jedinečných nuancí 

(rozdílů) a společných prvků, 

- otevření dialogu mezi výzkumníkem, daty a výzkumníkovými 

psychologickými poznatky o tom, co to může znamenat pro účastníky, že se 

zabývají takovými věcmi v daném kontextu (zde začíná převažovat 

interpretativní fáze IPA), 

- rozvinutí struktury, rámce či gestaltu, který ilustruje vztahy mezi tématy, 

- organizace tohoto materiálu do podoby umožňující, aby se dala vysledovat 

cesta od úvodních poznámek v přepisu, přes úvodní podoby shluků a rozvoje 

témat, až k finální struktuře témat, 

- sepsání kompletní narace, zdokumentované detailně okomentovanými 

citacemi surových dat, která provádí čtenáře skrze celý proces interpretace, 

obvykle po jednotlivých tématech, a případně doprovázené vizuální pomůckou 

ve formě diagramu či tabulky pro lepší přehlednost, 
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- reflexe vjemů, konceptů a procesů, se kterými výzkumník do procesu získání 

a zpracování dat vstupoval a které se objevovaly v jeho průběhu (srov. Smith 

et al., 2009, s.79–80). 

 

Tyto jednotlivé fáze lze převést do podoby konkrétních kroků, které 

mají sloužit zejména jako praktické vodítko začínajícího výzkumníka. Zkušenější 

výzkumník si může dovolit jednotlivé kroky různě modifikovat, ovšem za 

předpokladu, že budou zachovány principy a metody IPA a budou přítomny 

všechny důležité fáze (Smith et al., 2009, s. 82-103).  

  

4.6.1 Analýza dat v rámci třech skupin respondentů  

1. Přepis jednotlivých rozhovorů 

 V úvodní fázi jsem nejdříve doslovně přepisovala jednotlivé nahrávky, 

včetně pauz ve vyjadřování, smíchu, zvýšení hlasu apod.   

 

2. Opakované čtení surových dat 

 V tomto kroku jsem si několikrát rozhovory pročítala, abych jim 

porozuměla jako celku a snažila jsem se také porozumět životním světům 

jednotlivých respondentů. Již v tomto kroku jsem si dělala na okraj textu své 

poznámky, různé asociace a tučně zvýrazňovala pasáže, o kterých jsem si myslela, 

že by mohly být důležité. 

 

3. Přiřazení kódů 

 Pro celkovou přehlednost, jsem ke každému rozhovoru přiřadila kódy, aby 

pak bylo možné jednotlivá témata (významové jednotky) snadněji v textu 

dohledat (viz tabulka). 

 

Kódy 001 – 198 199 – 413 414 – 1485 1486 – 1600 

Respondenti R7 R8 R1 – R4 R5, R6 
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4. Hledání významových jednotek - témat 

 V dalším čtení jsem v rozhovorech hledala významové jednotky, témata, 

která mi nějakým způsobem odpovídala na mé výzkumné otázky. Pod tyto témata 

jsem pak zařazovala jednotlivé, spolu související, tučně zvýrazněné citace.       

 

5. Opětovné vytřídění konečných témat  

 V takto rozčleněném textu jsem si ještě pomocí barev zvýraznila jednotlivé 

kategorie (např. jaké podmínky vytváří hospic a jeho zaměstnanci a jaké nejbližší 

okolí pacientky). Pro větší přehlednost jsem si vytvořila tabulku, kde jsem opět 

jednotlivá témata, kategorie dle jejich významu vkládala a opět si za okraj psala 

své poznámky a asociace, které mě třeba nově ještě napadly.  

   

6. Zpráva o výzkumu  

Na závěr celé analýzy jsem se snažila identifikovaná témata převést 

do narativní podoby a seřadit jednotlivé podmínky, které vytváří hospic 

a pacientova rodina (v mém případě dcera a rodinná známá) proto, aby pacient 

přijal křesťanskou víru. Jednotlivé pasáže jsem prokládala citacemi respondentů 

tak, abych podložila výběr daného tématu, dokreslila a lépe objasnila celkovou 

problematiku. 

 

4.7 Výsledky výzkumu 

 

Cílem výzkumu bylo popsat souvislosti a podmínky v hospici a rodině, 

v nichž dochází k pacientovu otevření se křesťanské víře. Vycházela jsem 

z konkrétního příběhu pacientky, která se dala v hospici pokřtít. Pacientka byla 

v době výzkumu již po smrti; na souvislosti jsem se ptala jednak zaměstnanců 

hospice, jednak pacientčiny dcery a rodinné známé, která zároveň v hospici 

pracovala. Shodou okolností (viz kap. 4.2 Zkoumaný soubor) jsem mluvila zvlášť 

s věřícími a zvlášť s nevěřícími zaměstnanci hospice.  

Výzkumné otázky odvozené z cíle výzkumu zní:   

a) Za jakých souvislostí se pacientka nechala v hospici pokřtít? - Jaké 

byly podmínky jejího otevření se víře? 

b) Jak tomu její okolí rozumělo?  
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c) Rozumí tomu jinak věřící (vs. nevěřící) zaměstnanci hospice a jinak 

lidé, kteří pacientku znali před hospitalizací?  

 

 Nyní předkládám výběr odpovědí na výše uvedené otázky, které vzešly 

z jednotlivých výzkumných skupin respondentů. Na jejich základě jsem pak 

pojmenovala souvislosti a podmínky vedoucí k možnému otevření se ke 

křesťanské víře. 

 

4.7.1 Výsledky třetí skupiny respondentů - dcera pacientky a rodinná známá 

 Z důvodu lepšího pochopení chronologie celého příběhu jsem výsledky 

třetí skupiny respondentů zařadila na první místo. 

 

Stručná anamnéza pacientky, paní Hany, z vyprávění pacientčiny dcery 

a rodinné známé 

Rodinu pacientky zastupuje její dcera a rodinná známá (R7 a R8). Této 

pacientce jsem dala smýšlené jméno pro účely tohoto výzkumu, paní Hana. Paní 

Hana byla v hospici hospitalizována několik měsíců, během kterých se rozhodla 

pro křest v katolické církvi. V rozhovoru s její pozůstalou dcerou a rodinou 

známou jsem se snažila zjistit, jak k tomu vlastně došlo a jak se k tomu stavěly 

samotné dvě nejbližší ženy pacientky, které jsou samy necírkevní a zda jí jako 

nejbližší okolí vytvořily nějaké podmínky pro to, aby víru přijala.   

Mám-li ANAMNÉZU interpretovat svými slovy a uvést podmínky 

a souvislosti, které dle mého názoru hospic a „rodina“ pro pacienta vytváří, aby 

přijal křesťanskou víru, začnu domněnkou:  

Paní Hana už v dětství mohla zažívat pocit nepřijetí, když se ocitla 

v dětském domově a ztratila teplo svého domova. Manželský vztah nebyl asi také 

ideální a proto se snažila, aby její děti rozdělení rodiny nezažily. Muselo to často 

znamenat potlačení svých vlastních potřeb na úkor dětí a rodiny. Když pak ani 

přes nemoc nenacházela v manželovi oporu, dostává se do hospice.  

Paní Hana trpěla ischemickou chorobou srdeční neboli ve zkratce CHOPN. 

Do čerčanského hospice se paní Hana dostala po sérii hospitalizací v nemocnici 

kde, jak se vyjadřuje její dcera: „byl úplně příšernej přístup a žádná péče“ (002, 

003, 006). Paní Hana neměla naději na uzdravení, tudíž „nebyla pro nemocnici 



 68 

lukrativní pacient“ (003), „sanitku potřebujou lidi, kteří bojujou o život a je tam 

vidět výsledek“ (012, 013), popisuje její dcera celou situaci. Od hospice si blízké 

ženy slibovaly hlavně „lepší péči“ (209), což se jim v průběhu hospitalizace 

potvrdilo „péče vo ty lidi je úžasná (108, 109), člověk opravdu viděl maximum“ 

(117).  

Život paní Hana neměla jednoduchý (viz 271). Už „dětství neměla nic 

extra“ (156, 157), byla prvorozená ze čtyř sourozenců, ale matka péči o děti nějak 

nezvládala, proto „do dvanácti let byla v dětským domově“ (161). Pak se vrátila 

domů a „pomáhala mámě s výchovou“ (167) svých mladších sourozenců, bratra 

a dvojčat. Matka paní Hany byla silně věřící, ale své děti pokřtít nenechala.  

 V dospělosti se paní Hana provdala, ale „celý manželství /byl/ nějaký 

problém“ (125, 126). Paní Hana měla dvě dcery a jednoho syna. I když jí 

manželství moc neklapalo, snažila se rodinu udržet pohromadě a celý život se 

snažila o rodinu starat. Dcera popisuje matčinu snahu udržet rodinu za každou 

cenu pohromadě. „Chtěla pro děti rodinu“ ale „to jí sebralo strašně moc sil“ 

(153, 154). Když paní Hana zemřela, rozpadla se i rodina (viz 144).  

 Syn a manžel v tom předchozím životě /před hospicem/ moc nefungovali 

(viz 373, 377), ani zde /v hospici/ se moc nevyskytovali (viz 373) a „nebyli 

schopni, aby si vlastně s ní vyřešili věci, který.. jí.. myslím si, že možná i je, trápily 

celý život“ (383, 384). Když začala její nemoc „spoustu let se neměla z čeho 

těšit“ (298), doma byla uvázána na lůžko (049), dva roky zavřená v bytě (182), 

manžel se o ní nestaral (050), více méně jí i psychicky týral (051), péče jejímu 

manželovi byla hrozně za těžko“ (121, 122).  

Když se paní Hana ocitla v hospici, chytila paradoxně novou chuť 

do života (viz 105, 106). Dle vyprávění dcery, těšil maminku zájem lidí. Paní 

Hana byla v hospici velmi oblíbená a zaměstnanci hospice jí měli hrozně rádi. 

„Lidi /z hospice/ tady mámu navštěvovali (031), chodili v průběhu jeden, druhej 

farář“ (032). Máma „tady kvetla (046), tady začala znovu žít, tady byla zase 

člověkem, dalo jí to chuť do života“ (048). „Cítila se potřebná (053), byla zase 

užitečná a někdo jí pochválil“ (052). „Hospitalizace v hospici byly pro ni 

nejkrásnější měsíce života“ (237, 238). „Měsíce, které tady prožila, tak prožila 

vlastně ve spokojenosti, kdy se na ten svět smála (299, 300), furt jí vidím, jak se 

směje“ (114, 115). Paní Hana byla „nadšená, spokojená a vyrovnaná (238, 239, 

355), po těch letech, kdy se starala o ostatní, tak se někdo staral o ní... (301), 
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začala myslet sama na sebe, na svoje potřeby“ (243, 244). „Začala se zamýšlet 

sama nad sebou“ (246), nad tím, „co je v životě opravdu důležité“ (252, 253). 

„Věděla, že vlastně prochází tou... poslední… etapou života, takže si musí svoje 

věci urovnat“ (265, 266). „Manžela a syna řešila s tím Bohem“ (380). 

V hospici paní Hanu zapojili do činnosti, začala chodit do Centra denních 

služeb (dále jen CDS
44

) i na pravidelné bohoslužby.    

Během měsíců strávených v hospici, přišla paní Hana na to, že ji víra 

hodně posiluje (viz 222). Začala si být „stoprocentně jistá, že se chce nechat 

pokřtít, že v Boha věří“ (236, 237). Rodinná známá usuzuje, že „kdyby nebylo tý 

víry, tak si myslím, že spoustu věcí by neudělala nebo by furt přemýšlela nad tím, 

co udělala špatně“ (268, 269). „Hodně jí to pomohlo“ (080), dodávalo jí to 

strašně moc síly (079) a vírou v sobě našla ten vnitřní klid“ (356). „Po tom křtu 

už byla taková vyrovnanější a přestože nebyla smířená s rodinou, byla smířená 

s Bohem“ (305, 306). 

K tomu, jak se paní Hana dostala k rozhodnutí nechat se pokřtít, mluví 

rodinná známá takto: paní Hana „přišla v hospici víc do styku s náboženstvím, 

protože je tady kaple, jsou tady dvakrát týdně bohoslužby (210, 211) 

„praktikování křesťanství je zde na denním pořádku“ (212). 

Rozhodnutí pro křest paní Hany, rodinnou známou mile překvapil (viz 

220, 221), ale považuje to za „vyústění toho, jak ten pohled na svět měnila sama“ 

(230, 231).  „Šla za tím, co bylo pro ní v tu chvíli nejlepší“ (222, 223) „a přišla 

na to, že ta víra jí hodně posiluje“ (221, 222). 

Dcera paní Hany křest očekávala „čekala jsem, že to přijde“ (033). Matka 

paní Hany byla silně věřící (viz 034) a tak i ona sama byla jako dítě k víře vedena 

(viz 035). Proto jí rozhodnutí její matky pro křest nijak nepřekvapilo a „vzala to, 

jak to bylo“ (042, 043). „Bylo to pro mě úsměvavý v tom, že se křtí malý děti 

a najednou příjde starší dáma a nechává se tady křtít“ (043, 044).  

Paní Hana se zajímala o názor své rodiny. Dcera nechala rozhodnutí plně 

na ní viz 070: „mami, to je čistě na Tobě; nabízej ti tu možnost, nevidím důvod, 

proč toho nevyužít“ (071). 

Rodinná známá uvádí, že prostředí hospice a víra v něm přítomná dala 

paní Haně naději (viz 271). Ta víra v hospici je nesena těmi lidmi, co tady pracují 

                                                 
44

 CDS připravuje pro pacienty hospice různé volno-časové aktivity, např. hudební odpoledne, 

předčítání knih, keramiku, malování na hedvábí, pečení cukroví, výroba šperků apod. 
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(viz 278, 279). „Lidé, kteří v něco věří nebo i praktikují nějakou tu víru, tak jsou 

k sobě ohleduplnější i lidštější, chovají se k sobě jinak“ (213, 214, 215). 

„Přemýšlejí nad životem a nad chováním trošičku jinak než ti lidi, kteří v nic 

nevěří“ (281, 282). Ale je tady i „spousta zaměstnanců, kteří víru nepraktikují 

a přesto dokážou nabídnout to duchovno“ (290, 291).  

Pracovníky hospice si dcera paní Hany velmi chválí a říká, že i jí samotné 

hospic pomohl (viz 083). Získala jsem zde nové přátele (viz 093), našla jsem zde 

lidi, kteří opravdu podrželi a snažili se pomoci (viz 092, 094, 095).  

Za paní Hanou také docházeli duchovní, kteří jsou v hospici k dispozici 

každému z pacientů. Proč si paní Hana vybrala pro křest právě katolickou církev 

se pokouší vysvětlit rodinná známá: „pan farář z katolické církve.. je nejhodnější.. 

a řekla bych.. nejvyrovnanější a možná i nejvíc zkušený (317, 318), s ním si 

vlastně prošla rekapitulací celého svého života (322) a hodně mu věřila (323). 

Navíc to bylo i trošičku dané, protože u nás ta katolická víra dominuje“ (315, 

316) 

Hospic jako takový „je hodně o člověku“ (215, 216), „opravdu je tady 

kladenej důraz na tu lidskost (287), že si myslím, že pokud by tady ta víra nebyla, 

tak by to tak nebylo“ (288). Hospic se „o ni postará jako o důstojného člověka“ 

(174). „Umřela spokojená“ (115, 116). 

„Tady ta víra a ti duchovní, prostředí toho hospice a toho křesťanství tak 

jí přesvědčilo o tom, že dělá dobře“ /že se rozhodla pro křest/ (240-242).  

 

a) Za jakých souvislostí se pacientka nechala v hospici pokřtít a jaké byly 

podmínky jejího otevření se víře (z pohledu dvou blízkých žen pacientky): 

 

Podmínky: 

 

1. pocit přijetí a důstojnosti  

Dle výpovědí dvou blízkých žen by se dalo říct, že paní Hana nabyla v hospici 

pocit přijetí a důstojnosti.    

- …prostředí tady /v hospici/ je hodně o člověku. (215, 216).  

- Opravdu je tady kladenej důraz na tu lidskost (287), že si myslím, že pokud 

by tady ta víra nebyla, tak by to tak nebylo. (288).  
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- A nedělali tady ty lidi to pro peníze, ale dělají to proto, že je tady člověk, 

je tady bližnej, kterýmu se opravdu ta pomoc musí dát. (095-097) 

- …v tý nemocnici takovej čas na tydlencty pacienty není. Tady se jim 

věnuje veškerý maximum. (102, 103) 

- ...oni se o ni postaraj jako o důstojného člověka (174) 

 

2. užitečnost, smysl života, uvědomění si vlastní hodnoty 

Paní Hana se začala cítit znovu užitečná, nalezla nový smysl proč žít, 

uvědomila si, že i ona má svou vlastní hodnotu, že její život je důležitý. Zapojila 

se do společnosti, mezi návštěvníky CDS, kde pomáhala pracovníkům s přípravou 

materiálů pro ostatní návštěvníky centra, a také začala navštěvovat bohoslužby. 

- …tady /v hospici/ kvetla. (046) 

- …zapojili jí /v hospici/ do činnosti. (051, 052) 

- …byla zase užitečná a někdo jí pochválil. (052) 

- …cítila se potřebná. (053) 

- …/byla/ spokojená a vyrovnaná. (238, 239) 

- …začala myslet sama na sebe, na svoje potřeby. (243, 244) 

- …furt ji vidím, jak se směje. (114, 115) 

- …tady našla rovnováhu. (299) 

- …měsíce, které tady prožila, tak prožila vlastně ve spokojenosti, kdy se na 

ten svět smála… (299, 300) 

- …maminka myslí na sebe a dělá věci, které... si myslí, že jsou pro ní 

dobré… (353, 354) 

- …/byla/ nadšená a spokojená... (355) 

- …začala chodit na bohoslužby… (225, 226) 

- …jsem jí tady viděla chodit do Centra denních služeb... (224, 225) 

 

3. hospic jí nabídl prostor k rekapitulaci, k přemýšlení nad svým životem  

- …začala se zamýšlet sama nad sebou (246) 

- …co je v životě opravdu důležité (252, 253) 

- …věděla, že vlastně prochází tou... poslední… etapou života, takže si musí 

svoje věci urovnat. (265, 266) 

- Člověk ty hodnoty přehodnotí, úplně. Strašně moc. (185, 186) 
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- …spousta lidí, kteří tu víru nepraktikovali, tak na sklonku života s tím 

Bohem rozprávěli... a rovnali si to s ním. (392, 393)  

- …i když v toho Boha nevěří, tak stejně ten život si nějak zúčtovat musí 

a myslím si, že... pak ten Bůh nastoupí vždycky... (405, 406) 

 

4. zaměstnanci v hospici nabízejí víru a naději  

- …praktikování křesťanství na denním pořádku. (212)  

- …hospic založily tři církve. (206) 

- …/paní Hana/ přišla v hospici víc do styku s náboženstvím, protože je tady 

kaple, jsou tady dvakrát týdně bohoslužby. (210, 211) 

- …prostředí a ta víra jí dala naději… (271) 

 

5. víra (duchovno) byla v těch lidech okolo ní  

- …tady ta víra a ti duchovní, prostředí toho hospice a toho křesťanství tak 

jí přesvědčilo o tom, že dělá dobře /když se rozhodla pro křest/ (240 – 242) 

- …pokud člověk věří, tak nepotřebuje honosný chrámy, ale víceméně ta 

víra je v tom člověku... (064, 065) 

- …lidé, kteří v něco věří nebo i praktikují nějakou tu víru, tak jsou k sobě 

ohleduplnější i lidštější , chovají se k sobě jinak. (213, 214, 215) 

- Protože ať je to jak chce, ať je někdo věřící nebo nevěřící, samozřejmě to 

záleží na lidech (277, 278) 

 

Souvislosti: 

 

1. Zájem lidí, přítel na cestě (souvislost s podmínkou č. 1) 

Paní Hana se podle výpovědí dvou blízkých žen v hospici těšila zájmu lidí 

okolo ní. Byla najednou pro někoho důležitá, někoho zajímalo, jak se má a jak se 

cítí. Docházeli za ní také duchovní, kteří si získali její důvěru i psycholožka, která 

se posléze stala její kmotrou při křtu.  

- …farář s paní Hanou rozmlouval (320, 321), s ním si vlastně prošla 

rekapitulací celého svého života (322), hodně mu věřila (323) 

- …chodili v průběhu jeden, druhej farář (032), buď tam byl jeden nebo tam 

byl druhej (082) 

- …kmotra má zájem (037) 
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- …lidi tady mámu navštěvovali (031) 

- …mluvila s duchovními (225) 

 

2. zájem zaměstnanců nejen o pacienta, ale i jeho rodinu 

Zájem zaměstnanců o rodinu paní Hany napomohl k lepšímu pochopení 

duchovna ze strany nejbližších a zároveň tak vedl k jejímu otevření se víře.   

- …i mě to tady /v hospici/ pomohlo… (083) 

- …vyslechl a dokázal mi poradit. (085) 

- …člověk, kterej mě neposílal pryč, ale kterej mi pomoh… (091) 

- …lidi tady opravdu podrželi… (092) 

- …lidi, kteří se snaží pomoct... (094, 095)  

 

3. zprostředkovaná zkušenost paní Hany s lidmi mimo rodinu (chovají se k ní 

lépe než manžel a syn)  

Paní Hana si v hospici dle výpovědi blízkých žen zažila to, že se k ní 

prakticky „cizí“ lidé (zaměstnanci hospice) chovali lépe než její manžel a syn. 

Cítila se zde lépe než doma. To už ovšem vyplývá z celkové situace rodiny, jak ji 

popisuje dcera pacientky:  

- …neměla život jednoduchý… (271) 

- …manžel se o ni nestaral (050), více méně jí i psychicky týral… (051) 

- …péče jejímu manželovi byla hrozně za těžko… (121, 122) 

- …jeho návštěvy byly takový, že ona byla rozhozená… (179, 180) 

- …celý manželství nějaký problém… (125, 126) 

- …neuváděla, že manžela má (176) 

 

4. Vliv závěrečného stádia života na ujasnění si postoje k duchovnu  

 Poslední podmínka je společným jmenovatelem obou kategorií (a) i (b). Je 

to skutečnost, že pacient hospice je defakto v závěrečné etapě svého života. Což 

souvisí s tím, že člověk rekapituluje svůj život a otvírá zde otázku víry, ať se s ní 

v životě setkal dřív nebo ne.   

- …je logický, i pro toho člověka, který v životě v Boha nevěřil nebo 

nepraktikoval.. tak stejně se k němu na sklonku života obrátí... (389-391) 
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- …by mě v životě nenapadlo, že člověk který nevěřil nebo tu víru celá léta 

nepraktikoval se na sklonku života vlastně takhle rychle obrátí zpátky k víře… 

(217-219) 

- …spousta lidí, kteří tu víru nepraktikovali, tak na sklonku života s tím Bohem 

rozprávěli.. a rovnali si to s ním... (392, 393)  

- …i když v toho Boha nevěří, tak stejně ten život si nějak zúčtovat musí 

a myslím si, že.. pak ten Bůh nastoupí vždycky... (405, 406) 

 

b) Jak tomu rozumělo její okolí?  

 

1. Otevřený postoj dcery a rodinné známé k otázkám víry  

- …víře se nebráním. Víceméně... věřím, že něco je… (063)  

- …třeba létama se třeba i já nechám pokřtít… (256) 

- …možná i částečně věřím v Boha, jenom nepraktikuju… (330) 

 

2. Dcera a rodinná známá nechávají paní Hanu svobodně se rozhodnout 

a akceptují její rozhodnutí 

- …mami, to /rozhodnutí/ je čistě na Tobě… (070) 

- …jsem to vzala, jak to bylo (042, 043), žádnej problém mít nebudu… (026, 

027) 

- …nabízej ti tu možnost, nevidím důvod, proč toho nevyužít… (070, 071) 

- …šla za tím, co bylo pro ní v tu chvíli nejlepší… (222, 223) 

 

3. Nejbližší ženy paní Hany mají náboženské základy z dětství (babička, škola) 

- …maminky máma byla silně věřící… (034) 

- …do šesti let mě vychovávala… (035) 

- …člověk byl i vedenej… (035) 

- …víru mi objasňovala babička… (327) 

- …táta je pokřtěnej, mamka není a proto nás vlastně jakoby nechtěli 

pokřtít… (332, 333) 

- …měli jsme náboženství i na základní škole… (334) 

- …pan farář byl teda taky hodnej a vždycky nám tak hezky vysvětloval... 

(335, 336) 
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4.7.2 Výsledky první skupiny respondentů – „věřící“ zaměstnanci hospice 

 

a) Za jakých souvislostí se pacientka nechala v hospici pokřtít? – Jaké byly 

podmínky jejího otevření se víře?  

 

Podmínky: 

  

1. Prostředí, které konfrontuje pacienta s křesťanskou otázkou, nabízí jak péči 

o tělo, tak i o ducha  

- …prostředí, který je otevřený pro to, aby se lidi vystavovali tý konfrontaci 

s křesťanskou otázkou. (422, 423) R3, …já jsem věděla, že je to jakoby 

křesťanský zařízení... s tou křesťanskou... myšlenkou jakoby dát těm 

lidem... nebo nabídnout aspoň všechno... jak tu jako péči o tělo, tak i toho 

ducha, duši... (453-456) R1 

- …s tou křesťanskou péčí... nemám to taky úplně zvládnutý nebo vyřešený, jak 

to těm lidem podat. (458,459) R1.  

 

2. Kontrast přístupu nemocnice vs. hospic 

- Tady je nesrovnatelná... jakoby kvalita tý péče, oproti standardnímu 

systému, takže už jsme hodný jenom tím, že existujem tak jak existujeme. 

(1241 – 1243) R1 

- …hezká péče, hezký je vztah k těm lidem… (465) R1 

- …my vlastně si tam /v Centru denních služeb, dále jen CDS/ s nima 

/s pacienty/ hrajem, zpíváme a tak… (533,534) R2 

- …takový zařízení sem patří… (1149, 1150) R2 

  

3. …člověk to /víru/ musí žít a mít sám, aby to moh dát… (460-462) R1 

- …jako duševně jsou tady /pacienti/ ještě furt... trošku sami a... duchovně 

mi to přišlo pochopitelný, protože člověk to /víru/ musí žít a mít sám, aby 

to moh dát… (460-462) R1 

- …věřících lidí je tady menšina, tak chápu, že ti ostatní jim to /víru, 

duchovno/ přeci nemůžou předávat, když to sami nemaj… (462 - 464) R1 
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4. Zaměstnanci mají zkušenost s doprovázením umírajícího 

- …s toudle tou prací, jak je to hrozně velkej dar todleto, tu zkušenost 

/s umíráním/ mít a vědět, že... že umřít se jako dá. 1211, 1212 R1 

- …umírající člověk je jako úplně normální člověk… (493) R3 

- …já sama jsem nevěděla, co to je? Jakoby doprovázet toho umírajícího… 

(1204, 1205) R1 

- …strašně to téma /umírání/ vymizelo z života a z rodin… (1199) R1 

- …není to věc, kterou musím prostě.. nechat na nemocnici, vytěsnit, protože 

nevím, co to je… (1213, 1214) R1 

- Já bych si přál, aby v každý nemocnici bylo hospicový oddělení... (1461) 

R4 …to by bylo přirozený… (1462) R4  

- …že jsou hospici samostatný, to vidím jako důkaz toho, jak jsme tu smrt 

vytěsnil…i (1463, 1464) R4 

 

5. Unikátní spolupráce duchovních z různých denominací - …tady není čas na 

nějaké konfesní záležitosti… (837, 838) R4 

- …oni /pacienti/ nevědí v čem jsou ty rozdíly a je jim to ukradený a dobře 

tak. (839, 840) R4.  

- …o ně /pacienty/ se můžeme starat jako tým, nerozlišujeme ten je to, druhý 

to.“ (840, 841) R4, …všichni se snažili jí /paní Haně/ v nejkratším 

možným čase pomoci. (929, 930) R4.  

Blíže situaci popisuje jeden z duchovních:  

- …spolupráce mezi církevní je, tady v hospicu, jako musím říct, že 

unikátní… (912, 913) R4, …a právě to je krásný, evangelík s ním mluví, 

katolík ho zaopatří… (836, 837) R4, …dokonce jsem byl i na pohřbu, 

kde jsem mohl jako evangelík mluvit, i když to byl katolický pohřeb, to 

bylo unikátní. (834, 835) R4.  

 Nejde o to nechat se pokřtít v té či oné církvi, ale navázat vztah s Bohem. 

- …osobní vztah k Ježíši... je důležitej a církev mi dává pravomoc, tak udělej 

ty svátosti. Ale bez toho osobního vztahu, jenom naučeném dogmatikou, 

bych byl vyřízenej, v hospicu určitě. (1180-1182) R4, …kdybych věřil jen 

v dogmatické náboženství, tak bych těm lidem neměl, co nabídnout. 

Protože ty dogmata oni nestihnou zpracovat.“ (1173-1176) R4. 
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Souvislost s podmínkou č. 5 - Farář součástí týmu  

- …když pracujete tady, tak jste součástí týmu… (1166) R4, i …farář musí 

být součástí týmu. (1172) R4. 

 

6. Aktivní duchovní život „věřících“ zaměstnanců 

 Věřící zaměstnanci zvou do své práce i Boha a spoléhají na jeho vedení:  

- …prostě si tam sednout a připustit si to, co Pán Bůh dá, to udělám… 

(1024, 1025) R1,  

- …nechat se Pánem Bohem prostě nějak směřovat… (1035) R1,  

- …jenom se prostě modlit, protože vůbec nic jiného se nedá dělat… (1011, 

1013) R1, 

- …to, co já se modlím uvnitř, tak Pán Bůh s ní /s pacientkou/ může 

pracovat. (1032, 1033) R1.  

- …jsem se za ní modlil, když měla ten odchod jakoby, to jí rozsvítilo a začla 

polehoučku na bohoslužbu chodit znovu. (735, 736) R4. 

- …cejtím často modlit se nahlas a taky si říkám, abych nezneužila toho, že 

ona nemůže říct už „držte hubu“. (smích) (1029, 1030) R1 

- ...vzala jsem Bibli… otevřela jsem místo, který mi přišlo pro toho člověka 

úplně, tak jsem mu ho přečetla, pomodlila jsem se a měla jsem takový 

pocit úlevy, že... to je to, co... asi jako... mělo bejt… (1037 – 1040) R1 

 

Souvislost s podmínkou č. 6. …ten barák prostě stojí na Pánu Bohu. (1290) R1 

- V práci v hospici si uvědomuji na čem skutečně záleží (1088, 1089) R4.  

- …já jsem se hodně posunula ve víře… (1152) R2,  

- …díky hospici se mě hodně změnil život ve víře… (1155, 1156) R2.  

- …furt mě to znova upozorňuje, že... jako je to jenom vo Ňom.. /o Bohu/ ale 

jenom, no. (1459, 1460) R1 

- Pán je prostě úplně větší. (1272) R1.  

- …fakt hodně je důležitý tady ta víra… (1436, 1437) R2,  

- …nechci říct, že s tou vírou je to jednodušší, ale je tady něco, co se ještě 

může jakoby navíc… (1438, 1439) R2.  

- …můžeš říct Pánu Bohu, že nevíš, jak na to, ať to udělá von… (smích) 

(1441) R3 
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- …vstoupím /do pokoje pacienta/ a... ať něco řeknu nebo neřeknu, prostě 

nechávám to Bože na Tobě a stane se, že vejdu a neřeknu nic a odejdu, 

jenom se na sebe podíváme a to je všechno. (1444-1446) R2. 

- …tady se o tom furt přesvědčuju znova, že.. bez Pána Boha opravdu nic… 

(1450, 1451) R1,  

- …s Ním /Bohem/ se to dá projít a je to pak jakoby hezký den i pro ty lidi 

i pro mě. A má to smysl. A jakmile tam jdu sama a myslím si, že ty svaly už 

tam jsou a tak. Nebo, nebo se ho /Boha/ prostě nedržím, tak to ztrácí, celej 

jakoby hospic, ta myšlenka smysl. (1454 – 1457) R1. 

 

7. Navázání osobních kontaktů s pacienty  

- …/s pacienty/ si můžeme povídat nebo když mám šanci jít na pokoj za 

něma a tak, tak jsou to moc krásný chvilky a vážím si jich. (1161, 1162) 

R2,  

- A strašně se mi líbí, když tady ti pacienti navazují i osobní přátelství 

(1468, 1469) R4.  

- …příbuzný se strašně divili, že se farář stal jeho kamarádem... (893, 894) 

R4.  

- …všichni dohromady /personál i pacienti/ jedli zmrzlinu a povídali si, tak 

jako když se lidi sejdou v cukrárně… (1268, 1269) R4. 

 

8. Duchovní péče poskytována po křtu vedla k dalšímu prohlubování 

a vysvětlení víry 

- …vysvětlil jsem jí princip křtu... vlastně po křtu… (723) R4 

- Zpětně, když jsme mluvili o tom křtu, tak se rozsvítila, začala chodit na 

bohoslužbu, a my jsme zase viděli, že to mělo ten dobrý konec. (939-941) 

R4 

- …rozhovor potom, o tom křtu byl velmi důležitej, krásnej. (942) R4 

- …bez toho rozhovoru si myslím, že by se dále jako zlobila. (943, 944) R4 

- …nevěděla jaksi, jak si to /ten křest/ prostě srovnat. (944) R4 

- …neměla ty informace, takže se snažila si to vysvětlit po svým no. Neměla 

ten čas… (945, 946) R4 

- …ten rozhovor /po křtu o křtu/ byl klíčovej… (946) R4  
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- …někteří lidi mají po křtu větší problémy než před křtem… (1058, 1059) 

R4 

 

Souvislosti: 

 

1. Tady se modlitba i čeká, je to křesťanská firma; spokojenost zaměstnanců na 

pracovišti 

- …je to krásné pracovat v křesťanském prostředí ještě jakoby… je to velký 

rozdíl proti tý nemocnici, kdy to prostě žádoucí není a, a stojí to daleko víc 

jakoby odvahy, kterou jsem prakticky nenašla si k někomu sednout 

a modlit se. Tak to je povzbudivý, že tady se to jako může... nebo dokonce 

ještě čeká. Asi mě to ovlivnilo víc než v tom vztahu s Pánem Bohem a ve 

víře, v životě... (1189 – 1194) R1 

- …že je to křesťanský zařízení jsem věděla a to je zase věc, která mi blízká 

byla… (450, 451) R1 

- …jsem si v duchu říkala, že bych tady ráda pracovala… (518) R2 

- …byl sem z něj teda úplně nadšenej... z prostředí… (416, 417) R3 

- Jako opravdu jsem tu spokojenej, ale udržet tu firmu, aby byla křesťanská 

nebo ty vztahy byly křesťanský, tak to i v myšlenkách hospice, je opravdu... 

dřina... (1432-1434) R4. 

 

b) Jak tomu okolí rozumělo? 

 Z této skupiny se výzkumem nepodařilo zjistit nějaké konkrétní podmínky, 

které by dcera a rodinná známá paní Hany vytvářela. Co však mohlo souviset 

s přijetím křtu paní Hany je fakt, že byla velice milou a vyhledávanou osobou pro 

zaměstnance, dalo by se říct, že s ní byla velice dobrá spolupráce. Což mohlo vést 

k častějším návštěvám a debatám právě na toto téma.   

 Proto zde uvádím podmínku, která mohla přispět k přijetí křesťanské víry 

pacientkou:  

1. Paní Hana byla v hospici oblíbená 

- …ona byla taková společenská a fakt nebylo těžký jí mít rád… (677, 678) 

R1 

- …byla.. tou povahou svojí taková fakt.. milá hodně a nenáročná… (678, 

679) R1 
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- …ona /paní Hana/ fakt je taková hodná, taková jako skromná… (697, 698) 

R2  

- …ona byla člověk, kterej byl fakt takovej hodnej a kolikrát se bála i mě 

jakoby říct, že nechce /na bohoslužbu/… (758, 759) R2  

 

c) Příběh paní Hany a její rozhodnutí pro křest, dle výpovědí „věřících“ 

zaměstnanců 

Paní Hana byla mezi zaměstnanci hospice velice oblíbená: …ona byla 

taková společenská a fakt nebylo těžký jí mít rád… (677, 678);…byla.. tou 

povahou svojí taková fakt.. milá hodně a nenáročná… (678, 679) R1; …ona byla 

člověk, kterej byl fakt takovej hodnej a kolikrát se bála i mě jakoby říct, že nechce 

/na bohoslužbu/… (758, 759) R2. 

Když se pak zaměstnanci dovídají o tom, že se v hospici chystá křest, jsou 

tím v první chvíli překvapeni „překvapení, že tady vůbec je nějaký křest“ (675) 

(R1), v druhé chvíli jsou za to rádi: „Když jsem slyšel, že tady bude křest, tak mě 

to strašně potěšilo“ (629, 630) R4 a nakonec začínají přemýšlet o tom „nakolik to 

byla krásná slavnost a její den a nakolik rozumí tomu.. obsahu..“ (680 – 682) R1. 

Sami „věřící“ zaměstnanci začínají pochybovat o ryzosti rozhodnutí paní Hany. 

...někdo jí nabídl: „A nechcete být pokřtěná? A ta paní nedokázala říkat „ne“, tak 

řekla „ano“ a pak, pak nad tím začala přemýšlet. (933 – 935) (R4), …byla 

učiněna nabídka, ona ji přijala a pak nad ní přemýšlela… (938) R4.  

Samotný křest byl krásnou slavností (viz 665) a „…na těch fotkách je 

vidět, že je šťastná“ (666) R2, „/zaměstnanci CDS/ udělali z toho nádhernej den“ 

(649) R2, „já si myslím, že si to /paní Hana/ krásně užila“ (650) R2, „fakt to byl 

myslím krásnej den pro ní i pro všechny“ (700) R2. Zaměstnanci však jdou ve 

svých úvahách hlouběji: „najednou tu máme křest a já jako měla tu radost a měla 

bych jí mít a současně jsem si říkala.. opravdu máme křest? A nebo jenom 

slavnost křtu?“ (691, 692) R1. …jásáme, když člověk projeví touhu po svátosti, 

ale je důležité.. jako.. ty lidi trošku jakoby připravit nebo vést s nima rozhovor“ 

(768 – 770) R4, „jsem si říkala, aby jsme ty lidi fakt.. vedli.. opravdu v srdci“ 

(693, 694) R1. Pracovnici hospice uznávají, že možná nevytvořili takové 

podmínky, aby s nimi paní Hana o jejím rozhodnutí více mluvila: „to, co cítí, to 

jsem možná ani já neměla odvahu se jí zeptat. A ona možná třeba ani nevěděla, že 

můžeme se spolu o tom bavit.“ (701 – 703) R2.     
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Nezbývá než doufat v to, že za tím křtem stojí Někdo větší: „Měla jsem 

radost. Ta otázka tam byla, ale.. ale jako Pán Bůh je vždycky větší a.. asi si 

myslím, že.. úplně z čistý vody by to neudělala a nebylo jako..“ (1047 – 1049) R1, 

„doufala jsem, že i v tom srdci to je tak, jako.. navenek“ (694. 695) R1; …ten 

barák prostě stojí na Pánu Bohu. (1290) (R1); …furt mě to znova upozorňuje, že... 

jako je to jenom vo Ňom.. /o Bohu/ ale jenom, no. (1459, 1460) R1; Pán je prostě 

úplně větší. (1272) R1; …nechci říct, že s tou vírou je to jednodušší, ale je tady 

něco, co se ještě může jakoby navíc… (1438, 1439) R2; …tady se o tom furt 

přesvědčuju znova, že.. bez Pána Boha opravdu nic… (1450, 1451) R1. 

 

„Křest jakoby sám o sobě podle mě má smysl“ (855) R3.  

Křest sám o sobě měl velký význam – paní Hana, řekla „ano“ Pánu Bohu 

v jejím životě:  …myslím, že to mělo velký význam, že ona se rozhodla pro Boha, 

i když třeba možná ne do plnýho rozhodnutí, míry pochopení… (876, 877) R1, 

„ten křest to v něm působí.. jako to dělá Pán Bůh, ...stačí když paní Hana jako 

chtěla tak, jak chtěla..“ (1070, 1071) R3, Pán Bůh to takhle udělal proto, protože 

prostě... takhle to v jejím případě bylo správně no… (1076, 1077) R3, …taky 

cítím, že to bylo dobře /že k tomu křtu došlo/… (1085, 1086) R2. 

 Nakonec dochází k myšlence, že samotné rozhodnutí zraje časem 

a průběžně se očišťuje: …já jsem třeba taky nevyrůstala ve věřící rodině, a tak to 

pro mě byl taky takovej určitý proces /rozhodnutí pro křest a přijetí víry/… (687, 

688) R1. 

 

Zaměstnanci se shodují na tom, že věří, že křest odpouští hříchy (viz 791) 

a jako takový význam tedy má (viz (862, 863).  „věřím tomu.. jako i mi to prostě 

dokazuje tady to, co vidím jako s těma lidma.. že to jsou věci, kterejm my 

nerozumíme.. že se děje něco jako na pozadí jakoby, vono to vlastně není na 

pozadí, vono je to ještě důležitější“ (792 - 796) R3. Jeden účastník diskuze měl 

trošku odlišný názor než zbývající tři: „křest jako takový nic neusnadní, je to 

vyznání vaší náklonnosti k Němu“ (733, 734) R4. Ostatní však v diskuzi 

polemizují: „stačí podle mě, když člověk.. chce, nemusí to mít teologicky úplně 

vyjasněný všechno“ (857, 858) R3. „Pánu Bohu stačí, když chce prostě /být 

pokřtěn/“ (860) R3, „křest je v zásadě určitý rozhodnutí  a třeba né úplně 

dotažený“ (864, 865) R1. 
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Krátce po křtu dochází ke zhoršení zdravotního stavu paní Hany a přichází 

zklamání. „ona byla hned krátce na to /po křtu/ postavena před zhoršení toho 

zdravotního stavu /ještě nebyla v té víře tak pevná a už tu byly problémy/“ (867, 

868) R1. Zaměstnanci tuto změnu v chování paní Hany vnímají: „něco se stalo, je 

zklamaná, asi čekala, že to bude po tom křtu jinak“ (763) (R2), „jsem z ní cítil, 

jak je rozzlobená, jak je jakoby smutná“ (709, 710) R4 

Zaměstnanci reflektují i to, že paní Hana měla asi jiné očekávaní od křtu, 

než se pak stalo skutečností. A já jsem jednoho dne za ní přišel a říkám: „Tak 

paní Hano, vy jste si od toho křtu slibovala, že to bude jednodušší. A ono nebylo, 

že jo? A vy jste z toho špatná, jste nazlobená, že to nepomohlo.“ (718 – 720) R4 

„Ano, já jsem si myslela, že to bude jednodušší, že až to přijde, že odejdu 

snadným způsobem“ (721) R4. Pracovníci hospice si jsou toho vědomi: „ona byla 

prostě během tejdnů postavena už do takovýho jako konfrontace s tím..“ (873, 

874) R1, měla na ten hněv taky nárok (880) R1. 

 

Hospic jí vytrhl z tý rodiny a dal jí zájem o ní a důstojnost (1338) R4 

 …ten hospic ji vytrhl z tý rodiny a dal jí zájem o ní a důstojnost, nikdo jí 

neposuzoval na tom základě jaký má děti, jak jsou vychovaný či nevychovaný… 

(1338, 1339) R4 

- …pak byla /paní Hana/ hrozně šťastná, že je tady… 582 (R3) 

- …/paní Hana/ byla hrozně ráda, že tu byla… (585, 586) R3 

- …já už jsem jí tu zažil jako spokojenou… (611) R4 …jako toho, kdo se tu velmi 

dobře zasídlil a byl tu šťastnej… (613) R4 

 Paní Hana už když přišla do hospice „trpěla tím rozkolem v tý rodině 

a tady byla mimo tu rodinu, tady neměla šanci to řešit. Tady najednou se lidi 

zajímali o to, jaká je, měli přístup k ní, neřešili „ta vaše rodina se Vám povedla, 

jo“. (1335-1337) R4 

 

Hospic jí /paní Haně/ dal pocit, že není na obtíž  

- …/byla/ šťastnej člověk když je tady, že nemusí zatěžovat rodinu… (614, 615) 

R4 

- …/byla/ šťastnej člověk, že je tady, a že nemusí být na obtíž své rodině… (617) 

R4  

- …člověk nechce být nikdy na obtíž… (1329, 1330) R4 
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Co dál se podařilo výzkumem zjistit: 

 

Prvotní nevědomost zaměstnanců a předsudky vůči hospici 

- „nenapadlo mě, že budu dělat v hospici“ (500, 501) R3 

- „věděla jsem, že tu /v hospici/ nikdy pracovat určitě nechci“ (448) R1 

- „vůbec jsem netušil.. co to /práce v hospici/ obnáší..“ (439) R4 

- „vůbec jsem si to /práci v hospici/ nedokázal představit“ (440) R4 

- „neměl jsem jasnou představu /co to znamená pracovat v hospici/“ (495) R3 

- „ten pocit z toho /hospice/ by se dal popsat jako tak brečící lidi prostě, smutný“ 

(496, 497) R3 

- „kolem /hospice/ se mi vznášela taková nějaká atmosféra nějaký stísněnosti 

a.. smutku“ (494, 495) R3 

- „znám umírání z nemocnice.., ty konce, kdy lékaři nesdělujou tu pravdu, rodina 

se hroutí, na nemocného se směje, ten tlačí na nás jako zdravotnickej personál, 

nižší, na sestry, řekněte mi tu pravdu“ (470 - 473) R1 

- „a znala jsem to jenom takhle, takže tomu bych se jako bejvala chtěla vyhnout..“ 

(485, 486) R1 

- „lékaři, oni chtějí bejt úspěšní, tak jsou úspěšní, protože vyléčili pacienta, oni 

nejsou úspěšní podle toho, že se jakoby o něj dobře postarali“ (1464-1466) R4 

  

První dojmy zaměstnanců z hospice jsou kritické  

- „přišlo mě, že ti lidi jsou tu dost sami trošku“ (457) R1   

- „že.. ti lidi jsou jakoby.. zastrčení trošku na těch pokojích a tam…že by jsme 

měli bejt víc u nich.. víc je jako obcházet“ (1231, 1232) R1 

- „/aby bylo/ větší propojení mezi tím personálem a těma pacientama“ (1233, 

1234) R1 

- „mě přišlo, že tady chybí trošku ten lidskej rozměr, že se s nima nepotkáváme 

jako s lidma“ (1243, 1244) R1 

- „kontakt /mezi personálem a pacienty/ jako mezilidskej mi přišel omezenej“ 

(1246, 1247) R1 

- „lidi jsou tu sami.. jsme pořád ještě hodně ti zdravotníci a oni jsou ti pacienti“ 

(1251) R1 
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- „tady jsem měla pocit, že.. my jsme pořád ještě trošku ti zdravotníci a voni jsou 

ti pacienti, který nás teda potřebujou, my to pro ně uděláme a pak je tam /na 

pokoj/ zase.. pomaloučku zavřem“ (1237 – 1240) R1   

 

/rozhodnutí pro křest/ to je každýho z nás věc (683) R1 

- „A já jsem chtěl, aby se ti lidi /pro křest/ rozhodovali pokud možno sami a aby to 

bylo jejich rozhodnutí.“ (739, 740) R4. 

 

Duchovní péče by měla být poskytována stále: „křtem ta péče o toho člověka 

prostě nekončí“ 1057 (R4)   

- „Takže je důležitý, aby ti duchovní byli připraveni.. vlastně se o toho člověka 

starat. Vlastně až dokud neodejde i potom, protože se musíte starat o tý příbuzný. 

Ale že tím křtem to nekončí.“ (1062 – 1065) R4 

- „..starat se vo toho člověka i po tom křtu, protože má řadu pochybností, 

očekávání, nejasností.“ (1060, 1061) R4 

- „ta péče /duchovní/.. určitě tam musí bejt prostě pořád“ (1081, 1082) R3 

 

 Z diskuze vyplývá, že pozice duchovního je v hospici velmi silná a dá se 

velmi rychle zneužít (viz 744, 882, 883 a 728, 729). „Ta pozice je daná tím, že 

povolání faráře lidi berou v té veřejnosti hodně mysticky, hodně silně.“ (1304, 

1305) R4. „/pacienti/ jsou v situaci, kdy by chtěli mít s tím Bohem jasno“ (1311, 

1312) R4, „/duchovní je/ ten, který jim může říct, jestli jsou s tím Bohem za dobře 

nebo ne, co můžou udělat. A to je hrozná moc. Když já bych řek... nemůžete dělat 

nic, tak si nedokážu představit, co by to s tím člověkem udělalo“ (1314 – 1317) 

R4. Účastník R4 vysvětluje: „tady ty lidi jsou ve strašně znevýhodněný pozici, oni 

se bojí smrti a jsou schopni, ochotni mi odkejvat cokoliv, co jim to usnadní“ (724 

– 726) R4.  

- „hlídám sebe, abych tu pozici /duchovního/ nezneužil“ (890, 891) R4. 

 

 Pracovníci hospice se shodují v tom, že všichni pacienti hospice mají 

nějaké duchovní potřeby, ale nevědí o tom, že to je duchovní potřeba (viz 992, 

993). „Najít sílu k odpuštění, sílu nechat si zavolat maminku nebo syna. To je 

přece pro nás taky duchovní, že jo. Jestliže neodpustíte, ani já vám neodpustím, 

jestliže odpustíte, bude vám odpuštěno.“ (993-995) R4. „lidi maj tu potřebu odejít 
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a mít všechno v pořádku“ (778) R4. Jedním z prostředků, jak si věci urovnat je 

zpověď. „zpověď si myslím, že pro mnohý lidi, jako je opravdu zásadního 

charakteru“ (830, 831) R4. Svátost pomazání nemocných může také přinést duši 

jistý klid: „pan farář ho zaopatřil a von umíral tak klidně. A tak hezký to bylo 

s tou rodinou tam“ (821, 822) R3. 

 

Věřící zaměstnanci si připouštějí, že v celém procesu umírání se 

„odehrává fakt něco, čemu nerozumí, co /člověka/ fakt přesahuje“ (984, 985) 

R3. Někteří pacienti umírají klidně, někteří jsou těsně před smrtí stále neklidní 

a z nějakého důvodu nemohou umřít: „z nějakého důvodu /pacient/ neumírá.. ale 

stejně vidím, že se s ním něco děje, a že, že prostě hrozně trpí“ (979, 980) R3. 

„někdo umírá jakoby klidně“ (1004) R1 „a někdo prostě nemůže“ (1005) R3. 

- „nandáš tolik /léků proti bolesti/, že už teoreticky víš, že bolest to s velkou 

pravděpodobností není..“ (1007) R1 „že to jde zevnitř“ (1008) R4. 

- „vím, že oni /pacienti/ nereagujou, ale.. ale vědí.“ (963) R1.  

 

  Zaměstnanci aplikují své zkušenosti z hospice na svůj život: „To jsem se 

naučil. Musím žít dobrý život, aby se mi pak snadněji umíralo“ (1112) (R4). 

„když budu řešit svý problémy v životě, v tom každodenním, takže se vlastně 

připravuji na dobré umírání.“ (1094, 1095) R4. „žít dobře.. znamená usnadnit si 

umírání“ (1096, 1097) R4. „Je to určitě krásná myšlenka. Já jenom si říkám, že 

když.. pak přiložíš dobrej život a fyzicky je to.. na hovno (smích), s prominutím, ke 

konci. Víš jakože.. ale určitě máš pravdu v tom, že člověk je jako ještě 

nepřipravenej ještě z tý jiný stránky.“ (1118-1121) R1.  
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4.7.3 Výsledky druhé skupiny respondentů – „necírkevní“ zaměstnanci 

hospice 

 

a) Za jakých souvislostí se pacientka nechala v hospici pokřtít a jaké byly 

podmínky jejího otevření se víře?  

 

Podmínky: 

 

1. Otevřenost necírkevních zaměstnanců k otázce víry, duchovní rozměr 

k hospici patří 

Dříve než se stali zaměstnanci hospice, věděli o tom, že skrze hospic přijdou 

do kontaktu s vírou:  

- Že má hospic něco společného s náboženstvím jsem věděla. (1486) R6, 

- …měla jsem i dřívější zkušenost s hospicem Anežky České v Červeném 

Kostelci. (1494, 1495) R5.  

- …že má hospic něco společného s vírou mi přišlo přirozené… (1496, 

1497) R5 

- …duchovní rozměr k hospici patří… (1598) R5, 

- …víry v hospicu jsem se nebála… (1491) R6,  

- …v něco věřím… (1595) R6,  

- …věřím po svém... neorganizovaně… (1593, 1594) R5,  

- …nepraktikuji žádnou víru… (1595) R6,  

- …hledám.. a to i díky zdejšímu prostředí a lidem, které jsem zde 

potkala…(1591) R5,  

- …náboženství stále neznám a je pravda, že to, že zde pracuji.. ve mně budí 

zájem o něj… (1582, 1583) R5. 

 

2. Necírkevní zaměstnanci nikomu v ničem nebrání 

- …respektovala jsem její osobní rozhodnutí a věřila jsem, že za ním je 

prožitek, který ji k němu přivedl… (1528, 1529) R5    

- …rozhodnutí /pro křest/ je na každém jedinci… (1523) R6 

- …žádný záporný postoj… (1522) R6 

- …/je to/ její rozhodnutí, které jsem respektovala (1556, 1557) R5 

- …každého svobodné rozhodnutí… (1564) R6,  
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- …je to každého věc.. a nikomu v ničem nebráním... (1600) R6.   

  

3. Vzájemná tolerance církevních i necírkevních zaměstnanců  

- …vedle sebe fungují bez problémů lidé věřící i nevěřící… (1576) (R5), 

- …neměla jsem strach z toho, že bych byla jako nepraktikující nějak 

vyčleněna… (1505,1506) R5,  

- …necítila jsem, že by tady někdo dělal rozdíly mezi věřícími 

a nevěřícími… (1499, 1500) R5 

- …vycházím se všemi lidmi v hospici (1570) R6 

- …ne všichni pacienti i zaměstnanci v hospici jsou praktikující.., ale všichni 

jsou lidé… (1568, 1569) R6,  

- …lidé, kteří v něm /v hospici/ pracují nemusí, podle mě.. praktikovat víru, 

aby se dokázali důstojně a profesionálně postarat o pacienty... (1565 – 

1567) R6, 

- …křesťanské hodnoty máme stejně všichni pod kůží… (1577) R5.   

 

4. Lepší péče o nemocné než poskytují nemocnice 

- …péči o nemocné považuji za srovnatelně lepší než je poskytována 

v nemocnicích… (1571 – 1573) (R5) 

- …využití volného času pro pacienty je úžasná záležitost… (1539, 1540) R6 

- …péče o pacienty po stránce ošetřovatelské nebo duchovní... i sociální… 

(1538, 1539) R6   

- …dobrovolníci a stacionář dělají pro pacienty moc záslužnou činnost... 

(1540, 1541) R6   

 

Souvislosti: 

 

1. Otázky víry jsou v poslední fázi života přirozené 

- …tyhle otázky jsou v poslední fázi života přirozené… (1547, 1548) R5 

- …toužili po nějakém duchovním sebepřesahu… (1545, 1546) R5  

- …víra a její hledání v různých podobách do života člověka patří… (1580) 

R5 

- …přirozené, že se lidé zde, na sklonku života, o něj /duchovní rozměr/ více 

zajímají… (1599) R5 
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- …v tomto zařízení a na sklonku života, mě to /rozhodnutí pro křest/ 

nepřijde vůbec překvapivé… (1524, 1525) R6 

 

b) Jak tomu její okolí rozumělo? 

 Z této skupiny se výzkumem nepodařilo zjistit nějaké konkrétní podmínky, 

které by rodina pacienta, resp. dcera a rodinná známá, vytvářela. Co mohlo však 

souviset s přijetím křtu paní Hany je fakt, že byla velice milou a vyhledávanou 

osobou pro zaměstnance, dalo by se říct, že s ní byla velice dobrá spolupráce. Což 

mohlo vést k častějším návštěvám a debatám právě na toto téma.   

 Proto zde uvádím podmínku, která mohla přispět k přijetí křesťanské víry 

pacientkou:  

 

1. Paní Hana byla v hospici oblíbená 

- …byla velice společenská, milá.. kontaktní osoba... (1519) (R5)   

- …působila na mě jako spokojená a milá osůbka… (1509) R6 

- …byla velice vyhledávaná, oblíbená… (1516) R5 

- …pěkně jsme si povídaly… (1510) R6 

 

 Dále uvádím kontrast výpovědí respondentů R5 a R6, který je 

pravděpodobně dán větší informovaností a častějším kontaktem s pacientkou. Ale 

je možné, že respondent R5 přišel do kontaktu právě s tím negativním z její 

rodiny (jak se k ní choval manžel a syn) a respondent R6 zase znal dceru 

pacientky, která za maminkou pravidelně do hospice docházela.   

 

2. rodina byla úžasná – byl tam asi nesoulad    

- …co se týče nějakých nesouladů v její rodině, o tom jsem věděla jen 

z doslechu… (1520) R5   X   - …její rodina byla úžasná.., stále jí přinášeli 

drobné dárečky, které jí dělaly velkou radost... (1511, 1512) R6 
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4.7.4 Přehled shodných výpovědí jednotlivých skupin respondentů: 

Tabulka a) 
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Tabulka b) 
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Interpretace výsledných tabulek 

 Výše uvedený přehled je shrnutím zjištěných podmínek a souvislostí 

vedoucích pacienta k otevření se křesťanské víře, které jsem zjistila v empirické 

části práce. V tabulkách jsou barevně sladěny ty podmínky a souvislosti, které 

se v jednotlivých skupinách alespoň částečně shodují či alespoň spolu nějakým 

způsobem souvisí.   

 

Interpretace tabulky a) 

 První shoda daných skupin, která je žlutě označena, se týká prostředí 

hospice jako takového. Z uvedeného vyplývá, že péče poskytovaná v hospicích 

je na jiné úrovni než péče poskytována v nemocnicích. V porovnání obou péčí 

se péče hospicová jeví jako určitý nadstandard. Lze předpokládat, že velký podíl 

na tom má přístup personálu a lékařská péče, která je zde propojena s péčí 

duchovní, psychologickou a sociální. Na základě tohoto přístupu nabývá pacient 

hospice pocitu přijetí a vlastní důstojnosti.  

 Druhou, oranžově označenou, shodou je přítomnost víry v hospici, 

resp. v lidech pracujících v tomto zařízení. Věřící zaměstnanci mluví o tom, 

že hospic stojí na Pánu Bohu, a že člověk musí mít a žít víru nejprve sám, aby jí 

pak mohl předávat a nabízet dále. Skupina necírkevních zaměstnanců hovoří 

o jejich otevřenosti resp. „nebránění nikomu“ k víře a duchovní rozměr hospice 

berou jako samozřejmost. Třetí skupina, zastávající opačnou stranu výzkumného 

spektra, potvrzuje, že zaměstnanci v hospici nabízejí víru a naději, která 

je přítomná v nich samotných.  

 Výpovědi označené zelenou barvou nacházejí vzájemnou souvislost mezi 

první a druhou skupinou respondentů, tedy mezi věřícími a necírkevními 

zaměstnanci hospice. Necírkevní se shodli v tom, že v hospici panuje vzájemná 

tolerance církevních i necírkevních zaměstnanců. Věřící skupina respondentů 

vypovídá o unikátní spolupráci duchovních z různých denominací, jež vede 

k vzájemné toleranci názorů a přístupů jednotlivých církví k nemocným, trpícím 

a umírajícím.       

 Další výslednou shodou (růžová barva) je navázání osobních kontaktů 

zaměstnanců s pacientem i jeho příbuznými. Tento zájem je ze strany pacientů 

vnímán kladně. Mohou si nalézt „přítele na cestě“ i z řad lidí mimo svou rodinu, 

což vyplynulo taky z příběhu paní Hany, která se v hospici setkala s lepším 



 92 

zacházením než ve své vlastní rodině (resp. u manžela a syna). Duchovní péče je 

v hospici poskytována i po zdánlivém „dosáhnutí cíle“ tedy křtu, je zde snaha 

o lepší porozumění a prohloubení víry. 

Konečně modrá barva shrnuje profesionalitu hospicového personálu, který 

má zkušenost s doprovázením umírajících. Díky tomu jsou schopni vytvořit 

nemocnému v hospici podmínky, které potřebuje, aby se na svůj odchod dobře 

připravil (např. prostor k přemýšlení a rekapitulaci svého života).   

 

Interpretace tabulky b) 

 Jedna z podmínek vedoucí k otevření se víře u pacientky paní Hany, 

je fakt, že byla v hospici oblíbenou pacientkou. Podíl na jejím otevření se víře 

měly i dvě nejbližší ženy této pacientky, které měly k otázkám víry otevřený 

postoj, zároveň měly obě náboženské základy z dětství a konečně nechaly paní 

Hanu svobodně se rozhodnout, pro to, co bylo pro ni v danou chvíli nejlepší 

a akceptovaly její rozhodnutí.  

 

 Člověk v závěru svého života si klade přirozené otázky víry, hledá svůj 

postoj k duchovnu – víře. Nejinak tomu bylo v případě paní Hany a tato 

skutečnost protkává jako červená nit všechny uvedené podmínky. 
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5 DISKUSE 

 

Ve své práci jsem sledovala cíl popsat křesťanskou spiritualitu, zvláště pak 

v hospicích jako poskytovatelích paliativní péče v závěrečné etapě lidského 

života. V empirické části jsem se snažila popsat souvislosti a podmínky v hospici 

a rodině, při nichž dochází k pacientovu otevření se křesťanské víře.  

 

5.1 Diskuse k teoretické části  

 

 V teoretické části práce jsem narážela na pojem „spiritualita“ mnohem 

častěji než na jeho český ekvivalent „duchovnost“. Proto jsem se rozhodla v práci 

používat právě tento pojem.    

 Při porovnání odborné literatury s praxí, kterou jsem zažila během své 

práce v hospici i viděla v průběhu svého výzkumu, vnímám jako důležité zejména 

tyto skutečnosti: 

 

- Spiritualita člověka je dílem Stvořitele 

Zajímavým zjištěním ze studia literatury bylo, že spiritualita má kořeny již 

ve stvoření člověka Bohem, kdy mu byl vdechnut život (srov. Gn 2,7). Vznik 

duchovního rozměru člověka tedy můžeme přičítat přímo Bohu a potvrzení pro ty, 

kdo Bohu nevěří, můžeme nalézt v psychologii, která duchovní rozměr člověka 

bere také jako fakt (srov. Říčan, 2007). Tudíž můžeme říct, že každý člověk má 

své duchovní potřeby, které se snaží určitým konkrétním a jemu blízkým 

způsobem naplnit. Někteří jedinci naleznou toto naplnění v některém 

z náboženství, víře či Bohu (srov. Svatošová, 2008). 

 

- Víra jako jedna z cest k nalezení smyslu života 

Víra se může stát nástrojem k pochopení a vyjádření duchovna 

(spirituality) prostřednictvím hodnot, rituálů či náboženských aktivit, a tím 

i odpovědí na otázky po smyslu života a existence (srov. Škrlová, 2002). 

Nemocným, trpícím a umírajícím pomáhá najít smysl utrpení díky biblickému 

příběhu Ježíše Krista (srov. Šimr, 2011). Členství v církvi může člověku dodávat 
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potřebnou sociální jistotu a podporu (např. modlitbou) v podobě společenství 

stejně smýšlejících lidí a vědomí, že nejsou na to sami (srov. Škrlová, 2002). 

V čerčanském hospici jsem se setkala s nabídkou duchovních služeb 

v podobě pravidelných bohoslužeb, možností společné modlitby, čtení z bible, 

duchovního rozhovoru, zpěvu duchovních písní apod. Mezi zaměstnanci jsou lidé 

aktivně věřící, kteří se snaží svou víru uvádět i v praxi. Mezi necírkevními 

zaměstnanci panuje vůči víře tolerantní, nikomu v ničem nebránící postoj. Hospic 

jako takový je nositelem hned několika spiritualit, protože vznikl z popudu třech 

církví a další dvě se k nim přidaly ve službě jednotlivým pacientům.    

 

- Vliv závěrečné etapy života na otevření se křesťanské víře 

Téměř všichni pacienti hospice se nacházejí v závěrečné etapě svého 

života v důsledku nepříznivé prognózy jejich nemoci. Toto vědomí v člověku 

odstartuje proces bilancování a zrání typický pro tuto životní etapu. Jde 

o přemítání nad dosavadním životem, nad otázkou smyslu své existence, 

hodnocení a potřeba uzavření této životní fáze, stejně jako usmíření se s blízkými 

lidmi apod. Jde o hledání odpovědí na otázku reálné existence Boha, posmrtného 

života atd. (srov. Svatošová, 2008). Člověk se tak jakoby vrací na začátek, ke 

svému stvoření a znovu objevuje svůj duchovní rozměr, který mu byl vdechnut při 

početí. Bereme-li v úvahu Boha a křesťanský základ spirituální dimenze člověka, 

můžeme říct, že se člověk vrací ke svému prapůvodnímu základu – k Bohu. 

Erikson (1993) na adresu lidí v závěrečné etapě života hledajících naplnění svých 

duchovních potřeb uvádí, že člověk se má včas, dokud rozum nevyhasne, naplno 

otevřít tomu nejlepšímu, o čem tuší, že by ho mohlo oslovit. 

 

- Centrum denních služeb (CDS) v hospici 

Teoretická část ukazuje, že hledání životního smyslu výrazně souvisí se 

závěrečnou etapou života, do které většina pacientů hospice patří (jak již bylo 

výše zmíněno). Toto hledání, respektive nalezení životního smyslu souvisí 

s naplňováním hodnot obsažených v běžných životních situacích. Mezi tyto 

hodnoty zařadil Frankl (1996) hodnoty tvůrčí, zážitkové a postojové.  

Právě v naplňování těchto hodnot může v hospici pacientům napomáhat 

Centrum denních služeb. Ze své pracovní zkušenosti, ale i z výzkumu jsem došla 

k těmto tezím: Hodnoty tvůrčí (člověk něco vytváří a dává světu, stává se 
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užitečným) mohou pomoci naplňovat všemožné volno-časové aktivity CDS. 

Hodnoty zážitkové (člověk prožívá, že ho má někdo rád) pomáhá naplňovat 

přátelský personál hospice a pacientova rodina (možnost pobytu rodinného 

příslušníka na pokoji pacienta). Hodnoty postojové (situaci, ve které je člověk 

bezmocný, může přijat jako výzvu, úkol) záleží na každém jedinci, jak se ke své 

nemoci postaví, jak zvládne svou závěrečnou etapu života se vším, co obnáší. 

Hospic se snaží vytvořit každému pacientu takové podmínky, aby svou 

závěrečnou etapu prožil, co nejlépe. 

 

5.2 Diskuze k výzkumné části 

 

5.2.1 Zkoumaný soubor 

Při výběru jednotlivých respondentů jsem jednala z pozice sociální 

pracovnice, která působí v daném hospici téměř dva roky. Z tohoto důvodu nebylo 

těžké oslovit jednotlivé respondenty z řad zaměstnanců a získat si jejich důvěru. 

Problémem však bylo zkoordinovat časové možnosti účastníků tak, aby bylo 

možné vytvořit jednu ohniskovou skupinu tvořenou věřícími i necírkevními 

zaměstnanci hospice. Takže jsem nakonec vytvořila dvě samostatné skupiny. 

Výhody prvotního plánu jsem spatřovala v přímé konfrontaci názorů 

věřících a nevěřících zaměstnanců. Mohlo by to však způsobit určitou 

nejednolitost skupiny a vést tak k jakémusi stažení se a zamlčení svého názoru. 

Morgan (2001) ve své monografii upozorňuje na toto riziko, varuje před možnou 

názorovou konformností, na základě níž někteří účastníci tají informace, které by 

mohli říci v soukromí, zároveň však popisuje i riziko přesně opačného jevu.
45

 

Nakonec byl konečný výzkumný soubor zaměstnanců hospice docela povedený, 

podařilo se získat respondenty z různých pracovních pozic v hospici. Díky tomu, 

jsem mohla na danou problematiku vidět hned z několika úhlů, což bylo dle mého 

názoru přínosem pro celý výzkum.  

 

 

 

                                                 
45

 MORGAN, D., L. Ohniskové skupiny jako metoda kvalitativního výzkumu. 1. vyd. Boskovice: 

Albert, 2001. 104 s. ISBN 80-85834-77-4. s. 28. 
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Ohnisková skupina věřících zaměstnanců hospice 

Můj původní záměr vytvořit jen jednu ohniskovou skupinu tvořenou 

věřícími i nevěřícími zaměstnanci hospice se nepodařil zrealizovat. Ohniskovou 

skupinu proto tvořili čtyři zaměstnanci hospice hlásící se ke křesťanské víře. 

Jeden z nich byl duchovní. Vzhledem k tomu, že se jednalo o mou prvotní 

zkušenost s moderováním ohniskové skupiny, zúčastnila se jí i vedoucí mé práce 

dr. Baštecká, která v průběhu ohniskové skupiny hlídala, abych sledovala daný 

cíl, k němuž jsem směřovala pomocí připravených otázek. V průběhu diskuze, ale 

přesto mezi zaměstnanci vyplynulo několik důležitých témat, o kterých měli 

potřebu navzájem mluvit, přestože tyto témata nevedly k předem stanovenému cíli 

výzkumu. Byly to témata „Dobrý den“ – neboli, jak přicházet na pokoje 

umírajících pacientů a zdravit je obvyklým pozdravem „dobrý den“, když ale pro 

ně to vůbec dobrý den být nemusí (viz kódy 554 – 578). Dalším zajímavým 

tématem bylo, jak pracovat s pacienty, kteří mluví hodně v obrazech anebo jsou 

zmatení (viz kódy 967 – 1041). Jednalo se o zajímavá témata, která by jistě stála 

za hlubší prozkoumání.   

  

Polostrukturovaný rozhovor s „necírkevními“ zaměstnanci hospice 

Další výzkumnou jednotku respondentů měli tvořit zaměstnanci hospice 

nehlásící se k žádné křesťanské víře. Měla tak vzniknout druhá ohnisková skupina 

čítající min. čtyři respondenty. Vzhledem k časovým možnostem všech 

oslovených se tuto ohniskovou skupinu nepodařilo sestavit. Skupinu necírkevních 

zaměstnanců jsem se tedy rozhodla podrobit výzkumu pomocí 

polostrukturovaného interview, které proběhlo současně s dvěmi necírkevními 

zaměstnanci. K této metodě sběru dat jsem přistoupila záměrně, jednak kvůli 

jednoduchosti provedení (úspora času) a jednak kvůli vzájemné konfrontaci 

názorů obou zaměstnanců.        

 

Individuální rozhovor s dcerou a rodinnou známou pacientky paní Hany 

 Příběh paní Hany jsem si pro svůj výzkum vybrala záměrně, protože byla 

jednou z mála, kdo se v krátké historii hospice nechal v průběhu své hospitalizace 

pokřtít. Snahou bylo získat pro výzkum i její rodinné příslušníky. Vzhledem 

k tomu, že jí v hospici nejvíce navštěvovala její dcera a rodinná známa, oslovila 

jsem právě je. Shodou okolností byla zároveň rodinná známá v hospici již nějakou 
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dobu zaměstnána
46

, takže nebylo těžké jí oslovit a na její doporučení poprosit 

o účast ve výzkumu i dceru pacientky. Ta si mne z hospice dobře pamatovala, což 

myslím pomohlo vzbudit i její důvěru k mé osobě. Individuální rozhovor s dcerou 

i rodinou známou proběhl ve velmi srdečné atmosféře a otevřenosti. Získala jsem 

tak velmi cenná data.   

  

5.2.2 Výsledky  

Ve svém výzkumu jsem se zabývala otázkou, jak může pacient dojít 

k otevření se křesťanské víře, a jak tento proces ovlivňuje pacientova rodina 

a personál hospice. Nyní předkládám několik postřehů získaných analýzou 

nasbíraných dat: 

  

Kontrast přístupu nemocnice vs. hospic - hospic jako místo důstojného závěru 

života 

Z mého výzkumu vyplynulo, že přístup zaměstnanců k pacientům hraje 

v tomto procesu otevření se víře významnou roli. Účastníci výzkumu hovoří 

o zcela rozdílné zkušenosti s péčí v nemocnici vs. v hospici. Tato péče se zdá být 

natolik kvalitativně rozdílná, že péče poskytována v hospici je v porovnání s péčí 

poskytovanou v nemocnici, vnímána pacienty jako něco nadstandardního. 

Přestože tento „nadstandard“ by měl být dle mého názoru běžným standardem 

každé nemocnice. Pacienti přicházející do hospice jsou tedy již na začátku mile 

překvapeni přístupem personálu k jejich osobě, potažmo i k jejich rodinným 

příslušníkům. Celková atmosféra napomáhá k nabytí pocitu přijetí a lidské 

důstojnosti jednotlivých pacientů hospice. Pocit přijetí a bezpečí patří totiž 

neoddělitelně k Maslowově pyramidě základních lidských potřeb a výzkumná část 

práce mi potvrdila to, že v době krize (nemoci) je naplnění této potřeby o to 

naléhavější. Z výzkumu je patrno, že zaměstnanci hospice se snaží o naplnění, jak 

fyzických potřeb pacientů (zabezpečení jídla, tepla, spánku, lékařské péče apod.), 

sociálních potřeb (možnost pobytu rodinného příslušníka, ochotný a přátelský 

personál), tak i těch duchovních (nabídka duchovního rozhovoru, duchovní 

literatury, bohoslužby apod.)     

                                                 
46

 Rodinná známá vystupuje ve výzkumu ve dvojí roli – jako rodinná známá pacientky a současně 

jako zaměstnanec hospice. Tato skutečnost ovlivnila i výsledky výzkumu.     
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Výsledek je velice překvapivý svou prostotou a jednoduchostí. Stojí totiž 

na něčem, co je každému lidskému tvoru vlastní – a to je lidskost. Ve výzkumu je 

lidskost zaměstnanců hospice zachycena ve výpovědích dvou blízkých žen 

pacientky (viz kap. 4.7.1), když pacientka paní Hana, díky přístupu, pro něž je 

vždy člověk na prvním místě, nabývá v hospici pocitu přijetí, důstojnosti, 

užitečnosti, smyslu života a uvědomí si vlastní hodnoty. 

 

Navázání osobních kontaktů s pacienty 

 S výše uvedenou skutečností pak souvisí i další výsledek výzkumu, 

že zaměstnanci hospice jednají se svými pacienty velice osobně a navazují s nimi 

mnohdy i hluboká přátelství. To, co pacienti vnímají jako nadstandardní péči, je 

v podstatě čistě lidský přístup, který by měl být ve všech pomáhajících profesích 

samozřejmostí. Personál má o své pacienty aktivní zájem a snaží se je doprovodit 

na jejich konečné cestě života, záleží jim na nich. Tím přispívají 

k zachování jejich důstojnosti, která je často v důsledku projevu jejich nemoci 

nalomená a křehká.    

 Příkladem může být osobní příběh paní Hany (popsaný v empirické části), 

která se v hospici setkala s lepším zacházením personálu než ve své vlastní rodině 

(resp. zacházení manžela a syna). Díky tomu nalezla v hospici nový smysl života 

a začala znovu žít i v nemoci (viz kap. 4.7.1).  

 

Duchovní rozměr k hospici patří 

Hospic je zařízením, kde se každý s pacientů setká s určitými projevy 

duchovnosti tj. spirituality. V hospici většina pacientů prochází svou závěrečnou 

etapou života, pro kterou jsou otázky víry vedoucí k ujasnění si svého postoje 

k duchovnu a víře jako takové, zcela přirozené. Pro závěrečnou etapu života jsou 

typické otázky po smyslu života, vlastní existenci, otázky víry a existence Boha. 

Tato životní etapa je charakteristická hledáním smyslu a řádu, dobou moudrosti 

a smíření. Člověk rekapituluje svůj dosavadní život, ale současně hledí dopředu 

a zajímá se o to, co bude po jeho smrti (srov. Říčan, 2007).  

Respondenti mého výzkumu uváděli, že hospic by bez tohoto rozměru 

nebyl hospicem a neplnil by tak svou funkci. Duchovnost, je pozorovatelná na 

aktivně věřících zaměstnancích hospice i na otevřenosti (a nebránícím postoji) 

necírkevních zaměstnanců vůči víře. Víra zde není tabu, nýbrž je součástí 



 99 

každodenního života v hospici. Všichni zaměstnanci hospice berou jeho duchovní 

rozměr jako samozřejmost, jako něco, co k němu neodmyslitelně patří a kromě 

zdravotní péče nabízejí svým pacientům i péči duchovní (např. duchovní 

rozhovor, návštěva bohoslužby, četba z Písma, společná modlitba apod.). Dcera 

pacientky ve výzkumu uvedla, že zaměstnanci hospice nabízejí víru a naději, která 

je v nich přítomná. Rodinná známá (zároveň v roli víru nepraktikujícího 

zaměstnance hospice) potvrdila, že to duchovno je v hospici přítomné a patří 

k němu.  

 

Křest paní Hany jako reakce na nalezení důvodu a smyslu svého života 

 V empirické části jsem v příběhu paní Hany hledala podmínky 

a souvislosti, které jí dovedly až ke křtu. Důvody jejího rozhodnutí nápadně 

korelují s jednotlivými fázemi víry dle Jamese Fowlera (1981) popsané 

v teoretické části práce. Fowler v jednotlivých krocích popisuje, jak člověk během 

let postupně zraje ve víře a kdy toto zrání vrcholí. Mimo jiné uvádí, že těmito 

fázemi může jedinec projít i v dospělosti, jen v rychlejším časovém sledu. Něco 

podobného se možná odehrálo i v životě paní Hany. Důležitými prvky prvních 

fází Fowlerovy stupnice víry je získání důvěry, vliv prostředí a vztahy. Smím-li 

toto aplikovat na příběh paní Hany, domnívám se, že pro rozvoj víry paní Hany 

bylo důležité navázání osobních vztahů s pracovníky hospice, zejména 

s duchovními, (budoucí) kmotrou a ostatními zaměstnanci (zdravotní sestry, 

ošetřovatelky, pracovníci CDS). Výzkum napověděl, že paní Hana cítila ze strany 

zaměstnanců zájem, přijetí a laskavou péči, jež mohlo napomoci k získání její 

důvěry. Současně hrálo roli prostředí hospice se svou duchovní nabídkou služeb 

(bohoslužby, duchovní literatura, nabídka duchovního rozhovoru, čtení z Bible 

apod.).  

 Na tomto základě začala postupně růst její myšlenka na křest, kterou 

současně konfrontovala se svou minulostí. To ji mohlo dávat určitou nejistotu 

v hledání vlastní identity. Usuzuji tak na základě její tužby znát názor své dcery 

na její rozhodnutí dát se pokřtít. Její vztah k Bohu mohl být brán právě jako 

rozšíření mezilidských vztahů (viz kap. 1.1.1.2 třetí fáze rozvoje víry dle 

Fowlera), které v hospici začala zakoušet. Je možné, že se paní Hana dostala i do 

čtvrté fáze rozvoje víry, protože se sama dokázala pro křest rozhodnout a spolehla 

se na své vlastní pochopení světa tak, jak k němu postupně sama došla – nejbližší 
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ženy ji sice neřekly ne, ale neřekly ani ano – nechaly rozhodnutí plně na ní (viz 

kap. 4.7 Výsledky výzkumu).    

 Její motiv ke křtu tedy vnímám v přímé souvislosti s navázáním jejích 

osobních vztahů se zaměstnanci hospice, které ji posunuly v jejím rozvoji dál. Na 

další krok již nezbyl čas…  

 

Nadšení a rozpaky zaměstnanců hospice ze křtu paní Hany 

 Křest paní Hany vyvolal diskuzi mezi věřícími zaměstnanci hospice, kteří 

si nebyli zcela jisti zralosti její víry. Z globálního hlediska praktikujících křesťanů 

však byli nadšeni, že se paní Hana rozhodla pro křest – pro své ano Bohu. 

Vzhledem k tomu, že dle Fowlerovy stupnice víry se paní Hana nestihla dostat 

k vyšším vývojovým stádiím víry, jsou pochopitelné obavy jednotlivých 

zaměstnanců (viz kap. 4.7 Výsledky výzkumu). Na straně druhé však samotní 

věřící zaměstnanci nalezli v diskuzi na tyto rozpaky odpověď (viz kap. 4.7.2):  

„Křest jakoby sám o sobě podle mě má smysl“ (855) R3. …myslím, že to mělo 

velký význam, že ona se rozhodla pro Boha, i když třeba možná ne do plnýho 

rozhodnutí, míry pochopení… (876, 877) R1, „ten křest to v něm působí.. jako to 

dělá Pán Bůh, ...stačí když paní Hana jako chtěla tak, jak chtěla..“ (1070, 1071) 

R3, Pán Bůh to takhle udělal proto, protože prostě... takhle to v jejím případě bylo 

správně no… (1076, 1077) R3, …taky cítím, že to bylo dobře /že k tomu křtu 

došlo/… (1085, 1086) R2. 
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ZÁVĚR 
 

Ve své práci jsem si kladla za cíl popsat křesťanskou spiritualitu a hospice 

jako poskytovatelé paliativní péče v závěrečné etapě života člověka. V empirické 

části pak popsat souvislosti a podmínky v hospici a rodině, v nichž dochází 

k pacientovu otevření se křesťanské víře.  

Pro porozumění celkovému tématu bylo nejprve nutné věnovat se 

vysvětlení pojmu spiritualita a vymezit ho z křesťanského pohledu mluvíc o tzv. 

náboženské spiritualitě. Dále z pohledu psychologie, kdy lze mluvit o spiritualitě 

nenáboženské neboli obecné.
47

 Dozvěděli jsme se, že duchovní dimenze je 

každému člověku vlastní, každý ji však může vnímat a definovat jinak. Takto 

můžeme pochopit člověka jako bytost bio-psycho-sociálně-spirituální, která má 

své potřeby ve všech svých rovinách. Každý člověk má spirituální dimenzi, ať ji 

ve svém životě reflektuje nebo ne. Dostává se snadněji na povrch právě 

v obtížných životních situacích, jako je těžká nemoc či umírání. Zaměřila jsem se 

na prožívání spirituality v posledních fázích života, kdy za nejpalčivější otázky lze 

pokládat například otázku po smyslu života, po usmíření (s Bohem, lidmi), proces 

bilancování a zrání, který může odstartovat právě sdělení nepříznivé prognózy 

nevyléčitelné nemoci. Člověk si začne uvědomovat, že jeho život se blíží ke konci 

a začne se ptát, co bude po něm. Jeho spirituální rovina a duchovní potřeby 

začnou vystupovat napovrch hmatatelněji.  

Hospic je místo, které je určeno právě lidem v terminální fázi svého života, 

zejména pacientům s nevyléčitelnou nemocí. V hospicích je poskytována 

paliativní péče zlepšující kvalitu života pacientů a podporu jejich rodinám čelícím 

problémům spojeným s život ohrožující nemocí. Je uskutečňována 

prostřednictvím předcházení a zmírňování utrpení, díky včasného zjištění, 

vyhodnocení a řešení bolesti, stejně jako dalších fyzických, psychosociálních 

a duchovních potíží. V poslední době začíná mít širší záběr a je poskytována také 

lidem, kteří sice trpí nevyléčitelnou nemocí, avšak slučitelnou se životem 

(tzv. paliativní péče). V České republice v současné době funguje celkem 

15 hospiců, ke kterým samozřejmě patří i domácí hospicová péče – poskytována 

pacientům v domácím prostředí.  

                                                 
47

 Stejně jako jednotlivá náboženství nabízejí své odpovědi. 
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Hospic není pouze zdravotnické zařízení, nýbrž i místo, kde se snoubí 

lékařská pomoc s pomocí psychologickou, sociální a duchovní, kde jednotlivé 

církve rozpoznávají možnost pro svou službu. Jako je duchovní doprovázení, 

útěcha, povzbuzení, které mohou pomoci při hledání odpovědi na otázky 

po smyslu utrpení, bolesti a života. V hospici Dobrého Pastýře v Čerčanech 

můžeme nalézt zástupce církve římskokatolické, husitské, evangelické, 

metodistické i adventisty sedmého dne. To, co jednotlivé církve spojuje, je víra 

v Ježíše Krista, křest a večeře Páně, i když s odlišným chápáním, dále pak 

hodnoty jako je smíření, odpuštění a snaha o dobro.  

Ve výzkumné části práce jsem se zaměřila na souvislosti a podmínky 

v hospici a rodině, při nichž dochází k pacientovu otevření se křesťanské víře. 

Výzkum byl založen na konkrétním příběhu pacientky hospice - paní Hany, která 

se dala v hospici pokřtít. Tyto souvislosti a podmínky pak byly stanoveny 

z konkrétních zkušeností zaměstnanců hospice, pacientčiny dcery a rodinné 

známé pomocí výzkumných otázek. Pro výzkum jsem zvolila kvalitativní 

metodologii: metodou sběru dat se stal individuální polostrukturovaný rozhovor 

a ohnisková skupina.  

V rámci jednotlivých rozhovorů vyvstala témata, jejichž analýzou jsem 

dospěla k následujícím závěrům: 

 Hospic by nebyl bez duchovního rozměru hospicem. Z teoretické části 

práce a stejně i z mého výzkumu vyplynulo, že pro závěrečnou etapu života jsou 

vlastně typické otázky po smyslu života, vlastní existenci, otázky víry a existence 

Boha. Proto je takřka žádoucí, aby v hospici s pacienty někdo na toto téma mluvil, 

zvláště tam, kde rodina pacienta toho třeba není schopna např. v důsledku 

vlastního ochromení ze zjištěné prognózy svého příbuzného. Na základě toho 

je vlastně „v popisu práce“ každého ze zaměstnanců hospice nabídnout svůj čas 

a schopnosti k rozhovoru s pacienty, kteří si potřebují o svých starostech 

pohovořit. Z výsledků jednotlivých skupin respondentů vyplynulo, že jednotliví 

zaměstnanci mohou k otázce duchovna a víry přistupovat rozdílně. Zatímco věřící 

zaměstnanci se shodují v tom, že se snaží svou víru žít i navenek, navštěvují 

pravidelně bohoslužby a rovněž se modlí i za své pacienty, „necírkevní“ 

zaměstnanci víru nepopírají, nikomu v ničem nebrání a nechávají rozhodnutí na 

každém jedinci samostatně. Tak či tak dochází v hospici k nabídce duchovní péče 

každému zaměstnanci, ať již k tomu daný zaměstnanec přistupuje aktivně 
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či nikoliv. Z diskuze věřících zaměstnanců totiž vyplynulo, že celý hospic stojí 

vlastně na Pánu Bohu, věří tedy, že každému pacientovi se dostane právě toho, 

co nejvíce potřebuje. 

 Stejně tak byla učiněna nabídka duchovní péče i paní Haně, která se 

dostala do hospice zřejmě v době své duchovní nouze a neměla chuť žít. 

Z výzkumu je patrné, že paní Hana nalezla v hospici pocit přijetí a důstojnosti, 

stala se znovu užitečnou v rámci CDS a našla opět chuť k životu. Mezi 

zaměstnanci hospice nalezla lidi, kteří jí nabídli péči nejen o tělo, ale i o ducha, 

měli o ní zájem a nabídli ji své přátelství. Paní Hana se tak na sklonku svého 

života dostala do společenství lidí, kteří ji kromě standardní zdravotní péče, 

nabídli i něco víc - svůj čas, své schopnosti, svou spiritualitu, svého ducha, svou 

víru a naději. Ona ji uvěřila a řekla Bohu své ano.        

 Prostředí hospice se svou nabídkou služeb zřejmě zapadlo do aktuálních 

potřeb paní Hany a pomohlo jí tak najít cestu ke křtu.  
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Příloha č. 1 

 

Poučený souhlas s výzkumným rozhovorem 

 
Souhlasím s účastí   ve výzkumném rozhovoru Veroniky Foltové za účelem její 

magisterské práce s názvem Křesťanská duchovnost a hospice. Tato práce vzniká na 

Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze pod vedením PhDr. 

Bohumily Baštecké, Ph.D.  

Jsem si vědom/a toho, že průběh výzkumného rozhovoru bude nahráván 

a sesbíraná data budou anonymně použita v magisterské práci Veroniky Foltové.  

Rovněž beru na vědomí, že účast ve výzkumu mohu kdykoli bez jakékoli újmy 

ukončit.   

           S výsledky práce a celou prací budu v případě mého zájmu seznámen/a.  

 

 

  

 

Dne ..................................    ............................................. 

       podpis účastníka výzkumu 

 

 

 

 

Kontakt  na autorku práce: 

Veronika Foltová 

E-mail: v.foltova@centrum.cz 

Mobil: 605 247 713 

 

Kontakt na vedoucí práce (v případě nejasností, stížností atp.) 

PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D.  

E-mail: bastecka@etf.cuni.cz 

Mobil: 776 027 468 

 

 

Rozhovor bude trvat asi hodinu.    

 

Přeji si seznámit se s výsledky práce před jejím uveřejněním: ANO – NE (vybranou 

možnost zakroužkujte).    

  

Mám zájem o výslednou práci v elektronické podobě: ANO – NE (vybranou možnost 

zakroužkujte). Pokud ano, uveďte emailový kontakt: 

................................................................. 

 

 

 

Děkujeme za pomoc a Vaši ochotu spolupracovat. 

 

Veronika Foltová, PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D., únor 2011  

 

 

mailto:bastecka@etf.cuni.cz
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Příloha č. 2 

 

Poučený souhlas s účastí v ohniskové skupině 
 

Souhlasím s účastí v ohniskové skupině Veroniky Foltové za účelem její 

magisterské práce s názvem Křesťanská duchovnost a hospice. Tato práce vzniká na 

Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze pod vedením PhDr. 

Bohumily Baštecké, Ph.D.  

Jsem si vědom/a toho, že průběh ohniskové skupiny bude nahráván a sesbíraná 

data budou anonymně použita v magisterské práci Veroniky Foltové.  

Rovněž beru na vědomí, že účast ve výzkumu mohu kdykoli bez jakékoli újmy 

ukončit.   

           S výsledky práce a celou prací budu v případě mého zájmu seznámen/a.  

 

 

 

 

Dne ..................................        ............................................. 

       podpis účastníka výzkumu 

 

 

 

Kontakt na autorku práce: 

Veronika Foltová 

E-mail: v.foltova@centrum.cz 

Mobil: 605 247 713 

 

Kontakt na vedoucí práce (v případě nejasností, stížností atp.) 

PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D.  

E-mail: bastecka@etf.cuni.cz 

Mobil: 776 027 468 

 

Průběh ohniskové skupiny  

Časový rozsah: přibližně dvě hodiny 

Pravidla skupiny: Dbáme na to, aby účastníci diskuze respektovali názor druhých, 

neskákali druhým do řeči, aby mluvil vždy jen jeden. Je žádoucí v průběhu ohniskové 

skupiny neodcházet a dodržet časový harmonogram.    

 

Přeji si seznámit se s výsledky práce před jejím uveřejněním: ANO – NE (vybranou 

možnost zakroužkujte).    

  

Mám zájem o výslednou práci v elektronické podobě: ANO – NE (vybranou možnost 

zakroužkujte). Pokud ano, uveďte emailový kontakt: 

......................................................... 

 

 

Děkujeme za pomoc a Vaši ochotu spolupracovat. 

 

Veronika Foltová, PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D., únor 2011  

 

mailto:bastecka@etf.cuni.cz
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Příloha č. 3 

 

Scénář otázek k rozhovoru s dcerou a rodinnou známou: 

 

1. Jak to vlastně všechno pro Vás začalo, že se maminka (teta) ocitla tady 

v hospici? 

 

2. Věděla jste o tom předem, že hospic má něco společného s náboženstvím? Co 

jste si o tom myslela?  

Jak na Vás hospic v tomto směru zapůsobil, když jste tam poprvé vstoupila? 

 

3. Vaše maminka (teta) se nechala v průběhu hospitalizace pokřtít, jak jste na to 

reagovala? (Překvapilo vás to? Co jste si pomyslela, co jste udělala? Co jste 

mamince (tetě) řekla? Vybavíte si nějaký svůj pocit?) 

 

4.  Jak celou situaci hodnotíte dnes? 

 

5.  Když to teď hodnotíte s odstupem, kdybyste dnes byla ve stejné situaci, chtěla 

byste, aby maminka strávila poslední dny v hospici nebo raději někde jinde?  

Reagovala byste na její křest stejně nebo nějak jinak? 

 

6. Jak byste popsala svůj osobní vztah k víře a náboženství? 
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Příloha č. 4 

 

Scénář otázek k ohniskové skupině věřících zaměstnanců a rozhovoru s necírkevními 

zaměstnanci: 

 

Uvedení do situace – Zjistit jaké podmínky pro otevření se křesťanské víře vytváří 

zaměstnanci a pacientova rodina, vybrala jsem si příběh paní „Hany“, která se nechala 

v průběhu hospitalizace v hospici pokřtít… 

 

1. Chtěla jsem se tedy zeptat, zda si někdo z Vás pamatuje na její příchod do 

hospice a na Váš první dojem z ní a její rodiny? 

 

2. Vzpomenete si vy na své začátky v hospici? Věděli jste o tom předem, že hospic 

má něco společného s náboženstvím? Co jste si o tom mysleli, čeho jste se báli, 

v co jste doufali, dřív než jste zde začali pracovat? Jak na Vás hospic v tomto 

směru zapůsobil, když jste zde poprvé vstoupili? 

 

3. Paní Hana se nechala v průběhu hospitalizace pokřtít, jak jste na to reagovali? 

(Překvapilo vás to? Co jste si pomysleli, co jste udělali? Jak jste na paní Hanu 

reagovali? Vybavíte si nějaký svůj pocit?) 

 

4. Jak celou situaci hodnotíte dnes? 

 

5. Nebo vzpomenete si na nějaký jiný příběh z Vaší praxe, kdy se někdo viditelně 

v průběhu hospitalizace tady u nás změnil, obrátil se k víře? Jak to na Vás 

působilo, co Vás překvapilo? 

 

6. Když to teď hodnotíte s odstupem, po čase kdy už tady v hospici nějakou dobu 

pracujete. Změnil se nějak Váš pohled na hospic, Váš pohled na víru, 

náboženství a konkrétně i na paní Hanu… Reagovali byste na její křest stejně 

nebo nějak jinak? 

 

7. Jak byste popsali svůj osobní vztah k víře a náboženství? 

    

 

NENÍ DŮLEŽITÉ, CO BYLO, JE DŮLEŽITÉ, CO SI O TOM LIDI MYSLÍ.  
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Příloha č. 5  

 

Přepis rozhovoru s dcerou pacientky (respondent č. 7) paní Hany, dne 

17. 3. 2011 
  

Jméno „paní Hana“ je v přepisu záměrně smýšlené, aby byla zachována 

anonymita pacientky. V přepisu jsou vynechány citoslovce typu: „yy“, „ee“ apod. Dále 

se mohou v přepisu objevit tyto zkratky: 

 

..    krátká pauza  

…    dlouhá pauza  

(.)    poklesnutí hlasu  

(´)    zdvižení hlasu  

podtržení slova  nápadné zdůraznění  

(smích)   charakterizace neslovních znaků projevu  

&    nápadně rychlé pokračování  

(..)    nesrozumitelně 

 

 

Určitě jestli chcete ty výsledky, tak když tak tady svůj mailík nebo něco. 

Já teď momentálně jsem bez počítače, takže i jako mimo provoz mailovou adresu.  

 

Tak to jen, aby 

Vypověděl službu. 

 

Tak na úvod, Vás trošku seznámím s tím, čeho všeho se to teda bude týkat. Určitě Vám 

děkuju za to, že jste přišla, že jste přijala moje pozvání k tomu výzkumu. Vlastně ten 

výzkum provádím v rámci mé magisterské práce, která se jmenuje Křesťanská 

duchovnost a hospice. A v tomto rozhovoru vlastně chci zjistit, jaké podmínky vytváří 

rodina pro otevření se pacienta křesťanské víře. Protože Vaše maminka se tady nechala 

pokřtít, tak na základě toho jsem si Vás vlastně vybrala. Ten rozhovor bude nahráván a 

ty získaná data budou použita anonymně v te mé práci. Co se týče nějakých pravidel 

toho našeho povídání tady, tak určitě Vás chci poprosit aby jsme mluvily hlasitě, aby 

jsme si neskákaly do řeči, aby to tady to nahrávací zařízení pojalo. A potom taky určitě, 

kdyby ten rozhovor zacházel třeba někde až příliš daleko o čem by jste už nechtěla 

mluvit tak máte právo říci „stop“ o tom se nechci bavit, jo? Tak to jenom, abyste 

věděla.. jestli se chcete ještě na něco zeptat?.. 

Já myslím, že je mi všechno jasný. 

 

(smích)  

1. Takže, jestli můžeme.. začít s tím rozhovorem. Já jsem se Vás chtěla vlastně na úvod 

zeptat, jak to vlastně všechno začalo, že se maminka ocitla tady v hospici. Jestli si na to 

vzpomenete, jak to vlastně probíhalo. 

001 No tak určitě vzpomenu, protože maminka byla neustále hospitalizována  

002 v nemocnici, v benešovský nemocnici, a ten přístup tam byl potom poslední dobu 

003 úplně příšernej, protože zjistili, že to není lukrativní pacient, kterej vysloveně  

004 umírá. A.. byla hospitalizována nejdřív na interně, potom jí přeložili na JIPku a  

005 potom ve finále jí šoupli na pátý patro na LOPku, s tím, že se tam vůbec jako  
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006 žádná péče.. nebyla žádná, vůbec nic se nedělo, i takový ty základy, kdy sestra i 

007 přišla jako: „a vyprazdňovala jste se?“ i ve finále, že máma byla ležák a na plínách 

008 a řekla, že ne, tak se tam nic nedělo.  

Hm. 

 

009 Pak přišla paní doktorka, myslím Ševčíková a ta nabídla, že je možnost maminku 

010 přeložit do hospicu rovnou z nemocnice, protože.. aby jsme jí měli tejden doma a 

011 tejden ležela v nemocnici, za druhý to zatěžovalo, jak nemocnici, tak nás a tu  

012 sanitku potřebujou samozřejmě lidi, kteří bojujou o ten život a je tam vidět  

013 nějakej ten výsledek. No takže ve finále maminku potom přeložili sem do hospicu a 

014 bylo to ze dne na den. Bylo to strašně rychlý.  

 

2. Věděla jste o tom předem, že hospic má něco společného s náboženstvím nebo, co jste 

si tom myslela,  vlastně o tom hospici?   

015 Věděla, protože.. já jsem studovala v Benešově střední zdravotnickou školu a  

016 chodila jsem shodou okolností s kamarádkou na základku, takže jsme byly velice 

017 dobrý kamarádky, ale i spolužačky. Její maminka dělala v benešovským muzeu a 

018 tak nějak se i trošku zapojovala do tohodlec toho programu, když ten hospic se tady 

019 stavěl. Takže moje kamarádka sem chodila pomáhat a tak nějak ten průběh tý     

020 výstavby a celkově.. toho všeho mi říkala, takže to jsem věděla.  

 

A jak vlastně, jak na Vás hospic  v tomto směru zapůsobil, když jste sem poprvé 

vstoupila?Co jste tak nějak, jako kdyby pociťovala? 

021 Tak moje první dojmy? Tak taková rozpačitost, nevěděla jsem do čeho vlastně   

022 člověk jde, co ho tady čeká. Ale věděla jsem, že.. tady mám maminku, a že ta péče 

023 tady bude určitě lepší než v tý nemocnici a už vlastně na úvod.. už jenom vlastně 

024 od tý recepce, přátelský jednání a, a každej poradil, vysvětlil.. takže dobrý no.  

 

3. Potom jestli se dostaneme.. Vaše maminka se vlastně nechala v průběhu té 

hospitalizace pokřtít a jak jste reagovala na tady toto?   

025 No tak, přišla jsem na návštěvu a maminka mi říká: „Víš já se tady nechám pokřtít“ 

026 A já na ní koukám a říkám, no dobře.. když chceš, já s tím žádnej problém mít    

027 nebudu.. Vysloveně žádala, aby u toho křtu byla a bohužel se to nějak jako.. zvrtlo, 

028 musela jsem do práce, nicméně vyprávění ostatních lidí a maminky bylo velice  

029 dojemný a vlastně i pan farář, mě s tím seznámil, jak to bude probíhat. No tak,    

030 proč ne no.. 

 

Překvapilo Vás to nějak, že se k tomu maminka rozhodla? 

031 No, ani ne.. ani ne, potom vlastně.., jak ty lidi tady mámu vlastně navštěvovali,   

032 jak k ní chodili v průběhu jeden, druhej farář, ale i ostatní lidi, tak jsem s tím      

033 trošku i čekala jako že to, že to příjde no.    

 

No a.. vy jste jako kdyby.. nějakým způsobem, máte nějaké kořeny jako kdyby v rodině, 

co se týče víry nebo tak jako? 

034 Jo, jo máme, protože maminky máma byla silně věřící, chodila do kostela a mě   

035 vlastně do šesti let vychovávala. Takže trošku k tomu člověk byl i vedenej.  

 

Takže jo, takže se to.. a řekla jste na to mamince něco nebo co si vybavíte nějaký svůj 

pocit jako z toho?  
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036 Jaký je křtěný jméno druhý (smích) a, kdo jí šel za kmotru (smích). Tak to všechno 

037 povídala a pak byla nadšená, že kmotra má zájem, když někam vodjela, takže     

038 posílala i nějakou korespondenci z dovolenejch. Ale ten můj první dojem byl,     

039 jméno a kmotra (smích). 

 

A co se týče nějakých jako kdyby těch.. takže jestli to tak dobře chápu, tak vlastně vy jste 

to jako kdyby přijala a neměla jste s tím vůbec jako kdyby problém.   

040 Ne. Vůbec ne, žádnej problém. 

 

4. A vlastně když si tu celou situaci vybavíte dneska, to co se stalo předtím s tím 

odstupem času. Jak to celé hodnotíte jako kdyby ten pobyt tady. Nebo.. jde mi vlastně o 

to.. o to, že ta maminka vlastně.. tady došla k něčemu vlastně k takovému rozhodnutí a 

co se vlastně odehrálo ve Vás v tu chvíli? 

041 Konkrétně k rozhodnutí toho křtu? 

 

Hm. 

 

042 Co se odehrálo ve mně? No.. já nevím, jak to pospat, to, to.. prostě jsem to vzala 

043 jak to bylo, no.. a bylo to takový usměvavý, protože jsem měla zafixováno, že se 

044 křtí malý děti a najednou příjde starší dáma a nechává se tady křtít, ale jinak..     

045 jsem to tak nějak neřešila. 

 

5. Když to teď hodnotíte s odstupem, kdyby jste dnes byla ve stejné situaci, chtěla byste 

aby maminka trávila poslední dny v hospicu nebo někde jinde? 

046 Ne, ne, ne. Určitě tady, protože co přijela sem, tak tady kvetla jo. Když byla doma, 

047 tak to byla člověk, kterej.. nebyla minuta, aby nemyslela na to, že umře. A přišla 

048 sem a tady začala znovu žít, tady byla zase člověkem, dalo jí to chuť do života,   

049 měla podstatně jiný možnosti. Protože když byla doma, byla uvázaná na lůžko,   

050 nemohla ven.. Její manžel se o ní zas až tak nestaral, více méně jí i psychicky  

051 týral a tady najednou velikej obrovskej zájem lidí a hlavně jí zapojili i do  

052 činnosti, že byla zase užitečná a někdo jí pochválil. Nebylo to, že jí.. někdo urážel, 

053 ale tady, tady se cítila potřebná. Takže tady ona rozkvetla a jsem jedině ráda, že   

054 ona se dostala sem. To byla její záchrana, protože kdyby sem nepřišla tak těch deset 

055 měsíců, co tady byla, tak už by dávno nebylo. 

 

Hm. 

 

056 Prodloužil se jí život.  

 

A reagovala byste na její křest stejně anebo nějak jinak.. s odstupem času? 

057 Asi úplně stejně (smích). Úplně stejně.   

 

No a myslíte si, že v tom hrálo roli nějakým způsobem i to.., vlastně to duchovno, co se 

jí dostalo do toho života tady, že začala tady kvést nebo to bylo spíš jenom ten zájem, a 

to, co jste říkala, že se tady zapojila do činnosti, že vlastně.. se cítila potřebná.. 

058 Já si myslím, že to byla kombinace úplně všeho.. Že to bylo, jak ty lidi.. ale  

059 vnímám vlastně do tý doby, co byla doma, tak nepřišla do styku.. více méně  

060 s věřícím člověkem, kterej se jí snažil zpříjemnit.. ten život, kterej tady byl a ve   

061 finále jí vysvětloval, že i.. to utrpení, který tady prožívá má nějakej smysl, což    

062 ona do tý doby tak nebrala.  
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6. A jestli se můžu zeptat, jak byste popsala vlastně svůj osobní vztah k víře a 

náboženství vy? 

063 Já se víře nebráním. Víceméně.. věřím, že něco je. Ale nejsem typ člověka, kterej 

064 by navštěvoval kostely, protože si myslím, že pokud člověk věří, tak nepotřebuje 

065 k tomu honosný chrámy, ale víceméně ta víra je v tom člověku.. takže asi takhle 

066 no.. 

 

A ještě jestli se můžu zeptat, jestli dokážete říct, jestli jste jako kdyby mamince na té 

cestě k té.. víře, když to tak řeknu, nebo k tomu křtu nějakým způsobem pomohla nebo 

svým přístupem nebo svých chováním. Myslíte si, že jste tam měla nějakou roli? Že jste 

jí třeba k něčemu.. dopomohla, už tím třeba, že jste byla k tomu otevřená nebo že jste jí 

to nerozmlouvala nebo.. nevím, něco, co Vás k tomu napadá.. 

067 No, tak maminka se mě určitě ptala na můj názor. Přišlo mi to, že čekala i  

068 rozhodnutí moje a ne, že by to bylo celý na ni. Ale.. takovej ten první, ta první  

069 otázka: „Myslíš si, že to má nějakej smysl nechat se pokřtít a co z toho budu  

070 mít?“ Já říkám, mami to je čistě na Tobě, nicméně tady ty lidi jsou, nabízej ti tu   

071 možnost, nevidím důvod, proč to nevyužít. Nijak Ti to neublíží a možná Tě to    

072 trošku i posílí. Budeš se cejtit líp, získáš další lidi v Tvý blízkosti.. Takže.. potom 

073 ten názor tak nějak si asi utvrdila i vona, bylo to takový, že pan farář přišel,  

074 nabídnul jí to.. váhala, pak jsme spolu mluvily, protože jsem sem jezdila.., co čas 

075 dal a, a na základě asi tohodlenc toho rozhovoru potom najednou hotová věc „jo, 

076 nechám se pokřtít, chci to“.  

 

A změnil se ten život nějak její potom? Že třeba v prožívání v té víry, jo že vlastně člověk 

když vstoupí nějakým způsobem do toho náboženství, tak začne třeba chodit na ty 

bohoslužby nebo začne.., prostě.. 

077 Jo, určitě si myslím, že jo.. že jí to trošku otevřelo i oči.. a.. vlastně tím, že chodily 

078 dolů na nějaký tý mše z kterých byla unešená, protože říkala, že je to něco  

079 krásnýho, že myslím, že i todlenc to jí dodávalo strašně moc síly. Takže pomohlo 

080 jí to, podle mě jí to hodně pomohlo. 

 

Vy jste hrozně rychlá (smích), vy vždycky na všechno rychle odpovíte (smích)… A vy 

osobně jste se tady setkala třeba někdy s tím panem farářem nebo s nějakým 

duchovním? 

081 Setkala jsem se s oběma. Musím říct, že oba dva jsou úžasní lidé, protože vždycky 

082 když jsem přišla na návštěvu, tak buď tam byl jeden nebo tam byl druhej, ten      

083 jeden byl takovej klidnější, povídal. Musím říct, že i mě to tady pomohlo, že jsem 

084 najednou měla okolo sebe člověka, kterýmu se můžu svěřit, nebude mu to dělat   

085 problém a.. ten.. A hlavně vyslechl mě a dokázal mi i poradit, takže sem člověk   

086 chodil strašně rád. Pak přišel viděl toho druhýho, kterej nebyl vidět, ale byl slyšet 

087 po celým hospicu. On je velice veselej a ten právě.. má zase trošičku liberálnější 

088 názor na některý věci, ale ve finále, když potom jsme spolu mluvili o rodinných 

089 problémech, jak to vnímá rodina vlastně ten pobyt tý maminky, jak to vnímám já, 

090 jak to zvládáme.. Tak ve finále se do toho zamotaly i moje osobní problémy a zas tu 

091 byl ten člověk, kterej mě neposílal pryč, ale kterej mi pomoh. A když potom  

092 maminka umřela, tak bylo úžasný, že ty lidi tady opravdu podrželi, jak mohli. A 

093 získala jsem nový přátelé, což bylo důležitý.. že zase člověk měl nějakej.. ten  

094 smysl a.. viděl tady vlastně to utrpení těch lidí a na druhý straně viděl.. ostatní lidi, 

095 který se snaží jim pomoct. Což.. v dnešní době vidíte málokdy. A nedělali tady ty 
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096 lidi to pro peníze, ale dělají to proto, že je tady člověk, je tady bližnej, kterýmu se 

097 opravdu ta pomoc musí dát. A což jako v nemocnicích kolikrát nevidíte. Tam je to 

098 opravdu jenom někdy o těch výdělkách, ale ne o tý duševní pomoci, která je  

099 v tomhlenc tom.. strašně důležitá, protože ty lidi už tady si myslím sem chodí  

100 v takovým stavu, že vysloveně na to dožití. Anebo na nějaký to ustálení toho  

101 zdravotního stavu a pak se zase.. pustí domu, ale taky, že se sem zase ty lidi vrátí, 

102 což v tý nemocnici takovej čas na tydlencty pacienty není. Tady se jim věnuje    

103 veškerý maximum.  

 

Tak já Vám mockrát děkuju,my jsme tady vyčerpaly vlastně všechny ty otázky (smích). 

Ještě jsem se chtěla zeptat vlastně, jestli chcete na závěr říct něco, co třeba zaznělo, 

chcete to zdůraznit nebo nezaznělo, co byste třeba z toho vypíchla, co je.. co pro Vás je 

třeba důležité, co se týče toho tématu.. 

104 Tak pro mě důležitý je rozhodně vypíchnout to, že maminka, když sem přišla  

105 v šíleným stavu, že se tady dala trošku dohromady a začala žít, začala.. chytila    

106 novou chuť do života a vlastně ty lidi okolo ní byli jejími přáteli, což v tý době,  

107 kdy maminka byla doma, tvrdila, že má okolo sebe přátelé, ale.. to byli pouze  

108 známí. Tady prostě ta péče.. celkově ta péče vo ty lidi, ať to byla maminka nebo 

109 jsou to jiný lidi, je úžasná. 

 

Hm. Dobře. Tak já Vám strašně mockrát děkuju a děkuju za Váš čas, děkuju vlastně za 

Vaše sdílení a  určitě přeju ať se Vám daří.  

110 Děkuji.  

 

Po skončení rozhovoru: 

111 Všechno hotový, já myslela, že to bude delší! (smích) 

 

No vy jste byla totiž hrozně rychlá.(smích)   

 

112 Čekala jsem krkolomnější otázky.. Ale to jako musím říct, že.. že jsem byla fakt 

113 ráda, že ta máma se tady dostala. Že když jí potom viděl člověk tak.., předtím a ten 

114 tejden byl pro ní hrozně kritickej a potom vlastně ty tváře naducaný, furt jí vidím, 

115 jak se směje na tom lůžku, tak.. to se nedá zapomenout. Umřela vlastně  

116 spokojená, což bylo důležitý.  

Že vlastně pro Vás. 

117 No. Pro mě, že člověk opravdu viděl maximum. Protože, když jí člověk viděl  

118 doma.. jak se tam všichni chovali a terorizovali. Já nemůžu říct, sestra se o ní  

119 starala taky, tak tady to byl úplně jinej člověk. A po celou tu dobu toho jejího  

120 manželství, co se vlastně věnovala jenom tý rodině, žila tou rodinou, tak se jí  

121 odvděčila tak, že.. ve finále lítala po nemocnicích a nějaká péče jejímu manželovi 

122 byla hrozně za těžko.. Jako nechtěla bych se toho.. 

 

Hm. A to je Vás otec nebo není?  

123 To je jako můj otec, ale.. 

 

Že mluvíte jako jejímu manželovi.. 

124 No, no, no. Já vůči němu mám šílené výhrady, protože tak, jak se k ní choval a  

125 celou dobu vlastně, celý manželství, to člověk vnímal nějak, že tam je nějaký  

126 problém. No, máma se furt snažila nějak a ve finále potom už jako.. jeho, jeho  

127 zájmy byly jeho zájmy, rodině, dobře vydělal peníze, dal něco a tím to pro něj  
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128 skončilo.. A najednou máma prostě byla na druhý koleji a ta furt žila tou rodinou 

129 a on si užíval. A teda musím říct, že si říkám Boží mlýny melou pomalu, ale jistě, 

130 tak.. myslím si, že na něj dochází a je to dobře, protože.. tak jak se choval k mámě, 

131 tak se mu to vrací i s úrokama. A vůbec toho nelituju. Jako je to otec, kdyby skončil 

132 v nějakým takovým zařízení nebo v nemocnici, samozřejmě ruce od něj pryč  

133 nedám, protože rodiče si člověk nevybírá, že jo. Ale.. názor na něj už člověk  

134 nezmění no..  

 

A k Vám se choval hezky, jako k dětem? 

135 No, musím říct, že ne.. Sestru preferoval, ta byla prostřední, asi to bylo tím, že já 

136 jsem do šesti let vyrůstala u babičky, protože sestra se narodila vlastně po roce a 

137 máma to nějak nezvládala, měla do toho nějaký zdravotní problémy, takže já jsem 

138 byla rači u babičky. Na vesnici, statek, zvířata, že jo, to bylo něco pro mě. Tam  

139 jsem, tam se mi věnovali a, a ta pozornost byla upřená na mě. No a.. pak vlastně 

140 když jsem se vrátila zpátky, tak zase moje zdravotní komplikace, takže věčně po 

141 nemocnicích. Spíš mě podržela máma než táta.. od rány daleko taky neměl, co si 

142 budem povídat, on byl bejvalej politajt, opravdu se to na něm podepsalo. No  

143 v rodině si pořádek nedokázal udělat, ale ostatním lidem radil, no. Jako to bylo  

144 smutný, když.. máma vlastně umřela a rozpadla se rodina. Ač dával mámě za      

145 zlý hromadu problémů, který vznikli, myslím si, že na tom vinu nesou oba dva. Jak 

146 máma, tak táta, že jo, protože v tý výchově není chyba jenom jednoho, ale obou 

147 dvou. Vždycky se tam něco najde. Tak.. te´dko vlastně, co mamča umřela.. tak.. je 

148 vidět, ty rozdíly šílený, co se máma pořád snažila tak nějak tu rodinu, bráchu, segru 

149 držet a.. co umřela, tak je to všechno pryč. Že nikdy jsme jako rodina nefungovali 

150 normálně, ale drželi jsem jakoby pohromadě, vedli nás takhle, bych řekla. Co máma 

151 umřela, tak se to rozpadlo a, a.. vlastně se dalo najevo to, že nikdy, nikdy to rodina 

152 nebyla no. Možná, kdyby mamča od něho odešla, měla by lepší život. Jenomže to 

153 nedokázala. Bála se. Nebyla taková jako rozhodná a hlavně chtěla pro děti rodinu, 

154 no. Myslím si, že to jí sebralo strašně moc sil.  

 

A teď mě ještě napadlo, vlastně jste říkala, že její máma byla silně věřící, a ona jí 

nenechala pokřtít jako dítě? 

155 No právě, že nenechala. Mě to taky překvapilo, potom, když jsem do toho jako  

156 trošku šťourala, ptala jsem se babičky, tak nenechala. Ono moje máma dětství taky 

157 neměla nic extra, protože… vlastně byla válka, že jo, babička tak jako.., se  

158 potloukalo, kde se dalo.. myslím si, že u ní stál kolikrát.. anděl strážnej, protože v tý 

159 době to bylo strašně těžký. Najednou byly čtyři děti, že jo.. babička měla čtyři děti, 

160 takže ta péče nebyla taková a moje máma vlastně byla v dětským domově.. Sice 

161 nevím.. vod kolika let, vím, že do dvanácti let byla v dětským domově. Nikdy to 

162 teda babičce nezazlívala, řekla asi že to byla nutnost, ale už to jí podle mě narušilo, 

163 docela ten rytmus toho života, no.. 

 

Takže, takže ona vlastně, ta máma jí teda ani potom nějak v té víře nevychovávala.. 

164 Ne, tam už to ani nešlo, vlastně jí nechala v tom dětským domově, tam to asi  

165 pytlíkovali, jak se dalo.. A pak už se k tomu asi nějak nevracela.  

 

A tak ve dvanácti se teda vrátila zase zpátky do rodiny? 

166 Hm. No.. vrátila se do rodiny a tam už byli další sourozenci, takže spíš víceméně 

167 asi pomáhala tý mámě s výchovou těch mladších, protože se jim narodily dvojčata 

168 a ještě měla bratra, ona byla nejstarší.. No a.. takže se to upřelo všechno na ně a  
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169 máma tam byla spíš.. ani to vzdělání neumožnili, takže.. 

 

A ještě jestli se můžu zeptat, zase mě napadají otázky až teďka.. A manžel její ten nevíte, 

jak reagoval na to, že vlastně nechala pokřtít? 

170 No, no to vím. To vím.. Jeho slova, přesně byly „ježíšmarjá, co ta kráva blbne,   

171 dyť jí to stejně k ničemu nebude, to jí tam ti černoprdelníci k něčemu navedli“.   

172 Todle přesně řek a já jsem mu řekla „No tak i kdyby to byli černoprdelníci a já  

173 nevím, kdo všechno, každej to nazývá jinak, že jo, Bůh je jenom jeden, akorát má 

174 tisíc podob. Tak ti se tam oni postaraj jako o důstojného člověka a ty jenom  

175 urážíš“. No ten to, ten to nějak.. on sem ani moc nejezdil. To bylo takový, že máma 

176 potom ani víceméně moc neuváděla, že manžela má, když někdo přijel.. tak i byl 

177 kupodivu vyvalený a když někdy přijel, tak to bylo jen na deset minut. Něco jí tam 

178 nechal, nemůžu říct, že přišel s prázdnou, postěžoval si jaký má problémy, že mu 

179 chybí peníze a šel zase pryč. Takže ty jeho návštěvy byly takový, že ona byla  

180 rozhozená a ten stres tam potom fungoval a i ten zdravotní stav se potom vždycky 

181 zhoršil. Takže jí uklidňovali lékama a tak.. Pak se člověk snažil kompenzovat tím, 

182 že jí vzal ven, na vycházku, což byla nadšená, protože dva roky zavřená v bytě,  

183 šla akorát na balkon, pak už ani na ten záchod si nedošla. A najednou prostě velká 

184 možnost vyjede z hospicu, jede do Benešova vlakem, což pro ní dřív byla  

185 samozřejmost, ale teď to byl luxus. Člověk ty hodnoty přehodnotí, úplně. Strašně 

186 moc. Ale jí to tady prospělo. Jí to prospělo a hlavně jí to prodloužilo život, což.. 

187 bylo důležitý, protože, (´) kdyby jste jí slyšeli, jak mluvila doma. Tak to byla  

188 opravdu na zabití, tady to bylo jen takový mami prosím Tě neříkej to, takhle si to 

189 nikdy nesmíš říkat, až to příjde, příjde to.. Ale když potom viděl člověk to utrpení, 

190 že se vlastně zaživa jako dusila, nemohla dejchat.. teď přišly další zdravotní  

191 problémy, s tím spojený, tak si říkal.. no kdyby to měla za sebou, bylo by to lepší. 

192 Bylo by to klidnější i pro ni. Potom to tady bylo takový strašně rychlý no. Bolelo 

193 to, ale byla to hrozná úleva. Asi tady i pro ty lidi a hlavně, že tím, že jí tady měli 

194 hrozně rádi, což jí.. ona byla vlastně oblíbená, že jo. Takový to sluníčko a..  

195 mamča vždycky přišla „no a byl tady pan Ruda a dal mi pusinku a byl tady pan  

196 farář..“ jejda mami ty seš samej chlap, tak se smála a bylo to fakt super no. Stálo to 

197 tady za to a.. i kdyby člověk doplácel, měl platit x tisíc navíc, kdyby to byl nějakej 

198 nadstandard, tak proč to tomu člověku nedopřát no.. v poslední chvíli.  

 

Děkuju moc. 

 

No já taky, že jsem si mohla popovídat.  

 

Já určitě děkuju a ať se Vám daří.  
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Příloha č. 6 

 

Přepis rozhovoru s rodinnou známou (respondent č. 8) ze dne 

23.2.2011 
 

Jméno „paní Hana“ je v přepisu záměrně smýšlené, aby byla zachována 

anonymita pacientky. Jméno rodinné známé je v přepisu také záměrně smýšlené, ze 

stejného důvodu zachování anonymity. V přepisu jsou vynechány citoslovce typu: „yy“, 

„ee“ apod. Dále se mohou objevit tyto zkratky: 

 

..    krátká pauza  

…    dlouhá pauza  

(.)    poklesnutí hlasu  

(´)    zdvižení hlasu  

podtržení slova  nápadné zdůraznění  

(smích)   charakterizace neslovních znaků projevu  

&    nápadně rychlé pokračování  

(..)    nesrozumitelně 

 

Dobrý den paní Novotná, já Vám mockrát děkuji za to, že jste tady přišla, a že 

jste dala svolení se zúčastnit mého výzkumu, který provádím v rámci mé magisterské 

práce, která se nazývá Křesťanská duchovnost a hospice. Teď bych se Vás ráda zeptala 

na několik otázek… vlastně ještě abych to uvedla, tento rozhovor budu nahrávat, ty data 

potom budu používat anonymně, pokud byste dala svolení nebo by jste měla zájem mohu 

Vaši anonymitu porušit, ale to jen, kdyby jste chtěla.. V průběhu rozhovoru bych Vás 

chtěla poprosit, abychom neodcházely, snažily si neskákat do řeči a vlastně normálně 

přirozeně se bavit.  

 

Já jsem se Vás chtěla na úvod zeptat, vy jste byla rodinná známá jedné paní 

Hany, která vlastně byla tady u nás v hospici hospitalizována asi, jak se dívám, devět 

měsíců… Je to tak? Devět měsíců? 

199 Je. 

 

1. Chtěla jsem se Vás zeptat, jak to vlastně všechno začalo, že se vlastně paní Hana 

ocitla tady u nás v hospici? Jestli to víte, jak k tomu došlo…vy jste byla vlastně rodinná 

známá, tak jestli jste byla s tou rodinou ve styku už vlastně dřív nebo jste se začala bavit 

s paní zase více až byla tady Nebo jak to vlastně bylo? 

200 Tak my jsme byli rodinní známí, vlastně tedy naši rodiče byli rodinní známí. My 

201 jsme s dcerami paní Hany vyrůstali defakto, navštěvovali jsme se. V dospělosti  

202 jsem s nimi ztratila kontakt a dozvěděla jsem se zpátky o ní až když si sem dcera 

203 s tatínkem dávali žádost o přijetí paní Hany sem do hospice. Takže my jsme se  

204 znova setkali po letech tady v hospici a upevnily jsme si znova to přátelství a to  

205 kamarádství, s ní a hlavně s její jednou dcerou.  

 

2. A věděla jste o tom předem, že hospic má něco společného s náboženstvím nebo co 

jste si vlastně o tom myslela o tom hospici, předtím než sem paní Hana nastoupila? 

206 Tak, že hospic založily tři církve, to jsem věděla od začátku, takže o té spojitosti  

207 s náboženstvím jsem určitě věděla. Paní Hana myslím si, že o náboženství tady  

208 v hospici moc nevěděla a pro ní to spíše bylo vysvobození z toho důvodu, že se  

209 sem dostala do lepší zdravotní péče.  
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Můžu se zeptat, jak hospic na Vás zapůsobil v tomto směru myslím v tom 

náboženském, jestli jste tady prostě přišla do styku s tím náboženstvím nějak víc než 

někde jinde nebo…?? 

210 Určitě jsem přišla v hospici víc do styku s náboženstvím protože je tady kaple, jsou 

211 tady dvakrát týdně bohoslužby, tudíž denně nebo na denním pořádku je to  

212 praktikování křesťanství velmi běžné.  

 

Zapůsobilo to na Vás tedy v pozitivním, negativním směru nebo nějak 

neutrálně…? 

213 Tak určitě to na mě zapůsobilo v pozitivním směru, protože mi přijde i, že i lidé, 

214 kteří dejme tomu v něco věří nebo i praktikují nějakou tu víru, tak jsou k sobě  

215 ohleduplnější i lidštější, chovají se k sobě jinak a i to prostředí tady je hodně o  

216 člověku.  

 

3. Víme, že se vlastně paní Hana nechala v průběhu hospitalizace tady pokřtít. A já 

bych se chtěla zeptat, jak jste na to reagovala vy osobně, jak to na Vás zapůsobilo? 

217 Na mě to zapůsobilo (smích) bych řekla intenzivně, protože by mě v životě  

218 nenapadlo, že člověk, který nevěřil nebo tu víru celá léta nepraktikoval se na  

219 sklonku života vlastně takhle rychle obrátí zpátky k víře a opravdu to vezme i  

220 s tím vyznáním, praktikováním… se vším tím křtem. 

 

Takže vy, tak jak jste se znala s tou rodinou tak vlastně…. 

220 Oni byli, rozhodně byli nevěřící celá rodina, proto mě i překvapilo, že paní Hana 

221 se tady nechala pokřtít ale mile, že vlastně si i v sobě srovnala to co potřebovala a 

222 přišla na to, že ta víra ji hodně posiluje, tak si šla za tím, co bylo pro ní, v tu  

223 chvíli, nejlepší.  

 

A Vás to, dá se říct překvapilo, jak k tomu došlo tady? Nebo jste to nějaký 

způsobem čekala, nebo co jste si myslela…? 

224 Takhle od té doby, co tady paní Hana byla a jak jsem jí tady viděla, chodit do toho  

225 Centra denních služeb, pak vlastně mluvila s duchovními, začala chodit na  

226 bohoslužby.. Tak po tý době, co tady strávila v hospici, tak mě to nepřekvapilo,  

227 ale kdyby se mě někdo zeptal na začátku, když sem byla přijímána, tak bych řekla, 

228 že určitě ne, že se pokřtít nenechá, a že ani víru tady praktikovat určitě nebude.  

229 Takže z tohohle hlediska mě to překvapilo, ale jak tady žila tak v tý fázi těch  

230 měsíců, tak to už pak ne. To 229 si myslím, že pro ní už to bylo akorát vyústění  

231 toho, jak ten pohled na svět měnila sama.  

 

Co jste jí na to konkrétně řekla? Bavily jste se o tom, zavedly jste na to řeč, jak 

jste jí chodila navštěvovat? 

232 Tak my jsme na to teda (smích) vlastně řeč navedly až potom křtu. Tak se mě  

233 ptala jak vlastně (dlouhá pauza) (smích) ne cítím, ale jak to beru jestli si myslím, že 

234 to nějak rodina neodsoudí, že se nechala pokřtít, že vlastně žije úplně jiným  

235 životem než žila do té doby než se dostala k nám do hospice. Tak jsem jí říkala,  

236 že to musí zvážit sama v sobě a ona si byla stoprocentně jistá, že se chce nechat  

237 pokřtít, že v Boha věří a že tady ten pobyt a ta hospitalizace u nás v hospici, že   

238 pro ní byly nejkrásnější měsíce života, že takhle dobře a spokojená a  
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239 vyrovnaná..vlastně..s tou nemocí i se životem, dejme tomu i s rodinou, se kterou to 

240 neměla vždy jednoduché. Tak si myslím, že tady ta víra a ti duchovní a vůbec to 

241 prostředí toho hospice a toho křesťanství tak jí přesvědčilo o tom, že dělá  

242 dobře.  

 

A viděla jste v čem byl jako ten její život jiný než předtím? 

243 No tak (smích) v tý sobeckosti určitě tady začala teprve myslet sama na sebe. Na 

244 svoje potřeby, protože předtím se hodně starala o rodinu a o děti a myslím si, že 

245 vždycky brala na prvním místě děti a jak je obstarat co nejlépe. A tady opravdu se 

246 začala zamýšlet nad sebou a nad tím, že by bylo dobré aby něco udělala taky sama 

247 pro sebe.  

 

Můžu se zeptat, jak to působilo na Vás osobně, na Vás osobní život? To že 

vlastně Vaše známá, kterou jste znala předtím takhle a že tady vlastně na sklonku života 

se začala úplně měnit, jak to působilo na Vás osobně?  

248 Tak působilo to na mě velmi pozitivně a hezky, protože jsem si uvědomila, že i  

249 když člověk se celý život nějak chová, tak vlastně během chvilky a nějakého toho 

250 projasnění nebo… dejme tomu, když si zrekapituluje celý ten dosavadní život, 

251 nemusí to být starý člověk, může to být mladý člověk, může to být člověk po  

252 nějaké špatné životní zkušenosti.. takže pak začne.. přemýšlet, co je v životě  

253 opravdu důležité.. a myslím si, že ten člověk bere pak život úplně jinak… a  

254 přemýšlí.. o životě jako takovém.. v jiných sférách bych řekla, spíš v těch  

255 duchovních… A já jsem přemýšlela sama o sobě, že vlastně.. nejsem praktikující.. 

256 věřící (´) napůl.. ale myslím si, že třeba létama se třeba i já nechám pokřtít, že  

257 opravdu člověk nemůže.. víru (´) nebo jiný zkušenosti, jiný pocity nikdy zatracovat 

258 protože.. až ta mysl a to tělo si o něco řekne takže to samo vyplave na povrch a pak 

259 se člověk rozhodne, co je pro něj v tu danou chvíli nejlepší… 

 

Takže defakto, já cítím, že jste pro to nějakým způsobem otevřená.. 

260 Hm 

 

Že jste nebyla z těch, kdo by od toho nějak paní Hanu zrazovali.. 

261 To určitě ne 

 

Takže defakto… kdyby jste měla říct jestli.. jste jí nějakým způsobem na té cestě 

vlastně pomohla nebo přispěla k něčemu aby.. ja nevím, jestli jste si vy sama jako 

kdyby.. jo, to jste vlastně říkala, že Vás to vlastně vůbec nenapadlo, že by k tomu mohlo 

dojít.. 

262 Hm 

 

Ale v momentě, kdy jste si poprvé toho všimla, že se to začíná nějak lámat, že 

paní začíná uvažovat jiným způsobem.. kdy tak poprvé Vám došlo, že se začíná něco 

měnit.. 

263 Já si myslím, že tak… dva měsíce po přijetí.. měsíc a půl, dva měsíce.. už paní  

264 Hana… bych řekla ne… přemýšlela jinak.. ale.. myslím si, že už začínala s tou  

265 myšlenkou trošičku koketovat a věděla, že vlastně.. tím jak.. prochází tou..  

266 poslední… etapou života takže si musí svoje věci urovnat.. a myslím si, že víra   

267 jako taková jí v tom hodně napomohla.. protože si myslím, že ve spoustě věcí… (´) 

268 kdyby nebylo tý víry, tak si myslím, že spoustu věcí by neudělala nebo by furt    

269 přemýšlela nad tím, co udělala špatně.  
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Já jsem teď trochu ovlivněna tím, že tady pracuji jako sociální pracovnice, ale 

takový průběh, kdy to šlo tak rychle jak u paní Hany, to se jen tak nevidí, to mohu říct já 

ze svého hlediska.. Čím si to vysvětlujete, že to bylo vlastně tak rychle, že k tomu tak 

rychle došlo u paní Hany? Jestli to byl nějaký vliv duchovního nebo někoho 

z personálu.. 

270 Určitě personálem, prostředím duchovním to bylo, ale myslím si, že to bylo spíš 

271 tím, že opravdu neměla život jednoduchý a tady i to prostředí a ta víra jí dala      

272 naději.. že se může mít líp a že jsou tady lidi hodní, spokojení a že vlastně opravdu 

273 se klade důraz na toho člověka, který u nás v tu danou chvíli je.. Myslím si, že  

274 hodně to podpořilo, tím jak je hospic stavěný církví a tím jak tady s těma  

275 duchovníma mluvila.. tak si myslím, že to hodně způsobilo i ten kontrast jak se    

276 měla předtím a jaký ten život zažila tady u nás... 

 

Dokážete si představit, že by vlastně hospic neměl v sobě ten duchovní 

rozměr?Myslíte si osobně, že je důležité aby tady ta rovina (pozn.duchovní rovina) 

byla? 

277 Hm, myslím si, že pro hospic určitě.. Protože ať je to jak chce, ať je někdo věřící 

278 nebo nevěřící, samozřejmě to záleží na lidech.. ale myslím si, že ta víra v těch  

279 lidech.. vždycky vyvolá nějaký to.. nevím, jakoby sociální cítění, myslím si, že i 

280 ten život je brán trošičku jinak, není brána jenom ta… povrchová stránka života, že 

281 opravdu ti lidi přemýšlejí nad životem a nad chováním trošičku jinak než ti lidi,  

282 kteří v nic nevěří. Kteří jsou opravdu spolknutí tou dnešní hektickou dobou.. (´)  

283 nedovedu si to představit, že by ta víra tady nebyla.. tady je cejtit na každom       

284 kroku v hospici a myslím si, že by to i ten hospic, ten ráz toho zařízení ztratilo… to 

285 už by pak nebyl hospic.. to by bylo nějaký zdravotní zařízení a myslím si, že.. i  

286 spousta lidí, kteří nejsou věřící se.. v tý společnosti jiných věřících se chovají úplně 

287 jinak a.. vlastně.. opravdu je tady kladenej důraz na tu lidskost, že si myslím, že  

288 pokud by tady ta víra nebyla, tak by to tak nebylo (.) … 

 

Myslíte si, že je to taky o těch lidech, co tady pracují? Protože hospic jako 

takový, má v sobě nějak zakotvenou tu duchovnost.. a teď se ptám, do jaké míry se na 

tom podílí ten člověk od člověka, co tady pracuje? Jestli to má nějaký jiný rozměr má 

nějaký jiný rozměr, když tady je ten nebo někdo jiný nebo jestli v tom pociťujete nějaké 

rozdíly, protože jste se tady setkala s různým druhem personálu. 

289 Hm… tak asi trošičku asi jo.. ale.. myslím si, že zrovna u nás tady v hospici  

290 v Čerčanech je to.. asi hodně vyrovnané.. že je tady spousta.. že je tady spousta  

291 zaměstnanců, kteří víru nepraktikují a přesto vlastně dokážou nabídnout to          

292 duchovno jako věřící, ale zase si myslím, že je to ovlivněno tím, že furt tady se ta 

293 víra vznáší… 

 

Teď to myslíte v jakém smyslu? 

294 ..no.. to duchovno..  

 

Že to má nějakého ducha? 

295 Hm.. 

 

5. Když se zeptám jak se vlastně na celou tu situaci díváte zpětně? Vy jste sice nebyla 

ten hlavní kdo rozhodoval o tom, jestli tady paní Hana půjde nebo nepůjde. Ale 

vzhledem k tomu, že jste její rodinná známá, tak jestli byste si přála, aby ty poslední dny 
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v hospici strávila tady nebo, kdyby jste si mohla vybrat znova, někde jinde.. jestli byste 

teď po tom čase reagovala na ten její křest stejně nebo nějak jinak, s odstupem toho 

času? 

296 Tak určitě bych chtěla, aby ty poslední dny svého života prožila tady. Protože.. vím 

297 jak měla.. opravdu.. (´) nelehký život se svým manželem a … bych.. (smích).. jak 

298 bych to řekla.. no ja si myslím, že spoustu let se neměla z čeho těšit, protože jí    

299 bylo hodně ubližováno a teprve tady našla tu rovnováhu a ty měsíce, které tady    

300 prožila, tak prožila vlastně ve spokojenosti, kdy se na ten svět smála.. a vlastně   

301 konečně se po těch letech, kdy ona se starala o ostatní, tak se někdo staral o ní..  

302 A ohledně toho křtu, určitě bych jí v tom podpořila víc, kdybych měla tu možnost.. 

303 a přála bych jí jenom, aby.. tu víru, vlastně kterou našla a cejtila to tak, že k tomu 

304 Bohu patří a nechala se pokřtít, tak škoda, že si toho neužila dýl.. protože si  

305 myslím, že i po tom křtu už byla taková vyrovnanější a přestože nebyla smířená 

306 s rodinou, tak si myslím, že na tom tolik nezáleželo, jako na tom, že byla smířená 

307 s Bohem a že vlastně i ty hříchy a dejme tomu ty nesrovnalosti z toho života se  

308 vlastně (.) po tý smrti (..) … 

 

Ještě se zeptám.. Momentálně tady dochází pět duchovních s různých 

denominací, paní Hana se nechala pokřtít v katolické církvi. Chci se zeptat jestli Vás to 

třeba netáhlo k nějaké jiné, jestli jste podpořila tento její výběr, nebo proč si třeba 

nevybrala tu druhou círke..? 

309 Já si myslím, že ten výběr je na každým člověku.. jako samotném, že nikdo nemůže 

310 radit u které církve.. by ten člověk nestrádal nebo by byl stoprocentně spokojený.. a 

311 myslím si, že i kdyby člověk radil.. nebo by se to někomu nelíbilo, tak by se stejně 

312 musela určitě rozhodnout paní Hana sama.. a myslím si, že je to na výběru toho  

313 daného člověka, co si vybere.. nemusela si tu víru ani vybírat, mohla být bez víry.. 

314 a třeba.. umřít nesmířená a třeba by tady její duše někde bloudila... Vybrala si  

315 katolickou, nechala se pokřtít a já si myslím, že to bylo i trošičku dané protože u 

316 nás ta katolická víra dominuje ale… z těch duchovních, kteří zde do hospice nejvíc 

317 dochází.. si myslím, že pan farář s katolické církve.. je nejhodnější.. a řekla bych.. 

318 nejvyrovnanější a možná i nejvíc zkušený z těch ostatních duchovních, co sem  

319 dochází… 

 

To je ale zase o lidech, to nelze celo ploštit.. 

320 Určitě. Každý jiný. Já si myslím, že v tomhle tom případě, i hodně udělal pan  

321 farář, jak s paní Hanou rozmlouval, jak hovořili spolu o Bohu a o víře.. a.. myslím 

322 si, že s ním, vlastně si prošla rekapitulací celého svého života… a myslím si, že  

323 to částečně daný i tím, jak mu hodně věřila.. 

 

Že si získala důvěru.. 

324 Hm. 

 

A vy jste říkala, že vlastně ta víra nebyla u ní nikdy praktikována, ani v nějaké 

dřívější.. 

325 Ne. Nikdy...  Já si myslím, že (smích) děti ani nevěděli, co to kostel je. 

 

Ale říkala jste, že sama jste z toho nebyla ani moc v šoku, protože sama jste 

nějakým způsobem k tomu nastavená nebo taková otevřená, že to nebylo nějaké.. 

326 Hm. Jenže já to mám zase trošičku daný z toho, že mě rodiče k víře nevedli, takže 

327 víru jako takovou mi vždycky objasňovala babička. Babička teda byla husitka,   
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328 takže mě to spíš táhne k nim, ale je to z toho, že zase člověk prostě o tý víře slyšel 

329 z týdletý strany.. a babička byla praktikující.. takže.. já to mám spíš takhle přes ty 

330 prarodiče. Takže já možná i částečně věřím v Boha, jenom nepraktikuju (smích) 

 

A pokřtěná jste? 

331 Nejsem.. nejsem.. protože by museli být i pokřtění rodiče, oba.. 

 

Museli by být pokřtění oba rodiče? 

332 Hm.. tam to nějak bylo no.. táta je pokřtěnej, mamka není a proto nás vlastně  

333 jakoby nechtěli pokřtít.. (´) nevím jestli nemohli, ale nechtěli.. My jsme vlastně  

334 měli náboženství i na základní škole, teda měli jsme jakoby katolický a na to jsem 

335 teda chodila.. a.. pan farář byl teda taky hodnej a vždycky nám tak hezky  

336 vysvětloval.. (.) a právě jsme to řešili, jakoby křty.. to si pamatuju.. (´) Ale z toho 

337 jsem neměla rozum, to spíš bylo že se ptal, že jo, kdo by chtěl pokřtít a u který  

338 církve a tak (..) 

 

Tak to je zvláštní…. Vynechávám 22:44 – 22:57 „že si to možná špatně 

pamatuje či tomu dostatečně nerozuměla“ 

 

A jestli se můžu zeptat, vy jste někdy přišla do styku s tím panem farářem nebo 

s nějakými duchovními, kteří tady docházeli? Jako při návštěvě paní Hany jestli jste se 

třeba potkali nebo jste taky spolu prohodili pár slov..? 

339 Jako u paní Hany jsem ho nepotkala, protože (smích) většinou.. většinou jsme se 

340 jakoby míjeli i paní Hany. Ale občas jsem třeba s paní Hanou o něm hovořily,  

341 nebo.. když paní Hanu tady vyváželi vlastně do toho denního centra a nebo tady na 

342 zahradu, tak občas když se potkali na chodbě, tak jsem hovořili všichni tři.. ale spíš 

343 to byly takový obecnosti. 

 

A co se týče nějakého jiného personálu, jestli jste přišla do kontaktu, dochází 

tady dobrovolníci, psycholog, sociální pracovnice.. sestřičky, ošetřovatelky.. jaký byl 

s nima vlastně ten kontakt? 

344 Teď myslíte, když jsem třeba byla u paní Hany na pokoji? 

 

No jestli jste se třeba potkali nebo jestli přišla na to vlastně řeč, jestli se ten 

personál o Vás zajímal, jako rodiny? 

345 No.. nezajímal (smích).. Myslím si, že to bylo daný i tím, že jsem v hospici jako  

346 zaměstnanec a zrovna jsem paní Hanu přivezli jako mého, dejme tomu, nějakého  

347 potencionálního rodinnýho příslušníka.. takže mě ty sestřičky znaly. Akorát jim ze  

348 začátku zdálo strašně divné, když jsem se třeba po práci šla nahlásit na sesternu, že 

349 jdu k paní Haně na návštěvu, tak se mě ptaly proč, tak když jsem jim pak objasnila, 

350 že se známe jakoby hodně let.. přesto že jsem v tý dospělosti ten kontakt na sebe 

351 ztratily.. tak po tom vysvětlení to braly, jakoby rodinu.  

 

A když se zeptám na tu rodinu, vy jste řekla, že jste se kamarádila hlavně 

s dcerami paní Hany, tak bavily jste se někdy o tom spolu, s tou dcerou, jak to vlastně 

na ní působí nebo jak ona to hodnotí, že její máma se takhle mění, že to nikdy nezažila.. 

352 No..tak hodně často jsme na todle téma diskutovaly.. a.. dcera paní Hany byla  

353 strašně ráda, že konečně maminka myslí na sebe a.. (´) dělá věci, které.. si myslí, 

354 že jsou pro ní dobré.. a byla ráda.. že se maminka nechala pokřtít, že vlastně.. Spíš  
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355 z toho důvodu, že maminka z toho byla strašně nadšená, spokojená.. a myslím si, 

356 že částečně tou vírou v sobě našla ten vnitřní klid, (.) který asi potřebovala.. já si 

357 myslím (..) 

 

Hm. Takže dcera byla vlastně nadšená, že vidí mámu konečně šťastnou? 

358 Hm. Ano. 

 

A jak reagovala na tu víru jako takovou, beru to, že se maminka cítila jakoby 

šťastná, ale to se mohla třeba cítit kdekoliv jinde, kde ta víra není prostě jakoby 

zakotvena..nemuselo to souviset s tou vírou jako kdyby.. Mě by zajímalo vlastně jak 

reagovala, že je to pod hlavičkou toho náboženství? 

359 Hm. Je pravda, že jakoby takhle jsem o tom nikdy nehovořily. Dcera paní Hany 

360 byla.. šťastná za to, že je maminka šťastná, takže jsme do hloubky neřešily jestli 

361 je to daný tím, že je věřící a nebo že udělala něco, co jí udělalo šťastnou. To byste 

362 asi musela diskutovat o tom tématu s dcerou paní Hany.  

 

6. Můžu se ještě zeptat na Váš osobní vztah k víře a náboženství? Co se týče toho 

předtím než přišla paní Hana do hospice a potom.. jestli u Vás nastal nějaký rozdíl? 

363 No..tak.. trošičku se mi ty myšlenky zase posunuly ale moc velký posun, bych  

364 řekla, nenastal.. u mě ten posun nastal vlastně po… prožití.. horší životní situace.. 

365 kdy jsem se opravdu začala zajímat o to.. co je v životě důležité, jak ten člověk   

366 na ten život nahlíží.. A je pravda, že i když jsem víru v životě jakoby  

367 nepraktikovala, tak vždycky, když mi bylo ouvej.. tak.. jsem se k tomu Bohu 

368 obrátila.. vždycky podvědomě, ale vždycky jsem se k němu (.) obrátila.. Takže pro 

369 mě nastal tady ten posun, že.. člověk když si to řádně pro sebe rozmyslí a probere si 

370 to sám v sobě, že může udělat ty kroky, kterých se třeba bál, že by ho, já nevím, 

371 rodina odsoudila nebo že by mu to rodina neschválila… že vlastně si to člověk  

372 opravdu musí vyřešit sám v sobě.  

 

Tak ještě když hodnotíme tu rodinu paní Hany, tak tam určitě bylo více 

rodinných příslušníků, nejenom dcera. Objevila se tam třeba i nějaká negativní reakce 

na to v té rodině? 

373 No. Tak poněvadž syn a manžel se zde moc nevyskytovali a druhá dcera.. s tou  

374 jsem se teď jakoby po těch letech moc zpátky jakože nesblížily.. tak..nevím jestli 

375 byl nějaký negativní ohlas. To by spíš věděla… ta nejstarší dcera, která opravdu se 

376 o maminku starala a řešila ty spory i s rodinou..  

 

Takže jako rodina tady, jak říkáte, ten manžel a syn moc nefungovali.. 

377 Ti hlavně ani moc nefungovali v tom.. předchozím životě.. myslím, že zrovna ti, jí 

378 nejvíc ubližovali… myslím, že ona todleto, protože věděla že.. se určitě… neusmíří, 

379 nebo.. před tou smrtí si neudělají tu tlustou čáru a nevyříkají si, co je potřeba, tak si 

380 myslím, že si to takhle i částečně.. vlastně manžela a syna řešila s tím Bohem, aby 

381 si ho, aby si to srovnala sama v sobě. 

 

Jako, že nedošlo k tomu vyřešení mezi sebou navzájem, tak vlastně aby to 

zpracovala.. 

382 Ano. Aby to zpracovala, protože si myslím, že manžel ani syn, by toho v životě  

383 nebyli schopni, aby si vlastně s ní vyřešili věci, který.. jí.. myslím si, že možná i je, 

384 trápily celý život.  
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Takže k usmíření s manželem tady nedošlo? 

385 To určitě ne.  

 

A přesto si myslíte, že paní Hana umírala šťastná nebo smířená nebo nějakým 

způsobem vyrovnaná.. 

386 Myslím si, že jo a že jí v tom hodně pomohla ta víra.. protože si myslím, že i ta   

387 víra funguje v tom smyslu, pokud se.. není.. v těch možnostech si udělat ten čistý 

388 stůl s rodinou.. takže stejně ten člověk si ten čistý stůl někde udělat musí. A myslím 

389 si, že víra jako taková se s námi táhne celý tisíciletí, takže je logický i pro toho  

390 člověka, který v životě v Boha nevěřil nebo nepraktikoval.. tak stejně se k němu na 

391 tom sklonku života obrátí.. A není to jenom zkušenost paní Hany, myslím si, že  

392 spousta.. spousta lidí, kteří tu víru nepraktikovali, tak na sklonku života s tím      

393 Bohem rozprávěli.. A rovnali si to s ním..  

 

Máte takovou zkušenost opakovaně? 

394 Ano. Mám.  

 

I u lidí, kteří nepraktikovali.. 

395 Kteří byli třeba pokřtění, nepraktikovali, tak teď když si rekapitulují svůj život, tak 

396 ho rekapitulují s Bohem.. A myslím si, že těch případů je hodně.. a mě to dává ten 

397 pocit, že se třeba ještě někdy v budoucnu nechám pokřtít.. a.. ta víra třeba pro mě 

398 v životě bude něco znamenat.. 

 

Čím si vysvětlujete to, že se lidé vlastně obracejí k tomu Bohu až na konci 

života?Že vlastně celý život prožijou nějakým způsobem a začne je to k tomu Bohu 

táhnout až na konci? 

399 No protože vědí, že jsou jakoby na konci jedný etapy.. a myslím si prostě, že ten 

400 Bůh k tomu životu patří. Ať je to jak chce, ať ten člověk věří nebo nevěří, tak  

401 stejně pak něco za tím životem určitě je. 

 

Myslíte si, že to může být ze strachu, který ten člověk začíná pociťovat? Že 

prostě umírám, tak se potřebuji aspoň něčeho chytit?Tak ten Bůh jestli teda je, tak se ho 

chytnu.. Teď se ptám do jaké míry je to teda ta opravdovost a ryzost… 

402 Když já si myslím, že je to opravdovost.. že to spíš se to v tom člověku vždycky 

403 něco hne a najednou.. nad tím životem přemejšlí úplně jinak.. Takže to říká spousta 

404 lidí.. celej život na Boha nemysleli a pak teprve, když opravdu vědí, že ten jejich 

405 život končí.. že nastává.. i když v toho Boha nevěří, tak stejně ten život si nějak  

406 zúčtovat musí a myslím si, že.. pak ten Bůh nastoupí vždycky.. 

 

Dobře myslím si, že jsme téma pomalu vyčerpaly, chtěla jsem se zeptat jestli 

k tomu máte ještě něco na závěr, co by jste řekla, co by jste třeba chtěla vypíchnout 

nebo něco, co byste chtěla k tomu ještě třeba doplnit, nebo co nezaznělo, nebo co Vás 

třeba napadlo a já se nedoptala? 

407 No. Možná tak poučení pro nás mladé.. abychom se snažili žít tak, abychom  

408 nemuseli litovat toho, co jsme kdy udělali… Protože spousta lidí si mysleli, že  

409 prožije hezkej život a když jsou pak na sklonku života a účtujou si ten život..tak.. si 

410 říká, co jsem kde udělal špatně a todle jsem neměl.. tak si myslím, že spousta lidí, i 

411 nás mladých, si můžeme rozmyslet a vážit ty kroky, které děláme… není nám     

412 patnáct.. 
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Dobře, tak já Vám mockrát děkuji za rozhovor, že jste si udělala na mě čas a 

určitě, kdyby jste měla zájem o výsledky mého výzkumu, tak Vás tím seznámím, jak to 

dopadlo. A ještě jednou velké díky za pomoc. 

413 Mám zájem. Vůbec není zač. Nashledanou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 131 

Příloha č. 7 

 

Přepis ohniskové skupiny s věřícími zaměstnanci (respondenti č. 1-4) 

ze dne 10.3.2011 
 

 

V transktipci jsou použity pro jednotlivé respondenty zkratky (R1 – R4). 

Jednotlivé dotazy jsem kladla zpravidla já, zkratka VF = Veronika Foltová a Bohumila 

Baštecká, zkratka BB. Zkratka „V“ znamená „všichni“. Pravé jméno paní, která se 

nechala v průběhu hospitalizace v hospici pokřtít je z důvodu zachování anonymity 

pozměněno. V průběhu ohniskové skupiny se o ní mluví jako o paní „Haně“. Jakékoliv 

uváděné jména skutečných pacientů byly také záměrně pozměněny. A vzájemná 

oslovení jednotlivých respondentů byla také v přepisu přepsána na zkratky R1 – R4. 

V úvodu proběhlo také vzájemné představení, které je taktéž z důvodu zachování 

anonymity neuváděno. V přepisu jsou vynechány citoslovce typu: „yy“, „ee“ apod. Dále 

jsou použity tyto zkratky: 

 

..    krátká pauza  

…    dlouhá pauza  

(.)    poklesnutí hlasu  

(´)    zdvižení hlasu  

podtržení slova  nápadné zdůraznění  

(smích)   charakterizace neslovních znaků projevu  

&    nápadně rychlé pokračování  

(..)    nesrozumitelně 

 

VF: Tak jestli můžeme začít, už se to nahrává a mělo by to fungovat. Takže já Vás 

všechny tady vítám, mockrát Vám všem děkuju za to, že jste přišli.  

 

R1: Pro Tebe vše. (smích) 

 

VF: I relativně do 15ti minut od začátku. Na úvod bychom se tady představili, mě 

všichni znáte, Veronika Foltová, bývalá sociální pracovnice tady. A tady je paní 

doktorka Bohumila Baštecká, která je vlastně vedoucí mé magisterské práce. Vlastně 

jak.. 

 

BB: Jestli mohu do toho vstoupit, já vysvětlím, co tady budu dělat jo. Já tady nebudu 

dělat nic, teda.. pokusím se do toho nevstupovat. Jenom kdybych měla dojem, že se to 

právě odchyluje od toho, co potřebuju do tý magisterské práce, tak bych možná něco 

řekla a budu si tady poznamenávat co.., co bude zajímavý, tak jako právě zase pro tu 

práci. A jenom, ona Vám to už Veronika asi říkala, ale všechno je prostupný jo, není, 

nepíšeme si nic nebo nezaznamenáváme nic, co byste, nad čím byste zpětně neměli 

kontrolu. Takže kdybyste něco chtěli pak třeba, se Vám rozleželo a říkali jste si, no to 

tam nemůže bejt, tak je to všechno k autorizaci, i k prostě k úpravám a takovýhle věci, 

abyste měli jistotu, že není nějak k zněužití nebo něco. Tak to je má role, já taky 

neexistuju. 

V: (smích)  

 

R4: Jsme rádi, že tu neexistujete mezi náma. 

BB: (smích) 
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R3: Je možný, že jsem viděl teďka vašeho manžela v televizi? 

BB: určitě, no 

VF: Měl sváteční slovo v neděli.  

R3: Něco o nějakým městě říkal, kde bydlíte a já už nevím  

BB: Poděbrady no, to si pamatujte (smích), to je moc hezký město. 

R3: O noční jsem koukal totiž myslím 

R1: Kdo by nepracoval (smích) 

R3: (smích) 

 

VF: Tak abych Vám vysvětlila vlastně účel naší schůzky, tak je to proto, že píšu vlastně 

tu magisterskou práci, která se jmenuje Křesťanská duchovnost a hospice a ve své práci 

se věnuji vlastně tématu: Jaké podmínky pro pacientovo otevření se ke křesťanské víře 

vytvářejí hospicoví pracovníci a pacientova rodina. Takže Vás jsem si jako jednotlivce 

vybrala do výzkumu záměrně z různých pozic, abych se tak vlastně dozvěděla něco 

nového, protože každý můžete mít na tu danou věc jiný pohled a to je to, oč mi jde. 

Takže chci Vás určitě poprosit a vyzvat k tomu, abyste se nebáli vlastně v průběhu té 

diskuze vyjádřit svůj názor, i když ten názor bude třeba odlišný od názoru toho druhého. 

Co se týče nějakých pravidel té diskuze, tak vlastně ta diskuze bude nahrávána, potom 

ty data budou zpracována anonymně. Taky prosím, aby každý, když budeme tady 

vlastně, defakto když budete vy diskutovat, aby vždycky mluvil jenom jeden, aby 

nevznikaly nějaké rozhovory jenom bokem..jo.. a taky mluvit nějak nahlas, aby to to 

zařízení pojalo. A také aby tady byl vlastně respekt k tomu názoru těch druhých. A taky 

pokud možno neodcházet v průběhu té diskuze. (smích) A potom samozřejmě výsledky té 

práce Vám budou k dispozici, kdyby jste měli zájem o to, tak není problém Vám to 

potom poslat mailem nebo se nějak domluvit.  

Tak na úvod té naší diskuze bych..navrhuju udělat nějaké takové krátké seznámení 

účastníků. Když tak spíš jenom říct jméno a na jaké pozici tady hospici pracujete s tím, 

že ještě třeba jak dlouho. Jenom aby se to takhle… více méně se známe ale.. aby.. se..to 

(smích) takhle jenom doplnilo ten obraz. A potom bysme začali potom samotnou.. tím 

tématem. Jo, takže jestli můžeme začít od někoho, R1, jestli začneš? 

 

(pozn. tuto pasáž představování v přepisu záměrně vynechávám z důvodu zachování 

anonymity jednotlivých respondentů) 

 

VF: Dobře, tak já děkuju mockrát za představení. Teď jestli bysme mohli teda začít.. 

Vlastně abych zjistila jaké ty podmínky vytváří zaměstnanci pro otevření se ke 

křesťanské víře těch pacientů, tak jsem si vybrala příběh paní „Hany“, která se vlastně 

nechala tady u nás v průběhu hospitalizace pokřtít. Ten příběh asi určitě.. všichni si jí 

tady pamatujete, že jo? Není to tak, že by vůbec nikdo nevěděl o koho se jedná?Je to tak 

no.. tak jestli můžu nejdřív ale začít otázkou: Jestli si vy vzpomenete na své začátky 

v hospici? Jestli jste věděli o tom předem, že ten hospic má něco společného 

s náboženstvím? Jak jste to brali? Jak vlastně na Vás hospic v tomto směru zapůsobil, 

když jste sem poprvé vstoupili?... 

Může kdokoliv jako.. začít tu diskuzi, není to že musí jít kolečko.. 

BB: Pardon, tohle jsou.. to je několik otázek najednou, takže ono je tam i ten..to, že co 

si o tom myslím, když se sem třeba hlásím jako pracovník a co pak vidím, když sem 

přijdu, že jestli by jste měli tyhle.. 

 

V: Hm. 
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R3: 

414 Tak já klidně začnu, protože si to pamatuju, protože to byl důležitý okamžik. Já  

415 když jsem se přišel do hospicu se podívat poprvý, tak ještě nefungoval (smích), to 

416 ještě nebyl úplně to, úplně zprovozněnej a byl jsem z něj teda úplně nadšenej.. jako 

417 z prostředí a tak.. A jinak to, jinak právě že si myslím že, právě že si myslím že to, 

418 že jako to, co jsem viděl dost korespondovalo jako s tím, co jsem si myslel. To je 

419 právě to, ono to.. ono to odstranilo některý moje jako takový špatný to, špatný    

420 představy o hospicový péči a pak když jsem byl na stáži v Litoměřicích tak takový 

421 ty špatný představy zmizely úplně. A rozhodně jsem si..teda si jako myslel nebo 

422 si myslím i teďka, že to prostředí kde, který je otevřený pro to, aby se lidi to,      

423 vystavovali tý konfrontaci s křesťanskou otázkou a tak..(.) jestli to říkám správně 

424 teda.. 

 

R4:   

425 Já teda musím říct, že jsem k tomu dostal jak slepý k houslím, protože mě potkala 

426 nějaká ženská, říkám úmyslně (´) nějaká, protože já jsem vůbec nechápal s kým   

427 mluvím. Já jsem ujížděl někam úplně jinam na vozíku a nějaká ženská mě zastavila 

428 jestli bych nechtěl pracovat v hospicu, že bych se ji tam strašně hodil. A to jsem 

429 vůbec nechápal a první moje otázka kterou jsem položil byla a nejsem na to moc 

430 veselej farář? Ona řekla, to se mi právě líbí. Tak jsem se sem jel podívat a můj    

431 první dojem byl velmi rozpačitý, prostředí se mi líbilo, bylo bezbariérový takže  

432 to jsem neřešil, ale .. první mě oslovil nějaký pan ve výtahu, pak to byl katolický 

433 kněz, který říká, vy se nebojíte nosit kůži na trh, když sem jdete takhle.. Tak jsem 

434 vůbec nechápal o čem mluví, on mě pak upozornil na můj kolárek, který jsem měl 

435 pod krkem, že s tím jdu tak veřejně, že se nebojím. A když jsem šel na první pokoj, 

436 kde byla zrovna paní Hana, kdy seděla na posteli a jak mě viděla říká: „(´)          

437 Jééžiši, to je chudák.“ Já jsem si v tu chvíli uvědomil, uvědomoval, kdo z nás je  

438 větší chudák, jestli já nebo ona. Ale.. tak to bylo moje první setkání s hospicem, 

439 musím říci, že jsem.. (´) vůbec netušil.. co to obnáší.. vůbec jako.. nějaký umírající 

440 ale.. vůbec jsem si to nedokázal představit, jak to probíhá a můj pocit dneska je  

441 velmi fantastickej. Velmi.. velmi ta práce mě obohacuje, pomáhá mi utříbit si     

442 nějaký myšlenky a vlastně moje pohnutka byla stát se profesionálem a uvědomil 

443 jsem si, že i faráři u těch umírajících si někdy připadaj velmi zvláštně, i když to  

444 okolí nás bere za profesionály ale.. troufám si říci, že 70% farářů se u                  

445 umírajícího, se necítí jako profesionál.. vůbec.. 

 

VF: Díky. 

 

R1:  

446 Já u toho tak přemýšlím, že zapomínám ty otázky (smích), ale.. já jsem sem šla   

447 s tím, že protože jsem z Čerčan, tak jsem věděla že, že základní kámen, že hospic, a 

448 věděla jsem že tu nikdy pracovat určitě nechci. Takže.. pak jsem.. & Protože furt 

449 jsem nedokázala pochopit, to že když ti pacienti všichni umíraj tak.. jako.., že to by 

450 mi bylo asi moc a.. a.. takže.. že to je křesťanský zařízení jsem věděla a to je zase 

451 věc, která mi blízká byla, s tím, že věřím, ale.. ale celý to téma jsem si říkala       

452 všichni, i kdyby tam všichni tak já určitě ne.. a pak jsem sem šla vlastně na brigádu, 

453 tak se mě zalíbilo, pak jsem nastoupila.. No a ten příchod sem.. já jsem věděla, že je 

454 to jakoby křesťanský zařízení.. s tou křesťanskou.. myšlenkou jakoby dát těm     

455 lidem, že jo.. nebo nabídnout aspoň všechno.. jak tu jako péči o tělo, tak i o toho 

456 ducha, duši.. a.. když jsem sem.. přišla.. tak… já prostě neumím bejt jako jinak asi 
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457 než jako upřímná, ale mě přišlo, že ti lidi jsou tu dost sami trošku no… co se týče 

458 tédle těch jakoby a já sama.. já sama s tím.. jakoby s tou křesťanskou péčí.. nemám, 

459 nemám to taky úplně zvládnutý nebo vyřešený, jak to těm lidem podat a.. jo takže, 

460 nechápala jsem to ve smyslu kritiky já jsem, mě se zdálo, že jako duševně jsou tady 

461 ještě furt.. trošku sami a.. duchovně mi to přišlo pochopitelný protože člověk to  

462 musí žít a mít sám, aby to moh dát, že jo.. takže těch věřících lidí je tady             

463 menšina, tak chápu, že ti ostatní jim to přeci nemůžou předávat, když to sami      

464 nemaj, že jo.. no.. takže trošku jakoby mi přišlo, že by to mohlo být ještě veselejší 

465 ale.. ale jako.. hezká péče, hezký je vztah k těm lidem.. to.. jo.. 

 

VF: A hnedka tahle na první dojem.. 

 

R1:  

466 Hm.. No..  

 

BB: Co teda rozhodlo jako mezi tím to já teda nebudu dělat mezi tím ano budu dělat? 

 

R1:  

467 Že jsem pochopila, že to jako žádný drama není.. já jsem si furt myslela, jak jsem si 

468 to tak říkala, tak když jsou všichni těma nohama napřed, já jsem si zvykla, že někdo 

469 po nich odejde, tak jsem si říkala to nedám jako.. ale, tak jsem furt čekala nějaký, 

470 nějaký tý jako, protože já znám umírání z nemocnice a to zas taková legrace není 

471 jako.. a.. ty konce, kdy.. kde lékaři nesdělujou tu pravdu, rodina se hroutí, na 

472 nemocného se směje, ten tlačí na nás jako zdravotnickej personál nižší, na sestry, 

473 řekněte mi tu pravdu, lékař mluví o.. z chirurgie, takže ten mluví ještě o              

474 anastomózách, dalších řešeních a utíká a pacient nám v závěru bublá na infuzích, 

475 takže já jsem to znala spíš takhle a teď jsem si říkala tak takovej jako třeba deset 

476 dvacet kolem mě. Mě vždycky stačily jednou za čas, jako já jsem dělala na JIPu, 

477 tak mi stačilo tak nějak.. těch 4 lůžek, když mi to todleto předváděli.. jako sem tam 

478 někdo, ale představa, že todleto budou dělat všichni a všechny ty rodiny k tomu, tak 

479 jsem si říkala, tak to já ne tedy.. (smích).. já jsem měla pocit, že.. že já jsem spíš 

480 taková jako to, mě vždycky bavila ta technická stránka věci na tý práci a ještě a ten 

481 monitor a tak něco, jako když můžu něco dělat a jenom.. tím, že tadleta péče v tý 

482 nemocnici není úplně dořešena tak to.. to mě deptalo jako a.. jak říkám no..          

483 hromadně bych si to opravdu nechtěla dát.. a tak jsem to neměla úplně.. hospic pro 

484 mě bylo v podstatě trochu prázdnej pojem, ta praktická stránka, jak to se teda      

485 s těma lidma vede.. a znala jsem to jenom takhle, takže k tomu bych se jako bejvala 

486 chtěla vyhnout.. říkám to zůstanu u tý svojí jakoby akčnější práce, kterou            

487 zvládnu a nejdu s pocitem domů, že.. já bejt ten doktor, tak já prostě nespim       

488 kolikrát no.. 

 

BB: Já teda ještě u Vás bych se zeptala, vy jste tam měl ty špatný představy jo a tzn. vy 

jste říkal že, že jako pak stáž v Litoměřicích vůbec.. vyvrátila tý špatný představy a co to 

bylo tý špatný představy o hospici?  

 

R3:  

489 Tak jako já jsem měl.. ze školy nějak nějakou představu o tom, že existuje nějaká 

490 thanatologie, něco jsme si řekli o tom teoreticky, jak umírání může třeba vypadat a 

491 tak.. taky nemusí.. jaký jsou jistý známky smrti jako jsou nejistý, že jo (smích) a 

492 tak.. Ale jako jak může vypadat péče o umírajícího člověka a.. jako.. to, že jako 
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493 umírající člověk je jako úplně normální člověk jako.. kterej prostě umírá zrovna.. 

494 jako se mi kolem to vznášela taková nějaká jako atmosféra nějaký stísněnosti a.. 

495 smutku a.. a.. ani sem nevěděl jak jako, neměl jasnou představu, jako.. nebyly to 

496 žádný konkrétní představy asi ale jakoby ten, ten pocit z toho by se dal popsat jako 

497 tak brečící lidi prostě, smutný a tak jako a pak když jsem viděl, jak to.. jako         

498 vypadá opravdu.. tak mě to hrozně jako to.. nebo já nevím, já třeba to, třeba sice 

499 jako chtěl dělat nějakou pomáhající profesi, že jako už střední jsem dělal jako     

500 sociální školu, teda dodělanou mám jenom tu střední (smích) ale jako nenapadlo 

501 by mě, že budu dělat v hospici. Prostě spolužačku, která.. která chodila na praxi   

502 do hospice jsem prostě.. úplně obdivoval jako.. ne proto, že bych teďka obdivoval 

503 sebe, že pracuju v hospicu, ale spíš proto, že jsem si myslel, že je to úplně něco   

504 jiného jako.. 

 

BB: A co Vás k tomu přivedlo,  protože vy jste teda měl tydle představy a pak stejně jste 

šel sem dělat, pak jste měl ten první dojem, ale proč jste překročil ten práh? 

 

R3:  

505 No protože jsem to viděl.  

 

BB: Čili vy jste dřív sem šel, jako.. 

 

R3:  

506  To je, to byla.. Todle bylo jednoduchý jako, já jsem bydlel v Praze, chtěl jsem    

507 skončit s prací, kterou jsem dělal, která mě moc nebavila jako a.. tak jsem se byl 

508 tady prostě.. jako podívat 

 

BB: Protože to byla nabídka jedné..  

 

R3:  

509 Ne, přes kamarádku, že jo jako, tenkrát, teďka už je zase je to kamarádka (smích) 

510 a.. 

 

V: (smích) 

 

R3:  

511 No ne, tak byl sem se tady podívat jako tak pro zajímavost a jako.. a jako začlo mě 

512 to.. začlo mě to, ta hospicová péče nějak zajímat a.. no.. 

 

BB: Jasně, vlastně Vám ona udělala službu v tom, že Vás doprovodila a překročil jste 

ten práh. 

 

R3:  

513 Jako mě to neděsilo.  

 

BB: Hm, jenom tísnilo.   

 

R3:  

514 Mě to ani netísnilo, jako mě se to netýkalo, já jsem jenom měl nějakou představu o 

tom.  
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BB: jo. 

 

VF: Ty R2 (pozn. oslovení záměrně změněno na R2)? 

 

R2:  

515 Takže já, já jsem, jak bych to řekla, já jsem kolem hospice chodila, protože tady 

516 taky bydlím takže.. jako.. když se otevřel tak na.. bohoslužby sem a tak, takže to 

517 prostředí mě bylo, spíš takhle jakoby zvenku, samozřejmě sem věděla že to, že jsou 

518 tady umírající a.. tak jsem si i v duchu říkala, že bych tady ráda pracovala ale      

519 protože ze zdravotnictví nemám nic (smích), takže jsem.. vlastně tenkrát zkoušela 

520 jakoby koordinátora dobrovolníků, ale bohužel jsem to nemohla vzít jako            

521 z rodinných důvodů.. tak, pak jsem se dostala na toho sociálního.. pracovníka      

522 v sociálních službách, do toho stacionáře a.. pak jsem měla šanci jakoby chodit,   

523 začít chodit na ty pokoje a tak a.. měla jsem z toho takovej jakoby..jako měla jsem 

524 strach, ale měla jsem strach z toho, že nebudu vědět co říct. Jak prostě.., když     

525 přijdu do těch dveří a uvidím toho člověka tam, tak jak na něho promluvit a tak a.. 

526 to je.. postupně.. postupně se to prostě jakoby zvládlo, toto člověk jakoby se naučí.. 

527 samozřejmě zkušenostma a tak.. ale.. já když jsem sem přišla poprvé, nebo když 

528 jsem tady začala dělat, tak jsem najednou měla pocit, že chci dělat všechno.., že 

529 chci dělat ošetřovatele a že, že chci dělat hned kurz, prostě mě to strašně nadchlo. 

530 Já jsem si říkala todleto fakt je zařízení, který má smysl… Ale potom vlastně s těma 

531 lidma spíš děláme takový jakoby.. takovou jak kdyby zábavu takže vlastně to (´) 

532 ošetřování jde mimo nás.. A vlastně se.. se mě začalo líbit to, že když to řeknu    

533 ošklivě, tak my si s nima užíváme, jo.. my vlastně si tam s nima hrajeme,            

534 zpíváme a tak. A strašně potěší, když potom je odvezu na pokoj a řekne mi, jak si 

535 to dneska užila a tak a je to fajn. A.. tak… prostě.. pak pak pak jako je to o tom, že 

536 mi je tam s něma dobře a tak.. a a říkala jsem si, že bude asi fajn, když budu víc   

537 pro ně vymýšlet něco a věnovat se tady tomu a jestli někdy se mě podaří být       

538 ošetřovatel nebo i jako, tak je to pro mě taková trošičku výzva, ale teď jsem to    

539 malinko odložila ale.. chtěla bych to.. zkusit.. určitě.. A.. ten začátek, já teď možná 

540 jsem ty otázky trošku smíchala, že jsem jako jak jsem, jak to bylo o tom, jak jsem 

541 to viděla a ta druhá byla jak je to doopravdy? Nebo jak to bylo?  

 

BB: Spíš, spíš, ale vy už jste to říkala.. Vlastně.. to, že jste, jestli tomu dobře rozumím, 

že jste z Čerčan, že jste tady chodila na bohoslužby 

 

R2:  

542 Ano, chodila jsem zde jakoby.. a tak jsem si i v duchu říkala, že by bylo fajn,      

543 kdybych tady mohla pracovat ale.. protože jsem jako zdravotník, se zdravotnictvím 

544 nic, tak jsem si říkala, co asi bych tady tak mohla, no a pak se opravdu naskytly   

545 tady ty možnosti, tak jsem toho využila. A to byla taková ta shoda okolností, že   

546 jsem zrovna dodělávala školu jakoby sociální jako jenom takovou jakoby nástavbu 

547 nebo bylo to jako takový tři semestry, ale jako je to o těch stacionářích, o družinách 

548 a takhle jako.. a oni potřebovali někoho do toho stacionáře, takže se to tak nějak 

549 všecko podařilo najednou (smích).. a.. říkám, ze začátku jsem byla dost nadšená 

550 jako i to prostředí, ale vůbec jakože jak ti lidi tady jsou, jak můžou tady být s těma 

551 příbuznýma a tak mě to.. teď už zase trošičku to vidím zase jinak, to je pravda,   

552 jak říkala R1, jak říkala o té samotě, že to tak (.) vidí, že ti lidi jsou tady              

553 samozřejmě jako sami.. 
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R4:  

554 Já teda musím, si myslím, na to, jak jsem přemejšlel, co říct tak, takže to já jsem 

555 měl taky dilema, když vycházím na pokoj tak říct: „Dobrý den“ mi připadalo      

556 nějaký nepatřičný, protože jako (vstupuje do hovoru R2) 

 

R2:  

557 Mě třeba jak se máte, „Dobrý den, jak se máte?“ to prostě (´) v ten moment, když 

558 jsem to vyslovila, tak mě to znělo úplně.. jakoby.. ale ono to tak není, ono to se dá 

559 říct, záleží jak se to řekne, jaké.. jo, jako.. nebo jak se naváže, ale je to prostě..    

560 taková přirozená fráze, ale jsem, já jsem se to bála říct, ale pak jsem zjistila, že stačí 

561 jenom na ten pokoj přijít a jenom prostě se na sebe podívat a už potom, to už jsou 

562 takový věci ale.. 

 

R4:  

563 Já jsem přišel na oslovení: „Dobrý den, co pro Vás můžu udělat.“ 

 

R2:  

564 Hmm. 

 

R4:  

565 Jo.. že to je takový, kdy dávám tomu klientovi prostor, aby mě vyhodil nebo aby mi 

566 řek zavolejte mi sestřičku nebo chci s Váma mluvit 

 

R3:  

567 Ale.. Je promiň. 

 

R4:  

568 No. 

 

R3:  

569 Já jsem jenom, vzpomněl teďka, že jako jak byl novej rok a nebo vánoce, tak jsem 

570 čet nějaký paní jako právě smsku, co jí přišla, a bylo tam (smích).. že jí přejou    

571 hodně zdraví (smích) 

 

V:  

572 (smích) 

 

R1:  

573 (smích) já jsem si taky vzpomněla, co přišlo.. (smích) 

 

R3:  

574 Ale.. (smích) ale ale já mám, já mám jako ten problém, dobrý den jako to, jako.. 

575 z pozůstalejma (smích), když přijdou jako to, když přijdou.. nebo jako, když tam 

576 jsou s někým kdo umírá a kdo jako umře, jo.. a zdravím je taky jako dobrý den, jo.. 

577 tak si říkám, že to řeknu, že je to prostě jako pozdrav.. spíš než jako, že bych chtěl 

578 útočit na to, že ten den jako asi moc dobrej není no, zrovna pro mě.. 

 

R1: (..) 
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BB: Já se omlouvám, že do toho vstoupím, protože to je debata, která se vede u hasičů 

mimochodem taky jo, (..) když přijedou k nehodě a je to hrozně zajímavý téma a možná, 

že by to bylo nový téma na skupinovou debatu a.. 

 

R3, R1: (..) (smích) 

 

BB: ne, ne, ne opravdu, to je zajímavý, jak se to tady vynořilo, jak to potřebujete asi 

nějak sdílet a já, já tady budu za hulváta, takže (smích) já vás zase vrátím k těm, k těm.. 

 

VF: Tak jestli můžu postoupit teda, teď bych se zeptala přímo na tu.. paní Hanu. Jestli, 

jestli si vzpomenete na její příchod do hospice, na její první dojem z ní a z její rodiny.. 

Jestli si to někdo pamatujete, jak to bylo?  

 

R3:  

579 No já jsem tam, mám pocit, teďka si nejsem jistej, že já jsem možná tou dobou    

580 sloužil ve druhým patře.., (.) když ona přišla.. no a s tou rodinou jsem se nějak moc 

581 asi (.) nevídal teda.. no ten manžel tam teda moc neto.. moc ne.. Ale… jako první 

582 dojem z ní? Myslíš?.. tak jako přišla mi sešlá dost.. a.. jako… určitě pak byla      

583 hrozně šťastná, že je tady… později.. jako, když tady.. protože vím, že byla na to, 

584 na konzultaci (..) otázky, že by musela pryč, protože ono to s ní nějak vypadalo   

585 dlouhou dobu, tak nějak podobně, že jo.., takže takže to ona, fakt nechtěla, ona byla 

586 hrozně ráda, že to (.) , že tu byla.. a tak, podle mě 

  

R2:  

587 No, já teda nevím kdy přišla, protože já jsem nastoupila jakoby v květnu.. ona    

588 přišla.. v březnu? 

 

R3:  

589 já už nevím 

 

R2:  

590 v březnu 

 

VF: v březnu 

 

R2:  

591 takže v podstatě já jsem nastoupila v květnu a pak vlastně když jsme chodili,      

592 jakoby ráno na pokoj.. se jakoby podí, jako pozdravit a tak. Tak v tu dobu, to si   

593 teda, jestli si to pamatuju, paní Hana byla.. no jak bych to řekla, v pohodě           

594 jakoby, jo že.. taková vždycky u těch dveří, jakoby „Jé to jste vy“ a tak jako.., v tu 

595 doby kdy já jsem zrovna v tom květnu nastoupila, tak jsem si tak i já říkala, co ta 

596 tady dělá, jo?  

 

R3:  

597 Ne, to já jsem myslel spíš jako, v tom jako, že když se to proti ní postavilo jako to, 

598 proti ní postavil jako to, proti ní postavil zdravýho člověka, který normálně funguje, 

599 chodí do práce a tak. Tak jako ona prostě jakoby v tomdle tom stavu nebyla, že jo..  

 

R4:  

600 To ovšem není nikdo.  
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R2:  

601 To ne. 

 

R3:  

602 No jako ale u ní taky prostě.. vzpomínku mám takovou, že ona přišla taková jako.. 

 

R2:  

603 Hmm. 

 

R3:  

604 sešlá. 

 

R4:  

605 Tak teda já si jí pamatuju teda to přivítání „Jééžiši, to je chudák“. Tak jsem si uvěd, 

606 nevěděl, kdo z nás dvou je větší, ale pak jsem jí řekl, že jsem tady pro ní. Nechal 

607 jsem jí, aby mě politovala, a pak jsem řekl, že jsem tu pro ní ale.. na mě působila 

608 velmi radostně, spokojeně a jak jsem jí poznával blíž tak, vedle tý radosti,           

609 spokojenosti, jsem najednou viděl tu úzkost, kterou měla jakoby skrytou v sobě  

610 a.. to bylo.. to bylo pro mě zajímavý, já velmi rád, jsem si k ní na pokoj vracel, ale 

611 já už jsem jí tu zažil jako spokojenou, 

 

R2:  

612 já taky 

 

R4:  

613 jako toho, kdo, kdo se tu velmi dobře zasídlil a byl tu šťastnej, jo. Tak to je moje 

614 první setkání s ní. Jako šťastnej člověk když je tady, že nemusí zatěžovat            

615 rodinu, takže prostě, je tady o ní dobře postaráno, že není na obtíž.  

 

R3: (..) 

 

R4:  

616 Pak.. jestli budem o ní hovořit dál tak to bude zajímavý, ale.. ten první pocit určitě 

(pozn. Respondent nastoupil do hospice měsíc po příchodu paní Hany) 

617 šťastněj člověk, že je tady, a že nemusí být na obtíž své rodině.  

 

R1:  

618 Já jsem teda.. bohužel.. u přijetí s tím, že sloužím na jiném patře, tak u přijetí      

619 nebyla a tu zkušenost s ní mám takovou jako, krátkou.., během pár služeb, co jsem 

620 sloužila nahoře, takže určitě.. už už v tý fázi, kdy tu byla ráda a v jakom stavu přišla 

621 a tak, je mi líto, ale 

 

R3:  

622 já jsem právě taky pak, šel, šel na první patro, tak jsem nebyl, teďka nevím už, vím, 

623 že jsem tam ale nebyl moc dlouho 

 

VF: Já nevím, kdy jsi přešel do sociálního? 

 

R3:  
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624 a to je jedno 

 

VF:  

3. Tak jestli se můžu ještě k té paní „Haně“ zeptat, ona se vlastně nechala v průběhu té 

hospitalizace pokřtít, že jo, to asi jste všichni zaregistrovali. A a co jste si mysleli tady o 

tom, že se vlastně nechala tady u nás pokřtít, jestli vás to, jestli vás to nějak překvapilo? 

Nebo jak jste vlastně na to reagovali na ten křest? Jo protože, defakto ta předtím otázka 

byla, jak si jí pamatuje jak přišla, a vlastně muse, něco muselo proběhnout, že došla 

k tomu, že se nechala pokřtít. Tak spíš teď jak vy jste reagovali na ten křest.  

 

R3:  

625 Já mám pocit, že mě to právě překvapilo, s tím, že jsem tam asi nějakou dobu už 

626 nebyl, takže jsem nevěděl, nejspíš to, jak k tomu jako došla, nesledoval jsem ten 

627 průběh toho. No.. což třeba jako člověk, když s tím člověkem je, tak sleduje, že jo, 

628 nějakým způsobem.. 

 

R4:  

629 Já jsem tu dlouho nebyl, ale jako faráře, když jsem slyšel, že tady bude křest, tak 

630 mě to strašně potěšilo, že i tady můžou bejt křty, nejenom pohřby. Jako.. 

 

R2:  

631 To byl křest i se svatým přijímáním, tuším? 

 

R3:  

632 Noo. 

 

R4:  

633 Myslím se všema svátostma. Všechny svátostiny..  

 

R3:  

634 No kromě manželství (smích).. a kněžství (smích) 

 

R4:  

635 No ano, ale.. ano.. ale 

 

R3:  

636 Co šlo (smích) 

 

R4:  

637 Co bylo adekvátní. Takže, takže to jsem byl přek.. potěšen, že tady nemusí být   

638 jenom pohřby, ale i křty. Ale byl jsem, ale byl jsem velmi zmatený, když jsem    

639 přijel na pokoj a ona říká: „Tak vy mě budete příští týden křtít?“ A já jsem,         

640 najednou jsem trošku zpanikařil, protože když ten kdo má být křtěný si ne.. jako.. 

641 neví jako od koho bude křtěný, to ja považuju za základní věc a najednou když mi 

642 řekla: „Vy mě budete křtít příští týden.“ Tak já jsem okamžitě jako, honem, jestli 

643 jsem něco nezapomněl, ale připadalo mi to velmi zvláštní. Už v tenhle moment   

644 mi to dávalo trošku, trošku vykřičník. Ale ten křest proběhl, ale já jsem byl rád.   

645 Jsem jí to přál pak. Samozřejmě nechám mluvit vás, ale zajímavé bylo, co bylo   

646 potom.  
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R2:  

647 No, já se přiznám, že jsem nevěděla, že se připravuje jakoby ten křest a pak        

648 v době, kdy byl ten křest, tak jsem zrovna ten týden tam nějak nebyla, ale bylo tam 

649 vlastně jako, jako kolegové Přemek s Dášou, udělali z toho náR4ernej den pro tu 

650 paní „Hanu“, já si myslím, že si to krásně užila všechno.. ale.. přiznám se že       

651 opravdu předtím, když jsem jako chodili na ty pokoje, tak třeba se o tom vůbec    

652 nemluvilo jakoby jo.. že třeba bych.. jako.. já jsem se to potom jakoby dozvěděla 

653 „paní Hana byla pokřtěná“ jakoby jo.. 

 

R3:  

654 Hm. 

 

R2:  

655 Takže ani jsem nevěděla, že ji připravovali nebo tak. Protože vlastně to byl.. já   

656 jsem katolička.. to ona katolickej křest měla, že jo? A tak.. právě i třeba chodíme na 

657 ty ranní chvály, takže ani, že by třeba s náma šla na ty ranní chvály nebo tak. Mě 

658 to příjde takový že jako.. Já kdybych se připravovala na křest.. tak si myslím, že 

659 bych se snažila jako víc na to.. nebo proniknout nebo tak nějak, nebo to. A já vůbec 

660 třeba, nebo chodím sem i na ty mše a že by třeba paní „Hana“, jako chodila na ty 

661 mše, předtím občas jo.. 

 

R3:  

662 Ona nejdřív jo, ale pak měla.. 

 

R2:  

663 Je pravda jako, že jí taky nebylo pokaždý dobře jo, to je zase další věc jo, člověk 

664 nemůže jako jak to bylo, jako jestli jí bylo dobře nebo ne. Ale ten den jako takovej 

665 se o tom hodně mluvilo, že opravdu.. to byla jakoby krásná slavnost a a i.. já jsem 

666 teda viděla ty fotky potom už a na těch fotkách je vidět, že je šťastná nebo takhle. 

667 Tak to, to jsem byla ráda. To se mi líbilo moc. Pak, co bylo dál, pak až budem    

668 povídat dál. Takže ten, ten křest byl (´) tak takhle já ho jsem tam zažila. Ale říkám, 

669 že ta příprava nebo, to nevím že tam, jak tam probíhala. Ani jsme se o tom třeba 

670 nebavili, my jsme jí mívali hodně jakoby ve stacionáři, a ona věděla určitě nebo 

671 jsme se o tom bavili, věděla, že třeba já nebo Přemek, že chodíme na ty modlitby jo 

672 a tak, takže.. Ale nemluvila o tom, nemluvila o té přípravě nebo tak, nebo možná 

673 nechtěla, nevím.. 

 

R1:  

674 Já, já jako, já koukám, že já jsem se to dozvěděla pozdějc, protože to bylo asi      

675 překvapení, že tady je vůbec nějakej křest (smích) Ale.. a pak jsem viděla ty fotky 

676 a viděla jsem, že ona byla hrozně šťastná prostě to bylo.. úplně jako ve smyslu    

677 nevěsta a svatební den jako a ona byla taková společenská a fakt nebylo těžký jí mít 

678 rád, že jo, protože ona byla.. tou povahou svojí taková fakt.. milá hodně a            

679 nenáročná a.. Ale já jsem si pořád, v duchu jsem si právě říkala, že to pro mě taky 

680 byla jako nová informace a, a.. nevím jestli jsem nějakej skeptik, ale tak jsem si   

681 uvnitř říkala jestli.. jestli to byla, nakolik to byla krásná slavnost a její den a        

682 nakolik rozumí tomu.. obsahu.. no.. Ale.. to jsem si říkala, to je každýho z nás    

683 jako (smích) věc a.. ona o tom nemluvila, takže.. takže já jsem na to taky nijak    

684 nenaléhala.     
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R3:  

685 Já Mu nerozumím, s prominutím že jo, každej den (smích)  

 

R1:  

686 To je v pořádku (smích) jako to, nebo víš co, já taky, ale, ale říkala jsem si právě.. 

687 já jsem třeba taky nevyrůstala v nevěřící rodině, teda ve věřící rodině a, a tak to pro 

688 mě byl taky takovej určitý jako proces víš a tak jsem si říkala právě že, že měla  

689 jsem z toho na druhou stranu radost, že (´) i náš pacient nějakej, jak mě to kolikrát 

690 fakt, jako nevím kudy do toho, jak to začít, jak to nezpackat (smích) a tak. A       

691 najednou tu máme křest a já jako měla tu radost a měla bych jí mít a současně     

692 jsem si říkala.. opravdu máme křest? A nebo jenom slavnost křtu? A nebo (´)      

693 ne jenom, ale víš, jako.. jsem si říkala, aby jsme, aby jsme ty lidi fakt.. vedli..      

694 opravdu v srdci.. Asi jsem skeptik, no, doufala jsem že, že i v tom srdci to je tak, 

695 tak jako.. navenek no.. 

 

VF: A bavili jste se třeba s ní osobně,nějak o tom křtu nebo řekli jste jí něco na to, 

nebo.. měli jste s ní třeba jako nějakou tu osobnější vazbu? 

 

R2:  

696 Já třeba, jak jsem tak nějak chodila na ten pokoj nebo tak, tak tam měla vlastně tu 

697 svíčku, měla tam roušku, tak jako jsme si o tom povídaly, a ona fakt je taková     

698 hodná, taková jako skromná a tak. Takže ona: „no jo, tak jo, bylo to hezký“ a      

699 takový jako, že (..) byla nadšená, slušelo vám to a oni pak vlastně měli tu slavnost 

700 dole v tom stacionáři, fakt to byl myslím krásnej den pro ni i pro všechny jako no. 

701 Takže to, takže takhle jako by spíš o tom, jak to bylo pěkný, jak to bylo.. ale.. to co 

702 cítí, to jsem, to jsem možná ani já neměla odvahu se jí zeptat. A ona možná třeba 

703 ani nevěděla, že (´) můžeme se spolu o tom bavit. Asi možná v tu dobu nějak      

704 ještě.. 

 

R4:  

705 Jako já musím říci, že ještě nějakou dobu po tom křtu jsem pojal nepříjemný pocit.. 

706 A to bylo, že ona potom křtu, nějak měsíc po tom, tam byl vlastně atak a ona       

707 jakoby velmi dramaticky už to vypadalo, že odejde z tohohle světa a tady je        

708 důležitá věc, ona měla problémy z plícemi, takže to dušení a to vždycky vyvolává 

709 pocity úzkosti.. A když po tomhle ataku jsem vlastně za ní přišel, tak jsem z ní cítil, 

710 jak je rozzlobená, jak je jakoby smutná, lehce nazlobená. A když na ní člověk     

711 promluvil, tak ona chtěla být takovou jakou, jakou jsme jí znali, ale to už.. to už 

712 jsem pojal trošku podezření. Tak jsem, tak jsem šel nejdříve za katolickým knězem, 

713 který ji pokřtil a říkám Martine, prosím Tě, co mi o tý paní můžeš říct. A on se   

714 vyjádřil, tak jako nečekaně, že tu paní vlastně nezná a jenom jí chtěl rychle         

715 vyhovět. Věděl, že je v hospicu, tak nechtěl klást nějaký formální překážky.        

716 Tak ale že jí nezná.. A pak jsem se potřeboval ujistit od psycholožky jestli to      

717 vnímám, jestli mý pocity jsou správný, potřeboval jsem ujistit.. a najednou mi to 

718 prostě všechno zapadalo. A já jsem jednoho dne za ní přišel a říkám: „Tak paní   

719 Hano, vy jste si od toho křtu slibovala, že to bude jednodušší. A ono nebylo, že jo? 

720 A vy jste z toho špatná, jste nazlobená a zklamaná, že to nepomohlo“ a bavili jsme 

721 se velmi upřímně a ona říká: „Ano, já jsem myslela, že to bude jednodušší, že až 

722 to přijde, že odejdu snadným způsobem.“ A bylo to něco hrozného, že já jsem si 

723 s ní sednul a vysvětlil jsem jí princip křtu.. vlastně (´) po křtu. Vlastně až potom 

724 pokusu o umírání a najednou jsem si uvědomil.. že jsou tady ty lidi ve strašně     
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725 znevýhodněný pozici, oni se bojí smrti a jsou schopni, ochotni mi odkejvat cokoliv, 

726 co jim to usnadní. A najednou jsem si uvědomil, v jak (´) těžký pozici, vlastně,    

727 jsem já kterej přichází.. a ten člověk se bojí a nechce se bát, chce.. chce na něj.. A já 

728 jsem si uvědomil, jak takhle pozice se dá velmi rychle proměnit, já se omlouvám, 

729 zneužít v tom, že těm lidem jakoby je navedu na nějakou cestu, oni maj představu 

730 a vlastně, pak se to nesplnilo a ona přestala chodit na bohoslužby, my jsme         

731 spolu mluvili a já říkám, ten křest je na to, že na druhý straně vás čeká přítel, který 

732 vás má rád a zve Vás k sobě. Vy se ho už nemusíte bát, ale když víte, že tam stojí a 

733 že za Vás zemřel, tady na tomhle světe, tak se lidé nechávají pokřtít. Ale křest jako 

734 takový nic neusnadní. Je to, je to vyznání Vaší náklonnosti k Němu a já jsem jí    

735 řekl, že jsem se za ní modlil, když měla ten odchod jakoby, to jí rozsvítilo a začla 

736 polehoučku na bohoslužbu chodit znovu. Ale pro mě to byl opravdu vážný moment, 

737 profesně, když jsem si uvědomil, že jako duchovní musím těm lidem přinést,      

738 Někoho, ale jak to mám udělat, abych nevyužil toho strachu.. ze smrti.                

739 Protože, když se člověk bojí udělá cokoliv. A jsem chtěl, aby se ti lidi                 

740 rozhodovali, pokud možno sami a aby to bylo jejich rozhodnutí. Takže, takže     

741 myslím si, že to je velmi vážný případ, jak nabízet víru, lásku a naději ale zároveň 

742 jaksi se vyvarovat určitýho, že ten člověk si třeba myslí, že to bude lehčí nebo že to 

743 nebude bolet nebo že prostě, nebo že se pojistí a pak najednou zjistí, že to nebylo. 

744 Tak jsem si uvědomil, jak ta pozice duchovního je velmi silná v těhle chvílích a.. 

745 jako až nepříjemně. Takže, ale pak během těch rozhovorů, když jsem to s ní takhle 

746 otevřel, já jsem se strašně bál, abych nelezl jinému faráři do zelí, pak jsem se bál 

747 abych.. to otevřel tak abych to stihl trošku zavřít, aby, abych nezpůsobil nějakou, 

748 nějakou otevřenou ránu a velmi jsem se modlil, protože jsem se bál a myslím, že 

749 se to povedlo. Že mi pak říkala, že chce, abych se postaral i o její příbuzný, říkám: 

750 „No to mě musíte s nima seznámit.“, takže ona mě postupně seznamovala se        

751 svými dcerami. Ale tak, že to bylo účelový, že jo, ona, že jsme se domluvili, kdy 

752 tady budu, ona s něma domluvila návštěvu a já jsem tak pak vlastně jakoby přišel. 

753 A takhle nás ona seznamovala. Takže to bylo nakonec velmi dobrý, ale uvědomil 

754 jsem si, jak, jak je to svízelný a 

 

R2:  

755 Hm. Todle teda taky ten pocit můžu potvrdit, protože já jsem to taky vycítila,     

756 protože já občas když můžu, tak ty lidi vezmu na tu bohoslužbu, úterní a tak. A  

757 nabízela jsem jí to a bylo období, kdy opravdu nechtěla, nestála o to, řekla:         

758 „Já nepudu, já nechci.“ A to bylo, ona bylo člověk, kterej byl fakt takovej hodnej 

759 a kolikrát se bála i mě jakoby říct, že nechce, ale tam to bylo jasně vidět, jako.. že.. 

760 já nebudu, já nechci. 

 

R3:  

761 Já jsem todle taky pozoroval. 

 

R2:  

762 Noo. Takže tam, tam jsem taky jsem si tak říkala aha, tak taky jako je zklamaná, 

763 něco se stalo je zklamaná, asi čekala, že to bude po tom křtu jinak. Takže to        

764 jsem tam taky vycítila. Ale takhle hluboce teda ne.  

 

R4:  

765 Já jsem věděl, že s tím prostě něco musím dělat, že jí takhle nemůžu nechat         

766 jakoby, žít a odejít jo, tak to bylo strašně těžký.  
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R2:  

767 hm. 

 

R4:  

768 A opravdu, že nabízet, že my jásáme, když člověk projeví, když mu bylo, použiju 

769 katolický slovník, když člověk projeví touhu po svátosti, ale je důležité.. jako..   

770 ty lidi trošku jakoby připravit nebo vést s nima rozhovor jo. Zase na druhou        

771 stranu, abych to potěšil, seznámil jsem se s člověkem, který původně (´) odmítal 

772 faráře, ale já do těch papíru nekoukám, takže já to nevím, nikdo mě na to             

773 neupozornil, s tím člověkem jsem se velmi seznámil, pak se odmítání, vlastně     

774 pak to bylo velmi osobní přátelství. A.. já mám takový dva cíle.. u pacientů..,      

775 jedna je usmíření s Bohem, když ten člověk jako chce. V případě, že cítím, že     

776 tudy nejede vlak, tak se orientuju pak na usmíření s lidmi.. na to smíření těch       

777 rodinných vztahů a .. tam často (´) jede vlak. Tam, tam myslím si, že lidi jsou, že 

778 lidi maj tu potřebu odejít a mít všechno pořádku. Takže to usmíření prostě mám 

779 na tydle dvě úrovni, jo že, že když ten člověk odejde smířený s lidmi a má srovnaný 

780 ty vztahy jak potřebuje, tak jsem spokojený a když odejde usmířený s Bohem, tak 

781 jsem šťastný. Takže asi tak tydle ty cíle jsem si vytýčil..jo. 

 

BB: Já, vy jste ještě něco chtěl říct k tomu, k tý paní Haně, jste něco..se nadechoval 

myslím.  

 

R3:  

782 Já už teď nevím. 

 

BB: Kolem toho zklamání.. 

 

R3:  

783 Já už teď nevím. 

 

BB: Ne. Já se teda ještě vrátím, vy teďka popisujete nějakou společnou zkušenost 

s takovým zklamáním paní, která se nechala pokřtít. A jak si vysvětlujete, že jí to 

napadlo? Jako.. touhle cestou jít, tzn. nechat se pokřtít? A to druhé.. ještě jestli 

opravdu.. věříte, že křest opravdu nic neusnadní? Jo 

 

R3:  

784 No právě, mě todlenc to teda taky zaskočilo, docela. Já mám..  

 

R4:  

785 Já si myslím, že.. 

 

BB: zkuste, teďka ještě nechat, jo, kolegu 

 

R3:  

786 Ne, jenom mě, mě todle to teda to, to teda zaskočilo, trošku.. jako..protože..já     

787 nevím jednak to, jednak, co sem, co sem se tady to, co jsem se tady setkal jakoby 

788 s nějakejma lidma jako, který prostě, jako když člověk třeba sedí u toho              

789 umírajícího člověka, že jo.. tak teda.. jako jednak.. některý lidi to, některý lidi mi 

790 přišlo, že, že opravdu odejít prostě nemůžou a že čekaj na to až se něco stane..    
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791 A.. jako já, já osobně, jako takhle, já věřím, že křest odpouští hříchy, že jo a.., a  

792 jako myslím si nebo věřím tomu.. jako i mi to prostě dokazuje tady to, to co vidím 

793 jako s těma lidma, že, že prostě, že to jsou věci, kterejm my, kterejm my             

794 nerozumíme.. jako.. ale fakt, fakt jako, prostě vidím, vidím občas, že se, že se děje 

795 něco jako, že se děje něco jako, jako na pozadí jakoby, vono to vlastně není na   

796 pozadí, vono je to ještě důležitější, vono je to důležitější.. a jako že, že se, že se tam 

797 třeba.. určitě já nechci jakoby.. to nějak (´) démonizovat nebo tak, ale určitě mám 

798 pocit, pocit nebo jako vnímám že, že ten Zlej se tam taky snaží jako trošičku nějak 

799 jako že jo.. jako to aspoň zpatlat, co to jde jako.. a tak… A, a jako.. mám právě   

800 takovou zkušenost, že... doufám jako že to, že, že neprokecnu něco, co pohorší   

801 nebo to.. a to, že jsem třeba, třeba jako někoho pokřtil tady taky, jako ne to, ne to 

802 jako, že bych to dělal jako, že (smích) na potkání tady křtil.. (smích) ale, ale prostě, 

803 prostě párkrát, já nevím jestli (´) třikrát možná, já teďka fakt nevim, se mi stalo, že, 

804 že fakt sem nějak u toho člověka seděl a nějak prostě mi to přišlo na mysl, jak jsem 

805 na něj začal mluvit o tom, a to, a.. třeba se mi stalo, že, že, že fakt jako právě že to, 

806 právě, že jsem, těm lidem vysvětloval jo, že jo, jak si říkal, že jsi vlastně paní Haně, 

807 vyprávěl, vo, vo křtu, po křtu, tak já jsem se právě snažil jim, jim jako dycky      

808 nějak to, dycky nějak popsat, co ten křest pro ně znamená. A to a.. třeba jako      

809 voni pak i to.. to už je v komunikaci, že jo.. tak, tak jako jestli byste to chtěla, tak 

810 mrkněte, ale jako, když byste to nechtěla a.. mrknete (smích) a já to stejně udělám, 

811 tak (smích)  

 

V:  

812 (smích) 

 

R3:  

813 no tak si nemusíte dělat (smích), tak si nemusíte dělat starost, protože jestli to 

nechcete, tak to vůbec nic neznamená 

 

R4:  

814 a co když mrknete, že chcete a když mrknete, že nechcete (..) 

 

R3:  

815 aby, aby neměli strach, víš jako.. Jsem se jim, jsem se jim snažil vysvětlit jakože, 

816 že, že nemusí mít strach, že je nějak vočarovat, ale (smích) 

 

V:  

817 (smích) 

 

R3:  

818 Ale, ale vona, ale vona ta paní třeba fakt mi jednou jako i to, jako znatelně dvakrát 

819 po sobě dala najevo, že chce a to, a jako já pak, pak jako vidím jako pan Pavel    

820 (pozn. skutečné jméno je pozměněno), ten, ten byl tak strašně neklidnej, to, to bylo 

821 děsný.. a.. pan farář ho zaopatřil a von umíral tak (´) klidně. A tak hezký to         

822 bylo s tou rodinou tam 

 

R4:  

823 Já si myslím, že.. to bylo hezký, co jsi povídal, jednak bych tě upokojil tím, že     

824 v blízkosti smrti nebo (..) může křtít kdokoliv. 
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R3:  

825 já vim, to já vím.. to já vim, ale aby to někoho, aby se.. 

 

R4:  

826 Ale chci říct, že, že si myslím, že tak jak mluvím s lidma tak, v tom katolickém  

827 pojetí se (´) vyzpovídat, jako říci tomu knězi, co jsem prostě zvoral a, a to           

828 rozhřešení potom, tady já vidím, že to je pro ty lidi jako fakt jako, když bysme    

829 jenom měli říci, co, co jako.. to je blbý říct, co je důležitější, to nechci, ale co, co je 

830 pro to srdce bližší tak, ta zpověď si myslím, že pro mnohý lidi, jako je opravdu   

831 zásadního charakteru.  

 

R3:  

832 Jo. 

 

R4:  

833 Jo, že a třeba u toho pana Pavla je úžasný, když si ho zmínil. Já toho člověka měl 

834 velmi rád, dokonce jsem byl i na jeho pohřbu, kde jsem mohl jako evangelík       

835 mluvit, i když to byl katolický pohřeb, to bylo unikátní. Ale.. tam.., tam jsme o tom 

836 mluvili, hodně jsme mluvili, a právě to je krásný, evangelík s ním mluví,             

837 katolík ho zaopatří. A to je právě to, co se mi tady líbí, že tady není čas, na          

838 nějaké konfesní záležitosti, že my faráři si uvědomujeme, že tady u postelí těch    

839 klientů, vlastně oni nemají schopnost to rozpoznávat, oni, oni nevědí v čem jsou ty 

840 rozdíly a je jim to ukradený a dobře tak. Ale.. ale že o ně se můžeme starat          

841 jako tým jo, tzn. že nerozlišujeme ten je to, druhý to, ale právě je to úžasný, ale   

842 nevím, myslím si, že svátost smíření jako zpověď, si myslím, že je pro to srdce.. 

843 to zvěstování odpuštění, jo.. 

 

R3:  

844 Ale jednak to už nemusí jít a jednak když není pokřtěnej, takže.. hej můžu ještě  

845 jednu rychlou, jednu rychlou věc.. Já jenom jsem chtěl k tomu říct.. něco, co jsem 

846 teďka zapomněl (smích) 

 

V:  

847 (smích) 

 

R1:  

848 Ne, k tomu křtu ještě si se chtěl asi nějak vrátit.. 

 

R3:  

849 No, no, to, jenomže to je, jenomže já právě v tom vnímám, jako já.. si myslím, že 

850 Pán Bůh jako.. by.. to dokázal všechno bez křtu i.. že jo.. ale jako.. když.. by to bylo 

851 správný nebo když by to bylo dobrý, ale to, ale já si myslím právě, že nám to, že 

852 jakoby to udělal tak proto, aby jsme se křtili navzájem jako, jako aby jsme se aspoň 

853 tou vodou polejvali a tak.. a jakože to, že, že právě chce, aby jsme si to jako, aby 

854 jsme se to taky jeden druhýmu v tom jako pomáhali, no nějak.. Že i ten křest, že ten 

855 křest takovej, jakoby sám o sobě podle mě má smysl jako.. 

 

R4:  

856 to určitě 
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R3:  

857 stačí podle mě, když člověk.. (´) chce jako, nemusí, nemusí to mít teologický      

858 úplně to, úplně vyjasněný všechno, a 

 

R4:  

859 na to není čas vždycky, že jo 

 

R3:  

860 no právě, ale, ale já myslím, že Pánu Bohu stačí, když chce prostě  

 

BB: A já se tady zeptám, jak je to možný, že chtěla, jak si to vysvětlujete? 

 

R1:  

861 Já jsem teda chtěla ještě něco říct. 

 

BB: Je, promiňte. Já jsem Vás neslyšela, promiňte. 

 

R1:  

862 Ale že.. já si, já si prostě taky myslím, že ten křest, jako že to je určitý                 

863 rozhodnutí a že to.. že to prostě význam má a že.. že to, ta odpověď jako.. je       

864 dobrá, ale myslím si, že křest je v zásadě určitý rozhodnutí a třeba ne úplně         

865 dotažený, ale myslím si že.. když člověk žije v běžnom světě venku, tak má čas si 

866 to ještě srovnat jo, že takhle přistupuje možná k tomu křtu víc lidí a časem si ty  

867 informace jakoby a, a to rozhodnutí upevněj anebo.. Jo, ale ona byla hned krátce na 

868 to postavena před zhoršení toho zdravotního stavu a vlastně člověka kterej asi o  

869 tom na začátku nevěděl skoro vůbec nic, tak, tak najednou už byla do takovýdle 

870 zkušenosti postavena, ona si to fakt třeba myslela, jako já když jsem uvěřila, tak 

871 jsem se modlila za známky no a ony padaly jako.. ve škole, dobrý to bylo, no a pak 

872 přišla ta fáze kdy jako, jsem se.. ty modlitby nebyly třeba až tak vyslyšený a..     

873 všechno to mělo roky, a ona byla prostě během tejdnů postavena už do                

874 takovýho jako konfrontace s tím.., tak teď teda jsem se nějak rozhodla, věřím, že 

875 tam.. třeba to rozhodnutí jsem měla taky pochybnost, jestli je úplně, jakoby s plným 

876 pochopením, ale myslím, že to mělo velký význam, že ona se rozhodla pro Boha, 

877 i když třeba možná ne do plnýho rozhodnutí míry, pochopení.. ale.. a pak už       

878 nevěděla kam.. jak ty informace chyběly, tak si prostě třeba myslela, že dušnost  

879 bude (´) menší a, a slunce bude svítit skoro (´) každý den a jo.. a ono to prostě     

880 nenastalo a ona měla na ten hněv taky nárok. Ona, ona neměla tu zkušenost        

881 s Bohem, že prostě slunce svítí i když nesvítí a.. 

 

R4:  

882 Ne, já tohle beru. Mě šlo jenom o tu pozici, že jsem si uvědomil, že ta moje pozice 

883 je tady velmi silná, takže o todle mi šlo, že já když někdo řekne pokřti mě, tak    

884 s tím nebudu dělat caviky, když, když třeba… to já nepovažuju za.. za nějaký     

885 problém, jestli lidi křtít nebo nekřtít, ale považuju to, že ti lidi, když to dobře      

886 navlíknu, tak mi odkejvají cokoliv, co já chci a můžu (´) zneužít, tu jejich pozici. 

887 A já bych chtěl s nimi pracovat, aby oni se.. k tomu Ježíši těšili, aby, aby oni,     

888 aby opravdu se zbavili strachu se s Ním setkat, jo.. to si myslím, že je důležitý a 

889 samozřejmě pracujeme tady se slovíčkama, který jsou třeba veřejnosti vnímány  

890 magicky.. magicky a proto jsem takový jako.. spíše si hlídám sebe, abych tu        

891 pozici (´) nezneužil, ale jsem ochotný.., jako.. těm lidem, prostě to,                       
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892 zprostředkovat, aby se setkání s Ježíšem nebáli, aby se na něj těšili. Ono třeba i   

893 ty příbuzný, si třeba na mě třeba u toho pana Pavla, ty se strašně divili, že se farář 

894 stal jeho kamarádem.. že prostě to a.. že si pak kladu otázku jestli to nebylo (´)    

895 využití té pozice, kterou tady mám a.. vyvedl z toho pan Pavel, když ta rodina u  

896 něj brečela u postele a von už nemluvil a on říká, „on už nemluví, ani jíst            

897 nechce“, a teď já jsem říkal: „Ale on Vás slyší, tak mu řekněte, co pro Vás          

898 znamená, co ještě chcete, tak mu to řekněte. A on to slyší“ a.. jako příklad jsem  

899 jim chtěl ukázat, co znamenal on pro mě, a sotva jsem to dořekl, tak on se jakoby 

900 na té posteli posadil, tak jako, co mohl a říká: „Ahoj R4“ A já jsem se prostě skácel 

901 a 

 

R2:  

902 (smích) 

 

V:  

903 (smích) 

 

R4:  

904 od té doby už jsme spolu nepromluvili. Ale i pro tu rodinu to bylo.. jako.. pak velmi 

905 mocný a jsem viděl, jak ta rodina, my Vás necháme spolu o samotě, jo (smích)  

 

V:  

906 (smích) 

 

R4:  

907 Jo, a vyklidili pokoj teda.., ale bylo to prostě, že ten den už nemluvil jo, už to bylo 

908 těžké vnímal, ale na todleto, aby pozdravil, se jakoby zmobilizoval síly. A bylo to 

909 zajímavý. Jako, takže.. takovýdle.. a věděl jsem, že když umře, takže pude do     

910 Boží náruče. A právě jsem se ptal Martina (pozn. katolický farář hospice) jestli.. už 

911 ho zaopatřil, protože ta rodina chtěla katolické zaopatření, takže.. jsem se na to ptal 

912 a ta (´) spolupráce mezi církevní je, tady v hospicu, jako musím říct, že (´)          

913 unikátní. Jako i ta parta těch duchovních, že se tu sešla, ale důležitý je..               

914 nezapomínat na ty potřeby těch pozůstalejch, že.. když on už nekomunikoval,     

915 tak už jsem se nesoustředil nikoliv na něj.., protože tam už jsem věděl, ale spíš   

916 na tu rodinu, aby to unesla, aby našla útěchu, to pak se. (´) Jakmile lidi                

917 přestanou komunikovat, tak už se já orientuju.. na příbuzný. Už, už se snažím     

918 být s něma v kontaktu a.. snažím se mít kapesníky po kapsách. 

 

R3:  

919 (smích) 

 

R1:  

920 A musím asi k tý otázce zpátky viď, že? Jak byla já nevím. (smích) 

 

VF: Jak jí to napadlo vlastně? 

 

R1:  

921 ne že, no, aspoň nebudu zdržovat, že nevim. (smích)  

 

R2:  
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922 No já právě taky nevím, já si teda myslím, že.. ona hodně mluvila s paní doktorkou 

(E. pozn. psycholožka hospice), že jo? 

 

R3:  

923 hmm. 

 

R2:  

924 Tak si myslím, že tam, tam bude to.. tam asi se jako o tom tak hodně bavily, vony 

925 spolu jako trávily hodně času, že jo. Ona byla i kmotra její u křtu, tak já si           

926 myslím, že tam, ale taky jinak nevím jakoby.  

 

R4:  

927 Já nemůžu tady vyzrazovat osobní rozhovory, 

 

R2:  

928 (smích) 

 

R4:  

929 které jsem vedl s knězem a paní doktorkou (E. psycholožkou), ale chci říci, že 

všichni se 930 snažili jí, v nejkratším možným čase pomoci, a že tam byla nárůst všech              

931 přítomných, na základě na to, o to, z toho rozhodnutí a v tom návalu té radosti se 

932 možná.. 

 

BB: vy mluvíte o radosti z rozhodnutí, ale já se celou dobu ptám, kde se vzalo to 

rozhodnutí?  

 

R4:  

933 myslím, že jí někdo nabídl, jak já to vidím, někdo jí nabídl: „A nechcete být        

934 pokřtěná?“ a ta paní jelikož nedokázala říkat „ne“ , tak řekla „ano“ a pak, pak     

935 nad tím začala přemýšlet. Protože jsem se ptal toho kněze a on říkal: „No ale já ji 

936 ani neznám, mě někdo ze stacionáře řekl, že chce být pokřtěna a nechtěl jsem     

937 dělat komplikace, tak jsem k tomu přistoupil velmi rychle.“ Jo, takže myslím si, 

938 že tam byla učiněna nabídka, ona ji přijala a pak nad ní přemýšlela. To                

939 bylo..tímhle, tímhle tím, touhle cestou, ale myslím si, že to pak přijala. Zpětně,   

940 když jsme mluvili o tom křtu, tak se rozsvítila, začala chodit na bohoslužbu, a     

941 my jsme zase viděli, že to mělo ten dobrý konec, jo, že.. ale myslím si, že ten      

942 rozhovor potom o tom křtu byl velmi důležitej, krásnej, kdy.. jako..(.) skutečně   

943 to mohlo být i, i jako plný naděje pro ni, ale.. bez toho rozhovoru si myslím, že by 

944 se dále jako zlobila, že to bylo.. nevěděla jaksi, jaksi to prostě srovnat, jak tady   

945 R1 řekla, že prostě neměla ty informace, takže se snažila si to vysvětlit po           

946 svým no. Neměla ten čas jak říkala R1. Takže.. a že ten rozhovor byl klíčovej a   

947 vlastně ten křest jakoby.. otevřel, jakoby.. ji dovolil to vychutnat i duchovně.. no.  

 

R3:  

948 (smích) mě teďka napadlo 

 

R4:  

949 Mě pobavil ten R3, tou historkou, když nebudete chtít být pokřtěná (..) (smích) 

 

R3:  
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950 Ne, já jsem to nemyslel takhle, ale jako že, že i kdyby se, i kdybych třeba jako    

951 nějak špatně pochopil že, že chce, takže nemusí mít strach jakoby, že to, že.. ale 

952 ono je to fakt prostě potom takový jednodušší no, to vysvětlovat těm lidem (smích), 

953 když už jako.. to mají (smích) za pár minut (smích) 

 

V:  

954 (smích), to bylo pěkný 

 

R1:  

955 To je právě to, co já furt jakoby.. nevím přesně, jak do toho a jak s těmi lidmi     

956 jednat? A já z toho mám třeba hrozný zážitek nebo když se třeba R4 něco povede 

957 nebo Tobě. A Tebe vidím mezi těma lidma furt tak jako to.. a už to tam za           

958 Tebou nějakým způsobem jako vlaje, furt Já, já nevím ty tu praxi máš jako. A mě 

959 to třeba to, co říkáš, já z toho budu mít zážitek na celej den. Mě to prostě, mě to      

960 udělalo radost jako, to je hezký. 

 

R4:  

961 Jo, udělalo. Určitě. (smích) 

 

R1:  

962 Víš ty lidi tomu rozumí, já to totiž vím, že voni.. já je vidím, že ta reakce tam.., já 

963 vím, že oni nereagujou, ale.. ale vědí. A, a to je.., to je.. opravdu těžký jim dát      

964 najevo, že je nemanipuluješ, že ty je vlastně jenom zveš.. 

 

R4:  

965 To je, to je strašně.. důležitý, co jsi řekla, nemanipulovat, ale znát, ale je to.. 

 

R3:  

966 Vím že.. jo může ještě něco zmínit teda jenom?  

 

VF: No. 

 

R3:  

967 Teda takovou, takovou, já, já jako mě přijde, že to je k věci jako.. k týhle věci teda. 

968 Že, že pak je tu ještě ten, otázka třeba jako paní „Hana“ to je jako to, ta přišla prostě 

969 jako normálně, prostě.. jako.. adekvátně vnímala okolí a tak, že jo nebo jako prostě 

970 normálně fungovala jako v podstatě až na to.. tělo, že jo.. ale.. třeba jako mě, mě 

971 spíš jako.. dostávají docela takový ty případy jako těch lidí, který fakt mluvěj.. už 

972 třeba hodně v obrazech a nebo jsou zmatený, i to je prostě otázka, že jo.. a          

973 rozpoznat to, to je taky těžký.. navíc jako kolikrát už se mi stalo, že, že jsem měl 

974 fakt pocit jako kdyby jednou nohou už měla nakročíno a jako říkali věci, který     

975 prostě nejsou to.. a.. který nejsou jako úplně.. to.. jednoduchý na pobrání.. a.. ty jo 

976 já.. a prostě jako člověk, víš koho myslím třeba? Na osmičce? 

 

R4:  

977 To není důležitý. 

 

R3:  

978 No ne, jako že, že, že no, jako že prostě to, že prostě vnímám, že ten člověk jakoby 

979 prožívá jako diskomfort.. úplněj, z nějakého důvodu prostě neumírá.. ale stejně   
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980 vidím, že se s ním něco děje a že, že prostě hrozně trpí jako.. a to.. a… jako.. v tu 

981 chvíli něco dělat. Nevím, vůbec, s tím mám hroznej problém jako.. jo jít za, za     

982 paní Nelou (pozn. jméno pozměněno), která krásně slyší a vnímá, je věřící a číst   

983 jí z bible, to je jako strašně snadná věc, ale todle to jako.. s tím fakt jako.. nevím, 

984 co dělat vůbec… S takovýdlema lidma… kdy prostě už má člověk, člověk pocit, že 

985 se odehrává fakt něco, čemu jako nerozumí, co, co ho fakt přesahuje jako            

986 hodně a je to, to, je to jako znat, znatelný strašně moc z toho, jak ten člověk jakoby 

987 vystupuje a z toho jak to prožívá tu situaci.. A ty jo k tomu zaujmout nějakej postoj 

988 a pro něj něco udělat jako.. ty jo fakt nevím co.. a tápu v tom jako.. hrozně. 

 

R4:  

989 Mě zajímá, že duchovní potřeby můžou bejt různý, jo.. nikdo.. se mi taky tady    

990 stalo, že nějakej člověk řekl: „faráře nechci a nebudu se s Váma o tom bavit a..“ 

991 tak začněte o rodině a najednou ten člověk jakoby slyší… no, pak je na nás, aby 

992 jsme ukázali.. teda, co jsou duchovní potřeby, oni je mají, ale nevědí o tom.., že   

993 to je duchovní potřeba. Najít sílu k odpuštění, sílu nechat si zavolat maminku     

994 nebo syna. To je přece pro nás taky duchovní, že jo. Jestliže neodpustíte, ani já    

995 vám neodpustím, jestliže odpustíte, (.) bude vám odpuštěno.   

 

R1:  

996 Je fakt, že to jsou ty věci, který.. který jsou ještě jakoby pořád snadno uchopitelný, 

997 jo.. horší je to s tím, jak říká R3, když.. Myslíš jako spíš psychický utrpení,          

998 viď? Nemyslíš takový to, že.. že má prostě, já nevím, bolesti a..  

 

R3:  

999 ne prostě, to je všechno dohromady, prostě ten člověk vypadá jako, kdyby už byl 

1000 třeba mrtvý nebo jako kdyby už měl, jako kdyby už vlastně..a to.. 

 

R1:  

1001 Jako já třeba vidím tu paní, co umírala na druhým patře, takovou tu hubeňoukou 

 

R3:  

1002 já už nevím 

 

R1:  

1003 měla velký dekubity, tam jsem byla když umírala a.. takový to bylo zvláštní,    

1004 někdo umírá jakoby klidně a, a někdo 

 

R3:  

1005 někdo prostě nemůže jako 

 

R1:  

1006 nemůže, něco se tam děje a.. ale je pravda, že už nevyzjístíš.. třeba na bolest mu 

1007 nandáš tolik že už teoretický víš, že bolest to velmi pravděpodobností není..  

 

R4:  

1008 že to jde zevnitř 

 

R1:  

1009 ale prostě vidíš, že je v nepohodě viď?     
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R3:  

1010 No dějou se tam prostě různý věci jako.. a pobrat to, něco s tím udělat jako prostě 

 

R1:  

1011 jenom se prostě modlit,  

 

R3:  

1012 no 

 

R1:  

1013 protože vůbec nic jinýho se nedá dělat.. 

 

R4:  

1014 takhle 

 

R1:  

1015 a modlit se nahlas jako mi přijde, že  

 

R4:  

1016 naše liturgie, já jsem na to koukal, u lůžka umírajícího, když on umírá, tak      

1017 navrhujou se třeba modlit žalm 23 

 

R3:  

1018 jo, to joo 

 

R1:  

1019 to máš taky R4 individuální.  

 

R3:  

1020 ale ten člověk třeba neumírá, tenhle člověk může bejt třeba v tomhle tom stavu 

1021 dva měsíce jako 

 

R4:  

1022 ale to právě není jasný, jak dlouho v tom bude že jo 

 

R1:  

1023 no ale že, já si myslím, že nejdůležitější je, že prostě zapomenout, že.. že jsem 

1024 v práci a prostě si tam sednou a.., a.. připustit si to, že jsem úplně jakoby mimo 

1025 mísu, nemožný, a že co Pán Bůh dá, to udělám prostě jo, že je to hrozně těžký, já 

1026 sama nevím, jak a to byla fakt paní, a já jsem měla pocit, že.. ona vlastně s tou 

1027 vírou ani nechtěla mít nic společného. 

 

R3:  

1028 no. No právě 

 

R1:  

1029 Ale já, já cejtím často modlit se nahlas a taky si říkám, abych nezneužila toho, 

1030 že ona nemůže říct už „držte hubu“ (smích) 
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R3:  

1031 no. To je 

 

R1:  

1032 nebo cokoli, ale.. ale, jak to udělat, protože ona to co já.., to co já se modlím   

1033 uvnitř, tak Pán Bůh s ní může pracovat a já někdy cejtím… no tak já nevim,    

1034 modlit se nahlas, ale v týdletý situaci fakt jenom se víc modlit a nějak.. jako     

1035 nechat.. nechat se Pánem Bohem prostě nějak směrovat, jako nade mnou, nad 

1036 tou paní, že příjde mi, že někdy jsem přišla se modlit třebas k někomu nebo bejt u 

1037 umírajícího a vzala jsem si bibli.. já jsem jí otevřela a už jsem, to tak ale spíš tak 

1038 výjimečně, ale dvakrát se mi stalo asi, že.. otevřela jsem místo, který mi přišlo pro 

1039 toho člověka úplně, tak jsem mu ho přečetla, pomodlila jsem se a měla jsem   

1040 takový pocit úlevy, že.. to je to co.. asi jako.. mělo bejt, ale.. neumím si představit 

1041 přijít třeba právě s jedním.. víš, není to.., je to hrozně individuální. 

 

R3:  

1042 Hm.  

 

1:10:15 hod..  

 

BB: To je, já do toho vstoupím, to je druhý téma, který vyvstalo úplně spontánně.. teda 

já, já, ta debata je úžasná jo, já, já, já na ETF já se učím ohromně úplně. Tak, protože 

tam nevedeme debaty o pastoraci a to je vlastně tohle, tohle téma.. ale.. je to vlastně, že 

jo, když vezmeme to první, že jak, jak říct dobrý den a teďka do toho vstoupí to ticho, jo 

a to by úplně stálo za probrání samostatný. Já jenom támhle koukala Veronice přes 

rameno, že ještě potřebujeme teda dotáhnout, abychom dodělali ten oblouk celej.. těch 

ohniskovejch, teda těch dotazů, který budou ohnisko tý práce. Ale teda je to fakt skvělý. 

Teda jako náR4era, no.. ty myšlenky, co tady jsou, no tak jo.. pardon, že jsem do toho 

tak vstoupila.  

 

R1:  

1043 Já už jich teda ani moc nemám. (smích) 

 

V:  

1044 (smích) 

 

BB: Ne to jsou, já..  

 

V:  

1045 (smích) 

 

BB: Když to přepíšem, tak možná tyhlensty úseky jsou úplně už jako téměř nakročený 

k metodice.. To zas si dovolím zase jako trochu ztemnit takže, no vidíte, tak jo.. 

 

V:  

1046 (smích) 

 

5. VF: Jestli se můžu ještě vrátit zpátky k té paní „Haně“. Vlastně teď s odstupem pár 

měsíců od toho jejího křtu. Jestli byste reagovali na ten její křest stejně anebo jinak?  
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R1:  

1047 Já teda stejně jako že, měla jsem radost. Ta otázka tam byla, ale.. ale jako Pán 

1048 Bůh je vždycky větší a.. asi si myslím, že.. úplně z čistý vody by to neudělala a 

1049 nebylo jako.. takže to, spíš to byla taková obava, aby vona se prostě jakoby     

1050 nespálila na tý, na tý nevědomosti a na tom, že tu zkušenost prostě měla třeba 

1051 maličkou a.. nebo malou, ale.. ale vidím to pořád v tý, že radost to prostě byla a.. 

1052 a byla to i výjimka jakože.. jak říkám, jak se vlastně jako nedaří úplně jako ty lidi 

1053 vést k tý víře jako, nevím jak.. a.. dál to nevím.   

 

R4:  

1054 Já jsem byl rád, já jsem jí ho přál a přeju to každýmu, kdo tady je, kdyby mohl 

1055 projít křtem a smířením se svejma bližníma tak já bych byl stoprocentně          

1056 spokojenej. Ale pro mě to byl moment, kdy jsem si uvědomil, a potvrdilo mi to, že 

1057 křtem ta péče o toho člověka prostě nekončí. Takže, že naopak a víme to i       

1058 s určitý křesťanský praxe, že někteří lidi mají po křtu větší problémy než před 

1059 křtem, a že tady na to se lehce zapomnělo, jo. Nebo, že to je spíš pro diskuzi nás 

1060 duchovních, jak vlastně se starat vo toho člověka i potom křtu, protože má pak 

1061 řadu, řadu pak pochybností, očekávání, nejasnost. I ty příbuzný se ptají jestli   

1062 byl při vědomí, když byl křtěn, jestli to chtěl vůbec. Takže je důležitý, aby ti   

1063 duchovní byli připraveni.. vlastně se o toho člověka starat. Vlastně až dokud   

1064 neodejde i potom, protože se musíte starat o tý příbuzný. Ale že tím křtem to  

1065 nekončí. To doplní už jiní jako.. by měli i potom. Ale rozhodně bych jí to přál a 

1066 neodrazoval bych jí.. ne, neudělal bych to asi jinak. Myslím si, že zase bych tam 

1067 šel potom křtu, jestli je všechno v pořádku, jo. Jako asi tak, takže.. (.) myslím si, 

1068 že bych jí to přál.  

 

R3:  

1069 jo teda já, jako radost bych měl taky, že jo. Jako to, to, ale mě, mě právě příjde, že 

1070 to, že právě že, jakoby... ten křest to, v něm působí.. jako to dělá Pán Bůh, že jo. 

1071 To já myslím že mu stačí, když paní „Hana“ jako chtěla tak, jak chtěla.. a to, a 

1072 právě že.. pak z toho vyrostlo, že jo, to že jsi říkal že pak po tom rozhovoru. Ale 

1073 jako za, začátek byla ta, začátek bylo podle mě to rozhodnutí pro ten křest jako, 

1074 víš? 

 

R2:  

1075 Hm, že to proběhlo 

 

R3:  

1076 Ty jo, takže já myslím, že Pán Bůh to takhle udělal proto, protože prostě.. takhle 

1077 to v jejím případě bylo správně no.  

 

R4:  

1078 No a hlavně, když má pořád připravený služebníky, kteří jsou ochotní (smích) to 

1079 dotáhnout jako jo. (smích) To je, to je výzva i pro nás.  

 

R3:  

1080 Ale určitě souhlasím s tím, že to.. že tím křtem jakoby šlo.. jako naopak si myslím, 

1081 že (smích) nechci říkat, že by ta péče měla být jakoby intenzivnější ale.. intenzivní 

1082 asi stejně, ale jako určitě tam musí bejt prostě pořád, no.. To by asi nešlo jako, že 

1083 by jsme si řekli: „ten je pokřtěnej a..“ 
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VF: a je to. 

 

R3, R1:  

1084 (smích) 

 

R2:  

1085 Já, já si myslím, že to bylo v pořádku jako.. to určitě.. jako taky cítím, že to bylo 

1086 dobře.  

 

6. VF: Tak jestli se můžem překlenout k další otázce. Tak.. všichni tady nějakou dobu již 

v hospici pracujete a.. nás by zajímalo, jestli se změnil nějak Váš pohled na hospic za tu 

dobu, co tady pracujete? A jestli změnila zkušenost s hospicem a umíráním nějak Váš 

pohled na víru a náboženství?  

  

R4:  

1087 Tak u mě se nic nezměnilo, protože já jsem žádný představy předtím neměl. Ale 

1088 musím říci, že to hodně pomohlo mě samýmu. V práci v hospici si uvědomuji na 

1089 čem skutečně záleží. Tady v hospicu jsem si uvědomil, že my mimo hospic si 

1090 často (z) řešíme ptákoviny, který by možná mohly dozrát i samy.. jo.. a že my se 

1091 s nima zabýváme víc, než je zdrávo. A tady jsem si uvědomil, že.. skutečně jsou 

1092 věci důležité a nedůležité. A aby člověk to uměl jako roztřídit i v to běžným    

1093 životě. Takže v tomhle mi to.. jako velmi pomohlo. A pak jsem si uvědomil, že 

1094 když budu řešit svý problémy v životě, v tom každodenním, takže se vlastně   

1095 připravuji na dobré umírání. Protože když si ty věci řešíte během života, tak to pak 

1096 není takový balvan najednou. (smích) (..) Jsem si uvědomil, že.. žít dobře..      

1097 znamená usnadnit si umírání. Jako pro mě osobně. I když děti se mi smějou, že 

1098 tím, že tady si pracuju si určitě vyjednávám místo, abych pak měl, kde zůstat  

1099 (smích) ale to.. to není tak (smích) 

 

V:  

1100 (smích) 

 

R3:  

1101 Ty bys chtěl abych Tě tahal? (smích) (..) 

 

R1:  

1102 My už v tom dávno máme jasno (..) (smích)  

 

V:  

1103 (smích) (..) 

 

R4:  

1104 Ještě ale.. chci říct, že když člověk řeší ty věci, neponecháváme je náhodě. Tak, 

1105 takže to bude jednodušší i pro nás. A mě se líbil právě pan Pavel, jak ty věci   

1106 neponechával náhodě, jak ty jednotlivý věci i po pohřbu, i to, jak je chtěl řešit 

 

R3:  

1107 předplatil si hrobeček ve Volyni (smích) bylo to ve Volyni, že jo? 

 

VF: bylo. 
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R4:  

1108 (´) a jak to řešil ne. On to prakticky řešil. No, tady to měl ten obřad a pak byl  

1109 převezenej do Volyně. A že to řešil, že to neponechával náhodě. A my často   

1110 ponecháváme i zásadní věci v našem životě náhodě. 

 

R3:  

1111 Hm. 

 

R4:  

1112 To jsem se naučil. Musím žít dobrý život, aby se mi pak snadněji umíralo. Já teda 

1113 osobně za sebe tak  

 

R2:  

1114 říkej  

 

V:  

1115 (smích) (..) 

 

R1:  

1116 Já nechci být rejpal (smích) 

 

R4:  

1117 Dělej, dělej, dělej (smích) 

 

R1:  

1118 Je to určitě krásná myšlenka. (..) Já jenom si říkám, že když.. pak přiložíš dobrej 

1119 život a fyzicky je to.. na hovno (smích), s prominutím, ke konci. Víš jakože.. (´) 

1120 ale určitě máš pravdu v tom, že člověk je jako ještě nepřipravenej ještě z tý jiný 

1121 stránky 

 

R4:  

1122 Ale jako když řeším svý problémy s dětma, tak je nemusím pak nahánět z hospicu, 

1123 že jo, je to (..) (smích) Doufám, že dneska nebudeš rejpat (..) (smích) 

 

V:  

1124 (smích) 

 

R1:  

1125 určitě bych slevila (smích) (..) jestli nebudu první tak 

 

VF: Můžem ještě k té otázce teda, co vy na to? 

 

R1:  

1126 (..) počkej otázka. Já jsem jí zapomněla (smích) 

 

R3:  

1127 (smích) 
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VF: Jestli se změnil nějak Tvůj pohled, jestli se nějak změnil tvůj pohled na hospic za tu 

dobu, co tady pracuješ a celkově, když máš tu zkušenost s tím umíráním a s hospicem 

jako takovým, jestli se změnil i Tvůj pohled na víru a náboženství?  

 

R1:  

1128 (..) (smích) pardon já se dojdu vyčůrat (smích) 

 

V:  

1129 (smích) 

 

BB: To můžete klidně pojednat hromadně (smích) 

 

V:  

1130 (smích) (..) 

 

R3:  

1131 Co? Pokračovat? No mě napadá jedna věc, která mě napadla už na začátku, ale já 

1132 nevím jestli plně odpoví tady na tu otázku. 

 

VF: Řekni.. 

 

R3:  

1133 Změnil, změnil se mi pohled jakoby na, na hospic jako, nebo jako moje představa 

1134 o hospicu, když jsem začal v hospicu pracovat.. za tu dobu.. asi tolik nějak      

1135 výrazně né, jako.., spíš tak, že člověk jako furt naráží na nový situace že jo.. Co 

1136 tam bylo ještě? 

 

VF: Jestli ta zkušenost s umíráním změnila nějak Tvůj pohled na víru anebo 

náboženství? 

 

R3:  

1137 Změnila… tak jako změnila, asi bych řek, že, že to, že.. zrání se dá považovat za 

1138 změnu, že jo.. Tak jako takový to, jak člověk prostě pořád to, pořád jakoby zra, 

1139 zraje jakoby.. trošku jako že jo, prostě vždycky, vždycky si řikám, že to, jak jako 

1140 jsem hroznej to, vždycky jak mám nějaké ty svoje pyšný představy nebo chvíle (.) 

1141 což taky mívám teda.. a jako nebo když se cejtím nějak moc na koni (smích) tak to 

1142 a uvědomím si vlastně to, jaký jsem byl třeba před rokem nebo jako jak jsem viděl 

1143 věci před rokem a říkám si, že to bylo příšerný a představím si, že takhle podobně 

1144 se budu dozadu dívat (smích) i na to, jaký jsem teďka (smích). Tak to, tak to určitě 

1145 jako hodně, hodně nějakýmu tomu jako do toho zrání i zasáhlo jako.. no.. ale jako 

1146 tím myslím jako takový to celoživotní zrání jako ne že bych myslel, že jednoho 

1147 dne.. no. 

 

R2:  

1148 Tak.. to bylo o hospici? Ta první otázka?  

 

VF: Jestli se nějak změnil Tvůj pohled na hospic za tu dobu, co tu pracuješ? 

 

R2:  
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1149 Ne. Můj pohled na hospic se nezměnil.. já prostě.. si myslím, že takový zařízení 

1150 jakoby.., že sem patří, že fakt jako.. jako jsem ráda. A.. jako takhle, samozřejmě je 

1151 lepší když člověk umírá doma, ale.. prostě, vidím, že tady to důstojný umírání 

1152 je. A jestli se něco.. já se musím přiznat, že já jsem se hodně posunula ve víře, 

1153 hodně.. Jsem od malička jsem katolička prostě taková ta vychovávaná a to ale.. 

1154 posunulo mě to moc.. řekla bych, že mě to úplně jakoby.. teď, teď bych řekla, že 

1155 mě.. to.. (smích) já nevím, jak bych to teď vyjádřila, ale.. ale díky hospici se mě 

1156 hodně změnil život ve víře. Takže já jsem byla spokojená. Jako.. řekla bych že se 

1157 atmosféra a tady to jakoby.. mezitím.. jakoby tím, jakoby co se týče.. duchovního. 

1158 A to já třeba se nesetkávám takhle s umíráním.., setkávám se s těma lidma, jakoby 

1159 jak třeba ještě můžou fungovat a nebo tak.. A prostě mám úplně kolikrát obdiv, co 

1160 ještě jakože dokážou, jako tak, jako za náma přijít a tak a je to moc fajn. A že 

1161 s něma můžeme něco dělat, že si můžeme povídat nebo když mám šanci jít na 

1162 pokoj za něma a tak, tak je to.. tak.. jsou to moc hezký chvilky a vážím si jich. 

 

R4:  

1163 No já teda musím říct, že.. mě jako duchovního, jako teď když pominu svůj osobní 

1164 život, jak jsem tady říkal, tak mě to posunulo i profesně v tom, že.. jsem si      

1165 uvědomil, že faráři jsou často sóloví hráči, oni si musí na tý farnosti poradit sami.. 

1166 a nikoho u sebe nemají, ale když pracujete tady, tak jste součástí týmu. Tzn.    

1167 Jednak i stěma farářem, co tady jsou, ale jednak i se zdravotníkama, já mám   

1168 sestřičky strašně rád.. i s těma kancelářskýma, který tu jsou 

 

R3:  

1169 jenom sestřičky? I ošetřovatelé a ošetřovatelky? A sociální pracovnice (smích) 

 

R4:  

1170 a.. a.. ale ošetřovatelé taky, ale těch fousatých sestřiček tady není tolik (smích) ale 

jako.. 

 

R3, R1:  

1171 (smích), prupovídky 

 

R4:  

1172 Jsem, jsem.. že ten farář musí být součástí, součástí týmu jo, to je, to je jedna  

1173 věc, kterou jsem si fakt uvědomil a další, že kdybych věřil jenom k dogmatické 

1174 náboženství, jenom prostě v tý dogmata, který přináší i evangelická tradice, tak 

1175 bych asi byl ve velkým průšvihu, protože bych těm lidem neměl, co nabídnout. 

1176 Protože ty dogmata oni nestihnou zpracovat. Že opravdu ten osobní přátelství 

1177 s Ježíšem a představit těm lidem jako osobního přítele i do týdle.. řeknu.. temný 

1178 stránky, aby se to rozsvítilo, je velmi důležitý. Protože já s těma lidma kdybych 

1179 měl probírat dogmatiku, tak mi umřou ve třetí kapitole (smích) Jako.. by to     

1180 nestihli všechno.. Ten osobní vztah k Ježíši.. je důležitej a církev mi dáva        

1181 pravomoc, tak udělej ty svátosti. Ale bez toho osobního vztahu jenom naučenej 

1182 dogmatikou bych byl vyřízenej, v hospicu určitě a.. utek bych, protože to s těma 

1183 lidma nestihnu probrat. (smích) 

 

BB: Vono už je.. Jako je vidět, jak ta hodina a půl už je tak akorát, ale ještě potřebujem 

opravdu.. vy už potřebujete odejít? 
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R2:  

1184 Ne, já potřebuju předat dítě a můžu se vrátit. 

 

BB: Jo takže předejte dítě. 

 

R4:  

1185 (..) (smích) 

 

1:27:00 hod. 

 

BB: Tak jestli teda můžete, jak jste říkala, že se 

 

R1:  

1186 uklidním (smích) Ne no.. to počkej, aby jsme to vzali nějak zkrátka.. Můj pohled 

1187 na hospic jako určitě se změnil tím, že jsem nevěděla přesně vo co jde. A…    

1188 trošku mi v tom pomohl asi i ten mobilní hospic.., což je právě v těch rodinách a.. 

1189 a... můj jakoby život víry, jako je to krásné pracovat v křesťanském prostředí  

1190 ještě jakoby… je to velký rozdíl proti tý nemocnici, kdy to prostě žádoucí není a, a 

1191 stojí to daleko víc jakoby odvahy, kterou jsem prakticky nenašla si k někomu  

1192 sednout a modlit se. Tak to je povzbudivý, že tady se to jako může.. nebo        

1193 dokonce ještě čeká. Ale.. asi mě to ovlivnilo víc než v tom vztahu s Pánem Bohem 

1194 a ve víře, v životě.., že třeba když mě umírala babička.., tak já jsem.. ona umírala 

1195 na dvakrát, já jsem to podruhý tak svojí vinou prostě jsem tam nebyla když jsem 

1196 tam měla bejt, ale to už je jiná věc. Ale když umírala poprvý, tak jsem tam u ní 

1197 byla a vlastně jsem (smích) ono se to taky nepovedlo hned, no.. prostě to nebylo 

1198 k tomu. Ale.. a tak já jsem tam s ní nějak zůstala a.. a já si uvědomuju, a to i v tom 

1199 mobilním hospicu, že.. jak to strašně to téma vymizelo z života a z rodin a.. a že 

1200 já jsem sama tenkrát, tak jsem byla sestra, ale tak jsem si, jako cejtíla jsem že tam 

1201 jako s ní chci bejt, mám bejt ona tam nemůže bejt sama. Teď jsem jako byla   

1202 věřící, tak jsem si vzala bibli a teď jsem si k ni sedla, a teď jsem, jeden žalm jsem 

1203 cejtila, že by tak byl pro ní, ten jsem přečetla, teď jsme měli celou noc před sebou 

1204 (smích) a já jsem, já jsem sama nevěděla, co to je? jakoby doprovázet toho      

1205 umírajícího. Teď to byla ještě moje babička a.. 

 

R3:  

1206 Žalm 119 

 

R1:  

1207 co? 

 

R3:  

1208 Žalm 119, ne? To je na celou noc (smích) 

 

R4, V:  

1209 (smích) 

 

R1:  

1210 Já jsem jí jako nechtěla uspat, vona teda neměla s tím problém, ale.. no zkrátka.. 

1211 že jsem si uvědomila i.. s toudle tou prací, jak je to hrozně velkej dar todleto, tu 

1212 zkušenost mít a vědět, že.. že umřít se jako dá. A.. jak by se to dalo (smích)..   
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1213 jako.. no že to není, není to věc, kterou musím prostě.. nechat na nemocnici,   

1214 vytěsnit, protože nevím, co to je a.. a.. jo že je hrozná škoda prostě toho           

1215 komunismu a těch čtyřiceti let prostě úplně nějaký bílý tmy a.. a smrt je něco, co.. 

1216 jo a já jsem to taky tak měla 

 

R3:  

1217 Hm. Probrali jsme se z toho a už tu máme eutanázii (smích). 

 

R4:    

1218(smích) 

 

R3:  

1219 (..) (smích) Víš jako.. (smích) teda tady ne, ale už  to hrozí. (smích) 

 

R1:  

1220 No to já myslím, už to.. už to lepší nesvedu. (..) něco říkat.. Taková zkušenost ze 

1221 života, pro mě teda.   

 

VF: A ten rozměr jestli to změnilo Tvůj pohled na víru nebo náboženství v osobním 

životě? 

 

R1:  

1222 Hm.. Na víru asi tolik ne.. já, já si to neuvědomuju moc. Spíš to křestanský     

1223 prostředí je mi, je mi jako.. jo je to takový.. jedno jako.. hm. 

 

R3:  

1224 Člověk může a nemusí se bát, že jo (smích) 

 

R1:  

1225 Jako je, jako je to zjednodušení, což.. není vždycky nutný v životě všechno     

1226 zjednodušovat, že jo.. ale v tom je to příjemný, že.. hm.. jsem posera, tak možná 

1227 dál dojdu tady než v tý nemocnici asi nebo nevim.. jako.. ale na víru jako        

1228 takovou.. hm, si neuvědomuju.  

 

BB: Já má ještě takový otázky, který jako se nasbíraly cestou. A.. vy jste se shodovaly 

nějak s paní R2, že.. jste pak měla dojem, že lidi jsou tady sami, jestli, jestli k tomu 

můžete ještě něco říct? Jenom, co to je ta samota a jak by, jak by to mělo vypadat podle 

Vás jinak nebo líp? Nebo něco..  

 

R1:  

1229 Hm.. tak to byl můj dojem, když jsem sem přišla, to bylo někdy.. to už.. já nevim.. 

1230 rok a půl nebo rok.. tak asi. Tak mě ta samota, tak já jsem ji viděla, tak mi přišlo, 

1231 že.. ti lidi jsou jakoby.. zastrčení trošku na těch pokojích a tam... že by jsme měli 

1232 bejt víc u nich a víc, víc jako je obcházet ne jen.. jakože se tam posadím na ty 

1233 dvě, tři hodinky, ale, ale prostě jakoby.. větší propojení mezi tím personálem a 

1234 těma pacientama, že, že jsou.. jo.. že.. to se  hodně v něčem mine.. jsem zažila 

1235 takovej příjemném pocit v tom mobilním hospicu, kde prostě jdete.. v civilu a vy 

1236 jdete jako člověk k někomu, kdo je taky člověk a není tam.. von má.. to co on 

1237 dělal za práci a to co já dělám za práci je trošku.. jako.. nepodstatný. A.. a tady, 

1238 pořád, jsem teda přišla, tak jsem měla pocit, že.. my jsme pořád ještě trošku ti 
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1239 zdravotníci a voni jsou ti pacienti, který nás teda potřebujou, my to pro ně       

1240 uděláme a pak je tam zase.. pomaloučku zavřem a pak pro ně zase něco jinýho 

1241 uděláme a jsme tak hodný.. a tady je nesrovnatelná.. jakoby kvalita tý péče, že jo 

1242 oproti standardnímu systému, takže.. (´) už jsme hodný jenom tím, že existujem 

1243 tak jak existujeme, ale mě přišlo, že tady chybí trošku ten lidskej rozměr, že    

1244 se s nima nepotkáváme jako s lidma, nevíme, co jsou zač, nevíme co.., co mají 

1245 rádi, tudíž nevíme, co je trápí, ale že tady nejsme od toho, aby jsme je jako tak 

1246 detekovali jako ve všech směrech do důsledků, ale.. ten kontakt jako mezilidskej 

1247 mi přišel omezenej. 

 

R3:  

1248 Ale je tady. 

 

BB: Jasně, ale vy.. jste to srovnání asi teďka přišlo s tím mobilním hospicem hodně, ne 

jako 

 

R1:  

1249 Jako tu samotu jsem viděla, když jsem sem přišla na 14 dní na brigádu. A tak mi 

1250 přišlo, že.. úplně jako mimoděk jsem si říkala, jsem tak měla takový pocit, že ti 

1251 lidi jsou tu sami. Že jsme pořád ještě hodně ti zdravotníci a oni jsou ti pacienti. A.. 

1252 to co jsem říkala jakoby vo tom civilu a tak to až pozdějc se mi jakoby rozumově 

1253 složilo do.. slov možná. Ale když jsem sem přišla tak jsem.. měla spíš ten pocit, že 

1254 pořád jsme ještě takoví.. trošku.. oddělený. 

 

R3:  

1255 Vo no, vo no.. můžu jenom to je rychle, že, že v tomhletom je důležitý si to, si 

1256 taky.., jako.. my jsme to jednou řešili jako vymezit, co je samota a co je osamělost. 

1257 Protože, protože hospic jako negarantuje, že člověk nebude sám, že jo, to nejde.  

 

R1:  

1258 Potřebuje být sám, že jo. 

 

R3:  

1259 Ale garantuje že, že, že no, že, že, že nebude osamělej, že jo. Protože vono      

1260 technicky to nejde ani přitom množství, nízkým, pacientů tady na, na počet     

1261 personálu, aby ten člověk moh, jako.., že jo. Nebyl, nebyl sám jako, prostě      

1262 nějakou dobu.., ale to.. jako neměl, neměl by prožívat jako vyloženě osamělost, 

1263 no.  

 

BB: (..) to máte asi zvenku, takovej důležitej motiv (..) 

 

R3:  

1264 No jo, dyť jo, dyť jste říkala, že se můžeme vyjadřovat  

 

R4:  

1265 Já jsem (..) zrovna R1, tady vy jste se ptala nebo tady padlo. Co proti tomu dělat 

1266 nebo co s tím dělat a já asi nezapomenu před čtrnácti dny nebo před týdnem, jak 

1267 sestřičky seděly na chodbě, jedly zmrzlinu a byly tam u toho dvě postele. Vytáhlé 

1268 na tu chodbu a byl tam i manžel té jedné paní a všichni dohromady jedli          

1269 zmrzlinu a povídali si, tak jako když se lidi sejdou v cukrárně, že. Todle možná,  
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R3:  

1270 To byl dobrej tah, udělat to místo.  

 

R4:  

1271 to je konkrétní, co, co možná R1 tady v tu chvíli udělala, ale  

 

R1:  

1272 To je právě vidět, jak Pán Bůh je prostě úplně větší, jo. Jako podstata todletoho.. 

1273 jako vzniku týdle věci, je hrozně komická, protože.. já jsem třeba todleto měla 

1274 jakoby v srdci, ale.. ale jednou jsme prostě, tak jsem jakoby vytáhla stolek z tý 

1275 naší sesterny a bylo to takový, tu jsem měla hasící přístroj vedle sebe, tu člověka a 

1276 takový mě to přišlo, všichni nás jakoby obcházeli. A jsem zase si říkala, to taky 

1277 není vono a tak jsem jakoby nevěděla a teď mi přijde, že.. chtěla bych.. nastavit a 

1278 řešit strašně věcí a.. a.. ale jako jak je Pán Bůh větší, zrovna tak jako s tím křtem, 

1279 jo. Já jsem prostě dělala svojí práci na sesterně, něco jsem tam patlala, na čemž 

1280 holky, od kterých bych to třeba ani nečekala, jo že který někdy jsou takový tvrdší 

1281 že.. jo, já dobrý.. A.. tak najednou prostě, hm, tak tady bysme mohly udělat to 

1282 posezení, to bysme mohly udělat tak a tak a prostě já jsem zjistila najednou, že.. 

1283 že ta holčina třeba má obrovskej dekorační talent. A ona prostě.. a já jsem jim.. 

1284 zase jak já jsem taká to.. organizátorka někdy, tak jsem jim chtěla pomoct. Teď.. 

1285 vůbec jako jsem, viděla jsem, že se jim tam pletu, že já, která si myslím, jak    

1286 zařizování mě taky baví, tak jsem všechno stavěla obráceně. Já jsem říkala holky, 

1287 tak jdu, pardon, tak já jsem zmizela a ony prostě během.. hodiny vybudovaly  

1288 prostě zákoutí se stolky, křeslama, kytkama.. jo a já jsem, já jsem jim ani slovo 

1289 neřekla, jo. A já jsem si říkala, že prostě, to je jako, jo.. že nejde o to, co, co já 

1290 mám v hlavě nebo v srdci, jde o to, že ten barák prostě stojí na Pánu Bohu a    

1291 on.. jako i když je to pro mě někdy obtížný vidět, měla bych svoje představy, jak 

1292 to zrychlit a udělat ji, jinak no.. zase je to třeba pomalý a některým věcem se   

1293 divim a.. jo a to.  

 

R4:  

1294 To posezení nad tou zmrzlinou, to bylo dobrý. To bylo neformální 

 

R1:  

1295 Jo.., opravdu já jsem v tom neměla prsty, já jsem to měla v srdci a najednou tam 

1296 holky o kterých bych si to fakt nemyslela, táhnou stolek a.. a za hodinku to 1297 

mají hotový a odpoledne už jsme tam seděli, jako.. jo, tak. 

 

R4:  

1298 No a.. a neformálně si povídat o (..) 

 

R3:  

1299 (smích) 

 

R4:  

1300 o policajtech, což je jako pak když se lidi sejdou ne v hospicu, ale v cukrárně a 

1301 řešili, slušně, to co bylo.. to bylo úžasný. 

 

R3:  
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1302 On takhle funguje ten stacionář, jenže právě že, jako některý lidi rači, rači       

1303 půjdou jenom takhle na to, takhle na oddělení a to, to je fajn no, to je dobrý.  

 

BB: Další dotaz.. ještě pardon, čím si vysvětlujete, že tam pozice je tak silná? Vy jste to 

hodně zdůrazňoval, že máte tady hodně silnou pozici? 

 

R4:  

1304 Ta pozice je dána tím, že.. vůbec povolání faráře lidi berou v té veřejnosti hodně 

1305 mysticky, hodně silně. Když ten farář řekne: „Bůh Tě má rád“, tak to.. pro tý lidi, 

1306 to pro, to pro tý lidi prostě je až, myslím já bych chtěl říct přehnaně, ale musím 

1307 vidět jak tý lidi vnímaj ty faráře, že když ten farář příjde, tak prostě to vnímám.. já 

1308 bych chtěl bejt obyčejným člověkem, už jsem přemýšlel, že si ten kolárek i     

1309 sundám no, přijdu v civilu, ale zase jsem myslel, aby ten člověk měl šanci mě 

1310 odmítnout, hned třeba, jo. Ale je to daný, co si lidi o tomhle povolání nebo o   

1311 týdle.. o týdle profesi myslím. A.. právě o to víc se upínají, protože jsou v situaci, 

1312 kdy by chtěli mít s tím Bohem jasno, takže.. a najednou přijde farář, kterej je  

1313 rozchechtanej teda, já se snažím tvářit vážně, ale asi se směju. Ale přichází a oni 

1314 to najednou vidí.. trošku.. jako.. ze začátku mysticky, ze začátku, že to je ten   

1315 který jim může říct, jestli jsou s tím Bohem za dobře nebo ne, co můžou          

1316 udělat. A to je hrozná moc. Když já bych řek.. nemůžete udělat nic, tak si        

1317 nedokážu představit, co by to s tím člověkem udělalo, jako.. jo, že.. ale to jsou ty 

1318 představy více méně, které nemáte čas rozbourat. Tady můžete to, využít, použít.., 

1319 musíte ale vědět, že to máte.  

 

1:40:45 

 

BB: Děkuju a ještě jenom k té, k té paní H.. 

 

V: Haně 

 

BB: Jasně.. tak jak jste líčili na začátku, vy jste jí vlastně viděl úplně poprvé a byla pro 

vás sešlá. A pak jste to.. jaksi.. dávali jako dohromady. Já se musím ujistit jestli jsem 

rozuměla dobře, jestli lze představit i tu její situaci tak, že.. to co jí dělalo sešlou byla 

nejistota a třeba i nejistota tím, jestli, jestli není někde na obtíž a že to, co jí 

povzbuzovalo bylo to, že tady není na obtíž.. 

 

R3:  

1320 To, to asi jo, ale já si myslím, že za tím stálo i to, že neměla, neměla tak úplně 

1321 jednoduchém život, že jo.  

 

R4:  

1322 A taky vona vážila, když jsem přišla strašně málo, jo.   

 

R3:  

1323 No. Ona byla fakt drobounká.  

 

R4:  

1324 Ona měla asi.. Ona asi měla pětadvacet, čtyřiadvacet kilo, když jsem přišla. Pak 

1325 tady ztloustla. Pak.. 
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R3:  

1326 No ale byla hodně hubená. 

 

R4:  

1327 pak, pak jako byla v tý pohodě, tak jako měla.. 

 

BB: No právě, co bylo zdroj tý pohody. Jako.. jak já, já se taky ptám jestli tam, tam ten 

těžkej život bylo trošku.. s tou, s tou.. s těma dcerami, že to nebylo úplně snadný?  

 

R3:  

1328 S dcerami to.. 

 

R4:  

1329 Já teda nevím, ale v rámci, v rámci uzavřené společnosti je jedna věc, že člověk  

1330 nechce být nikdy na obtíž, to za prvé. Za druhé ta žena chce být něčím platná v té 

1331 rodině.. ty ženy, jedině na nich ty rodiny stojí a pak třetí, měla syna narkomana, 

1332 který, který.. navíc ty, ty dvě dcery ty.., teď tady řeším hodně detaily, ale abysme 

1333 tomu porozuměli.. A ty dcery na toho kluka byly naštvaný, i ty děti se mezi sebou 

1334 hádaly, protože kdy mohl, a to i tady tu maminku obral o peníze, dcery mu to 

1335 měly za zlý. Tzn. Že ona trpěla tím rozkolem v tý rodině a tady byla mimo tu  

1336 rodinu, tady neměla šanci to řešit. Tady najednou se lidi zajímali o to, jaká je, 

1337 měli přístup k ní, neřešili „ta vaše rodina se Vám povedla, jo“ že suma sumárum 

1338 ten hospic ji vyrthl z tý rodiny a dal jí zájem o ní a důstojnost, nikdo jí             

1339 neposuzoval na tom základě jaký má děti, jak jsou vychovaný či nevychovaný. A 

1340 zároveň ty problémy tý rodiny se jí dotýkaly jenom občas, navíc i ty dcery si  

1341 uvědomovaly, že asi už se to řešit nedá. To jsem pak třeba řešil já, ale.. takže to jí 

1342 dalo tu svobodu, takže ona rozkvetla potom.  

 

BB: Děkuju, jo tak tahle jsem tomu samozřejmě nemohla rozumět a děkuju za to 

objasnění těch souvislostí. 

 

R4:  

1343 No já se omlouvám, že jsem toho asi vykecal víc než jsem chtěl, ale na to, na to, 

1344 na to vyjasnění té situace.. myslím, že my to všechno víme, že jo.. sociální      

1345 pracovníci.. 

 

R3:  

1346 Hm.   

 

BB: Díky. A teda z mý strany poslední dotaz, vy jste říkala, že vás lákat dělat tu 

ošetřovatelku.  

 

R2:  

1347 No láká, ale nemám k tomu odvahu (smích) 

 

BB: Co Vás na tom láká, co, co by to pro Vás znamenalo. 

 

R2:  
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1348 Co by to pro mě znamenalo? No.. prostě.. hm… takový jakoby ještě.. pro mě je to 

1349 takové jako zatím schodek nebo né schodek taková závora, kam se bojím jakoby 

1350 nebo nevím, jestli bych to zvládla tahkle. 

 

BB: To zvládnout znamená to tělo nebo směnnej provoz? 

 

R2:  

1351 No.. tělo ne, spíš takový moje jakoby, jestli bych zvládla vidět ty rány, jestli bych 

1352 zvládla.. 

 

BB: takže tělo. 

 

R2:  

1353 No, jako tělo, jo tělo 

 

BB: Vidět tu bídu těla jako 

 

R2:  

1354 Hm. Tu bídu těla.. (´) dotýkat ani ne, ale spíš třeba i takový, já to řeknu, takový 

1355 když třeba někdo zvrací a tak.. jako (´) už se s tím jakoby částečně setkávám, ale 

1356 já jsem ze začátku jsem si prostě říkala, tak teda kdo todle dělá, to je prostě.. hm.. 

1357 jo, že to zvládá a tak. A i jsem to řešila tady s jedním člověkem, který to dělal a 

1358 říkám: „prosím Tě vysvětli mi to“ a on mě řekl tenkrát, což mě trošičku pomohlo, 

1359 on řekl: „víš co, já v ten moment nemyslím na sebe, ale na toho člověka, kterýho 

1360 se to týká a který prostě zrovna je v té situaci. Protože jim je to taky nepříjemný“ 

1361 Vlastně ti, co jsou při vědomí, tak jako.. ta situace jaká je a tak a.. Já si říkám, že 

1362 bych se chtěla zkusit postupně k tomu jakoby dopracovat a zatím jsem to teď  

1363 opustila, protože teď mě vyhovuje třeba to, co dělám a protože je to taková, řeknu 

1364 to vošklivě, čistější práce, jo.. todle mě přijde fakt řehole a prostě fakt jak je, jak 

1365 jsou horníci v dolech tak.. asi takový přirovnání a myslím si, že to nemůže dělat 

1366 každý (smích). A já teda, kdo to dělá, tak ho obdivuju jakoby jo, prostě má můj 

1367 obdiv.. a má moji jakoby, no 

 

R3:  

1368 Ještě abych to (smích) (..) tu řeholi (smích). Máme teďka na oddělení pána, který 

1369 dělal v Ostravě v dole. No, je tam. Hm.  

 

R4:  

1370 Za ním chci jít, ale on tam má, že nechce faráře. (smích)      

  

R3:  

1371 Já jsem jenom, to se mi hodí, protože já od začátku, jak jste se mě ptala na to, kdy 

1372 sem překročil jakoby toto, já jsem si uvědomil jako takovou věc jednu, která   

1373 prostě se teďka hodí říct, tak jestli můžu jenom takovou zkušenost jako právě. 

1374 Jednak teda to, když jsou takový ty věci, že se to, že se to občas stane, i když  

1375 člověk ledasčemu přivykne, ale občas se stane, že prostě nějaký, něco je prostě 

1376 fakt jako, třebas ten smrad.. někdy se mi fakt stalo ze stolice třeba když byla   

1377 dlouho jako ve vnitř nebo tak, víš (..) 

 

R4:  
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1378 R1 to ví, ona Ti rozumí (smích) 

 

R3:  

1379 Tak mě to obtěžovalo, že fakt to může bejt, že fakt to může bejt tak silný, že   

1380 prostě to nevím. Jako ty těžký vydržet jako.. Ale já si třeba v tu chvíli řikám, že 

1381 Pán Bůh to, že Pán Bůh jakoby to, je rád, že tam jsem nebo že to, to, to, že to jako 

1382 vydržím. Vono jako, že prostě to, že prostě, že to, to, dobrý ale jako, že je to dobrý 

1383 prostě no. Ale chtěl jsem říct že, právě že to, já vím, že to nemusí bejt.. vy jste 

1384 psycholožka? 

 

BB: Bohužel. (smích) 

 

V:  

1385 (smích) 

 

R3 

1386 Já vím, já vím že teďka řeknu návod který nemusí bejt vždycky dobrej, ale mě 

1387 pomoh, jo. Já mám hrozně rád svatého Františka z Asisi a von to, von jako nějak 

1388 při tom svém obrácení a tak jako.. Nějak se říká, že snad jel na koni a projížděl se 

1389 tam jako tak, po tý, kolem Asisi a měl strašný strach z malomocnejch a von to, 

1390 slyšel cinkání malomocného, protože voni museli, museli zvonit že jo, aby dávali, 

1391 aby lidi šli stranou. A von začal vyděšeně ujíždět pryč a pak se zarazil a řek si, že 

1392 to je to, že to ne takhle jako a slez z toho koně a šel k němu a snad ho i objal a 

1393 políbil nebo něco.. Pak tam ten malomocnej nebyl tak to možná byl nějakej Boží 

1394 posel (smích) to už je otázka, že jo. Ale, ale je fakt, že já jsem měl to, já jsem měl 

1395 strach, strach z mrtvejch a z mrtvol. A nedokázal jsem, já jsem dělal                

1396 vychovatelství jako školu, a já jsem nedokázal pomalu přebalit dítě ani jako. A to, 

1397 a z nějakého důvodu, jak jsem, jak se mě jakoby ten hospic zalíbil, jako.. jako ta 

1398 myšlenka hospice, tak jsem asi řek, že zkusím i jakoby i (..) i pro tělesný, jak to 

1399 bude, jestli to nejsou jenom nějaký moje, a fakt to, fakt jakoby, já se nechci      

1400 přirovnávat ke svatýmu Františkovi, ale (smích) v žádném případě todleto tím, 

1401 todle to tím nechci říct, ale jakoby že, že, že u mě to fungovalo, že u mě to      

1402 fungovalo fakt jakoby překročit to, to 

 

BB: co je dál, že 

 

R3:  

1403 no, co se mi zdálo, že není. Já teďka dělám jako pracovníka z pozůstalejma tady i.. 

1404 já připravuju těla (smích) na rozloučení a tak (smích). Ale ještě před třema      

1405 rokama, kdyby mi řek někdo, že se dotknu mrtvoly (smích) tak.. 

 

R1:  

1406 Já jsem zde pracovat každopádně nechtěla, ty ses bál mrtvol, viď (smích) 

 

R3:  

1407 Jo, takže.. Ne, právě proto jsem se ptal jestli jste psycholožka, protože vím, že 

1408 zase ne, ne..jako dycky dělat to, co se člověku jako jakoby nelíbí, nemusí bejt to.. 

1409 že to může bejt už patologie (smích) 
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BB: To já neřeším, já samozřejmě jsem spíš, to u svejch zkušeností jako, jak pro mě, jo 

když jste to začal vy řikat, jak pro mě bylo podstatný, když já jsem ten, kdo tohle 

překročil a dostal se výš a mohla jsem zacházet s dekubitama a s otevřenejma a 

takovýma věcma, že od tý doby mate opravdu daleko větší klid v některejch věcech než 

jsem měla předtím.  

 

R3:  

1410 No. Hm. Že pak když, přesně, jak jste říkala, že když ten člověk je spíš blíž tak 

1411 zjistí, že vlastně jako, třeba se to jako, z toho udělal nějaký takový.. nevim,co.. 

1412 strašidlo.  

 

R4:  

1413 No říkam no. Pro mě teda ještě ta ženská kterou jsem potkal venku a řekla mi 

1414 jestli ja nechci do hospice. Tak ona mi k tomu dala tři důvodu proč se ji líbím, 

1415 zaprvé, že když k tý posteli přijdu tak nekoukám na toho pacienta z vejšky. 

 

R3:  

1416 No. (smích) 

 

R4:  

1417 Ale jsem zhruba ve stejný vejšce jako on a pak říká no a on ví, že ty už jsi na  

1418 pulce cesty, tam kde už je von, jo (smích) 

 

V:  

1419 (smích) 

 

BB: To se teda spletla, ne? 

 

R4:  

1420 Ona to myslela, ona to myslela tak jako, že nejsem úspěšnej, zdravej, spokojenej, 

1421 rozesmátej, jo, ale..  

 

BB: Jasně. 

 

R4:  

1422 že, že ví, že to mám taky těžký a to, říkala vy byste se mi opravdu hodil. A já jsem 

1423 si uvědomil, že Ti faráři, rádi se věnujeme mládeži, rádi se věnujeme různým  

1424 věcem, ale myslím si, že ta práce s těma umírajícíma, tak není to, co ten farář  

1425 udělá.. jo, takže.. 

 

V:  

1426 Ale jo.. 

 

R4:  

1427 Takže takhle, no.. a opravdu ten vozejk se mi hodil, když pacient jeden házel po 

1428 sestřičkách nádobí, tak mě sestřičky upozornily, že se mě to může stát. Já jsem 

1429 říkal, já jdu. Vjel jsem do toho pokoje, teď ten rozčíleném pacient byl              

1430 připraveném, že po mě něco hodí a jak mě viděl (smích) 

 

R3:  
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1431 (smích) 

 

R4:  

1432 (smích) tak momentíček (smích) (..) takže to bylo dobrý no. A jako opravdu jsem 

1433 tu spokojenej, ale udržet tu firmu, aby byla křesťanská nebo ty vztahy byly     

1434 křesťanský, tak to i v myšlenkách hospice, je opravdu.. dřina. 

 

R2:  

1435 Já se teda přiznám, ještě jak tady říkala R1, jak o tom mluvila nebo i R3          

1436 vlastně, že je teď situace, že teď neví jakoby co. Tak.. já si myslím, že fakt hodně 

1437 je důležitý (.) tady ta víra, jakoby. (´) Protože, promiň, protože jakoby vlastně.. mě 

1438 to příjde, že.. že nechci říct, že s tou vírou je to jednodušší, ale je tady něco, co 

1439 se ještě může jakoby navíc, jo jakoby 

 

R4:  

1440 použít. 

 

R3:  

1441 No, můžeš říct Pánu Bohu, že nevíš, jak na to, ať to udělá von (smích) 

 

R2:  

1442 No.., jako fakt.. že tady nebo že umí nebo řekne, poprosí, já kolikrát, já než     

1443 vstoupím do toho pokoje.. tak někdy vím, že jdu ke člověkovi, že vůbec nevím, co 

1444 bude a už před těma dvěma jako na to myslím a říkám si tak teď jako.. vstoupím 

1445 a.. ať něco řeknu nebo neřeknu prostě nechávám to Bože na Tobě a stane se, 1446 

že vejdu a neřeknu nic a odejdu, jenom se na sebe podíváme a to je všechno.  

 

V:  

1447 Hm.   

 

R1: add. 6 

1448 No, já právě jenom, jak si se Veru ptala, jak jsem říkala, že mě to, jako            

1449 neuvědomuju si, že by mě to v tý víře ovlivnilo nebo tak ale.. a právě teď mi    

1450 došlo, že, že vlastně jo (smích). Že vlastně jakoby.. jsem to věděla, ale tady se o 

1451 tom furt přesvědčuju znova, že.. bez Pána Boha opravdu nic, jako. Že, že je to 

1452 takovej tenkej led tady a.. a.. že jakmile prostě.. no že.. jako i zkamení syni     

1453 Abrahámovi jako a že hlavně, jakože opravdu jenom On ví a.. a jak na Něj se dí 

1454 spolehnout a s Ním se to dá projít a je to pak jakoby hezký den i pro ty lidi i    

1455 pro mě. A má to smysl. A jakmile tam jdu sama a myslím si, že ty svaly už     

1456 tam jsou a tak. Nebo, nebo se ho prostě nedržím, tak to ztrácí celej jakoby       

1457 hospic, ta myšlenka smysl, protože.. to mě možná v tý víře jako dalo, že.. že to je 

1458 taková praktická výuka toho, co jsem si myslela, že vim, ale tady vždycky      

1459 znova na to třeba jako dojedu (smích) takže.. jo a nebo furt mě to znova           

1460 upozorňuje, že… (.) jako je to jenom vo Ňom.. ale jenom, no. 

 

R4:  

1461 Já bych si přál, aby v každý nemocnici bylo hospicový oddělení. To, to myslím si, 

1462 že by bylo přirozený, že by.. i to prostředí se hodně proměnilo. Já si myslím, že to, 

1463 že jsou hospici samostatný to vidím, jako důkaz toho, jak jsme tu smrt             

1464 vytěsnili, nejenom z našich domácností, jo, ale i ti lékaři, oni chtějí bejt úspěšní, 
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1465 tak jsou úspěšní, protože vyléčili pacienta, oni nejsou úspěšní podle toho že se 

1466 jakoby o něj dobře postarali ale. Takže tam taky ta hra na ten výsledek a, a to si 

1467 myslím že.. já bych chtěl aby každá nemocnice měla hospicová oddělení, kdyby 

1468 byla velká tak klidně i dvě. No a že by to bylo, že by to bylo přirozený. A strašně 

1469 se mi líbí když tady ti pacienti navazují i osobní přátelství, že když jdete na     

1470 pokoj a teď tam tu paní nenajdete a vidíte, jak na balkoně kecá s druhou paní a 

1471 říká, teď nemám čas pane faráři, přijďte příští tejden, jo. Tak to je strašně krásný 

1472 určitě bych to přál a přál bych to sobě i teda, já musím říct.  

 

VF: Jestli teda má ještě někdo něco zásadního, co by ještě chtěl na závěr něco, protože 

čas už.. jsme dotáhli k tomu, kdy jste přišli poslední z vás. (smích). Takže, aby jsme 

nezdržovali, jestli teda už nikdo nic nechce k tomu nic říct, tak já bych Vám chtěla 

poděkovat za to, že jste přišli, za to, že jste to tady vydrželi ty dvě hodiny s náma (smích) 

 

V:  

1473 (smích) 

 

VF: Jste hrozně zlatí, moc Vám děkuju za pomoc. A určitě, když bude kdokoliv chtít ty 

výsledky potom, tak se můžeme domluvit.  

 

BB: No to je naše povinnost, jo. A ještě navíc.. já si myslím, že díky Vám to bude hodně 

dobrá práce, tak bych skoro.. 

 

R2:  

1474 No já moc přeju, aby to dobře dopadlo. 

 

R3:  

1475 A já jsem zapomněl říct pointu o svatým Františkovi, že on pak  

 

V:  

1476 (smích)  

 

R3:  

1477 že on pak o tý malomocný pracoval! (smích) Ne, že o ně pečoval, to bylo        

1478 nejdůležitější na tom. 

 

R4:  

1479 A udržel si smysl pro humor. To je úplně nejdůležitější, udržet si smysl pro humor 

1480 (smích) 

 

BB: Já taky chci teda poděkovat. 

 

VF: Já taky. 

 

R3:  

1481 Vystřihněte prosím moji zmínku o vousatejch pacientkách (smích) 

 

V:  

1482 (smích) 
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R2:  

1483 a taky o mrkání, jo (smích) 

 

R3:  

1484 (smích) to by někdo nemusel pochopit.. třeba (smích) 

 

V:  

1485 (smích) sdělování svých dojmů.. 
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Příloha č. 8 

 

Přepis polostrukturovaného rozhovoru s dvěma necírkevními 

(respondenti č. 5 a 6) zaměstnanci hospice ze dne 7.4.2011 

 
V transktipci jsou použity pro jednotlivé respondenty zkratky (R5 a R6). 

Jednotlivé dotazy jsem kladla já, zkratka VF = Veronika Foltová. Pravé jméno paní, 

která se nechala v průběhu hospitalizace v hospici pokřtít je z důvodu zachování 

anonymity pozměněno. V průběhu rozhovoru se o ní mluví jako o paní „Haně“. 

Jakékoliv uváděné jména skutečných pacientů byly také záměrně pozměněny. V úvodu 

proběhlo vzájemné představení, které je taktéž z důvodu zachování anonymity 

neuváděno. V přepisu jsou vynechány citoslovce typu: „yy“, „ee“ apod. Dále jsou 

použity tyto zkratky: 

 

..    krátká pauza  

…    dlouhá pauza  

podtržení slova  nápadné zdůraznění  

(smích)   charakterizace neslovních znaků projevu  

 

 

VF: Tak dobrý den, já Vás tady vítám, děkuji, že jste přijaly pozvání k mému výzkumu.. 

že jste dorazily i včas. Abych Vám vysvětlila, čeho se to dneska bude týkat.. Já píši 

magisterskou práci na téma Křesťanská duchovnost a hospice.. a můj výzkum je 

zaměřen na to.., zda zaměstnanci hospice a pacientova rodina vytvářejí podmínky pro 

otevření se pacienta křesťanské víře.. Vás jsem si ke svému výzkumu vybrala záměrně 

z různých pozic, abych se tak dozvěděla něco nového k tomuto tématu, takže Vás chci i 

vyzvat, aby jste se nebály vyjádřit svůj názor, i když se třeba nebudete vzájemně 

shodovat.. Dále bych Vás chtěla poprosit, abychom mluvily hlasitě, aby to to moje 

nahrávací zařízení pojalo.., abychom si navzájem neskákaly do řeči a pokud možno 

neodcházely. Naši diskuzi budu nahrávat a ty.. data pak budou anonymně použity v mé 

práci a s výsledky té práce se můžete seznámit.. prostřednictvím toho mailu, který mi 

když tak vyplňte v tom poučeném souhlasu.. Tak jestli můžeme přistoupit k samotnému 

výzkumu.. Já jsem si vybrala příběh paní Hany, která se nechala tady u nás v průběhu 

hospitalizace pokřtít, jestli si na ní aspoň trošku pamatujete.. 

 

R5: Trošku (smích) 

 

VF: Ještě ale.. než začneme jsem Vás chtěla poprosit, zda by jste se představily a řekly 

jak dlouho tady pracujete, případně, jak dlouho.. 

 

(pozn. tuto pasáž představování v přepisu záměrně vynechávám z důvodu zachování 

anonymity jednotlivých respondentů) 

 

VF: hm. Díky. Jestli teda můžu začít otázkou, zda si ještě vzpomenete na své začátky 

v hospici? Jestli jste o tom věděly předem, že hospic má něco společného 

s náboženstvím? 

 

R6:  

1486 Tak, že má hospic něco společného s náboženstvím jsem věděla.. Něco jsem si 

1487 přečetla, něco našla na netu a.. něco jsem slyšela od lidí, kteří měli co dočinění 
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1488 s takovým zařízením. Věděla jsem i o církevním zaměření.., no a vlastně.. i u  

1489 příjmového pohovoru mě tato otázka byla položena.. no a jako.. nic zvláštního mě 

1490 k tomu jinak nenapadá..  

 

VF: Jak na Vás hospic třeba v tomto směru zapůsobil, když jste sem poprvé 

vstoupila?Jaký byl Váš první dojem?Bála jste se třeba něčeho nebo.. měla jste nějaké 

očekávání..? 

 

R6:  

1491 No tak jako úplně normálně, nic zvláštního.. Víry v hospicu jsem se nebála,    

1492 přišlo mě to normální..  

 

VF: Dobře, děkuji. 

 

R5:  

1493 Tak já jsem věděla, že hospic má něco společného s náboženstvím. Věděla jsem o 

1494 občanském sdružení TŘI, že to jsou 3 církve.. Měla jsem i dřívější zkušenost  

1495 s hospicem Anežky České v Červeném Kostelci, takže jsem věděla, co to hospic 

1496 je.. a co mám od něj očekávat? Takže to, že má hospic něco společného s vírou 

1497 mi přišlo přirozené.. A můj první dojem? .. Tak určitě krásné prostředí.. kaple 

1498 se mi moc líbila.. no a pak to byly první kontakty se zaměstnanci, kdy se člověk 

1499 jako nový cítil tak trochu nejistě.. ale necítila jsem, že by tady někdo dělal       

1500 rozdíly mezi věřícími a nevěřícími..  

 

VF: Bála ses něčeho dřív než si tady začala pracovat? 

 

R5:  

1501 Vzhledem k tomu, že jsem zde začala pracovat jako koordinátora dobrovolníků, 

1502 což byla pro mě nová pracovní pozice, měla jsem trošku strach z toho, jak si v ní 

1503 budu počínat, zda budu vědět.. Když jsem pak dělala testy na pozici psychologa 

1504 byla jsem přímo dotazována, zda jsem praktikující.. a když jsem řekla, že ne,  

1505 tak zda jsem aspoň pokřtěná.., což mi nebylo zrovna příjemné. Ale neměla jsem 

1506 strach z toho, že bych byla jako nepraktikující nějak vyčleněna, to ne..  

  

VF: Tak jestli teď můžeme přejít k příběhu paní Hany, která se nechala tady u nás 

v průběhu hospitalizace pokřtít, to jsem tuším určitě alespoň zaznamenaly..? 

 

R6:  

1507 ano. 

 

VF: Chtěla jsem se zeptat zda si pamatujete na příchod paní Hany sem do hospice, 

tuším, že zde byla od března do prosince loňského roku a zda si pamatujete na váš první 

dojem z ní a její rodiny? 

 

R6:  

1508 No tak, příchod paní Hany si přesně nepamatuji.. ale ona byla v hospici dlouho a 

1509 působila na mě jako spokojená a milá osůbka.. Každou návštěvu u ní jsme si   

1510 pěkně povídaly.. o jídle, o její rodině, o dřívějším zaměstnání.. Stále se bylo s ní o 

1511 čem bavit. No a její rodina byla úžasná.., stále jí přinášeli drobné dárečky, které 

1512 ji dělaly velkou radost.. 
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VF: aha, díky.. 

 

R5:  

1513 Tak můj kontakt s ní nebyl zase tak moc častý, věděla jsem kdo to je.., párkrát 

1514 jsem s ní prohodila řeč, ale spadala mezi klienty, kterým se jako psycholog     

1515 věnovala doktorka /E. psycholožka/.. Takže my jsme se vídaly na chodbách, ve            

1516 stacionáři.. občas jsem se kratičce zastavila u ní na pokoji. Ale ona byla velice 

1517 vyhledávaná, oblíbená, takže proto jsem se spíše věnovala těm.., když to tak   

1518 řeknu, „méně atraktivním“ klientům.. Nevzpomenu si na její příchod do hospice, 

1519 ale tak jak jsem jí znala odtud.. byla velice společenská, milá.. kontaktní osoba.. 

1520 no a co se týče nějakých nesouladů v její rodině, o tom jsem věděla jen            

1521 z doslechu… jako psycholog za ní chodila doktorka /E./, ne já.  

 

VF: Jestli můžu, ještě k té paní Haně, ona se nechala v průběhu hospitalizace pokřtít.. 

Co jste si o tom křtu myslely? Překvapilo Vás to?  

 

R6:  

1522 No.. O křtu paní Hany jsem věděla.. ale žádný záporný postoj jsem k jejímu    

1523 rozhodnutí nenastolila.. Já to beru tak.., že toto rozhodnutí je na každém jedinci 

1524 jak tuto záležitost cítí. A v tomto zařízení a na sklonku života, o kterém paní    

1525 Hana věděla.. mě to nepřijde vůbec překvapivé.. To jsou osobní věci a.. a pocity 

1526 každého člověka. Myslím.., že nepřísluší cizím toto hodnotit, dokud sami něco 

1527 takového neprožijem.. nebo nebudeme postaveni před takovou situaci..  

 

R5:  

1528 Tak já jsem její rozhodnutí respektovala, brala jsem to také jako její osobní        

1529 rozhodnutí.. a věřila jsem, že za ním je prožitek, který ji k němu přivedl.. Trochu 

1530 mě ale znejistěla věta paní Hany, když říkala: „Budu se muset zeptat dcery,       

1531 jestli se mohu nechat pokřtít“ Tak to bylo takové, no.. (smích) 

 

VF: No a jak si na tohle reagovala? Vybavíš si nějaký svůj pocit? 

 

R5:  

1532 Tak já jsem přímo s ní o tom křtu nemluvila.. doufala jsem prostě, že cítí to,    

1533 čemu se oddala.. pak je to moc dobře.   

 

VF: Nebo vzpomenete si na nějaký jiný příběh z Vaší praxe, kdy se někdo viditelně 

v průběhu té hospitalizace tady u nás nějak změnil nebo obrátil k víře? Pokud vím, tak 

těch křtů tu zase moc nebylo? Dva, tři.. 

 

R6:  

1534 No tak co já vím, tak určitě ten Matýsek.. 

 

VF: jo ano, vlastně.. 

 

R5:  

1535 Já myslím, že pak ještě jedna paní určitě 

 

VF: No tak zajímalo by mě, jak to na Vás třeba zapůsobilo, nějaký jiný příběh, který si 

pamatujete třeba lépe.. 
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R6:  

1536 No já.., jak říkám jsem tady spíš přes to jídlo, takže zase až tak s těmi pacienty do 

1537 kontaktu nepřijdu… Takže v tom já asi nemohu sloužit… Co vím, tak se toho 

1538 v hospici od začátku do současné doby moc změnilo.. Co se týče péče jako o  

1539 pacienty po stránce ošetřovatelské nebo duchovní.. i sociální. A taky využití    

1540 volného času pro pacienty je úžasná záležitost. Myslím si, že dobrovolníci a     

1541 stacionář pro pacienty dělají moc záslužnou činnost.. ale konkrétní příběh Vám 

1542 bohužel neřeknu... 

 

VF: Hm, díky. A ty, vzpomeneš si ty na nějaký jiný příběh..? 

 

R5:  

1543 Tak já, jako psycholog jsem poměrně často řešila s pacienty otázky víry v B-  

1544 boha.. hledali nějakou jistotu a utvrzení v tom, že jejich život žili tak jak měli.. 

1545 víru v to, že smrtí jejich cesta nekončí.., toužili po nějakém duchovním            

1546 sebepřesahu.. Řešili jsme spolu otázky, co bude po tom.., mé tělo tu nebude, ale 

1547 něco ze mě zůstane.., bude žít věčně? Jaké to bude?.. Podle mě jsou tyhle otázky 

1548 v poslední fázi života přirozené .. a je přirozené, že se jimi lidé častěji zabývají 

1549 právě na sklonku svého života… 

 

VF:  

1550 Takže to, že se lidé zde v hospici zabývají častěji k těm duchovním věcem, bereš 

1551 jako přirozené, že to ke konci života patří? 

 

R5:  

1552 Ano. 

 

VF:  

1553 Takže to ani na Tebe nepůsobí nijak zvláštně, že lidé, kteří třeba k tomu           

1554 duchovnu.. vlastně za celý život nikdy nepřičuchli, se najednou takhle ptají..? 

 

R5:  

1555 Ano, myslím si, že je to přirozené.  

 

VF: No teď se zase vrátím k té paní Haně.. Jak jste tomu rozuměly u paní Hany? 

Reagovaly byste na její křest s odstupem času stejně a nebo nějak jinak? 

 

R5:  

1556 Reagovala bych stejně před křtem i po něm.. brala jsem to jako její rozhodnutí, 

1557 které jsem respektovala. Jak jsem říkala.. úvahy o vztahu k B-bohu považuji   

1558 v poslední fázi života za přirozené.. A, a pokud se někdo rozhodne pro křest, je 

1559 to jeho osobní rozhodnutí, které plně respektuji. Konkrétně u paní Hany jsem po 

1560 tom křtu sledovala vzrůst její naděje a pozitivního myšlení.. no a po tom, když 

1561 se její zdravotní stav začal zhoršovat.. objevily se běžné příznaky zklamání..   

1562 jako to, že se nechala pokřtít jsem vnímala jako akt nalezení možné opory.. no a      

1563 dnes to vnímám stejně.  

 

R6:  

1564 Tak můj názor na křest se nezměnil.. Je to prostě každého svobodné rozhodnutí..  
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VF: Hm. Děkuji.. 

 

VF: Teď zase budu směřovat k Vám.. nějakou dobu už.. tady v hospici pracujete, změnil 

se nějak váš pohled na hospic? Změnila zkušenost s hospicem a umíráním nějak Váš 

pohled na víru a náboženství? 

 

R6:  

1565 Můj názor na víru hospic nezměnil.. Je to podle mě úžasné zařízení a lidé, kteří 

1566 v něm pracují nemusí, podle mě.., praktikovat víru, aby se dokázali důstojně   

1567 a profesionálně postarat o pacienty.., A to jak v době kdy je jim relativně dobře 

1568 tak i v době nejtěžší.. Ne všichni pacienti i zaměstnanci v hospici jsou             

1569 praktikující.., ale všichni jsou lidé, nikdo to nemá na čele napsané.. Já osobně 

1570 vycházím se všemi lidmi v hospici a nemám s tím problém.. 

 

R5:  

1571 Tak pro mě.. určitě jsem nahlédla pod pokličku (smích). Co se týče třeba té péče o 

1572 nemocné, myslím si.. nebo považuji ji za srovnatelně lepší než je poskytována 

1573 v nemocnicích.. To určitě.. Co se týká atmosféry v hospici.. vnímám jí často se 

1574 smíšenými pocity, hlavně ve vztahu k chování vedení.. no ale to se asi tématu 

1575 práce netýká, že? (smích) 

 

VF: Ne no.. (smích), ale asi to patří k těm Tvým osobním pocitům.. 

 

R5:  

1576 Jako myslím si, že tady vedle sebe fungují bez problémů lidé věřící i nevěřící.., 

1577 a ty křesťanské hodnoty máme stejně všichni pod kůží (smích).. A.. a.. ta druhá 

1578 otázka, jak to bylo? 

 

VF: Jestli změnila Tvá zkušenost s hospicem a umíráním nějak Tvůj pohled na víru a 

náboženství? 

 

R5:  

1579 Tak asi nijak razantně ne.. já jsem pracovala v církevním zařízení už dříve..    

1580 Myslím si, že víra a její hledání v různých podobách do života člověka patří..  

1581 je jeho součástí. Stejně tak do života patří jeho konec, umírání.. A k tomu        

1582 náboženství.. přiznám se.., že.., že ho stále neznám a je pravda, že to, že zde   

1583 pracuji.. ve mně budí zájem o něj.. No ale některé církevní praktiky stále nemám 

1584 ráda. Přijde mi třeba zaslepené vidět vždy jen jednu cestu k cíli.. jsem totiž     

1585 přesvědčená, že je jich víc.. Nemám ráda nesvobodu a neuznávám poměřování. 

 

VF: Setkala ses tady s nějakým projevem nesvobody? Zajímá mě totiž z čeho jako na tu 

nesvobodu usuzuješ.. jestli ji třeba nějak pozoruješ tady v hospici..? 

 

R5:  

1586 Setkala.. například jsem byla důrazně upozorněna na to, že bychom našim       

1587 pacientům měli rozmlouvat užívání homeopatik.. Dost mě to zarazilo.. já sama je 

1588 ve svém životě nepoužívám, ale myslím si, že pro někoho může mít podpůrný 

1589 význam. Byla jsem však opakovaně utvrzována v tom, že se mýlím, že jde o síly 

1590 zla. 
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VF: Aha. Díky.. Teď bych se ještě zeptala na poslední otázku, ale pokud se Vám bude 

zdát moc osobní, tak samozřejmě nemusíte odpovídat.. Jak byste popsali svůj osobní 

vztah k víře a náboženství vy osobně? 

 

R5:  

1591 Já se hledám.. a to i díky zdejšímu prostředí a lidem, které jsem zde potkala.   

1592 Z podzimu loňského roku mám jeden intenzivní prožitek s B-bohem, od té doby se 

1593 ale udála řada věcí, které ho potlačily.. takže mohu říct, že věřím po svém..      

1594 neorganizovaně.  

 

R6:  

1595 No tak já jsem sice křtěná ale nepraktikuji žádnou víru.. jako v něco věřím..    

1596 hlavně sama sobě a dobrým lidem.. Asi nedokáži přesně víru v sobě                

1597 identifikovat.. Tak asi tak.. 

 

VF: Hm. Děkuji.. Tak já Vám mockrát děkuji, že jste si na mě udělaly čas a že jste 

přijaly pozvání k mému výzkumu. Na závěr jsem se ještě chtěla zeptat, jestli byste něco 

chtěly zdůraznit, či vypíchnout, něco z toho, co taky zaznělo, či nezaznělo..?  

 

R5:  

1598 Já bych možná jen řekla, že ten duchovní rozměr k tomu hospici patří.. a že je to 

1599 přirozené, že se lidi zde, na sklonku života, o něj více zajímají.. 

 

R6:  

1600 Já říkám, je to každého věc.. a nikomu v ničem nebráním.. 

 

VF: Dobře díky, děkuji moc za spolupráci.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


