
Univerzita Karlova v Praze 

1. lékařská fakulta 

 
 

Studijní program: Ošetřovatelství 

Studijní obor: Všeobecná sestra 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Bc. Jiřina Ježková 

 

 

Spirituální potřeby seniorů v charitním domově  
 

 

Spiritual needs of clients of the Charity home     
 

 

 

 

 

 

 

 

Bakalářská práce 

 

Vedoucí závěrečné práce: PhDr. Alena Mellanová, CSc. 

  

 

 

 

Praha, 2012 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení: 

Prohlašuji, že jsem závěrečnou práci zpracovala samostatně a že jsem řádně uvedla 

a citovala všechny použité prameny a literaturu. Současně prohlašuji, že práce 

nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. 

 

Souhlasím s trvalým uložením elektronické verze mé práce v databázi 

systému meziuniverzitního projektu Theses.cz za účelem soustavné kontroly 

podobnosti kvalifikačních prací. 

 

 

V Praze, 1. 11. 2012 

 

Jiřina Ježková 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chtěla bych především poděkovat vedoucí práce paní PhDr. Aleně Mellanové CSc. za 

trpělivé vedení a účelné rady při zpracování této práce. Ráda bych též poděkovala všem 

respondentkám, které byly ochotné účastnit se výzkumného šetření a věnovaly svůj čas 

vyplňování dotazníku a rozhovoru.  

 

 



4 

 

 

Identifikační záznam: 

 

JEŽKOVÁ, Jiřina. Spirituální potřeby seniorů v charitním domově. [Spiritual needs of clients 

of the Charity home].  Praha, 2012. 95 s., 5 příloh. Bakalářská práce (Bc.). Univerzita Karlova 

v Praze, 1. lékařská fakulta, Ústav teorie a praxe ošetřovatelství. Vedoucí práce PhDr. Alena 

Mellanová, CSc. 

 

 

Abstrakt: 

 

Výzkumná práce je zaměřena na problematiku spirituálních potřeb řeholních sester žijících v 

charitním domově. Výzkumné šetření probíhalo formou anonymního dotazníku a 

strukturovaného rozhovoru. Dotázáno bylo 59 respondentek ve věku od 72 do 97 let, které 

byly rozděleny do tří skupin: řeholní sestry žijící v charitním domově (28), řeholní sestry 

žijící v klášteře (15), seniorky žijící v domově pro seniory (16). Výzkum potvrdil důležitost 

spirituálních potřeb řeholnic v oblasti praktikování víry a ve srovnání se seniorkami větší 

míru spokojenosti s naplněním těchto potřeb. 

 

Abstract: 

 

The bachelor’s thesis deals with the problems of spiritual needs of the religious sister living in 

the Charity home. The research was done in the form of an anonym questionnaire and a 

structured dialog. 59 respondents aged 72-97 were asked. They were divided into three 

groups: religious sisters living in the Charity home (28), religious sisters living in the convent 

(15), and senior-women living in the old people’s home (16). The research confirmed the 

importance of spiritual needs in the sphere of practicing the faith for the religious sisters. 

Compared with the senior-women the religious sisters showed themselves to be more satisfied 

with the fulfillment of these needs.  
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Úvod 
 

 

Tématem této práce je problematika spirituálních potřeb ve stáří, jak je chápou 

obyvatelky charitního domova pro řeholnice. Spirituální potřeby jako součást holistického 

přístupu k člověku se sice v dnešní době stávají častějším tématem sběru informací ve 

zdravotnických zařízeních, avšak samotný fakt jejich existence není vždy dostatečným 

důvodem k jejich uspokojování. Je na místě přiznat si určité rozpaky zdravotníků, jejichž 

úkolem by mělo být rozpoznávání a uspokojování duchovních potřeb svých pacientů či 

klientů. V mnoha nemocnicích v naší zemi je zjišťování těchto potřeb již součástí osobní 

anamnézy, ale k zajištění jejich dostatečného naplnění, jak se zdá, musí naše zdravotnictví 

urazit ještě velký kus cesty. Podobná situace je i v pobytových sociálních službách. Vnímám 

jako pozitivum, že se o spirituální dimenzi člověka začíná stále více hovořit nejen v 

univerzitních kruzích, ale i v praktické péči o jedinečnou lidskou bytost. Situace v charitních 

domovech je v tomto ohledu poněkud jiná, protože základem komplexní péče o klienty těchto 

zařízení byla po celá desetiletí křesťanská tradice. Jak text dále ukáže, charitní domovy 

vznikly na základě rozhodnutí Státního úřadu pro věci církevní a jejich smyslem bylo 

odstranit řeholní sestry z veřejného života do odlehlých centralizovaných zařízení pod státním 

dozorem tehdejšího totalitního režimu. Tím, že řeholnice vyžadovaly uspokojení svých 

spirituálních potřeb alespoň ve vztahu k praktikování své víry, byla jim tato možnost 

zachována. Dnešní situace je ovšem komplikována všeobecnou sekularizací a nedostatkem 

kněží, kteří by tuto službu vykonávali. 

  

Motivací pro volbu tématu byla skutečnost, že patřím do řad řeholních sester a zároveň 

zdravotníků, kteří by spirituální potřeby měli umět rozpoznávat a vědět si rady s jejich 

uspokojováním. Výzkumným vzorkem pro tuto práci se staly řeholní sestry vyššího věku, 

kterým je jako obyvatelkám charitního domova poskytována pobytová sociální služba. 

Výzkumné šetření probíhalo v Charitním domově v Praze Krči, ve kterém jsem v době 

výzkumného šetření pracovala jako vedoucí přímé péče, a v Charitním domově v Kardašově 

Řečici, kde jsem shodou okolností nastoupila do přímé péče v průběhu zpracování dat pro 

tuto práci. Pro empirické šetření jsem zvolila metodu kvantitativního výzkumu pomocí 

strukturovaného nestandardizovaného dotazníku a zároveň jsem použila metodu 

kvalitativního výzkumu pomocí anonymního standardizovaného dotazníku. Použití 

kombinace těchto metod umožňuje jak základní statistické zpracování dat, tak i zaznamenání 
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individuálních potřeb respondentek. Pro identifikaci a srovnání specifických potřeb řeholnic 

využívajících sociální služby jsem provedla výzkumné šetřené též u skupiny řeholnic, které 

žijí ve své řeholní komunitě mimo sociální službu. Tím je možné též posoudit kvalitu služeb a 

jejich respekt ke specifickým potřebám řeholnic. Součástí výzkumu je též srovnání 

spirituálních potřeb řeholnic s potřebami seniorek v náhodně vybraném Domově pro seniory 

Chodov. Zde je možné posoudit potřeby i jejich uspokojení z hlediska uživatelů sociálních 

služeb s přihlédnutím k individuálním rozdílům hodnotových preferencí daných skupin 

respondentek.  

Teoretická část práce má uvést čtenáře do problematiky potřeb člověka. Převážně 

kompilativní text, sestavený na základě dostupné české i zahraniční literatury, pojednává o 

specificitě spirituálních potřeb z pohledu různých vědeckých oborů: psychologie, teologie, 

religionistiky a ošetřovatelství. Stěžejní literaturu představovaly publikace MUDr. Marie 

Svatošové Víme si rady s duchovními potřebami nemocných? a  Evy Malíkové: Péče o 

seniory v pobytových sociálních zařízeních. Z odborných článků to byla především díla prof. 

Jara Křivohlavého a MUDr. Evy Kalvínské. První kapitola má zdůraznit vliv spokojenosti 

jedince na jeho zdravotní stav a přístup moderního ošetřovatelství k naplňování bio-psycho-

socio- spirituálních potřeb člověka. Další kapitola specifikuje problematiku stáří a změnu 

v preferenci potřeb této cílové skupiny. Zabývá se konečností života jako jedné z motivujících 

okolností tohoto věku ve vztahu ke spirituálním potřebám. Třetí kapitola je věnována 

spiritualitě jako takové. Po vysvětlení pojmu přechází výklad k samotné problematice 

rozpoznávání a naplňování spirituálních potřeb. V závěru je představen krátký vhled do 

sociálních služeb a specifik charitních domovů pro řeholnice. Informace obsažené v teoretické 

části jsou nezbytnou přípravou pro pochopení výsledků empirického výzkumu a vzájemných 

vztahů získaných dat.  

Empirická část výzkumu si klade za cíl identifikovat spirituální potřeby řeholnic 

žijících v charitním domově a srovnat preferenci konkrétních potřeb s již jmenovanými 

srovnávacími skupinami seniorek. Domnívám se, že u řeholních sester je kladen větší důraz 

na spirituální potřeby, než je tomu u obyvatelek běžného domova pro seniory. Zajímavé může 

být i srovnání pocitu naplnění těchto potřeb mezi řeholnicemi ze stejné kongregace, které 

však nevyužívají sociální služby. Výzkum v první části zhodnotí výsledky jednotlivých 

položek anonymního dotazníku a ve druhé části pak souhrnem výsledky individuálních 

rozhovorů, které ještě konkretizují postoj ke spirituálním potřebám respondentek. Výsledkem 

analýzy dat by měl být náhled na spirituální potřeby řeholnic a nástin možného způsobu jejich 

naplňování podle názoru samotných řeholnic.   
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Práce si neklade za cíl pojednat vyčerpávajícím způsobem o problematice spirituálních 

potřeb, ale chce být skromným příspěvkem k zamyšlení nad touto životně důležitou 

problematikou potřeb člověka. Pro omezené možnosti této výzkumné práce a časovou 

náročnost sběru dat je pozornost zaměřena pouze na specifika duchovních potřeb řeholních 

sester seniorského věku jedné kongregace. Výsledky tohoto výzkumu by mohly sloužit jako 

podklad pro vyhledávání a naplňování spirituálních potřeb řeholních sester žijících v 

konkrétním charitním domově. Mohou také napomoci k pochopení duchovních potřeb 

podobné cílové skupiny v jiných charitních domovech a tak zlepšit kvalitu poskytované 

sociální služby v těchto zařízeních, jak na to odkazují Standardy kvality sociálních služeb. 
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1. Teoretická část 
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1.1 Potřeby člověka  
 

„Podstata lidské existence spočívá v sebetranscendenci.“ 

(Frankel, 1996, str. 37) 

 

 

1.1.1 Zdraví a kvalita života 

 

Člověk je vlastně ve své podstatě stále sám sobě trochu tajemstvím. Má mnoho 

součástí, můžeme ho sledovat z různých rovin pohledu. Každá profese studuje specifickou 

dimenzi v kontextu ostatních. Zjednodušeně lze rozdělit úhel pohledu na roviny fyzické, 

psychické, sociální a spirituální. Než se budeme zabývat potřebami člověka ve vztahu 

k ošetřovatelství, objasněme si v současnosti nejvíce propagovaný holistický přístup 

k člověku. Podle Křivohlavého se v etymologických slovnících při hledání slova „zdraví“ 

dočteme, že původně v mnoha starších jazycích znamenalo „celek“. Tento pojem celku se 

nyní objevuje jako název směru chápající zdraví z širšího hlediska. Jde o tzv. holismus.
1
 

Křivohlavý v této souvislosti zdůrazňuje v obecné rovině respekt k celistvosti jako nedílné 

jednoty v kontextu s dobře fungujícími dílčími částmi (Křivohlavý, 2003).  

 

Světová zdravotnická organizace vytvořila dnes nejznámější definici zdraví jako stavu 

biologické, psychické a sociální pohody.
2
 Nemoc pak vyjadřuje diskomfort v jedné i více 

složkách. Podle Haškovcové bývá v poslední době doplňován ještě o aspekt ekologický a 

spirituální. Tak je zdůrazňován mezioborový přístup a tento model pak umožňuje vnímat 

zdraví člověka v kontextu prostředí, ve kterém žije a počítá s etickou a spirituální dimenzí 

člověka (Haškovcová, 2007; Janečková, Hnilicová, 2009; Křivohlavý, 2003). Nedostatkem 

této definice je podle Janečkové fakt, že vysoké nároky a očekávání, které v člověku 

vyvolává, zůstávají jako ideální, nedosažitelný stav. Definice je příliš obecná, subjektivní a 

nedefinuje jednoznačně pojem pohoda („Well-being“). Nebere v úvahu možný rozpor 

v subjektivním a objektivním vnímání zdraví konkrétního jedince. V roce 1977 byla tato 

definice doplněna charakteristikou „zdraví jako schopnosti vést sociálně a ekonomicky 

                                                 
1
 Tento termín je odvozen od anglického slova „whole“ – celek.  

2
 Tato definice v originálu říká: „Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not 

merely the absence of disease and infirmity.“ „Zdraví je stav, kdy je člověku naprosto dobře, a to jak fyzicky, tak 

psychicky i sociálně. Není to jen nepřítomnost nemoci a neduživosti.“ (Křivohlavý, 2003, str. 37) „Tento postulát 

stojí v úvodu Preambule k Ústavě WHO, která byla přijata na Mezinárodní konferenci ke zdraví v New Yorku 

v roce 1946 a oficiálně vstoupila v platnost v roce 1948.“(Janečková, Hnilicová, 2009, str. 63). 
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produktivní život“ a program Zdraví pro všechny v 21. století vymezuje zdraví jako “snížení 

úmrtnosti, nemocnosti a postižení v důsledku zjištěných nemocí a poruch a nárůst pociťované 

úrovně zdraví“ (Janečková, Hnilicová, 2009, str. 63 – 64). Křivohlavý sám vytvořil svou 

definici zdraví. „Zdraví je celkový (tělesný, psychický, sociální a duchovní) stav člověka, 

který mu umožňuje dosahovat optimální kvality života a není překážkou obdobného snažení 

druhých lidí“ (Křivohlavý, 2003, str. 40). Z této definice je zřejmé, že subjektivní pocit zdraví 

je spojován s kvalitou života jedince.  

„Podle WHO se kvalitou života rozumí ´to, jak člověk vnímá své postavení v životě 

v kontextu kultury a hodnotových systémů, ve kterých žije, a ve vztahu ke svým osobním cílům, 

očekáváním, životnímu stylu a zájmům´ “ (Janečková, Hnilicová, 2009, str. 70). Kalvínská 

uvádí dokonce šest základních oblastí života k posouzení kvality života, mezi něž patří i 

„spiritualita, religiozita a osobní přesvědčení“ (Kalvínská, 2008a, str. 522). Tímto tématem se 

zabývají různé psychologické a jiné studie a odborníci celého světa z různých oborů 

(Křivohlavý, 2006). Snaží se identifikovat faktory přispívající ke smysluplnému životu. 

Kvalita života je komplexní a multidimenzionální veličinou hledající odpověď na touhu 

jednotlivců i společnosti po štěstí, spokojenosti a pohodě. Mezi objektivní faktory lze podle 

Hnilicové řadit materiální a sociální zabezpečení. Důležitější jsou však faktory subjektivní, 

„založené na kognitivním hodnocení a emočním prožívání vlastního života, které nemusí být 

socioekonomickému statusu, a dokonce ani biologickému zdraví přímo úměrné“ (Janečková, 

Hnilicová, 2009, str. 70 – 71). Autorky potvrzují, že k většímu štěstí člověka nevede nezbytně 

ani objektivní zlepšení kvality života. Někteří lidé s vysokou životní úrovní, na první pohled 

úspěšní a zdraví, neprožívají pohodu a štěstí. Vidíme u nich neklid a obavy, kritiku okolí, 

touhu po ještě větším úspěchu. Nenacházejí ve svém životě smysl. I v naší blízkosti se jistě 

můžeme setkat i s lidmi, kteří naopak žijí v těžkých životních a sociálních podmínkách, se 

závažnými zdravotními problémy a přesto svůj život prožívají jako hodnotný, smysluplný, 

který stojí za to žít (Janečková, Hnilicová, 2009; Křivohlavý, 1994). Janečková uvádí, že 

podle mezinárodních výzkumů mezi základní komponenty kvality života patří bytí fyzické, 

psychické a spirituální, příslušnost k vnějšímu prostředí (domov, rodina) a seberealizace 

(Janečková, Hnilicová, 2009).
3
 

 

Nyní se podívejme blíže na chápání zdraví ve stáří. Senioři, kterými se zvlášť zabývá 

tato práce, vnímají své zdraví z odlišného úhlu pro fyziologické involuční změny 

                                                 
3
 Jde o výsledek rozsáhlého výzkumu lidí s postižením provedené multidisciplinárním týmem Centra podpory 

zdraví Univerzity Toronto (Janečková, Hnilicová, 2009). 
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v organismu. U nás se problematikou potenciálu zdraví ve stáří zabýval v 60. letech 20. století 

C. Drbal. Formuloval tři vzájemně se ovlivňující komponenty potenciálu zdraví: zdatnost, 

odolnost a kreativní adaptabilitu. Jde o specifickou, individuálně subjektivně prožívanou 

veličinu, ovlivněnou ve stáří involučními, režimovými i chorobnými změnami. Klesá 

zdatnost, odolnost i adaptabilita a vede k rozvoji často zdůrazňované stařecké křehkosti 

(Kalvach, 2008).  

 

 

1.1.2 Pohled moderního ošetřovatelství 

 

Každá vědní disciplína má svou filozofii. Filozofie jako samostatný obor vznikla asi 

v 6. století před Kristem, jako reakce na mytologické pojetí světa. Vzala si za cíl objasnění 

lidské existence a umožnění člověku orientaci ve svém životě i ve světě.  Nejznámějšími 

filozofickými směry jsou idealizmus (sem patří tomizmus, neotomizmus, pragmatizmus, 

existencializmus a pozitivizmus), materializmus, humanizmus, naturalizmus, racionalizmus, 

empirizmus, determinizmus, skepticizmus a holizmus (Pavlíková, 2006). Ošetřovatelská 

činnost byla ovlivněna křesťanstvím i humanistickou filozofií, později i materialistickým 

kultem technologie. Z filozofických směrů minulého století řadí Kutnohorská jako 

nejdůležitější pro zdravotnictví existencialismus, hermeneutiku a fenomenologii 

(Kutnohorská, 2009).  

V současnosti je s pojetím moderního ošetřovatelství spojován hlavně holizmus jako 

filozofie celku, celistvosti. Vznikl ve 20. století a pokládá celistvý pohled na člověka za svůj 

cíl. V pojetí J. H. Smutse, který jako první uvedl tento termín, je celek považován za něco 

neanalyzovatelného s takřka mystickým charakterem (Kutnohorská, 2009). Holizmus 

vyžaduje pohled na bio-psycho-socio-spirituální složky lidské bytosti ve zdraví i v nemoci a 

jejich vzájemné vztahy. Podle Pavlíkové rozvinul principy holistické medicíny a léčby prof. 

Pierre Roche de Coppens. Pro něj byla nemoc signálem, že je problém na psychické a 

duchovní úrovni člověka (Pavlíková, 2006). Jako neoddělitelnou součást holistického 

ošetřovatelství je uváděn ošetřovatelský proces, představující systémový přístup a tím i 

komplexní řešení problémů pacienta. Je vždy zaměřený na celého člověka (nejen na vlastní 

nemoc). Aplikace holistické filozofie na péči o lidi a jejich zdraví zdůrazňuje, že sestra musí 

brát na zřetel osobu jako celek a musí se snažit pochopit současně vztah částí a celku a 

naopak. Rozvinuly se mnohé teorie a modely ošetřovatelství, které pak vytvářejí různé 

kategorie (např. vývojové, modely a teorie systémů, interakční, energetických polí apod.). 
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Trachtová uvádí jako charakteristický rys moderního ošetřovatelství systematické a plánované 

uspokojování potřeb jedince prostřednictvím ošetřovatelského procesu. K posouzení stavu a 

potřeb nemocného člověka pak slouží tyto modely a teorie potřeb zaměřující se na hierarchii 

jeho potřeb a funkci sestry. Příkladem jsou často používané humanistické modely a teorie 

založené na respektování lidských práv a humanistických principech. Jsou charakterizovány 

soucitem a empatií, úctou k člověku jako autonomní a svobodné bytosti (Pavlíková, 2006; 

Trachtová, 1999).
4
 McSherry zdůrazňuje právě důležitost všech čtyř dimenzí (fyzikální, 

psychologické, sociální a spirituální) v holistickém pojetí profesionální péče o zdraví člověka. 

Ošetřovatelské modely a teorie obsahují ať už explicitně nebo jen implicitně spirituální 

rovinu, která nás bude nejvíce zajímat pro účel této práce. Mezi modely a teorie jasně spjaté 

se spirituální dimenzí řadí McSherry model Neuman, Newman, Parse a Watson. Implicitně 

pak je tato rovina obsažena v modelu Johnson, Leininger, Levine, Rogers, Ropert a Roy. 

Podle autorky by odstranění spirituální roviny nemělo významný vliv na implicitně 

spiritualitu obsahující teorie (McSherry, 2006). V našich podmínkách lze přiřadit k modelům, 

které obsahují jasně danou spirituální složku humanistický model Virginie Hendersonové 

(Pavlíková, 2006) nebo velmi rozšířený model Majory Gordonové (Uhura, 2004).  

 

1.1.3 Bio-psycho-socio-spirituální potřeby člověka 

„Kvalita života člověka je tedy přímo úměrná míře uspokojení 

 jeho základních životních potřeb a naplňování jeho životních cílů.“ 

 (Janečková, Hnilicová, 2009, str. 75) 

 

Nejprve si objasníme základní termín, se kterým se budeme v této práci častěji 

setkávat, jde o pojem „potřeba“. Podle Chloubové lze potřeby chápat jako „stav organismu 

charakterizovaný napětím a dynamickou silou, vzniklou z nedostatku či přebytku a směřující 

znovu k obnovení homeostázy – životní rovnováhy – pohody“ (Kolektiv autorů, 2005, str. 

13). Potřeby jsou základní motivační silou k jednání člověka ať už ve vztahu k sobě nebo ke 

svému okolí. Touha po jejich uspokojení vede k jejich saturaci. Naopak jejich neuspokojení 

se projevuje frustrací, která po delším strádání může vyústit až k deprivaci jedince. Některé 

potřeby bereme tak automaticky, že si je zdravý člověk ani neuvědomuje (potřeba dýchání, 

                                                 
4
Mezi humanistické modely a teorie patří například modely autorek F. Neghtingale, V. Henderson, D. Orem, R. 

Rizzo Parse a další (Pavlíková, 2006, str. 31).  
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spánku, nasycení, vyprazdňování apod.), jiné nás stojí námahu (potřeba úspěchu, bydlení, 

aktivity, být soběstačný apod.). 

Existuje celá řada klasifikací potřeb podle názoru různých autorů.  Nejznámější je 

hierarchie potřeb podle Abrahama Maslowa, který dělí potřeby na dvě základní úrovně: 

fyziologické a psycho-sociální. Vytvořil hodnotovou pyramidu, která je dnes známá jako 

hierarchie rozdělená do pěti tříd. Základnu tvoří fyziologické potřeby, nad ně je řazena 

potřeba jistoty a bezpečí, dále potřeba lásky a sounáležitosti, potřeba uznání a sebeúcty a 

vrchol tvoří potřeba seberealizace. Maslowova teorie předpokládá, že potřeby vyšší mohou 

být saturovány až po alespoň částečném naplnění potřeb uvedených na nižší úrovni. K vyšším 

tzv. metapotřebám zařazuje i potřebu transcendence, překročení každodenní skutečnosti a 

potřebu duchovního života, které vedou ke štěstí, radosti a dosažení pravé lidskosti. Na 

Maslowovu teorii motivace navazují další modifikace různých autorů např. trichomie potřeb 

McClellanda: afiliace, moc a úspěch nebo Alderferovy tři kategorie: existence, sounáležitost a 

růst.  Murray třídí potřeby na viscerogenní (primární) a psychogenní (sekundární) a dále je 

třídí na kladné a záporné. Chloubová staví svůj pomyslný "Dům životních potřeb" do pěti 

podlaží. Přízemí tvoří biologické potřeby (dýchání, hydratace, výživy apod.). Další patro tvoří 

existenciální nebo také orientačně adaptační potřeby jako je potřeba zdraví, bezpečí a pomoci, 

jistoty, soběstačnosti, bydlení, potřeby být informován, mít podněty, mír a klid a potřeba 

struktury a řádu. Druhé podlaží jsou vztahové potřeby, jako je láska, důvěra, sounáležitost, 

rodina a přátelství a mnoho dalších. Předposlední podlaží tvoří potřeby vlastního „já“ 

zastoupeny potřebou sebeúcty, sebepojetí, úspěchu a autonomie, ale i potřeby mít moc a 

neudělat ostudu. Nejvyšší patro pak zastupuje potřebu bytí, seberealizace, kam autorka řadí 

mimo jiné i duchovní potřeby. Trachtová, stejně jako Svatošová nebo doc. Opatrný se drží 

klasického rozdělení potřeb podle WHO na biologické, psychologické, sociální a spirituální, 

které budeme právě pro tuto práci využívat (Kolektiv autorů, 2005; Chloubová, 2005; Grohar-

Murray, 2003; Trachtová, 1999; Svatošová, 2012; Opatrný, 2003).  

Je důležité uvědomit si, že uspokojování potřeb jedince je proces velmi individuální a 

vyžaduje sestavení plánu ošetřovatelských intervencí pro konkrétního člověka. Existuje celá 

řada faktorů ovlivňující a modifikující uspokojování potřeb člověka. Trachtová uvádí jako 

nejdůležitější faktory nemoc a okolnosti, za kterých vzniká, osobnost člověka, mezilidské 

vztahy a též vývojové stádium, ve kterém se jedinec nachází (Trachtová, 1999).  

 

 Biologické potřeby 
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Do kategorie biologických nebo fyziologických potřeb člověka patří vše, co je spojené 

s naší tělesnou existencí.  Člověk potřebuje dýchat, přijímat potravu a tekutiny, potřebuje mít 

fungující kardiovaskulární systém. K udržení homeostazi pak se potřebuje i zbavovat 

některých nežádoucích látek a zplodin metabolismu vyprazdňováním moče a stolice a s tím je 

i spojena základní potřeba očisty a hygieny. Důležitým prvkem pro život je potřeba tělesné i 

duševní aktivity a po ní zasloužený odpočinek a spánek. Pro tělesný komfort je nutné zajistit 

přiměřenou teplotu organismu i okolí a zvláště v nemoci uspokojit potřebu být bez bolesti. 

Nyní existují prostředky, jak toho dosáhnout i u onkologicky nemocných lidí. S lidskou 

existencí jsou spjaty i sexuální potřeby a podle Chloubové i potřeby mateřské. Fyziologické 

potřeby jsou nutné pro správnou funkci organismu a jejich neuspokojení způsobuje řadu 

závažných poruch až k ohrožení samotné existence jedince.  

Zdravý člověk si tyto potřeby většinou ani neuvědomuje, připadají mu samozřejmé. 

S věkem a nemocí se dostávají do popředí a je velmi důležité identifikovat subjektivní pocit 

jejich neuspokojení a snažit se o nápravu. Často mohou být i prvními příznaky onemocnění 

organismu. Snaha saturovat fyziologické potřeby je předpokladem pro rozvoj další úrovně 

potřeb, protože bez této roviny by lidský život nebyl myslitelný (Chloubová, 2005; Kolektiv 

autorů, 2005; Svatošová, 2012).  

 

 

 Psychologické potřeby 

 

Do této skupiny potřeb je řazena potřeba respektování lidské důstojnosti za všech 

okolností. Člověk je jedinečnou a neopakovatelnou bytostí, která má své poslání ve světě. 

Nepřestává být člověkem, když onemocní závažnou chorobou, nebo když zestárne a jeho 

viditelná výkonnost je na nulové úrovni. Respekt k nenarozeným dětem, k těžce mentálně 

nebo fyzicky postiženým lidem je známkou určité úrovně společnosti. S úctou souvisí potřeba 

komunikace. Člověk potřebuje mít určité informace a mít i někoho, s kým je může sdílet. 

Potřebuje projevit své přání a názory a vyslechnout druhého. Existuje celá řada 

komunikačních prostředků od verbálních až po širokou skupinu neverbálních prostředků. 

Jedinec vnímá náš postoj, zabarvení hlasu, mimiku, pohyby a gesta, pohled očí. Ve stáří 

ochabují smyslové orgány jako je zrak a sluch a proto nemocný člověk potřebuje další 

podněty pro svou komunikaci jako dotyk nebo jen pocit blízkosti.  

Svatošová zdůrazňuje nutnost komunikace i s pacientem v agónii. Pro dobrou 

komunikaci nestačí jen slova útěchy. Setkáme se s případy, kdy je třeba vyslovit i 
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nepříjemnou informaci. Zde je nutné umění naslouchat nemocnému a vycítit ten správný 

okamžik pro sdělení pravdivé informace, ale v rozsahu, který je schopen nemocný přijmout a 

zpracovat. Obelhávání nemocného, že bude vše zas jako dřív, mu bere čas na přijetí 

skutečnosti a většinou to stejně pacient pozná. Svatošová uvádí na příkladech, že obelhávání 

těžce nemocného vedlo spíš ke ztrátě důvěry v takového „dobrodince“ než k pomoci 

nemocnému. Potřeba bezpečí a jistoty je základní potřebou zvlášť u malých dětí a také u 

starších lidí se dostává více do popředí. Má zpětně vliv i na fyzickou stránku organismu a 

urychluje uzdravování. Mezi psychologické potřeby je možné řadit také potřebu klidu a míru 

nebo potřeby struktury a řádu, které mají nezastupitelné místo v zajištění psychického 

komfortu jedince. Pocit soběstačnosti je zvlášť důležitý ve stáří, kdy jsou pro involuční změny 

organismu omezeny možnosti jedince. Každá drobnost, kterou si senior může udělat sám, 

posiluje jeho sebevědomí a chuť do života. Psychologickou potřebou člověka je také potřeba 

sebepojetí a sebeúcty, která vytváří zdravý postoj k sobě samému.  

Mezi tzv. existenciální potřeby řadí Chloubová i potřebu zdraví. Jde o zdraví jak 

tělesné tak i duševní. Mezi nimi existuje úzká souvislost a zvláště v dnešní době přibývá tzv. 

psychosomatických onemocnění. Jde o chorobný stav vyvolaný psychickou nepohodou, kdy 

frustrace psychosociálních potřeb vyvolá pocity strachu a úzkosti, psychické až duševní 

bolesti, pocit ohrožení, nejistoty, neklidu, bezmoc až beznaději (Kolektiv autorů, 2005). Tento 

stav může přerůst až k propuknutí tělesné nemoci, kdy není zjevná organická příčina. Kübler-

Rossová uvádí, že čekárny praktických lékařů dnes více naplňují lidé s emočními problémy a 

s psychosomatickými poruchami a staří lidé trpící samotou a izolací (Kübler-Rossová, 1993; 

Svatošová, 2012; Trachtová, 1999). 

  

 Sociální potřeby 

 

Psychické a sociální potřeby jsou navzájem propojené, nelze je zcela striktně 

oddělovat, ale pro naše účely se je pokusíme odlišit. Psychologická rovina zahrnuje osobnost 

člověka a vše, co se ho týká jako samostatné bytosti. Je ovlivňována prostředím a lidmi, 

tvořícími sociální dimenzi. Člověk jako společenská bytost nemůže žít sám. Potřebuje 

kontakty, podněty, potřebuje se sdílet s ostatními. Potřeba sounáležitosti s druhými lidmi 

vyvolává pocit bezpečí, důvěry, přátelství a lásky. V rodinném prostředí se vytváří identita 

jedince a pozitivní vztah k druhým lidem. Fungující rodinné zázemí je velkou podporou pro 

zrání zdravé osobnosti. Freund k tomu dodává, že „Já se stává Já teprve prostřednictvím Ty“ 

(Frankl, 1996, str. 20). Krásně tuto situaci vyjadřuje také přísloví: „Nikdo není ostrovem“ 



17 

 

(Abeln, 1995, str. 21) Často se dnes setkáváme s osamělými starými lidmi, kterým sociální 

kontakty nahrazují domácí zvířata. Nejsou-li saturovány sociální potřeby, projeví se u člověka 

pocit smutku, bolesti, osamělosti, stesk a pocit zbytečnosti a izolace. Tyto stavy pak mohou 

vyústit v maladaptivní chování ve formě útoku nebo naopak útěkem (Kolektiv autorů, 2005). 

Svatošová hodnotí situaci v českém zdravotnictví v porovnání s celosvětovou situací 

jako v mnoha hlediscích nadprůměrnou. Vážným nedostatkem však je zaměření zdravotníků 

jen na tělesné potřeby a opomíjení dalších dimenzí. Realisticky zdůvodňuje tuto situaci 

nedostatkem času a také kvalifikace pro zajištění dalších potřeb zdravotníkem. Zdůrazňuje 

nutnost kvalitní týmové spolupráce pro zajištění kvality a dostupnosti komplexní péče o 

člověka (Svatošová, 2012).  

 

 Spirituální potřeby 

 

Haškovcová a mnoho dalších odborníků připomínají, že světová zdravotnická 

organizace vyzývá k pokrytí nejen biologických, psychických a sociálních, ale také 

duchovních potřeb nemocných a hendikepovaných lidí. Zvláště u umírajících a jejich rodin 

dominuje potřeba duchovní pomoci (Haškovcová, 2007; Svatošová, 2012; Kalvínská, 2008a). 

V naší zemi se v době totalitního režimu duchovno a spiritualita stávaly důvodem 

k perzekučním opatřením proti lidem, hlásícím se k víře. Spirituální potřeby byly většinou 

tabu. Umělci byli nuceni propagovat komunismus a jejich díla byla cenzurována. Touha po 

transcendentnu a svobodě ducha lidí neodpovídala koncepci totalitního režimu, proto se řada 

krásných děl uplatnila víc v zahraničí. Také kněží mohli vykonávat svou službu jen pod 

dozorem příslušných úřadů a s tzv. „státním souhlasem“. Kněz mohl vstoupit do pokoje 

nemocného, který si ho žádal, jen v tajnosti, jako civilní osoba v době návštěv (Opatrný, 

2011; Kořenek, 2006; Fojtíková, 2003). Po devadesátých letech minulého století se v euforii 

sametové revoluce, kdy lidé začaly projevovat touhu po duchovnu, začíná i u nás hovořit o 

spirituálních potřebách. Svatošová upozorňuje v této souvislosti na nepřipravenost lidí, včetně 

zdravotníků na identifikaci těchto potřeb. Stále se ještě mnoho lidí domnívá, že jde o jakési 

uspokojování potřeb pouze věřících lidí. „Skoro bych řekla, že je to naopak.“ říká Svatošová. 

„Ne, že by věřící své duchovní potřeby neměl. Má je, ale ví, co má dělat, a obvykle se podle 

toho dovede zařídit. Horší to bývá – ne nutně vždy – s lidmi, kteří z víry nežijí. Právě 

v průběhu vážné nemoci se začínají zabývat životně důležitými otázkami po smyslu života – 

vlastního života“ (Svatošová, 2012, str. 23). Každý člověk v těžké životní situaci se potřebuje 

smířit se svými blízkými i se sebou, potřebuje odpouštět a vědět, že mu bylo odpuštěno. 
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Potřebuje vidět smysluplnost svého života. Frustrace potřeby smysluplnosti se podle 

Svatošové rovná „skutečnému stavu duchovní nouze. Člověk tím trpí, někdy si i zoufá. Je 

potřeba mu ukázat, že v každé situaci se dá žít smysluplně“ (Svatošová, 2012, str. 23). Pocit 

bezesmyslnosti označuje Frankl jako „duchovní vakuum“ (Frankl, 1996, str. 16). Dnešní 

člověk ztrácí smysl života, protože je tak často reklamou a sdělovacími prostředky veden 

k tomu, že smysl svého života hledá jen ve vyhledávání sebeuspokojení nebo v hmotných 

věcech a neuvědomuje si, že právě dávání vede k naplnění.   

Mellanová upozorňuje na terminologickou různorodost pojmu spirituální potřeby, 

která se u nás v devadesátých letech 20. století vyskytla právě v souvislosti s překladem 

odborné anglické literatury. Záměna termínu duchovní a duševní stírá rozdílnost těchto pojmů 

a znemožňuje identifikaci příslušných potřeb. V poslední době se odborníci snaží vnést do 

povědomí zdravotníků i veřejnosti povědomí o duchovních potřebách, které nejsou jen 

záležitostí víry v Boha, ale má je každý člověk. Mezi spirituální potřeby lze zařadit i potřeby 

estetické, etické, touhu po transcendentnu, potřebu spravedlnosti a odpuštění (Mellanová, 

2004). Definovat přesně co konkrétně patří do spirituálních potřeb je velice složité, protože 

každý člověk je vnímá jinak a tak existuje nepřeberné množství názorů. Jako základní 

spirituální potřeba je často uváděna touha po smyslu našeho života, po štěstí a radosti, po 

odpuštění a smíření, touha milovat a být milován (Štojdl, 2011; Svatošová, 2012; Svatošová, 

2011). Jde o hodnoty, které nás formují a často přesahují. Z několika studií o smysluplnosti 

života lidí vyplývá, že spiritualita má motivační roli, pozitivní vliv na spokojenost a je 

zdrojem síly člověka (Třinecký, 2011).  

V zahraničí bylo zpracováno i množství postupů pro zjišťování duchovních potřeb 

člověka. Mezi nejznámější patří FICA, vypracovaná americkou lékařkou Christinou 

Puchalski. Tato metoda se ptá na 4 okruhy otázek. První je otázka náboženství, víra a názory - 

F (Fait and Belief), další je důležitost vlastního přesvědčení, významnost - I (Importance), 

další se ptá na to, zda je pacient členem nějakého společenství, přátelství- C (Community) a 

poslední je otázka přání nemocného zařadit tuto skutečnost do komplexní péče – A (Address 

in Care) (Kalvínská, 2008 b). Problematikou spirituality jako takové se budeme věnovat 

podrobněji v poslední kapitole teoretické části této práce. 
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1.2. Potřeby ve stáří 

 

"Říci ANO ke stáří je jediný stáří přiměřený postoj. 

ANO jest klíčem k důstojnosti a velikosti stárnutí a stáří." 

Georg Moser (Abeln, 1995, str. 13) 

 

  

1.3.1 Stárnutí, jeho příčiny a specifika 

 

Stáří jako takové je podle Z. Kalvacha složitý pojem používaný pro označení 

„poslední fáze života, v níž se nápadněji projevuje involuce, souhrn involučních změn ... se 

zhoršováním zdatnosti, odolnosti a adaptability organismu“ (Kalvach, 2006, str. 7).  Tato 

definice ukazuje na složitost zmíněného pojmu, označujícího pozdní fázi ontogeneze zcela 

přirozeného průběhu života. Proces, který se projevuje množstvím funkčních i 

morfologických involučních změn probíhá zcela specifickou rychlostí s výraznou 

interindividuální variabilitou, je modifikován vlivem prostředí, zdravotním stavem, životním 

stylem i sociálně ekonomickými a psychickými vlivy. Tento typický obraz je označován jako 

stařecký fenotyp (Kalvach, 2004).  Je zřejmé, že tento přirozený proces se dotýká všech 

oblastí lidského života. Jak výstižně shrnuje Jaro Křivohlavý, je stárnutí „plynulým 

přechodem v rámci celého života člověka“ (Křivohlavý, 2002, str. 136). Existují různá 

hlediska týkající se stárnutí jako je demografické, biologické, psychologické, sociologické či 

ekonomické (Křivohlavý, 2002). Podmíněnost těchto hledisek je příčinou obtíží při 

sestavování jednoduché definice stáří a jeho členění. Rozlišujeme stáří kalendářní určené 

věkem jedince, sociální přihlížející k otázkám sociálních rolí, životního stylu a potřeb seniora 

a stáří biologické, hodnotící míru involučních změn konkrétního člověka (Kalvach, 2006).  

Vymezení kalendářního věku se historicky měnilo. Podle Světové zdravotnické 

organizace (WHO)
5
 je lidský život rozdělen do 5 fází, kde jako časné stáří (senescence) je 

označován věk 60 – 74 let, vlastním stářím (kmetství) je věk 75 – 89 let a poslední fáze, 

označovaná jako dlouhověkost (patriarchum) začíná v 90 letech.  V současnosti je nejvíce 

používané členění podle Mühlpachra: mladými seniory jsou označováni lidé ve věku 65 – 74 

let, senioři 75 – 84 let jsou staří senioři a nad tuto hranici je používán termín velmi staří 

senioři. K tomuto rozdělení přihlíží řada odborníků z celého světa. (Landefeld et all, 2004; 

                                                 
5
 Uvedenou hranici stáří definovala WHO již v 60 -tých letech 20. století, když akceptuje hranici vyznačenou E. 

B. Hurlockovou (KALVACH, ONDERKOVÁ, 2006, str. 47). 
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Malíková, 2011; Křivohlavý, 2011; Mac Kinlay, 2001). Landefeld uvádí specifika péče 

typická pro jednotlivá období. (Landefeld et all, 2004). Pacovský rozděluje stárnutí na 

fyziologické a patologické. Podle Jarošové je stáří vysoce individuální a tudíž i velmi 

rozdílné. Stáří popisuje jako biologické, psychologické a sociální. (Malíková, 2011; Jarošová, 

2006). Křivohlavý pokládá otázku, kdy začíná proces stárnutí a odpovídá na ni mimo jiné i 

slovy Balasze: „Stárnutí začíná ukončením procesu tělesného zrání a diferenciace“ 

(Křivohlavý, 2002, str. 137).  

Příčiny procesu stárnutí jsou rovněž specifické a dosud plně neobjasněné. Existuje celá 

řada teorií historicky podmíněných, odhalující jednotlivé aspekty stárnutí. Tyto teorie lze 

podle Webra rozdělit na tzv. Scholastické teorie (stárnutí vyvolávající děje jsou náhodné a 

buněčných poruch přibývá s věkem) a Nescholastické teorie kdy stárnutí je předurčeno 

geneticky.
6
 (Malíková, 2011; Kalvach, 2004). Na buněčné úrovni za proces stárnutí může 

odpovídat dle Otové např. proliferativní potenciál buněk, telomery, poruchy v regulaci 

buněčného cyklu, apoptóza. Mezi molekulární aspekty patří volné radikály, peroxidace lipidů, 

antioxidanty, ale i nahromadění mutací v DNA, hromadění lipofuscinu
7
 v lysozomech 

nedělících se buněk, změny regulace intracelulární hladiny Ca
2+ 

, patologické spojení proteinu 

a cukru (glykace) nebo teorie antagonistické pleiotropie zdůrazňující vztah mezi délkou života 

a nepříznivý vliv genů, zvyšujících dobrou tělesnou kondici (Kalvach, 2004). Je třeba zmínit i 

progerické syndromy, které buď genetickou dispozicí, nebo vlivem specifického onemocnění 

časně rozvíjí stařecký fenotyp. Jde např. o Hutchinsonův-Gilfordův syndrom (pravá progerie); 

Wernerův syndrom (progerie dospělých, autozomálně recesivní onemocnění), Cockaynův 

syndrom, Xeroderma pigmentosum, Ataxia teleangietatica, Huntingtonova chorea. Otová zde 

zařezuje i Downův syndrom a diabetes mellitus, jež vykazují rysy progerického onemocnění. 

Opakem pak je dlouhověkost, u které se předpokládá, že není vrozena. Genetická 

podmíněnost je však patrná i v souvislosti s pohlavním dimorfismem. Ženy mají ve většině 

společností vyšší naději dožití než muži a to v poměru 4 : 1. Tyto tendence zapříčiňují, že ve 

                                                 
6
 Mezi scholastické teorie patří: Teorie omylů a katastrof (nahromaděním chyb v syntéze proteinů při transkripci 

a translaci); Teorie překřížení (v důsledku přehození proteinů a jiných buněčných makromolekul); Teorie 

opotřebování (postupné poškození životně nenahraditelných částí organizmu postupující od buňky a její DNA až 

k celému organismu); Teorie volných radikálů (superoxidované radikály kyslíku mohou poškodit membránové 

proteiny, enzymy a DNA). Mezi nescholastické teorie zde autor uvádí: Pacemakerovou teorii (tzv.“teorie 

genetických hodin“. Imunitní a neuroendokrinní systém je považován za geneticky naprogramovatelný 

pacemaker na určitou dobu života); Genetickou teorii (délka života je specifická pro každý živočišný druh); 

Teorie o rychlosti života (délka života závisí na rychlosti, s jakou se organismus vydává energii).  
7
 Lipofuscin je hnědožlutá, autofluorescentní polymerní látka (pigment), která se postupně hromadí zejména 

v lyzozomech nedělících se buněk, jako jsou např. neurony nebo myocyty srdečního svalu. Početné studie 

uvádějí, že lipofuscin se tvoří v důsledku oxidace makromolekul volnými kyslíkovými radikály. Postupné 

zvyšování akumulace lipofuscinu tedy závisí na intenzitě oxidativních pochodů v buňkách a stáří jedince 

(KALVACH a kol., 2004).  
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společnosti roste počet stoletých jedinců. Některé studie dokonce umisťují na čtvrtý 

chromozom gen determinující extrémní délku života (Kalvach, 2004).  

 

Charakteristickým rysem gerontogeneze jsou typické změny celé řady orgánových 

systémů: pohybový, kardiovaskulární, respirační, zažívací, endokrinní, nervový apod. U 

seniorů dochází individuálním tempem ke svalovým atrofiím, aktivní tělesná hmota ubývá, 

zvyšuje se procentuální zastoupení tuku a vaziva a ztrácí se svalová síla, po menopauze se 

ztrácí kostní hmota a kosti se stávají křehčími, tělesná výška se snižuje, krok se zkracuje, dech 

vázne. Aterosklerotické změny cév jsou častou příčinou hypertenze a kardiovaskulárních 

onemocnění. Ani změny v gastrointestinálním traktu nejsou zanedbatelné. Dyspeptický 

syndrom, poruchy trávení a zácpa jsou poměrně časté (Křivahlavý, 2002). Hovoří se často o 

malnutrici z různých příčin (stav chrupu, neschopnost přijímat potravu, též psychická, sociální 

a ekonomická stránka hraje velkou roli). Změny metabolismu snižují schopnost regulace 

tělesné teploty, zpomalují se reflexy. Jarošová řadí do biologických změn dále změnu 

distribuce tělesných tekutin (snížení hlavně intracelulární tekutiny a změna jejího složení), 

změny na kůži, šedivění a padání vlasů, zpomalený růst a větší lomivost nehtů, snižuje se 

činnost nervového systému a s ním spojené zhoršení pohybových schopností, porušení 

stability a problémy s udržením rovnováhy. Zánik ledvinových glomerulů, snížení kapacity 

močového měchýře a močová inkontinence jsou příčinou urologických potíží. Dochází 

k involučním změnám smyslového vnímání zrakem, sluchem, hmatem i čichem (Jarošová, 

2006; Malíková, 2011).   

V psychických funkcích dochází též k dílčím změnám. Křivohlavý zařazuje do této 

skupiny změny zrakové ostrosti, změny ve vnímání barev, snížení citlivosti k akustickým 

podnětům (nedoslýchavost), snížení percepce pro slané a sladké. Na uvedené senzorické 

funkce má podle výzkumů vliv cvičení a celoživotní trénink konkrétních smyslových orgánů. 

V oblasti řeči se prodlužuje délka mezi dozněním otázky a odpovědí. Objevují se potíže se 

spánkem (noční probouzení, spánková inverze apod.) Snížení paměťových schopností pro 

nové podněty ovlivňuje druh podávaných podnětů, schopnost učení zůstává, jak ukazují 

poslední výzkumy upozorňující na existenci tzv. dospělé neurogeneze, která umožňuje tvorbu 

nových spojů v mozku. Pravdou zůstává, že u starších lidí je snížena schopnost tvořit 

v mozku nové spoje, snižuje se adaptabilita a flexibilita, zvyšuje se fixace na zažitých 

stereotypech (Křivohlavý, 2002; Křivohlavý, 2011). Malíková dále uvádí povahové změny, 

pokles zájmu seniorů o okolní svět, změny v pořadí hodnot a potřeb (Malíková, 2011). Pokles 

psychické adaptability, výkonnosti a oploštění emotivity mění orientaci seniorů od rychlosti 
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k větší přesnosti v činnostech. Emoční labilita vede ke snížení odolnosti vůči zátěži a krizi. 

Senioři se stávají úzkostlivějšími a propadají často depresím, jsou snadno citově zranitelní a 

očekávají od okolí ohleduplnost, porozumění a projevy náklonnosti (Jarošová, 2006).  

Psychologové navíc odlišují tři různé formy stárnoucích lidí: starší lidé v relativně 

normálním stavu, v tzv. optimálním stavu nebo v tzv. patologickém stavu (Křivohlavý, 2011). 

Toto rozdělení je však pouze teoretické, protože seniorský věk podléhá vysoké variabilitě a 

nelze stanovit přesná kriteria jednotlivých skupin. Křivohlavý chápe psychické změny 

doprovázející proces stárnutí spíš v kontextu osobnosti než jako všeobecné projevy stáří. „Při 

jejich posuzování je třeba brát v úvahu nejen stav různých intelektových, emocionálních i 

konativních aktivit, ale i schopnost daného člověka kompenzovat snižující se výkonnost a 

způsob zvládání těžkostí“ (Křivohlavý, 2002, str. 143). 

Pacovský potvrzuje, že se stářím jsou spojeny nejen změny k horšímu, ale některé 

funkce psychiky jako je slovní zásoba, jazykové dovednosti a intelekt se nemění a jiné se 

naopak zlepší. Vzrůstá vytrvalost, trpělivost, v závislosti na zkušenostech se zlepšuje 

schopnost úsudku a upevňuje životní stereotypie (Jarošová, 2006). Zrání a integrace osobnosti 

se plně rozvíjí právě v této fázi života. Člověk je, nezávisle na své inteligenci, právě svými 

zkušenostmi moudřejší a znovu objevuje silné stránky svého charakteru. Podle výsledků 

výzkumu profesora Carla Strengera
8
 vykazují lidé starší 70 let poměrně nejvyšší míru štěstí 

(Křivohlavý, 2011). Na skutečnost přetrvávání osobnosti, osobitosti a určitého konceptu 

života upozorňuje i Kalvach a proto zdůrazňuje, že při poskytování služeb zdravotních nebo 

sociálních je nutné respektovat osobnost starého člověka (Kalvach, 2006). Toto etické 

hledisko je zároveň možné hodnotit jako nezbytnou profesionální úroveň pečujícího.   

 

Změny v životě seniorů se také týkají sociální oblasti. V této skupině hraje velkou 

úlohu odchod do důchodu a s tím spojená změna ekonomické situace, omezení kontaktů 

s vrstevníky a mezigenerační problémy, jež vedou k sociální izolaci, strachu z osamělosti, 

nesoběstačnosti. Polymorbidita má za následek fyzickou závislost a změnu v životním stylu. 

Jarošová vidí i pozitivní aspekty v sociální oblasti. Především funkční rodina a dobré vztahy 

jsou posilou a jistotou pro seniora. Efektivní plánování volného času a včasná ekonomická 

příprava umožňuje poklidné prožívání života a adekvátní uspokojování potřeb tohoto věku 

                                                 
8
 „Profesor Carlo  Strenger z Univerzity v Tel Avivu zveřejnil nedávno (2010) výsledky široce založeného 

výzkumu. Byl proveden v USA a Německu. Účastnilo se ho celkem 21 000 mužů a žen různého věku. Těmto 

lidem byla dávána řada otázek. Jedna z nich se týkala toho, jak se cítí šťastni. Svou odpověď měli vyjádřit 

jedním ze sedmi stupňů předložené škály.“ Lidé do 20 let vyjádřili výši pocitu štěstí průměrně hodnotou 5,5, 

dospělí ve věku 40 let 4,0; lidé starší 70 let 5,9 (Srov. Křivohlavý, 2011, str. 14). 
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(Jarošová, 2006; Malíková, 2011). Podle Křivohlavého je odchod do důchodu poznamenán 

ztrátou předešlého společenského statutu, ale je i naopak výzvou k práci na sobě, aby člověk 

„byl někým“ sám o sobě. Zvolnění životního tempa umožňuje najít si čas na své koníčky a 

zájmy, na nesplněná přání a plány. Starší člověk si může užívat přítomného okamžiku a 

hodnotit, co vykonal a co ještě zbývá doplnit (Křivohlavý, 2011).  

 

Velmi důležitou otázkou je vyrovnávání se s projevy stárnutí a se samotným faktem, 

že stárneme. Pro mnoho lidí je to velmi těžký úkol. Nepřijetí a neakceptace vývojového 

stádia, ve kterém se člověk fyzicky nachází, vede ke vzniku neurózy. Akceptovat stárnutí 

znamená přijmout tento fakt se souhlasem, říci k tomu své „ano“. Člověk, který neakceptuje 

sebe sama, má strach z pravdivého pohledu na sebe. S touto daností se snaží bojovat nebo 

rezignuje. Pro rezignaci nad životem je někdy používán výstižný název psychická smrt. 

(Křivohlavý, 2002; Jarošová, 2006). Problematikou stárnutí se zabývá lidstvo již dlouho. 

Markus Tulius Cicero, římský řečník ve svém spisu „Obrana stáří“ zdůrazňuje, že „stáří je 

stav, jemuž je nutné vzdorovat, a to aktivním bojem s ním“ (Malíková, 2011, str. 24). 

Malíková shrnuje reakce člověka na stáří do několika skupin: konstruktivní přístup, strategie 

závislosti, obranná strategie, strategie nepřátelství a strategie sebenenávisti (Malíková, 2011).  

 

Demografický průzkum posledních let zdůrazňuje skutečnost, že v naší zemi se 

zvyšuje procentuální podíl seniorů a tato tendence se zdá být do budoucna trvalejšího 

charakteru (Kalvach, 2004). Topinková potvrzuje, že v České republice se prodlužuje střední 

délka života a to nejrychlejším tempem ze všech postkomunistických evropských zemí 

(Topinková, 2005). Na počátku 21. století byla u nás podle Haškovcové očekávaná doba 

života pro muže 74,2 a pro ženy 80,3 let a podle odborníků se budou ještě zvyšovat. Odhaduje 

se, že v roce 2065 to bude 86,5 u mužů a u žen dokonce až 91 let (Haškovcová, 2010). 

„Zatímco Česká republika nyní vykazuje cca 14 % osob starších 65 let, odhaduje se, že v roce 

2030 se toto číslo zvýší na 23-25 %“ (Haškovcová, 2010, str. 24). Už nyní žije v České 

republice 2 094 808 seniorů (k 30. 9. 2009). … Očekává se, že v roce 2050 budou nejstaršími 

populacemi na světě Česká republika, Itálie a Španělsko (Haškovcová, 2010).  

 Vznikají organizace, které se snaží tuto skutečnost adekvátně řešit na národní i 

mezinárodní úrovni. Jmenujme např. Mezinárodní akční plán pro problematiku stárnutí, který 

přijala OSN v roce 2002
9
, celoevropský program s názvem Stárnout zdravě v Evropě, 

                                                 
9
 Tento plán bývá označován také jako „Madridský plán pro problematiku stárnutí“ (Haškovcová, 2010, str. 91).  
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program WHO Zdraví 21 nebo v České republice vyhlášený Národní program přípravy na 

stárnutí. (Haškovcová, 2010; Burelová, 2009).
10

 Letošní rok byl vyhlášen jako Evropský rok 

aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity s důrazem na „podporu vitality a důstojnosti 

všech osob“ (Bočková, 2012, str. 36). 

Ham vidí důvod zvyšujícího se počtu starých lidí ve snížení dětské úmrtnosti 

v minulém století. Zajímavý je fakt, že v roce 1900 byla průměrná délka dožití 47 let, protože 

téměř čtvrtina populace zemřela před dosažením 10. roku věku (Ham et al., 2007).  Stárnutí 

populace může však podle odborníků přinášet i řadu výzev a šancí. Podle European 

Commission je možné sestavit 4 okruhy prioritních výzev: zlepšení zdravotního stavu 

stárnoucích lidí a mladých seniorů, zlepšení funkčního zdraví lidí nad 80 roků věku, 

konsolidace rozpočtů a zdravotní péče o migranty kompenzující úbytek domácí pracovní síly 

(Kalvach, 2008; Haškovcová, 2010).  

 

 

1.2.2 Změny potřeb ve stáří 

 

„Krásní mladí lidé jsou hříčkou přírody, 

 ale krásní staří lidé jsou umělecká díla.“ 

J. W. Goethe (Křivohlavý, 2011, str. 22). 

 

Potřeby člověka odrážejí nejen jeho individualitu a originalitu konkrétní lidské bytosti, 

ale i momentálně prožívanou etapu života s konkrétními bio-psycho-socio-spirituálními 

nároky. Věk je jedním z velmi důležitých aspektů ovlivňující konkrétní žebříček hodnot a 

upřednostňování uspokojování lidských potřeb. 

Proces stárnutí s sebou přináší řadu změn v biologické rovině a tím se mění také postoj 

člověka k vlastnímu zdraví a tělesným potřebám. Potenciál zdraví je velmi specifický, je 

subjektivně prožíván i objektivně hodnotitelný. Změny, které přináší involuce, nemoc nebo 

režimová proměna vedou ve stáří k poklesu výkonnosti, soběstačnosti a fungování různých 

tělesných struktur. Klesá odolnost nejen k infekčním chorobám, ale obecně ke stresorům, 

k zátěži s opakovaným selháváním a s prodlužováním doby zotavení, rekonvalescence apod. 

Rovněž dochází k poklesu adaptability s rozvojem stařecké křehkosti (frailty) a funkčních 

                                                 
10

 Aktuální Národní program přípravy na stárnutí na období 2008 – 2012 je možné vyhledat na www:  

http://www.mpsv.cz/cs/5045 . 

http://www.mpsv.cz/cs/5045
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deficitů (Kalvach, 2008). Podle Chloubové se pomyslný dům potřeb snižuje a omezuje se jen 

na spodní patra zabezpečující převážně biologické potřeby (Chloubová, 2005). 

 

Ve stáří dochází ke změnám také v oblasti psychické a sociální. Do popředí se dostává 

potřeba lásky a sounáležitosti, kdy je výrazně větší potřeba fixace na rodinu. Podle Jarošové 

nejsou ve stáří dobře saturovány potřeby komunikace (Jarošová, 2006). Starší člověk vlivem 

ubývajících funkcí smyslových orgánů jako je sluch a zrak nemá tolik možností a partnerů ke 

komunikaci, cítí se izolován a osamocen ve své bezmoci. Pro tělesná omezení se snižuje 

schopnost sebepéče a vzrůstá závislost na podpoře z okolí. Již přiznání si této skutečnosti je 

pro starého člověka emocionálně těžký úkol, ohrožující jeho pocit sebeúcty a autonomie. 

„Senioři se celkově cítí více ohroženi (např. onemocněním, ovdověním), smiřují se s určitou 

mírou závislosti na jiných lidech – do popředí vstupuje potřeba podpory a bezpečí“ (Jarošová, 

2006, str. 33). 

 

Studie J. Rodina a E. J Langera zaměřená na zkoumání zvládání životních problémů u 

seniorů v domově důchodců srovnávala skupinu lidí, kteří měli možnost volby denní aktivity 

a uspořádání prostředí podle svého uvážení a skupinou, u níž o tom, co se bude dělat, 

rozhodovalo vedení. První skupina vykazovala až u 93 % zlepšení psychického i fyzického 

stavu. Naproti tomu se u 73 % obyvatel v druhé skupině ukázalo zhoršení psychického stavu. 

Rozdíly byly i v úmrtnosti. Závěr studie ukazuje, že lze zmírnit nebo změnit negativní 

důsledky stárnutí. Prevence spočívá v ponechání možnosti svobodně se rozhodovat a cítit se 

kompetentními (Křivohlavý, 2003).  

„Už slavný Cicero v Tuskulských hovorech napsal: ‚člověk jedná tak, jaká je jeho 

duševní jakost,‘ a dodal, že ‚ani chudoba, nízký rod, ale ani vady tělesné, slepota a hluchota 

nejsou s to, aby zničily štěstí člověka‘ “ (Haškovcová, 2010, str. 254). V souvislosti s tímto 

tvrzením je kvalita života každého člověka posuzována pouze jeho subjektivním vnímáním 

dané situace a nelze ji měřit jen objektivními hledisky. Jistě se můžeme setkat se seniorem, 

který své stáří a přibývající počet nemocí a obtíží všeho druhu dokáže brát s humorem a 

klidně i když se ocitne na ulici. Může být sám spokojenější než člověk ekonomicky zajištěný, 

který se stále bojí o svůj majetek a postavení ve společnosti. 

 

Senioři často v posledních obdobích života bilancují a hodnotí svou dosavadní životní 

cestu, kladou si otázky po smyslu života, jestli uskutečnili všechny své plány a životní cíle. 

Právě v tomto období „ze všeho nejvíc potřebují tichého empatického člověka, který jim 
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aktivně a s porozuměním naslouchá a dává jim správnými poznámkami prostor k tomu, aby 

odpovědi na všechny své otázky nalezli sami v sobě“ (Malíková, 2011, str. 269). Každý 

člověk má duši a proto cítí tato dilemata a zvlášť ve chvílích zastavení se ve víru životního 

shonu se hlásí o svá práva. Spiritualita je věcí každého člověka, ať se pokládá za věřícího 

v Boha nebo je zapřisáhlým ateistou. Zvlášť ve chvílích setkání s lidskou konečností se snad 

každý člověk zamýšlí nad vlastním koncem a touhami své duše. Otázky po smyslu života, po 

jeho naplnění nebo promarněném čase mohou doléhat na seniory zvláště v krizových 

situacích ztráty partnera, v opuštěnosti od rodiny a pocitu vlastí neužitečnosti.  

C. G. Jung v této souvislosti považoval za rozhodující střed života, tedy prožívání 

krize středního věku. V tomto období již nerozhoduje vnější výkon, ale hlavně duše se hlásí o 

pozornost. Je třeba se vrátit k vnitřnímu světu a zde usilovat o duchovní proměnu. Kdo se 

zaměřuje i v této situaci jen na vnější práci a výkonnost, ztrácí podle Grüna vnitřní klid a musí 

čelit psychosomatickým obtížím (Grün, 2010).  

Rozpoznání spirituálních potřeb seniorů je někdy složité, protože to třeba sami ani 

neumí vyjádřit slovy. Malíková uvádí několik způsobů, jak se může projevit deficit nebo 

problém spirituality u klientů v pobytových zařízeních. Mezi hlavní ukazatele řadí změny v 

psychickém a emočním prožívání, ale i fyzické obtíže jako jsou psychosomatické potíže, 

nespavost nebo bolest (Malíková, 2011). Pro zjištění duchovních potřeb člověka doporučují 

Škrlovi otázky: „Můžete mi říct, co Vám pomáhá, kdo Vás podporuje nebo co Vám dává sílu 

v kritických situacích? Jsou pro Vás náboženské rituály nebo praktiky důležité, a jestli ano, 

tak které konkrétně? Vidíte nějakou souvislost mezi svou vírou a svým zdravím? V čem 

spočívá? ... Byl byste rád, kdybychom Vám pomohli v uspokojování Vašich duchovních 

potřeb?“ (Malíková, 2011, str. 270). Pro uspokojování spirituálních potřeb je v domovech pro 

seniory možné nabídnout kromě návštěv duchovního a možnosti navštěvovat bohoslužby také 

kontakt s psychologem, terapeutem pro volný čas, rozhovory s ošetřujícím personálem, 

poslech duchovní hudby, rozhlasu nebo televize, zapůjčení literatury s náboženskou 

tématikou (Malíková, 2011). Konkrétní naplňování spirituálních potřeb se samozřejmě řídí 

možnostmi pobytového zařízení a vstřícností personálu. Duchovní potřeby byly v naší zemi 

v období socializmu spíše potlačovány z ideologických důvodů. Obrat nastal až po tzv. 

Sametové revoluci, kdy byl umožněn legální přístup kněží a duchovních k nemocným. Otázka 

spirituálních potřeb se v českém zdravotnictví objevovala pozvolna a postupně se v některých 

zdravotnických zařízeních zařazovala mezi potřeby nemocných. Podle doc. A. Opatrného je 

nutné vzdělávat zdravotnický personál, aby byl schopen identifikovat a profesionálně zajistit 

uspokojování spirituálních potřeb, protože „všechno na světě se dá zkazit, a to i dobrá věc“ 
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(Opatrný, 2011). Jen připravený a odborně vzdělaný personál může starému člověku 

adekvátně pomoci. 

Projevem deficitu v oblasti spirituálních potřeb mohou být další ošetřovatelské 

problémy, jako jsou poruchy spánku všech typů, bolesti obtížně farmakologicky ovlivnitelné, 

nechutenství, trávicí potíže. V psychické rovině pak se objevuje apatie, zklamání, rezignace, 

nezájem, neochota spolupracovat a jakkoliv se do něčeho zapojit. Dále to je strach ze smrti, 

z budoucnosti, nebo naopak přání zemřít. V neposlední řadě známá nevyzpytatelnost nálad, 

při kterých se střídá náhle propukající vztek, záchvaty zuřivosti, tendence slovně napadat 

druhé, obviňovat okolí nebo naopak pláč, smutek, lítost a beznaděj, přechod do melancholie, 

pesimismu apod. (Malíková, 2011).  

Klient pobytového zařízení sociálních služeb, který má uspokojeny spirituální potřeby 

v dostatečné míře je, podle Malíkové, vyrovnaný, nemá konflikty s okolím, umí přijmout 

svou minulost, přítomnost i budoucnost s vnitřním klidem a nadhledem. Umí si zachovat 

odstup a nenechá se vtáhnout do malicherných sporů. Vyzařuje z něj vnitřní klid, síla a 

harmonie. Umí podpořit druhé, má tolerantní, chápající a vstřícný přístup a sám ví kde hledat 

pomoc v těžkých chvílích nebo odpovědi na nové nevyřešené otázky (Malíková, 2011). 

 

 

1.2.3 Konečnost lidského bytí 

„Kvalita života člověka určuje kvalitu jeho smrti.“ 

Elisabet Kübler-Ross (Křivohlavý, 2002, str. 152) 

 

Smrt (mors) je individuální zánik jakéhokoliv organismu, tedy včetně člověka. Podle 

Haškovcové se dá říci, že tento proces začíná už od narození. Vznik smrti je podmíněn 

životem a platí to i naopak, že život je umožňován smrtí. V historickém kontextu se kromě 

tělesné smrti rozlišoval i pojem duchovní smrt, asketické umrtvování smyslovosti, smrt pro 

svět (zemřít světu a žít pro Boha) nebo mystické splynutí s Bohem. Z hlediska filozofie a 

teologie má každý způsob smrti svůj dosah praktický i duchovní (Haškovcová, 2007). „Smrt 

je traumatizujícím a definitivním odtržením našeho způsobu existence. Odporuje pudu 

sebezáchovy a touze po životě“ (Fiores a Goffi, 1999, str. 876). Proti materialistickému pojetí 

smrti se staví přesvědčení tradované už od nepaměti, že smrt je odloučení nehmotné a 

nesmrtelné duše od těla. Podle Katechismu katolické církve je smrt ukončením pozemského 

života a důsledkem hříchu. Ačkoliv člověk měl smrtelnou duši, přesto neměl zemřít. Svým 
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odvrácením od Pravdy a pyšnou snahou „být jako Bůh“ přišla smrt jako trest. Díky Ježíši 

Kristu má nyní křesťanská smrt kladný smysl, protože ukončuje pozemské trápení a dává 

naději na věčný život (Katechizmus katolické církve, 2001). S jistou formou nesmrtelnosti se 

setkáváme u řady filozofických a náboženských učení od indické a egyptské myšlenky na 

reinkarnaci až po křesťanskou víru ve věčný život s Bohem (Brabec, 1991). 

Křivohlavý upozorňuje, že otázka života a smrti patří mezi nejstarší, nejtěžší a 

nejzákladnější, které si klade každý člověk, protože ví, že jeho život na světě je jen dočasný. 

Kromě tanatologie se otázkou smrti zabývá i religionistika (nauka o náboženství), která 

naznačuje, že smrtí ani v přírodě není všemu konec. Jádrem křesťanství je život, který 

prochází smrtí a přináší naději na věčný život (Křivohlavý, 1991).  Haškovcová odmítá 

názory Elisabeth Kübler-Rossové a Raymonda A. Moodyho o možnosti existence života po 

životě. Tzv. Lazarův syndrom (pocit být mimo vlastní tělo) vysvětluje jako „intrapsychické 

stavy, které prožívají lidé v blízkosti smrti“ (Haškovcová, 2007, str. 93) nebo jako snění 

hypoxického mozku při zástavě oběhu a dýchání. K hypotéze umírajícího mozku se kloní i 

Angličanka Susan Blackmorová ve svém výzkumu předsmrtných prožitků (Blackmorová, 

1993). R. A. Moody ve svých spisech zveřejnil zkušenosti asi 150 lidí, kteří přežili tzv. 

klinickou smrt (Haškovcová, 2007).
 
Otázka existence života po fyzické smrti je ovlivněna 

jistě osobním postojem a vírou každého jednotlivce a nelze ji jednoznačně vyřešit. Důležitý je 

postoj pečujícího nebo doprovázejícího člověka, který přistupuje s respektem k osobní víře 

umírajícího, ať již sdílí jeho názor nebo ne.  

Řada odborníků zastává názor, že důstojné umírání a důstojná smrt jsou 

opodstatněnými požadavky a hledají cesty k soucitné, laskavé a vlídné péči s projevy osobní 

účasti i v podmínkách moderní medicíny. Dnešní svět spoléhá na moc moderního lékařství, 

který mu umožní žít dlouho, šťastně a s úspěchem a možnost konečnosti vlastního života se 

stává velkým tabu. Smrt je v moderní západní společnosti pokládána spíš za selhání techniky 

nebo konkrétních lékařů. Logickým důsledkem této filozofie léčení za každou cenu, bez 

ohledu na potřebu paliativního přístupu k umírajícímu, je tzv. dystanázie neboli zadržená smrt 

(Haškovcová, 2007). 

 

Ke spirituálním potřebám patří neodmyslitelně právě otázky kolem konečnosti 

lidského bytí, přechodu do jiné dimenze a hlavně pochopení a přijetí samotného faktu lidské 

smrti. Pastorační péče
11

 duchovních křesťanských církví zahrnuje přípravu na dobrou smrt, 

                                                 
11

 Pastorační péče je v širším slova smyslu, podle Opatrného „takové jednání s člověkem, ve kterém ho 

respektujeme v jeho jedinečnosti, přistupujeme k němu z pozice věřících křesťanů, doprovázíme ho v jeho 
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smíření s Bohem i lidmi a také pomoc pozůstalým překonat kritické období spojené 

s odchodem jejich blízkého člověka. Zásadní je respekt k umírajícímu člověku, pochopení a 

naslouchání. Někdy stačí prostá přítomnost, aby umírající nebyl sám. Péče o duchovní stav 

zahrnuje povzbuzení a modlitbu, podle přání umírajícího (Křivohlavý, 1991; Opatrný, 2003).  

Haškovcová uvádí tzv. domácí model umírání, který v sobě zahrnoval společenství 

v rodinném kruhu, loučení a poskytoval zázemí a uklidnění pro nemocného i jeho rodinu s 

řadou rituálů. Když sám nemocný poznal ze zkušenosti v rodině, že přichází konečná fáze 

života, rozloučil se s rodinou a nechal si zavolat kněze. Kněz mohl nemocnému posloužit 

svátostmi
12

 a modlitbou a připravit ho na setkání s Bohem. Smrt a umírání v rodinném kruhu 

mělo výhodu v pocitu bezpečí nemocného uprostřed milující rodiny a v předávání zkušeností 

s péčí o umírajícího. V moderní společnosti se postupně začal uplatňovat tzv. institucionální 

model umírání. Péči o nemocné v chudobincích, později špitálech a nemocnicích přebírají 

profesionálové. Přístup rodiny je omezen, protože to ruší chod oddělení. Moderní člověk 

umírá sám, obklopen bílou zástěnou v péči profesionálních zdravotníků, kteří jsou pro něj 

vlastně cizí lidé (Haškovcová, 2007; Kübler-Rossová, 1992; Thomasma, 2000).  

V současnosti se rozvíjí paliativní péče, která více zohledňuje komplexní péči o 

umírajícího člověka ve všech dimenzích jeho potřeb. Hlavní zásadou paliativní medicíny je 

skutečnost, že i když bude podle okolností kauzální terapie ukončena, nikdy nesmí končit 

péče. Paliativní péčí se zabývají v první řadě hospice, ale mohou to být i neinstitucionální 

poskytovatelé péče, dobrovolníci, agentury domácí péče nebo i lékaři a zdravotní sestry. 

Termín „hospic“ původně znamenal útulek, útočiště a ve středověku poskytoval péči o 

unavené poutníky do Palestiny na všech úrovních, jak je známe dnes. Haškovcová to výstižně 

nazývá „bio-psycho-sociálním a spirituálním komfortem“ (Haškovcová, 2007, str. 44 – 46). 

V Čechách se o vznik prvního hospice zasloužila MUDr. Marie Svatošová v roce 1993 

založením občanského sdružení Ecce homo (Haškovcová, 2007). 

 

Na závažnost problematiky upozornil i výzkum veřejného mínění týkající se péče o 

umírající, který proběhl v letech 2000 – 2001 v naší zemi. Pro nutnost zlepšení péče o 

umírající se vyslovilo 91 % respondentů. Největší obavy mají z bolesti, ztráty soběstačnosti, 

odloučení od svých blízkých. Bojí se psychického utrpení, osamocenosti, ztráty důstojnosti a 

                                                                                                                                                         
nemoci, utrpení či umírání a pomáháme mu k lidsky důstojnému zvládnutí jeho životní situace, včetně smrti, a to 

na jemu dostupné úrovni víry.“ (Opatrný, 2003, str. 8). 
12

 Svátost je účinné znamení milosti ustanovené Kristem a svěřené církvi pro posvěcování lidí. V katolické církvi 

je 7 svátostí: křest, biřmování, eucharistie, smíření, pomazání nemocných, kněžství a manželství. (Petrosillo, 

1998). 
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toho, co bude po smrti. Většina lidí si přeje zemřít doma nebo u svých blízkých a rozhodně ne 

v LDN nebo v domově pro seniory. Reálná situace však ukazuje opak. Až 68 % lidí umírá ve 

zdravotnických zařízeních a 4 % v domovech pro seniory (Haškovcová, 2007). 

Dobrou zprávou je, že „hospicové občanské sdružení Cesta domů se stalo nositelem 

velkorysého a zcela ojedinělého projektu s názvem: Podpora paliativní péče v České 

republice, který byl realizován v programu Public Health Open Society Fund Praha “ 

(Haškovcová, 2007, str. 33).  

Proces umírání vyvolává odezvu v oblasti myšlení, emocí i chtění pacienta. Pojem 

emocionální indukce vysvětluje Křivohlavý jako jev, při kterém strach jednoho jedince 

indukuje tento pocit i v tom, kdo mu stojí nablízku a naopak naděje navozuje naději i 

v druhém člověku. Z negativních emocí je charakteristická úzkost, obava a strach 

(Křivohlavý, 1995). 

 Další závažnou otázkou z oblasti smrti a umírání je problematika euthanázie. 

Haškovcová se jí věnuje podrobně a dělí ji na aktivní, kdy lékař vědomě podá látku, která 

způsobí nemocnému smrt (tzv. přeplněnou stříkačku) a pasivní, kdy je ukončena léčba, 

prodlužující nemocnému umírání tzv. odkloněnou stříkačku (Haškovcová, 2007). Podle 

Svatošové je situace, kdy pacient žádá o urychlení smrti, důkazem, že nejsou uspokojeny 

všechny jeho bio- psycho-socio-spirituální potřeby, a pokulhává tedy péče zdravotníků. Může 

jít o bolest, nezvládnuté příznaky základního onemocnění nebo strach z bolesti, ze ztráty 

lidské důstojnosti, pocit, že je na obtíž. Také se může jednat o skryté volání o pomoc, 

upoutání pozornosti víc než o skutečnou touhu skoncovat se životem. „Nejčastější příčinou 

takových žádostí je bohužel nezájem a neúcta k člověku jako jedinečné a neopakovatelné 

bytosti“ (Svatošová, 2012, str. 58). 

Tato problematika je velmi složitá, protože se dá zneužít v obou směrech. Euthanázie 

má své odpůrce i přívržence. Posledním krokem vpřed bylo vyslovení jasného „NE“ ze strany 

Rady Evropy, když ve své rezoluci č. 1859 ze dne 25. 1. 2012 uvádí, že „euthanázie vnímaná 

jako dobrovolné úmyslné usmrcení lidské bytosti, které by jí přineslo domnělý prospěch, 

vykonané aktivní procedurou nebo zanedbáním, musí být vždy zakázána“ (Rada Evropy, 

rezoluce č. 1859).
13

 

Ve věkové skupině nad 75 let je dalším problémem sebevražednost, kdy počet 

suicidálních pokusů se s věkem dále stupňuje. Podle Kalvacha je toto jednání seniorů často 

charakteru spíše bilančního zhodnocení životní situace. Důvodem je často nízká kvality 

                                                 
13

 Rada Evropy, Rezoluce č. 1859 ze dne 25. 1. 2012 [cit. 2012-04-24]. Dostupné na www: 

http://www.assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta12/ERES1859.htm  

http://www.assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta12/ERES1859.htm
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života, osamělost, pocit ztráty důstojnosti, výskyt bolestivých či jinak limitujících chorob, 

hrozba nebo rozvoj nesoběstačnosti, ztráta smysluplnosti života a pocit, že se senior stává 

obtížným břemenem pro druhé (Kalvach, 2004).  Elizabet Kübler-Rossová vidí příčinu 

v negaci naděje dnešní společnosti ve smysluplnost každého lidského života a únik před 

realitou (Kübler-Rossová, 1993). Svatošová zdůrazňuje vrozenou, fyziologickou touhu 

člověka po nesmrtelnosti, kdy patologii v pudu sebezáchovy vidí nejčastěji v nenaplněné 

touze po lásce nebo v deficitu pokory, kdy nemocní nechtějí přijmout službu druhých 

(Svatošová, 2012). 
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1.3. Spiritualita 
„Duše potřebuje intenzivní, plnokrevný duchovní život 

stejně jako tělo potřebuje potravu.“ 

 (Moore, 1997, str. 237) 

 

1.3.1 Spiritualita člověka 

 

Termín spiritualita se dotýká více vědeckých oborů a jeho vysvětlení je složité. V roce 

2007 se v Praze uskutečnila Mezinárodní konference o spiritualitě, kde se okolo 70 odborníků 

z celého světa, z různých oborů snažilo vytvořit definici termínu spiritualita. Nakonec se 

shodly na tom, že spiritualita je tak individuální a jedinečná kvalita života každého člověka, 

že existuje tolik druhů spiritualit, kolik je na světě lidí (Kalvínská, 2008a). 

Významný britský psychiatr Culliford říká, že „spiritualita je obecným lidským jevem“. Opírá 

se o osmnáct aspektů stanovených WHO (1998), které jsou řazeny do čtyř kategorií: 

transcendence, osobní vztahy, mravní kodex a specifické religiózní přesvědčení
14

 (Kalvínská, 

2008a, str. 522). Ve svém prohlášení z roku 1990 definuje WHO spirituální rozměr lidského 

života jako „něco, co propojuje fyzické, psychologické a sociální složky života jedince. Často 

se spiritualita chápe jako zabývání se smyslem a účelem života a pro lidi na sklonku života je 

běžně spojována s potřebou odpuštění, usmíření a s potvrzením jejich hodnoty a užitečnosti“ 

(Kalvínská, 2008a, str. 523). 

Latinské slovo „spiro, spirare“, podobně jako i řecké slovo pneuma nebo hebrejské 

ruah, vytváří představu života, dechu, dýchání, větru, vánku, vzduchu, ale i nadšení pro něco, 

nebo dokonce u stoiků zmužilost a odvahu. Renesanční novoplatonská terminologie mluví 

dokonce o sebevědomí nebo o pýše ( McSherry, 2006; Křivohlavý, 2004b; Fiores, 1999; 

Altrichter, 2003). Slovník spirituality vysvětluje pojem spiritualita ve třech významech. První 

je platónská nesmiřitelnost v protikladu těla, tedy hmoty a ducha. Větší dosah i mimo rámec 

náboženský má chápání slova ´duch´ jako princip v komplementárním vztahu k hmotě za 

použití spíš řeckého překladu ´psyché´ (např. spiritualita filozofů). Třetí je ryze křesťanské 

pojetí Ducha jako třetí božské osoby. Použití termínu „spiritualita“ jako opisného pojmu pro 

                                                 
14

 WHO v modulu k hodnocení kvality lidské spirituality, religiozity a osobního přesvědčení 18 aspektů ve 

čtyřech kategoriích: Kategorie transcendence obsahuje: spojení se spirituálním bytím nebo silou; smysl života; 

respekt/úctu; celistvost/integraci; Božská láska; vnitřní klid a harmonie; vnitřní síla; smrt a umírání; přilnutí a 

odpuštění; naděje/optimismus; kontrola nad svým životem. Pod osobními vztahy se nachází: laskavost 

k druhým/nesobeckost; přijímání druhých; odpuštění. Pod mravním kodexem vystupují: osobní zásady 

správného života; svoboda praktikovat dle svých přesvědčení a rituálů; víra. Pod specifická religiózní 

přesvědčení zahrnuje: specifická náboženská vyznání (Kalvínská, 2008a). 
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slova zbožnost, svatost, niternost, religiozita, duchovní život apod. napomáhá nejasnosti 

tohoto termínu a nejednotnosti pro praxi (Fiores, 1999; Haškovcová, 2007).  

Podle McSherry je spiritualita v příbuzném vztahu k unikátní jednotě individua, 

v životní síle a energii bytí. Transcendence jedince přesahuje přírodní zákony a řád tohoto 

života a dovoluje přístup k tajemství. Duch řídí a motivuje člověka k hledání vlastního 

přístupu ke všem aspektům života, zvláště v době krize. McSherry shrnuje názor některých 

autorů do dvou základních linií pochopení slova spiritualita. V první linii je spiritualita a duše 

to, co je v opozici k materiálním věcem, ve druhé patří k náboženství a náboženské víře 

(McSherry, 2006). Podle Opatrného existuje ještě třetí rozměr duchovna a tím je to, co je 

jakousi esencí, něčím těžko pojmenovatelným, přesto podstatným, po čem člověk touží a bez 

něhož nedosahuje plnosti (Opatrný, 2003). Křivohlavý překládá termín spiritualita jako 

směřování k určitému cíli, pro co člověk žije, oč mu v životě jde. To pak jedinec považuje za 

to nejcennější, nejvýznamnější, k čemu směřuje své jednání a podřizuje mu i svůj žebříček 

hodnot. Podobně shrnuje i názory ostatních význačných psychologů (Křivohlavý, 2004b; 

Křivohlavý, 2006; Křivohlavý, 2011).  Spiritualita tedy není jen záležitostí specificky 

náboženskou, ale dotýká se celého života každého člověka, ať už si to připustí nebo ne. 

Spiritualita je tak hluboce individuální, univerzální, všem přístupný a sjednocující prvek 

prostupující všemi kulturami a přesvědčeními, který je však prožíván u každého člověka 

jedinečným způsobem (Moore, 1997; Kalvínská, 2008a; Svatošová, 2012; Kalvínská, 2007).    

 

Křivohlavý konstatuje, že spiritualita a religiozita je „antropologickou konstantou“. To 

znamená, že ji lze zařadit do „genetického vybavení člověka“ (Křivohlavý, 2004a, str. 78). 

Tato vnitřní touha se u každého člověka projevuje ve vztahu k jeho osobnosti a přesvědčení 

individuálně. Obecně lze říci, že jde o vnitřní hledání toho nejpodstatnějšího v životě, 

nejposvátnějšího, co je cílem života konkrétního jedince. Psychologové zdůrazňují, že toto 

nasměrování života se projevuje nejen klasickou formou náboženství, ale i implicitním 

náboženstvím, tzv. kryptoreligiózní formě spirituality. Může to být např. politické hnutí, 

peníze, společenské postavení, konzumismus nebo hazardní hry, které člověk staví jako svého 

„boha“ na první místo.  

Klasickou religiozitu dále Křivohlavý dělí na zvnitřnělou a vnějškovou formu. Takový 

člověk buď svou víru prožívá jako vnitřní vztah s Bohem a podle toho usměrňuje své jednání 

a cíle, nebo se k víře hlásí jen se setrvačnosti, ale nemá to vliv na jeho vnitřní přesvědčení a 

vnější jednání. Člověk hledá něco, co přesahuje jeho egocentrismus, směr, který nazývají 

např. pokoj, laskavost, respekt, úcta k životu, humanitární pomoc nebo prostě láska 
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(Křivohlavý, 2004a; Křivohlavý, 2006). Krásně tuto situaci nazval Nietzsche: „Kdo má 

´Proč´ žít, snese téměř každé ´Jak´ (Frankl, 1996, str. 68). Nezáleží tolik na tom, kde právě 

člověk stojí, jaké je jeho povolání, sociální situace, zdravotní stav, ale na jeho vnitřních 

hodnotách. Frankl vidí život člověka jako úkol, poslání, které dává jeho životu 

nezastupitelnou a jedinečnou hodnotu a tím smysluplnost. Objevení tohoto úkolu dává smysl 

přítomnému okamžiku (Frankl, 1996). Sám Carl Gustav Jung, švýcarský lékař a známý 

psychoterapeut tvrdí, že „většina problémů u lidí nad pětatřicet let má náboženský kořen“ 

(Abel, 1995, str. 44). Tím jen dotvrzuje důležitost spirituální dimenze a vyhledávání 

duchovních potřeb člověka.  

 Vedle hodnot tvůrčích, existují i hodnoty prožitkové a postojové (Svatošová, 1995; 

Svatošová, 2012; Frankl, 1996). Když člověk např. ve stáří ztrácí schopnosti fyzicky pracovat, 

nastupují hodnoty prožitkové jako poslech hudby, divadlo, vnímání krásy přírody. Jsou-li pro 

nemoc nebo jiné vnitřní či vnější okolnost znemožněny i tyto hodnoty, stále jsou tu ještě 

postojové hodnoty. Ty mohou udržovat smysluplnost života i ve chvílích krize, osamocenosti 

a bolestí. Všechny tyto hodnoty se mohou právem řadit do spirituální dimenze, protože 

naplňují hlubiny lidské duše. Anselm Grün potvrzuje, že vnější omezení se může stát 

spirituální výzvou (Grün, 2010). 

Kalvínská zmiňuje důležitost odlišovat spiritualitu člověka a jeho religiozitu. I lidé, 

kteří se nehlásí k žádnému náboženství, mají své spirituální potřeby a hluboce prožívají svou 

spiritualitu. A takových lidí je u nás většina (Kalvínská, 2008a). Poslední sčítání lidu z roku 

2011 ukazuje v číslech počet lidí, kteří se hlásí k nějaké církvi
15

 (Český statistický úřad, 

2012). V porovnání se statistikou z roku 2001 se rapidně snížil počet veřejně se hlásících 

občanů k církvi, ale vzrostl i počet lidí, kteří svou náboženskou orientaci neuvedli. Důvodem 

této situace může být to, že více lidí využilo možnosti neuvádět své náboženské přesvědčení a 

proto se ke svému vyznání přihlásili spíše lidé, kteří svou víru opravdu žijí. Dalším možným 

důvodem je všeobecná nedůvěra k institucím nebo zneužívání nevědomosti veřejnosti o 

sociálních programech a aktivitách církví k politickým spekulacím.  

                                                 
15

 Podle výsledků sčítání lidu k 26. 3. 2011 se hlásí v naší zemi k církvi nebo náboženské společnosti 13,9 % lidí 

z toho katolíků 10,3 %, evangelíků 0,5 %, k církvi československé husitské 0,4 a věřících, nehlásících se 

k nějaké církvi je 6,7 %. Bez náboženské víry uvedlo 34,2 % dotázaných a své vyznání neuvedlo 45,2 % 

obyvatelstva. V roce 2001 nebyla možnost uvést náboženskou víru bez příslušnosti ke konkrétní církvi. O necelé 

4 miliony lidí se zvětšil počet těch, kteří neuvedli při posledním sčítání své vyznání (přesně 4 774 323 

obyvatel)oproti roku 2001 (901 981 obyv.). V porovnání s  rokem 2001, kdy se hlásilo k nějaké církvi 3 288 088 

lidí, klesl absolutní počet na 1 467 438 lidí, tedy o 44,6 % a lidí bez vyznání klesl počet z 6 039 991 na 

3 612 804 obyvatel (o 59,8 %). [cit. 2012-09-13]. Dostupné na www: http://vdb.czso.cz/sldbvo/#!stranka=podle-

tematu&tu=30629&th=&v=&vo=null&vseuzemi=null&void=  

http://vdb.czso.cz/sldbvo/#!stranka=podle-tematu&tu=30629&th=&v=&vo=null&vseuzemi=null&void
http://vdb.czso.cz/sldbvo/#!stranka=podle-tematu&tu=30629&th=&v=&vo=null&vseuzemi=null&void
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Víra, smysluplnost života a smysl pro humor jsou podle různých studií důvodem 

k vyšší míře spokojenosti se životem, osobního štěstí, zdravějšího stylu života a zmírňují 

negativní dopady traumatických zkušeností a stresu (Křivohlavý, 2003). Nenahraditelnou roli 

má religiozita a spiritualita hlavně v paliativní a hospicové péči o člověka, který se blíží 

k závěru svého života. Empirické výzkumy El Nawawi v této oblasti potvrzují její důležitost a 

zároveň odhalují nedostatky v zajištění spirituální péče ze strany zdravotníků jako 

zprostředkovatelů této péče (El Nawawi, 2012). Podobně se vyjadřují i další zahraniční 

výzkumy, které vidí problém v nepřipravenosti a nedostatku vzdělání lékařů a zdravotních 

sester v oblasti spirituální péče založené na důkazech (Evidence-based spiritual care). Je to 

např. empirická studie Kalishe (Kalish, 2012), kanadského vědce Sinclara (Sinclair, 2009) 

nebo irská studie připravenosti zdravotních sester
16

 (Timmis, 2011). Zaváděním spirituální 

péče do českých nemocnic a vzděláváním zdravotníků v této oblasti se u nás intenzivněji 

zabývala MUDr. Kalvínská. V nemocnici v Praze v Motole se ujala v roce 2004 organizování 

spirituální péče a snaží se ji začlenit do péče ošetřovatelské. Také se věnuje vzdělávání 

zdravotníků v této péči. V pilotním projektu o smyslu poskytování spirituální péče ve 

zdravotnictví, realizovaném v roce 2008, vytvořila pracovní skupinu, která realizovala 5 

seminářů určených pro zdravotnické pracovníky, převážně zdravotní sestry. Ukázalo se, že 

sestry považují spirituální péči za důležitou a požadují hlubší vzdělání ve smyslu holistické 

péče o pacienta ve všech dimenzích (Kalvínská, 2008b; Kalvínská, 2010a; Kalvínská, 2009). 

Také Svatošová potvrzuje na zahraničních zkušenostech důležitost spirituální péče a pozitivní 

                                                 
16

V březnu 2011 byly zveřejněny výsledky zajímavé studie z Irska, která se zabývala otázkou role zdravotní 

sestry v duchovní péči o pacienta v Irských nemocnicích. Dr. Fiora Timmins z Trinity College v Dublinu zde 

řeší hypotézu, že dnešní zdravotní sestra ve zmíněné zemi může být špatně vybavena pro řešení duchovních 

potřeb pacienta. Ze studie vyplývá, že řešení spirituálních potřeb pacientů v irských nemocnicích již není tak 

jednoduché jako v minulosti. V nemocnicích jsou nyní pacienti s různorodými religiózními požadavky a ani 

přítomnost řeholních sester na odděleních, na kterých se projevil moderní trend upouštění od zachovávání 

řeholních pravidel, již nezaručuje kvalitnější spirituální přístup. Spirituální péči přebírají specialisté, jako je 

nemocniční kaplan. Fiona Timmins se dotazovala více než 500 zdravotních sester na jejich postoj k spirituálním 

otázkám. Pouze 26 % respondentek dalo odpověď. Sestry vyjádřily pozitivní stanovisko na jejich roly při 

podpoře pacienta ve spirituální péči. Již ošetřovatelské činnosti, jako takové ukazují zájem a laskavost a dávají 

čas na pacienta i rodinu. Respondentkami jsou chápány v kontextu se spirituální péčí. Výzkum ukazuje, že sestry 

neviděly potřebu člověka mít náboženskou víru, aby se uspokojila jeho spirituální potřeba. I když se většina 

sester cítila schopna naplňovat duchovní potřeby svých pacientů, neměly k tomu potřebné instrukce ze své školní 

přípravy. Studie zdůrazňuje naléhavost vzdělávání zdravotních sester ve spirituální péči o pacienty. Na tento 

problém ukazuje i Paul Murray, který řekl, že péče o náboženské a duchovní potřeby pacientů „je součástí 

všeobjímající komplexní péče.“ TIMMIS,F. Nurses have role in patients´ spiritual care [cit. 2011-4-15] 

Dostupné na www:  http://www.churchnewsireland.org/news/nurses-have-role-in-patients-spiritual-care/  

 

 

 
 

http://www.churchnewsireland.org/news/nurses-have-role-in-patients-spiritual-care/
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vliv práce nemocničního kaplana na pacienty, ale i rodinné příslušníky a samotné zdravotníky 

(Svatošová, 2012). 

 

Být člověkem znamená podle Frankla být vědomím, odpovědným, ale též být zaměřen 

k cíli svého života, jakousi sebetranscendenci (Frankl, 1996). „Člověk jako osobnost je tedy 

jednotou těla, duše a logu (smyslu)“ (Frankl, 1996, str. 233). Logoterapie jako metoda k léčbě 

tzv. noogenní neurózy je založena na obnovení smyslu života a orientaci na transcendující 

hodnoty, které „posilují vůli k životu a pomáhají reintegrovat osobnost“ (Frankl, 1996, str. 

233).  

 

Knoflíčková vyzdvihuje důležitost religiozity zvláště u starších lidí a těch, kteří se 

blíží ke konci svého života. Právě zakotvení v Bohu jako věčné hodnoty dává jistotu v době 

ztráty soběstačnosti, omezení kompetencí, autonomie a v zátěžových situacích. V období stáří 

narůstá spirituální směřování a duchovní hodnoty nabývají většího významu. Oporou je i 

společenství stejně smýšlejících lidí např. při bohoslužbě (Knoflíčková, 2008). 

 

1.3.2 Náboženské vyznání a jeho specifika 

 

„Křesťanem se člověk nerodí, ale stává.“(Tertulián) 

(Bianchi, 2009, str. 17) 

 

 Každé náboženství má své typické rysy, kterými se vyznačují příslušníci konkrétního 

společenství. Z hlediska zdravotnické péče je třeba respektovat a, je-li to možné včlenit 

náboženskou víru do individuální ošetřovatelské péče o pacienta. Víra pomáhá nemocnému 

akceptovat a porozumět nemoci a uzdravování. Někdy se můžeme setkat s odmítáním 

medicínských postupů z náboženských důvodů. Typickým příkladem je odmítání transfuze 

krve u Svědků Jehovových. Ham doporučuje v těchto konfliktních situacích zvážit pacientovu 

perspektivu. Uznání výživových tabu (např. židé a muslimové nejedí vepřové maso), 

respektování používání náboženských symbolů (např. katolický růženec, kříž, nebo 

mormonské dlouhé spodní prádlo) a náboženských zásad (ošetřování muslimů pouze 

pečovateli stejného pohlaví) dává člověku pocit bezpečí a pomáhá snášet obtíže nemoci (Ham 

et al., 2007). Pro účely této práce se nebudeme podrobněji zabývat specifiky jednotlivých 
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náboženských skupin
17

, ale vzhledem k hlavní cílové skupině respondentů, kterou tvoří 

řeholní sestry římskokatolického vyznání, stručně nastíníme hlavní body tohoto vyznání.  

Posláním církve není v první řadě činnost, ale uvedení věřících ke zkušenosti 

s Bohem, do živého vztahu s ním. Duchovní život je proto pro věřícího člověka život pod 

vedením Ducha svatého. K tomuto cíly mu pomáhají životní krize, poctivost, pravdivost 

k sobě samému a věrnost v nastoupené cestě (Bianchi, 2009). Církev pomáhá věřícímu na 

cestě viditelnou posilou, kterou jsou svátosti. V katolické církvi je sedm svátostí, provázející 

život křesťana. Křest, biřmování a eucharistie uvádí do křesťanského života, svátost smíření a 

svátost nemocných uzdravují duši a tělo a poslední svátosti vyjadřují životní poslání 

(Katechizmus katolické církve, 2001). 

Křest je iniciační svátostí, přijetím které se člověk včleňuje do církevního 

společenství. Předchází ho nutná doba přípravy a uvádění do křesťanské víry tzv. 

katechumenát. Křest uděluje kněz, biskup nebo jáhen při řádném obřadu po vyznání víry 

žadatele, nebo u malých dětí za ně vyznají víru rodiče a kmotři a tím se zavazují ke 

křesťanské výchově dítěte. V případě ohrožení života ji na přání a se souhlasem žadatele 

může udělit kdokoliv. 

Biřmování uvádí do plnosti křesťanského života. Uděluje ho biskup, v případě 

ohrožení života může i kněz.  

Eucharistie je svátost, kterou může katolík, žijící plně svou víru a nemá-li na svědomí 

těžký hřích, přijímat denně. S touto svátostí se můžeme setkat i ve zdravotnickém zařízení, 

když nejčastěji kněz nebo pověřený laik přináší nemocnému eucharistii. Před přijímáním by 

se měl dodržet eucharistický půst (1 hodinu, v nemoci stačí čtvrt hodiny nic jíst). Přijímání 

eucharistie je za normálních okolností součástí mše svaté. Pro věřícího je to úzké spojení 

s Bohem a velká posila pro další život. V době dovršení životní pouti, kdy nastala již fáze 

samotného umírání, podává se tzv. „viatikum“ tedy „pokrm na cestu“. Jde o přijímání 

eucharistie, při které může nemocný obnovit křestní vyznání a kněz mu může udělit 

plnomocné odpustky pro okamžik smrti (odpuštění hříchů a trestů za ně). 

Svátost smíření, nebo také nazývaná svátost pokání, svatá zpověď je velkou pomocí 

nemocnému, protože se v ní smiřuje s Bohem a prostřednictvím kněze i s lidmi. 

Předpokladem je důvěra v odpuštění a lítost nad svými hříchy. Umožňuje uzdravení duše od 

zla a vnáší do života člověka pokoj i sílu k novým začátkům. 

                                                 
17

 Podrobněji se duchovní péčí jednotlivých náboženských církví v ČR zabývá prof. Opatrný (Opatrný, 2003, str. 

26 – 32), nebo diplomová práce M. Zítkové: ZÍTKOVÁ, M. Spirituální potřeby jako součást holistického 

přístupu k nemocným. Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2009, str. 21 – 52. [cit. 2012-09-01]. 

Dostupné na www: http://is.muni.cz/th/38329/lf_m/    nebo Svatošová, 2012, str. 80 -85. 

http://is.muni.cz/th/38329/lf_m/
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Svátost pomazání nemocných v sobě skrývá posilu a pomoc pro nemocného člověka. 

Dřívější název „poslední pomazání“ navozuje mylnou představu o posledním úkonu před 

smrtí. Tato svátost se může přijímat opakovaně a neznamená předzvěst smrti. Často posílí 

nemocného k rychlejšímu uzdravování, nebo alespoň ulehčí utrpení člověka ve finálním 

stádiu života. Kněz maže nemocného posvěceným olejem a společně s ostatními přítomnými 

se modlí za uzdravení a posilu (Opatrný, 2008). 

Vedle těchto svátostí existuje ještě svátost manželství a svátost kněžství, které se 

mohou udělit jednou za život a předurčují povolání křesťana a jeho stav (Opatrný, 2003; 

Katechismus katolické církve, 2001; Petrosillo, 1998). 

Řeholní sestry zasvěcují svůj život Bohu složením tzv. řeholních slibů
18

, které však 

nepatří mezi sedmero svátostí.  

Pro pastorační službu v domovech pro seniory je nejdůležitější slavení mše svaté
19

, 

eucharistie, přijetí svátosti smíření a svátosti pomazání nemocných. Dále může být zdravotník 

požádán o zprostředkování duchovního rozhovoru nebo četby z Bible. Řeholní sestry mají též 

společnou modlitbu Liturgie hodin (Breviář)
20

, modlitbu růžence
21

 a společné nebo soukromé 

rozjímání
22

 nebo adoraci
23

. Jednou měsíčně se koná duchovní obnova
24

 a jednou za rok tzv. 

exercicie – duchovní cvičení
25

.  

                                                 
18

 Řeholnice skládají slib čistoty, chudoby a poslušnosti, kterými se zavazují k životu bez manželského soužití, 

majetek užívají jako společné vlastnictví a jsou ve všem podřízeny svým představeným.  
19

 Mše svatá je označení pro slavení eucharistické oběti, ve které se Ježíš Kristus pod způsobami chleba a vína 

nekrvavým způsobem obětuje svému nebeskému Otci. Součástí je čtení biblických textů a přijímání eucharistie.  
20

 Modlitba liturgie hodin nebo jinak řečeno modlitba breviáře je založena na společném nebo i soukromém 

recitování žalmů a příslušných modliteb, která provází celý den a je společná pro řeholnice a kněze na celém 

světě. Touto modlitbou se sestry modlí ve spojení s celou církví a za celý svět. Obsahuje tzv. „jitřní“, kterou se 

přísnější rády modlí opravdu v noci při svítání, pak následují ranní chvály, třikrát se modlí modlitba uprostřed 

dne (obvykle v 9, 12 a 15 hodin), kolem 18 hodiny se modlí večerní chvály a před spaním poslední část zvanou 

„kompletář“.  
21

 Modlitba svatého růžence obsahuje opakování modlitby 10x Zdrávas Maria a 1x Otčenáš, jež se opakuje 

pětkrát a při každém „desátku“ se věřící zamýšlí nad jedním momentem ze života Ježíše Krista a Panny Marie.  
22

 Rozjímání je podobné jako meditace = činnost na osvojení si toho, co zaslechlo ucho, a toho, co utkvělo 

v mysli; jde o rozebrání a prohloubení myšlenek, abychom jimi byli zcela proniknuti. Je jednou z podob 

rozjímavé modlitby. (Petrosillo, 1998, str. 122).  
23

 Adorace je způsob modlitby; vyjadřuje nejzřetelněji úplnou závislost člověka na Bohu, jehož absolutní 

svrchovanost tak člověk přiznává. (Petrosillo, 1998, str. 7). 
24

 Duchovní obnova Duchovní obnova – krátký kurs duchovních cvičení (často jen jeden den), prožitý jako 

náboženská praxe mimo obvyklý rámec života a vyznačující se mlčením, modlitbou, poslechem a rozjímáním 

Božího slova. (Petrosillo, 1998, str. 46). 
25

 Exercicie (duchovní cvičení) – odebrání se na několik dní do záměrně vybraných domů, spravovaných 

zpravidla řeholními institucemi, a zanechání vlastního každodenního zaměstnání, aby se člověk věnoval 

meditaci, modlitbě a duchovním věcem. (Petrosillo, 1998, str. 54) 
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1.3.3 Rozpoznávání a naplňování spirituálních potřeb 

 

O spirituálních potřebách a jejich důležitosti jsme se přesvědčili v předchozích 

kapitolách. Nyní je důležité seznámit se s jejich rozpoznáváním a jak je co nejlépe naplnit. 

Kalvínská a Opatrná zdůrazňují, že podle WHO je přímo povinností zdravotníků naplňování 

duchovních potřeb pacientů. Mezinárodní akreditační standardy pro nemocnice z roku 2002 

též hovoří o zajištění těchto potřeb, ale v praxi se u zdravotníků setkáme často spíš s rozpaky 

a nedůvěrou (Kalvínská, 2010b; Opatrná, 2008).  

Existuje celá řada dělení duchovních potřeb. Pro snadnější identifikaci nám postačí 

jednoduché dělení podle Kvasnicové na tři linie. Jsou to potřeby související se sebevědomím 

např. potřeby smyslu života, naděje, odpuštění a smíření. Druhou linii tvoří potřeby 

související s jinými lidmi jako je potřeba odpustit druhému, ale i potřeba být vážený a 

respektovaný. Poslední linii nazývá potřebami souvisejícími s absolutnem. Sem řadíme 

potřebu jistoty existence Boha nebo vyšší moci, potřeba víry, že Bůh je přítomný a milující, 

potřeba uctívání a zbožnosti, tedy náboženské potřeby. (Kvasnicová, 2011). 

Opatrná definuje péči o spirituální dimenzi jako klinickou pastorační péči o 

„existenciální, duchovní a náboženské potřeby (otázky, potíže, problémy) nemocných i těch, 

kdo se o ně starají (zdravotníci, příbuzní a přátelé). Plně respektuje autonomii nemocného a 

jeho osobní hodnoty vycházející z jeho přesvědčení a z jím preferované kultury“ (Opatrná, 

2008, str. 86). Pro správné rozpoznávání spirituálních potřeb si musí zdravotník uvědomit, že 

i on má své duchovní potřeby, aby se dokázal vcítit do potřeb nemocného. Z průzkumu na 

seminářích duchovních potřeb vyvozuje Svatošová, že někteří účastníci o svých potřebách 

ještě ani nepřemýšleli. V dotaznících se objevovaly nejrůznější duchovní potřeby jako např. 

mít rád, nebýt sám, mít pro co a pro koho žít, touha po naplnění života a po jeho 

smysluplnosti, potřeba transcendence, potřeba dobra, pravdy, krásy, přírody, sportu, touha po 

nesmrtelnosti a po vnitřní svobodě, potřeba dobrých vztahů, potřeba odpouštět a přijímat 

odpuštění, potřeba zakoušet důvěrný vztah s Bohem a předávat víru. Svatošová uvádí jako 

takovou univerzální duchovní potřebu lásku. Touha milovat a být milován je společná všem 

lidem, protože bez lásky se nedá žít. Každý člověk v hlouby své duše touží po přesažnosti, po 

smyslu a naplnění života, které mu může dát jen nezištná obětavá láska. Jak autorka 

vysvětluje, je člověk stvořen z lásky a pro lásku Bohem, který je Láska sama (Svatošová, 

2012).  
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Pro správnou diagnostiku duchovních potřeb slouží jednak dotazníky, jednak rozhovor 

a pozorování. Získá-li zdravotník důvěru dotazovaného, je na cestě ke správné diagnostice. Je 

třeba zdůraznit, že se nejedná o jednorázový akt, ale je nutné sledovat vývoj potřeb, které 

mohou v závislosti na fyzickém i psychickém stavu pacienta kolísat. Znalost fází přijetí 

závažné diagnózy podle Kübler-Rossové a možnosti jejich kolísání nebo prolínání pomáhají 

hledat přístup k nemocnému v jednotlivých fázích. Při diagnostice potřeb nemocného je nutné 

přijmout i životní historii daného jedince, která ovlivňuje jeho jednání, smýšlení i vlastní 

hierarchii potřeb. Je nutné respektovat dynamiku potřeb pacienta zvláště v infaustním stádiu 

onemocnění, kdy duchovní potřeby vystupují více do popředí. Člověk si v této situaci více 

uvědomuje, jak je čas vzácný a kolik úkolů má ještě před sebou. Cítí potřebu smíření a 

uzdravení vztahů v rodině, ve společenství i ve vztahu s Bohem (Svatošová, 2012; Třinecký, 

2011; Křivohlavý, 1991). Často právě zapomenutá víra z mládí se v těžkých chvílích, a zvlášť 

ve stáří, stává opět aktuálním pomocníkem a zdrojem nové síly v posledních chvílích 

pozemského putování.  

Svatošová vysvětluje důležitost týmové spolupráce mezi zdravotníkem a nemocničním 

kaplanem. Zdravotník se setkává s pacientem nejvíce a měl by z rozhovoru umět rozeznat, 

má-li pacient nějakou duchovní tíseň, což je jedna z ošetřovatelských diagnóz. Pak na tyto 

pacienty upozorní nemocničního kaplana, který svými kvalifikačními předpoklady umí 

některé spirituální bolesti pacienta vyřešit. Žádá-li pak nemocný svátost nemocných nebo 

zpověď, zařídí mu návštěvu kněze. Svatošová se dále zamýšlí i nad spirituálními potřebami 

nemocných, kteří nejsou hospitalizováni. Těchto lidí je samozřejmě více. Zde by praktický 

lékař nebo sestra měly přebrat úkol depistáže spirituálních potřeb. Jistě by se pak dalo předejít 

mnoha především psychosomatickým onemocněním. Tato otázka však zůstává nedořešena 

(Svatošová, 2012).  

Svatošová upozorňuje také na časté směšování rolí psychologa a duchovního, které se 

stává častým nešvarem u lůžka nemocného. Nyní spíše psychologové přejímají péči o duši a 

teologové se snaží přebírat psychologické metody i pro duchovní vedení a zapomínají na 

bohatství modlitby a zkušenosti duchovních otců ve vedení duše k jejímu hlubšímu naplnění 

(Svatošová, 2012). Ale ani striktní oddělování psychologie a náboženství není tou správnou 

cestou. Moore tvrdí, že emoční problémy jedince nejsou jen následky traumatu z dětství nebo 

rodinných problémů, ale mají vztah ke spiritualitě jednotlivce. Vidí problém v tom, že 

„nediagnostikujeme emoční záchvaty jako ´ztrátu náboženské citlivosti´ nebo jako ´nedostatek 

spirituálního vědomí´. Je však zřejmé, že duše, sídlo nejhlubších emocí, může velice těžit 

z darů živého spirituálního života a může trpět, když jsou potlačeny“ (Moore, 1997, str. 213). 
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Nelze než souhlasit s nezbytností týmové spolupráce při řešení hlubokých spirituálních 

problémů člověka.  

 

Další ošetřovatelskou diagnózou je spirituální bolest, která podle Svatošové zahrnuje 

šest oblastí: potřeba odpustit, odpuštění přijmout, ztráta smyslu, strach z trestu, strach 

z neznámého a pocit marnosti. Přítomnost této bolesti může signalizovat např. přehnaná 

potřeba pozornosti, respektu a lásky, zmínka o zradě, opuštěnosti, o vlastním selhání a 

neschopnosti, jindy je to rezignace, změna hlasu, pohyb těla, strach, smutek, slzy nebo i 

somatická onemocnění bez objektivních příčin. Tyto příznaky nás mohou zavést k jádru 

problému, který je skrytý. Právě pacienti se vším nespokojení a v našich očích zlí 

nejpravděpodobněji nejvíce potřebují duchovní péči. Svěří-li se pacient se svou spirituální 

bolestí, je to projev velké důvěry, kterou nesmíme zklamat. Nedokážeme-li pomoci sami, je 

dobré probrat situaci v týmu a odkázat pacienta na odbornou pomoc duchovního nebo 

psychoterapeuta (Svatošová, 2012).  

Důležitou součástí týmu pracovníků ve zdravotnickém zařízení lůžkového typu je 

nemocniční kaplan. Tento termín je v zahraničí obvyklý, ale v našich podmínkách byl přijat 

v nedávné době (Svatošová, 2012). Důležitým mezníkem byla Dohoda o duchovní péči ve 

zdravotnictví, kterou podepsali v listopadu 2006 zástupci České biskupské konference a 

Ekumenické rady církví v České republice. Tento dokument zavazuje obě strany k vysílání 

vyškolených nemocničních kaplanů a dobrovolníků do zdravotnických zařízení, aby 

pomáhaly trpícím lidem. Nemocniční kaplan musí mít teologické vzdělání se specializací, 

kurzy pastorační péče, krizové intervence, komunikace v obtížných situacích a musí mít 

základní znalosti zdravotnické etiky, právního minima, organizace ve zdravotnictví, praxi a 

jazykové předpoklady. Nutnou podmínkou je pověření k této činnosti vlastní církví. 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky ocenilo důležitost této práce a v listopadu 2011 

oficiálně převzalo záštitu nad nemocničními kaplany (Svatošová, 2012; Opatrná, 2008). 

 

Křivohlavý a Opatrný se zabývali přímo konkrétní péčí o nemocné. Zdůrazňují, že 

pastorační péče vyžaduje hlavně lidský přístup k nemocnému, jehož základem je respekt, 

atmosféra důvěry a naslouchání. Základním prostředkem je rozhovor, který umožňuje 

pacientovi ventilovat své vnitřní napětí a potřeby a doprovázejícímu zhodnotit úroveň víry a 

vybrat vhodné prostředky k pomoci. Někdy stačí vyslechnout a být nemocnému po boku, aby 

se necítil opuštěný, jindy je na místě laskavé slovo povzbuzení nebo konkrétní pomoc v tíživé 

životní situaci. Odrobiňák řadí mezi spirituální péči mimo uvedené možnosti také skupinové 
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setkání, semináře, konzultace s personálem o spirituálních potřebách a supervizi. Duchovní 

péči nepotřebují jen nemocní, ale i jejich blízcí, rodina a ošetřující jako prevenci syndromu 

vyhoření (Opatrný, 2003; Křivohlavý, 1991; Svatošová, 2012; Kalvínská, 2010b; Odrobiňák, 

2010). Pomoc nemocničních kaplanů potřebují podle Svatošové nejvíce lidé s nevyhraněnými 

názory, kteří hledají, tápají, bloudí a pochybují, kteří sami sebe označují jako nevěřící a 

takových je většina pacientů (Svatošová, 2012). 

 

 

1.3.4 Sociální služby a specifika charitních domovů pro řeholnice 
  

„Způsob, jakým pečujeme o své děti v době svítání jejich života, 

a způsob, jakým pečujeme o staré v období soumraku jejich života, 

je měřítkem kvality společnosti."  

Hubert Humprey (Pokorná, 2010, str. 110) 

 

Sociální práce byla v dřívějších letech v Evropě doménou zejména církve. 

V nejstarších dobách křesťanství se o chudé starali jáhni, později se vznikem řádů to byly 

řeholníci a různá charitativní zařízení vydržovaná z darů. Přikázání lásky k bližnímu vedlo 

křesťany k péči o nemocné, chudé, opuštěné. Postupem času se do sociální péče zapojoval i 

stát. Kvalita péče upadala nebo se zlepšovala reformami založenými na vztahu milosrdné 

lásky k člověku (Messina, 2005). U nás v důsledku totalitního režimu 20. století byly 

postupně rušeny instituce provozované Charitou a církvemi. Ideály nezištné pomoci z lásky 

k druhým v křesťanském duchu byly odmítány (Opatrný, 2000; Messina, 2005). Nyní je 

situace lepší a je dán prostor pro aktivitu a nezištnou službu druhým. Vznikla řada 

občanských sdružení a charitativních děl, která pomáhají potřebným. Problémy se vyskytují 

nyní spíš ve financování takových projektů. Po přijetí zákona o sociálních službách č. 

108/2006 Sb. se do popředí zájmu dostává kvalita poskytované péče.  

Cílem sociálních služeb je zlepšit kvalitu života lidem společensky znevýhodněným a 

umožnit jim začlenění do společnosti v maximální možné míře, aby měli takové nebo 

podobné možnosti, jaké má člověk stejného věku žijící ve svém přirozeném prostředí. Tak je 

respektován uživatel jako jedinečná bytost se svými potřebami a přáními. Základní lidská 

práva a křesťanské kořeny naší Země staví na jedinečnosti jednotlivce bez ohledu na jeho 

postavení nebo zásluhy a na solidaritě všech lidí (Matoušek, 2007). Nyní se v souladu se 

Standardy kvality sociálních služeb vytváří systém vyhledávání a uspokojování potřeb 

v individuálním plánování služby uživateli. Poskytování sociálních služeb se děje jak 
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ambulantně, tak i v pobytových zařízeních. Pro seniory je více možností pomoci. Nejznámější 

jsou rezidenční služby poskytované v domovech pro seniory (Matoušek, 2007). 

V domovech pro seniory, na které je hlavně zaměřena tato výzkumná práce, je systém 

rozpoznávání a zajišťování spirituálních potřeb klientů podobný jako ve zdravotnickém 

zařízení. Zdravotní sestra zjišťuje v rozhovoru nebo i pozorným sledováním reakcí klienta 

jeho duchovní potřeby a na jeho přání kontaktuje pověřeného duchovního. Někdy i sám 

uživatel sociální služby žádá o zprostředkování duchovního rozhovoru nebo zkontaktování 

kněze. 

V Charitních domovech pro řeholnice je spirituální péče samozřejmostí. 

V ošetřovatelské anamnéze je dotaz na přání kontaktu s knězem a účast na bohoslužbách. 

Postupuje se individuálně podle přání obyvatelky s ohledem na její konkrétní zdravotní stav a 

technické a personální možnosti domova. Řeholní sestry, jako obyvatelky Charitního domova 

pro řeholnice mají možnost denní účasti na mši sv. a pravidelně dochází biskupem pověřený 

kněz udílet svátost smíření. Řeholnice, které jsou upoutány na lůžko, mají možnost denně 

přijímat Eucharistii, kterou jim přináší pověřená řeholní sestra. I v těchto podmínkách mohou 

řeholnice prožívat životní krize, jak upozornila Svatošová (Svatošová, osobní sdělení, 21. 11. 

2011). Ten, kdo celý život dával druhým sebe, vydával své síly pro druhé a svědčil světu o 

Boží lásce k lidem, může na konci svého života sám prožívat pochybnosti ve víře a těžké 

vnitřní krize. Proto má každá řeholní sestra možnost duchovního rozhovoru se zpovědníkem 

nebo možnost své problémy řešit se svou představenou, která umožní odbornou pomoc.  

 

Řeholní život 

 

Pro lepší pochopení potřeb hlavní cílové skupiny tohoto výzkumu se zamyslíme nad 

otázkou specifičnosti řeholního života. Kodex kanonického práva z roku 1983 v kánonu 573 

§1 definuje řeholní život jako „trvalý způsob života, jímž se věřící, kteří pod vlivem Ducha 

svatého důsledněji následují Krista, zcela oddávají Bohu nejvýš milovanému, aby k jeho cti, 

k rozvoji církve a ke spáse světa, z nového a zvláštního důvodu oddáni, dosahovali dokonalé 

lásky ve službě Božímu království a předem zvěstovali nebeskou slávu a stali se v církvi 

jasným předobrazem nebeské slávy“ (Zasvěcený život, 1997, str. 137). Řeholníci, kteří se 

svobodným veřejným závazkem čistoty, chudoby a poslušnosti vzdávají možností organizovat 

svůj život podle svých představ, se snaží projevovat svou lásku k Bohu a k lidem právě 

nezištnou službou druhým. To také vedlo v počátcích křesťanství k tomu, aby se ujímali 

chudých, nemocných nebo jinak trpících lidí, kterých si nikdo jiný nevšímal. Prioritou 
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řeholníků je modlitba a spojení s Bohem, kde čerpají sílu k vnější činnosti, nezištné službě 

druhým. V průběhu staletí se podoba řeholního života měnila ve vztahu k vnějším okolnostem 

a vznikaly nebo zanikaly různé formy zasvěceného života. Od poustevníků a zasvěcených 

panen přes vznik řádů s přísnou klauzurou až po kongregace a sekulární instituty, prožívající 

své zasvěcení mezi lidmi. Řády a kongregace vznikaly jako odpověď na konkrétní potřeby 

doby (Ježková, 2005). Např. špitální řády se staraly o nemocné, školské řády se ujímaly 

vzdělávání chudých dětí, misionářské řády pomáhaly v odlehlých koutech světa apod. 

Řeholníci se řídí řeholí, což jsou písemná pravidla pro společný život. Základem jsou 

tři sliby, které skládají po době přípravy a to buď na určitou dobu, nebo na celý život. Délka 

formace je stanovena řeholním právem a upravena předpisy vlastního institutu. Řeholníci 

žijící v přísném řádu se věnují modlitbě a práci v klášteře na zajištění obživy. Žijí 

v uzavřeném společenství v tzv. klauzuře a nevycházejí ven (např. trapisté pracují na poli a 

tak si vydělávají na nutné prostředky k životu). Kongregace se věnují jak modlitbě, tak práci 

pro druhé např. ošetřováním nemocných v nemocnici, vyučováním dětí ve škole apod. 

(Vaněk, 2011) Členové sekulárních institutů nenosí řeholní oděv, mohou žít společně nebo 

každý sám. Sdružují ženy i muže nebo manželské páry a každý pracuje ve svém zaměstnání 

jako jiní lidé. Jejich posláním je žít ve světě a ve svém prostředí ukazovat druhým hodnotu 

křesťanského života.   

 Pro naši výzkumnou práci zjišťující duchovní potřeby řeholnic žijících v Charitním 

domově je důležité vědět, že se jedná o členky kongregace, zaměřené na výchovu a vyučování 

dětí. Respondentky našeho výzkumu většinou ještě zažily rozkvět kongregace na začátku 19. 

století i protektorátní opatření, kdy byly sestry vyháněny ze škol, a bylo zakázáno přijímat 

nové členky. Po skončení války mohly znovu vyučovat, ale jen krátce, protože po únoru 1948 

byly církevní školy z nařízení vlády postátněny. V době totalitního režimu jim byla zakázána 

činnost ve školství. V roce 1950, kdy se uskutečnila centralizace řeholnic do soustřeďovacích 

klášterů, to znamenalo pro sestry ztrátu domova, prostředků k obživě, kontaktu s mládeží, a 

odtržení od původní činnosti. Následovala práce v továrnách, na polích, později v domovech 

důchodců nebo u mentálně postižených dětí. Sestry žily pod přísným dohledem státní 

zmocněnkyně a v neustálém „přeškolování v komunistické ideologii“. V roce 1953 byla na 

schůzi sekretariátu UV KSČ přijata směrnice na úplnou likvidaci řeholních řádů, která se 

nakonec v tak drastickém provedení neuskutečnila (Fojtíková, 2003; Vaněk, 2011). Cílem 

komunistického režimu bylo zlikvidovat církev, řeholní osoby a získat tak nejen jejich 

majetek, ale hlavně omezit svobodu a převzít moc. Zajímavé je, že všechny totalitní režimy 

nemohly snést právě církev, která hlásala úctu a lásku k člověku a svobodu od hmotných věcí. 
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Zákaz přijímání dorostu způsobil, že většina řeholních společenství vzhledem k věku členek 

postupně ztrácela možnosti původní činnosti (Ježková, 2005). Pod správou České katolické 

charity byly organizovány Charitní domovy pro kněze a řeholnice, kde „pod státní kuratelou, 

a nikoliv tedy podle potřeb života řeholí a jako svobodný projev života církve“ žily přestárlé 

členky řádů a kongregací (Opatrný, 2000). Po sametové revoluci přibyla sice řada nových 

sester, ale čtyřicetiletou propast to nezacelí. Řády a kongregace již nemohly zajistit péči o své 

přestárlé členky z vlastních personálních zdrojů, tak jak to přirozeně bylo v začátcích. 

Domovy pro řeholnice zatím zůstávají pod správou Biskupské konference.  
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2. Empirická část 
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2.1 Volba problému 
 

Námětem této výzkumné práce je problematika potřeb seniorů ve spirituální oblasti. 

Hlavním výzkumným problémem je identifikace spirituálních potřeb seniorů v Charitním 

domově v Praze Krči a v Charitním domově Kardašova Řečice, tak jak je vnímají samy 

obyvatelky, a zjištění dostatečnosti jejich uspokojování. Výzkum je doplněn srovnáním 

spirituálních potřeb řeholnic žijících mimo sociální službu a seniorek v náhodně vybraném 

domově pro seniory jako obyvatelek využívajících stejný typ pobytových sociálních služeb 

jako obyvatelky charitních domovů.  

 

2.2 Cíle empirického šetření 
 

Hlavním cílem výzkumného šetření je zmapování spirituálních potřeb seniorů 

v konkrétním charitním domově a vytvoření návrhu na jejich saturaci. 

Dílčím cílem je srovnání spirituálních potřeb řeholních sester, žijících v Charitním domově a 

sester žijících ve svém přirozeném prostředí. Na to navazuje i srovnání úrovně uspokojování 

těchto potřeb.  

Druhým dílčím cílem je srovnání identifikovaných spirituálních potřeb řeholních 

sester žijících v charitním domově i vnímané úrovně saturace těchto potřeb a potřeb seniorek 

žijících v běžném domově pro seniory, kdy obě skupiny jsou uživatelkami sociálních služeb.  

Zamyslíme se nad problematikou spirituální péče, která by měla být součástí základní 

ošetřovatelské péče o seniora a pokusíme se zhodnotit skutečný stav poskytování této péče, 

jak ho vnímají samy respondentky jako obyvatelky zařízení sociálních služeb pro seniory.  

 

 

 

 

2.3 Stanovené hypotézy 
 

HYPOTÉZA č. 1:  

Domnívám se, že spirituální potřeby řeholních sester v charitním domově jsou stejné jako 

potřeby řeholních sester žijících ve svém přirozeném prostředí. 
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HYPOTÉZA č. 2:  

Domnívám se, že řeholní sestry mají větší potřeby ve spirituální oblasti než seniorky žijící 

v běžném domově pro seniory. 

 

HYPOTÉZA č. 3: 

Domnívám se, že pocit naplnění spirituálních potřeb seniorek v Charitním domově je ve 

srovnání s dobou před přijetím do sociálních služeb stejný. 

 

HYPOTÉZA č. 4:  

Domnívám se, že spirituální potřeby jsou v daném charitním domově uspokojovány 

v dostatečné míře.  

 

2.4 Metodika empirického šetření 

2.4.1 Použité metody 

 

V naší práci jde o základní individuální klinický výzkum. Pro výzkum bylo využito 

kombinace dvou výzkumných metod. Podle Hendla by tuto metodu bylo možné definovat 

jako smíšený výzkum (Hendl, 2008, str. 273 - 277). Ke kvantitativnímu výzkumu jsme 

použili anonymní dotazník vlastní výroby a získané údaje jsme doplnili rozhovory. Dotazník 

obsahoval celkem 18 položek z toho tři uzavřené otázky (č. 2, 3, 5), čtyři otevřené (č. 10, 15, 

17, 18), dvě polouzavřené (č. 1, 9), jednu filtrační (č. 4), pět výčtových (č. 6, 7, 8, 14 a 16) a 

tři škálovací otázky (č. 11, 12 a 13). Na vizuálních škálách byly zpracovávány průměrné 

hodnoty. První část dotazníku byla zaměřena na identifikační údaje jako věk, stav, vzdělání a 

životní podmínky respondentek (položky č. 1 – 5). Další části byly věnovány zjišťování 

konkrétních niterných a spirituálních potřeb výzkumného vzorku (položky č. 6 – 8), 

hodnocení saturace individuálních spirituálních potřeb ve vztahu k pobytovým sociálním 

službám (položky č. 9 – 13) a konkrétním představám respondentek o saturaci spirituálních 

potřeb (položky 14 – 17). Závěrem se v položce č. 18 mohly účastnice výzkumu svobodně 

vyjádřit podle svého uvážení k otázce duchovních potřeb.  

 Rozhovor obsahoval sedm otevřených otázek (viz příloha č. 2). Základní matematické 

zpracování bylo provedeno pomocí programu Microsoft Excel.  Procentové výpočty jsou 

zaokrouhleny na celá čísla, proto jejich prostý součet nemusí být vždy 100 %.  
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2.4.2 Organizace výzkumu 

 

Po vytvoření dotazníku byla provedena pilotní studie zaměřená na zjištění 

srozumitelnosti formulovaných otázek a celkové struktury dotazníku. Zaměřila se také na 

otázku využitelnosti informací pro daný výzkum a určení, zda otázky formulované 

v dotazníku zajistí informace k potvrzení nebo vyvrácení hypotéz. Pilotní studie se zúčastnilo 

5 nezávislých respondentek v důchodovém věku, které byly různého stáří i sociální situace. 

Po provedení této studie se ukázalo, že některé dotazy jsou méně srozumitelné a byla 

provedena úprava formulací. Také se z důvodu zjednodušení struktury dotazníku a 

přizpůsobení seniorům vyšší věkové kategorie snížil počet otázek z 23 na 18. 

Výzkumné šetření probíhalo v Charitním domově v Praze Krči, v Charitním domově 

Kardašova Řečice, v Domově pro seniory Chodov v Praze a dále v řeholních komunitách v 

Českých Budějovicích a v Hradci Králové. Dotazníky byly distribuovány osobně v době od 

13. 12. 2011 do 18. 2. 2012. Ve stejné době probíhali i jednotlivá interview. Celkem bylo 

osloveno 75 seniorek, návratnost dotazníků byla celkem 59 vyplněných dotazníků, což je 78,7 

%. Se všemi respondentkami, které vyplnily dotazník, byl proveden také rozhovor. Ke 

strukturovanému rozhovoru bylo použito 7 otevřených otázek. Interview probíhalo formou 

individuálního rozhovoru s respondentkou v prostředí jejího pokoje. Se souhlasem 

respondentky byl proveden zvukový záznam na diktafon a odpovědi byly pak z něj přepsány 

do písemné formy k dalšímu zpracování dat pro výzkum. Rozhovory probíhaly v přátelské 

atmosféře a seniorky samy volně odpovídaly na otevřené otázky. Délka rozhovoru se 

pohybovala v rozmezí od 1 do 70 minut.  

 

 

2.5 Charakteristika výzkumného vzorku 
 

Výzkumné šetření bylo provedeno na vzorku seniorek ve věku od 72 do 97 let věku. 

Respondentky byly pro účely výzkumu rozděleny do tří skupin. Výběr výzkumného vzorku 

vycházel z cíle výzkumného šetření. Z celkového počtu 59 respondentek bylo 28 řeholních 

sester žijících v charitním domově. Tato hlavní skupina byla pro lepší přehlednost označována 

jako skupina A. Pro potvrzení nebo vyvrácení hypotéz bylo provedeno i výzkumné šetření u 

15 řeholních sester, které žijí ve svém přirozeném prostředí kláštera – skupina B. Kritériem 

výběru výzkumného vzorku byla příslušnost řeholnic ke Kongregaci Školských sester de 
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Notre Dame a věk nad 70 roků. Tím byly zajištěny podobné formační předpoklady a životní 

styl řeholních sester. Dále bylo provedeno i výzkumné šetření u seniorek z náhodně 

vybraného pražského Domova pro seniory Chodov – skupina C. 

Skupina A byla tvořena řeholními sestrami z Charitního domova Praha Krč (13 osob) 

a z Charitního domova Kardašova Řečice (15 osob) ve věku od 77 do 97 let. Průměrný věk je 

86 let. Vzdělání ve skupině je různorodé. Nejčastěji střední odborné (11) a úplné střední s 

maturitou (7), ale objevilo se i vzdělání základní (5) a vysokoškolské (5).  

Skupinu B tvořily řeholní sestry žijící ve své řeholní komunitě v Českých 

Budějovicích (6) a v Hradci Králové (9) ve věku od 75 do 92 let. Průměrný věk je 83 let. 

Vzdělání měly řeholnice nejčastěji základní (5), pak střední odborné (4), střední odborné s 

maturitou (4) a vysokoškolské (2). Tato skupina respondentek sloužila ke srovnání životních 

podmínek a uspokojování potřeb řeholnic, které nevyužívají podporu sociálních služeb, ale ve 

svém životě naplňují stejné poslání jako řeholnice v charitním domově. 

 Skupina C byla tvořena 16 seniorkami z Domova pro seniory Chodov ve věku od 72 

do 94 let. Průměrný věk je 87 let. Rodinný stav většiny seniorek z této skupiny je vdova (14), 

jedna je rozvedená a jedna vdaná. Vzdělání mají nejčastěji střední odborné (7) a úplné 

odborné s maturitou (5), vyskytlo se i základní (2) a vysokoškolské (2) vzdělání. Tato skupina 

sloužila k porovnání potřeb seniorek, které mají odlišný životní styl a hodnotový systém, ale 

jsou zároveň obyvatelkami využívající pobytové zařízení sociálních služeb. Tímto srovnáním 

byly sledovány možnosti naplňování potřeb klientů sociálních služeb v závislosti na 

individuálním stylu života a specifické preferenci životních hodnot.  

 

 

 



51 

 

2.6 Vyhodnocení empirického šetření 

2.6.1 Vyhodnocení standardizovaného dotazníku 

 

Vyhodnocení položky č. 1:  

Kolik je Vám let? 

 

Na tuto položku odpovědělo 59, tedy 100 % respondentek. Nejmladší byla seniorka 

z domova pro seniory ve věku 72 let, nejstarší byla řeholní sestra ve věku 97 let. Nejvíce 

zastoupena byla věková skupina od 85 do 89 let, kterou tvořilo celkem 25 seniorek, tedy 42 % 

všech respondentek.  Byla to také nejčastější odpověď ve skupině seniorek využívajících 

sociální služby a to domova pro seniory nebo charitních domovů. V Domově pro seniory 

Chodov byl průměrný věk zkoumaného vzorku seniorek 87 let, v charitních domovech to pak 

bylo 83,5 let věku. Řeholnice, žijící ve svém přirozeném prostředí kláštera měly průměrný 

věk 83,33 let. Nejčastější věkové rozmezí zde bylo mezi 80 – 84 lety. Tabulka č. 1 ukazuje 

četnost výskytu jednotlivých věkových rozmezí v celkovém počtu respondentek a 

procentuální zastoupení. Graf č. 1 vizuálně znázorňuje rozložení zkoumaného vzorku podle 

věku. 

 

 

 

skupina A  

obyvatelky 

charitního 

domova 

B  

řeholní sestry v 

klášteře 

C  

obyvatelky 

domova pro 

seniory 

absolutní 

četnost 

celkem 

relativní 

četnost 

celkem 

věk 

 
ni fi     ni fi ni fi  ni fi 

70-74 let 0 0% 0 0% 1 6% 1 2% 

75-79 let 3 11% 2 13% 0 0% 5 8% 

80-84 let 6 21% 8 53% 2 13% 16 27% 

85-89 let 13 46% 4 27% 8 50% 25 42% 

90-94 let 5 18% 1 7% 5 31% 11 19% 

95-100 let 1 4% 0 0% 0 0% 1 2% 

Tabulka č. 1 

 

ni  absolutní četnost 

fi  relativní četnost 
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Graf č. 1 Kolik je Vám let? 

 

 

 

Vyhodnocení položky č. 2: 

 Kde nyní žijete? 

 

Na tuto položku odpovědělo 59 tedy 100 % respondentek. 28 řeholních sester bydlí 

v charitním domově, 15 řeholních sester bydlí v klášteře mimo sociální službu, tedy ve svém 

přirozeném prostředí, a 16 seniorek jsou obyvatelkami domova pro seniory. Hlavní skupinu 

respondentek, kterými se především zabývá tato výzkumná práce, tvoří řeholní sestry 

z Charitního domova v Praze Krči (13 řeholnic) a v Kardašově Řečici (15 řeholnic) 

v celkovém počtu 28 řeholnic (47 % respondentek). Pro porovnání hypotéz se výzkumného 

šetření zúčastnilo 15 řeholních sester (25 % respondentek), žijících v samostatných řeholních 

komunitách v Českých Budějovicích (6 řeholnic) a v Hradci Králové (9 řeholnic). Skupina 

těchto řeholních sester žije mimo sociální službu ve svém přirozeném prostředí. Je třeba 

zdůraznit, že i tyto řeholnice, v souladu s praktikami komunistického režimu, žily v minulosti 

v charitním domově, ale pro postupné snižování počtu obyvatelek byl zrušen ještě před 

zaváděním standardů kvality sociálních služeb. Jejich život probíhá doposud v rodinné 

atmosféře řeholní komunity. 

Poslední sledovanou skupinu tvořilo 16 seniorek z Domova pro seniory Chodov (27 % 

všech respondentek). Tabulka č. 2 ukazuje přehled respondentek v jednotlivých skupinách. Je 

doplněna grafem č. 2, který znázorňuje zastoupení jednotlivých skupin. 
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skupina  ni fi     

A Charitní domov pro řeholnice 28 47,5 % 

B přirozené prostředí kláštera 15 25 % 

C domov pro seniory 16 27,5 % 

 

Tabulka č. 2 
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Graf č. 2 Kde nyní žijete? 

 

 

 

 

 

Vyhodnocení položky č. 3:  

 

Jaký je Váš stav? 

 

 

 Na položku č. 3 odpovědělo 59 respondentek (100%). Ve skupině A a B byla jednotná 

odpověď daná již samotných charakterem zkoumaného vzorku. Výzkumu se, jak tabulka č. 3 

přehledně znázorňuje, zúčastnilo celkem 43 řeholnic, které tvořily 73 % všech respondentek. 

Skupina C byla pestřejší v odpovědích. Z počtu 16 seniorek (100 %) jedna seniorka uvedla, že 

je vdaná (6 %), jedna je rozvedená (6 %) a většina dotázaných jsou vdovy (88 %). Celkově 

pak tabulka č. 3 ukazuje, že z celkového počtu 59 dotazovaných je nejvíce řeholních sester 

(73 %) a vdov (24 %).   
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skupina A  

obyvatelky 

charitního 

domova 

B 

 řeholní sestry 

v klášteře 

C  

obyvatelky 

domova pro 

seniory 

absolutní 

četnost 

celkem 

relativní 

četnost 

celkem 

stav ni fi     ni  ni fi fi ni fi 

vdaná 0 0 % 0 0 % 1 6% 1 2% 

vdova 0 0 % 0 0 % 14 88% 14 24% 

rozvedená 0 0 % 0 0 % 1 6% 1 2% 

svobodná 0 0 % 0 0 % 0 0% 0 0% 

řeholnice 28 100 % 15 100 % 0 0% 43 73% 

 

Tabulka č. 3 
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Graf č. 3 Jaký je váš stav? 

 

 

Vyhodnocení položky č. 4. 

Pokud jste odpověděla na předchozí otázku poslední variantou, uveďte, prosím, kolik 

roků jste řeholnicí (počítáno od obláčky
26

). 

 

Na tuto filtrovací otázku odpověděly pouze řeholní sestry, tedy respondentky ze 

skupiny A a B. Celkový počet odpovědí je 43 (100%). Řeholní sestry žijící v charitním 

domově jsou v době výzkumného šetření členkami kongregace průměrně 62,28 let. Řeholnice 

žijící v klášteře jsou členkami průměrně 59,4 let. Většina byla přijata do řeholního 

společenství ještě před centralizací řeholních sester, která proběhla z příkazu komunistického 

režimu v letech 1950-1953, a před zákazem přijímání dorostu. Řeholnice přijaté do 

kongregace po tomto roce již vstoupily tajně, bez vědomí státních úřadů. Novicky zadržené 

                                                 
26

 "Obláčka" je termín pro slavnostní převzetí řeholního oděvu a oblečení se do něj jako symbolu přináležitosti 

ke konkrétnímu řeholnímu společenství.  
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při násilném přepadení klášterů v roce 1950 musely odejít do civilu a některé z nich celé roky 

čekaly, až se situace uvolní. Poslední příležitostí bylo přechodné uvolnění poměrů v naší 

republice v letech 1968-70, kdy do kongregace vstoupilo asi 15 nových sester. Ze svědectví 

řeholnic vyplývá, že některé skutečně čekaly na tuto příležitost celých 20 a více let. Teprve po 

sametové revoluci a změně poměrů v naší zemi bylo umožněno legální přijímání dorostu do 

všech řádů a kongregací v tehdejší ČSFR. Nejkratší uváděnou dobou řeholního života u 

zkoumaných řeholnic bylo 22 let. Nejdéle jsou řeholní sestry členkami kongregace 

úctyhodných 78 let. Souhrnně u všech dotazovaných řeholních sester je průměrná celková 

délka členství v kongregaci 60 let. Před násilnou centralizací řeholnic vstoupilo do 

kongregace z celkového počtu 43 respondentek (100 %) 35 řeholnic (82 %) a 8 řeholnic (18 

%) nastoupilo později buď tajně, bez vědomí státních úřadů nebo v době uvolnění režimu.   

 

 

skupina A 

obyvatelky charitního 

domova 

B 

řeholní sestry v klášteře 
celkem 

kolik let jste 

řeholnicí 
ni fi ni fi ni   fi  

0-41 let 2 7% 2 13% 4 9% 

42-60 let 4 14% 0 0% 4 9% 

61-78 let 22 79% 13 86% 35 82% 

 

Tabulka č. 4 
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Graf č. 4 Kolik let jste řeholnicí? 
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Vyhodnocení položky č. 5. 

Jaké je Vaše vzdělání? 

 

Na tuto položku odpovědělo 59 respondentek (100%). Z tabulky č. 5 vyplývá, že 

základní vzdělání uvedlo 12 (21 %) respondentek. Do možnosti středního odborného vzdělání 

byly řazeny mimo jiné i absolventky učitelských ústavů, které v té době nebyly ukončeny 

maturitní zkouškou, přesto opravňovaly absolventky k výchově a vyučování dětí. Tuto 

kategorii zvolilo 15 řeholnic a sedm seniorek z domova pro seniory, tedy celkem 22 (37 %) 

účastnic výzkumu. Úplné střední vzdělání s maturitou uvedlo 16 (24 %) respondentek. Dvě 

seniorky z domova pro seniory uvedly vyšší odbornou školu. Tyto odpovědi byly zahrnuty do 

položky úplné střední vzdělání s maturitou. Vysokoškolské vzdělání uvedlo 9 (15 %) 

respondentek. Jak z tabulky č. 5 vyplývá, nejvíce zastoupenou skupinou byly respondentky se 

středním odborným vzděláním.  

 

 

skupina A  B  C  absolutní 

četnost 

celkem 

relativní 

četnost 

celkem 

vzdělání ni fi     ni fi ni fi ni fi 

základní 5 18 % 5 33 % 2 13% 12 21 % 

střední odborné 11 39 % 4 27 % 7 44% 22 37 % 

úplné střední 

s maturitou 

 

7 25 % 

 

4 27 % 5 31% 

 

16 27 % 

vysokoškolské 5 18 % 2 13 % 2 13% 9 15 % 

 

Tabulka č. 5 
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Graf č. 5 Jaké je Vaše vzdělání? 
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Vyhodnocení položky č. 6 

Co z následujících variant můžete zahrnout do svých všeobecných niterných potřeb?  

potřeba dobrých mezilidských vztahů  

potřeba milovat a být milována 

potřeba dobrých vztahů v rodině (komunitě) 

potřeba nebýt osamělá  

potřeba krásy (výtvarné umění, okolní prostředí, příroda) 

potřeba umění (divadlo, hudba, sledování televizních pořadů) 

potřeba informací o událostech ve světě 

jiné 

 

V této polouzavřené položce bylo uvedeno sedm variant a možnost doplnění podle 

názorů respondentek v možnosti „jiné“. Mezi všeobecné niterné potřeby byla zahrnuta 

potřeba dobrých mezilidských vztahů, kterou uvedla většina, tedy 54 (92 %) respondentek. 

Druhou nejčastěji jmenovanou potřebou byla dle tabulky č. 5 potřeba dobrých vztahů v rodině 

nebo v komunitě, kterou uvedlo celkem 52 (88 %) respondentek. Z výsledků vyplývá, že 

mezilidské vztahy považuje většina seniorek za velmi důležité pro svůj život.  Dalšími velmi 

často uváděnými odpověďmi byla potřeba být informována o událostech ve světě (44 

odpovědí - 75 %) a potřeba krásy (43 odpovědí - 73 %). Dále následovala nejčastěji potřeba 

milovat a být milována (41 odpovědí – 69 %), potřeba nebýt osamělá (37 odpovědí – 63 %). 

V pořadí nejmenší absolutní četnosti byla potřeba umění, kterou však přesto zvolilo více než 

polovina respondentek (36 odpovědí – 61 %). Při porovnání odpovědí v jednotlivých 

skupinách je zjevně pro skupinu C nejdůležitější potřeba dobrých mezilidských vztahů (100 

% seniorek) a o dvě respondentky méně se vyjádřilo pro dobré vztahy v rodině a pro potřebu 

krásy (14 seniorek – 88 %). Podobně i ve skupině B je nejdůležitější potřeba dobrých 

mezilidských vztahů (14 řeholnic – 93 %) a vztahů v komunitě (11 řeholnic – 73 %). Nejméně 

důležitou potřebou je pro tyto řeholnice potřeba umění a nebýt osamělá (shodně 6 řeholnic – 

40 %). Ve skupině A se vyslovily nejčastěji řeholní sestry z charitních domovů pro potřebu 

dobrých vztahů se svými nejbližšími v komunitě (27 řeholnic – 96 %) a druhé v pořadí byly 

mezilidské vztahy (24 řeholnic – 86 %). I v této skupině řeholnic se nejméně často vyskytla 

potřeba umění (16 řeholnic – 57 %). Mezi skupinu „jiné“ doplnily řeholnice z charitních 

domovů potřebu vstřícnosti spolusester při komunikaci s nedoslýchavou osobou; potřebu 

účastnit se výletů, zájezdů a dovolených; potřebu lidského dobrotivého srdce, které se vycítí 
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v jednání a potřebu dobrých vztahů ke spolubydlícím. Jedna respondentka ze skupiny B 

uvedla potřebu dobré četby. Pro obyvatelky domova pro seniory ze skupiny C byla mimo 

nabízené možnosti důležitá četba, zdraví, duchovní život, cestování a možnost osobně pomoci 

a posloužit druhým. 

 

 

 

skupina A  

obyvatelky 

charitního 

domova 

B 

 řeholní sestry 

v klášteře 

C  

obyvatelky 

domova pro 

seniory 

absolutní 

četnost 

celkem 

relativní 

četnost 

celkem 

niterné 

potřeby 

ni fi     ni fi  ni fi ni fi 

mezilidské 

vztahy 24 86% 14 93% 16 100% 54 92% 

milovat a být 

milována 22 79% 7 47% 12 75% 41 69% 

dobré vztahy 

v rodině 27 96% 11 73% 14 88% 52 88% 

nebýt osamělá 19 68% 6 40% 12 75% 37 63% 

potřeba krásy 22 79% 8 53% 13 81% 43 73% 

potřeba umění 16 57% 6 40% 14 88% 36 61% 

potřeba 

informací 23 82% 8 53% 13 81% 44 75% 

jiné 4 14% 1 7% 6 38% 11 19% 

 

 Tabulka č. 6 
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Graf č. 6 Jaké jsou Vaše niterné potřeby? 
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Vyhodnocení položky č. 7 

Co z následujících variant můžete zahrnout do svých duchovních potřeb? 

potřeba naplnění smyslu života 

potřeba odpuštění a smíření 

potřeba řádu a spravedlnosti 

potřeba mít pro co/koho žít 

potřeba mít příležitost k rozhovoru s chápajícím člověkem 

potřeba víry 

jiné 

 

Na tuto otázku odpovědělo 59 respondentek (100 %). Měly možnost použít libovolnou 

kombinaci ze šesti nabízených variant nebo doplnit do položky „jiné“ jak přehledně ukazuje 

tabulka č. 6. U řeholnic v Charitním domově bylo nejčastější odpovědí potřeba víry (27 

řeholnic – 96 %) a potřeba odpuštění a smíření (27 řeholnic – 96 %). Další často uváděnou 

potřebou v této skupině byla potřeba řádu a spravedlnosti a mít pro co/koho žít. Obě položky 

se vyskytly u 26 řeholnic (93 %). Jedna řeholnice v této položce nevyplnila žádnou 

z možností, ale vyjádřila se, že touží být užitečnou komunitě do posledního dech, pokud to 

zvládnou tělesné síly. Řeholnice doplnily ještě potřebu „vyprošovat víru a poznání i druhým 

málo věřícím a nešťastným duším“(skupina A) a „potřebu umět dávat lásku“ (skupina B). Ve 

skupině B byl shodně zaznamenán nejčastější výskyt potřeby víry u 14 řeholnic (93 %) a 

potřeby odpuštění a smíření u 12 řeholnic (80 %). Nejméně často byla u skupiny A i B 

uváděna potřeba mít příležitost k rozhovoru s chápajícím člověkem, jak ukazuje tabulka č. 6. 

Je tady zřejmé, že obě skupiny řeholních sester mají podobné preference potřeb ve 

spirituální oblasti, které nejsou ovlivněny využíváním sociálních služeb. Jiná situace byla 

zjištěna v domově pro seniory. Respondentky ze skupiny C preferují potřebu mít pro co/koho 

žít ve sto procentech dotázaných. Hned druhou v pořadí četnosti byla uváděna potřeba 

naplnění smyslu života a potřeba mít příležitost k rozhovoru s chápajícím člověkem (13 osob 

– 81 %). Pak následuje potřeba odpuštění a smíření ve 12 případech (75 %). Nejméně pociťují 

seniorky potřebu řádu a spravedlnosti a potřebu víry (11 osob – 69 %). Pořadí preference 

potřeb je ve srovnání s řeholnicemi skoro opačné. Seniorky doplnily k této položce přání, aby 

„se na sebe lidi nezlobili“.  
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skupina A  

obyvatelky 

charitního 

domova 

B 

 řeholní sestry 

v klášteře 

C  

obyvatelky 

domova pro 

seniory 

absolutní 

četnost 

celkem 

relativní 

četnost 

celkem 

duchovní 

potřeby 

ni fi ni fi ni fi ni fi 

naplnění smyslu 

života 22 79% 10 67% 13 81% 45 76% 

odpuštění a 

smíření 27 96% 12 80% 12 75% 51 86% 

řádu a 

spravedlnosti 26 93% 11 73% 11 69% 48 81% 

mít pro co/koho 

žít 26 93% 11 73% 16 100% 53 90% 

příležitost 

k rozhovoru 15 54% 7 47% 13 81% 35 59% 

 

potřeba víry 27 96% 14 93% 11 69% 52 88% 

 

jiné 2 7% 1 7% 1 7% 4 7% 

 

Tabulka č. 7 
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Graf č. 7 Jaké jsou Vaše duchovní potřeby? 
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Vyhodnocení položky č. 8 

Co z oblasti praktikování své víry považujete za svou duchovní potřebu? 

možnost duchovní četby 

mít čas k rozjímání 

možnost navštěvovat kapli (místo k modlitbě) 

návštěva bohoslužeb  

společná modlitba 

možnost přijímání svátostí (svátost smíření, eucharistie aj.) 

možnost duchovních rozhovorů 

účast na duchovní obnově, exerciciích apod. 

jiné 

 

K této položce se většinou vyjadřovaly pouze respondentky, které v předešlé položce 

uvedly potřebu víry. Z celkového počtu 59 respondentek se vyjádřilo k této položce pouze 53 

respondentek (90 %). Dvě respondentky sice uvedly v předešlé položce potřebu víry, ale 

z nabízených možností jejího praktikování nevybraly žádnou. U skupiny A byla ve sto 

procentech uvedena potřeba mít možnost navštěvovat kapli, bohoslužby, přijímat svátosti, 

možnost společné modlitby a duchovních cvičení. Podobně i ve skupině B, kde ke 

jmenovaným potřebám náležela také potřeba mít čas k rozjímání. Nejméně často se u 

řeholních sester v obou skupinách objevovala potřeba duchovních rozhovorů, jak vyjadřuje 

tabulka č. 8. Odpovědi ve skupině seniorek z domova pro seniory byly ovlivněny tím, že na 

tuto položku odpovědělo jen 8 respondentek (50 %) Jejich výsledky uvádí tabulka č. 8. Pokud 

budeme považovat těchto devět seniorek za 100 % odpovědí, pak se potřeba navštěvovat 

místo k modlitbě – kapli, navštěvovat bohoslužby, mít možnost rozjímání, přijímání svátostí a 

společné modlitby vyskytla u 7 respondentek (87,5 %), pak následovala potřeba duchovní 

četby (5 seniorek – 62,5 %). Poslední byla potřeba duchovních rozhovorů, kterou uvedly 4 

respondentky (50 %) a duchovní obnova u dvou seniorek (25 %). Rozdíl v potřebě duchovní 

obnovy u řeholnic a u seniorek z domova pro seniory je dán povinností řeholnic podle 

řeholních pravidel zúčastnit se jednou ročně exercicií. Seniorky mají v tomto směru méně 

možností. Výrazná podobnost odpovědí ve všech skupinách respondentek opravdu 

praktikujících svou víru je dána křesťanskými zásadami způsobu života, které stírají rozdíly 

ve stavu řeholním a světském. Jedna z dotazovaných obyvatelek domova pro seniory vnímala 
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návštěvu kaple a bohoslužeb spíš jako vzpomínku na své dětství a z obdivu ke krásným 

duchovním stavbám, proto její odpověď nebyla zařazena do sledované položky jako potřeba 

praktikování své víry v uvedeném smyslu. Do položky „jiné“ zařadily řeholnice své přání: 

„jsem vděčná a udělá mi radost, když slyším něco pěkného z duchovního života“ dále potřebu 

žít ve společenství, šťastně umřít a přijít do nebe, potřebu adorace před Nejsvětější Svátostí
27

, 

poslech duchovních promluv a boj s individualizmem. Seniorky ze skupiny C vyjádřily 

potřebu denní modlitby v soukromí, modlitbu žalmů a breviáře, studium, nebo poslech rádia 

Proglas. V jednom případě se vyjádřila respondentka, že nemá kde své potřeby praktikování 

víry naplnit. Častým steskem při rozhovoru o těchto potřebách byly zdravotní obtíže, které 

jim znemožňují své potřeby plně naplnit.   

 

 

skupina A  

obyvatelky 

charitního 

domova 

B 

 řeholní sestry 

v klášteře 

C  

obyvatelky 

domova pro 

seniory 

absolutní 

četnost 

celkem 

relativní 

četnost 

celkem 

praktikování 

víry 

ni fi     ni fi  ni fi ni fi 

možnost 

duchovní četby 25 89% 14 93% 5 31% 44 75% 

mít čas 

k rozjímání 27 96% 15 100% 7 44% 49 83% 

možnost 

navštěvovat 

kapli 28 100% 15 100% 7 44% 50 85% 

návštěva 

bohoslužeb 28 100% 15 100% 7 44% 50 85% 

společná 

modlitba 28 100% 15 100% 7 44% 50 85% 

přijímání 

svátostí 28 100% 15 100% 7 44% 50 85% 

duchovní 

rozhovory 20 71% 12 80% 4 25% 36 61% 

duchovní 

obnova 28 100% 15 100% 2 13% 45 76% 

 

jiné 3 11% 2 13% 6 38% 11 19% 

 

Tabulka č. 8 

 

 

                                                 
27

 "Výstav Nejsvětější Svátosti – obřad, při kterém se vystaví Eucharistie v monstranci k adoraci věřících." 

(Petrosillo, 1998, str. 225). 

 



63 

 

Praktikování víry

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

duchovní

četba

rozjímání návštěva

kaple 

návštěva

bohoslužeb

společná

modlitba

přijímání

svátostí 

duchovní

rozhovor

duchovní

obnova

jiné 

A

B

C

 
Graf č. 8 Jaké jsou Vaše potřeby z oblasti praktikování své víry? 

 

 

 

Vyhodnocení položky č. 9: 

 

Myslíte si, že jsou Vaše duchovní potřeby dostatečně naplňovány? 

 

Na tuto otázku odpovědělo 56 respondentek (95 %). Většina, celkem 47 respondentek 

(80 %), uvedla kladnou odpověď. Odpověď nevím uvedlo 5 respondentek (8 %). Zápornou 

odpověď uvedly celkem čtyři respondentky (7 %). Jedna řeholnice z charitního domova 

odůvodnila svou odpověď slovy: „ať každý jde zkusit žít, jako se žije a pozná, co je třeba.“ 

Seniorky z domova pro seniory doplnily svůj názor slovy: „snažím se, aby byly, ale nejsou 

stoprocentní; potřebuji nějakého člověka k rozhovoru; chybí mi duchovní komunikace."  

Nevyplněná položka u 1 respondentky obsahovala poznámku: „někdy jo, někdy ne“. Tato 

odpověď nebyla započítána do celkové četnosti. Z tabulky č. 9 a grafu č. 9 tady jednoznačně 

vyplývá, že většina dotázaných se domnívá, že jsou jejich duchovní potřeby dostatečně 

naplňovány.  

  

 

skupina A  B  C  absolutní 

četnost 

celkem 

relativní 

četnost 

celkem 

dostatečné naplnění 

duchovních potřeb 
ni fi     ni fi ni fi ni fi 

ano 23 82% 15 100% 9 56% 47 80% 

nevím 3 11% 0 0% 2 13% 5 8% 

ne 1 4% 0 0% 3 19% 4 7% 

 

Tabulka č. 9 
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Graf č. 9 Myslíte si, že jsou Vaše duchovní potřeby dostatečně naplňovány?  

 

 

 

 

Vyhodnocení položky č. 10  

Co si myslíte, že by Vám pomohlo naplňovat Vaše duchovní potřeby co nejlépe? 

  

 Na tuto položku odpovědělo 54 respondentek (91,5 % z celkové četnosti). Tento základ 

budeme pro tuto položku uznávat jako 100 %. Některé respondentky proškrtnutím nebo 

slovně vyjádřily, že mají vše a ve spirituální oblasti jim nechybí nic. Ve skupině A to bylo 17 

řeholnic (61 % ze skupiny), ve skupině B tři řeholnice (20 % ze skupiny) a ve skupině C to 

byly dvě seniorky (12,5 % ze skupiny). V celkovém pohledu se jednalo o 22 respondentek (41 

%). Ostatní vyjádřily svůj názor slovně.  

 Ve skupině A se vyskytly tyto odpovědi: „Když jsem měla možnost vidět povzbuzující 

příklady k dobrému životu“, „vylepšení sluchu“, „klid“ (uvedeno 2x), „ohledně budoucnosti 

spoléhám na prozřetelnost Boží“, „jít do nebe“, „soustředěnost“, „modlitba“; „exercicie“; 

„abych měla Pána Ježíše hodně ráda a abych hodně duší k Pánu Bohu přivedla“; „mít 

důvěru jedna k druhé“.   

Řeholnice ze skupiny B by chtěly mít víc času na modlitbu, občasný duchovní 

pohovor, duchovní četbu, pevnou víru, naději a lásku, dobré soužití v řeholním společenství, 

větší lásku k Pánu Bohu, aby to člověk dělal doopravdy celým srdcem, aby se jen 
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"neúčastnil", potřebují Boží milost, snaží se bojovat s vlastním individualizmem, aby uměly 

správně řadit hodnoty. Třikrát se objevila potřeba modlitby a ve dvou případech potřeba víry. 

 Ve skupině C byla tato položka v pěti případech nevyplněna. Častěji se objevovaly 

stesky na omezenou mobilitu, jež seniorce znemožňuje návštěvu bohoslužeb (uvedeno 3x) a 

jednou respondentka uvažuje, že by zašla do kostela. Seniorky touží po scházení se s věřícími 

ve společenství, po modlitbě, větším uplatnění ve farnosti nebo po naslouchajícím člověku 

k rozhovorům. Mezi odpověďmi se dále vyskytla touha po vhodném „prostředí, ve kterém 

žiji“ a názor, že „nejdůležitější jsou pro mě děti“.  

 

 

Vyhodnocení položky č. 11 

 

Jak byly naplňovány, podle Vašeho názoru, Vaše niterné potřeby (obsažené v otázce č. 

6) před umístěním do domova pro seniory (charitního domova) a jak jsou naplňovány 

nyní?  

 

 Tato škálovací otázka obsahovala dvě vizuální úsečky o délce 10 cm, na kterých 

respondentky vyznačily nakolik si myslí, že jsou naplněny jejich niterné potřeby. První 

úsečka hodnotila stav před přijetím do pobytového zařízení sociálních služeb a druhá byla 

zaměřena na nynější stav. V případě skupiny B, kdy respondentky žily ve svém přirozeném 

prostředí, byl zjišťován pouze nynější stav naplnění niterných potřeb.    

Skupina A uvedla hodnoty první úsečky, jejichž průměr byl 7,6. Ve skupině C byly hodnoty o 

něco menší. Aritmetický průměr byl 7,2.  

Pro zhodnocení nynějšího pocitu naplnění niterných potřeb uváděly řeholnice ze skupiny A 

hodnoty, kde byla naměřena průměrná hodnota 8,5. Ve skupině B řeholnic z kláštera byly 

uvedeny v průměru hodnotu 9. Skupina C tvořená seniorkami z domova pro seniory uváděla 

hodnoty, kde průměr činil 5,7.  

 

Co se týká míry spokojenosti, je zřejmé, že řeholní sestry vykazují vyšší míru 

spokojenosti s naplňováním svých niterných potřeb, než seniorky v domově pro seniory a to 

jak v době před přijetím do zařízení, tak i nyní. Současný stav naplnění zmiňovaných potřeb 

nejlépe hodnotily řeholnice žijící ve svém klášteře a to průměrně hodnotou 9.  

 

 



66 

 

 

Vyhodnocení položky č. 12:  

Jak byly naplňovány, podle Vašeho názoru, Vaše duchovní potřeby (obsažené v otázce č. 

7) před umístěním do domova pro seniory (charitního domova) a jak jsou naplňovány 

nyní?  

 

Tato škálovací položka byla opět formou dvou úseček o délce 10 cm. Respondentky 

označily bodem na úsečkách pocit naplnění svých duchovních potřeb před přijetím do 

zařízení a nyní. Skupina A uvedla tyto hodnoty, jejichž průměrná hodnota byla 8,7. 

Respondentky skupiny C uváděly hodnoty, kde průměrná hodnota odpovídala číslu 7. 

Ve skupině A je průměrná hodnota nynějšího pocitu naplnění duchovních potřeb 9,3. 

Řeholnice žijící ve svém přirozeném prostředí kláštera vnímají naplnění duchovních potřeb 

průměrně jako hodnotu 9,7. Seniorky ze skupiny C uvádějí průměrně hodnoty pocitu naplnění 

duchovních potřeb jako 6,9.  

 

Jak naznačují průměrné hodnoty, jsou řeholnice všeobecně spokojenější 

s naplňováním svých duchovních potřeb než seniorky z domova pro seniory. Nynější stav 

spokojenosti je u řeholnic z charitních domovů dokonce vyšší, než byl před nástupem do 

zařízení. To svědčí o vysoké úrovni péče charitního domova o duchovní potřeby svých 

obyvatelek. Seniorky v domově pro seniory hodnotí naplňování svých duchovních potřeb 

přibližně stejně jako před přijetím do tohoto pobytového zařízení. Tím je naznačeno, že jejich 

možnosti jsou nyní na úrovni, jakou měly ve svém přirozeném prostředí a nejsou tedy sociální 

službou omezeny.  

 

 

Vyhodnocení položky č. 13: 

Jak byly naplňovány, podle Vašeho názoru, Vaše potřeby z oblasti praktikování své víry 

(obsažené v otázce č. 8) před umístěním do domova pro seniory (charitního domova) a 

jak jsou naplňovány nyní?  

 

Na tuto škálovací otázku neodpovídaly respondentky, které necítí potřebu víry a jejího 

praktikování. Tato skutečnost je důvodem uvádění pouze hodnot vyznačených na úsečkách.  
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Řeholní sestry ze skupiny A uvedly v průměru hodnotu pocitu naplnění potřeb 

praktikování víry 8,9. Ve skupině C vyznačilo hodnotu pouze devět seniorek. 

Průměrná hodnota z těchto devíti odpovědí je 7,6.  

Současný stav naplnění potřeb z oblasti praktikování své víry hodnotily řeholnice ze 

skupiny A průměrnou hodnotou 9,3. Řeholnice ze skupiny B uvedly, že průměrná hodnota 

naplnění potřeb z oblasti praktikování víry je 9,8. Ve skupině C odpovědělo devět seniorek 

hodnotami, které ukazují na to, že průměrná hodnota pocitu naplnění potřeb v oblasti 

praktikování své víry u nich odpovídala pouze číslu 6. 

Vysoká hodnota naplnění potřeb praktikování víry u řeholnic svědčí o jejich 

spokojenosti s nabízenými možnostmi jak v prostředí kláštera, tak i v charitním domově. 

Seniorky z domova pro seniory mají menší spektrum možností a podle rozhovorů je častou 

příčinou také omezená mobilita a zdravotní stav.  

 

 

Vyhodnocení položky č. 14 

Jak si konkrétně představujete, že se má pečovat o Vaše duchovní potřeby?  

možnost rozhovoru o niterných věcech 

možnost návštěvy duchovního 

možnost návštěvy kaple 

možnost praktikování své víry (svátosti, dodržování řeholních pravidel) 

možnost ztišení a modlitby 

jiné (vyjmenujte) 

 

 Tato polouzavřená položka nabízela pět možností, kterou mohly respondentky volně 

kombinovat, a variantu „jiné“, v níž mohly svými slovy doplnit konkrétní představy o 

spirituální péči. Na tuto položku odpovědělo 55 respondentek (v tomto případě 100 %). Čtyři 

seniorky tuto položku nevyplnily vůbec a tím je relativní četnost ve skupině C ovlivněna. Pro 

tabulku č. 8 byla použita relativní četnost v přepočtu na celkový počet respondentek 

v konkrétní skupině bez přihlédnutí k nevyplněným položkám. Řeholní sestry shodně uvedly 

ve sto procentech svou představu péče zahrnující možnost návštěvy kaple, možnost 

praktikování své víry přijímáním svátostí a dodržováním řeholních pravidel a možnost ztišení 

a modlitby. Důležitá je i návštěva duchovního (A - 75 %, B - 87 %). Nejméně z nabízených 

variant byla uváděna u všech tří zkoumaných skupin možnost rozhovoru o niterných věcech 

(30 osob – 54,5 %). U seniorek z domova pro seniory byla nejčastější odpovědí (9 osob – 
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75%) možnost ztišení a modlitby. V celkovém kontextu odpovědí byla hned v šesti případech 

(50 %) vyjádřena touha mít možnost rozhovoru o niterných věcech, která může souviset i 

s potřebou seniorek nebýt sama, jak vyplynulo z tabulky č. 6.  Mezi další návrhy pro 

uspokojování spirituálních potřeb uváděly řeholnice z charitních domovů četbu, exercicie 

nebo i názor, že „prospěje vhodné upozornění a dobrý příklad druhých“. Jedna řeholní sestra 

z kláštera uvedla duchovní cvičení. Pestřejší byly názory seniorek ze skupiny C, které uvedly: 

„Stačí mi večer se pomodlit“; „společenství a setkávání se s ostatními věřícími“; „sloužit 

Bohu jako laik ve farnosti“; „příprava na smrt“; „kulturní vyžití“; „cestování“.  

 

  

 

skupina A  B  C  Absolutní 

četnost 

celkem 

relativní 

četnost 

celkem 

jak si představujete 

spirituální péči 

ni fi     ni fi ni fi ni fi 

niterný rozhovor  14 50% 10 67% 6 38% 30 51% 

návštěvy 

duchovního 21 75% 13 87% 5 31% 39 66% 

návštěvy kaple 28 100% 15 100% 7 44% 50 85% 

praktikování víry 28 100% 15 100% 7 44% 50 85% 

ztišení a modlitba 28 100% 15 100% 9 56% 52 88% 

jiné 3 11% 1 7% 6 38% 10 17% 

 

Tabulka č. 10 
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Graf č. 10 Jak si představujete, že se má pečovat o Vaše duchovní potřeby? 
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Vyhodnocení položky č. 15: 

Co Vám nejvíce chybí k pocitu spokojenosti s naplněním Vašeho života? 

   

Tato otevřená otázka umožnila respondentkám zamyslet se nad pocitem spokojenosti 

s naplněním života. Ve 31 případech (53 %) uvedly respondentky buď přeškrtnutím, nebo 

slovy, že jsou spokojené a nic jim nechybí.  Častou odpovědí bylo vyjádření deficitu zdraví 

(10 řeholnic a tři seniorky – 22 %). U řeholních sester ve skupině A se objevovaly tyto 

odpovědi: 19krát vyjádřily, že jim nic nechybí (68 %); pěti řeholnicím schází zdraví (18 %), 

jednotlivým respondentkám pak vadí rychlé tempo, chybí vědomí, že člověk nevyužil všeho, 

aby ten život byl kvalitnější; nebo postrádá pocit vyvinutí vlastní snahy. Z dalších odpovědí 

se objevila slova: „Přeji si jen víc lásky a sloužit Pánu Bohu s radostí!“ „Můj vysoký věk mi 

pomáhá být bdělou a připravenou na brzké zavolání Pána.“. 

Ve skupině B uvedly řeholnice deficit zdraví v pěti případech (33 %), svou 

spokojenost vyjádřily slovy „nic mi nechybí“ hned v šesti případech (40 %). Z dalších 

odpovědí řeholním sestrám chybí: „síla mládí“; „odvaha mladých let“; „čas; „větší 

opravdová láska k Pánu Bohu, té není nikdy dost“; „vyvarování se individualizmu“. 

Seniorky ze skupiny C vyjádřily, že jim nic nechybí v šesti dotaznících (37,5 %) a 

deficit zdraví uvedly tři seniorky (19 %). U jednotlivých odpovědí byla zaznamenána potřeba 

rozhovoru s někým a stesk nad nedostatečným přístupem obyvatel ke katolické víře. Dále 

vyjadřovaly seniorky starosti o své příbuzné např. slovy: „vadí mi nedostatek víry v rodině“, 

„chybí mi děti, protože jsou moc daleko“; „chybí rodina“, „finance na cestování“, „lidské 

vztahy – to není“. 

 

Vyhodnocení položky č. 16. 

Kdo si myslíte, že by nejlépe mohl uspokojit Vaše duchovní potřeby?  

zdravotnický personál 

sociální pracovník 

psycholog 

duchovní (kněz) 

spolusestra 

příbuzný 

jiné (vyjmenujte) 
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Na tuto položku odpovědělo 54 respondentek (91,5 %). Nejčastěji byl jako vhodný 

člověk k uspokojování spirituálních potřeb zvolen duchovní (kněz) a to ve 43 případech, což 

je 80 % z vyplněných položek. Nejméně si přejí respondentky pomoc ve spirituální oblasti od 

sociálního pracovníka nebo psychologa (shodně výskyt čtyřikrát – 7 % dotázaných). Tabulka 

č. 10 ukazuje konkrétní četnosti. 

Skupina A vykázala všechny možnosti odpovědí. Nejdůležitější je pro tyto řeholnice 

služba kněze (24 osob – 86 %) a pomoc spolusester (13 osob – 46 %). Dále byla podle 

absolutní četnosti významná role příbuzných (9 řeholnic – 32 %) a zdravotnického personálu 

(6 osob – 21 %). Volba zdravotnického personálu jako poskytovatele spirituální péče byla 

částečně ovlivněna i skutečností, část těchto zaměstnanců jsou řeholní sestry. Pouze v jednom 

případě byl uveden psycholog (4 %). Do varianty „jiné“ řeholnice uvedly: „Pán Bůh“; třikrát 

byl uveden „Pán Ježíš“; z dalších odpovědí se pak vyskytly slova: „představená“; „to záleží 

na každém z nás“; „neteř“, „spolupacientky z nemocnice a lázní“. 

Ve skupině B byla třináctkrát uvedena odpověď: duchovní (87 %) a desetkrát 

spolusestra (67 %). Jednou byl uveden „život v komunitě“ (7 %). Seniorky ze skupiny C 

nejčastěji uvedly duchovního (šest seniorek - 38 % všech členek skupiny, ale 45 % 

z vyplněných položek této skupiny) a příbuzné (4 seniorky – 25 % všech a 36 % z 

vyplněných). Z pochopitelných důvodů byl termín „spolusestra“ pro seniorky neobvyklý a 

proto se objevil pouze v jednou případě (7 %).   Pět seniorek se k této otázce nevyjádřilo 

vůbec (31 %) a jedna uvedla do položky „jiné“ tvrzení, že „s každým rozumným člověkem se 

můžeme obohatit“. 

 

 

skupina A  B  C  absolutní 

četnost 

celkem 

relativní 

četnost 

celkem 

kdo má uspokojit 

spirituální potřeby 

ni fi     ni fi ni fi ni fi 

zdravotnický 

personál 6 21% 0 0% 3 19% 9 15% 

sociální pracovník 2 7% 0 0% 2 13% 4 7% 

psycholog 1 4% 0 0% 3 19% 4 7% 

duchovní (kněz) 24 86% 13 87% 6 38% 43 73% 

spolusestra 13 46% 10 67% 1 6% 24 41% 

příbuzný 9 32% 0 0% 4 25% 13 22% 

jiné 5 18% 1 7% 2 13% 8 14% 

 

Tabulka č. 11 
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Graf č. 11 Kdo by nejlépe mohl uspokojit Vaše duchovní potřeby? 

 

 

 

Vyhodnocení položky č. 17: 

 

Jakou další kategorii pracovníků byste uvítala pro naplňování Vašich duchovních 

potřeb? 

 

Tuto položku vyplnily pouze dvě respondentky (3 % všech respondentek). Ostatní 

položku nevyplnily vůbec nebo jejím proškrtnutí či slovně vyjádřily, že další kategorii 

pracovníků pro poskytování spirituální péče si nepřejí. Ve skupině A odpověděla jedna 

řeholnice, že by tuto péči očekávala od své představené. Druhá odpověď byla ve skupině C, 

kdy dotyčná seniorka vyjádřila přání, aby tuto péči zastávala řeholní sestra. Můžeme se 

domnívat, že tato odpověď mohla být reakcí na řeholní oděv autorky tohoto výzkumu, který 

měla přirozeně na sobě i při distribuci dotazníků a provádění interview.  

 

 

Vyhodnocení položky č. 18: 

Chcete mi ještě něco v souvislosti s Vašimi duchovními potřebami sdělit? 

 

 Na tuto položku odpovědělo pouze osm respondentek (14 %). Ostatní respondentky 

již necítily potřebu něco dalšího sdělovat. Ve skupině A zazněla tato přání: „Abych se ještě 

víc snažila v tom duchovním“; „abychom byli lidmi, a když duchovními, ať to vyzařuje“; 

„Aby byl Pán Ježíš naším životem hodně oslaven, abychom neklesaly a naplnily jeho plán 
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s námi“; „aby Pán Bůh všechno dobře řídil“; „jsem nadmíru šťastná“; „vážím si možností, 

které máme k dispozici i péče, které se nám dostává“. Řeholnice ze skupiny B se k této otázce 

nevyjádřily vůbec (100 %). Ve skupině C se objevily pouze dvě odpovědi: „Když mám rádio 

Proglas, tak mi už nic nechybí“; „chtěla bych vše vrátit nazpátek“. 

 

 

 

2.6.2 Vyhodnocení rozhovorů 

 

Pro kvalitativní výzkum metodou strukturovaného nestandardizovaného rozhovoru 

bylo použito sedm otevřených otázek, kladených všem respondentkám. Celkový počet 

interview je tedy 59 (100 %). Výzkumnou práci však nelze pro omezené možnosti rozsahu 

bakalářské práce zpracovat vyčerpávajícím způsobem, proto se omezíme na zjednodušené 

celkové hodnocení rozhovorů. V závěru budou uvedeny tři příklady rozhovorů jako zástupci 

všech tří skupin výzkumného vzorku.  

 

 

Vyhodnocení otázky č. 1  

Co si myslíte, že znamená pojem „duchovní potřeby“? 

 

Pro většinu respondentek z řad řeholních sester je pojem duchovní potřeba spojen s 

modlitbou nebo rozjímáním (A-8, B-5) a přijímáním svátostí (A-16, B-4), které byly buď 

zmíněny všeobecně, nebo jednotlivě (zpověď 4x, svaté přijímání 2x), jako "to, co nám zpro-

středkovává kněz" (3x), případně jako účast na mši svaté (5x). Vícekrát se objevuje též důraz 

na četbu, především Písmo svaté (A-5, B-2), třikrát bylo zmíněno u starší katolické generace 

velmi oblíbené rádio Proglas a jednou televize. Tři osoby odpověděly, že neví, co jsou du-

chovní potřeby, jiné odpovídaly více obecně (víra, náboženství, duchovní život, to, co zasahu-

je nitro člověka). Za svou duchovní potřebu však řeholnice nepovažují jen spojení s Bohem 

(3x) a poznávání Krista (1x), ale též hudbu (3x), přírodu, kulturu a lidské společenství (1x). 

Ukázala se i poměrně vysoká role řeholní autority u starší generace sester, neboť dvakrát byly 

mezi prioritami duchovních potřeb uvedeny představené, konkrétně jejich vzor a povzbuzení, 

a jednou řeholní pravidla. 
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Také v případě respondentek skupiny C byla nejčastěji zmiňovanou potřebou víra 

v Boha (6x). Modlitba se v odpovědi objevila jedenkrát, stejně jako svátosti. Tři osoby odpo-

věděly, že neví, další formulace byly méně konkrétní: „naplnění duše“, „vše mimo fyzické 

potřeby“, „je to důležité“ a „to, co mi scházelo“. 

 

Vyhodnocení otázky č. 2 

Co si myslíte, že je pro Vás nejdůležitější v životě, pro co stojí za to žít?  

 

Nejdůležitější životní hodnotou, pro kterou stojí za to žít, je pro osm respondentek 

skupiny A a tři respondentky skupiny B Bůh, další se vyjádřily podobně ve stejném smyslu: 

plnění vůle Boží (3x), rozhovor s Ježíšem a Pannou Marií (2x), modlitba (1x). Celkem pětkrát 

je za nejvyšší hodnotu označena láska a čtyřikrát víra, pětkrát pak věčný život. Stejný počet 

řeholnic uvedl vedle nadpřirozené dimenze také službu druhým (5). Ve dvou odpovědích je za 

nejvyšší hodnotu považováno přímo řeholní povolání, v jedné pak plnění náboženských po-

vinností. 

U skupiny C se priority poněkud odlišovaly. Na rozdíl od řeholnic uváděly seniorky 

jako nejdůležitější životní hodnotu nejčastěji rodinu (6x), případně děti (1x). Dvakrát se obje-

vila hodnota zdraví, kterou řeholnice rovněž nezmiňovaly. Čtyři ženy považovaly za svou 

prioritu Boha, jedna dobrý život a jedna být připravena na smrt. 

 

Vyhodnocení otázky č. 3  

Co Vám v životě nejvíce pomáhá překonávat těžké chvíle? 

 

Odpovědi na otázku po tom, co nejvíce pomáhá překonávat těžké chvíle v životě, byly 

v případě řeholních sester celkem kompaktní. Respondentky odpovídaly zpravidla dvojím 

způsobem: Bůh (A-13, B-4) a modlitba (A-13, B-6). Dvakrát je transcendentální pozornost 

řeholnic zaměřena více na Pannu Marii a světce a jednou na přijetí Boží vůle. Některé však 

zůstávaly více "při zemi" a v jejich odpovědích se objevily tyto pomocné prostředky: „příklad 

dobrých lidí", „poradit se s někým", „povzbuzující četba", „společný život", „životní zkuše-

nosti" a „radost ze života". 

U seniorek rovněž dominovala víra v Boha (3 seniorky) spolu s modlitbou (4), čtyřem 

respondentkám nejvíce pomáhá překonávat obtíže jejich rodina. Jedna seniorka nevěděla, 

v dalších odpovědích se objevilo též „pracovní vytížení", „televize pro rozptýlení" a „klidná 

povaha". 
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Vyhodnocení otázky č. 4  

Jak hodnotíte souhrnně svůj dosavadní život? 

 

Otázka na hodnocení dosavadního života byla poněkud náročnější na vyhodnocení, 

neboť mnohé z respondentek namísto stručné odpovědi převyprávěly svůj životní příběh. 

Přesto z ní vyplynula jednoznačná převaha kladného hodnocení prožitého života u řeholních 

sester. Některé odpovídaly pouze kladně a optimisticky (A-10, B-7), jiné neskrývaly, že mno-

ho věcí bylo těžkých a řadu jich pokazily, ale Bůh to všechno dokázal proměnit k dobrému 

(A-9, B-3). Některé řeholnice prohlásily, že uplynulé roky nemohou posoudit (A-2, B-3). Vy-

sloveně negativní hodnocení se objevilo ve dvou případech (A-1, B-1). Jedna odpověď byla 

poněkud záhadná, neboť dotyčná pravila, že svůj život hodnotí jako velikou nulu. S ohledem 

na znalost rétoriky řeholnic však není zřejmé, nakolik jde o pesimistický náhled a nakolik o 

přiznání vlastní nicotnosti před Bohem. 

Také respondentky z domova důchodců hodnotily svůj dosavadní život především 

kladně (12x), jedna odpověď je smíšená – bylo zde dobré i zlé, jedna to nebyla schopna po-

soudit a rovněž pouze jedna se vyslovila jednoznačně negativně. 

 

Vyhodnocení otázky č. 5  

 

Jak vidíte svou budoucnost? 

 

Představy o vlastní budoucnosti směřují u většiny řeholních sester k přípravě na pře-

chod do věčnosti (A-12, B-6). Další odpověděly vysloveně pozitivně, že se těší na nebe (A-2, 

B-1), jiné různým způsobem vyjádřily důvěru a odevzdanost do Božích rukou (A-5, B-4). 

Některé vyjádřily, co by ještě chtěly zde udělat: dobře prožít stáří (A-2), napravit minulé chy-

by (A-1), být hodná (B-1) a mít trpělivost se sebou i s druhými (B-1). Jedna respondentka si 

svou budoucnost neumí představit, dvě odpovědi měly pesimistické zabarvení: „už nemohu 

sloužit“, „strach a nejistota“. 

Odpovědi seniorek vykazují pestřejší škálu. Tři z nich se především připravují na pře-

chod do věčnosti, jedna se vysloveně těší na nebe, jiná vidí svůj budoucí úkol v modlitbě za 

celý svět. Druhá skupina odpovědí se váže k pozitivní vizi dalšího života: „jsem zabezpeče-

ná“, „chci si ještě užít zdraví a radost ze života“, „dobře“. Třetí skupina odpovědí je negativ-

ní: „špatně, protože se blíží smrt“ (2x), „svou budoucnost vidím krátce“ (1x). Jedna osoba ne-
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věděla, co odpovědět, a jedna na danou otázku s jistým humorem odpověděla, že budoucnost 

vidí černě, neboť nevidí. 

 

Vyhodnocení otázky č. 6  

Zamýšlela jste se někdy nad konečností života? Jaké pocity ve Vás vyvolává možnost 

konce Vašeho života? 

 

Otázku konečnosti života si řeholnice kladou velmi intenzivně. Odpovědi byly různé, 

ale měly vesměs společného jmenovatele. Zdůrazňována je nejčastěji důvěra v Boha a ode-

vzdanost do jeho rukou, čtyři osoby přímo uvedly, že se na smrt těší, další dvě, že nemají 

strach. Z jiných odpovědí obavy vysvítají: „věřím i proti víře" (1x), „mám trochu strach, mys-

lím na to pořád" (4x). Jiné řeholnice zdůraznily přípravu (2x) a modlitbu za dobrou smrt (3x), 

jedna si přeje odejít ve spánku a aby nebyla druhým na obtíž. Zajímavé jsou i následující dvě 

odpovědi: „Nebojím se, ale netěším se“ a „trochu se bojím, ale těším se.“ 

Čtyři z respondentek skupiny C se rovněž smrti nebojí, neboť jsou v Božích rukou. 

Další tři mají ze smrti obavy, jiné tři mají obavy z toho, aby netrpěly. Dvě se touto otázkou 

snaží příliš nezabývat, neboť by tu ještě chtěly být, jedna další na podobné věci nemyslí. 

 

Vyhodnocení otázky č. 7  

Je něco, co byste chtěla sdělit ostatním lidem jako povzbuzení, nebo jako svůj odkaz pro 

budoucí generace? 

 

Jako odkaz budoucím generacím téměř všechny řeholnice udávaly víru v Boha (A-19, 

B-9), některé dávaly i další rady do života: mít se rádi, myslet víc na výchovu dětí, žít pro 

druhé, mít dobré srdce, s odvahou čelit životním problémům, dávat druhým dobrý příklad, 

nebrat se moc vážně a myslet na druhé, konat dobro, brát život s nadhledem, nepřehlížet ma-

ličkosti. Jedna osoba neví, co by měla vzkázat. 

Stejně tak i největší počet seniorek uvedl jako nejdůležitější odkaz potomkům víru 

(7x), následovalo slušné chování (4x), jednotlivě pak práce, láska mezi lidmi, poctivost k sobě 

i druhým, nehonit se za penězi a myslet na děti, „pár na zadek“, snažit se, aby se jim dařilo 

líp. Jedna nechtěla vzkázat nic. 
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Vybrané rozhovory 

 
Rozhovor s 93letou řeholní sestrou z Charitního domova Kardašova Řečice 

 

1) Co si myslíte, že znamená pojem „duchovní potřeby“? 

To znamená, že se musím zúčastňovat všeho, co se v komunitě děje, no a tam je toho nábo-

ženskýho víc. Je tam růženec, mše sv., čtení, mše sv. v rádiu, hudba. 

 

2) Co si myslíte, že je pro Vás nejdůležitější v životě, pro co stojí za to žít? 

Že už můžeme Pánu Bohu děkovat, za to, co máme a za to, co nám ještě pořád dává. Pro mě 

nejdůležitější v životě je umět žít. 

 

3) Co Vám v životě nejvíce pomáhá překonávat těžké chvíle? 

Srovnat se s vůlí Boží, to mi pomáhá, protože ta je rozdílná s tou naší. Pomáhá mi modlitba, 

rozhovor s někým blízkým (spolusestrou). 

 

4) Jak hodnotíte souhrnně svůj dosavadní život? 

To by člověk byl dost pyšnej, kdyby si myslel, že dělal všechno dobře. Je třeba trochu pokory. 

 

5) Jak vidíte svou budoucnost? 

No já s ní moc nepočítám, když už je mi 93 a tak to nechávám všechno na Pánu Bohu a On mi 

říká: „to neřídíš ty, to řídím všecko já.“ To je takový uspokojení, uklidnění, že to Kristus Pán 

řídí sám a ne já. 

 

6) Zamýšlela jste se někdy nad konečností života? 

    Jaké pocity ve Vás vyvolává možnost konce Vašeho života? 

Vnímám to jako samozřejmost života, protože to je nutný konec a nemohu si přidat ani vteři-

nu. Tak jak to bude Pán Bůh chtít, tak se to stane. 

 

7) Je něco, co byste chtěla sdělit ostatním lidem jako povzbuzení, nebo jako svůj odkaz pro 

budoucí generace? 

Mohlo by druhým pomoct to, že jsem se vždycky snažila a snažení je u Pána Boha to nejdůle-

žitější. Moc ráda vzpomínám na debilní děti, už ty jejich hlouposti byly tak zajímaví. Věčnost 
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mají zajištěnou, protože jim to tolik nemyslí a to co dělají tak si myslí, že to dělají nejlíp na 

světě. Jsou to šťastné děti. 

 

 

 

Rozhovor s 92letou řeholní sestrou z komunity v Českých Budějovicích  

 

1) Co si myslíte, že znamená pojem „duchovní potřeby“? 

Já bych to rozdělila na dvě skupiny. Duchovní potřeba jako normálně pro pomoc ducha a jako 

řeholnice, duchovní potřeba pro duši. Tak pro ducha si představuju, duchovní potřeby, taková 

ta všeobecná, aby měl člověk klid radost, pokoj a všechno to, co k tomu patří, takže: nemůže 

blbnout. Potřeba ducha by byla to, že by měl člověk čas na to, na co neměl v mládí. Dobrá 

četba, dobrá hudba stará klasická jako Dvořák, Smetana, Suk, to člověk se jakoby uvolní, je to 

pro něj taková vzpruha v tom stáří, protože stáří není lehké, a tak potřebuje takovej oddecho-

vej čas, aby nevnímal ty své trampoty. Taky takový určitý pořádek, ne takový pedantická, ale 

mít kolem sebe hezký věci, a když nejsou, tak si je nějakým způsobem udělat. Třeba pořádek, 

květiny, nebo dokud člověk může, tak něco hezkýho si sám udělat. Bohužel, já s těma očima 

nevidím, čili moje duchovní potřeba musí bejt to, co mi druzí zprostředkují. Špatně vidím, 

špatně slyším, tak potřebuju k té duchovní potřebě kolem sebe dobrý lidi, který by mě v tom 

trochu pomohly. To by byla taky duchovní potřeba, porozumění a někoho kolem sebe, kdo by 

mi to zprostředkoval, třeba něco pověděl něco hezkého. A taky, dokud vidí - příroda. Nebejt 

zavřenej, to teda trošku cejtím, protože, když nevidím a venku nevidím je to pro mě utrpení, 

protože je mi to líto, že je tam něco rozmazanýho. Dokud jsem nebyla ještě takovej superse-

nior, ale jenom senior, tak to byla velká duchovní, ale i duševní potřeba: příroda, ven. Prostě 

vnímat, jenom nechodit, ale i vnímat tu přírodu ve všech ročních obdobích. A ta duševní po-

třeba, naučit se dívat i nazpět. Já to řeknu zase jako řeholnice: dívat se na ty dary s vděčností, 

které člověk v životě měl. Čili jeho velká potřeba je děkovat, děkovat, děkovat Pánu za 

všechno! Ta potřeba je: Čím je člověk starší, tím víc potřebuje tu Boží přítomnost a Boží po-

moc a to je velká útěch, když jí člověk má a když dostane od Pána tak velkou vděčnost. Du-

ševní potřeba teď pro mě je moct stále děkovat, za všechno, za všechny dary života s tím 

zpětným pohledem. Protože, já teď, co jsem tak stará, tak vnímám i všechny životní cesty ja-

ko veliký Boží dar. 
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2) Co si myslíte, že je pro Vás nejdůležitější v životě, pro co stojí za to žít? 

Když já jsem taková stará jeptiška. Ono to bude znít jako klišé, ale pro mě nejdůležitější je, 

aby člověk v životě naplňoval to, proč je na světě a to ví Pán Bůh. Aby plnil Boží vůli, to je 

moje největší touha a i když člověk nevidí, nebo má ty potíže, aby to nebylo jen planý snáše-

ní, ale aby to bylo ke cti a slávě Boží. Ve starém katechizmu je:“Lidé jsou na světě proto, aby 

Boha poznávali, jeho chválili, jeho milovali a mu sloužili.“ V tom stáří má člověk víc času na 

to myslet a zase, aby měl vnitřní klid a pokoj, tak musí být spokojenej s tím, co mu Pán Bůh 

k tomu dává, ne co on by si sám hledal. Takže člověk teď nemůže nic než chválit Boha než 

tím, že snáší nějaký ty potíže, že nemůže to neb ono, protože si říká, to nevadí, že už nemůže. 

Pán Bůh ví, co nemůžu, tak musím brát i to co nemůžu a nesmím se s tím trápit. Takže i ty 

nedostatky, všechno když člověk bere z Boží ruky, jako že je to to, co teď mám dělat, tak má 

takovej vnitřní klid a pokoj. 

 

 

3) Co Vám v životě nejvíce pomáhá překonávat těžké chvíle? 

Brát to jak to je, zdary i nezdary. To by byla asi stejná odpověď. Těžká chvíle, když tě něco 

trápí, jako třeba si člověk řekne, kdybych ještě moh, ještě to, to nebo ono, já si říkám: „vybra-

la sis to? Nevybrala, tak teď máš dělat i to, že nemůžeš dělat, tak buď klidná. Někdy je za to 

člověk vděčnej. Někdy si říkám“Hele, Pane Bože, to mám docela fajn, já můžu jenom žít.“  

 

4) Jak hodnotíte souhrnně svůj dosavadní život? 

Já ho sama hodnotit nemohu. To může ohodnotit zase ten Režisér nahoře, jak člověk tu svou 

úlohu v životě bral. Nevím, jak bych to řekla, já ho nemůžu ohodnotit. Myslím, že vždycky 

v té době, kterou člověk žil, že dělal to, co si myslel, že dělat má, takže s téhle strany bych 

řekla, že se člověk dost snažil. Ale jestli to dělal dobře, to je těžko ohodnotit, protože v životě 

jsou plusy i mínusy a těžko říct, čeho je víc. Moje modlitby byla z jedný písničky: „Dej mi 

můj Pane, ať nežiju planě.“  

 

5) Jak vidíte svou budoucnost? 

Má-li člověk přes devadesát, tak vidí svou budoucnost nanejvýš jako prsty na jedné ruce. Jak 

vidím svou budoucnost? Ž pudu domů. A docela se na tu budoucnost těším. Takže moje bu-

doucnost je těšení se na to, že už docházím k cíli, že už mám jen tak pár krůčků abych do toho 

cíle došla. V tom mém stáří, aby ještě ty poslední roky nebyly plané. Aby to bytí bylo bytí. 

Moje budoucnost se těší.  
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6) Zamýšlela jste se někdy nad konečností života? 

    Jaké pocity ve Vás vyvolává možnost konce Vašeho života? 

Vzpomínala jsem si na konec života dost často, protože jsem bývala léta hodně nemocná. Ko-

nečnost života jsem vnímala vždycky celej život jako řeholnice. Vnímala jsem život jako ces-

tu, která mě vede k nějakému cíli. A jak to vnímám? Těším se, že ta cestička končí, už bolej 

nohy. Jako když jdeš na vejlet, a člověk se těší, čím víc se blíží k tomu cíli, že už jenom tolik 

kilometrů, už jenom tolik, už tam budu. Těším se domů.   

 

7) Je něco, co byste chtěla sdělit ostatním lidem jako povzbuzení, nebo jako svůj odkaz pro 

budoucí generace? 

Důvěra, důvěra, důvěra, radost z toho. Vědomí toho, že můj život je v ruce toho, kdo mě má 

strašně rád a to je Bůh. A tohle mi pomáhá v těžkejch chvílích, v radostnejch chvílích, 

v utrpení, protože život má utrpení, dává pokoj, klid. Protože, když si uvědomíme, že jsme 

v Boží ruce, která nás má ráda, tak co. Dává mi to pomoc, sílu, někdy i odvahu, protože cítím, 

že tohle musím udělat. Ve všech těžkých chvílích ten konec byl, že jsem v Boží ruce a on to 

ví, on to zařídí. Taková důvěra v Boží prozřetelnost a Boží lásku. Toho aby si byl člověk 

vždycky vědom, a pak už ho nic neporazí.   

 

 

 

 

 

 

Rozhovor s 86letou seniorkou v Domově pro seniory Chodov. 

 

1) Co si myslíte, že znamená pojem „duchovní potřeby“? 

No, že věřím v Boha, ne jako někdo řekne, že nic není, taky se k nim modlím. Myslím si, že 

nikomu neubližuji. Že jsem ráda, když je všecko v souladu a když si lidi neubližujou a mají se 

rádi. 

 

2) Co si myslíte, že je pro Vás nejdůležitější v životě, pro co stojí za to žít? 
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No nejdůležitější je, Aby byl člověk zdraví, potom aby dělal takovou práci, aby se měl čím 

živit a aby ty potřeby měl zajištěný. Potom aby měl dobrý rodinný zázemí. Ta doba je hrozná, 

místo aby rodiče připravovaly děti na život, aby se nehádaly před dětmi,  

 

3) Co Vám v životě nejvíce pomáhá překonávat těžké chvíle? 

Soulad v rodině. Já se jedině modlím. Já si myslím že, že mě Pán Bůh pomáhá. Já ho zkouším 

a vychází to. 

 

4) Jak hodnotíte souhrnně svůj dosavadní život? 

Byl takovej, vždycky to nebylo ideální. Otec mi zemřel v 7 letech, matka onemocněla, starala 

jsem se o maminku… To máte furt něco. Tak napůl. 

 

5) Jak vidíte svou budoucnost? 

No, čekám na tu smrt. Aby to bylo, a to si přejeme všecky, abychom do rána umřely a už se 

neprobudily, abychom se netrápily.  

 

6) Zamýšlela jste se někdy nad konečností života? 

    Jaké pocity ve Vás vyvolává možnost konce Vašeho života? 

Jak říkám, abychom se netrápily. Jak to tady vidím, když člověk neběhá, nebo oslepne, to je 

potom těžký. 

 

7) Je něco, co byste chtěla sdělit ostatním lidem jako povzbuzení, nebo jako svůj odkaz pro 

budoucí generace? 

Aby se všichni chovali dobře, slušně, aby se každý snažil být dobrým člověkem. 
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2.7 Diskuse 
 

Problematika spirituálních potřeb se dostává v současné době do popředí zájmu jak 

zdravotnických zařízení, tak i závěrečných prací absolventů lékařských, sociálních, 

filozofických i teologických fakult. Jen za posledních pět let se touto tématikou zabývalo přes 

deset bakalářských nebo diplomových prací.
28

 Žádná z nich však nemapuje potřeby řeholních 

sester. Tato specifická oblast si zaslouží pozornost, protože v naší sekularizované společnosti 

se ztrácí povědomí o potřebách věřících křesťanů, kteří si jsou vědomi svých potřeb 

praktikovat víru. Protože pracuji v charitním domově pro řeholnice a jsem zároveň zdravotní 

sestra i řeholní sestra, zajímala mne i z praktického hlediska identifikace a saturace 

spirituálních potřeb obyvatelek. 

Výzkumná práce se zabývala především identifikací a saturací spirituálních potřeb 

řeholních sester seniorského věku, žijících v pobytovém sociálním zařízení v charitním 

domově pro řeholnice. Respondentky byly nejčastěji ve věkovém rozmezí 80 – 89 let. Z 

celkového počtu 59 účastnic výzkumného šetření bylo 43 řeholních sester (73 %) a 16 

seniorek (27 %) z domova pro seniory. Sociální službu charitního domova využívalo 28 

respondentek. Řeholní sestry jsou členkami Kongregace Školských sester de Notre Dame 

průměrně 60 roků. Nejčastěji zmiňované vzdělání respondentek bylo střední odborné.  

Mezi niterné potřeby zahrnují respondentky především potřebu dobrých mezilidských 

vztahů (92 %) a dobrých vztahů v rodině či komunitě (88 %), potřebu být informována o 

událostech ve světě (75 %) a potřebu krásy (73 %). V pořadí nejmenší absolutní četnosti 

dosáhla potřeba umění. Rozdíly v preferenci potřeb řeholnic jsou patrné právě v oblasti 

umění, kdy řeholnice tuto potřeby vyjadřovaly s nejmenší četností (40 - 57 %) oproti 

seniorkám, které ji zvolily naopak v 88 %. Podobně i potřeba nebýt osamělá byla řeholnicemi 

uváděna řidčeji než seniorkami, které ji považují za jednu z významných (75 %). Výzkum 

prokázal, že pro řeholnice z charitních domovů jsou velmi důležité potřeby dobrých vztahů 

jak v komunitě, tak mezi lidmi. Dále tyto sestry potřebují mít informace o okolním dění, cítí 

touhu milovat a být milována a považují za důležité obklopovat se krásou přírody apod.  

Mezi spirituální potřeby řadí řeholnice v charitním domově primárně potřebu víry (96 

%) a potřeba odpuštění a smíření (96 %). Další často uváděnou odpovědí byla potřeba řádu a 

spravedlnosti a mít pro co/koho žít (93 %). Výzkumné šetření dokázalo, že v této položce jsou 

                                                 
28

 Např. závěrečná práce Kotajové M. (Ostrava: 2011), Burolové M. (Brno, 2009), Hájkové I. (Brno, 2008) 

Aplové V. (Olomouc, 2012),  Láníčkové B. (Brno, 2012) nebo Zítkové M. (Brno, 2009). [cit. 2012-31-10]. 

Dostupné na www: http://theses.cz.  

http://theses.cz/
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odpovědi řeholních sester podobné bez ohledu na využívání pobytových sociálních služeb. 

Respondentky ze skupiny C preferují potřebu mít pro co/koho žít (100 %), potřebu naplnění 

smyslu života a potřeba mít příležitost k rozhovoru s chápajícím člověkem (81 %). Víra a 

spravedlnost je v této skupině nejméně frekventovaná. Pořadí preference potřeb je ve srovnání 

s řeholnicemi skoro opačné.  

 

Preference potřeb v oblasti praktikování víry odhalila především důležitost této 

potřeby v životě řeholních sester. K pocitu naplnění duchovních potřeb řeholnic musí mít 

možnost navštěvovat kapli, bohoslužby, přijímat svátosti, možnost společné modlitby, 

rozjímání a duchovních cvičení (100 %). Z nabízených možností nejméně preferují duchovní 

rozhovory (70 – 80 %). 

Obyvatelky charitních domovů uvedly ve většině případů, že jejich duchovní potřeby 

jsou dostatečně naplněny (80 %) a pouze jedna řeholnice se domnívá o opaku. Řeholní sestry 

z kláštera pak ve sto procentech jsou spokojeny s naplněním těchto potřeb. Pro co nejlepší 

saturaci zmiňovaných potřeb si řeholnice přejí mít klid a soustředěnost, ale také zlepšení 

sluchu a dobré vztahy. Řeholní sestry vykazují větší míru spokojenosti s naplňováním svých 

duchovních potřeb než seniorky v domově pro seniory. To potvrzuje, že jsou jejich potřeby 

uspokojivě saturovány. Nižší hodnotu saturace niterných a spirituálních potřeb v některých 

případech respondentky odůvodnily tím, že sice domov jim poskytuje dostatek možností 

naplnění těchto svých potřeb, ale zdravotní stav a smyslová omezení jim to neumožňují. Proto 

nižší hodnocení úrovně saturace nemusí být odrazem nedostatečné nabídky možností 

sociálních služeb. Pro saturaci duchovních potřeb je jednoznačně nejdůležitější možnost 

návštěvy kaple, možnost praktikování své víry přijímáním svátostí a dodržováním řeholních 

pravidel a možnost ztišení a modlitby (100 %). Důležitá je i návštěva duchovního. Naopak 

možnost rozhovoru o niterných věcech byla ve všech zkoumaných skupinách uváděna 

nejméně. Duchovní péči by měl podle respondentek vykonávat duchovní (kněz), u řeholnic je 

preferována i spolusestra. Výzkumné šetření ukázalo, že řeholnice v klášteře další možnosti 

neuvádějí, protože se s ní v praxi ani nesetkávají, kdežto u uživatelek pobytových sociálních 

služeb jsou reálné i další možnosti. U této položky č. 16 mohly být odpovědi řeholních sester 

ovlivněny také skutečností, že v charitních domovech zastává funkci sociálního pracovníka 

řeholní sestra, většinou představená domu. Část zdravotnických pracovníků je též současně 

tvořena řeholnicemi. Proto odpovědi řeholnic z charitních domovů překvapivě obsahovaly 

širší spektrum možností, než volily řeholnice v klášteře. Hlavní osobu pro uspokojování 

spirituálních potřeb ve všech třech skupinách zůstává duchovní – kněz.  
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Výsledky strukturovaného rozhovoru v podstatě potvrdily to, co ukázal již dotazník. 

Řeholní sestry jsou díky své formaci a specifickému prostředí, v němž prožily většinu života, 

jednoznačně orientovány na nadpřirozené hodnoty – na Boha, s nímž se již brzy setkají, a tak 

se na tento důležitý okamžik snaží připravovat. Duchovní potřeby jsou pro ně zpravidla 

totožné s možností praktikování katolické víry, některé však vidí možnost jejich naplňování i 

prostřednictvím „pozemských“ skutečností (příroda, hudba, kultura, rádio aj.). Těžkosti se 

snaží přemáhat modlitbou a důvěrou v Boha, stejně tak i vědomí blížícího se konce života. 

Přes ojedinělé negativní odpovědi převažuje optimistická vize budoucnosti a kladné 

hodnocení uplynulých let. Výraznější rozdíly v odpovědích řeholnic žijících v charitním 

domově a řeholnic z přirozeného prostředí kláštera nejsou patrné. Není bez zajímavosti, že 

respondentky, které si v rozhovoru pod pojmem "duchovní potřeby" nic nepředstavily, přesto 

v dotazníku využily možností výběru z nabízených variant. Tato skutečnost dokládá 

terminologickou obtížnost tohoto pojmu, který sám o sobě je příliš abstraktní, ale při nabídce 

konkrétních možností je pro většinu populace snadno uchopitelný.  

  Odpovědi seniorek z domova důchodců byly více diferencované. I zde procentuálně 

převládala náboženská orientace a celková vyrovnanost s minulostí i budoucností, nicméně ne 

každá si dokázala poradit s pojmem duchovní potřeba. V odpovědích několikrát zazněla ten-

dence nepřipouštět si konec života, což se u řeholnic vůbec nevyskytovalo. Je zde výrazně 

patrnější orientace na rodinu a blízké jako na hodnotu, pro kterou stojí za to žít a která též 

pomáhá v těžkých situacích. V tomto směru je zcela zřetelná nižší orientace řeholnic na mezi-

lidské vztahy, zejména na přítomnost blízkého člověka. 

 

HYPOTÉZA 1:  

Domnívám se, že spirituální potřeby řeholních sester v charitním domově jsou stejné 

jako potřeby řeholních sester žijících ve svém přirozeném prostředí. 

 

Výzkumné šetření dokázalo, že podle položky 6, 7 a 8 je pořadí preference 

spirituálních potřeb řeholních sester v charitních domovech přibližně stejné jako u řeholnic v 

klášteře. Řeholní sestry žijící ve svém přirozeném prostředí preferují z niterných potřeb 

nejvíce dobré mezilidské vztahy (93 %) a rodinné vztahy (73 %) stejně jako řeholnice v 

charitním domově (mezilidské vztahy 86 % a rodinné vztahy 96 %). Ze spirituálních potřeb je 

prioritní u obou skupin potřeba víry a potřeba odpuštění a smíření. Procentuální zastoupení je 
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relativně nižší u řeholnic v klášteře, ale pořadí upřednostňovaných potřeb je identické. Tímto 

lze přijmout hypotézu č. 1 jako správnou. 

 

  

HYPOTÉZA 2:  

Domnívám se, že řeholní sestry mají větší potřeby ve spirituální oblasti než seniorky 

žijící v běžném domově pro seniory a jejich uspokojování je pro ně důležitější. 

  

Podle položky dotazníku č. 6, 7 a 8 jsou zastoupeny potřeby různou měrou ve všech 

zkoumaných skupinách. V oblasti niterných potřeb je zastoupení jednotlivých položek 

dokonce u seniorek z domova pro seniory relativně vyšší než u řeholních sester. V oblasti 

spirituálních potřeb je situace proměnlivá, ale podle grafu č. 7 vcelku vyrovnaná. Potřeba 

praktikování své víry v konkrétních bodech dokazuje důležitost této potřeby pro řeholní sestry 

a relativní převahu frekvence jednotlivých bodů saturace. Hypotéza č. 2 by byla potvrzena v 

případě, že se nejedná o tzv. niterné potřeby respondentek. 

  

HYPOTÉZA 3: 

Domnívám se, že pocit naplnění spirituálních potřeb seniorek v Charitním domově je ve 

srovnání s dobou před přijetím do sociálních služeb stejný. 

 

V položce 11- 13 byla zkoumána na vizuální úsečce míra pocitu saturace niterných a 

spirituálních potřeb. Z výzkumného šetření vyplynulo, že u řeholních sester v charitním 

domově se míra uspokojení po přijetí do sociálních služeb nepatrně zvýšila ve všech 

položkách. Niterné potřeby vykázaly zvýšení z hodnoty 7,6 na 8,5, spirituální potřeby z 8,7 na 

9,3 a konkrétní potřeba praktikování své víry dokonce z 8,9 na 9,3. V porovnání s pocitem 

naplnění zmiňovaných potřeb u seniorek v domově pro seniory jsou tyto tendence opačné. 

Seniorky uvádějí hodnoty saturace před vstupem do pobytového zařízení sociálních služeb 

jako vyšší než v současnosti. Při rozhovoru tuto situaci připisují zhoršenému zdravotnímu 

stavu a omezené mobilitě, která jim znemožňuje mimo jiné i účast na bohoslužbách. Řeholní 

sestry v charitním domově mají zajištěnu duchovní péči i v případě zhoršení mobility. Mají 

možnost se účastnit bohoslužeb v sedě na invalidním vozíku nebo je jim přinášena eucharistie 

přímo na pokoj k lůžku. Přes všechnu tuto péči je však zajímavé zjištění, že ve skupině 

řeholnic z kláštera je pocit jejich uspokojení ve všech třech zkoumaných oblastech v 

porovnání s oběma skupinami obyvatelek pobytových zařízení sociálních služeb hodnota 
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nejvyšší. Niterné potřeby získaly hodnotu 9, spirituální potřeby 9,7 a potřeby v oblasti 

praktikování své víry dokonce téměř 100 % (9,8).  

 Výzkumným šetření nebyla potvrzena hypotéza č. 3. 

 

HYPOTÉZA 4:  

Domnívám se, že spirituální potřeby jsou v daném charitním domově uspokojovány 

v dostatečné míře.  

V položce č. 9 byly respondentky dotazovány na pocit dostatečné saturace 

spirituálních potřeb. Většina řeholních sester uvedla, že si myslí, že jsou jejich spirituální 

potřeby dostatečně naplňovány. U řeholnic z charitního domova to bylo 82 % dotázaných. Tři 

řeholnice vybraly odpověď nevím (11 %) a pouze jedna uvedla zápornou odpověď s 

odůvodněním: „ať každý jde zkusit žít, jako se žije a pozná, co je třeba.“ V porovnání se 

skupinou řeholnic v klášteře, které uvedly ve sto procentech kladnou odpověď, je zřejmé, že 

existují určité rezervy v saturaci spirituálních potřeb, ale v zásadě je většina obyvatelek 

charitních domovů spokojena.  Proto je možné přijmout hypotézu č. 4 jako výzkumným 

šetřením potvrzenou.  
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3 Závěr 
 

Tato výzkumná práce se zabývala problematikou spirituálních potřeb řeholních sester 

využívajících pobytové sociální služby v charitním domově. Pro validitu informací byla 

použita kombinace kvalitativního a kvantitativního výzkumu. Metodou anonymního 

standardizovaného dotazníku s 18 položkami a strukturovaného nestandardizovaného 

rozhovoru za pomoci sedmi otevřených otázek proběhlo zpracování dat získaných od 59 

respondentek. 

Hlavní sledovaná skupina s označením "A" byla tvořena 28 řeholními sestrami (47 %) 

z Charitního domova Praha Krč a z Charitního domova Kardašova Řečice ve věku od 77 do 

97 let. Průměrný věk byl 86 let. Vzdělání ve skupině je různorodé. Nejčastěji střední odborné 

(39 %) a úplné střední s maturitou (25 %), ale objevilo se i vzdělání základní (18 %) a 

vysokoškolské (18 %). Skupinu B tvořily řeholní sestry žijící ve své řeholní komunitě v 

Českých Budějovicích a v Hradci Králové (25 %) ve věku od 75 do 92 let. Průměrný věk je 

83 let. Vzdělání měly řeholnice nejčastěji základní (33 %), pak střední odborné (27 %), 

střední odborné s maturitou (13 %) a vysokoškolské (13 %). Skupina C byla tvořena 16 

seniorkami (27,5 %) z Domova pro seniory Chodov ve věku od 72 do 94 let. Průměrný věk je 

87 let. Rodinný stav většiny seniorek z této skupiny je vdova (88 %), jedna je rozvedená (6 

%) a jedna vdaná (6 %). Vzdělání mají nejčastěji střední odborné (44 %) a úplné odborné s 

maturitou (31 %), vyskytlo se i základní (13 %) a vysokoškolské (13 %) vzdělání. Mezi všemi 

třemi skupinami nebyly shledány zásadní rozdíly.  

Cílem výzkumného šetření bylo identifikovat spirituální potřeby seniorů z jejich 

pohledu a nastínit návrh na jejich uspokojení. Výsledky analýzy dat ukázaly, že pro řeholnice 

je nejdůležitější potřebou praktikování své víry, naopak nejméně se objevovala potřeba umění 

nebo rozhovoru s chápajícím člověkem. Pro všechny respondentky jsou zásadní vztahové 

hodnoty. Sto procent seniorek ze skupiny C uvedlo potřebu mít pro co/koho žít, kdežto 

řeholnice upřednostňovaly potřebu víry a potřebu odpuštění a smíření. O dostatečném 

naplňování svých spirituálních potřeb je přesvědčena většina respondentek (80%), přičemž 

dominuje 100% spokojenost řeholnic z kláštera. Řeholní sestry se naprosto shodovaly (100%) 

v představě péče o duchovní potřeby, která zahrnuje možnost návštěvy kaple, možnost 

praktikování své víry přijímáním svátostí a dodržováním řeholních pravidel a možnost ztišení 

a modlitby. Důležitou roli hraje i návštěva duchovního. Nejméně z nabízených variant byla 

uváděna u všech tří zkoumaných skupin možnost rozhovoru o niterných věcech (54,5 %). 
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Spirituální potřeby by mohl nejlépe, podle názoru řeholnic uspokojit duchovní - kněz (87 %) 

nebo spolusestra (46 – 67 %). Řeholnice z charitního domova uváděly navíc i zdravotnického 

pracovníka nebo sociálního pracovníka. Seniorky upřednostňují kromě kněze také příbuzné.  

Řeholní sestry vykazovaly ve všech oblastech spirituality větší míru spokojenosti s naplněním 

potřeb než seniorky, přičemž nejspokojenější se ukázaly být řeholnice žijící ve svém 

přirozeném prostředí kláštera.  

 Výzkum potvrdil hypotézu č. 1 a č. 4. Hypotéza č. 3 nebyla výzkumným šetřením 

potvrzena. Hypotézu č. 2 je možné přijmout v případě, že se nejedná o spirituální potřeby v 

širším slova smyslu, které by obsahovaly též niterné potřeby. V této položce byly rozdíly.  

Z výsledků šetření je možné vyvodit, že se spirituální potřeby řeholnic neliší místem 

prožívání stáří, ale jejich naplňování vykazuje určité rozdíly. Odpovědi skupiny seniorek z 

domova pro seniory jsou důkazem odlišného žebříčku životních hodnot a preference potřeb, 

zaměřené více na rodinu a nejbližší. Je možné se domnívat, že výzkum přispěl k lepší 

orientaci ve specifikách spirituálních potřeb řeholních sester z charitních domovů.  

 

Návrhy pro praxi 

 

Cílem práce byla identifikace spirituálních potřeb a návrh na jejich dostatečnou 

saturaci. Řeholní sestry v charitním domově upřednostňují potřebu dobrých vztahů se svými 

nejbližšími v komunitě a mezilidské vztahy. Velmi často se objevovala potřeba mít informace 

o dění ve světě a potřeba krásy. Ze spirituálních potřeb byla primárně uváděna potřebu víry a 

potřeba odpuštění a smíření, pak často i potřeba řádu a spravedlnosti a mít pro co/koho žít. K 

pocitu naplnění duchovních potřeb musí řeholnice mít možnost navštěvovat kapli, 

bohoslužby, přijímat svátosti, možnost společné modlitby, rozjímání a duchovních cvičení 

(100 %).  

Pro pocit saturace spirituálních potřeb je nezbytně nutné umožnit řeholnicím v rámci 

možností jejich zdravotního stavu praktikovat svou křesťanskou víru a zachovávat řeholní 

předpisy, ke kterým se svobodně zavázaly na celý život. Pro praxi je důležité neopomíjet také 

potřeby niterné, především vztahové umožněním rodinného soužití řeholnic v charitním 

domově. Podle vyjádření samotných respondentek (položka č. 16) je pro naplnění duchovních 

potřeb nejvíce preferovaná osoba duchovního, především kněze, který jediný je podle 

církevních předpisů pověřen sloužit mši svatou a zprostředkovat přijetí svátostí. Řeholními 

sestrami je dále uváděna důležitost role spolusestry, která vytváří rodinné prostředí, saturuje 

potřebu mezilidských vztahů a je vhodným partnerem k duchovním rozhovorům. Několikrát 

byla zmíněna v dotazníku i v rozhovorech sestra představená. Své místo zde mají i příbuzní. 
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Řeholnice v několika případech uvádějí zkušenost i se zdravotnickým personálem (6x), 

sociálním pracovníkem a psychologem. Ve čtyřech případech jsou řeholnice přesvědčeny, že 

naplňování jejich spirituálních potřeb je především doménou samotného Boha nebo Ježíše 

Krista. Z výzkumu vyplynulo, že není nutné k naplňování duchovních potřeb vymezovat další 

pracovní pozici, ale stačí nabízené spektrum služeb.  

Výsledky výzkumu je možné použít pro vyhledávání a uspokojování spirituálních 

potřeb řeholních sester. Samy řeholnice uvedly své potřeby, a jak si přejí, aby byly 

uspokojovány. Kromě prioritní potřeby praktikování víry byla uváděna potřeba četby, přírody 

nebo hudby. Za zmínku stojí také poslech rozhlasu a potřeba lidského společenství. Tímto 

směrem se může ubírat naplňování jejich spirituálních potřeb.  

Tento výzkum je možné využít v praktické péči o řeholní sestry v charitních 

domovech, protože odhaluje specifika hodnotového systému řeholnic a individuální rozdíly 

jen podtrhují důležitost individuálního plánování sociální služby.  
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Příloha č. 1 

 
DOTAZNÍK 

 
 
Vážení! 

obracím se na Vás s prosbou o pomoc při získávání informací pro provedení 
výzkumu, zabývající se problematikou Vašich duchovních potřeb. Dotazník je ano-
nymní a výsledky budou sloužit jen pro studijní účely. Není-li uvedeno jinak, označte 
jen jednu odpověď. Po skončení výzkumné práce se můžete, budete-li mít zájem, se-
známit s celkovými výsledky. 

 
 Děkuji předem za vyplnění následujícího dotazníku.  
 
 

Bc. Jiřina Ježková (sestra M. Rafaela) 
bakalářské studium ošetřovatelství 

1. lékařská fakulta UK v Praze 
 
 
 
 
1) Kolik je Vám roků:.................................................................................. 
 
 
2) Kde nyní žijete: 

 Domov pro seniory 
 Charitní domov pro řeholnice 

 Ve svém domácím prostředí (klášter) 
 
 
3) Jaký je Váš stav: 

 vdaná 
 vdova                                    
 rozvedená 
 svobodná 

 řeholní sestra 
 
 
4) Pokud jste odpověděla na předchozí otázku poslední variantou, uveďte, prosím, 
kolik roků jste řeholnicí (počítáno od obláčky):.......................................  
 
 
5) Jaké je Vaše vzdělání: 

 základní 
 střední odborné 
 úplné střední s maturitou 
 vysokoškolské 
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6) Co z následujících variant můžete zahrnout do svých všeobecných niterných po-
třeb? (můžete zaškrtnout více variant): 

 potřeba dobrých mezilidských vztahů 
 potřeba milovat a být milována 
 potřeba dobrých vztahů v rodině (komunitě) 
 potřeba nebýt osamělá 

 potřeba krásy (výtvarné umění, okolní prostředí, příroda) 
 potřeba umění (divadlo, hudba, sledování televizních pořadů) 
 potřeba informací o událostech ve světě 
 jiné (uveďte které):...................................................................................... 

.................................................................................................................. 
  

 
7) Co z následujících variant můžete zahrnout do svých duchovních potřeb? (můžete 
zaškrtnout více variant): 

 potřeba naplnění smyslu života 
 potřeba odpuštění a smíření 
 potřeba řádu a spravedlnosti 
 potřeba mít pro co/koho žít 

 potřeba mít příležitost k rozhovoru s chápajícím člověkem 
 potřeba víry  
 jiné (prosím, vyjmenujte):........................................................................... 

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 
 
 
8) Co z oblasti praktikování své víry považujete za svou duchovní potřebu? (můžete 
zaškrtnout více variant):  

 možnost duchovní četby 

 mít čas k rozjímání 
 možnost navštěvovat kapli (místo k modlitbě) 
 návštěva bohoslužeb 
 společná modlitba 
 možnost přijímání svátostí (svátost smíření, eucharistie aj.) 

 možnost duchovních rozhovorů 
 účast na duchovní obnově, exerciciích apod. 
 jiné (prosím, vyjmenujte):............................................................................ 

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 
 
 
9) Myslíte si, že jsou Vaše duchovní potřeby dostatečně naplňovány? 

 ano 
 nevím 
 ne 

Pokud ne, můžete vyjádřit co Vám chybí k naplnění? 
............................................................................................................................
............................................................................................................................ 
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10) Co si myslíte, že by Vám pomohlo naplňovat Vaše duchovní potřeby co nejlé-
pe:................................................................................................................ 
............................................................................................................................
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
 
Žijete-li ve svém přirozeném prostředí mimo sociální službu, zaškrtněte, 
prosím, v otázkách č.11 – 13 pouze druhou úsečku. 
 
11) Jak byly naplňovány, podle Vašeho názoru, Vaše niterné potřeby (obsažené 
v otázce č. 6) před umístěním do domova pro seniory (Charitního domova)?  
Prosím, vyjádřete to křížkem na úsečce: 
             

  vůbec                                                                            zcela 
,___________________________________________,   

 
a jak jsou naplňovány nyní? 

  vůbec                                                                            zcela 
,___________________________________________,   

 
 
 
12) Jak byly naplňovány, podle Vašeho názoru, Vaše duchovní potřeby (obsažené 
v otázce č. 7) před umístěním do domova pro seniory (Charitního domova)?  
Prosím, vyjádřete to křížkem na úsečce: 

 
  vůbec                                                                            zcela 

,___________________________________________,   
 
a jak jsou naplňovány nyní? 

  vůbec                                                                            zcela 
,___________________________________________,   

 
 
 
13) Jak byly naplňovány, podle Vašeho názoru, Vaše potřeby z oblasti praktikování 
své víry (obsažené v otázce č. 8) před umístěním do domova pro seniory (Charitního 
domova)? Prosím, vyjádřete to křížkem na úsečce: 

 
  vůbec                                                                            zcela 

,___________________________________________,   
 
a jak jsou naplňovány nyní? 

  vůbec                                                                            zcela 
,___________________________________________,   
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14) Jak si konkrétně představujete, že se má pečovat o Vaše duchovní potřeby? (mů-
žete zaškrtnout více variant) 

 možnost rozhovoru o niterných věcech 
 možnost návštěvy duchovního 
 možnost návštěvy kaple 
 možnost praktikování své víry (svátosti, dodržování řeholních pravidel) 

 možnost ztišení a modlitby 
 jiné (vyjmenujte): ...................................................................................... 

..................................................................................................................

.................................................................................................................. 
 
 
15) Co Vám nejvíce chybí k pocitu spokojenosti s naplněním Vašeho života? 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................ 
 
 
16) Kdo si myslíte, že by nejlépe mohl uspokojit Vaše duchovní potřeby? (můžete za-
škrtnout více variant) 

 zdravotnický personál 

 sociální pracovník 
 psycholog 
 duchovní (kněz) 
 spolusestra 
 příbuzný 

 jiné (vyjmenujte):............................................................................ 
 
17) Jakou další kategorii pracovníků byste uvítala pro naplňování Vašich duchovních 
potřeb?................................................................................................................ 
............................................................................................................................
............................................................................................................................ 
 
18) Chcete mi ještě něco v souvislosti s Vašimi duchovními potřebami sdělit? 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................ 
 

Děkuji za Váš čas a pomoc při mé studijní práci. 
 
Jiřina Ježková  
(s. M. Rafaela) 
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Příloha č. 2  

 

 

 

 

Otázky ke strukturovanému rozhovoru: 
 

 

 

1) Co si myslíte, že znamená pojem „duchovní potřeby“? 

 

 

2) Co si myslíte, že je pro Vás nejdůležitější v životě, pro co stojí za to žít? 

 

 

3) Co Vám v životě nejvíce pomáhá překonávat těžké chvíle? 

 

 

4) Jak hodnotíte souhrnně svůj dosavadní život? 

 

 

5) Jak vidíte svou budoucnost? 

 

 

6) Zamýšlela jste se někdy nad konečností života? 

    Jaké pocity ve Vás vyvolává možnost konce Vašeho života? 

 

 

7) Je něco, co byste chtěla sdělit ostatním lidem jako povzbuzení, nebo jako svůj odkaz pro 

budoucí generace? 
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Příloha č. 3 
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Příloha č. 4 
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Příloha č. 5 

 


