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Příloha č. 1 – Předvýzkumný Dotazník 

DOTAZNÍK 

 

Téma absolventské práce: Sebevraždy 

 

Jmenuji se Iva Jirková a jsem studentkou 3. ročníku VOŠ Pedagogické v Praze, obor 

Sociální pedagogika. 

Tento dotazník se zaměřuje na problematiku sebevražd z pohledu nejen ateistů, ale i 

různých náboženství ve Vrchlabském regionu a poslouží jako podklad k závěrečné 

absolventské práci. Dotazník je anonymní a veškeré odpovědi budou využity pouze pro účely 

osobního výzkumného projektu. Vaše odpovědi jsou pro mne důležité a cenné, velmi mi 

pomohou při zpracování práce.  

Postup při vyplňování dotazníku je následující:  Zakroužkujte jednu z možných 

odpovědí a tam kde je to možné, odpověď dopište.  

Předem děkuji za Vaše odpovědi a čas strávený vyplňováním tohoto dotazníku.  

 

Iva Jirková 

ivca.jirkova@seznam.cz 

 

 

I. Vlastní dotazník: 

1. Vypište několik slov, která Vás napadnou jako první k pojmu sebevražda. 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

2. Je podle Vás sebevražda zbabělý a nebo odvážný čin? Krátce zdůvodněte. 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
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3. Co podle Vás vede lidi k rozhodnutí spáchat sebevraždu? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

4. Co myslíte, že člověk většinou v sebevraždě hledá? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

5. Jste toho názoru, že každý člověk má právo na to vzít si život? 

ANO – NE – VE VÝJIMEČNÝCH PŘÍPADECH 

 

6. Odpustili byste blízkému člověku, který spáchal sebevraždu?  

ANO – NE – VE VÝJIMEČNÝCH PŘÍPADECH 

 

7. V jakém případě byste pochopili člověka, který spáchal sebevraždu? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................  

 

8. Znáte někoho ve svém okolí, kdo se rozhodl dobrovolně ukončit svůj život? Pokud ano a 

jestli chcete, napište o tom pár slov. 

ANO – NE 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
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9. Myslíte, že byste byli schopni někomu sebevraždu rozmluvit? Jestli chcete, napište o tom 

pár slov. 

ANO – NE  

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................... 

 

10. Ocitli jste se někdy v situaci, která podle Vás byla bezvýchodná, a Vy jste měli pocit, že 

už nemá smysl být na světě? Pokud ano, co Vás zastavilo? 

ANO – NE  

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

11. Dá se podle vás nějakým způsobem sebevraždě předejít? Pokud ano, uveďte jakým.  

ANO – NE 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

12. Souhlasíte s dárcovstvím orgánů?  

ANO – NE – VE VÝJIMEČNÝCH PŘÍPADECH 

 

13. Myslíte, že orgány darované od člověka, který sebevraždu spáchal, působí nějakým 

způsobem na osobu, která jeho orgány přijme? Jestli chcete, napište o tom pár slov. 

ANO – NE  

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

14. Co byste vzkázali lidem, kteří se o sebevraždu pokouší? 
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.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

15. Pokud jste věřící, jak Vaše náboženství nahlíží na sebevraždu? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

II. Osobní údaje 

Jakého jste pohlaví?  

a) žena  

b) muž 

 

Jaký je Váš věk? 

a) do 25 let  

b) 26 – 40 let  

c) 41 – 60 let  

d) 61 a více let 

 

Jaké církve jste členem?  

a) Římskokatolické církve 

b) Českobratrské církve evangelické 

c) Svědkové Jehovovi 

d) Církve adventistů sedmého dne 

e) jiná možnost (uveďte) ...................................... 
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Příloha č. 2 – Polostrukturovaný rozhovor + tématické okruhy rozhovoru 

ROZHOVOR 

 

ÚVOD  

Dobrý den, jmenuji se Iva Jirková a jsem studentkou HTF UK obor sociální 

pedagogika. Tento rozhovor navazuje na dotazníky, které jsem v loňském roce rozdávala a 

vyhodnocovala pro moji absolventskou práci na VOŠ. Nyní se jedná o práci bakalářskou, 

kterou chci tímto způsobem rozšířit. Hlavním cílem mého výzkumu je zkoumání rozdílných 

postojů ateistů a členů různých církví našeho regionu k sebevraždám. V závěrečném 

vyhodnocení tohoto výzkumu budou použity pouze iniciály, tudíž Vás mohu ujistit, že 

rozhovor je zcela anonymní. Pro přesnější vyhodnocení odpovědí jsem zvolila audionahrávání 

na diktafon, proto bych se Vás ráda zeptala, zda s tím souhlasíte? Máte ke mně ještě před 

začátkem nějaké otázky? 

 

ROZEHŘÁTÍ  

Je Vám prostředí pro rozhovor příjemné? Apod. Dobře, můžeme tedy začít. 

 

HLAVNÍ ROZHOVOR  

Tématické okruhy rozhovoru:  

- Pohled a názory respondenta na sebevraždy 

- Konkrétní situace 

- Doplňující vyjádření respondenta 

 

Osobní otázky použité pro rozhovor: 

Iniciály  

Pohlaví 

Věk 

Církev + jak dlouho jste jejím členem? 

 

Hlavní otázky použité pro rozhovor: 

Pohled a názory respondenta na sebevraždy 

1. Jaký je Váš pohled na sebevraždy? 

 

2. Proč si myslíte, že je v dnešní době tolik sebevražd?  

a) Myslíte si, že v dnešní době počty sebevražd stoupají či klesají? 
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b) Proč si myslíte, že to tak je? 

 

3. Myslíte si, že by měla být preventivní opatření pro sebevrahy nebo to je otázka pouze 

konkrétní osoby, jak se svým životem naloží? 

a) Znáte nějaké? 

b) Jsou dle Vás dostačující? 

c) Jaké byste navrhoval/a vy? 

 

4. V jakém případě dle Vás má člověk právo na to, vzít si život a v jakém nikoliv? 

 

5. V čem Vám sebevražda přijde jako zbabělý a v čem jako odvážný čin? 

 

6. Jste toho názoru, že výchova může ovlivnit přístup člověka ke sklonům  

k sebevraždě?  

a) Jak tomu lze dle Vás z hlediska té výchovy zabránit? 

 

Konkrétní situace 

7. Jak byste řešil/a bezvýchodnou situaci (nemoc, psych. problémy, finanční problémy), 

kterou by jiný řešil právě sebevraždou? 

 

8. Byla by pro Vás pomsta a trest nějakému člověku důvodem k sebevraždě?  

 

9. Byla by pro Vás pomoc nějakému člověku důvodem k sebevraždě? 

 

10. Je podle Vás v nějakém případě náboženské vyznání důvodem k sebevraždě? 

a) A přímo pro Vás? 

 

11. Myslíte si, že v bezvýchodné situaci, kdybyste pomýšlel/a na sebevraždu, by pro Vás 

znamenal přechod k církvi pomoc? 

 

12. V jakém případě byste odpustil/a a v jakém případě neodpustil/a člověku, který spáchal 

sebevraždu? 

 

13. Kolikrát jste se ve svém okolí setkal/a se spácháním sebevraždy?  

Můžeme o tom hovořit více? 

a) Kdy a jak jste se to dozvěděl/a? 

b) Jak jste tuto situaci v té době prožíval/a? 
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c) Jak byste popsal/a Vaše pocity při sdělení této situace? 

d) Jak to ovlivnilo Vaší rodinu? 

e) Jak tuto situaci vnímáte dnes? 

 

14. Jak byste postupoval/a v situaci, kdyby se Vám někdo svěřil, že chce spáchat sebevraždu? 

a) Jakým způsobem byste se pokusil/a člověka přesvědčit, aby sebevraždu nespáchal?  

b) Setkal/a jste se s tím už někdy? 

 

ZCHLÁDNUTÍ 

Doplňující vyjádření respondenta 

15. Chtěl/a byste zdůraznit nějaký bod, o kterém jsme zde hovořili? 

 

UZAVŘENÍ 

Moc Vám děkuji za Váš čas a ochotu. 
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Příloha č. 3 – Záznam jednotlivých odpovědí rozhovoru 

S. A., žena, věk 41 let, věřící 21 let – různé církve - dnes Českobratrská církev 

evangelická – „Nezáleží na církvi jako takové, ale na náboženství založené na víře 

v Boha, Ježíše Krista, Ducha svatého“ 

1. „Sebevražda je v podstatě čin nebo jednání, kdy to skončí dramaticky u člověka proto, že 

nenašel v životě skutečnou pravdu o tom, jak to na světě doopravdy je, protože jelikož jsem 

věřící, tak vidím vlastně tu část, co vidím, tu realitu co žiju, ale věřím také na ten duchovní 

stav věcí. Proto si myslím, že takhle dopadnou ti lidé, kteří jednak nepoznali tu skutečnou 

pravdu o tom, jak to na světě je a v podstatě na základě té reality neunesou nějakou tragédii 

nebo životní styl nebo svoji vlastní povahu, náturu a mají touhu ukončit život, protože pro ně 

nemá smysl a nenajdou sílu ho vést dál. Já si myslím, že nevěřící lidé k tomu mají blíž, 

protože právě vidí svět jenom tím, co vidí, co si mohou osahat a vlastně nedokážou pochopit, 

co se odehrává v té duchovní oblasti třeba v jejich životě.“ 

2. „Protože je to doba, která je hektická a je na lidi vyvíjen strašně velký tlak ve všech 

oblastech. Lidé jsou pod tlakem a musí se postarat o spoustu věcí a mnohdy je to na úkor 

jejich vlastního duševního stavu, jako že by kolikrát potřebovali více relaxace a věnovat se 

úplně jiným věcem, ale pod tím tlakem nemůžou, takže je to v podstatě dožene k něčemu, na 

co nestačí, třeba dluhy, že se rozhodnou k takovýhlemu hroznýmu radikálnímu kroku 

v životě.“ 

a) „Stoupají, protože vlastně toto co říkám, že se děje v dnešní době se jenom zhoršuje.“ 

b) „Jednak v dnešní době upadá klasický životní styl a hodnoty, které byli například za první 

republiky, kdy lidi na sebe měli víc času a ty hodnoty měli trošku jinačí. Dneska si myslím, že 

to je doba o tom, že se lidé nejvíce starají o to, aby zabezpečili rodinu a třeba i tu další 

generaci a dostanou se do toho tlaku té společnosti a ty věci, které jsou skutečně důležité, ty 

priority jdou malinko na stranu a že ať chtějí nebo ne, ať si to uvědomují nebo ne, tak to 

sklouzne do takového koloběhu, že to je dnes zaměřeno vlastně na výkon a na to, co člověk 

dosáhne právě tady a teď.“ 

3. „Já si teda nedovedu představit nějaký preventivní opatření pro sebevrahy, to prostě 

naprosto je pro mě nepředstavitelné, protože to je otázka každého jednotlivého člověka, jak 

naloží se svým životem a prostě tomu se nedá nějak předejít, to je rozhodnutí každého 

člověka, jak naloží se svým životem, má tu svobodnou volbu.“ 
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a) „Já si myslím, že maximálně psychiatrické léčebny, kde teda někdo, kdo se pokusil o 

takový čin, se na něho zaměří v tom smyslu, že má nějaké psychoterapie, je v péči 

psychologa, psychiatra, mnohdy si myslím, že navštěvují i faráři tato zařízení, tak jedině tam 

bych tu prevenci nějako spatřovala u lidí, kteří se o to už jednu nebo vícekrát pokusili, ale u 

normálního člověka si nedokážu představit tu prevenci, jak by probíhala třeba.“ 

b) „Já s tím zkušenost nemám, ale předpokládám, že jo, že dneska v jakém stavu je 

zdravotnictví nebo různá takováto zařízení, tak si myslím, že i tato oblast je nějak 

zabezpečená.“ 

c) „Kdyby záleželo na mě, tak bych určitě právě kromě těch psychologů a psychiatrů do 

těchto zařízení nechala přístup nějakým duchovním. Určitě ne zas jen tak nějakým lidem, 

kteří se považují za křesťany, ale už lidem kteří vědí, o čem mluví a mají tu pravdu, znají jak 

to je a umí to podat, aby to pro člověka bylo stravitelný, srozumitelný, tak třeba tohle bych 

viděla, nebylo by to určitě na škodu a někdo by si v tom mohl nalézt to, co třeba potřebuje 

slyšet.“  

4. „Já si osobně myslím nebo můj názor je takový, že určitě ty lidi nesoudím, kteří to takhle 

udělali, protože jak říkám, myslím si, že máme každý svobodnou volbu udělat vlastně cokoliv 

v životě, takže respektuji, že se lidé rozhodli a nehledali už žádnou jinou cestu, jak zvládnout 

nějak ten svůj život nebo ten svůj vnitřek. V podstatě si ale myslím, že právo na to, vzít si 

život nemá nikdo, protože vlastně můj názor z pohledu toho, že jsem věřící je, že nikdo 

nemáme právo na to vzít si život, protože Bůh nám ho dal a to, kdy se ten život ukončí, není 

v našich rukou a nemělo by v našich rukou být. Ten náš život tady má nějaký smysl, každého 

člověka stvořil pánbůh a myslím si, že do každýho vložil něco, co vlastně ten člověk za ten 

život má najít, ten jeho život má mít nějaký záměr a to místo tady v životě. Beru sebevrahy, 

vlastně je mi jich líto v tom ohledu, že v podstatě oni ten svůj život prohráli, já si myslím, že 

ho zmařili, a že udělali něco, na co neměli právo, že kdyby ten život vlastně žili jinak, tak jak 

mají, tak jak Bůh to zamýšlel, když je stvořil, tak by takhle neskončili.“  

5. „Zbabělý jak říkám, myslím si, že ti lidé prohráli svůj život a už to mě je jako líto, že 

zmařili si vlastně ten svůj život a jako odvážný čin bych to neposuzovala nikdy, protože si 

právě myslím, že na to člověk nemá právo a má ten život prožít tak, jak ho pro něho Bůh měl 

připravenej a tady splnil to, s čím sem byl poslaný.“ 

6. „To 100%. Já si myslím, že to, z jakýho prostředí člověk pochází, se ho dotýká celý život. 

Že to z jaký původní rodiny vzešel, ho ovlivňuje až do konce života. Takže si myslím právě, 

že to člověka může ovlivnit buďto negativně nebo pozitivně a skoro bych řekla, že to má na 
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toho člověka zásadní vliv. Pak se samozřejmě člověk může během průběhu svého života 

rozhodnout určitě pro cokoliv, i kdyby nebyl stav poměrů, kde mu byly vštěpeny nějaký 

zásady a nějaký biblický hodnoty, tak že k nim může dojít sám, ale myslím si, že ten 

prapůvod, k čemu to člověka táhne, tam, z té rodiny, hodně je.“ 

a) „Myslím si, že vlastním příkladem, jak člověk přijímá všechny skutečnosti v životě, i ty 

těžký věci, jak je člověk řeší, tak má člověk velkou možnost těm svým dětem dát příklad, jak 

se ty záležitosti řešej, co je za možnosti, jak duchovní, tak když to není věřící rodina, tak 

takový co jsou běžný, jak se prostě řeší běžná praxe, běžný věci.“ 

7. „Já jsem v takový situaci v životě byla, když jsem se vlastně dozvěděla o nevyléčitelný 

chorobě mé nejstarší dcery a vlastně tam, v takovém tom emocionálním rozpoložení, kdy se u 

ní vlastně jednalo i o otázku života a smrti. U ní mě ta myšlenka samozřejmě napadla, že jako 

bez ní nechci být a takovýhle záležitosti, ale právě taková ta víra, ten zdravý úsudek o 

čemkoliv, mi to vlastně nedovolil. V podstatě to bylo v těch emocích, nějakej takovej nápad, 

ale vím, že bych nikdy takovou věc neudělala. Člověk by musel překonat ztrátu i toho svého 

dítěte, protože prostě to je ta prohra. Prostě bych to nikdy neudělala, protože si myslím, že 

tady je ten duchovní boj takovej, že dojdu tam, kam mám dojít, zpátky k Bohu, ale tím, že 

bych to takovýmto zkratkovitým jednáním vyřešila, bych tam určitě nedošla.“ 

8. „To vůbec ne. Pro mě není žádnej důvod pro sebevraždu, žádný důvod na světě.“ 

9. „No, to taky vůbec ne. Jak říkám, neznám žádnej důvod, kde bych mohla říct, že je 

správnej nebo omluvitelnej ke spáchání sebevraždy.  Pro mě to je naprosto čin, který svědčí o 

tom, že ten člověk nepochopil smysl života a tu pravdu.“ 

10. „Já si myslím, že se tu naráží na muslimy. Já je nepovažuju za křesťany, za skutečně 

věřící lidi, takže si myslím, že to jsou různý úplně obrácený věci, obrácený nesmysly, jak to 

má vůbec být, že víra, jako taková, by nikdy v člověku nevypěstovala takovýto věci, byť 

v myšlenkách uskutečnit je nebo je udělat. Myslím si, že je to naprostá zvrácenost a špatné 

pojetí víry. Vůbec je nepovažuji za nějaké bratry nebo něco takového. Křesťanská víra je o 

lásce a o odpuštění, a o tom najít vždycky to východisko, aby ty věci dopadly dobře a v míru, 

a určitě ne, aby někdo přišel o život.“ 

a) „Ne, to by bylo, jako kdybych nevěřila.“ 

11. „To určitě, to si myslím, že i mnoha lidem může zachránit život.“ 

12. „Tak vždycky bych mu odpustila, protože by mi ho bylo líto v tom smyslu, že právě 

nepochopil, nepoznal tu pravdu a nedošel k ní. Takového člověka je mi strašně moc líto.“ 
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13. „2x. Jednou to byl spolužák ze základní školy a ten spáchal sebevraždu, když vykonával 

základní vojenskou službu a spáchal jí kvůli tomu, že se s ním rozešlo děvče a asi celkově to 

prostředí neunesl. Dále to byl můj švagr a tam si myslím, že celý ten jeho život, který vedl 

spoustu let k tomu tak nějak směřoval, bych řekla. Protože to byl člověk, který vůbec nezvládl 

ten život a bral ho úplně z opačného konce, ty hodnoty měl velmi špatný, špatně poskládaný a 

nevěděl si rady sám se sebou. Ničil své okolí a vlastně si myslím, že došel tam, o co si 

koledoval.“ 

a) „Od rodinných příslušníků, a protože žil tak, jak žil, že páchal opravdu nedobrý věci na 

těch lidech, kteří mu byli tady v životě svěřený, tak přesto mně to bylo strašně moc líto 

z pohledu toho, že to byl mladý člověk a že ten svůj život právě prohrál. Myslím si, že kdyby 

se včas nějakým způsobem obrátil, nemyslím na někoho, ale ve svém srdci obrátil, tak 

nemusel takhle dopadnout.“ 

b) „Tím, že jsem ho znala dobře, patřil do rodiny, tak mi to bylo hluboce líto, bylo mi líto těch 

lidí, kteří po něm zbyli, ačkoliv vím, že on jim určitým způsobem ubližoval. Taky přes to mi 

jich bylo líto, protože ho měli rádi i přes to, ať byl takový, jaký byl. I já jsem ho měla ráda i 

přes to jaký byl, takže ta ztráta toho člověka bolela.“ 

c) „Naprostá hrůza, naprosto bych to nikdy nečekala, že by byl něčeho takového schopen, 

takže absolutní šok a prostě jsem tomu nemohla a nechtěla věřit a hrozně jsem chtěla, aby to 

nebyla pravda.“ 

d) „Na jednu stranu si myslím, že pro všechny to byl původně strašný šok, ta ztráta bolela, ale 

na druhou stranu si myslím, že ve svý podstatě byli i zachráněný, ta rodina tímhle. Je to 

strašný, když to takhle řeknu, ale v podstatě on tu rodinu natolik ničil v různých oblastech, že 

si myslím, že další jeho působení, pokud by se nezměnil, by tu rodinu opravdu zničilo a ničilo 

ji i tak a myslím si, že celá ta rodina se vyrovnává s těmi následky dodnes, takže v podstatě je 

to zachránilo, když to takhle řeknu. Ten zbytek rodiny, ta úzká, kterou tvořili děti a žena, 

myslím, že, jakoby, dostali druhou šanci žít, jakoby, normálně.“ 

e) „Pořád stejně.“ 

14. „No, tak určitě bych se v první fázi snažila s ním mluvit tak, aby to pro něho bylo 

stravitelný a srozumitelný, takže bych nejdříve asi argumentovala takovými věcmi, co ta 

ztráta jakoby způsobí v tom okolí nebo v tý rodině. Dál bych se určitě velmi rychle snažila 

tomu člověku nastínit tu pravdu, jaký to je v tý duchovní oblasti a v tom, jaký ten smysl tady 

ten lidský život vůbec má a jaký možnosti ten člověk má, když právě vezme ten život z úplně 

jiný strany. Určitě bych se nějak snažila ho zavést mezi další křesťany, aby mohl slyšel to 
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pravý boží slovo, nejen nějaký zkostnatělí fráze nebo biblický verše, ale skutečnou pravdu o 

tom. Stravitelně mu říct, co je to ta víra, a jak to všechno doopravdy je.“ 

a) „No, že bych mu asi opravdu na rovinu řekla, ačkoliv by to pro nevěřícího člověka možná 

mohlo znít jako bláznovství, že to bude ta jeho prohra, že už nikdy nebude cesta zpět jakoby 

k tomu, aby skončil jinde než tam, kde skončí, protože já opravdu věřím na nebe a peklo a 

myslím si, že lidé, kteří takhle naloží se svým životem a vlastně jakoby ten život prohrají, 

skončí opravdu na tom druhém břehu. Takže bych asi neváhala člověku nalít čistého vína i 

z tohodle pohledu, ačkoliv by to mohlo vypadat jako nějaký bláznovství, ale prostě tak to 

vnímám já, tak jsem o tom přesvědčená, takhle bych to udělala. Samozřejmě může to být 

kombinace, pokud by to bylo pro něj těžko stravitelný jakoby to řešit touhle formou, tak 

určitě vyhledat normálního psychologa, psychiatra. Zase bych musela toho člověka oťukat, co 

vlastně je pro něj zrovna to nejlepší.“ 

b) „Ne.“ 

15. „Asi ne.“ 

 

H. J., žena, věk 62 let, věřící 22 let, Českobratrská církev evangelická  

1. „No to se nedá takhle říct, to je individuální, ale je to vždycky neštěstí a tragédie.“ 

2. „Neznám statistiky.“ 

a) „Spíš asi stoupají, protože ta doba je psychicky náročná.“ 

b) „Souvisí to s takovou celkovou nejistotou i ohledně práce, ohledně času, finanční 

problémy, ta krize zasahuje celou společnost, rodiny, takže vztahový problémy a hodnotový 

problémy, hodnotová krize – lidi nevědí, čeho se mají chytit v životě.“ 

3. „To nejde taky takhle říct, nikdo není zaškatulkován jako sebevrah, to se může stát 

každému, že se do té situace dostane, že je tím ohrožený.“ 

a) „Možná větší síť nebo větší možnost zajít k nějakému psychologovi nebo psychiatrovi. 

Často se ty psychické problémy projeví i fyzickou bolestí a ten doktor s tím dál už třeba nic 

nedělá. Je to strašně těžký.“ 

b) „Já myslím, že v základní společnosti je na určitý počet obyvatel určitě víc psychologů, 

taková ta síť je tam určitě lepší taky v takových těch jiných směrech taky.“ 

c) „Nenapadá. Jedině evangelizace, že by se skutečně to křesťanství začalo nějak více šířit, že 

by ty lidi nacházeli vztah k Bohu. Ale myslím si, že uměle něco dělat, to by se asi mohlo 
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míjet účinkem. Ovšem ale třeba u dětí si myslím, že by tam měla být velká citlivost ve škole, 

v rodině, aby se rozpoznaly ty příznaky, že se to může stát.“ 

4. „No to je strašně individuální a každý život je originální, a tak se dostane každý taky do 

úplně zvláštní situace. Třeba v roce 1945, když odtud byly vyháněny německé rodiny, tak 

spousta Němců spáchalo sebevraždu a já to úplně chápu. Třeba otec zabil nejdřív děti, pak 

manželku a pak sebe, to nelze odsoudit, je to vždycky tragický.“ 

5. „Já bych strašně nerada nějaký čin nebo někoho vůbec soudila. Člověk nemůže soudit dost 

dobře člověka v tomhle, to může asi opravdu jenom Bůh, protože ten mu vidí do srdce, kdy je 

to zbabělý a kdy je to odvážný. Možná, když někomu tím zachráním život, tak je to odvážný 

nebo se nastavím místo někoho, aby ten druhý nezemřel, a já se teda obětuji.“ 

6. „Tak částečně určitě.“ 

a) „Jeden kamarád říkal, že to nejdůležitější, co můžeme dítěti dát, je sebevědomí. Když mu 

dáme tu dostatečnou sebedůvěru a i lásku a jednáme s ním otevřeně o všem.“  

7. „Rozhodně bych se o tom snažila, mluvit s přáteli, s lidmi ke kterým mám důvěru, snažila 

bych se jim svěřit.“ 

8. „Pro mě určitě ne.“ 

9. „Neumím si představit takovou situaci.“ 

10. „Určitě ne.“ 

a) - 

11. „Samotný přechod k církvi je formální záležitost, to by se musela stát nějaká vnitřní 

proměna.“ 

12. „To je strašně individuální. Můžu vám vyprávět jeden příběh. To byl hoch v pěstounské 

péči, Rom a vzala si ho bílá rodina. Byl výborný, ve škole se dobře učil, všechno ok. 

V pubertě začal krást, tak s ním jezdili k psychologovi. Chvíli přestal, pak ale zase začal, tak 

řekli, že ho dají do Návratu, což je takové výchovné středisko v HK, kde jsou děti dva měsíce, 

s tím, že se vrací domů. On tam nechtěl a děti tam přijímali jen dobrovolně. Doma na něho asi 

trochu tlačili, tak on to teda podepsal a dva dny před tím, než tam nastoupil, tak skočil pod 

vlak. Svým způsobem té rodině ublížil, ten život zmařil. Je to případ od případu. Nebo matka 

měla dvě děti, trpěla pořád nějakými bolestmi a nikdo ji nedokázal pomoct, měla strašný 

fyzický bolesti a tak se utopila.“ 

13. „1 případ v příbuzenstvu a dva blízcí.“ 
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a) „V tom příbuzenstvu jsem se to dozvěděla hned.“ 

b) „Dost těžce.“ 

c) „Bolest, smutek, lítost.“ 

d) „Tak netýkalo se to mé nejužší rodiny, ale nějak jsme se s tím vyrovnat museli, že jo.“ 

e) „No v podstatě stejně, jen ty pocity nejsou tak intenzivní.“ 

14. „Snažila bych se udržovat s ním stále kontakt, hodně s ním mluvit, případně s ním mluvit 

o tom, co by potřeboval, s kým by ještě mohl mluvit. Hodně bych se za něho modlila, 

případně bych to řekla i dalším, kteří by ho dobře znali, aby na něj taky mysleli v té době.“  

a) „Snažila bych se mu říct, že to není jeho život, který si chce svévolně vzít. On si ten život 

nedal, on tu má nějakou cestu, nějaký cíl a i když se mu zdá momentálně, že už prostě to 

nejde, tak za deset roků to může být úplně někde jinde, tak asi v tomto smyslu.“ 

b) „Setkala jsem se, že jeden kamarád byl na tom po rozvodu velice špatně a svěřil se mi, že 

třeba když jede autem, tak má tendenci strhnout volant. To jsme měli jako opravdu strach a 

snažili jsme se to s ním řešit.“ 

15. „Ne.“ 

 

Š. J., muž, věk 43 let, věřící 20 let, Českobratrská církev evangelická 

1. „Pohled na sebevraždy mám celkem jednoznačný. Jakožto křesťan vnímám život jako dar, 

takže nemám ze své pozice jako z pozice stvoření si na život sáhnout, takže sebevraždy 

neberu.“ 

2. „Protože lidem chybí Kristus a víra.“ 

a) „Nevím jak teďka, mám pocit, že teď klesají.“ 

b) „Spoustu lidí se možná cítí líp zabezpečeno. Na druhou stranu je pravda, že zas ty vztahový 

propasti mezi lidmi se dost prohlubují, takže tam není žádná přímá úměra mezi hmotnými 

statky a spokojeností v životě a mám z toho takový pocit, že ti lidé si snaží hledat, když ne 

Krista, tak jiná náboženství a nějaké takové duchovní směry.“ 

3. „Myslím si, že je to věc toho člověka, jak se rozhodne. Spousta věcí je na lidech jako na 

jednotlivcích a nemůžeme to navalovat na společnost.“ 



Přílohy 

 

a) „Pro mě, z mého hlediska jako z pohledu křesťana, je to víra, protože život začnete vnímat 

úplně jinak a vidíte ho z úplně jiných stránek, otevře se vám třetí dimenze člověka, což je ta 

duchovní a myslím si, že pak už člověk k sebevraždě víceméně nemá důvod sahat.“ 

b) „Myslím si, že ten Kristus a ta křesťanská zvěst je natolik síla, že to pro člověka, pokud to 

vezme vážně, je dostačující, ale v dnešní době je ten řád trošku jiný. Ta morálka se taky 

zakládá leckdy na něčem jiném, takže když to někdo vymyslí, tak mu za to dáme Nobelovu 

cenu.“ 

c) „No, aby právě lidi dokázali milovat sami sebe, a z toho pak vyplývá samozřejmě další 

část, tak jak miluješ sebe, tak miluj i ty kolem sebe, takže tadyto je ten můj začarovaný 

křesťanský kruh, kterému já věřím, že to takhle je. Takže moje preventivní opatření je, 

milovat sám sebe před Bohem tak, jak mě stvořil a tím pádem mít rád i lidi kolem sebe.“ 

4. „Na to nenalézám odpověď. Možná má právo, kdyby se obětoval za druhého. Nevím teda, 

jestli se to pak dá považovat jako sebevražda, to je taky otázka.“ 

5. „No tak zbabělý čin to selhání, kdy člověk nepojme všechny ty věci toho, co je kolem jeho 

osoby, že není třeba sám na tom světě, ale že je i někdo, kdo ho má třeba rád, kdo by nerad o 

něj přišel. Takže to mi připadá hodně zbabělý, že ty lidi v tu chvíli prostě úplně na tohle 

zapomenou. Jestli se to teda dá nazvat zbabělostí. Odvahu v tom jakoby žádnou nenalézám, 

ale na druhou stranu když se nad tím zamyslím, tak vůbec ta odvaha vzít na sebe to 

rozhodnutí, že prostě něco, co někdo tady stvořil, skončím.“ 

6. „Určitě.“ 

a) „Někdy může být rodina, kde se to zdá, že se to všecko děje dobře a ty děti spějí v nějaké 

zralé osobnosti, a pak se to najednou zvrtne. Rozhodně ta výchova musí být láskyplná. Já 

jsem takový propagovatel bezpodmínečné lásky, kde i když člověk trestá, neměl by trestat ve 

vzteku, v nějakém afektu, ale měl by prostě si vždycky všechno dobře rozmyslet, a to vidím 

jako nejdůležitější. A taky odpouštět, i když nás ty děti někdy strašně štvou.“ 

7. Já modlitbou, asi hodně intenzivní modlitbou. Vyhledala bych určitě nějakého svého otce 

křestního, člověka, který mě křtil, svého svědka ke křtu a určitě bych ho povolala, aby mi 

pomohl, aby to se mnou nesl a ten zápas takový ten modlitebního klidu.“ 

8. „Ne.“ 

9. „Ta oběť, pokud v tuhle chvíli je ta oběť brána jako ten proces, že teda se zabijete a 

pomůžete tím někomu. Pokud je to možný brát jako sebevražda.“ 
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10. „Myslím si, že může být takový ten opravdu radikální věřící člověk. Myslím si, že může.“ 

a) „Ne. Já jsem zatím nebyla v té situaci, kdy bych zahodila úplně všechno a jakoby i v tom 

životě víry, těch dvacet let, kdy bych jako musela říct, že to musí být až takhle.“ 

11. „K církvi jako k instituci možná. Určitě v okolí nebo ve společenství té církve, jak já 

někdy tvrdím, když se pohybujete mezi těmi lidmi i mezi těmi našimi známými, kteří žijí 

s Kristem v církvi, tak je to trošku jiný svět. Člověk se pak těžko kolikrát vyrovnává se 

společenstvím lidí ze světa, jak já říkám. Takže si myslím, že je nejdůležitější k té církvi přijít 

a věřit, že tam je ten Kristus, mnohdy to tak taky není.“ 

12. „No Kristus řekl: „odpouštějte sedmdesátkrát sedmkrát“ takže pokud bych byla tak 

naplněna tou jeho milostí, že bych dokázala odpustit, tak věřím tomu, že bych to snad 

vybojovala, ale že bych neodpustila, to si nedokážu teď představit. Takže bych spíš 

odpouštěla.“ 

13. „3x.“ 

a) „Dozvěděla jsem se to od svých známých z církve.“ 

b) „Prožívala jsem to jako jeden velký otazník, protože ten člověk byl velmi mladý, byl to 

teenager. Na jednu stranu ty důvody jsem možná chápala nebo to, co jsme se domnívali, že za 

tím bylo. Na druhou stranu mě úplně šokoval vůbec ten počin, že to ten člověk vůbec udělal.“ 

c) „Já vždycky v takových chvílích říkám, kdy už člověk nemůže věci ovlivnit pánubohu 

poručeno.“ 

d) „Nás to ovlivnilo tak, že naše starší děti přišly o jednoho člověka, se kterým se neznali 

úplně, ale vnímaly ho v tom okruhu těch našich známých i v těch svých jako kamarádů, takže 

rozhodně byly z toho smutný a bylo nad tím spousta otázek, spousta otazníků.“ 

e) „Já si myslím, že to vnímám stejně. V té chvíli, kdy se to rozhodl ten člověk udělat, tak 

jsem si říkala, že Bůh má pro něho asi připraveného něco jiného, protože jako křesťan věřím, 

že ten věčný život existuje. Samozřejmě na druhou stranu tam je nebezpečí toho, že pokud si 

člověk na ten život sáhne, tak ještě v tomhle se přiznám, že si myslím, že tam může být trošku 

otazník nad tím, jestli to není hřích, přes který se vlastně nemůže ke Kristovi blíž dostat. Pro 

mě je to pořád takový otazník, no. Když o tom mluvíme, tak jak jste se mě ptala předtím, tak 

mě to je jakoby jasný, mám v tom sama jasno. A když se to pak samozřejmě stane, tak člověk 

to začne zpytovat ze všech stran, takže takhle no.“ 
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14. „No tak to si myslím, že asi bych se mu snažila být co nejvíc nablízku. Určitě bych mu 

nabídla pomoc a v prvé řadě, pokud by teda ode mě neslyšel o Kristu, tak bych mu určitě 

zvěstovala toho Krista a snažila bych se mu fyzicky a psychicky pomoct. Možná bych si ho 

k sobě i víc přivázala, že by jsem se vídali častěji, i nějaký stráže by jsme nad ním měli, i 

třeba telefonní stráže, taky takový věci už probíhaly, kdy teda ten člověk potřebuje podporu a 

pomoc a taky se v jednom případě podařilo rozptýlit takovýhle věci už jo.“ 

a) „Život je pořád ten největší dar, který člověk má, tak určitě by to bylo tak, že nic není tak 

nepřekonatelné, aby člověk musel tu cenu toho života za to dát, pokud teda samozřejmě toto 

není ta oběť za někoho, kdy se člověk se sám rozhodne, že tu oběť podstoupí. No a když se 

postavím na zem, tak bych řekla, že je to jedna velká kravina prostě. Je tady spoustu jiných 

věcí, a příjemných, a všechnu tu krásu, co tady máš kolem sebe - lidi, stvoření, tak prostě to 

nestojí za to, to tady odpouštět, protože Bůh sem člověka přivedl, má tady s ním nějaký záměr 

a dřív nebo později ten člověk má možnost přijmout ho do srdce, to je úplně jedno, ve kterém 

věku. Takže takhle asi. Snažila bych se tu myšlenku nějak rozptýlit.“ 

b) „No, právě kamarád teď nedávno. Já jsem to teda nebyla, já jsem byla spíš takový poradní 

hlas, ale náš společný kamarád - mě a manžela, tak měl nějaký trápení a takový veliký, 

opravdu se s tím těžko skousával, tak jsme měli takovou telefonní stráž. Já jsem mu i říkala, 

že může volat dnem i nocí a myslím si, že k tomu i párkrát došlo a díky bohu za to, že teda se 

to podařilo. Myslím, že teď je to snad už v pořádku.“ 

15. „To bude asi ta zvěst, ta evangelizace. Lidi přijměte Krista a všechny vaše problémy, 

který vás povedou k sebevraždě, se okamžitě rozptýlí, protože ať se to zdá nevěrohodný, 

někdy i my působíme hrozně nevěrohodně, jako křesťané, ve spoustě věcí, tak si myslím, že 

by to každý člověk měl okusit sám a přiblížit se k Bohu.“ 

 

P. M., muž, věk 78 let, věřící od narození, Římskokatolická církev 

1. „No, je to obrovsky problematický, protože shodou okolností jsem se v posledních dnech 

shledal s vysvětlením, že pomýšlení na sebevraždu může mít i počinek v nemoci štítný žlázy, 

kdy člověk přestává být pánem svýho já, takže to zase, řekl bych, ospravedlňuje toho člověka 

jako takovýho, protože už není pánem svýho já, i když to byl třeba jen pokus nedokonaný, ale 

existuje ta možnost, to mě překvapilo.“ 

2. „No, protože lidi neumějí žít, nechápou smysl a význam života jako daru.“ 
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a) „Já to tak nějak nesleduju, nevyhledávám to. Když se to dozvím, tak to v sobě tak nějak 

popřemílám, proč se to děje, ale ta bezvýchodnost situace je samozřejmě zaviněna vnějšími 

vlivy, Vidím tady obrovskej problém, co se týče nezaměstnanosti a měl jsem možnost už před 

40-ti lety návštěvu náhodnou a když jsme se tak nějak domlouvali, tak oni sami, i když to 

byla země toho západního formátu, že jo, tak pokládali za obrovskej problém tu 

nezaměstnanost, protože to ty lidi tak degraduje, že připouštím, že to někdy může vyvrcholit 

až takhle. To my jsme v tý době něco podobnýho neznali, že jo.“ 

b) - 

3. „Já si myslím, že obecně to nejde nějak ohraničit, aby se tomu nějak předešlo spíš říkám, že 

jedna z těch věcí je ta nezaměstnanost nebo zaměstnanost a potom pohled na rodinu, protože 

zase mám zkušenost z vlastní rodiny, protože můj tatínek byl těžce nemocnej za války, někdy 

v r. 1942 a nerad o tom mluvil, protože tam jsme neměli ani elektriku a trpěl s tím ohromen a 

dokonce prohlásil, že kdyby nebylo vás jako rodiny, a to je to ono, tak by to řešil třeba i nějak 

takhle a ta rodina ho podržela.“ 

a) „Jestli osvěta, ale tu asi spíše vidím v té náboženské podobě.“ 

b) „Nevím, co se konkrétně v týhle věci myslí. Léčebny a krizová centra snad existují, ale 

neměl jsem potřebu to použít, tak nevím. Nevím, jak dalece bych asi postupoval, kdybych se 

měl dostat do takové situace. Mě překvapuje třeba to, že když je konec školního roku tak děti 

v těchlech krizovejch situacích, podle výsledků ve škole, to řešej tou linkou atd., ale jestli 

tohle existuje a pomůže to, tak jsem rozhodně pro.“ 

c) „No třeba na úseku tý školy by to asi možný bylo, ale je to úžasně náročný na toho 

pedagoga aby vycejtil, že to je potřeba a pak to nějak aplikoval.“ 

4. „Já si myslím, že na to právo nemá, protože život je dar.“  

5. „Je tady třeba případ Palacha, jak se to zpětně hodnotí, ale my, jako křesťani, máme jedinej 

velikej vzor a to je Kristus, kterej se obětoval a dobrovolně, což je úžasnej pojem, že jo? 

Takže může asi existovat, i v lidský rovině, nějaká taková situace, že by se to dalo hodnotit i 

pozitivně, ale to je zcela výjimečné, že jo.“ 

6. „Určitě.“ 

a) „No pořád je potřeba vnímat to, že život je dar a že si s ním nemůžeme dělat, co chceme a 

jsme povinni ho rozvíjet i s těma zápornejma i s těma kladnejma prožitkama, takže to bych 

řekl dětem.“ 
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7. „No tak, když bych měl možnost nějak do toho vstoupit, tak rozhodně bych činil něco, 

abych tomu zabránil.“ 

8. „To ne.“ 

9. „To určitě taky ne.“ 

10. „No tak, tady je naprosto pro nás nepochopitelný tydlety sebevražedníci, ty slavistický 

skupiny, nebo jak bych to nazval, a že je dokonce k tomu vedou, ale to je vyloženě 

fanatismus, to nemá ani s tím islámem nic společnýho.“ 

a) „Ne, to určitě ne.“ 

11. „No tak asi jo, protože jsem se setkal s lidmi, kteří v dospělosti tápou. Možná ještě ne na 

hranici bytí a nebytí, ale hledání, ale když teda najdou, tak určitě jo. To mám i konkrétní 

případy.“ 

12. „No, nesuď a nebudete souzeni. Tady těžko sáhnout do svědomí toho druhýho, na to 

člověk nemá. To si o tom snad může něco myslet, ale není to důvod k nějakýmu odsouzení.“ 

13. „Já jsem se s tím nesetkal.“ 

14. „Snažil bych se to nějak pomoc vyřešit, aby k tomu nedošlo.“ 

a) „Hledal bych příčinu, proč takhle přemýšlí. Jestli je to materiální, fyzická nebo zdravotní 

atd. a z té strany potom hledal nějakou pomoc.“ 

b) „Ne, aby to šlo do takové krajnosti, tak ne. Tam ta pomoc jako byla, měl jsem takovou, 

řekněme v průběhu profesního života jako technik, tak nějak duši otevřenou pro ostatní, takže 

si přišli tak nějak, jakože pobrečet. Brali mě jako vrbu.“ 

15. „No, už, v podstatě, to je pohled na život. Vnímat život jako dar a podle toho se k němu 

stavět.“  

 

P. M., žena, věk 43 let, věřící od narození, Římskokatolická církev 

1. „Já musím přiznat, že jsem měla období, kdy jsem se tak bála smrti, až jako ne, že bych to 

takhle chtěla řešit, ale napadla mě i ta myšlenka, takže je to pro mě hodně bolestivý téma a 

zrovna v tý době, když jsem vyplňovala ten váš dotazník, tak jsme měli v blízkém okolí 

sebevraždu a tam se to dodneška řeší, protože odešel bez dopisu a nikdo neví proč, takže je to 

takový hodně citlivý téma.“ 
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2. „Protože lidi nemají k sobě nikoho blízkýho, kdo by je vyslechnul. Jsme taková společnost, 

která je hodně zaměřená na individualitu a člověk je uzpůsobenej k tomu, aby žil ve skupině, 

aby v tý skupině našel podporu v těch těžkejch chvílích, a když je sám, tak prostě není nikdo, 

kdo by mu pomohl a řekl, nedělej to a ani nemá pro koho žít, takže má pocit, že si za svůj 

život sám zodpovídá a může s ním sám nakládat, takže je to pro něj řešení.“ 

a) „Já si myslím, že teď se to trošku jakoby zkonsolidovalo. Bylo jich míň, možná se o nich i 

míň mluvilo, potom bylo takový velký boom, kdy se hlásila pomalu každá sebevražda a teď je 

to jakoby, že ten počet stagnuje.“ 

b) „No, protože jsme byli zvyklí žít v nějakých mantinelech, sice v strašně úzkej, ale na jednu 

stranu nám to vyhovovalo, a jakmile jsme dostali jakoby do ruky zodpovědnost za svůj život, 

tak některý lidi se s tím nedokázali jakoby srovnat.“ 

3. „Preventivní opatření, podle mě, jakoby neexistují. Líbí se mi různé organizace, které třeba 

provozují anonymní linky a jsou tam opravdu odborníci, není to jenom někdo, kdo vás 

vyslechne, ale je tam člověk fundovanej, kterej řekne a třeba nám i ukáže jiný směr nebo 

řešení, co dělat.“ 

a) „Ty telefonní linky jak jsem zmínila, ale třeba i někteří lidé, si myslím, že pokud se už 

někdy pokusili o sebevraždu, tak by je jejich blízcí měli více sledovat, protože neznamená, že 

když jednou tak už víckrát ne, ale měli by na ně právě dávat větší pozor. Třeba u dětí 

pedagogové nebo lidi, kteří s nimi pracují, tak by o tomto měli být školeni, aby poznali, kdy 

je to opravdu vážné, aby mohli zakročit.“ 

b) „Já si myslím, že nikdo není na světě sám, i když si myslí, že je tu ten poslední, tak třeba 

někdo na něj myslí nebo má souseda, který vypadá, že si ho nevšímá, ale ta smrt se ho dotkne, 

prostě týká se to vlastně celý společnosti.“ 

c) „Hlavně u dětí, protože znám, že v době kdy jsem chodila na ZŠ, tak na 1. stupni tenkrát 

kluk měl takový restrikce na vysvědčení, že potom s jedním vysvědčením už nepřišel domů.“ 

4. „No, z hlediska mé víry v žádném. Nedokážu si představit, kdy ano a kdy ne, ale kdybych 

se dostala možná do konkrétní situace, kdybych měla třeba těžce nemocného příbuzného a ten 

se rozhodl, že ukončí to trápení, nemohla bych ho asi odsoudit.“ 

5. „Je to definitivní řešení, pro mě vždycky. Zbabělý, že to člověk vyřeší pro sebe a pro to 

okolí to zůstává vlastně uzavřené a kolikrát za tím zůstává ještě daleko víc problémů, že tam, 

myslím si, může nastat takový dominový efekt, jakoby.“ 
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6. „Pokud třeba lidé vyrůstají v rodině, kde není řečeno těm dětem, že život je dar, nemusí to 

být jen z hlediska církevního. Že život jsme dostali od rodičů, od Boha, ať se na to podíváme 

jakkoliv, tak nemáme právo sami rozhodnout, kdy skončí.“ 

a) „Třeba tím, jak učíme odmala děti, nebo my sami dospělí mezi sebou, se učíme řešit 

problémy. Naučit se v dětství, že nic není černé, nic není bíle, že i ta nejhorší situace není tak 

hrozná. Moje babička říkala, že není nikdy tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř a člověk 

když si někdy vzpomíná zpátky, tak jako vidí, že v okamžiku, když si myslel, že už jako 

opravdu, tak ještě může přijít něco ještě horšího, co může překonat.“ 

7. „Já mám tu výhodu, že mám partnera, který mě dokáže podržet, takže bych se asi obrátila 

na rodinu, potom třeba na nějakou třeba kamarádku, a kdyby už jako bylo nejhůř, tak bych asi 

vyhledala odbornou pomoc.“ 

8. „To je spíš trest sám na sobě.“ 

9. „Třeba že bych se zabila kvůli tomu, aby mé orgány mohli dát mým dětem? Tak to opravdu 

nevím, jelikož máme tolik dětí, že bych musela furt ještě myslet na ty ostatní, ale jinak tohle 

by byl asi jediný důvod.“ 

10. „No určitě existují sekty, které to mají i v programu, že když to někdo prohlásí, že je 

soudný den a ty co umřou, budou spaseni. To jsou ale opravdu nebezpečný sekty a doufám, že 

tady v okolí se nikde neobjeví, abychom se nemuseli bát o děti, že se s nimi vůbec můžou 

setkat.“ 

a) „Ne.“ 

11. „No, to nemohu posoudit, ale myslím si, že alespoň v naší církvi je, že člověk člověku by 

měl naslouchat, takže pokud by ten člověk byl osamělý, tak by tam třeba našel ty, kteří by ho 

dokázali podpořit, doufám teda.“ 

12. „Vždycky by to ve mně zanechalo hlubokou ránu, potřebovala bych vědět, proč to udělal. 

Vím, že ta známá dodneška nechápe proč. Jednou šla za manželem do nemocnice po operaci a 

operace se zdařila, prognóza nebyla vůbec špatná a ještě jí říkal, ať zítra nechodí a jde si do 

divadla. Za dva dny přišel domů a zabil se a nikdo neví proč a ona žije s výčitkami, že neví, 

jestli něco ona neudělala špatně, jestli to nebyl ten důvod. Myslím si, že bych dokázala 

odpustit, kdyby možná člověk trpěl velkými bolestmi a nedokázal to unést, ale to říkám teď, 

protože se mě to netýká, není to žhavý téma, tak asi v tom případě.“ 

13. „4 případy z toho jeden se týkal naší rodiny – kamarádka maminky, která přišla takto o 

manžela, jak už jsem se zmiňovala a protože k mým rodičům jezdíme fakt často a ona má 



Přílohy 

 

ráda naše děti, tak vždycky přijde a já mám vždycky takový ostych se s ní setkat, protože 

mám takový, jakoby, výčitky svědomí, protože tam je ten taťka, moje mamka který byli 

vždycky kamarádi a že ona tam je sama. Teď ještě její syn se do toho čerstvě rozvádí a prostě 

mám výčitky, jakože my máme tu šťastnou rodinu, že my jsme šťastní a ona vlastně nic 

neudělala, je to svatá ženská a dopadlo to takhle.“ 

a) „Maminka mi to telefonovala hned, protože ona s ní den předtím v tom divadle byla, a tak 

mi potom volala a na mých rodičích potom byla ta váha pomoci podpořit. Teď si vzpomínám, 

že i z druhé strany máme takovýto případ, taky to byl kamarád a taky naši museli, jakoby, tu 

rodinu potom podpořit a vím, že jsme to taky všichni hrozně prožívali.“ 

b) „Furt jsem o tom přemýšlela, člověk se potom ptá, zkoumá zpátky, jestli to na tom člověku 

nebylo vidět, jestli to nemohl tušit a prostě furt pátrá dokolečka a docela se tím zaobírá. Teď 

když jedeme k mým rodičům, jdeme na hřbitov a jdeme okolo toho hrobu, tak kolikrát si 

říkám proč? Hledám nějaký znamení, aby už za tím byla prostě udělaná tlustá černá čára, a 

aby jsme se přes to mohli všichni přenést dál.“ 

c) „Připadalo mi to ne jako špatný vtip, ale jako zlý sen, jako že je to omyl, to přece není 

možný, vždyť jsi přeci včera říkala, že už ho pustili z nemocnice, všechno dobrý, že jste byli 

v divadle a dneska mi prostě řekneš, že se stalo tohle, to byl někdo jinej.“ 

d) „Maminka se hodně trápila, taťka to na sobě nedá moc znát, ale taky prostě musel obě 

holky podržet, jako mamku i tu kamarádku. Teď mi připadá, že naši si víc užívají více těch 

známých, snažej se docela těm, co zůstali, protože tam mají velký okruh vdov a rozvedených, 

tak jako s nima dost udržovat styky. Maj někdy i jakoby takovej pocit zodpovědnosti za ně. 

Takže náš taťka má takovej svůj harém, že jako Zdeňka potřebuje nakoupit velkej nákup a 

nikoho nemá, no, tak tam s ní musíš a Naďa byla u nás na návštěvě, trpí šeroslepostí, tak jí 

hold musíš dovézt domů, jak jinak by se tam dostala.“ 

e) „Je to pořád stejný, zvláště když jsem se teď dozvěděla, že se jí hroutí ještě rodina syna, 

takže si říkám, že si to nezaslouží, že někdy na toho člověka, kterej jakoby se měl mít, měli by 

ho na rukou nosit, je toho hodně nakládáno.“  

14. „Pokud by se svěřil přímo mně, tak bych se mu to snažila rozmluvit, snažila bych se ho 

přemluvit, aby vyhledal odbornou pomoc, komu důvěřuje a komu bych já věřila, že dokáže, 

jakoby, podpořit. Zrovna nedávno se mi dcera svěřila, že má její kamarádka ne, jakoby, 

sebevražedný sklony, ale sebepoškozující a nechtěla mi říct kdo to je, tak jsem se ji snažila 

přesvědčit, aby to předala dál dospělým, protože kdyby se náhodou něco stalo, tak ona by to 

v sobě nesla celej život. Tak se zdá, že je to snad už vyřešený.“ 
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a) „Snažila bych se mu ukázat něco, na čem mu v životě záleží, protože každej má, i když 

říká, že ne. Může to bejt někdo blízkej, někdo z minulosti, může to bejt třeba i domácí zvíře 

nebo prostě něco, kvůli čemu by tu měl zůstat. Myslím si, že by na někoho fungovalo i zůstat 

tu někomu na truc, jakože já to neudělám, protože přece jen to neudělám kvůli němu.“ 

b) „Ne.“ 

15. „Asi ne“ 

 

M. M., muž, věk 45 let, věřící od raného dětství, Římskokatolická církev 

1. „Nikdy jsem se nad tím takhle nezamýšlel. Myslím si, že je to čin, který někdo udělá 

z nějakýho zoufalství, když už neví kudy kam dál, jinak si neumím vysvětlit, proč by to 

člověk jinak dělal.“ 

2. „Já nevím, jestli v dnešní době je tolik sebevražd než bylo dřív nebo jindy, možná, že o tom 

jenom víc víme z médií nebo tak. Těžko říct, proč si to myslím. Možná, že k tomu přispívá ta 

společnost. Nejsou společenství, která drží pohromadě, nejsou rodiny, že by se člověk měl 

kam vracet k někomu blízkýmu, který by ho mohl v nějaký svízelný situaci podržet a tak. Pak 

se dostává do stavu, kdy skutečně neví kudy, kam a co a myslí si, že nějakým řešením bude, 

tak spáchám sebevraždu a bude pokoj, budu mít klid.“ 

a) „To vůbec nevím, neumím na to odpovědět.“ 

b) - 

3. „Já nevím, jak by mohla být preventivní opatření pro sebevrahy, když, kdo je potencionální 

sebevrah? Jak se to dá zjistit? Když nevím, pro koho bych mohl co udělat, tak si myslím, že je 

to otázka pouze té konkrétní osoby.“ 

a) „Já bych nenazval preventivní opatření zaměřený pro sebevrahy, protože bych 

nespecifikoval nějaký lidi, že jsou sebevrahy. Spíš si myslím, že by se ta společnost měla 

chovat ke všem lidem nějakým patřičným minimálně důstojným způsobem. Když se člověk 

dostane do situace nějaký nouze nebo stresu, kterej by ho dovedl k sebevraždě, tak si myslím, 

že si neuvědomuje v tu chvíli, co je sebevražda. Takže to je prevence nějaká.“ 

b) „Protože jsem od toho hodně vzdálenej, nepřemejšlel jsem nad tím ani jsem se do takových 

situací nedostal, ani se nesetkávám, protože v mém okolí nejsou tací lidé. Takový nějaký 

místo kam by se mohl člověk, kterej nemá nikoho blízkýho, o kterýho se může opřít, to je 

myslím to nejdůležitější, tak pokud nějaký místo takový je, kde mu může alespoň někdo 
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poradit nebo podržet ho slovem, tak to je určitě dobrý, no. Když to ten dotyčnej bude vědět a 

bude se tam chtít dostavit, zavolat, tak je to určitě dobrý.“ 

c) „Neumím na to odpovědět.“ 

4. „Já si myslím, že člověk by si neměl sahat na život, protože v tom okamžiku buď něco 

vzdal, nebo ten život přišel, to děcko vyrostlo a tak dále, a to není samo od sebe a člověk by si 

toho měl vážit a měl se ho snažit zachovat a udržovat, brát ten život. Podle mě je to fakt, jen 

takový zoufalství.“ 

5. „Já si myslím, že to není vůbec odvážný čin. Já si myslím, že je to zoufalství toho člověka. 

Ani jako zbabělý čin bych to nenazval. Já bych řekl, že je to východisko z něčeho, s čím si už 

nevím rady a možná že, jsem už na pokraji prostě psychických sil a tím se mi to vyřeší, 

protože už nebudu, nebudu nad tím muset přemýšlet, nebudu se tím muset zabývat. Já si 

myslím, že normální člověk, kterej na tom není špatně buď nějakým životním stylem, 

psychotropníma látkama nebo okolnostmi, právě že se dostane do toho stavu, že už nemůže 

dál, tak stejně není důvod, že by si sahal na život.“  

6. „Já si myslím, že zásadně, určitě.“ 

a) „Já si myslím, že právě důležitý je, aby děti vyrůstaly v rodině, kde se bude projevovat 

láska, kde se budou k sobě mít, kde se budou rádi vracet i když budou dospělí, budou si mít 

vždycky co říct i když to budou třeba jen tři slova. Tahleta výchova se přenáší do toho jejich 

životního postoje a oni zase dál můžou jednat s ostatníma, takže ta výchova je hodně 

důležitá.“ 

7. „Proč to vzdávat, proč to řešit takovýmto způsobem, nějaká cesta se vždycky najde, já 

tomu věřím, já jsem optimista.“ 

8. „To je blbost podle mě.“ 

9. „To si myslím taky, že ne.“ 

10. „Já to beru, že to je právě to zblbnutí, nějakým tím společenstvím, nějakou tou sektou 

nebo nějakou skupinou lidí, to je jedno jak to nazývat, zblbnutí toho člověka, kterej pak tu 

sebevraždu spáchá. Já si myslím, že tohleto je ale hloupost.“ 

a) - 

11. „Já si myslím, že ano, je to určitá skupina lidí, o kterou bych se chtěl opřít, pokud bych už 

nikoho neměl. Jak říkám, základ je ta rodina a pak jsou další skupiny lidí, ke kterým mám 

blízko, a který by mě potenciálně mohli pomoct, obrátil bych se na ně.“ 
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12. „Člověk, který spáchá sebevraždu, s ním už nic nenadělám, tomu nemůžu už ani odpustit, 

možná tak sám sobě pro sebe něco, ale pro mě je to ztracenej život toho druhýho.“ 

13. „Nesetkal. Slyšel jsem ale, že by se mě to přímo nějako dotýkalo, to ne.“ 

14. „No tak rozhodně bych chtěl vědět, proč má takové myšlenky a snažil bych se mu pomoct 

v tom smyslu, že bych mu to nevymlouval, ale snažil bych se mu pomoct vyřešit tu jeho 

situaci, která ho k tomu doháněla.“ 

a) „Záleží na konkrétní situaci, buď bych mu mohl skutečně s něčím pomoct, něco udělat, 

něco zařídit, půjčit, třeba, kdybych měl nebo s ním někam jít. Byl by to nějakej konkrétní čin 

zřejmě, protože jak jsme mluvili o těch důvodech k sebevraždě, tak ho k tomu něco přimělo. 

Samozřejmě, že když by to byla nějaká sekta, tak k těm já se nedostanu, těm já pomoct 

nemůžu. Můžou být ale skutečně situace, že je někdo na pokraji, že spáchá sebevraždu, 

protože nemá co jíst, nemá co pít, tak bych se mu snažil vyřešit ten jeho konkrétní problém.“ 

b) „Nesetkal.“ 

15. „No já bych zdůraznil právě tu důležitost už od té výchovy a vůbec chování v té 

společnosti může hodně, v uvozovkách, potenciálních sebevrahů odvrátit od toho, že se 

nedostanou do těch situací, nebudou mít myšlenku na to, že něco budou řešit takovýmhle 

způsobem.“ 

 

M. J., muž, věk 57 let, ateista 

1. „No, je to čin, kterýho se dopustí člověk asi v krajní mezi, kdy už si neví rady se svým 

životem.“ 

2. „Přibývá lidí, kteří jsou opravdu v nesnázích, a ta doba celkově tomu nahrává, že těch 

sebevražd tolik přibývá.“ 

a) „Já myslím, že stoupají.“ 

b) „No, jak už jsem uvedl, je tady hodně lidí v nesnázích, nejen z finančních důvodů, tak 

všechno se to odráží potom i na chování rodiny, partnerů, a tím pádem ty sebevraždy 

přibývají.“ 

3. „Prevence by, rozhodně, nějaká být měla.“ 

a) „No, já jsem se teda ve svém okolí s ničím takovým nesetkal.“ 
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b) „Myslím, že by těch opatření mělo být zvláště v dnešní době víc, aby se lidem dalo včas 

pomoci.“ 

c) „No, nějak aby se ty organizace nebo ty lidi zviditelnili, aby se to dalo víc do médií, aby ty 

lidi v nesnázích se potom s nima mohli snadněji a rychleji zkontaktovat, když už k něčemu 

takovému dojde, a někdo má takové myšlenky, tak aby někde nemusel dlouho tápat a hnedka 

tu danou organizaci nebo toho člověka mohl zkontaktovat.“ 

4. „Právo, no já to vidím tak, že když je někdo opravdu nemocnej a neví si rady se svoji 

nemocí, tak chápu, že asi k něčemu takovému přistoupí, ale na druhou stranu, když je člověk 

zdravej, tak by si měl vážit života a nepřidělávat starosti svým bližním, takže by 

k tomuhletomu přistoupit neměl. Maximálně teda z těch zdravotních důvodů.“ 

5. „Jako zbabělý, že tady po těch lidech zůstanou lidi nešťastný, a jako odvážný tím, že vůbec 

když si to představí, co ho čeká, a že se ta sebevražda nemusí podařit na sto procent a může 

ten člověk třeba ležet nemohoucí, tak potom, to je ta odvaha vůbec k tomu přistoupit.“ 

6. „No, to si myslím, že jo.“ 

a) „No, když rodina to celkově odsuzuje, tak rozhodně to je takové už ponaučení pro ty děti a 

v té výchově už slyšej ty názory, takže už to je výchovný, pro ty děti.“ 

7. „No, nějakou komunikací s rodinou nebo s blízkejma a zkusit to vyřešit hlavně nějakým 

jiným způsobem, ne tou sebevraždou.“ 

8. „No, to vůbec ne.“ 

9. „K sebevraždě vysloveně ne. Kdyby šlo o darování orgánů nebo něco takovýho, ale 

k sebevraždě taky nevidím důvod.“  

10. „Nemělo by být, ta církev by měla spíš vychovávat jiným způsobem, a ne aby se lidé 

zabíjeli.“ 

11. „To, myslím, že ne.“ 

12. „No, jak už jsem řekl, odpustil bych třeba, kdyby byl někdo vážně nemocnej a trpěl, tak to 

bych ještě pochopil, ale jinak ne.“ 

13. „Přibližně 5x.“ 

a) „Od známých.“  

b) „Těžko říct, člověk si promítal to, co toho určitýho člověka k tomu činu přivedlo a 

obzvlášť bylo těžký pochopit, když ty lidi, konkrétně dva, byli dosti mladý, dospívající a 
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vlastně došli k tomuhle závěru, že spáchají sebevraždu, tak to pro mě bylo docela takový 

nepochopitelný.“ 

c) „Úzkost, lítost k těm sebevrahům.“ 

d) „Ti lidé nebyli moc blízcí, takže já myslím, že tohle zrovna nijak.“ 

e) „No, úplně stejně, no. Tak říkám si, že když už byli takový mladý, tak ani v dnešní době by 

si obzvláště ten mladý člověk neměl sáhnout na život, protože má život před sebou. Myslím, 

že se to dá řešit jiným způsobem.“ 

14. „No rozhodně bych se mu snažil domluvit a zkusil ho zkontaktovat s nějakým 

psychologem nebo s nějakým člověkem, nebo se mu snažil i toho člověka najít, aby se to 

vyřešilo jiným způsobem.“ 

a) „Každého bych přesvědčoval nějak jinak. Někdo už má rodinu, tak bych říkal, že tu nechá 

svoji rodinu, někdo je mladý, tak zas že by tu nechal své rodiče a podobně. Na každýho by se 

muselo asi trošku jinak, se zřetelem na stáří toho člověka, a to ke komu tíhne, a tak.“ 

b) „Ne nesetkal.“ 

15. „Ani ne.“ 

 

O. B., muž, věk 24 let, ateista 

1. „Zápornej, protože člověk si život nedal, tak si ho nemá právo ani vzít.“ 

2. „Lidé se zadlužujou, nešťastná láska, nemoc.“ 

a) „Stoupají asi.“ 

b) „Protože se lidi zadlužujou, nemají peníze a podobně.“ 

3. „Asi si myslím, že je to věc konkrétní osoby.“ 

a) „Neznám.“ 

b) „To musej posoudit nějaký ústavy procentuálně, kolik těch sebevražd bylo a kolik jich je 

teď.“ 

c) „No, asi žádnej bych nenavrhoval, protože člověk, kterej chce spáchat sebevraždu, je 

nemocnej a podle mě by se měl jít léčit.“ 

4. „No tak asi když je nemocnej ten člověk a nechce už dál žít, když přijde o nohy nebo 

takhle. Nepochopil bych to třeba při dluzích a takhle, protože vždycky se to dá nějak řešit.“ 



Přílohy 

 

5. „Odvážný čin mi to nepřijde, spíš mi to přijde jako zbabělý čin, že si ten člověk život 

vezme a nemá snahu řešit problémy.“ 

6. „Asi si myslím, že jo no.“ 

a) „No asi se věnovat tomu dítěti, dát mu lásku, a aby to bylo doma všechno v pohodě.“ 

7. „Podle mě se dá vždycky ten problém nějak vyřešit.“ 

8. „Určitě bych to neudělal, to už udělá jenom nemocnej člověk tohle to.“  

9. „Já nevím, tak asi třeba kdyby potřeboval někdo v blízký rodině nějakej orgán, tak bych 

možná nad tím přemejšlel, ale takhle nevím. Těžko říct.“ 

10. „To vůbec netuším, když jsem ateista.“ 

11. „Určitě ne.“ 

12. „Asi u nemocnýho člověka bych přemejšlel, jestli bych mu to odpustil, ale když si člověk 

vezme život jenom kvůli tomu, že jsou dluhy nebo něco takovýho, tak to je asi 

neodpustitelný, protože se to dá vždycky řešit, jak jsem říkal.“ 

13. „Asi 2x a jednou to bylo z blízké rodiny.“ 

a) „Když jsem byl v práci, tak mi to volal brácha.“ 

b) „No, špatně. V alkoholu jsem to utápěl a takový blbý období, no.“ 

c) „Takový zatmění, takovej šok pro člověka, nečeká to. Vždycky si myslí, že to nemůže přijít 

k němu a najednou to přijde.“ 

d) „Asi jsme se tak nějak semkli do sebe, že při sobě tak nějak víc držíme.“ 

e) „No, že to je škoda, že tady není teďka prostě, že to byla hloupost pro něj, a že si myslím, 

že toho taky lituje, no, že to bylo zbytečný, že se to dalo nějako řešit, než aby si bral život.“  

14. „Asi bych se s ním bavil a hlavně, aby ten člověk nebyl sám a pak bych mu vyhledal 

nějakou odbornou pomoc.“ 

a) „Byl bych prostě s ním a hlavně bych s ním komunikoval, aby neměl pocit, že je sám a že 

nemá pro co žít, že prostě vždycky tady na tom světě je někdo nebo něco, co ho má rádo.“ 

b) „Sebevraždu asi ne. Protože jsem to o té osobě ani netušil nebo vždycky o tom mluvil, ale 

myslel jsem si, že to nikdy neudělá, protože o tom mluvil dlouho.“ 

15. „Asi ne.“ 
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Z. B., žena, věk 23 let, ateista 

1. „Myslím si, že je to blbost, protože je určitě i jiný řešení.“ 

2. „Protože jsou lidé hloupí a nevidí to, co by vidět mohli.“ 

a) „Stoupají.“ 

b) „Protože lidi v dnešní době jsou zoufalí ať z finanční stránky či prostě jakýkoliv vztahoví a 

nevidí jiný východisko v té době nebo v té situaci a myslí si, že sebevražda to vyřeší, což si 

myslím, že pravda není, ale to je jejich názor, teda spíš byl.“ 

3. „No pokud je osoba psychicky labilní, tak asi nikdo nezabrání tomu, aby se zabila, a 

myslím si, že i kdybych udělala nějaký sezení, tak prostě ten názor v té hlavě přetrvává, tak 

ho nikdo nepřesvědčí k tomu, aby tu sebevraždu nakonec nespáchal, takže si myslím, že 

prostě je to jenom v hlavě té osoby, která to buď chce udělat, nebo nechce.“ 

a) „Tak určitě by kolem těch lidí, který chtějí tu sebevraždu spáchat, by měli být pozitivní 

lidi, kteří mu ukážou, že cesta je i jiná, ale záleží na tom člověku, jestli to přijme, nebo jestli si 

řekne, že je to jeho konec a nazdar.“ 

b) „Otázka je, jestli jsou nějaká preventivní opatření, protože v dnešní době člověk nikdy 

neví, a jak říkám, prostě pokud je to v hlavě, tak to tak prostě je a nikdo tomu nezabrání.“  

c) „Tak pokud by to byl typ člověka, který prostě si nechá říct, tak bych asi doporučovala 

nějaký psychology, psychiatry prostě tyhle lidi, který jim pomůžou a pokud jim to rozmluví 

fajn. Vždycky musí být nějaký člověk, který si prostě s tím dotyčným člověkem, který chce 

spáchat tu sebevraždu, nějakým způsobem promluví prostě. Akorát v dnešní době lidé, kteří 

vypadají normálně třeba na první pohled, tak do nich nikdo neřekne, že chtějí spáchat 

sebevraždu, tak třeba takový jsou. V dnešní době je to takový těžko odhadnutelný, jestli ten 

člověk na to má nebo nemá, nebo prostě nějaký to opatření, nevím prostě, je to takový, že 

člověk neví do poslední chvíle.“ 

4. „Myslím, že v žádném případě by si neměl brát člověk život, protože pokaždé to prostě 

nějak vyřešit jde, i kdy třeba hodně těžce, ale nemyslím si, že vzít si život je to finální řešení, 

který by mělo být.“ 

5. „No tak odvážný mi asi určitě nepřijde a co se týče zbabělosti, no, tak to nevím. Pokud tím 

způsobem chce řešit, já nevím, vztahovou záležitost, tak mě to přijde docela zbabělý, protože 

nutit někoho k tomu, aby byl ten druhý s ním jenom kvůli tomu, že on se chce zabít, mě přijde 

trošku směšný a vyděračský a pokud se týče o nějakou finanční situaci, tak vždycky je tam 
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nějaký východisko, i když třeba ne lehký, tak podle mě se to vždycky dá, jak jsem řekla, 

nějakým způsobem řešit.“ 

6. „Ano, určitě.“ 

a) „No tak většinou se to odvíjí už od raného dětství, takže prostě jak to děcko je vychovaný, 

tak se to odvíjí. Pokud má prostě nestabilní rodinu, tak je jasný, že nad tím bude přemýšlet, 

podobně pokud prostě ty problémy jsou od mala. Pokud je to prostě super rodina, která 

podpoří, vyslechne to děcko od mala, tak tam je to pak odlišný. Pochybuju, že pak takový 

člověk myslí na nějakou sebevraždu nebo podobně.“ 

7. „No tak pokud je ta stálá rodina, tak bych řekla, že by se to dalo řešit tou rodinou, podpora 

těch příbuzných, ať už těch rodičů nebo tetou, strýčkem, prostě kýmkoliv z té blízké rodiny. 

Potom pokud ta rodina není tolik stabilní, tak rozhodně jsou nějací praví kamarádi, pokud 

teda jsou v té době a není to nějaká opravdu špatná situace. Potom kdyžtak vyhledání 

nějakého psychologa, psychiatra, někoho kdo mně poradí, prostě vždycky tam je nějaký 

východisko, kde prostě hledat nějakou tu pomoc.“ 

8. „Myslím si, že ne. Tak jako pokud já se zabiju, já si vezmu život, tak si ten člověk nemusí 

ani uvědomit, že to bylo kvůli němu. Jedině, kdybych si napsala, já nevím třeba na čelo: 

„prostě bylo to kvůli tobě, ty pitomče“, tak možná. Ale myslím si, že to není východisko si 

vzít život jenom kvůli nějakýmu člověku, ať už je to kvůli nějakýmu vztahu nebo kvůli jenom 

nějaký kamarádce, která vás zradila nebo cokoliv. Přijde mi to hloupý.“ 

9. „Taky si myslím blbost, komu já bych tím pomáhala, žiju snad sama pro sebe a ne pro 

ostatní, sakra.“ 

10. „No, pokud si třeba vezmeme někde v Iráku, tak tam to prostě vidí, že když narazí do 

nějakého mrakodrapu jako vyznání Bohu, tak dobře, ať si to dělají, ale ať nezabíjej přitom 

další lidi, to mě přijde tak trošku směšný, ale věřím, že když je prostě ve stoprocentním 

přesvědčení, že to tak má být, tak to tak prostě je a neberou ohledy na lidi, který nevěří ve 

stejný náboženství nebo prostě neuznávají to stejný a prostě jsou zaslepený jenom tím, v co 

věří, což neříkám že je špatný, ale pak když dojde na životy, tak si myslím, že je to trošku 

takový přehnaný, ale ovšem to nikdo nikomu nevyvrátí, pokud to tak vidí ten dotyčný.“ 

11. „Tak setkala jsem se s tím, ne úplně se sebevraždou, ale s lidmi, kteří se hledali a našli se 

v té církvi, ovšem nevím, je to otázka člověka. Nevím, jestli by to byla zrovna moje volba, 

protože tyto věci nějak neuznávám. Jako věřím, že pro nějaký lidi jo, třeba se v tom najdou, 
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vidí se v tom, prostě jim to pomůže. Já nikdy bych hlavně sebevraždu nespáchala, takže 

nevidím důvod, proč bych se měla přiklánět k jakýmukoliv náboženství.“ 

12. „No, kdyby někdo spáchal sebevraždu, tak bych ho chtěla ještě potkat alespoň 

v posmrtném životě, abych mu mohla dát facku, co to udělal, ale asi bych to neodpustila. Já 

chápu, že ta situace třeba není jednoduchá, ale myslím si, že to je až moc velký extrém páchat 

sebevraždu, ať z jakéhokoliv důvodu, tak vždycky tam prostě je nějaký východisko, i když se 

to v tu chvíli třeba nezdá. Takže myslím, že bych asi neodpustila, protože by mě to prostě 

mrzelo, že ten život dal v podstatě za nic.“ 

13. „No, slyšela jsem o tom jednou, ale ten člověk to neudělal. Myslím, že to bylo spíš jen 

takový výhružný, ale s dokonanou sebevraždou jsem se nesetkala.“ 

14. „Tak rozhodně pokud by to byl někdo blízký, což si myslím, že by byl, protože pochybuji, 

že cizí člověk by se mi svěřoval, tak bych se mu rozhodně za každých okolností snažila 

nějakým způsobem pomoct, vyslechnout toho člověka nebo prostě nějakým způsobem vyřešit 

tu situaci tak, aby na tu sebevraždu nedošlo.“ 

a) „Tak někdy prostě pomůže, když si ten člověk promluví o té svízelné situaci, kterou 

prochází, někdy to musí být radikálnější, člověk třeba toho člověka musí hlídat, aby na to 

nedošlo a ukázat mu prostě, že ten život za to stojí, a aby byl vděčný za to, že žije, a aby 

vůbec nad myšlenkou sebevraždy nepřemýšlel, a aby si myslel prostě, jak ho to vůbec 

napadlo.“ 

b) „Ne.“ 

15. „Myslím si, že sebevražda není řešení, který by něco vyřešilo, takže člověk by se nad 

sebou měl zamyslet a být rád, že je na světě a nepáchal zbytečně nějaký sebevraždy, protože 

lidi, který jsou nemocný by hrozně rádi žili a ty co páchají sebevraždy si berou svévolně život 

bez toho, aniž by museli. Takže si myslím, že to jsou takový sobečtí lidé, kteří na to vůbec 

pomýšlej, protože někteří lidi by za to zabíjeli, aby měli super život, nebo super, život prostě 

takovej, aby mohli žít a ne si ho brát.“  

 

J. V., muž, věk 47 let, věřící 24 let, Svědek Jehovovi 

1. „Pokud je člověk v tak bezvýchodný situaci, že už ho nic jiného nenapadá, tak to chápu, ale 

jako demonstraci něčeho a potom zbytečnou smrt, protože třeba chtěl v tu chvíli zachránit, jak 

demonstroval, tak to se mi nelíbí.“ 
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2. „Mezilidský vztahy jsou podle mě základním problémem.“ 

a) „Stoupají.“ 

b) „Ochladla láska nebo rodiny jsou spíš založený než na rodinných pospolitých vztazích, tak 

jsou zaměřeni na hmotu, na práci, na vydělávání peněz.“ 

3. „Prevence jistě pomáhá.“ 

a) „Neznám. Například svědkové Jehovovi o sobě neprohlašují, že jejich cílem je zabránit 

sebevraždám, ale myslím si, že právě to poznání bible, který šíříme, tomu může zabránit, 

někdy.“ 

b) - 

c) „Zajímat se o lidi, nejenom o ty budoucí svěřující se sebevrahy, ale zajímat se taky o lidi 

v okolí a nebýt sobecký, protože když jsem sobecký, tak mě to nezajímá, co se s ním děje.“  

4. „Když to je ve prospěch ostatních pokud se k tomu dobrovolně rozhodnou a potom, že 

může rozhodnout, že když se jeho zdravotní stav nezlepší a on bude připoutaný na lůžko a 

nemůže prostě nic a žije v trvalý bolesti, tak může říct o odpojení od přístroje.“ 

5. „No, to záleží na situaci. Nemám rád, když někdo řekne: „Byl odvážný a spáchal 

sebevraždu“. Chápu ten výrok, ale myslím si, že větší odvaha je, zůstat žít.“ 

6. „Určitě.“ 

a) „Vytvářet teplo domova ve všech ohledech.“ 

7. „Mám sklon ihned to ventilovat a bavit se s ostatními nejbližšími lidmi o tom problému.“ 

8. „Ne, to bych nikdy neudělal.“ 

9. „Předpokládám, že by se to mohlo stát.“ 

10. „Pokud například jsou fanatičtí sebevrahové, nebo sekty které spáchaly sebevraždu, tak 

z toho vyplývá, že ano.“ 

a) „Ne.“ 

11. „Myslím si, že jo.“ 

12. „Odpustil bych, kdyby byl ten člověk psychicky nemocen nebo zažíval tak strašný 

obrovský trápení, bolest, která nepřestává, bezvýchodná situace ve zdravotním stavu nebo 

když to je pro záchranu lidí. A neodpustil bych, kdyby to bylo například z té pomsty.“ 



Přílohy 

 

13. „Bezprostředně možná pětkrát, možná i víckrát. V rodině dva strejdové, jejich tatínek je 

od malička despoticky terorizoval a celá ta rodina měla sklony k depresím. Potom z nešťastné 

lásky dva případy a jeden můj souvěrec z nešťastné lásky a proto, že byl v bezvýchodný 

situaci finanční, neboť byl utajený gambler.“ 

a) „Prostřednictvím rodiny.“ 

b) „Překvapilo mě to, protože jsem o tom vůbec nevěděl.“ 

c) „První co mě napadlo, jak se musela hrozně cítit teta, když ho našla oběšeného na půdě 

nebo i rodiče, co se dozvěděli tu zprávu, že ten jejich syn skočil pod vlak a u jednoho případu 

jsem neustále rozčilen, protože v oné vesnici, kde ten můj souvěrec spáchal sebevraždu, 

všichni říkají, že jsme ho k tomu donutili my, Svědkové Jehovovi.“ 

d) „Bavíme se o tom a myslím si, že to ovlivní děti, aby o tom přemýšleli a nejen, co vede 

k tomu, že někdo spáchá sebevraždu, ale co by s tím mohl udělat a taky, jak by mohl pomoct 

nebo projevit soucit. Ale mám to i doma, protože dcera měla těžký deprese před rokem a ne 

že by přemýšlela o sebevraždě, ale pořád mluvila o smrti, tak asi tam něco takovýho bylo.“ 

e) „No, tak pořád jsem ještě trochu v šoku, ale člověk na to s odstupem času kouká trochu 

mírněji, ale nezapomene na to úplně nikdy, si myslím.“ 

14. „Moc se mi líbil příklad mého spolupracovníka, který zjistil, že když má těžké deprese 

jeho kamarád, tak se k němu nastěhoval a byl u něho tři dny, než se to zlepšilo. Tak třeba 

takhle, být s tím člověkem stále.“ 

a) „Že ho mají lidi rádi, například já nebo ostatní. Snažil bych se mu to i nějak dokázat nebo 

připomenout, že život je pěkný.“ 

b) „Nebylo to přímo, ale teda u té mé dcery.“ 

15. „Ne.“ 

 

H. M., žena, věk 52 let, věřící 25 let, Svědek Jehovovi 

1. „No, nevím, jestli se s tím úplně dá souhlasit, ale je pravda, že určitě se člověk může dostat 

do situace, kdy nevidí jiný východisko.“ 

2. „To si myslím, že hodně souvisí s tou dobou, že lidi nemají v životě žádný jistoty a žádnou 

takovou perspektivu do budoucnosti, a to si myslím, že jako na tu psychiku hodně působí a 

potom to ty lidi udělají.“ 



Přílohy 

 

a) „Stoupají.“ 

b) „No, že prostě i hlavně mladý lidi nevidí žádnou hezkou budoucnost před sebou, že třeba, 

když byla 1., 2. světová válka, tak ty lidi věděli, že snad ta válka někdy skončí a potom se 

těšili na to nebo chovali tu naději, že potom všechno budou budovat, že začnou lepší život a 

pro ty děti něco vybudují a dneska jako co ty mladý lidi čeká, nic hezkýho.“ 

3. „No, já si myslím, že kdyby už se člověk dozvěděl o někom, kdo by to chtěl udělat, tak asi 

by se mu měl snažit nějak pomoct teda, no, ale většinou je to spíš tak, že ten člověk žádné 

signály nevydává.“ 

a) „To mě nic nenapadá.“ 

b) -  

c) „Nad tím jsem taky vůbec nepřemýšlela.“ 

4. „Já si myslím, že nemá právo si vzít život ten člověk, ale jak jsem říkala, že prostě člověk 

se může dostat do takový psychický nebo fakt hrozný situace, kdy to prostě udělá, no.“ 

5. „Já bych to nenazvala zbabělostí ani odvážností, protože to je nějaký určitý řešení toho 

člověka. Já si dokonce myslím, že skoro asi každý člověk někdy v průběhu života chce 

ukončit to svoje trápení nějak, ale třeba 90% lidí to neudělá, samozřejmě, ale že si s tou 

myšlenkou může pohrávat, to jo.“ 

6. „No, může se o to člověk snažit, ale je to těžký.“ 

a) „Tak určitě asi člověk vychovává děti k nějaký úctě k životu, k druhým lidem a snaží se 

těm dětem tu cestu ukázat v tom dobrém slova smyslu, ale ten človíček s tím pak už vždycky 

naloží nějak sám.“ 

7. „No, já nevím no. Já jsem spíš takový člověk, že hledám řešení, hledám řešení u kohokoliv 

to je úplně jedno, ale to řešení hledám, i když určitě si říkám, že jsem se někdy určitě já 

osobně dostala do takové situace.“ 

8. „Ne, to si myslím, že vůbec ne.“ 

9. „Ne, to si taky nemyslím.“ 

10. „Jo to asi jo, jsou takový skupiny, který to hrotí až k tý sebevraždě, nebo hromadný 

sebevraždě.“ 

a) „Ne.“ 
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11. „No, protože jsem věřící, tak jsem přesvědčená, že víra dává člověku velkou sílu se 

vyrovnávat s těmi životními problémy, to stoprocentně.“ 

12. „To je těžký, že jo. Já jsem nad tím taky jako uvažovala, jak se na to dívá třeba Bůh, jako 

na sebevraždu a myslím si, že já do člověka nevidím, to nikdo z nás, takže to ten Bůh musí 

posoudit, v jaký situaci ten člověk byl, proč to udělal, jestli si zaslouží odpuštění nebo 

neodpuštění, to je takový těžký.“ 

13. „Já jsem se s tím setkala jednou. Nebylo to teda ale úplně dokonaný.“ 

a) „Byl to můj táta a prostě byl asi taky v nějaký takový tíživý situaci.“ 

b) „Na jednu stranu to je člověku líto, proč to ten člověk udělal. Na druhou stranu i ten člověk 

cítí takovou zlost. Když to ten člověk přežije tak s tím se sune ještě takové další trápení 

vzhledem k tomu, že ten člověk už je tím potom nějak psychicky narušen a ovlivňuje to tím 

celou tu rodinu, to okolí tím ovlivňuje. Bylo to těžký, člověk prožije takový šok.“ 

c) „No, bylo to hrozný, jako do dneška když si to uvědomím nebo si na to vzpomenu, tak to je 

prostě hrozný. Protože tady jde vyloženě o život a teď člověk vůbec neví, proč to ten člověk 

udělal, jaký k tomu měl důvod. Člověk si vyčítá, co mohl a nemohl a jestli tomu mohl 

zabránit. Je to takový opravdu hrozně zvláštní a byla jsem, i jako tak vnitřně, hodně 

rozpolcená.“ 

d) „Asi nijak.“ 

e) „No, asi jsem si to teď přebrala trochu jinak, než tenkrát jsem to viděla. Táta už nežije teda 

a já pevně věřím, že to bylo v nějakém zkratu a že má nějakou tu naději, která je v Bibli 

napsaná ohledně vzkříšení. Tak spíš se člověk upíná k tomu, že ta budoucnost bude v tomhle 

ohledu lepší.“ 

14. „To teda nevím, jestli by mi na to síly stačily, že bych byla taková vnímavá, že bych tomu 

člověku dokázala pomoct, ale určitě bych ho přizpůsobila, aby si to rozmyslel nebo asi se na 

tu svoji situaci díval jinak, než se třeba dívá, aby třeba vyhledal i nějakou lékařskou pomoc 

psychiatra nebo tak.“ 

a) „Já jsem založením tím, že ráda všechny ty věci řeším, když jsou k řešení, takže bych mu 

pomohla najít nějaký to řešení i bych mu v tom byla nápomocná, že bych tam s ním třeba 

někam i došla nebo prostě, co bych viděla, že by on potřeboval, stát při něm prostě.“ 

b) „Ne.“ 

15. „Ne.“ 
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J. M., muž, věk 52 let, věřící 25 let, Svědek Jehovovi, 

1. „No, můj osobní pohled je takový, že je to hodně krajní věc v životě člověka, kdy už musí 

být hodně na dně, aby něco takového udělal.“ 

2. „Já si myslím, že lidi nejsou spokojeni se svým životem a nemají žádný východisko z toho, 

kam to všechno směřuje.“ 

a) „Nejsem na to žádný odborník, ale myslím si, že to stoupá. Dneska jsem zrovna mluvil 

s jedním pánem, co se v tom trošku pohybuje, tak jsme řešili nějaký takový záležitosti 

ohledně školy. A ten říkal, že má ve své praxi dost velký nástup těch mladších ročníků 

sebevražd a i náznaky k tomu, že tu sebevraždu spáchají.“ 

b) „No, myslím si, že lidi spolu neumějí vůbec mluvit a to prakticky o všem, jsou nějaký 

zablokovaný nebo co. Taky ta dnešní společnost si myslím, že vede k tomu, že to udělat 

takhle rychle a tohleto je takhle nejlepší a to potom v tom výsledku vypadá člověku hodně 

zmateně a nevědí, co s tím, že jo?“  

3. „Myslím si, že je to tak nějak na půl. Konkrétní věc, nějaká prevence k tomu je určitě 

dobrá, aby lidi věděli, co je může v psychické rovině popadnout vůbec, aby věděli, že to 

vůbec existuje.“ 

a) „No, pokud můžu říct za sebe, tak já jsem nad tím nějak moc nepřemýšlel, ale prevence pro 

mě je třeba mít nějakého koníčka, začít být nebo já nevím, jak bych to vysvětlil. Je to dost 

abstraktivní věc to vysvětlovat, ale stejně prostě člověk má takovou vizi aby ho nějaký takový 

ty deprimující věci právě nedeptali.“ 

b) „No, tak vzhledem k tomu, že si myslím, že to stoupá, tak asi rozsáhlejší.“ 

c) „Protože jsem věřící, tak já bych to viděl, že lidi, kteří nejsou v určitém slovasmyslu věřící, 

tak by se o to měli alespoň trošku zajímat. Myslím si, že vztah k člověku výborná věc určitě, 

ale ta nadstavba toho, že člověk se začíná zajímat o Boha je, myslím si, ještě větší. V tom 

bych tu prevenci viděl.“ 

4. „No, já teda myslím, že co se týče toho vzít si život, tak to už člověk na tom musí bejt 

opravdu velmi psychicky špatně. Z pohledu toho věřícího člověka, že když už si na ten život 

sahá, tak by měl přemýšlet nad tím, jak to působí na ostatní a taky, jak to působí na Boha, a 

pak si myslím, že je to čistě osobní věc konkrétního člověka.“ 
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5. „Když budeme používat to slovo zbabělý, tak zbabělý je to z toho důvodu, že člověk 

nepřemýšlí dál, jak to působí na lidi to si myslím, že je to zbabělost ve svém smyslu. A 

odvážný je to v tom, že prostě když přemýšlím nad tím, že bych si měl třeba uříznout prst, tak 

to je prostě strašně těžká věc na sebe sahat, a když si člověk uvědomí, že končí se svým 

životem a hodí si mašli nebo se zastřelí, utopí nebo jiným způsobem, to musí být asi strašně 

těžký. Nedokážu si to ani představit, že bych něco takovýho dělal.“ 

6. „No, na sto procent. Prostě výchova je zásadní věc.“ 

a) „No, když to budeme brát od malých dětí nebo od těch, kteří už trošku chápou, tak jim 

ukazovat ty krásy toho života, které jsou kolem nás. Myslím si, že když nad tím člověk trochu 

zahloubá a těm dětem to vysvětlí nějakým pěkným způsobem, tak si myslím, že to pochopí a 

potom už si toho váží víc než tak, jak je to prezentovaný dneska, že život je jen kus hadru a 

tady jsme jen nějaký čas a prostě za chvilku, když to musím říct tak hnusně, chcípnem. Že 

prostě máme určitý čas a jestli to ukončíme teď nebo za třicet let je šumafuk, protože stejně 

končíme. To si myslím, že v té výchově to krásno tam ukázat, tak že to na toho člověka trošku 

působí.“ 

7. „Já si myslím, že každá situace má východisko, a když už to potom nabourá jakoby člověk 

už dál, tak pak stejně, alespoň v mém životě se to tak stává nebo stalo se to nedávno, kdy se 

může opravdu stát, že je konec, ale on konec není, najednou se to obrátí v takovou krásnou 

věc, že máte chuť dál žít.“ 

8. „To určitě ne.“ 

9. „To je skoro jako obětování života za druhý. No, tak to už bych možná přemýšlel nad tím. 

Kdyby to bylo opravdu takový to tvrdý na tvrdý, kdyby se konkrétně jednalo o blízkého 

přítele nebo o člena rodiny, a kdyby mě někdo postavil před tu situaci a řekl: „Hele tady ti 

zabiju syna nebo se zabiješ sám“, tak bych to asi zvládnul. Jenže kdo vám zaručí, že on mu 

neublíží, to je dvousečný. Ale v tu chvíli, kdyby se to mělo stát, tak bych to řešil takhle.“ 

10. „Tak, jak to vidím z těch zpráv tak jo, ale přijde mi to uhozený.“ 

a) „Ne.“ 

11. „No co se týče toho, co vím o Bibli, a co Svědkové Jehovovi učí ostatní, tak si myslím, že 

to těm lidem pomáhá.“ 

12. „Asi právě tomu, kdo by se obětoval za druhého a někomu tím pomohl. Jako já bych 

odpouštěl, ale to je hrozně těžký.“ 
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13. „V práci vím o jednom klukovi, přes jednu známou, taky o jednom pánovi a dokonce 

v rodině jsem měl strejdu, ale ten to měl v hlavě nějak v nepořádku a bylo mu asi třiadvacet. 

a) „O tom strejdovi jsem se to dozvěděl od matky a vím, že byl nějak psychicky na tom 

mizerně. Jakým způsobem to udělal, to nevím, ale vím, že mi mamka říkala, že se zabil.“ 

b) „To jsem byl ještě mladej, to mi bylo asi třináct let, takže jsem o tom jako nějak víc 

nepřemýšlel.“ 

c) „No. byl jsem z toho vykulenej.“ 

d) „To asi nijak, protože to nezasahovalo až zas tak úplně dovnitř, bylo spíš takový okrajový.“ 

e) „No, náhled na to mám takovej, že když už o tom mluvíme, a jak nad tím někdy uvažuju, 

tak mě docela mrzí, že jsem pak toho strejdu neviděl. Taková lítost, že člověk vůbec neví, kdo 

to vlastně byl.“ 

14. „No, tak rozhodně bych se mu to snažil nějakým způsobem ne rozmluvit, ale poslouchal 

bych ho.“ 

a) „No, tak jako argument, který by mě napadl a o kterém jsem přesvědčen, že to tak je, že 

prostě život je dar od Boha a člověk by si na něj neměl sahat. I když vím, že by to pro něho 

asi nebylo nějaké moc povzbudivé, ale říct mu prostě, že je to prostě dar a snažil bych se ho 

od toho odradit.“ 

b) „Konkrétně nepřesvědčoval, ale bavil jsem se o tom s jedním pánem, který se o to pokusil, 

ale nebylo to ani v moji moci, to skoro ani pochopit. On mi to potom vysvětloval proč, takže 

si myslím, že by to potom bylo dost náročný, toho člověka k něčemu dotlačit, aby toho 

nechal, protože ty lidi jsou rozhodnutý, už je nic nezastaví, jsou jako buldozér.“ 

15. „Ohledně tohoto tématu, to je šílená záležitost, která se týká potom prakticky těch lidí, 

kterých se to týká, toho širšího okolí, tak je to pro ně psychicky strašně náročný a myslím si, 

že když se ten čin dokoná, i když on stačí jen ten pokus, tak celá ta famílie, která je okolo, je 

z toho zničená, prostě nechápou. A měli by se o to lidi víc zajímat, když už vidí nějaký 

náznaky něčeho, že ho nic nezajímá, takový apatický jednání.“ 

 

J. T., žena, věk 60 let, věřící 15 let, Církev adventistů sedmého dne 

1. „Sebevražda je velice bolavá a choulostivá oblast. Dříve jsem se na to koukala taky jinak, 

ale dneska z pohledu věřícího člověka a člověka, který už si prošel spoustou životních 

problémů, takže vím, že to je opravdu velice bolavé a mockrát v životě jsem na tom byla tak, 
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že se mi ani nechtělo žít. Díky tomu, že jsem vždycky dostala někoho do cesty, tak jsem se 

z toho vyhrabala. V žádném případě sebevrahy neodsuzuju.“ 

2. „Myslím si to z toho důvodu, že lidé se cítí nesmírně osamoceně, nejsou naplněný po těch 

emocionálních stránkách a spousta lidí nemá žádný cíl, z toho důvodu.“ 

a) „Já si myslím, že možná spíš stoupají.“ 

b) „Myslím si to z toho důvodu, protože dneska rodiny nefungují, rodiny se rozpadají, je 

spousta samoživitelek, které do toho třeba nevidí, není vůbec jednoduchý ty děti vychovávat a 

nevidí nějaký cíl, a potom se teda odhodlávají, k čemu se odhodlávají, protože jsou v zoufalé 

beznaději.“ 

3. „Já si myslím, že by se mělo dělat preventivní zaopatření, že by se mělo i o tomto mluvit.“ 

a) „Víte, dneska lidi všeobecně trpí nedostatkem lásky a kolikrát stačí, že když se někdo k té 

sebevraždě odhodlá, tak že odborník nebo někdo s tím člověkem začne komunikovat, naváže 

nějak s tím člověkem vztah a podaří se i předejít těmhletěm věcem. Znám lidi, kteří chodí do 

věznice, což tam jsou i brutální věci, ale když ty lidi poznají, že je někdo na světě, kdo jim 

podá pomocnou ruku, že je neodsuzuje, že je třeba má rád, tak ty lidi potom začnou úplně 

jinak přemýšlet.“ 

b) „Tohle jako já nedovedu posoudit, ale já si osobně myslím, že dneska jsou lidi vyhladovělý 

po citový stránce, a že lidi pořád neustále hledají a lidi, kteří se teda schylují k tomuto 

hroznému činu, že chtějí ukončit svůj život, takže jsou opravdu v takový beznaději a nevidí 

nějaký to světýlko, nebo nemají pomocnou ruku. Stačí někdy těm lidem jenom podat 

pomocnou ruku, a potom se to úplně jinak všechno rozvíjí.“ 

c) „Víte co? Preventivní opatření, to jako nevím, ale myslím si, že ty rodiny, to je 

nejdůležitější základ, ta rodina. Když to dítě nebo ten člověk, který se k tomuhle odhodlává 

má někoho blízkého v rodině a může k němu jít a říct mu, co ho trápí a ten mu může pomoct. 

Třeba moje sestra se rozvedla a byla v zoufalý situaci, my jsme se jí snažily pomoct, takže 

takhle se dá spoustě věcem předejít.“ 

4. „To já na tohle nemůžu odpovědět, protože tohle ví jenom pánbůh.“ 

5. „Já si myslím, že to není odvaha ani zbabělost u tohodle toho. Tam ty lidi skutečně jsou 

v bezvýsledný a bezvýhledný nějaký situaci, a proto jdou do této situace.“ 

6. „Určitě, v každém případě.“ 
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a) „Výchova začíná už v prenatálním období a ty děti aby měly mít prostě dostatek lásky, aby 

měly oba dva rodiče, aby se vším, s každou tou bolístkou mohly jít za rodiči, a to si myslím 

právě. Základ byla vždycky dobrá rodina a to je to, co v dnešní době těm lidem chybí. Protože 

i mladý lidi potom neuzavírají sňatky, jedno dítě je s tím, má toho tatínka, druhý tamtoho, a 

takový to je. Takže základ rodiny vidím v tomhle, v tom bezpečném.“ 

7. „Několikrát jsem byla v psychické, zoufalé situaci a nepřemýšlela jsem o sebevraždě, 

protože jsem měla dvě děti a upínala jsem se k nim. Dneska ze svého pohledu jako věřícího 

člověka se upínám k pánubohu, protože ten má vždycky nějaký řešení a taky můžu říct, že 

když jsem byla ještě nevěřící člověk a byla jsem ve vážně zoufalý situaci, do ničeho se mi 

nechtělo, přišla jsem o práci a tak, tak jsem říkala Pane Bože, jestli jsi vůbec. Najednou 

pánbůh mi začal dávat do cesty takový lidi, který mě prostě začali objasňovat a vysvětlovat 

určitý situace.“ 

8. „Ne, tak to v žádném případě, to vůbec.“ 

9. „Ne, to taky v žádném případě ne.“ 

10. „Možná že i jo, protože je spousta fanatiků a spousta lidí si tu Bibli vysvětluje úplně jinak 

a je spousta lidí, kteří si skutečně myslí, že když si vezmou život, tak že třeba tím někomu 

pomůžou a zachrání někoho. „ 

a) „V žádném případě ne.“ 

11. „Přechod k církvi. Bůh je jenom jeden pro všechny. Dneska je mraky církví, to si udělali 

jenom lidi. Ale v každém případě dneska se všemi problémy se obracím na pánaboha.“ 

12. „Já nejsem ten, kdo by to měl soudit, a taky neznám ani ty důvody, ty pohnutky.“ 

13. „To asi za ten život možná pětkrát. Co se mě blíž týká, to bylo na vesnici, konkrétně 

tenhle pán, bylo mu asi přes šedesát roků, já jsem ho asi jako devítiletá holka viděla 

naposledy. Šel, sebral se a oběsil se, oni ho hledali a za rok a půl ho našli a jediná identifikace 

byla boty, košile a tak, to už byly jenom pozůstatky.“ 

a) „Já jsem se to dozvěděla, protože to byl soused. Já jsem mu říkala jako devítiletá holka 

strejčku. Tenkrát jsme ho viděla naposledy a viděla jsem, že měl ruce za zády a tam měl 

provaz a druhý den potom ten pán nebyl, tak bylo pátrání a vyšetřování. Tenkrát policajti 

přišli i za mnou, ptali se mě, i sousedi ho hledali, a tak.“ 

b) „V té době jsem vůbec nevěděla, že se něco takového stalo, prostě se jenom ztratil, a když 

po roce a půl ho našli, no tak víte co? Vždycky každá smrt je bolestivá, ale v té době, jako 
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dítě, jsem to tak nějak moc nebrala, ale v dnešní době to cítím, že to je daleko víc a víc 

bolestivější. Každá smrt je prostě nepřirozená a bolestivá.“ 

c) „Protože jsem vyrůstala v dobrý rodině a měla jsem dobrý zázemí, tak to pro mě nějaká 

hrůza nebyla, ale samozřejmě se to nějak toho člověka dotkne, že to bylo v sousedství, ale 

když to je potom v rodině blízký, tak tam to je daleko bolestivější. Tady jsem to brala, že to je 

smrt, v té době jsem vůbec nepřemýšlela, o té smrti.“ 

d) „Naši rodinu to v té době ovlivnilo hodně, protože ta paní, ta sousedka chodila k mojí 

mamince, mojí sestře tenkrát bylo pět let asi. Ona se upoutala na tu naši rodinu a psychicky ji 

vycucávala.“ 

e) „Asi z velké pravděpodobnosti to udělal z toho důvodu, že se hádali, že si mezi sebou 

nerozuměli a byl to takový impulz, vzdor nebo vztek, nebo něco, protože ten člověk už to 

nemohl psychicky unést. Bylo to hodně i z té manželky, jako určitý psychický vydírání. Tak 

z toho pohledu, jako zralý člověk se na to dnes dívám.“ 

14. „Určitě bych se snažila s ním určitý věci probrat, povzbuzovat ho, nenechat toho člověka 

samotnýho, volat mu, co bych já unesla, co bych mohla, ale potom bych se teda obrátila na 

odbornou pomoc.“ 

a) „Rozebírala bych s ním situaci, aby viděl třeba ty pozitivní věci, snažila bych se mu vštípit, 

že má velkou hodnotu, že tohle není řešení, že vždycky z nějaké bolestivé situace je nějaké 

východisko a pokud bych mohla, tak bych se mu snažila pomoc třeba i finančně, najít práci 

nebo něco takovýho.“ 

b) „Ne.“ 

15. „Já jsem dřív pracovala s jednou mladou paní, která měla dva kluky a ona jednou nepřišla 

do práce a za tři neděle ji našli někde u Hradce, tam se utopila, tak našli její ostatky. Potom, 

kdy se to rozebíralo, tak ona prý dřív jednou přišla a byla fakt zoufalá, protože manžel jí byl 

nevěrný a doma rodina a nevěděla východisko, prostě neměla zázemí ani v rodičích ani 

v manželovi. Přišla ke kamarádce z práce a říkala, že by jí potřebovala něco říct a ona jí řekla: 

„Hele nezlob se, já teď nemám čas“, zavřela dveře a ona odešla, odjela vlakem a stalo se to, 

co se stalo. Dneska každý řekne nemám čas, lidi se honí za pomíjivými věcmi, ale když 

člověk vidí, že je někdo opravdu rozhašenej, tak asi by jsme si na něj měli udělat čas. Někdy 

stačí slovo, říct: „hale víš co, jsi dobrej“, nebo mu něco z úplně jiného pohledu rozebrat a ten 

člověk to najednou začne vidět pozitivně.“ 
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D. K., žena, věk 33 let, věřící 28 let, Církev adventistů sedmého dne 

1. „Sebevražda, to je prostě zoufalý čin.“ 

2. „Protože lidi jsou tlačený, jsou bez práce, bez peněz, jsou úplně zoufalý.“ 

a) „Stoupají určitě.“ 

b) „Protože se dostávají do zoufalých situací.“ 

3. „Já si myslím, že by se mělo preventivně chovat ke všem lidem tak, aby se do té situace 

vůbec nedostali.“ 

a) „No, to teda asi nevím.“ 

b) - 

c) „No, tak dřív lidi dostali byt, práci měl každý, i když ta doba taky nebyla úplně ideální, ale 

alespoň tohle měli. Měli tu sociální jistotu. Dneska sociální jistoty vůbec nejsou, lidi jsou čím 

dál víc bez peněz, práce není, továrny se zavírají. Myslím, že je to zoufalý, no. Kolik 

maminek je s dětmi a nemají ani pro děti peníze na jídlo.“ 

4. „No, tak každý má právo rozhodnout se sám, ale tohle rozhodnutí prostě není dobrý. 

5. „No já nevím, jestli je to odvážný nebo zbabělý. Prostě se dostane do takové situace, že už 

neví jak dál a v tu chvíli nevidí jinou možnost, v tu chvíli nepřemýšlí nad tím, jestli někomu 

ublíží nebo ne, prostě nevidí jinou možnost. Ale neodsuzuji to.“ 

6. „Možná i jo.“ 

a) „Já sama vychovávám tři děti, takže nevím přesně, jak se to dělá, ale přemýšlím o tom, že 

jim dát ten pocit toho sebevědomí, aby věděly, že jsou důležitý, že jsou milovaný, že je prostě 

má někdo rád a i když něco spletou, tak že je znova příjmem, že je znova vezmeme k sobě a 

nevyženeme je ven a z mého pohledu i to, že je má pánbůh rád, že je neodsoudí a vždycky je 

bude mít rád.“ 

7. „Já jsem teda byla v takový hodně těžký situaci a nebylo to jednoduchý, hodně jsem se 

modlila k pánubohu, ten mně hodně pomohl, měla jsem i velkou oporu v rodině, takže i tím 

pádem jsem nepotřebovala takhle zasáhnout. No a děti mě hodně držely, že jsem se měla o 

koho starat, vím prostě, že se o ně musím postarat.“ 

8. „Ne.“ 

9. „Tak to nevím, jestli bych dokázala.“ 

10. „No, jsou tací lidé, ale já s tím teda moc nesouhlasím.“ 
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a) „Ne.“ 

11. „No, nevím, jestli přechod k církvi, ale přechod k pánubohu určitě.“ 

12. „Tak to nevím v jakém případě bych neodpustila, spíš bych odpouštěla. Jakože to člověka 

bolí, to určitě, ale nevím, jestli bych se na něj zlobila dál, to asi ne.“ 

13. „No, ještě asi ne.“ 

14. „No, asi bych se mu snažila pomoct, aby to neudělal.“ 

a) „Snažila bych se mu ukázat, jak je strašně důležitý, jak ho všichni mají rádi, takovou tu 

naději mu dát i tím, že ho pánbůh miluje, že to není potřeba.“ 

b) „Ne. Setkala jsem se se spoustou lidí, kteří opravdu byli v těžké situaci, ale nikdy 

nepomýšleli na sebevraždu.“ 

15. „Ne.“ 

 

V. K., žena, věk 77 let, věřící 14 let, Církev adventistů sedmého dne 

1. „No, tak my jsme si život nedali, život je darem od pánaboha a my nemáme opravdu právo 

si ho vzít, protože každý tady má nějaký úkol a ten úkol musí splnit a má na to vyhrazený 

čas.“ 

2. „Protože lidi odpadli od pánaboha, nemají před sebou žádnou budoucnost, protože nevědí, 

co je v písmu napsaný. Kdyby věděli, tak by věděli, že tohle se všechno musí dít.“ 

a) „No, já myslím, že stoupají.“ 

b) „Protože lidi nemají zaměstnání, rozpadaj se rodiny, prostě ty děti vyrůstají většinou na 

ulici, když mají zaměstnaný rodiče a nemají ty babičky ochotný se postarat a nemají před 

sebou budoucnost. My žijeme v poslední době a to se projevuje na všem. Vidíte, že šťastný 

nejsou ani ty bohatý ani teda ty chudý. My jsme tady žili docela v takový společnosti dřív, že 

nebyly rozdíly mezi lidmi, jestli je někdo chudej, bohatej, to byli všichni tak na stejno a teď se 

ty nůžky rozevírají. Teď je málo hodně bohatejch, ale hodně chudej. Nikdo nebyl bez práce, 

nikdo nebyl bez bydlení. Dneska co máte těch bezdomovců. Jenom ve Vrchlabí vím, že je 

300-400 bezdomovců. Ti mají být hlášený na MÚ a potom jim tam teda má docházet pošta, 

oni si ji teda někteří nevyzvedávají, ale je to tak.“ 

3. „Jaký preventivní opatření? Když lidi budou mít zaměstnání, budou mít zajištění bydlení, 

tak už je vyhráno, dá se říct.“ 
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a) „Jaký preventivní opatření? Jen víra vám dává nějakou naději, jinak jako ten režim asi ne.“ 

b) - 

c) „Já nevím. Já bych vyučovala náboženství, ale velice jako nenutit. Jenom jako možnost, ale 

už v nejútlejším věku, protože ty děti potom už na střední škole jsou takový zkažený. Kdežto 

ty dětičky malý to přijímají dobře, protože se před nikým nestydí. To ti teenagery se začínají 

mezi sebou stydět, že jo „ ty seš blbej, ty věříš“ a todleto. Je to těžký.“ 

4. „Nemá vůbec nikdy právo.“ 

5. „To není zbabělost. Já si myslím, že máme zakódovánou tu touhu žít a on i když někdo 

řekne, že se zabije nebo něco, tak to nikdy nemyslí vážně. Až to přijde, tak je zle potom už se 

nedá nic dělat. Ani odvážný čin to není. Je to zkratové jednání. Je to zkrat, ten člověk za to 

prakticky nemůže. Já znám jenom dva lidi kteří si vzali život (viz. otázka č. 13) a tam si 

myslím, že to bylo hrdinství, ale zase si myslím, že to neměli právo udělat, protože život jsme 

si nedali a nemáme právo si ho vzít. U těchto dvou lidí si myslím, že to nebylo zkratové 

jednání, ale že už byli tak zdrcení.“ 

6. „No, určitě.“ 

a) „No, jedině ty svoje děti hodně milovat a rozmlouvat s nimi. Já mám v péči vnuka, protože 

dcera mi zemřela a ten taky často mluvil o tom, že tady nechce být, ne jakože u mě nechce 

být, ale že ten život je těžkej a že se neměl narodit a takovýhle řeči, tak mu to musím pořád 

trpělivě vysvětlovat. Ale vážně to taky nemyslí, protože když ho někam pošlu nebo když má 

někam sám jet daleko, tak se bojí. Ale každý máme pud sebezáchovy, protože my nemáme 

právo si na život sahat.“ 

7. „Já už jsem těch situací, skoro bezvýchodných, prožila hodně a já se modlím, upínám se na 

pánaboha a vždycky přijde nějaký řešení.“ 

8. „Mstít se člověk nemá ani k tomu hříšníkovi nemá cítit velkou nenávist, milovat ho 

nemůže, jak přikazuje Bůh, to teda nejde.“ 

9. „No, přece se nezabiju, abych někomu pomohla, to ne.“ 

10. „A proč? Ty sekty jsou sekty a sekty nejsou založeny na Písmu, nejsou založeny na Bohu 

a na Ježíši a takhle. Ty se za něco vydávají a zblbnou ty lidi, že pak souhlasí s tou 

sebevraždou a to je blbost.“ 

a) „Pro mě v žádném případě.“ 
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11. „A jako koho by to napadlo, abych tam přešla? Mě? No tak kdyby mě už tohle napadlo, 

tak jistě by to byla záchrana. Mockrát se stalo, že už lidi sahali po té sebevraždě, ale někdo je 

navštívil, ještě mu otevřeli a on už tu sebevraždu nespáchal po té rozmluvě. Protože jaká 

bezvýchodná situace? Vždycky musíte mít někoho, kdo vás miluje, a když nemáte lidi, tak 

vás miluje vždycky Bůh. Ten vám to dokazuje různými způsoby a cítíte to. Nevím, jak bych 

vám to vysvětlila, jestli nejste věřící, tak vám to těžko vysvětlím. Zažila jsem hodně důkazů 

boží přízně, tak třeba ty modlitby některý nemají odezvu hned, protože pánbůh ví, kdy vám 

má odpovědět, ten zná ten přesný čas, vy ho neznáte. Vy si třeba myslíte, že něco hned, ale 

když jde o to, že se modlí třeba dítě a potřebuje to vědět hned, tak to je hned. Já jsem to zažila 

tady ve Vrchlabí. Moje dcera měla tří letou holčičku a miminko a jely jsme nakupovat, v létě 

to bylo, a byla bouřka, ona odešla do toho obchodu a začaly padat strašný kroupy a při tom se 

blýskalo a teď ta Lucinka říkala: „Babičko, já se strašně bojím o maminku, aby se jí něco 

nestalo, vždyť to není možný“ A já jí vždycky říkala, když nevíš, tak se modli a ona se 

pomodlila a já s ní, aby to přestalo a mamince se nic nestalo a řekly jsme amen a najednou 

ona řekla „Babi podívej“, přestalo to absolutně hned v tom, co jsme řekli amen a konec 

bouřky, konec krupobití. No a další jiný. Když jsem žila v Praze a když jsem se stěhovala 

sem, tak jsem si říkala, jak se sejdu okamžitě s těmi některými věřícími lidmi. Šla jsem se 

projít po náměstí a už jsem potkala nějakého známého člověka, který mě navigoval. No a 

takový věci se dějí hodně lidem, znám ještě hodně takových příběhů. Třeba paní šla se svým 

malým dítětem na hory a přepadla je strašná bouřka a nebylo vidět na krok a mysleli si snad, 

že tam umrznou. Drželi se jen směrovky a doufali, že to přestane. A najednou přišel nějaký 

muž a řekl, že jí dovede na boudu, že to tam zná. Vzal jí dítě pod bundu a jí vedl za ruku, až 

je dovedl na nějakou horskou chalupu. A když byli uvnitř a oklepala se, tak se otočila a chtěla 

mu poděkovat a tam nikdo nebyl. Tak šla na recepci a ptala se kde je ten pán, co je přivedl a 

tam jí řekli, že nikdo, že přišli sami. Církev je církev, církev má zprostředkovávat studium 

Bible a přibližovat vás těmi debatami a tím životem k tomu Bohu, ale Bůh jedná s vámi 

s osobou, nemusí to být s církví. Sice v Bibli je napsáno, aby člověk nezapomínal na společné 

setkávání a společné modlitby, ale jako příkaz to není.“ 

12. „Já nemám právo mu odpouštět nebo neodpouštět. Právo trestat a odpouštět hříchy má 

jenom Bůh. Já nemám právo.“ 

13. „2x. Francouzský prezident, který byl připojen na přístroje a sám požádal o to, aby ho 

odpojili. A pak znám jednu paní, která měla statek, a tam bylo strašně moc práce a ona 

ochrnula, takže byla na vozíku a vlastně viděla, jak hrozně ztěžuje život celé té rodině a 
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zvlášť svojí nevěstě, která pracovala na poště a musela dojíždět a pak teda nemohla, když 

babička byla takhle postižená. Pak někam odjela a paní se někde oběsila z toho vozíku.“ 

a) „Z tisku a to druhé doma.“ 

b) „Cítila jsem lítost, ale měla jsem malé děti v tu dobu, tak jsem to zas tak neprožívala. Jako 

to byla tak vzdálená přízeň až někde přes mého muže.“ 

c) „No, smutek, ale jinak nevím.“ 

d) „Ne.“ 

e) „No, pořád stejně, samozřejmě, já nemůžu jinak.“ 

14. „No, mluvila bych s ním, hovořila bych s ním.“ 

a) „Já bych ho nepřesvědčovala. Já bych s ním hovořila, proč to chce udělat a on by mi určitě 

řekl, že o něho nikdo nestojí, že je tady zbytečný, tak bych prostě otevřela Bibli a řekla mu: 

„To teda ne, vždyť Bůh tě má rád, a proto já jsem tady a tohle nemáš právo udělat.“ 

b) „Ne.“ 

15. „No, prostě zdůrazňuju jenom to, že dnešní společnost nedává lidem vůbec budoucnost a 

ta přítomnost je docela špatná, protože neuznává žádný hodnoty. Celý právní řád je stejně 

založen na biblických principech a ani ten právní řád ty bezvěrci nectí a možná, že ani někteří 

věřící nežijí přesně podle toho.“ 

 


