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Anotace 
 

Bakalářská práce s názvem: Teologickoetické aspekty utvářející život 

lidí s Alzheimerovou chorobou se zaměřuje na osoby s Alzheimerovou 

chorobou, na zacházení s nimi, na postoje vůči této nemoci ve společnosti a na 

přístup k ní. Cíl bakalářské práce spočívá v komplexním pohledu na toto 

onemocnění a výše uvedené zaměření z hlediska odpovídajících teologicko-

etických aspektů, které zahrnou aspekty individuální, mezi-osobní i sociální 

teologické etiky. Práce konstatuje, že každý člověk s Alzheimerovou chorobou 

i přes dopady nemoci  na něho a jeho okolí, neztrácí svou důstojnost a má proto 

právo na lidsky důstojné zacházení. Teologicko-etická reflexe obsahuje 

trojkrok: vidět- posoudit- jednat. 
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Summary 
 

Bachelor work entitled: theological and ethical aspects shaping the lives 

of people with Alzheimer's disease focuses on people with Alzheimer's disease, 

handling, processing, and attitudes towards this disease in society and access it. 

Aim of this work is the general view on this disease and the aforementioned 

focus in terms of adequate theological and ethical aspects, which include 

aspects of individual, inter-personal and social theological ethics. Bachelor 

work observe, that every person with Alzheimer's disease through the 

consequences for him and his surroundings does not lose its dignity, and 

therefore has the right to humane treatment. Theological and ethical reflection 

contains three steps: see – evaluate - act. 
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Úvod 
 

 Bakalářská práce nese název: Teologickoetické aspekty utvářející život 

lidí s Alzheimerovou chorobou. Má za cíl ukázat pohled na Alzheimerovu 

chorobu z několika možných úhlů pohledu, a to jak sociálních tak etických a 

teologických. Jako výzkumnou otázku jsme si položili: Jaký je pohled na 

člověka s Alzheimerovou chorobou? V práci se budeme snažit upozornit na 

problematické otázky spojené s demencí a Alzheimerovou chorobou. Hlavním 

ukazatelem práce bude důraz na lidskou důstojnost ve stáří a onemocnění 

demencí. Práce bude teoretického zaměření, porovnává dostupné materiály 

týkající se toho tématu. Jedním z hlavních materiálů bude článek německého 

autora Heinze Rüeggera, který uvádí osm etických výzev fenoménu demence. 

Navazující kapitola pak rozvádí jednotlivé pojmy, které výzvy obsahují a 

přibližují jejich obsah čtenáři. Motivací pro sepsání této práce byla osobní 

zkušenost s člověkem, který onemocněl Alzheimerovou chorobou. Kazuistika 

paní I. je součástí práce a dokresluje obecné informace o Alzheimerově 
chorobě. 
 Text je rozdělen do sedmi kapitol. První kapitola bude zaměřená na 

životní období stáří, kdy se demence může objevit. Popisuje obecně stáří a jeho 

fáze s životními úkoly. Druhá kapitola se bude zaměřovat na seznámení 

s pojmem demence. S jejími příčinami a dopady na život lidí s demencí i jejich 

okolí. Třetí nejrozsáhlejší kapitola, pojednává o Alzheimerově chorobě jako 

takové. Jejím obsahem bude definice choroby, její diagnostika, příčiny a popis 

jednotlivých fází nemoci. Ty budou zaměřené na změny v životě nemocného i 

jeho okolí. Doplněny jsou o kazuistiku paní I. V neposlední řadě budou dopady 

na rodinu nemocného. Čtvrtá kapitola již bude obsahovat etické výzvy, které 

vedou k zamyšlení nad situací lidí s Alzheimerovou chorobou. Kapitola přináší 

rozbor již zmiňovaných etických výzev fenoménu demence. Jednotlivé výzvy 



11 
 

se budeme snažit popsat a přiblížit jejich obsah, který dokresluje pozadí celé 

práce. Je to jistý souhrn předchozích zjištění v práci.  Tyto výzvy slouží jako 

vodítko pro následující pátou kapitolu, která jednotlivé důležité mezníky výzev 

rozšiřuje a přibližuje jejich obsah. Vše je propojováno vzhledem k tématu 

práce a pojmům jako jsou: co je člověk, co je to důstojnost, autonomie lidí 

s touto nemocí či lidská práva, dále rozšiřuje pohled na nemocné lidi 

s Alzheimerovou chorobou. Práce bude reflektovat získané informace a 

propojuje je do jednoho uceleného celku. Kapitola ukazuje možné pohledy na 

člověka během historie. Hledí na člověka přes filosofické i teologické pohledy, 

které dávají základ pro podkapitolu důstojnost. Snažíme se zde ukázat pohled 

na lidskou důstojnost, její možnou definici a její obsah, a to jak s pomocí 

lidsko-právních dokumentů, tak s pomocí biblického pohledu. Dále se zde 

budeme zabývat autonomii. V neposlední řadě, se zde okrajově budeme 

zabývat i důstojností umírání lidí s demencí. Šestá kapitola slouží jako spojení 

všech dosavadních zjištění v práci a pokouší se odpovědět na otázku: Jaký je 

pohled na člověka s Alzheimerovou chorobou. 

 Práce bude obsahovat dále diskuzi o možných dalších tématech ke 

zpracování tohoto rozsáhlého tématu.  
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1 Stáří 
 

 Úvodní kapitola pojednává stručně o stáří z psychologického i 

sociálního hlediska. Nastiňuje životní období člověka, ve kterém se mohou 

začít projevovat příznaky Alzheimerovy choroby, proto jsme považovali za 

podstatné uvést na prvním místě otázku stáří. 
 

 

1.1 Stáří z pohledu vývojové psychologie 

 

Na stáří lze nahlížet z více úhlů pohledů, můžeme se zabývat tělesnými 

či psychickými změnami, které se v této životní fázi člověka, označované jako 

poslední fáze života, odehrávají. Samotné stáří můžeme dělit na období raného 

stáří (60-75 let) a pravého stáří (75 a více let), jak uvádí Vágnerová.1 

Období stáří je doba, která by měla přinést pocit naplnění a moudrosti, 

samozřejmě je to i doba úbytku sil a energie. Podle Eriksona je hlavním cílem 

stárnutí dosažení integrita svého ,,já“, tedy celistvosti. Přijetí svého života a 

svých činů. Pokud nedospějeme k integritě, uvádí Erikson jako protiklad 

zoufalství.  Strach ze smrti a přicházejícího konce. 2 

Rané stáří není obvykle spojováno se závažnými nemocemi, i když 

nebývají výjimkou, ale spíše s dobou určité svobody a nezávislosti, kterou 

může způsobit například odchod do důchodu. Je to čas realizace věcí, které 

chce člověk ještě ve svém životě vykonat. Jedná se o dobu ohlédnutí se zpět za 

svým životem a bilance věcí, které by se ještě daly a mohly změnit, nacházení 

                                                 
1 VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie II.: Dospělost a stáří. Vydání 1. Praha: Karolínum, 2008. 
ISBN 978-80-246-1318-5, s. 299 
2 ERIKSON, Erick. H.. Osm věků člověka. Vydání 1. Propsy, 1996, s. 18-19 
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smyslu zbytku života. Postoj a vyrovnávání se se stárnutím je vždy 

individuální.3 

Pravé stáří, které je ohraničeno věkem nad 75 let, je doba spojována 

se zvýšeným úpadkem tělesným a mentálním. Je to doba, kde se může 

objevovat zvýšená náchylnost k různým onemocněním. Obecně platí, že 

kvalita života lidí nad 80 let spíše klesá. Hlavním úkolem v pozdním stáří je 

udržení si autonomie a soběstačnosti, což může být problém například 

vzhledem k nemoci či nedostatku, kdy člověk potřebuje pomoc a může se stát 

závislým na svém okolí. Je třeba udržovat neustálý kontakt se společností, aby 

nedošlo k izolaci či pocitu osamělosti. Potřebné je také udržení osobního 

významu a sebeúcty, aby nedošlo k pocitu nepotřebnosti.4 

K nejtěžším zátěžovým situacím patří úmrtí partnera či vrstevníků a 

také zhoršení zdravotního stavu, kdy si člověk uvědomí, že na některé věci už 

sám prostě nestačí a potřebuje pomoc od svého okolí. 5 

 

 

1.2 Tělesné a psychické projevy ve stáří 
 

 K tělesným projevům stáří patří pokles tělesné hmotnosti a výšky. 

Součastně klesá i rychlost reakcí či pružnost v pohybu. Kosti začínají být 

křehčí, a proto může docházet k častějším úrazům a zlomeninám. Zhoršuje se 

motorika jak jemná tak hrubá. Dochází k zhoršení zraku i sluchu. Viditelnými 

                                                 
3 VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie II.: Dospělost a stáří. Vydání 1. Praha: Karolínum, 2008. 
ISBN 978-80-246-1318-5, s. 300-306 
4 VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie II.: Dospělost a stáří. Vydání 1. Praha: Karolínum, 2008. 
ISBN 978-80-246-1318-5,398-399 
5 VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie II.: Dospělost a stáří. Vydání 1. Praha: Karolínum, 2008. 
ISBN 978-80-246-1318-5, 399 



14 
 

znaky jsou zešedivění a vypadávání vlasů a změny na kůži. V neposlední řadě 
i  vypadávání zubů.6 

 Kognitivní změny ve stáří se týkají zhoršené paměti. Hlavně při 
zapamatovávání nových událostí. Zato dávné vzpomínky zůstávají uchovány, 

často se na ně staří lidé odvolávají a lpí na věcech z minulosti. Jde o obranu 

proti novým, často zmateným, vjemům z nové doby a potřeba udržet si 

v paměti vzpomínky i pocity na věci z mládí a dětství. 7 

 S věkem se může zhoršit i inteligence. Většinou ale zůstává zachována 

inteligence sociální a morální. Je ale nesporné, že s vyšším věkem dochází 

k úpadku schopností a dovedností. Někdy může docházet ke změnám 

v emočním prožívání. Není výjimkou, že ve stáří se muže objevit afektivní až 

nepřátelské chování vůči svému okolí. Muže docházet ke ztrátě trpělivosti.  

Samozřejmě, že nemůžeme všem přisuzovat zhoršení paměti či zhoršení zraku. 

Vše závisí na jedinci a jeho dispozicích.8 

 Osobnost člověka také do jisté míry ovlivňuje to, jak se se stárnutím 

smíří. Podle studie Reichardové můžeme rozeznat pět strategií vyrovnávání se 

se stářím: 

• Konstruktivní strategie:  Vyrovnání se s realitou, člověk je stále 

aktivní, nepřestává se ze života radovat. Přijímá smrt bez zoufalství a je 

přizpůsobivý novým věcem. Věnuje se svým zájmům a nepostrádá 

humor.9 

                                                 
6 ŠIMÍČKOVÁ-ČÍŽKOVÁ, Jitka a Ivana BINAROVÁ. Přehled vývojové psychologie. Vydání 
2. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008. ISBN 978-80-244-2141-4, 131-135 
7 LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. Vydání 2. Praha: Grada 
Publishing, a. s., 2006. ISBN 80- 247-1284-9, s. 204 
8 LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. Vydání 2. Praha: Grada 
Publishing, a. s., 2006. ISBN 80- 247-1284-9, 204-209 
9 ŠIMÍČKOVÁ-ČÍŽKOVÁ, Jitka a Ivana BINAROVÁ. Přehled vývojové psychologie. Vydání 
2. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008. ISBN 978-80-244-2141-4, s. 144 
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• Strategie závislosti: Lidé mají sklon k pasivnímu jednání a závislosti 

na svém okolí. Přenechávají odpovědnost na druhých a jsou spíše 

uzavření do sebe a svého soukromí.10 

• Strategie obranná: Předchozí život starého člověka byl plný aktivit, 

z toho důvodu se obává z hrozící ztráty aktivního života. Nedokáže se 

smířit se stárnutím a odmítá jakoukoliv pomoc.11 Lidé se až příliš 

kontrolují a dbají na své zvyky s přílišným důrazem. 12 

• Strategie hostility: Lidé dávají vinu svému okolí, jsou vůči druhým 

nepřátelští a plný hněvu. Mohou být agresivní a podezřívaví. Neustále 

si na něco stěžují.13 Jsou neústupní a nemohou reagovat na problémy. 

Mohou se chovat nepřátelsky k mladým lidem, protože jim závidí. Žijí 

spíše osaměle.14 

• Strategie sebenenávisti: Lidé obracejí agresivitu vůči sobě. Vidí svůj 

život jako selhání. Smrt mohou považovat a vysvobození.15 

 

 

 

 

 

                                                 
10 LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. Vydání 2. Praha: Grada 
Publishing, a. s., 2006. ISBN 80- 247-1284-9, 208 
11  ŠIMÍČKOVÁ-ČÍŽKOVÁ, Jitka a Ivana BINAROVÁ. Přehled vývojové psychologie. 
Vydání 2. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008. ISBN 978-80-244-2141-4, s. 144 
12 LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. Vydání 2. Praha: Grada 
Publishing, a. s., 2006. ISBN 80- 247-1284-9, 208 
13 LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. Vydání 2. Praha: Grada 
Publishing, a. s., 2006. ISBN 80- 247-1284-9, 208 
14  ŠIMÍČKOVÁ-ČÍŽKOVÁ, Jitka a Ivana BINAROVÁ. Přehled vývojové psychologie. 
Vydání 2. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008. ISBN 978-80-244-2141-4, s. 144 
15 LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. Vydání 2. Praha: Grada 
Publishing, a. s., 2006. ISBN 80- 247-1284-9, 208 
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1.3 Shrnutí kapitoly 

 

První kapitola otevírá téma stáří a s ním spojené možné onemocnění 

Alzheimerovou chorobou. Kapitola seznamuje stručně s životním obdobím 

stáří a popisuje toto životní období. Dále pak přináší stručný pohled na konec 

života a strategie zvládání stáří. Tato kapitola je vstupní uvedení do tématu a 

problematiky Alzheimerovy choroby. Považovali jsme za nutné, uvést do 

konceptu práce alespoň zmínku o stáří jako vstup do této tématiky. 
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2 Demence  
 

Protože se v této práci zabýváme Alzheimerovou chorobou, pojednává 

druhá kapitola o demenci, nastiňuje její definici, druhy, projevy demence. 

Součástí je i stručná diagnostika demence. 

 

 

 2.1 Definice demence a její druhy 

 

Slovo demence je původem z latiny, v překladu znamená „bez mysli“, 

předpona „de“ znamená odstranit a „mens“je výraz pro mysl.16 Demence je 

syndrom vzniklý po onemocnění mozku. Postihuje paměť, myšlení, orientaci, 

schopnost řeči, učení i úsudek bez zastření vědomí. 17 

 Onemocnění spadá do oblasti organických duševních poruch, u kterých 

je možné určit jejich příčinu, nemoc či poškození mozku při úrazu. Následkem 

organické duševní poruchy. Je narušena funkce mozku, především kognitivních 

funkcí, ale často se rozšiřuje i na oblast emocí. O demenci můžeme mluvit, 

pokud narušení funkcí trvá delší dobu než šest měsíců a vede k trvalé změně 
osobnosti člověka.18 

 Demence postihuje především starší populaci. Její četnost se v přímé 

úměrnosti s pokračujícím stárnutím zvyšuje. Demencí trpí asi 5% lidí starších 

65 let, u 75letých se vyskytuje v 10% a po 85. roce postihuje až 30% seniorů. 

                                                 
16 BUIJSSEN, Huub. Demence. Vydání 1. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-081-X, s. 13 
17 PIDRMAN, Vladimír. Demence. Vydání 1. Praha: Grada Publisching a.s., 2007. ISBN 978-
80-247-1490-5, s. 9 
18 SVOBODA, Mojmír. Psychopatologie a psychiatrie. Vydání 1. Praha: Portál, 2006. ISBN 
80-7367-154-154-9, s. 139 
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Její výskyt v různých věkových kategoriích závisí na příčině, která k tomuto 

postižení vede. Vznik demence můžou vyvolat následující příčiny19: 

• genetické dispozice 

• biologické příčiny 

• fyzikální a chemické faktory 

• sociální faktory 

Jak jsme již zmínili dříve, demence poškozuje kognitivní funkce, 

příznaky se postupem času zhoršují a rozšiřují na oblast chování, vnímání a 

emocí, v konečné fázi dochází úplnému úpadku osobnosti. Výrazně je 

poškozená krátkodobá a později i dlouhodobá paměť. Postupně dochází ke 

klesání výkonnosti v logickém i abstraktním myšlení. Dochází k narušení 

orientace, člověk se muže ztratit i na místě, které do té doby velmi dobře znal. 

Zhoršuje se i samotná komunikace s okolím a motivace k činnostem. Někdy 

dochází i agresivnímu chování a neadekvátnímu chování. Někdy může být 

demence doprovázena halucinacemi či poruchami spánku. V pokročilých 

fázích dochází i k inkontinenci.20   

Demenci můžeme rozdělit do tří kategorií, na základě vzniku. První 

z nich je demence atroficko-degenerativní. Druhá - ischemicko-vaskulární. 

Poslední kategorií jsou symptomatické demence. V následujících odstavcích 

stručně popíšeme každou z nich. 

Atroficko-degenerativní demence vede ke snížení počtu buněk a 

nervových synapsí. V mozku dochází k tvorbě a ukládání patologických 

bílkovin. Dochází zde ke zvýšené genetické naprogramované buněčné smrti, 

                                                 
19 VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. Vydání 4. Praha: Portál, 
2008. ISBN 978-80-7376-414-4, s. 266 
20 OREL, Miroslav. Psychopatologie. Vydání 1. Praha: Grada Publisching, 2012. ISBN 978-
80-247-3737-9, s. 93 



19 
 

tedy úbytku mozkové hmoty. Příkladem atroficko-degenerativní demence je 

Alzheimerova choroba, kde degeneruje tua-protein nervových buněk.21 

Ischemicko-vaskulární demence vzniká na základě poškození mozkové 

tkáně cévními poruchami. Jde o mozkové infarkty, odumření části mozkové 

tkáně. 22 Ischemicko-vaskulární demence tvoří zhruba 30% všech demencí, je 

to tedy druhá nejčastější forma demence, nejčastější demencí je Alzheimerova 

choroba.23 

Symptomatické demence vznikají při intoxikaci infekcí, zánětech, 

úrazech mozku, nádorech na mozku. Patří sem demence infekční, metabolické, 

traumatické atd.. 24 

 

 

2.2 Diagnostická kriteria demence 

 

Jestliže jsou přítomna následující kriteria, můžeme pak následně hovořit 
o demenci. Pokles paměti je nejvíce viditelným měřítkem, pokles paměti je jak 

v oblasti nově naučených věcech, tak ve věcech, které člověk používal již 

dříve. Stupně poklesu jsou rozděleny na mírný, středně těžký a těžký pokles 

paměti. U mírného poklesu paměti se projevuje například neschopností vybavit 

si, kam dotyčný položil klíče nebo jaké nové informace se dozvěděl od svých 

přátel. Středně těžký pokles paměti znamená vážný problém pro samostatný 

život, v paměti je uložena jen dobře naučená látka, nové informace jsou 

                                                 
21 JIRÁK, Roman. Demence a jiné poruchy paměti: Komunikace a každodenní péče. Vydání 1. 
Praha: Grada publisching, 2009. ISBN 978-80-247-2454-6, s. 19 
22 JIRÁK, Roman. Demence a jiné poruchy paměti: Komunikace a každodenní péče. Vydání 1. 
Praha: Grada publisching, 2009. ISBN 978-80-247-2454-6, s. 20 
23 OREL, Miroslav. Psychopatologie. Vydání 1. Praha: Grada Publisching, 2012. ISBN 978-
80-247-3737-9, s. 95 
24 JIRÁK, Roman. Demence a jiné poruchy paměti: Komunikace a každodenní péče. Vydání 1. 
Praha: Grada publisching, 2009. ISBN 978-80-247-2454-6, 20 
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uloženy v paměti jen na velmi krátkou dobu. Lidé si nedokážou vybavit, kde se 

nacházejí, co před pár minutami dělali, ale nedokážou si vybavit ani jména 

známých. Těžký stupeň poklesu paměti se projevuje absolutní neschopností 

zapamatovat si nové informace a v paměti zůstávají jen fragmenty informací 

z dřívějška. Pomalu se ztrácí schopnost rozpoznat i blízké příbuzné a známé.25 

Poklesek úsudku a myšlení při plánování, organizování a zpracování 

informací. Mírný pokles kognitivních funkcí může způsobit mírné zhoršení 

výkonu v denním životě, které ale člověka nijak nedělá závislým na pomoci 

druhého. Středně těžký pokles úsudku nedovoluje jedinci fungovat samostatně 
v denním životě, potřebuje pomoc ve věcech manipulace s penězi, nákupem či 
vařením. Jedinec dokáže vykonávat jen jednoduché úkony. Těžký pokles 

úsudku a myšlení je charakterizován úplným nedostatkem srozumitelných 

představ. Dalšími oblastmi jsou pak emoční labilita, podrážděnost, apatie a 

problémy v sociálním chování. Pro spolehlivé klinické diagnózy musí být 

projevy delší než 6 měsíců. Projevy jsou znatelné v objevení se afázie či 
apraxie.26 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 PRAŠKO, Ján a Klára LÁTOVÁ. Psychiatrie v primární péči. Vydání 1. Praha: Mladá 
fronta, 2013. ISBN 978-80-204-27898-4, s. 243 
26 PRAŠKO, Ján a Klára LÁTOVÁ. Psychiatrie v primární péči. Vydání 1. Praha: Mladá 
fronta, 2013. ISBN 978-80-204-27898-4, s. 244 
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2.3 Shrnutí kapitoly 

 

 Druhá kapitola seznamuje s pojmem demence. Obsahuje popis a 

definici demence spolu s diagnostikou. Jak se projevuje a co způsobuje. Pohled 

na možné příčiny demence a její formy. Problematika demence je rozsáhlá, a 

proto je v práci pojata pouze jako stručné uvedení to tohoto tématu, které je 

přímo spojené s Alzheimerovou chorobou. A je důležitá pro následující 

kapitoly této práce, kde se otevírá více otázka postoje a pohledu na lidi 

s demencí. Především v páté kapitole, která pojednává o tématech, jako jsou 

lidská důstojnost, autonomie a lidská práva.  
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3 Alzheimerova choroba  

 

 V této kapitole se budeme věnovat obecnému popisu, formám, příčinám 

a diagnostikování Alzheimerovy choroby, jejímu průběhu a dopadu na osobu 

zasaženou touto nemocí. Kapitola je prokládána kazuistikou paní K. pro lepší 

dokreslení.  

 

 

3.1 Popis, diagnostika a příčiny Alzheimerovy choroby 

 

 Alzheimerova choroba je jednou z nejčastějších typů demencí, 

představuje skoro 50-70% všech diagnostikovaných demencí. Během doby 5 

let se přibližně počty nemocných zdvojnásobí. V 70. letech jí trpělo přibližně 
6% populace.27  Mezinárodní sdružení pro Alzheimerovu chorobu (ADI) 

spočítalo, že v současnosti potřebuje dlouhodobou péči 13 procent lidí starších 

60 let, což je 101 milionů obyvatel planety. Do poloviny 21. století jejich počet 

naroste na 277 milionů. Až u poloviny těchto lidí se přitom v průběhu stárnutí 

objeví degenerativní onemocnění mozku. Ve věku 65 let podle statistik trpí 

Alzheimerovou chorobou asi pět procent lidí, ve věku 80 let už je to třetina.28 

Alzheimerova choroba je progredující onemocnění (to znamená rychle 

postupující onemocnění), které se projevuje charakteristickými klinickými a 

patofyziologickými příznaky. Je to onemocnění šedé kůry mozkové. Obvykle 

                                                 
27 VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. Vydání 4. Praha: Portál, 
2008. ISBN 978-80-7376-414-4, s. 273 
28 Svět čeká epidemie Alzheimerovy choroby, počet nemocných se ztrojnásobí. In: Idnes 
[online]. 2013 [cit. 2014-11-27]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/svet-a-epidemie-
alzheimerovy-choroby-dwf-/zahranicni.aspx?c=A130921_092132_zahranicni_ert 
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onemocnění trvá okolo 9 let, má tři stádia: časné, střední a těžké.29  Tato nemoc 

se projevuje atrofií mozkové kůry, dochází tedy k postupnému úbytku neuronů 

a jejich synaptických spojení. V mozkové kůře dochází k ukládání bílkoviny, 

beta amyloidy, která ničí nervové buňky. Choroba má průměrné trvání okolo 5-

8 let a končí smrtí.30 Poprvé toto onemocnění bylo popsáno v roce 1907 

Aloisem Alzheimerem, německým psychiatrem, který pozoroval 51letou ženu, 

která ztrácela paměť a orientaci v prostoru a čase. Postupně žena začala trpět 
halucinacemi. Žena vykazovala symptomy demence, pak začala ztrácet 

schopnost řeči a rozpoznávání členů rodiny.  Alzheimer nebyl schopen 

vysvětlit tento proces, až po pitvě této ženy zjistil, že v jejím mozku došlo ke 

změně. Pod mikroskopem zjistil, že jednotlivé neurony jsou degenerované a 

tvoří abnormální shluky. Dodnes není zjištěno, co tyto změny v mozku 

vyvolává, ale je jisté, že právě ony jsou jádrem nemoci.31  

 Alzheimerova choroba je velmi plíživé a trvalé onemocnění, které 

nemusí být hned diagnostikováno. Stává se, že symptomy jsou připisovány 

stárnutí, a tím se tedy na občasné výpadky paměti či zmatenost omlouvají. 

V počátcích je nemoc těžko rozpoznatelná právě pro pomalý a nenápadný 

začátek, který ale během let progreduje.32 Okolí nemocného si změny v jeho 

chování začne všímat až později. Nejvíce je změna patrná mezi 2. a 4. rokem 

od začátku onemocnění. Psychické funkce jsou postiženy rovnoměrně, a tím 

pádem je úpadek ucelený.  Alzheimerova choroba postihuje kognitivní funkce, 

                                                 
29 PIDRMAN, Vladimír. Demence. Vydání 1. Praha: Grada Publisching a.s., 2007. ISBN 978-
80-247-1490-5, s. 34 
30 VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. Vydání 4. Praha: Portál, 
2008. ISBN 978-80-7376-414-4, s. 272 
31 HALGIN, Richard P. a Susan KRAUSS WHITBOURNE. Abnormal psychology: The 
human experience of psychological disordes. Vydání 1. United States of America: Brown 
Benchmark, 1994. ISBN 0-697-27385-7, s. 354 
32 PRAŠKO, Ján a Klára LÁTOVÁ. Psychiatrie v primární péči. Vydání 1. Praha: Mladá 
fronta, 2013. ISBN 978-80-204-27898-4, s. 246-247 
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orientaci v prostoru i času, vytrácí se logické myšlení, postupem času je 

zasažena řeč a schopnost porozumění řeči, emotivní reakce jsou 

nepředvídatelné a chování se může vystupňovat až do agresivního 

útočení.33Abychom mohli mluvit o diagnóze Alzheimerova choroba, musí být 

splněny podmínky všeobecného kriteria pro demenci a laboratorní vyšetření 

nesmí prokázat jinou možnou příčinu demence (infekce, návykové látky, atd.) 
34  

 Podle Mezinárodní klasifikace nemocí rozeznáváme následující formy 

Alzheimerovy choroby:  

• F 00 Demence u Alzheimerovy choroby: základní popis nemoci 

• F 00.0 Demence u Alzheimerovy choroby s časným začátkem: 

nemoc se objeví před 65 rokem, má rychlý a progresivní postup 

• F 00.1 Demence u Alzheimerovy choroby s pozdním začátkem: 

nemoc se objeví po 65 roce, nečastěji ve věku 70 a výše, má pozvolný 

průběh 

• F 00.2 Demence u Alzheimerovy choroby atypického typu: 

s významnými atypickými rysy 35 

 

 

3.1.1 Diagnostika Alzheimerovy choroby 

 

 Pro určení Alzheimerovy choroby je zásadní prokázat, nakolik je 

postižení těžké a nakolik snižuje běžnou osobní a pracovní činnost. A dále pak 

                                                 
33 VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. Vydání 4. Praha: Portál, 
2008. ISBN 978-80-7376-414-4, s. 274 
34 PRAŠKO, Ján a Klára LÁTOVÁ. Psychiatrie v primární péči. Vydání 1. Praha: Mladá 
fronta, 2013. ISBN 978-80-204-27898-4, s. 246-247 
35PRAŠKO, Ján a Klára LÁTOVÁ. Psychiatrie v primární péči. Vydání 1. Praha: Mladá 
fronta, 2013. ISBN 978-80-204-27898-4, s. 247-248 
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vyloučení jiných možných příčin demence (závislost, jiné onemocnění, atd.) 
36 K diagnostice patří klinické vyšetření (psychiatrické, neurologické, 

psychologické). Důležitá součást diagnostiky je detailní anamnéza od 

nemocného a jeho rodiny. Z anamnézy lze pak přesněji určit počátek 

onemocnění či lepší určení diagnózy. Neurologické vyšetření se nejčastěji 
skládá z CT a screeningu hormonů štítné žlázy a vitaminu B12. K otestování 

kognitivních funkcí se používají orientační testy (zapamatování slov, čísel, 

času, měsíce, místa, atd.) a dále pak strukturované testy ( Addenbrookův test, 

test hodin). 37  Podpůrné rysy pro diagnózu jsou: postižení korových funkcí: 

afázie, agnozie nebo apraxie, snížená motivace vedoucí k apatii, podrážděnost, 

posun mozkové atrofie, u kterého dochází časem k zhoršení.38 Jedinou 

možností, jak tlumit projevy a oddalovat zhoršení nemoci je pomocí léků, které 

pouze zpomalují postup nemoci, ale nemohou ji zastavit. Alzheimerova 

choroba je nevyléčitelná nemoc, která končí smrtí nemocného. 

 

 

3.1.2 Příčiny Alzheimerovy choroby 

 

Do dnešní doby není známa jasná příčina Alzheimerovy choroby.  Je 

ale jisté, že se na nemoci účastní několik faktorů. Pravděpodobně jedním z 

nejdůležitějších faktorů jsou genetické činitelé. A to ve formě mutace vedoucí 

                                                 
36 NEVŠÍMALOVÁ, Soňa a Evžén RŮŽIČKA. Neurologie. Vydání 1. Praha: Galén, 2005. 
ISBN 80-7262-160-2, s. 188 

37 PRAŠKO, Ján a Klára LÁTOVÁ. Psychiatrie v primární péči. Vydání 1. Praha: Mladá 
fronta, 2013. ISBN 978-80-204-27898-4, s. 250 
38 PRAŠKO, Ján a Klára LÁTOVÁ. Psychiatrie v primární péči. Vydání 1. Praha: Mladá 
fronta, 2013. ISBN 978-80-204-27898-4, s. 247 
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k tvorbě abnormálních bílkovin v mozku. 39 Další možností je patologické 

ukládání proteinu beta amyloidu v prostoru centrální nervové soustavy, který 

pak následně vytváří útvary, které zapříčiňují předčasné spuštění 

naprogramované buněčné smrti.40 

I když zatím je příčina neprůkazná, výzkumy dokazují, že přímí 

příbuzní lidí s demencí mají až dvakrát vyšší riziko, než ostatní lidé, že se u 

nich vyvine demence. Jsou i dohady, že možnost ohrožení získání demence je i 

u lidí co utrpěli ve svém životě vážné poranění lebky nebo trpí chronicky 

zvýšeným tlakem. Tato tvrzení ale stále nejsou plně průkazné a neznamenají, 

že u jedince propukne Alzheimerova choroba.41 V poslední době se objevila i 

zpráva o tom, že Alzheimerovuchorobu může způsobit přílišná hygiena. S tím 

to tvrzením předstoupili před veřejnost vědci z Cambrige, kteří tvrdí že přílišné 

vystavování lidského těla podmínkám bez přítomnosti bacilů a virů způsobuje 

nižší obranyschopnost vůči onemocněním či nákazám, a tedy ke snížení 

imunitního systému. Ukazují, že v zemích jako je Keňa a Kambodža, kde 

nejsou hygienické podmínky na tak dobré úrovni, je nižší výskyt Alzheimerovy 

choroby než v Kanadě či Británii. Otázkou zůstává, do jaké míry jsou průkazné 

informace o míře onemocnění Alzheimerovy choroby v těchto zemích.42 

Výzkumy prokázaly, že lidé trpící revmatickou artritidou jsou méně 
postiženi Alzheimerovou chorobou. Podle vědců za to může dlouhodobější 

užívání protizánětlivých léků. Dále pak Kanadské studie zjistily, že u silných 

kuřáků je daleko větší pravděpodobnost získání Alzheimerovy choroby než u 
                                                 
39 NEVŠÍMALOVÁ, Soňa a Evžén RŮŽIČKA. Neurologie. Vydání 1. Praha: Galén, 2005. 
ISBN 80-7262-160-2, s. 187 
40 PRAŠKO, Ján a Klára LÁTOVÁ. Psychiatrie v primární péči. Vydání 1. Praha: Mladá 
fronta, 2013. ISBN 978-80-204-27898-4, s. 249 

41 BUIJSSEN, Huub. Demence. Vydání 1. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-081-X, s. 18 
42 Novinky: Co způsobuje vlnu alzheimera? Může to být i obyčejná hygiena [online]. 2013 [cit. 
2014-05-24]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/veda-skoly/312665-co-zpusobuje-vlnu-
alzheimera-muze-to-byt-i-obycejna-hygiena.html 
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nekuřáků. Zajímavé je, že oproti tomu evropské výzkumy zjistily, že u dědičné 

formy nemoci mají kuřáci větší šanci, že u nich nemoc propukne až 

v pozdějším věku. Posledním z vědeckých objevů je vliv estrogenu. Vědci se 

domnívají, že estrogen může nemoc zpomalovat, výzkum zatím není ještě u 

konce.43 

Poslední zprávy týkající se Alzheimerovy choroby přináší objevení, že 

za tuto nemoc pravděpodobně může ukládání hliníku v těle. S touto hypotézou 

vystoupil britský expert Christopher Exley z Keele University v časopise 

Frotiers in Neurology. V jeho prohlášení zaznívá, že s hliníkem se setkáváme 

prakticky na každém kroku, a přestože tělo ho do jisté míry je schopno 

odbourat, ukládá se nám hliník nejen v mozku, kde může způsobit onemocnění 

Alzheimerovou chorobou, ale ukládá se i jinde v našem těle například 

v kostech.44 

 

 

3.2 Průběh Alzheimerovy choroby 

  

 V následujících odstavcích se podrobněji budeme věnovat průběhu 

Alzheimerovy choroby. Jednotlivé fáze budou doplněny o kazuistiku ženy, 

které trpěla ranou formou Alzheimerovy choroby a o vyrovnávání se s nemocí 

v rámci rodiny. 

 

 

                                                 
43 Alzheimer Europe: ongoing research. Alzheime Europe [online]. 2009 [cit. 2014-05-24]. Dostupné z: 

http://www.alzheimer-europe.org/Dementia/Alzheimer-s-disease/What-kind-of-research-has-been-
carried-out 
44 Alzheimer je vlastně otrava hliníkem, který je všude, tvrdí britský expert. Novinky [online]. 
2014 [cit. 2014-11-21]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/veda-skoly/350579-alzheimer-je-
vlastne-otrava-hlinikem-ktery-je-vsude-tvrdi-britsky-expert.html 
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3.2.1 Pre-stádium Alzheimerovy choroby  

 

Rozpoznat první příznaky Alzheimerovy choroby je problematické 

hned z několika důvodů. Prvním z nich je, že se první známky zmatenosti či 
nesoustředěnosti mohou připisovat věku člověka. Příbuzní si mohou všimnout 

lehké změny v chování, ale nepřikládají jí větší význam než, že se jedná o 

příznaky stárnutí. Z dalších důvodů, proč nemoc není rozpoznatelná je, že sami 

nemocní na sobě pozorují určité změny, nachází věci na zvláštních místech či 
si najednou nemohou vybavit, kde bydlí. Snaží se tyto skutečnosti před svými 

blízkými ukrýt a nechtějí si přiznat, že je něco v nepořádku. Chování člověka, 

který si je vědom změn, se muže někdy změnit agresivní či nepřátelské vůči 
okolí. Je to jeden ze způsobů, jak před ostatními utajit, proč zapomněl. Místo 

toho zaútočí a řekne, že mu to neřekli. Tyto změny mohou být prvním 

signálem, že něco není v pořádku. 

Jak bylo řečeno, projevy mohou být různé, obecně lze hovořit o 

následujících příznacích. K prvním příznakům patří poruchy krátkodobé 

paměti. Objevují se v prvních měsících onemocnění. Nemocný si nedokáže 

vybavit, o čem před chvilkou mluvil nebo co dělal. Věci z minulosti si ale 

začíná vybavovat s velkou přesností. Je třeba ovšem rozlišovat běžné 

zapomínání, jako je například, kde jsou klíče přes zapomínání hovorů nebo 

událostí, které proběhly den předtím. 45 Další znakem je ztráta orientace ve 

známém prostředí. Nemocný se ztrácí ve svém bytě, neví kde je. Výpadky jsou 

krátkého charakteru, alespoň v počátku. Lidé vypadají zmateně, ale nepřiznají, 

že se ztratili ve svém domě na cestě z koupelny do obývacího pokoje. Nemocní 

také mohou procházet afázií: poruchou řeči a porozumění, kdy nejsou schopni 

pojmenovat věc, místo či osobu. Je velmi těžké, tento příznak vypozorovat 

                                                 
45 REGNAULT, Mathilde. Alzheimerova choroba: průvodce pro blízké nemocných. Vydání 1. 
Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-262-0010-9, s. 16  
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pokud s nemocným nežijete. Spojená je s příznaky i agnózie: neschopnost 

rozpoznat věci či obličeje. Nemocný nedokáže několik minut například 

rozpoznat obličej příbuzného, ale je schopen ho poznat po hlase. Z posledních 

obecných příznaků je neustálé opakování stejných otázek. Nemocný si není 

schopný zapamatovat odpověď nebo úkony, a tak se neustále ptá, zda si nedáte 

čaj či se neustále chodí umýt.46 

Člověk, který začíná trpět Alzheimerovou chorobou, může být i 

apatický vůči okolí. Přestane vykonávat své obvyklé aktivity, je bez energie. 

Nic ho nenadchne, a svému okolí neposkytne vysvětlení.47 

Nyní přichází onen přislíbený ilustrativní příběh s jeho rysy a problémy 

 

Paní I. Byla velmi energická 60-letá žena, která musela být neustále 

v pohybu. Milovala luštění křížovek, vaření, prácí na zahradě a pravidelně se 

stýkala se svými známými. Každý pátek za ní a jejím manželem jezdil syn 

s rodinou na večeři. Prvním z příznaků byla nechuť vařit. Postupně se 

vytrácela tradice pátečních společných večeří. Syn i manžel paní I. to 

přisuzovali k tomu, že je unavená, jak ostatně sama říkala s dodatkem, že se jí 

nechce dnes vařit. Postupně se k tomu přidávala i apatie vůči okolí a velmi 

společenská dáma se uzavírala doma. Na své okolí reagovala podrážděně a 

kdokoliv jí řekl, že něco není v pořádku. Odpověděla: ,,Prosím tě, mně nic není. 

Nechte mě na pokoji.“  

 

Pokud rodina pojme podezření, že s jejich příbuzným není něco 

v pořádku, je velmi těžké příbuzného člověka přesvědčit, aby navštívil lékaře. 

V první chvíli je důležité s tímto člověkem hovořit a nic nedělat za jeho zády. 

                                                 
46 REGNAULT, Mathilde. Alzheimerova choroba: průvodce pro blízké nemocných. Vydání 1. 
Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-262-0010-9, 17 
47 REGNAULT, Mathilde. Alzheimerova choroba: průvodce pro blízké nemocných. Vydání 1. 
Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-262-0010-9, s. 18 
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Pravděpodobně si dotyčný nepřipustí, že je s ním něco v nepořádku. Doba, než 

se nemocný nechá vyšetřit u lékaře, muže trvat i několik měsíců, pokud striktně 
odmítá fakt, že není v pořádku. Běžné je, že od chvíle, kdy si rodina všimne 

zvláštního chování, do doby diagnostikování může uběhnout, až pul roku.48 

 Rodina se v případě nespolupráce s nemocným může obrátit na lékaře, 

který může vykonat kontrolní prohlídku a v případě potřeby poslat nemocného 

k odbornému vyšetření. Proběhne vyšetření paměti a kognitivních funkcí. 

Následně vyšetření magnetickou rezonancí a tomografické vyšetření (CT). 

Stanovení diagnózy Alzheimerova choroba je po těchto vyšetřeních téměř 
95%. Nemocný se musí o své diagnóze dozvědět. Je možné, že nebude chtít 

znát diagnózu, není schopen jí už pochopit či jí naprosto odmítá. Je přesto třeba 

nenechat nemocného na pospas jeho nemoci.49 

 

 K návštěvě lékaře došlo po 10 měsících od prvních příznaků. Paní I. 

podstoupila lékařskou kompletní prohlídku. Rodina byla donucena, vzhledem 

naprostého odmítání paní I. kamkoliv jít, promluvit si s obvodní lékařkou paní 

I. o svém podezření, že s paní I. není něco v pořádku. Po lékařské prohlídce, 

kterou jí lékařka doporučila, bylo ze snímků CT zjištěno, že se bude 

pravděpodobně jednat o Alzheimerovu nemoc. Paní I. se měla proto objednat 

k psychiatrovi, kam ovšem odmítla jít, protože jí nic nebolí, a tedy jí nic není. 

Trvalo další půlrok než paní I. svolila k dalšímu vyšetření, které potvrdilo 

diagnózu Alzheimerovy choroby s časným začátkem. Paní I. ji stále odmítala a 

nepřipouštěla si jakékoliv onemocnění. 

 

                                                 
48 REGNAULT, Mathilde. Alzheimerova choroba: průvodce pro blízké nemocných. Vydání 1. 
Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-262-0010-9, s. 20-21 
49 REGNAULT, Mathilde. Alzheimerova choroba: průvodce pro blízké nemocných. Vydání 1. 
Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-262-0010-9, s. 21-26 
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 Již pre-stádiu je možné, že rodina i okolí se  k člověku muže začít 
chovat odlišně. Mohou se pravděpodobně k nemocnému člověku chovat jako 

k nesoběstačnému, začnou za něj vykonávat činnosti v dobré vůli, že mu chtějí 
pomoc. Někdy s ním mohou jednat jako s dítětem. Nemocný se může cítit 

ponížen a muže být agresivnější a nepřátelský, což rodinu utvrdí v jejich 

chování. Rodina by nikdy neměla jednat za jeho zády. Později by jejich 

chování mohlo roznítit nedůvěru nemocného člověka. Je třeba si uvědomit, že 

člověk s Alzheimerovou chorobou má svá práva: 

 

• mít právo znát diagnózu 

• mít možnost rozhodovat se samostatně, pokud je toho schopen 

• mít právo, aby se s ním zacházelo jako s dospělou osobou a ne jako 

s dítětem 

• mít právo na respektování jeho pocitů 

• nebýt neustále pod vlivem léků 

• žít v bezpečném a uspořádaném prostředí 

• být v péči odborníků 

• být v kontaktu s okolím prostředím 

• být podporován v každodenních aktivit  

• mít možnost, rozhodnout se, jak budou využity jeho prostředky 

• mít možnost zvolit způsob léčby50 

 

 

 

 

                                                 
50 CALLONE, Patricia R. a Connie KUDLACEK. Alzheimerova nemoc. Vydání 1. Praha: 
Grada Publisching a.s., 2008. ISBN 978-80-247-2320-4, s. 37 
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3.2.2 Rané stádium Alzheimerovy choroby 

 

 První fáze Alzheimerovy choroby má trvání zhruba od 2 let do 4let, 

záleží na formě nemoci. Je to období, kdy rodina i nemocný znají diagnózu a 

snaží se s ní vyrovnat. Nemocnému jsou předepsány léky, které mají nemoc 

zpomalovat.  

 Rané stádium jen dál rozvíjí první příznaky. Lidé jsou apatičtější, 

možnou příčinou je i strach z nepochopení situace a špatné reakce není. Ztráta 

zájmu o koníčky, protože nemocní se musí soustředit i na běžné úkony jako je 

nalití čaje. Náročné úkony je velmi vyčerpávají. Často nemocní lidé nechtějí 
zkoušet nic nového, jsou proti jakýmkoliv změnám. Důvodem je: neschopnost 

zapamatovat si nové věci či úkony.51 

 Nemocní se v této fázi špatně soustředí, proto je pro ně velmi těžké se 

rozhodovat či plánovat denní aktivity. Mohou si připadat bezradní, také velmi 

špatně chápou složitější myšlenkové pochody, právě kvůli špatnému ukládání 

myšlenek do paměti. Nemocní jsou často přesvědčeni, že jejich blízcí jim 

,,kradou jejich věci“, nemohu si vzpomenout, kam své věci dali a obviňují ze 

ztráty předmětů své blízké. Což může vyvolávat velké konflikty v rodině, kdy 

se příbuzní snaží dotyčného přesvědčit o opaku. Lidé s Alzheimerovou 

chorobou bývají často přesvědčeni o tom, že vědí přesně, kam danou věc dali a 

za její zmizení logicky můžou příbuzní. Způsobená nepříjemnost může vyvolat 

nepřátelskost a rozmrzelost. Uvědomění si, že něco není v pořádku a zároveň 

snaha o to, aby vše bylo jako předtím, zapříčiňuje vznik konfliktů, někdy až 

agresi u nemocného vůči svému okolí.52 

                                                 
51 BRYDENOVÁ, Christine. Jaká budu umírat. Vydání 1. Praha: Triton, 2013. ISBN 978-80-
7387-641-8, s. 165 
52 BRYDENOVÁ, Christine. Jaká budu umírat. Vydání 1. Praha: Triton, 2013. ISBN 978-80-
7387-641-8, s. 166-167 
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 Rodina nemocného se v této době potýká s vyrovnáváním se s nemocí 

blízkého.  Příbuzní mohou pociťovat strach a úzkost z postupného úbytku 

schopností blízkého člověka. Těžko se vyrovnávají se změnou chování a určité 

nepřátelskosti v chování nemocného. Je těžké se smířit s tímto faktem, ze 

začátku jen velmi těžko přijímají zněny v chování a pociťují jistou ztrátu, která 

může změnit i přístup k nemocnému. Blízcí mohou mít tendence zacházet 

s nemocnými jako s dětmi, infantilní zdrobňování věcí a vysvětlování běžných 

věcí velmi dětsky. Dělání věcí za nemocné a to i těch, které jsou nemocni 

schopni vykonat sami. Postupné uzavírání nemocného mimo společenské akce. 

Nemocní působí dojmem, že jim nezáleží na okolí. Toto a další jiné jednání 

může zraňovat nemocné, protože v této první fázi si změny v chování druhých 

jsou vědomi. Blízcí nesmí zapomenout, že člověk s Alzheimerovou chorobou 

má pořád schopnost sebereflexe a potřebu být součást společnosti a cítit se 

užitečný. Nesmíme zapomínat na lidskou důstojnost, které se neztrácí 

s nástupem nemoci. Úkolem okolí nemocného je připravit takové podmínky, ve 

kterých se bude cítit nemocný dobře a podpořit ho v produktivním životě, 
protože schopnost sebereflexe zůstává i přes pokročilou nemoc.53 

 Jak už bylo řečeno výše, Alzheimerova choroba prvně zasahuje 

krátkodobou paměť, dlouhodobá zůstává po dlouhou dobu nezměněna. Je tedy 

dobré s nemocným procházet věci a události dob minulých, tedy čas, který je 

pro nemocného nezměněn a může v něm nacházet jistotu toho, že není úplně 
ztracený. Obsahy doby minulé se postupem času budou drát víc a víc do 

popředí, že zaberou místo současné doby. Může se stávat, že nemocný bude 

mít dojem, že je v době před deseti či více lety. V této době dochází již i ke 

zhoršení řeči a komunikace. Slova se začínají ztrácet a je těžké je najít či 
nahradit jinými. Je dobré pokládat nemocnému nápovědné otázky, které ho 

                                                 
53 CALLONE, Patricia R. a Connie KUDLACEK. Alzheimerova nemoc. Vydání 1. Praha: 
Grada Publisching a.s., 2008. ISBN 978-80-247-2320-4, s. 40-41 
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k vyjádření dovedou.  Důležité je i v této fázi rozvíjet smysly a aktivitu. 

Neodmítat nemocného, když nám chce s něčím pomoc. Nebránit mu ve 

vykonávání věcí a úkonů, které sám bez problémů zvládne. 

  

 Paní I. stále více ztrácí zájem o kontakt se svým okolím. Uzavírá se 

doma a omezuje i kontakt se svými příbuznými nechce je ve svém domě. Odmítá 

jakoukoliv pomoc, a to i od svého manžela. Přestává vařit i chodit nakupovat. 

Naprosto odmítá návštěvy lékaře. Je stále podrážděná a napadá své okolí. 

Nechce nic dělat, jako argument uvádí, že ve svých 64 letech, je už stará a 

rodina jí má nechat na pokoji. Přestává užívat předepsané léky, podle jejich 

slov je nepotřebuje. Je naprosto zdravá, to lékařka si vymýšlí, jí nic nebolí, 

proto nemusí ani užívat léky. 

 

 

3.2.3 Střední stádium Alzheimerovy choroby 

 

 Střední nebo také mírné stádium Alzheimerovy choroby je období 

zhruba 2 až 10 let. V této době se nemoc dál posouvá a zmocňuje se doposud 

fungujících schopností. Sociální dovednosti i úsudek se zhoršují, zatímco 

v rané fázi byl nemocný člověk celkem soběstačný, v této fázi začíná o svou 

soběstačnost přicházet. I jednoduché úkony jsou pro něj obtížné či 
neproveditelné. Neschopnost obléknout si ráno denní oblečení či uvaření čaje 

se stávají neproveditelnými činnostmi. Nemocný si často nedokáže říci ani o 

pomoc, z důvodu afázie. Je to doba, kdy i ti největší odpůrci léčby vyhledají 

lékařskou pomoc, protože situace už nejde zvládat bez odborné pomoci a 

medikamentů, které mohou nemoc pouze zpomalit.54 

                                                 
54 CALLONE, Patricia R. a Connie KUDLACEK. Alzheimerova nemoc. Vydání 1. Praha: 

Grada Publisching a.s., 2008. ISBN 978-80-247-2320-4, s. 59-60 
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 Zde je již nutná pomoc a dohled, protože nemocní mohou snadno 

panikařit a zmatkovat, když si například nemohou vzpomenout, kde právě jsou 

a jak se tam dostali. Zhoršení orientace v čase i prostoru působí velké obtíže 

nejen nemocnému, ale i rodině. Nemocný může v noci vstát s tím, že je ráno a 

on musí do práce či na nákup. Je obtížné ho přesvědčit o opaku. Neboť v mysli 

se pomalu ale stále častěji vynořují vzpomínky na minulost, které se zdají být 

pro nemocného skutečností. V létě bude nemocný trvat na tom, že sněží a 

budou Vánoce. Jindy bude své dospělé děti poučovat, jak špatné mají známky 

ve škole. Někdy naopak mohou znovu prožívat bolestné zážitky z minulosti.55 

  

 Stav paní I. se zhoršuje. Přestává vnímat čas, roční období i dny 

v týdnu jí splývají. Neví, co je za den ani za měsíc. Pokud se jí na to někdo 

z rodiny zeptá, útočně odpoví: no co by bylo asi za den. Je stále podrážděnější, 

odmítá jakoukoliv pomoc od snach i synů. Během rozhovorů se vrací do 

minulosti a ptá se na příbuzné, kteří už jsou po smrti. Stále odmítá navštívit 

psychiatra, při jednom z neohlášených pokusu je velmi agresivní a vulgárně 
napadá lékaře a utíká s ordinace. 

 

Zapomínání je součástí nemoci, od zapomínání jmen svých přátel i dětí 
po zapomínání vypnutí sporáku. Zprvu se nemocným pletou jen jména, ale 

vědí, komu tvář patří, jestli dceři nebo manželovi. Postupem času se začne 

nemocnému plést i to. Někdy mu mohou žijící příbuzní připomínat někoho, 

kdo už zemřel. Stejně tak, jak mizí jména, mizí z paměti i činnosti, které 

nemocný běžně celý život dělal. Zapomene, že čaj se zalévá horkou vodou, či 

                                                 
55 BUIJSSEN, Huub. Demence. Vydání 1. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-081-X, s. 50-52 
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že sporák se musí vypnout. Příbuzní proto musí být velmi na pozoru, aby 

nešťastnou náhodou nedošlo k neštěstí. 56 

 Lidé s Alzheimerovou chorobou mohou začít ignorovat potřebu 

hygieny, užívání léků i potřebu jídla. Mohou příbuzným tvrdit, že již jedli. 

Dost často nemocní nepoznají, že je čas oběda nebo mohou zapomenout, že 

nejedli. Stydí se to přiznat a tak řeknou, že jsou již po jídle. Stejné je to i 

s převlékáním a hygienou. Lidé s Alzheimerovou chorobou nevidí důvod, proč 
se převléci z noční košile, když mají jít ven. 57 

 Paní I. přestává dbát na svůj vzhled a stále nosí svůj oblíbený svetr a 

kalhoty. Jakýkoliv pokus o změnu v šatníku, nese velmi těžko a odmítá si nové 

věci vzít na sebe. Velké neshody byly i v oblasti hygieny, se kterou jí pomáhala 

snacha. Paní I. velmi těžce nesla neschopnost se umýt. S postupem nemoci, 

ztrácela schopnost se sama najíst či napít. Většinu času trávila v křesle před 

vypnutou televizí. Vadil jí hluk i příliš hlasité rozhovory. Nemoc v této době 
začala postupovat velice rychle. Změny byly viditelné ze dne na den. Jeden den 

byla paní I plně schopná si nakrájet jídlo a jíst, zhruba týden na to nebyla 

schopná udržet vidličku v ruce. Pomalu přestávala mluvit ve větách.  

 Hněv a vznětlivost, agrese a nepřátelství, to vše se v této fázi objevuje a 

někdy je příčinou i halucinace, kdy nemocní mají pocit, že vidí a slyší různé 

věci, které je dráždí a provokují. Někdy to může být i zlobou na přemíru péče 

od příbuzných (kdy se k nim chovají jako k malým dětem). Je to do jisté míry i 

frustrace, z toho, že nedokážu to, co předtím. Člověk si stále uvědomuje změnu 

ve svém chování i v chování v okolí. To vše muže působit velmi nepříjemně, 
lidé se stydí a cítí se pokořeni. Neustále jim okolí něco připomíná a upozorňuje 

                                                 
56 BRYDENOVÁ, Christine. Jaká budu umírat. Vydání 1. Praha: Triton, 2013. ISBN 978-80-
7387-641-8, s. 167-168 
57 BRYDENOVÁ, Christine. Jaká budu umírat. Vydání 1. Praha: Triton, 2013. ISBN 978-80-
7387-641-8, s. 169 



37 
 

na něco, co neudělali, nevšimli si či pokazili. Agrese je reakce na nastalou 

situaci, je velmi těžké vyjádřit emoce, když je nedokážete už popsat a svět se 

kolem vás rozpadá na útržky toho, co si pamatujete a co ne. Neschopnost 

posoudit a zanalyzovat jednání lidí okolo, může způsobit neadekvátní reakce. 

Pohlazení může působit jako útok. Míra agresivity také záleží na povaze 

člověka, pokud byl nemocný člověk i před onemocněním vznětlivý, nemoc toto 

jen více posílí.58 

  

Útoky se většinou objevují k večeru. Paní I. pozdě večer napadla svého 

manžela a křičela na něj, že jí je nevěrný. Hodila po něm vázu a obraz ze stěny. 

Pár minut nato nevěděla, co se stalo, a ptala se, kdo rozbil tu vázu. A proč 
obraz není na svém místě. Tato událost byla velmi náročná a bolestná pro 

manžela paní I., který velmi těžko nesl tento útok a nařčení. Nedokázal se stále 

smířit s faktem, že tyto útoky způsobuje nemoc. Velký zlom v nemoci nastal po 

náhlém úmrtí jejího manžela. Bylo třeba být u paní I. 24 hodin denně, první 

měsíce se u své matky střídali synové a jejich manželky. Tento stav ale nešel 

udržet dlouhodobě. Byl velmi vyčerpávající pro obě strany. Paní I. byla stále 

více odmítavá vůči pomoci okolí. Nejvíce jí rozzlobilo, když s ní snachy 

mluvily, jako s malým dítětem a používaly zdrobněliny. Její stav se zhoršila 

tolik, že rodina musela začít uvažovat o dalším řešení. 

 

 

3.2.4 Pokročilé stádium Alzheimerovy choroby 

 

 Poslední stádium má trvání okolo 3 a více let, které směřuje 

nevyhnutelně ke smrti nemocného. Je to doba, kdy nemocný potřebuje 

neustálou péči a pomoc. V posledních chvílích je možné, že nebude vnímat již 
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své okolí. Nemocný si už nepamatuje věci, které se udály před pár minutami. 

Nechápe a nepoužívá řeč. Nedokáže udržet moč ani stolici. Přestává poznávat 

své blízké. Potřebuje pomoci ve všech činnostech: krmení, umývání, oblékání. 

Nedokáže rozeznat předměty. Je neklidný, má velké potíže v pohybu, postupně 
se stává nepohyblivým, v posledních týdnech či měsících zůstává upoutaný na 

lůžko, často leží zkroucený do polohy připomínající plod v matčině bříšku. 

Nakonec dochází ke ztrátě vědomí a následné smrti.59 

 Poslední stádium je velmi těžké a náročné ve většině případů je třeba 

odborné péče ve specialisovaném zařízení. Blízcí lidé většinou už nejsou 

schopni se sami o nemocného postarat. Je třeba učinit rozhodnutí o další péči. 
Což může blízkým působit ještě větší bolest než sledovat, jak jejich blízký 

zapomíná. Možností v České republice není mnoho. Pro nemocné 

s Alzheimerovou chorobou je málo možných služeb, které se naštěstí 

v posledních letech rozrůstají.  Mezi ty nejznámější patří například: Domov 

Alzheimer  Rostoky u Prahy, Alzheimercentrum v Průhonicích či Českých 

Budějovicích, domovy se zvláštním režimem, například v Kouřimi či 
specializované LDN v nemocnicích. 

 

Paní I. byla přijata do domova se zvláštním režimem. Tam ji její rodina 

neustále navštěvovala. V prvních týdnech se zdálo, že se její stav stabilizoval. 

Dokud nezačala fyzicky napadat ostatní klienty a sestřičky. Lékař Paní I. 

předepsal silnější medikamenty, po kterých většinu času pospávala. Paní I. 

přestávala mluvit a spíše opakovala určité slova. Postupem času přestala 

mluvit úplně. Své příbuzné byla schopná poznat a dávala to najevo úsměvem. 

S postupem nemocí a navyšování léků, přestala chodit a byla upoutána na 

lůžko. Prakticky přestávala vnímat své okolí a většinu času spala. Nevíme zda 
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Paní I. rozpoznávala v tuto dobu své blízké, ale doufáme v to. Její rodina u ní 

byla každý den, až do samého konce. Paní I. byla v zařízení 10 měsíců. Zemřela 

na zápal plic.  

 

 

3.3 Dopady Alzheimerovy choroby na rodinu nemocného 

 

 Alzheimerova choroba zasahuje do života nejen nemocného, ale i do 

života jeho okolí. Diagnostikování této nemoci nesou příbuzní nemocného 

velmi těžko. Ne jedné straně je určité úleva, že vědí, proti čemu stojí, ale je tu i 

šok a bezradnost, co bude dál.  Dopadů na rodinu nemocného je celá řada, my 

zde jen nastíníme některé z nich. Dopady na rodinu jsou jak psychické, tak i 

peněžní. Příbuzní, stejně tak nemocný stojí pře, řadu těžkých a náročných 

rozhodnutí.  

 Rodinní příslušníci stojí před řadou otázek, které bude třeba vyřešit. 

Kde by měli hledat pomoc? Jak se o nemocného dlouhodobě postarat?  

Nastěhovat se k němu? Přestat pracovat nebo pracovat a součastně být 

s nemocným? Jak s nemocným mluvit? Jak mu pomoci? Jak se vyrovnat s tím, 

že mě přestává poznávat? Jak se smířit s útoky od mého blízkého? Co když už 

nebudu schopen mu pomoci a postarat se o něj, co pak? Jak mu být nápomocný 

v běžném životě? 60 

 To vše a mnoho dalších otázek vyvstává postupně v mysli příbuzných. I 

samotné vyrovnávání s nemocí příbuzného je velmi složité, těžké a bolestné. 

Často příbuzní velmi těžce nesou to, že je příbuzní nepoznávají. Špatně se 

smiřují s určitou ztrátou osobnosti u svého blízkého. Nevědí, jak se mají chovat 
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a psychicky jim může ubližovat i chování nemocného. Náhlé osočování 

z krádeží či výčitky různých věcí. Smířením se s faktem, že jejich blízcí jim 

nechtěli ublížit, že pravděpodobně už ani neví, co jim před pár okamžiky řekli.  

 Pocit bezradnosti a neschopnosti, že nemohou svému blízkému pomoci 

je častá. Bolestné je i připuštění si toho, že už péči o svého blízkého nejsou 

schopni zvládat bez pomoci. Mohou se objevit i výčitky svědomí, že na svého 

blízkého byli nepříjemní v době, kdy nevěděli o jeho nemoci. Pocit 

neschopnosti naplnit další život nemocného, snaha až o přemíru péče, která 

může nemocnému vadit. Smíření se s tím, že bude třeba vyhledat 

specializované zařízení a jejich pomoc. Mohou se dostavit výčitky svědomí, 

pocit selhání. Složité vysvětlování, proč jste se tak rozhodli. Je velmi bolestivé 

i v případě, kdy blízký člověk nemůže pochopit nastalou zněnu. Rodiny často 

čekají až do posledního možného okamžiku, kdy už opravdu nejsou schopni o 

blízkého pečovat. Jsou často už velice vyčerpaní psychicky i fyzicky. Dlouhou 

dobu si nechtějí připustit, že jiné řešení už bohužel není. Velkým dopadem je i 

sebeobviňování z neschopnosti pomoci nemocnému. Pocit selhání a viny 

většinou odezní po přijetí nemocného do specializovaného zařízení, když se 

rodina ubezpečí, že jsou jejich blízcí v dobrých rukou a nic jim neschází. Snaží 

se plánovat možnosti, kdy by svého blízkého mohli vzít domů alespoň na 

krátký čas. Rodina se často trochu uvolní. I když pocit jistého selhání se muže 

vracet.61 

 V České republice, jak už bylo řečeno, jsou prozatím spíše omezené 

možnosti  péče. K největším zdrojům pro veřejnost patří Česká 

Alzheimerovská společnost, která poskytuje informace, poradenství, 

svépomocné skupiny i diagnostikování nemoci pro rodiny a nemocné lidi 

s Alzheimerovou chorobou. U nás vznikla v roce 1997. Je jedním z hlavních 
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zdrojů pro rodiny, snaží se jim pomoci v jejich situaci, seznámit je 

s problematikou a pomoci jim připravit se na další kroky. Česká 

Alzheimerovská společnost se zaměřuje i na informování veřejnosti a 

seznámení je s problematikou Alzheimerovy choroby62 

 

 

3.4 Shrnutí kapitoly 

 

 Třetí kapitola byla zaměřena na obecné seznámení s pojmem 

Alzheimerova choroba, na její diagnostiku, formy, příčiny a na její průběh. 

V kapitole jsme popsali, jak Alzheimerova nemoc postupuje a jak se projevuje. 

Jak a do jaké míry zasahuje do života nemocného a jeho rodiny. Kapitola je 

prokládána kazuistikou paní I. pro dokreslení určitých fází nemoci. Na konci 

kapitoly uvádíme možné dopady na rodinu nemocného, jedná se o pouhý 

náhled do této oblasti. Tato kapitola uzavírá do jisté míry pohled na 

Alzheimerovu choroba ze sociálního, rodinného a zdravotního hlediska. 

Seznámila nás s problematikou Alzheimerovy choroby v bližším úhlu pohledu. 

Cílem bylo přiblížit život nemocných a jejich soužití v rodině a společnosti. 

Upozornila na možné prohřešky proti lidské důstojnost a lidským právům. 

Pohled na autonomii a sebeurčení člověka s touto nemocí. Na postoje rodiny a 

okolí k nemocnému a jeho přáním, či k názoru jak pečovat o člověka 

s Alzheimerovou chorobou.  

Následující kapitola se bude na toto téma dívat skrze etické výzvy, které 

slouží jako upozornění na základní postoje k nemocným. K uvědomění si 

základních postojů a pohledů, které budou dále rozšířeny v předposlední 

kapitole, která rozšiřuje nejdůležitější body ve výzvách.    
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4 Etické výzvy 
 

 Poslední kapitola představí etické výzvy Heinze Rüggera, na kterých 

dále rozvineme teologicko-etické aspekty nemoci.  

 

 

4.1 První výzva: strach a vyrovnání se s pojmem demence 

 

 Otázka demence začíná být stále aktuálnější, zvýšený výskyt demence 

ve společnosti je podle Toma Kitwooda  významný faktor 21. Století, spojený 

nejobávanějším rizikem stáří. Demence může vyvolávat strach v souvislosti se 

zdravotnictvím i s otázkami týkající se lidské podoby. Strach z nárůstu počtu 

lidí s demencí a s naší neúplnou představou, jak o tyto lidi pečovat, s ohledem 

na prozatímní nedostatek financí i personálu. Tím, že demence a tedy i 

Alzheimerova choroba zasahuje naší vnitřní podstatu, naší identitu. Může tyto 

lidi, ve světě zaměřeném na racionalitu, autonomii a individualitu, ohrozit. 

Neboť právě tyto aspekty ohrožují nemocné. Strach je naší součástí, máme 

obavy o svou ji budoucnost v případě našeho onemocnění demencí. Dále pak 

omezení schopností a jistá možná devalvace v našem pohledu na onemocnění. 

To vše může vést i nevědomě k ignoraci, etiketizaci či manipulaci s lidmi 

s demencí.63 

 Může se stát, že i dobré úmysly v péči o člověka s Alzheimerovou 

chorobou, mohou dotyčnému ublížit. Pokud zapomeneme, že člověk není dítě, 
které je třeba poučovat či dělat úkony, které běžně zvládne, za něj ale, člověk 
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2014, roč. 16, 2/2014, s. 17-21. DOI: 1803-7348. 

 



43 
 

před námi může a má právo o svém životě rozhodovat až do poslední možné 

chvíle. Naše chování mu může ublížit a být pro něj bolestné, pokud mu jeho 

život vezmeme i s třeba dobrým úmyslem, a budeme rozhodovat za něj i 

v otázkách, kdy je schopen rozhodnout sám. 

 1Janův 4,18: „ Láska nezná strach, dokonalá láska strach zahání, vždyť 
strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce.“64 

 

 

4.2 Druhá a třetí etická výzva: naše představa o člověku a jeho 

důstojnost 

 

Lidé s Alzheimerovou chorobou postupem nemoci ztrácejí do jisté míry 

sami sebe, schopnost za sebe rozhodovat a jednat, ale v žádném případě 
neztrácejí svojí lidskou důstojnost ani jiná lidská práva. Měli bychom si proto 

uvědomit, že tito lidé nepřestávají být lidmi jen proto, že si nemohou 

vzpomenout na své jméno či adresu. O jejich důstojnost je nesmí připravit 

jejich nemoc, která jim znemožňuje žít běžné věci. Okolí je musí respektovat a 

mít na paměti jejich práva i povinnosti. Nesmí za ně v raných fázích i 

pozdějších fázích rozhodovat bez nich. I když k tomu můžeme tíhnout, musíme 

si uvědomit, pomocí druhé etické výzvy následující: 

• vypořádání se s naší jednostrannou představou o člověku, jehož 

podstatou je výkon, racionalita, autonomie a individualita, uvědomění 

si, že podstatou člověka je víc než výkon, myšlení, sebeurčení a 

individuální sebeuvědomění.65 
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 Druhá etická výzva nás upozorňuje na fakt, že se nesmí na člověka 

začít nahlížet jinak, pokud už není schopný racionálně uvažovat či vykonávat 

běžné činnosti. Tato neschopnost neubírá člověku jeho právo na život, právo na 

respekt jeho lidskou důstojnost. Neschopnost způsobená nemocí z něj nedělá 

méněcenného člověka, neubírá jeho podstatu. 

Uvědomění si, že samotné bytí je smysluplné. Schopnost přijímat je 

stejně důležité jako vytvářet. Schopnost cítit je cenné jako myslet. Tělo tvoří 
naše bytí stejně jako duše, že být odkázán na druhé je důstojné stejně jako 

samostatnost a nemoc patří k životu stejně tak jako zdraví. Vynořuje se otázka, 

jak je to s  bytím a důstojností člověka s demencí. Jsou dva pohledy, které se 

střetávají na mezinárodní etické diskuzi o tom, zda každého člověka lze 

považovat za lidskou bytost, které náleží neodejímatelná důstojnost a absolutní 

ochrana života.66 

První z nich, redukcionální přístup, zastává názor, že status, lidská 

bytost, náleží pouze těm lidem, kteří jsou schopni komunikovat, jsou si vědomi 

budoucnosti i minulosti, mají sebevědomí, sebekontrolu a jsou schopni myšlení 

a rozhodování. Těmto lidem patří status lidské bytosti s nárokem na ochranu 

života a práv. Oproti tomu lidé s omezenými kognitivními schopnosti nemají 

nárok na plnou ochranu jejich života, protože nesou nižší status lidského bytí. 

Zde pak může vzniknout názor, že staří lidé s demencí ztrácí svoji důstojnost a 

vede k ponížení, z něhož je pochopitelné přání tento život ukončit. Demence se 

stává překážkou pro lidskou důstojnost. Zastánci této teorie jsou například Paul 

B. Baltes  a Peter Singer. Pohled redukcionální je nebezpečný při svém 
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rozšíření do společnosti, ohrozilo takto nemocné lidi, kteří by podle této teorie 

následně nespadali do ochrany lidské důstojnosti. 67 

Druhý přístup klade důraz na to, že lidé s demencí či nemocní obecně 
neztrácejí důstojnost. Jejich život musí být chráněn stejně tak, jako život 

zdravých lidí bez rozdílu. Každý člověk má status lidské bytosti, a musí být ve 

své lidské důstojnost respektován. Lidé s demencí nesmějí být zneváženi a 

neztrácí ochranu svého života. 68 

Třetí etická výzva navazuje na druhou, obsahuje poselství, že všem 

náleží stejný status lidské bytosti, stejná důstojnost a z toho vyplývající právo 

na ochranu života, respekt a solidaritu. Jak už bylo uvedeno výše, lidská 

důstojnost obsahuje tato hlavní práva: 

• právo na ochranu fyzické i psychické integrity 

• právo na autonomii ve smyslu sebeurčení 

• nárok na základní lidská práva 

• právo na respekt vlastní osoby. Protože toto normativní tvrzení není 

vázáno na žádné empirické podmínky, platí principiálně pro všechny 

lidi, tedy i pro ty, co onemocněli například demencí.69 
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4.3 Čtvrtá a pátá etická výzva: respektování lidí s demencí a 

přiznání jejich autonomie 

 

 S lidmi s demencí má být zacházen tak, aby byla respektována jejich 

důstojnost a i přes ztrátu kognitivních funkcí je budeme uznávat. Pečovatelé i 

rodina by se měli vyvarovat věcí, které by člověka s demencí mohly zranit, 

zahanbit, ponížit či zesměšnit. Měli bychom se k nim chovat jako k dospělým a 

ne jako k dětem. Musíme je stále podporovat ve schopnostech, které jsou sami 

či s pomocí schopni dělat. Stále bychom měli dbát na jejich přání a potřeby a 

naplňovat je. Ponechat tolik autonomie kolik je jen možné a zastupovat jen jak 

je nutné. Žádný člověk nesmí být ovládán druhým a nesmí být využíván 

k účelům, s nimiž nesouhlasí. V případě, že již osoba s demencí, není-li 

schopná o svém životě dále rozhodovat, není zproštěná své autonomie, ale je 

zastoupena svým opatrovníkem, který by měl být schopen rozhodovat v zájmu 

nemocného a jeho domnělé vůle.70 

 Pátá výzva se týká přiznání autonomie ve všech fázích nemoci 

s podmínkou přihlížení k vůli nemocného. Dále pak respektování nároku na 

autonomii i v době, kdy už nemohou rozhodovat sami za sebe. Je třeba 

s opatrovníky mluvit o domnělé vůli nemocného a plně jí respektovat, a to je 

závazné i pro lékaře a ošetřovatele. Z toho plyne, že osoby s demencí mají 

stejné právo na lékařské ošetření jako zdraví lidé. 71 

 

 

                                                 
70 RÜEGGER, Dr. Heinz. Etické výzvy fenoménu demence. Odborný časopis Sociální služby. 
2014, roč. 16, 2/2014, s. 17-21. DOI: 1803-7348. 
71 RÜEGGER, Dr. Heinz. Etické výzvy fenoménu demence. Odborný časopis Sociální služby. 
2014, roč. 16, 2/2014, s. 17-21. DOI: 1803-7348. 
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4.4 Šestá a sedmá etická výzva: právo na lékařskou terapii a 

podporu kvality života   

 

 Jak jsme již zmínili, lidé s demencí mají stejné právo na terapii a péči 
jako všichni ostatní lidé, nesmějí být proto diskriminování. Všechny lékařské 

zákroky musí být schváleny a odůvodněny. Člověka s demencí nesmíme do 

ničeho nutit, ať už je to fixace či nucení stravy. Je ale třeba dělat kompromisy 

v případě, že hrozí osobě s demencí nebezpečí, musí se pak zvolit mezi právem 

na svobodu a právem na bezpečí. To je možné v situacích, kdy nemocný 

nedokáže odhadnout následky.  

Všechna opatření ale musejí sledovat kvalitu života. Na demenci by se 

mělo více pohlížet ze sociálního hlediska než pouze z lékařského. Demence 

neznamená špatný nebo trpící život, může to být jen další způsob lidského bytí.  

Lidé s demencí žijí stejně tak jako ostatní lidé, je to další možnost života ve 

stáří. 72 

 

 

4.5 Osmá etická výzva: pohled na demenci jako na 

rovnocennost 

 

 Poslední etická výzva nás nabádá k uvědomění si nestrannosti vůči 
lidem s demencí. Měli bychom na osoby s demencí nahlížet jako na 

rovnocenné osoby, brát jejich život s demencí jako jednu z možných forem 

stáří, která má stejnou hodnotu jako život bez demence. Snažit se, aby tento 

                                                 
72 RÜEGGER, Dr. Heinz. Etické výzvy fenoménu demence. Odborný časopis Sociální služby. 
2014, roč. 16, 2/2014, s. 17-21. DOI: 1803-7348. 
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pohled byl veřejně uznán a být společností respektující demenci v našich 

životech. Je to důležitý předpoklad pro bytí na Zemi.73 

 Pokud budeme na osoby s demencí nahlížet jako na rovnocenné bytosti, 

naplníme všechny předešlé etické výzvy. Nebudeme již pochybovat o lidské 

důstojnosti, která všem náleží. Nebudeme nemocným odebírat jejich 

autonomii, nebudeme se rozmýšlet, jestli člověk s demencí je míň člověkem 

než člověk zdravý. Budeme je plně respektovat a podporovat v jejich životě. 
Nebudeme se o demenci, a tím i o Alzheimerově chorobě bát mluvit. Všechny 

etické výzvy mají vést k zamyšlení se nad dnešní situací lidí s demencí obecně 
a nad naším přístupem k nim. 

 

 

4.6 Shrnutí kapitoly 

 

V této kapitole jsme se zabývali etickými výzvami fenoménu demence. Každá 

z osmi výzev v sobě nese poselství, které nás vybývá k zamyšlení se a 

uvědomění si stávajícího pohledu na člověka s demencí. Výzvy upozorňují na 

důležitost lidské důstojnosti a respektu k člověku s demencí. Upozorňují na 

autonomii a právo na lékařskou péči. Na přístup k těmto lidem i na smíření se a 

připuštění, že demence je součástí našich životů a nadále bude, vzhledem 

k neustálému nárůstu demence v populaci starších lidí. Připomíná nám, že 

člověk s demencí není o nic míň důležitý než člověk zdravý. 

  

                                                 
73 RÜEGGER, Dr. Heinz. Etické výzvy fenoménu demence. Odborný časopis Sociální služby. 
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5 Teologickoetické aspekty 
 

 Nyní, v této části práce, přistoupíme k teologicko-etickým aspektům 

dané problematiky. V první části jsme si vymezili Alzheimerovy chorobu a 

seznámili se s etickými výzvami. Během práce jsme narazili na důležité eticko-

právní a teologické rozměry problematiky. Na následujících stránkách 

uvedeme vyplývající pojmy a vysvětlíme je. Pojmy jdou za sebou, tak jak 

vyplývají z etických výzev v předcházející kapitole. 

 

 

5.1 Co to je teologická etika 

 

 Teologická etika je etická reflexe, která je postavena na základě 
křesťanského poselství a víry. Vychází z lidské praxe a jejího následného 

morálního působení na člověka, které vychází z křesťanské tradice. Dá se tedy 

říci, že teologická etika je vědecká reflexe mravního posouzení situace a 

následné jednání člověka v rámci křesťanské víry. Teologická etika nabízí svůj 

pohled i lidem, kteří nejsou věřící. Její přesah se snaží propojit jak věřící, tak 

nevěřící ve společném cíli správného nahlížení na situace v našem běžném 

životě, a nabízí další možnosti řešení v rámci zachování lidské důstojnosti.74 

Teologická-etika pracuje s principy obecné etiky a filosofické etiky. 

Můžeme tedy říci, že teologická-etika je multidisciplinární přístup, který vede 

k lidsky důstojnému chování lidí. Teologická-etika ve snaze řešit nějaký 

problém, nejprve nahlíží na všechny dostupné informace a pohledy, z kterých 

se pak snaží utvořit správné jednání, které nenarušuje lidskou důstojnost. 

Teologická etika je přístup zaměřený na lidsky důstojné jednání a chování. 

                                                 
74  MILFAIT, René. Teologická etika v kontextu sociální a pastorační práce. Vydání 1. 
Středokluky: Zdeněk Susa, 2012. ISBN 978-80-86057-78-1, s. 57-59 
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Snaží se ukázat další možnost pohledu na danou sociální situaci a upozorňuje 

na základní lidské potřeby, jako jsou lidská důstojnost, autonomie a lidská 

práva, v rámci křesťanské tradice.75 

 Teologická etika v sobě nese i další důležité a neodmyslitelné pojmy 

jako je etika, morálka, moralita, mravnost a v neposlední řadě i étos. 

Teologicko-etický přístup vychází primárně z křesťanství, ale dnes již obsahuje 

i jiné kulturní a náboženské tradice. 

 Jak bylo řečeno výše, s teologickou-etikou je neodepsatelně spojena 

etika. Co tedy etika je? Slovo etika vychází s řeckého slova ethos, a můžeme 

jej přeložit jako mrav, zvyk či kolektivní přizpůsobení. Předmět etiky je 

morální jednání, tedy takové jednání člověka, které v sobě nese morální 

kvalitu. Etika se táže na tento morální prvek, tak aby mohla posoudit, zda 

jednání člověka vede k morálně dobrému. Etika nenastavuje konkrétní podobu 

jednání, spíše ukazuje, v rámci, jakých mezích by se jednání mělo odvíjet. 

Eticky jedná ten, kdo se řídí obecně uznanými normami.76 

  

 

5.2 Lidská důstojnost 

 

 Tato podkapitola má za cíl přiblížit otázku lidské důstojnosti z několika 

úhlů pohledu. Podkapitola navazuje paralelně na kapitolu věnovanou etickým 

výzvám, především pak druhé a třetí etické výzvě týkající se lidské důstojnosti 

u lidí s Alzheimerovou chorobou. Cílem je podpořit tuto kapitolu z různých 

lidsko-právních principů ať už založených na křesťanství nebo právních 

                                                 
75  MILFAIT, René. Teologická etika v kontextu sociální a pastorační práce. Vydání 1. 
Středokluky: Zdeněk Susa, 2012. ISBN 978-80-86057-78-1, s. 37-40 
76  MILFAIT, René. Teologická etika v kontextu sociální a pastorační práce. Vydání 1. 
Středokluky: Zdeněk Susa, 2012. ISBN 978-80-86057-78-1, s. 40-41 



51 
 

principech. Pojem lidská důstojnost je jeden z nejstěžejnějších pojmů 

objevujících se v etických výzvách a dokumentech, pojednává o pojetí člověka. 

 

 

5.2.1 Základem lidské důstojnosti je pojetí člověk  

 

Otázka: Kdo nebo Co je člověk? Je kladena po tisíce let, mnoho 

filosofu, teologů i obyčejných lidí si kladlo a stále klade tuto otázku. Člověk se 

neustále ptá a hledá odpovědi na rozličné otázky, na které během svého života 

narazí. Tážeme se po smyslu naší existence, našeho bytí.  

Nahlížení na člověka se v průběhu dějin měnilo. V řeckém myšlení byl 

pohled více než na člověka, směřován na duši. Duše je připoutána k tělu a má 

nadřazené postavení. Duše je nadřazená světu, v němž ale spočívá vlastní 

podstata bytí. Platon považoval duši za neproměnlivou v proměnlivém světě. 
Tělo je vězení pro duši, která se po osvobození vrací do světa idejí. Aristoteles, 

který považuje člověka nadřazeného nad vše ostatní, a to díky rozumu. On, na 

rozdíl od Platona, spojuje duši a tělo. Duše je forma pro tělo. Duše, ne tělo, 

udává tvar a podstatu. 77 

Pohled na člověka v křesťanském myšlení je odlišný, přináší poselství 

spásy člověka. Člověk je stvořen k božímu obraz. Hmota už není nestvořená a 

věčná, ale je stvořena Bohem.78 „I řekl Bůh: „U čiňme člověka, aby byl naším 

obrazem, podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad 

nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem 

plazícím se po zemi. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby 

byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.“ 79Názory na duši a tělo se zde 

                                                 
77 CORETH, Emerich. Co je člověk?. Vydání 1. Praha: Zvon, 1994. ISBN 80-7113-098-2, s. 21-25 
78 CORETH, Emerich. Co je člověk?. Vydání 1. Praha: Zvon, 1994. ISBN 80-7113-098-2, s. 25-27 
79 Bible: Písmo svaté starého a nového zákona. Vydání 1. Praha: Česká biblická společnost, 
1991, s. 22 
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podobně jako v Řecku liší. Augustýn vidí tělo a duši odděleně, podobně jako 

Platon. Oproti tomu Tomáš Akvinský zastává názor, že duše je vnitřně 
formující princip těla. Jsou substancí jednoho celého člověka.  80 

Starozákonní knihy již v úvodu popisují člověka, jako obraz Boží. 

Člověk, bytost, která má pospolu vládnou zemi i zvěři. Člověk je stínem, který 

na zemi vrhá Bůh. Člověk má tedy vládnou ne zemi, ale ne jako absolutní 

vládce, odkostění od svého stvořitele. Důležitá je pro člověka láska, láska 

k Bohu, láska k životu. Tato láska je bezpodmínečná. Láska není omezená, je 

pro všechny bez rozdílu. Boží láska je darem. Lidský život je cenný, a proto se 

zdůrazňuje velká úcta ke každému člověku. Tento vztah můžeme vidět v imago 

Dei, kdy pro člověka je důležité vnímat a chránit slabší, být odpovědný za 

druhé. Tento pohled je tvořen právě z ideje člověka stvořeného k obrazu Boha, 

který v sobě nese lidskou důstojnost.  81 

Nový zákon pak navazuje na imago Dei v podobě imago Christi, kdy 

vychází z podoby člověka stvořeného k božímu obrazu.  V Novém zákoně je 

podobenství Boha Ježíš Kristus. Imago Christi je obnovení imago Dei. Ježíš je 

obraz jak Boha, tak lidstva. V utrpení Ježíše Krista se ukazuje cesta člověka, ve 

které není možné člověku odebrat jeho důstojnost. I když je život jakkoliv 

deformován a zraňující, nikdy nemůže být člověk zbaven své důstojnosti a své 

osoby. Podobenství v Bohu je prostor ochrany pro všechny lidské bytosti, 

nezávislý na životní cestě člověka. 82 

Z novověkého myšlení pak alespoň zmíníme M. Bubra, který poukázal 

na vztahové dvojice Já a ono a Já a Ty. V prvním případě člověk považuje 

druhého člověka za věc, kdy pro nás nejsou podstatné jeho potřeby. V případě 

                                                 
80 CORETH, Emerich. Co je člověk?. Vydání 1. Praha: Zvon, 1994. ISBN 80-7113-098-2, s. 27-28 
81  MILFAIT, René. Teologická etika v kontextu sociální a pastorační práce. Vydání 1. 
Středokluky: Zdeněk Susa, 2012. ISBN 978-80-86057-78-1, s. 71- 78 
82  MILFAIT, René. Teologická etika v kontextu sociální a pastorační práce. Vydání 1. 
Středokluky: Zdeněk Susa, 2012. ISBN 978-80-86057-78-1, s. 84-88 
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Já Ty, je druhý pro nás důležitou bytostí. Člověk pak přichází sám k sobě a 

uskutečňuje sám sebe ve společenství. Člověk je od začátku ustanoven ve své 

tělesné a duchovní struktuře, skutečnou osobou se ale stává v okamžiku 

sebeuskutečňování přes personální vztah k druhému. 83 

 Člověka dnes hlavně vnímáme jako bio-psycho-sociální bytost, kdy 

nesmíme žádnou z částí opomenout. Všechny sféry člověka tvoří jednu jedinou 

jednotu, kdy se může přidružit ještě spirituální rozměr. To, která ze sfér je 

důležitější, je neustále diskutovatelná otázka.84 

 

 

5.2.2 Lidskoprávní princip lidské důstojnosti 

 

 Co je důstojnost? Co to znamená princip lidské důstojnosti? Není 

jednoduché na tyto otázky odpovědět. Existuje nespočet pohledů a definic, ale 

všechny mají stejný cíl. S lidskou důstojností se setkáme ve všech lidsko-

právních dokumentech i v étosech sociálních a pastoračních pracovníků a 

v mnoha dalších dokumentech. O lidské důstojnosti slýcháme na každém kroku 

našeho života. Přesto, co je to lidská důstojnost, co je jejím obsahem?  

 Ve všeobecné deklaraci lidských práv se dočteme, že:  „Všichni lidé rodí 

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

svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství“85 

 V doporučení rady Evropy č. 1418/1999 „O ochraně lidských práv a 

důstojnosti nevyléčitelně nemocných a umírajících.“ se o důstojnosti zmiňuje 

následovně v 5 bodu: „Povinnost respektovat a chránit důstojnost všech 

                                                 
83 CORETH, Emerich. Co je člověk?. Vydání 1. Praha: Zvon, 1994. ISBN 80-7113-098-2, s. 155 
84 JANKOVSKÝ, Jiří. Etika pro pomáhající profese. Vydání 1. Praha: Triton, 2003. ISBN 80-
7254-329-6, s. 15 
85  OSN. Všeobecná deklarace lidských práv [online]. 1948 [cit. 2014-05-22]. Dostupné z: 
http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/vseobecna-deklarace-lidskych-prav.pdf 
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nevyléčitelně nemocných a umírajících osob je odvozena z nedotknutelnosti lidské 

důstojnosti ve všech obdobích života. Respekt a ochrana nacházejí svůj význam 

v poskytnutí přiměřeného prostředí, umožňující člověku důstojné umírání.“86  

 Lidská důstojnost je jedním z nejdůležitějších práv člověka, na kterých se 

v roce 1966 shodla mezinárodní teologická komise, mezi další neporušitelná práva 

patří právo na život, základní rovnost, na svobodu smýšlení a náboženství. Ostatní 

práva jako politická a rodinná stojí jakoby na nižší úrovni. Co je ale lidská 

důstojnost z pohledu teologie? Můžeme jí považovat za naprostou autonomii, která 

je zbavena vazby na transcendentního Boha. Další naopak mohou považovat 

lidskou důstojnost za respektování osobní svobody, ale zároveň tato svoboda 

pochází od vztahu člověka ke svrchované Boží transcendenci. Z posledních 

pohledů využívá teologie dějin spásy.87 

O lidské důstojnosti se dočteme i v dalších dokumentech jako je ústava, 

charta základních práv EU, v étosu lékařů a zdravotních sester i ve stanoviscích 

církve. Lidská důstojnost se skloňuje ve všech pádech a je součástí našeho života. 

Ale, co to tedy je? A je opravdu nedotknutelná?  

 

 

5.2.3 Etický princip lidské důstojnosti 

 

Jedna z možných odpovědí je, že lidská důstojnost je naplněna našimi 

lidskými právy: právo na sebeurčení, právo na uspokojení základních potřeb, 

právo na život, právo na ochranu proti ponižování a narušení sebeúcty, právo 

na svobodu, právo na respektování. Lidská důstojnost a lidská práva se 

vzájemně doplňují, jedno je obsahem druhého a naopak. Důstojnost není nikde 

                                                 
86  O ochraně lidských práv a důstojnosti nevyléčitelně nemocných a umírajících. In: č. 
1418/1999. 1999 
87 POSPIŠIL, C.V. Dokumenty Mezinárodní teologické komise věnované morální teologii a 
etice. Vydání 1. Olomouc: Karmelitánské nakladatelství, 2010. ISBN 978-80-7195-468-2, s. 
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s přesností určena, lidská práva dávají do určité míry obsah lidské důstojnosti, 

pomáhají k tomu, aby lidská důstojnost byla respektována, chráněna a 

zajištěna. Můžeme říci, že lidská důstojnost je cílem lidských práv. K hlavním 

pilířům lidské důstojnosti pak patří nedotknutelnost a její vrozenost. Jistě i zde 

se vedou spory, kdy že člověk získává lidskou důstojnost a může-li ji ztratit?88 

Pohled na lidskou důstojnost jako na nejvyšší morální a právní princip 

přinesl už filosof Immanuel Kant ve svém kategorickém imperativu. Jednej tak, 

aby tvé jednání, mohlo být použito pro všechny obecně. Jednej tak, aby člověk 

ti byl účelem, nikoliv prostředkem tvého jednání. Kant předpokládá, že existuje 

něco, co v sobě nese dobro a nepodléhá tedy vnějšímu působení, toto dobro 

nazývá apriorní dobro, bezpodmínečné ustanovení, ve které ustanovuje 

bezpodmínečnou lidskou důstojnost.  „V říši účelů má vše buď nějakou cenu 

na trhu, nebo důstojnost.“  Důstojnost člověka vyplývá z toho, že rozumná 

bytost je účelem samým o sobě a díky tomuto je mravnost a lidství způsobilé 

k důstojnosti.  Kant si je vědom toho, že člověk není věc, a tedy není možné 

člověka použít jako prostředek, ale musí být v jednání považován člověk za 

účel sám o sobě. Nesmíme proto člověku ubližovat, a to jakkoliv, natož mu vzít 

život.  Člověk je sám o sobě a má právo aby se s ním podle toho jednalo a 

současně i on sám musí jednat odpovídajícím způsobem s druhými. Lidská 

důstojnost je tedy, podle Kantova kategorického imperativu, povinnost vůči 
sobě i druhým.89 

 

 

  

                                                 
88 MILFAIT, René. Lidská práva osob s postižením, nevyléčitelně nemocných a umírajících. 
Vydání 2. Středokluky: Zdeněk Susa, 2013. ISBN 978-80-86057-85-9, s. 211-215. 
89  MILFAIT, René. Teologická etika v kontextu sociální a pastorační práce. Vydání 1. 
Středokluky: Zdeněk Susa, 2012. ISBN 978-80-86057-78-1, s. 297-299 
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5.2.4 Lidská důstojnost založena na Imago Dei a Imago Christi 

 

 Již dříve jsme zmínili, že člověk je stvořen k obrazu Boha a současně je 

na této idei člověka stvořeného postavena i důstojnost člověka, která je spojena 

s celým jeho bytím. Tedy člověk je podobný Bohu v ideii Imago Dei, člověk je 

stvořen podle podoby Boží.  „Člověk žije jako protějšek Boha a tato 

konstitutivní skutečnost se týká všech rozměrů jeho existence, jeho pomíjivosti, 

konečnosti, potřebnosti, zranitelnosti i smrtelnosti. Fakt, že je lidská osoba 

obrazem a podobenstvím Božím, neznamená, že se jedná o nějakou zvláštní 

vlastnost či vlastnosti jako duchovnost a záměrnou schopnost, která jej 

odlišovala od vlastního stvoření a byla přidána ještě navíc k jeho stvořenému 

vlastnímu bytí, ale spočívá jako celek stvořeného života v nosném vztahu 

k stvořiteli, který umožňuje rozvoj tohoto života a překonává, transcenduje jeho 

empirické znaky “90V tomto podobenství se odráží nedotknutelnost života 

člověka a ten porušením nedotknutelnosti života, by provinilec porušil právo 

samotného Boha. Porozuměním Imago Dei znamená ochranu slabých a 

nemocných, neboť lidská důstojnost je hlavní směrnice mravní hodnoty.  Tento 

duchovně etický potenciál člověka stvořeného k podobě Boží je pak základem 

pro lidská práva i mimo náboženství.91 

  Imago Christi je podobenství člověka s Ježíšem Kristem, nalezneme jej 

v Novém zákoně. To znamená jít ve stopách Ježíše Krista. Přijmout, že Ježíš 

Kristus v sobě nechal poznat živého Boha. Dílo Ježíše Krista je pro křesťany 

měřítkem jejich života a jejich cílem, je to nové stvoření skrze Ježíše Krista. 

Člověk se účastní tohoto nového stvoření, zakouší co je společné všem lidem, 

skutečné bytí. Obrazem lidství a Boha je nyní Ježíš Kristus. Jeho existence 

                                                 
90  MILFAIT, René. Teologická etika v kontextu sociální a pastorační práce. Vydání 1. 
Středokluky: Zdeněk Susa, 2012. ISBN 978-80-86057-78-1, s. 76-77 
91  MILFAIT, René. Teologická etika v kontextu sociální a pastorační práce. Vydání 1. 
Středokluky: Zdeněk Susa, 2012. ISBN 978-80-86057-78-1, s. 78 
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naplňuje konkrétní lidské existence a cíl lidského bytí. Lidský život je tak 

smyslu plný, člověk je stvořen jako obraz podobenství Ježíše Krista, tedy 

Imago Christi. Život Ježíše Krista se má tedy odrážet i v samostatném životě 
člověka. V Ježíši Kristu se objasňuje zkušenost povolání člověka k přikázání 

lásky, dále také zde spatřujeme obraz podobenství v opuštěnosti či smrti. 

Lidskou důstojnost, podle tohoto odůvodnění, není možné člověku odejmout. 

Ochrana lidského života je nezávislá na schopnostech či silách člověka, 

protože jediný, kdo vynáší soud, je Bůh. Každý člověk se může rozhodnou, zda 

bude následovat život Ježíše Krista a přijme nové stvoření tedy Imago 

Christi.92 

 Na základě Imago Dei můžeme konstatovat rovnou důstojnost a 

charakterizovat ji jako lidská práva. V imago Christi pak spatřujeme cestu 

života ve vzoru Ježíše Krista. Shrneme-li obojí dohromady, získáme lidskou 

důstojnost odůvodnění povolání ke společenství s Bohem plynoucí z ideje 

člověka stvořeného k Božímu obrazu a podobenství  vtělením Ježíše Krista.93 

 

 

5.2.5 Lidská důstojnost v přikázání lásky 

 

 Tuto povinnost nacházíme i v přikázání lásky: Miluj svého bližního 

jako sebe samého. Můžeme i připojit zlaté pravidlo: Co nechceš, aby ti činili 

druzí, nečiň ty jim. I tyto věty nás vedou k lidské důstojnosti. Neboť tím, že 

uznáme svoji důstojnost, budeme moci poznat i důstojnost druhých. Pokud se 

žijeme do člověka s Alzheimerovou chorobou, nebudeme chtít, aby s námi 

bylo zacházeno jako s dětmi, či aby za nás bylo rozhodováno ve věcech, 

                                                 
92  MILFAIT, René. Teologická etika v kontextu sociální a pastorační práce. Vydání 1. 
Středokluky: Zdeněk Susa, 2012. ISBN 978-80-86057-78-1, s. 84-89 
93  MILFAIT, René. Teologická etika v kontextu sociální a pastorační práce. Vydání 1. 
Středokluky: Zdeněk Susa, 2012. ISBN 978-80-86057-78-1, s. 349-351 
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kterých jsme schopni rozhodnout sami. Uvědomění si toho, že my sami 

bychom se v takovém případě pravděpodobně cítili poníženi, by nás mělo vést 

k tomu, abychom se podobného jednání vůči našim blízkým či klientům 

vyvarovali. Nikdo nechce přijít o svoji důstojnost a lidskost kvůli nemoci, která 

mu vtrhala do jeho života bez pozvání. Pravděpodobně nikdo z nás by nechtěl 
vidět, jak se jeho život rozpadá a ztrácí.  

 Přikázání lásky, tedy láska k bližnímu svému, je jednou 

z nejdůležitějších součástí křesťanské etiky.  Nejčastějším příkladem pro 

přikázání lásky je příběh o Samařanovi, který pomůže zraněnému. Náš bližní je 

kdokoliv bez ohledu na náboženství, národnost věk či psychický stav. Našim 

bližním může být kdokoliv a stejně tak my jsme bližním komukoliv. Je to 

právo každého člověka. Ježíšovo naplnění přikázání láky v sobě obsahuje 

všechny lidi, tedy i nemocné, chudé či jinak utiskované. Přikázání lásky nemá 

žádné hranice a je pro všechny bez rozdílu. Láska naplňuje jednotu lidského 

života. V lásce můžeme spatřovat základní sebeusktečňování lidské osoby, 

protože láska je základní mravní čin. Boží láska je člověku nejdříve nabídnuta, 

tak aby se mohla rozvíjet láska k sobě i druhým. 94 

 Hlavní myšlenkou, jak bylo uvedeno výše, je bezpodmínečná úcta 

k životu, a to jak ke svému tak i životu ostatních. Z této myšlenky vyplvá 

myšlenka zákazu zabití, tu ale můžeme nalézt už v dekalogu či v Horské řeči 
(Mt 5, 21-22) „Slyšeli jste, že bylo řečeno otcům: „ Nezabiješ! Kdo by zabil, 

bude vydán soudu. Já však vám pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého 

bratra, bude vydán soudu: kdo snižuje svého bratra, bude vydán 

radě.“ 95Vidíme, že nejde jen o samotný počin zabití, ale i jakékoliv ublížení 

člověku.  Lidský život se má chránit a podporovat. Člověka můžeme ohrozit na 

                                                 
94 MILFAIT, René. Teologická etika v kontextu sociální a pastorační práce. Vydání 1. 
Středokluky: Zdeněk Susa, 2012. ISBN 978-80-86057-78-1, s. 195-214 
95 Bible: Písmo svaté starého a nového zákona. Vydání 1. Praha: Česká biblická společnost, 
1991.  
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životě i jinak než fyzicky, zabíjet může i slovo či čin. Důstojnost druhého, a 

tedy i jeho život můžeme poškodit i naší zlobou, naším jednáním vůči jinému 

člověku.96 A zde se znovu vracíme k přikázání lásky, zlatému pravidlu či 
Kantovu kategorickému imperativu. Čiň to, co chceš, aby činili i druzí. 

 Nejdůležitější zdůvodnění lidského života spočívá pro křesťana ve víře 

v Boha a  povolání k věčnému životu. Lidská hodnota neplyne z umění užívat 

život, ale naplnit život ve vztahu člověka k Bohu. Je třeba si uvědomit, že 

pouze materialistický pohledem na člověka, mu může být jeho hodnota ubírána 

i s postupnou neschopností a ztrátou výkonnosti. Oproti tomu křesťanství 

neustále upozorňuje na vztah člověka k Bohu, a tedy k jeho hodnotě, k životu 

za každých okolností. Člověk pociťuje svou hodnotu lidského života ve vztahu, 

v lásce. Hodnota života se neměří jen na zdraví, ale na vztah, lásku a úctu z ní 

vyplývající.97 

 K lidské důstojnosti se vyjádřila i Anna Šabatová, veřejná ochránkyně 
práv v České republice, v rozhovoru pro odborný časopis Sociální služby, 

následovně: „Svoboda každého člověka končí tam, kde začíná svoboda 

druhého. Respekt k lidské důstojnosti samozřejmě musí být v činech, ale 

začíná už na úrovni slov a myšlení. Populace stárne, přibývá lidí trpících 

demencí, takže poptávka po pobytových sociálních službách je větší než 

stávající nabídka.“98 

 

  

                                                 
96  MILFAIT, René. Teologická etika v kontextu sociální a pastorační práce. Vydání 1. 
Středokluky: Zdeněk Susa, 2012. ISBN 978-80-86057-78-1, s. 147 -151 
97 ROTTER, Hans. Důstojnost lidského života: Základní otázky lékařské etiky. Vydání 1. 
Praha: Vyšehrad, 1999. ISBN 80-7021-302-302-7, s. 26-27 
98 Odborný časopis Sociální služby. Tábor: Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 
2014, roč. 16, 5/2014. ISSN 1803-7348, s. 19-21 
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5.3 Autonomie 

  

 Podkapitola autonomie navazuje na čtvrtou a pátou etickou výzvu 

týkající se respektování lidí s Alzheimerovou chorobou a jejich autonomie. 

Následující řádky představují obecně pojem autonome a dále jej rozvádějí. 
Popisujeme zde pohledy na autonomii a tedy i sebeurčení. Pohled rodiny a 

pečujících osob o nemocné. Jaká je autonomie těchto lidí? Má autonomie své 

hranice? Kam až je možné zajít v péči o nemocné a jejich možnosti rozhodovat 

o svém životě? 

  

 

5.3.1 Autonomie a svoboda 

 

 Autonomie je dalším z důležitých aspektů. Slovem autonomie 

rozumíme samostatnost, svébytnost či nezávislost. Schopnost sám za sebe 

rozhodovat a ovlivňovat, jakým směrem se budu ubírat, co budu děla či říkat. 

Být sám sobě zákonem, nepodřizovat se okolí a řídit se vlastním vnitřním 

pocitem. Prosadit svou autonomii je těžké ve vztahu k druhým, naše 

samostatnost naráží na samostatnost druhých, vznikají tedy hranice v našem 

jednání, takže si nikdo nemůže dovolit dělat cokoliv. Autonomie znamená 

přijmout za sebe a své činy odpovědnost. 99 

 Autonomie člověka je nezávislost na druhých lidí. Člověk může 

považovat závislost na druhých za zásah do své důstojnosti. Pokud druzí 

ovlivňují člověka a rozhodují o životě jednotlivce. Může dojít ke ztrátě lidské 

důstojnosti, která je do jisté míry utvářena naší autonomií, možností 

                                                 
99 RUPPERT, Franz. Symbióza a autonomie. Vydání 1. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-262-
0004-8, s. 49-50 
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rozhodnout o našem životě. Člověk může mít pocit, že již není uznáván 

rovným.100 

 Samostatnost je jedna z nejdůležitějších věcí v životě člověka. Možnost 

rozhodovat o svém životě, jaký směrem se bude ubírat a co budeme dělat je 

jedna z našich svobod. Neuvědomujeme si ji, dokud nám není odebrána, svoji 

samostatnost bereme jako samozřejmost. Lidé, kteří například onemocní 

Alzheimerovou chorobou, mohou vzhledem k okolnostem nemoci o 

samostatnost přicházet. Je to velmi tíživá skutečnost, kterou člověk s touto 

nemocí velmi obtížně nese. Lidé v okolí se mohou přespříliš snažit nemocnému 

pomoci, až začnou zapomínat na jeho autonomii, a může to být z různých 

důvodů. Pocit, že nemocný neví, co je pro něj nejlepší, nedokáže podle jejich 

úsudku objektivně vyhodnotit situaci (převážně v pozdní fázi nemoci), a tak se 

okolí nemocného může postupně ujmout vlády nad jeho rozhodnutím. Přestože 

víme, že autonomie člověka je jedním z našich práv, stává se, že právě toto 

právo je i v dobré víře napadeno. Otázkou je samozřejmě, kde je hranice toho, 

kdy je autonomie člověka pro něj samotného nebezpečná? Jak dodržet právo 

autonomie člověka, jehož rozhodnutí vzhledem k nemoci mohou ohrozit jeho 

život?  Jak zajistit, aby lidé s Alzheimerovou nemocí neztráceli svou 

autonomii, a tedy schopnost rozhodovat o svém životě, když tato nemoc útočí 
na kognitivní funkce? 

  

 

5.3.2 Autonomie a právo nevyléčitelně nemocných 

 

 Charta práv umírajících spojuje v sobě lidskou důstojnost, právo na 

sebeurčení a právo na život. Projev autonomie je zahrnuto již v prohlášení vůle 

                                                 
100  DE LA CHAPELLE, Philippe. Církev a deklarace lidských práv. Vydání 1. Řím: 
Křesťanská akademie, 1973. s, 159-161 
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pacienta v situacích, kdy o sobě vlivem nemoci nebude moci nemocný 

rozhodnout.  Jde o snahu zajistit maximální možnou autonomii, která 

jednoznačně vychází z lidské důstojnosti.  Autonomie člověka je 

neodmyslitelně spojená s lidskou důstojností, a tedy i pro autonomii platí, že je 

všem společná bez rozdílu. S nárůstem počtu seniorů, roste i význam 

autonomie. Je stále častější potřeba rozhodovat o tom, co je autonomie člověka 

a nutná péče. Je důležité respektovat autonomii jednotlivců, ale přitom mít 

odpovědnost za rozhodnutí. 101 

 Pojem autonomie v sobě skrývá mnohé, v neposlední řadě je to projev 

sebeurčení, který můžeme považovat za konkrétní projev autonomie. Otázka 

sebeurčení v případě nemocných Alzheimerovou chorobou je jistě na místě. Je 

předpokladem, že v případě jakéhokoliv problému bude člověk schopen se 

rozhodnou sám za sebe, což v případě nemocných Alzheimerovou chorobou je 

při postupném zhoršování nemoci komplikované. Je tedy potřeba velká 

spolupráce s rodinou. Důležité je, že člověk může a musí rozhodovat sám o 

tom, jak chce žít svůj život, ale zároveň je odkázán na solidaritu společnosti. 

Nikdo nemůže žít sám. Sebeurčení neznamená, že se může rozhodovat bez 

jakéhokoliv omezení, ve skutečnosti se vše musí odehrávat ve společensky 

nastavených podmínkách, které vytvářejí právní a morální rámec. To platí pro 

všechny. Nicméně autonomii musíme respektovat a přisuzujeme ji právo 

sebeurčení. V případě, kdy se rozhodneme nerespektovat přání jedince, může 

být jen za podmínky, která by ohrožovala život jeho samotného nebo okolí. 102 

 Pro nemocného je ztráta schopnosti rozhodovat se jednou z nejhorších 

představ. Na jedné straně je strach z toho, že bude na obtíž svým blízkým. Na 

straně druhé je strach, nemít vše pod svou kontrolou.  Být závislý a odkázaný 

                                                 
101 MILFAIT, René. Lidská práva osob s postižením, nevyléčitelně nemocných a umírajících. 
Vydání 2. Středokluky: Zdeněk Susa, 2013. ISBN 978-80-86057-85-9, s. 294-295 
102 MILFAIT, René. Lidská práva osob s postižením, nevyléčitelně nemocných a umírajících. 
Vydání 2. Středokluky: Zdeněk Susa, 2013. ISBN 978-80-86057-85-9, s. 296-298 
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na pomoc druhých narušuje vnímání sebeurčení. Autonomii jedince muže 

narušovat i vnější faktor jako jsou společenské či sociální instituce. Proto se 

nesmí zapomínat, že v závažných situacích, plynoucích ze zdravotního stavu 

nemocného, je třeba zohlednit nejlepší zájem člověka.103 

 

 

5.3.3 Autonomie, základ lidské důstojnosti 

 

Lidskou důstojnost lze vyložit tak, že je založena na lidském bytí a je 

proto nezávislá na tělesných, mentálních nebo psychických poruchách člověka 

nebo na stavu vědomí. V tomto smyslu nelze lidskou důstojnost, a tím i 

autonomii ztratit a musí být bezpodmínečně respektována.  Uznává se tím 

člověku zvláštní ochrana života, péče a respektování sebeurčení.104 

Odvozujeme-li autonomii z lidské důstojnosti, nesmíme zapomínat na 

různé pojetí člověka, které mají vliv i na projevy sebeurčení. Spatřujeme-li 

člověka v imago Dei, nezačlení do lidské důstojnosti pouze jedinečnost 

člověka a jeho svobodu a začlení i tělesnou a psychickou zranitelnost. 

Zranitelnost člověka, možnost ponížení i na opak ponižovat, zraňovat a 

současně odkázanost na druhé a potřebnost.  Bez možnosti důvěry v závislost, 

nemůže člověk být. Lidé jsou ve svém životě závislí v dobré míře 

v rodičovství. Člověk od narození utváří vztahy s druhými, nebojí se tedy jisté 

závislosti na svých blízkých. Vidí v sobě a v blízkých lidech oporu a 

                                                 
103 MILFAIT, René. Lidská práva osob s postižením, nevyléčitelně nemocných a umírajících. 
Vydání 2. Středokluky: Zdeněk Susa, 2013. ISBN 978-80-86057-85-9, s. 298 
104 MILFAIT, René. Lidská práva osob s postižením, nevyléčitelně nemocných a umírajících. 
Vydání 2. Středokluky: Zdeněk Susa, 2013. ISBN 978-80-86057-85-9, S. 300 
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vzájemnou péči. Pocit zažité péče, pak zabraňuje pochybám ve svou osobnost. 

Nemusí se pak tolik v nitřně obávat ztráty své autonomie tedy sebeurčení.105 

Bylo by zatěžující považovat sebeurčení jako možnost osvobozovat se 

od vztahu a vzájemné péče. Protože svoboda a solidarita patří podle biblických 

svědectví k sobě. Stejně tak je Bůh svobodný ve své solidárnosti k lidem. Lidé 

jsou volání k tomu samému v Imago Dei. Péče je součástí sebepřijetí. Je tedy 

na místě i zde upozornit na přikázání lásky a současně Boží lásku, ve které 

člověk může nalézt přijetí, lásku, uznání a může najít sám sebe a sílu 

k překonání bezmoci, strachu či nezdravé závislosti na druhých. Tato láska se 

projevuje skrze Ježíše Krista přes druhé, kteří nám v těžkých chvílích podají 

pomocnou ruku.106   

Někteří autoři směrnic rozlišují autonomii a právo sebeurčení. Právo 

sebeurčení je přisuzováno každému, bez rozlišení omezení způsobené nemocí. 

Autonomii považují za schopnost osoby chápat svou situaci a odvodit z ní 

rozhodnutí. Respektování této autonomie představuje podporovat dílčí procesy 

způsobilosti a spolu s příbuznými či okolím v maximálně možné míře řídit se 

rozhodnutím nemocného. Jistá míra závislosti je ve společnosti běžná.  107 

 Závěrem je třeba shrnout dosavadní pohledy na autonomii. Různé 

přístupy k autonomii pak odráží jiné pohledy. Podle Kanta je autonomie 

chápana jako způsobilost jednat podle praktického rozumu. Způsobilost, aby se 

s každým člověkem jednalo vždy jako s účelem, nikoliv prostředkem 

k nějakému účelu. Jiný dopad bude mít, pokud se budeme na autonomii dívat 

jako na schopnost jednat podle svých vnitřních priorit a zájmů. Toto pojetí 

přináší možnost jednat podle svých individuálních hodnot a potřeb. 

                                                 
105 MILFAIT, René. Lidská práva osob s postižením, nevyléčitelně nemocných a umírajících. 
Vydání 2. Středokluky: Zdeněk Susa, 2013. ISBN 978-80-86057-85-9, s. 302-304 
106 MILFAIT, René. Lidská práva osob s postižením, nevyléčitelně nemocných a umírajících. 
Vydání 2. Středokluky: Zdeněk Susa, 2013. ISBN 978-80-86057-85-9, s. 309-310 
107 MILFAIT, René. Lidská práva osob s postižením, nevyléčitelně nemocných a umírajících. 
Vydání 2. Středokluky: Zdeněk Susa, 2013. ISBN 978-80-86057-85-9, s. 301 
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Z posledních zmíníme pohled na autonomii jako na svobodu. Teologické pojetí 

svobody nepovažuje svobodu za absolutní disponování sebou samým, ale 

zodpovědností za svůj život před sebou i druhými. Svoboda je odůvodněna 

vztahem s Bohem, kdy člověk dostává svůj život jako dar. Svoboda je spojena 

s odpovědností. Nemůžeme říci, že by se autonomie ztratila s nemocí a 

demencí.  108 

 

 

5.4 Lidská práva vyvozená z lidské důstojnosti 

  

 Následující řádky patří představení práv v mezinárodních dokumentech, 

také jako součástí Šesté a sedmé etické výzvy. Nejprve první tři články 

z Všeobecné deklarace lidských práv. Dále pak lidská práva v Chartě práv 

umírajících (Doporučení Rady Evropy č. 1418/1999 „O ochraně lidských práv 

a důstojnosti nevyléčitelně nemocných a umírajících!“). V poslední řadě 
Evropská charta – deklarace Alzheimer Europe a její hlavní body.  

 

 

5.4.1 Základní lidská práva 

 

 Ve Všeobecné deklaraci lidských práv jsou pro náš účel nejpodstatnější 

první tři články. První z článků zavazuje k tomu, že všichni lidé bez rozdílů se 

rodí svobodní a rozumní, jsou vázáni k sobě a k druhým bratrstvím. Druhý 

článek rozvíjí a upevňuje tuto myšlenku konstatováním, že každý má právo na 

všechny svobody určené deklarací, a to bez rozdílů rasy, barvy, jazyka, 

náboženství, pohlaví, politického nebo náboženského smyšlení. Nezáleží ani na 

                                                 
108 MILFAIT, René. Lidská práva osob s postižením, nevyléčitelně nemocných a umírajících. 
Vydání 2. Středokluky: Zdeněk Susa, 2013. ISBN 978-80-86057-85-9, s. 311-312 
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zemi či státu, kde člověk žije. Třetí článek pak hovoří o tom, že každý člověk 

má právo na svobodu, život a ochranu.109  

 Zodpovědnost vůči sobě i druhým je základní princip a cíl lidských 

práv. Lidská práva představují základ etických měřítek, které by měly být 

chráněny před porušováním. V základu lidských práv je jako měřítko obraz 

člověka s lidskou důstojností. 110 

 

 

5.4.2 Ochrana lidských práv umírajících a nevyléčitelně nemocných 

 

 Charta práv umírajících se k lidským právům vyjadřuje následně. Jejím 

úkolem je chránit důstojnost všech lidí a všechna jejich práva. Určuje 

povinnost respektovat a chránit důstojnost všech nevyléčitelně nemocných a 

umírajících osob, kdy je toto odvozeno z nedotknutelnosti lidské důstojnosti ve 

všech fázích života. A poskytovat takové prostředí, které je hodné pro život a 

důstojné umírání. Dohlížet na to, aby lidé netrpěli a měli dostatečnou péči. 
Dále pak dohlížet, aby nedocházelo ke ztrátě autonomie, tím že nemocný bude 

závislý na rodině a institucích. Dbát na přání nemocných a nerozhodovat za 

něj. Charta má chránit práva nevyléčitelně nemocných. Nemocní mají právo 

vědět o svém stavu a rozhodovat o léčbě. Žádná osoba nesmí být léčená proti 

své vůli a musí souhlasit s léčbou. Má však právo léčbu odmítnout. 

V neposlední řadě charta dohlíží, aby nebylo porušeno právo na život.111 

 

 
                                                 
109 OSN. Všeobecná deklarace lidských práv [online]. 1948 [cit. 2014-11-16]. Dostupné z: 
http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/vseobecna-deklarace-lidskych-prav.pdf 
110 MILFAIT, René. Lidská práva osob s postižením, nevyléčitelně nemocných a umírajících. 
Vydání 2. Středokluky: Zdeněk Susa, 2013. ISBN 978-80-86057-85-9, s. 359-360 
111 MILFAIT, René. Lidská práva osob s postižením, nevyléčitelně nemocných a umírajících. 
Vydání 2. Středokluky: Zdeněk Susa, 2013. ISBN 978-80-86057-85-9, s. 399-402 
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5.4.3 Pohled na lidská práva pomocí Evropské charty – deklarace 

Alzheimer Europe 

 

 Deklarace Alzheimer Europe byla poprvé představena v roce 1998 

v Lucernu na sjezdu Evropské Alzheimerovské asociace. Tato asociace 

sdružuje téměř 3,5 milionu lidí postiženích demencí spolu s jejich rodinami, ve 

více než, 20 evropských zemí. Evropská Alzheimerovská asociace uznává a 

respektuje práva nemocných lidí a zasazuje se o prosazování jejich práv a 

naplňování jejich potřeb nejen nemocných, ale i osob o ně pečující. Česká 

republika se k asociaci přidala na konci roku 2010, k přijetí pak došlo v létě 
2011. 

 Deklarace Alzheimer Europe obsahuje následující 7 bodů: 

1. Lidé s Alzheimerovou chorobou a jinými formami demence potřebují: 

• správnou a včasnou diagnózu, tedy dostatek informací a porozumění od 

okolí, dále pak právo na nejlepší možnou zdravotní a sociální službu 

v zemi a možnost podílet se na rozhodnutích o svém vlastním životě 

2. Pečovatelé a rodinní příslušníci potřebují: 

• informace a porozumění, společenské ocenění jejich role a významu 

pro poskytování péče, respektování jejich vlastních potřeb a dostupných 

zdravotních a sociálních služeb, v neposlední řadě i finanční podporu  

3. Lidé s demencí potřebují spektrum zdravotnických a sociálních služeb, 

a to zejména 

• včasné a přesné stanovení diagnózy a odstranění léčitelných 

onemocnění či příznaků, dostupnost léků, specializované neurologické 



68 
 

a psychiatrické péče spolu s denními centry a domácí péčí, dostatek 

respitní péče a domácí, citlivou a správnou péči v posledních chvílích 

života 

4. Systém sociální péče a sociálního zabezpečení v každé evropské zemi by 

měl garantovat 

• uznání finančních nákladů spojených s péčí o pacienty postižené 

demencí, které vynakládá sám postižený i jeho rodina, informace a 

nediskriminovaný přístup v sociálních výhodách pro zdravotně 
postižené, které jsou v zemi dostupné, finanční podporu pro nemocné a 

jejich rodiny 

5. Zvýšení informovanosti a vzdělání jsou základem pro lepší péči o 

pacienty postižené demencí 

• zlepšit informovanost široké veřejnosti - to je základem pro porozumění 

této problematice a pro odstranění předsudků a diskriminace, zajištění 

informací pro rodinné pečující, komplexní edukační programy o 

problematice demence a výcvikové programy pro lékaře a zdravotnický 

personál  

6. Výzkum o biologických, klinických a psychosociálních aspektech 

demencí je zásadní podmínkou pro zlepšení péče a léčení a konečně i 

jedinou možnou cestou k nalezení kauzálního léku. 

• Výzkumné priority by se měly zaměřit dle potřeb pacientů postižených 

demencí a jejich rodin, měly by respektovat pacienty postižené demencí 

a jejich rodiny, výzkum by měl být založen na etických zásadách, 

zejména na důležitosti souhlasu 
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7. Evropská alzheimerovská asociace a její členové chtějí výše uvedených 

cílů dosáhnout následujícími cestami: 

• Spoluprací s profesionály v oblasti zdravotnictví i sociálních služeb a 

s tím spojené prosazování potřeb pacientů postižených demencí a jejich 

rodin v kontaktu s národními vládami a parlamenty, prosazování 

problematiky demence v rámci Evropské komise a Evropského 

parlamentu, podpora výzkumu, prosazování strategií a rozšiřování 

informací i zkušeností z praxe, stálá podpora pečovatelů, zaměření na 

mezigenerační solidaritu, spolupráce, která povede k prosazování 

důstojnosti, nezávislosti, autonomie a bezpečnosti u lidí postižených 

demencí112 

 

A proto v této práci hovoříme o principech lidské důstojnosti, lidských 

právech, autonomii, solidaritě a sociální inkluzi. 

 

 

5.5 Důstojné umírání i život 

 

 Právo na důstojné umírání je dnes zahrnuto v lidsko-právních 

dokumentech. I v posledních okamžicích našeho života máme neodepíratelná 

práva na život, tělesnou nedotknutelnost, právo na sebeurčení, princip 

solidarity a lékařskou péči, tato práva nalezneme v Chartě práv umírajících.113 

                                                 
112   Alzheimercentrum: Evropská charta [online]. 2014 [cit. 2014-05-24]. Dostupné z: 
http://www.alzheimercentrum.cz/alzheimerovo-onemocneni/evropska-charta/ 
113 MILFAIT, René. Lidská práva osob s postižením, nevyléčitelně nemocných a umírajících. 
Vydání 2. Středokluky: Zdeněk Susa, 2013. ISBN 978-80-86057-85-9, s. 270-272 
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 S umíráním je dnes již spojeno i doprovázení umírajících, je to velmi 

těžký úkol pro člověka. Jako jiné životní fáze i tato fáze konce života v sobě 
nese etické úkoly. Umírající člověk je stále mravně odpovědný a nezaslouží si 

tedy, abychom s ním jednali jako s infantilní osobou. Žádný člověk by neměl 
umírat sám. Spíše než slova je důležitá přítomnost blízkého.114 

 K tomu dnes napomáhá paliativní (utěšující) medicína, která má plnou 

podporu WHO, paliativní péče v sobě nese následující. Podporuje život a 

považuje umírání za běžný proces. Nesnaží se smrt ani oddálit ani přiblížit, 

poskytuje úlevu od bolesti, pracuje s psychickými i duchovními aspekty. Snaží 

se o vytvoření podpůrných programů pro co nejefektivnější život až do smrti. 

Pomáhá i rodině nemocného s vyrovnání se s nemocí blízkého i jeho smrtí.115 

 Konec života neodstraňuje lidskou důstojnost, a to ani v případě 
narušení vědomí, paměti či komunikace. Nic z toho nemůže sloužit k odepření 

lidské důstojnosti. K tomu, aby náš život končil důstojně, napomáhá i paliativní 

péče. Musíme si ale uvědomit, že bezhlavé prosazování lidského života není 

vždy nejlepší. Musíme si uvědomit, že člověk má nejen právo na život, ale i na 

smrt, tedy dovolit zemřít, ne vždy je správné za každou cenu udržovat život. 

Nesmíme zapomenout na autonomii člověka. Musíme mít respekt k životu, ale 

i respekt k umírání. K dobrému umírání. Rozhodně nechceme říci, že není 

správné udržovat život nebo snad, že je správné život druhého ukončit. Máme 

spíše na mysli rozumný pohled na skutečnost před námi, kdy udržování 

člověka v bolestech a umělé prodlužování života, není stejně tak správné jako 

                                                 
114 VIRT, Günter. Žít až do konce: Etika umírání, smrti a eutanazie. Vydání 1. Praha: 
Vyšehrad, 2000. ISBN 80-702-330-2, s. 55-56 
115 JANKOVSKÝ, Jiří. Etika pro pomáhající profese. Vydání 1. Praha: Triton, 2003. ISBN 
80-7254-329-6, s. 143 
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někomu úmyslně ukončit život.116 Jde o to umět nechat člověka důstojně 
zemřít. 
 Argumentů pro nebo proti zachování života je několik, nejčastěji se 

vychází z principů lidské důstojnosti, přičemž již zmiňovaná ztráta vědomí, 

paměti či komunikace nemůže být povolením pro popření lidské důstojnosti, 

upření práv. Lidská důstojnost není jen respekt a ochrana života, ale i důvodem 

pro zajištění odpovídající péče. Samozřejmě existuje několik pohledů na váhu 

lidského života.117 

 Vitalismus považuje lidský život za absolutní dobro, preferuje absolutní 

ochranu života, i v té nejporušitelnější formě. Plně potlačuje autonomii. Oproti 

tomu konsistentní etika života považuje život za základní dobro, chrání lidský 

život, ale přihlíží k autonomii. Je odmítavý k sebezabití. Zastánci 

respektu života tvrdí, že lidský život má v sobě obsaženou hodnotu, chrání 

život, ale přihlížejí k vyslovenému přání pacienta. Poslední směr nedává 

lidskému životu žádnou hodnotu, rozhodující je pro mě personalita, zájmy, 

autonomie a sebeúcta. 118 

 

 

5.6 Shrnutí kapitoly 

 

 V této části jsme stručně nastínili nejdůležitější pojmy týkající se 

tématu Alzheimerovy choroby a jejího významu pro teologicko-etický pohled. 

Kapitola rozvíjela nejdůležitější pohledy na člověka a jeho život ve 

společnosti. 
                                                 
116 MILFAIT, René. Lidská práva osob s postižením, nevyléčitelně nemocných a umírajících. 
Vydání 2. Středokluky: Zdeněk Susa, 2013. ISBN 978-80-86057-85-9, s. 281-283 
117 MILFAIT, René. Lidská práva osob s postižením, nevyléčitelně nemocných a umírajících. 
Vydání 2. Středokluky: Zdeněk Susa, 2013. ISBN 978-80-86057-85-9, s. 281-282 
118 MILFAIT, René. Lidská práva osob s postižením, nevyléčitelně nemocných a umírajících. 
Vydání 2. Středokluky: Zdeněk Susa, 2013. ISBN 978-80-86057-85-9, s. 282 
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Kapitola nahlíží na to, co je člověk a co je důstojnost. Stručně ukazuje 

možné historické pohledy na otázku: Co je člověk?  Jak na člověka nahlížíme. 

Je to pouze duše či jen tělo? Je to kombinace obojího. Jaký je pohled 

na člověka přes křesťanství? K člověku neodmyslitelně patří jeho život a jeho 

lidská důstojnost. Snažíme se ukázat některé pohledy na lidskou důstojnost. 

Uvést: co je důstojnost a jakou má souvislost s lidmi nemocnými 

Alzheimerovou chorobou. Ukazuje se, že lidskou důstojnost nelze odebrat 

nikomu, protože je samotnou součástí lidství.  

 Díváme se na lidskou důstojnost pomocí lidsko-právních dokumentů a 

s nimi spojenými právy a povinnostmi. Práva, jako naplnění lidské důstojnosti. 

Nalezneme zde i teologické argumentace týkající se přikázání lásky jako 

základu pro lidskou důstojnost. Dalším z ukazatelů je autonomie, kterou nelze 

odepřít člověku. Sebeurčení a svoboda rozhodování o svém životě je důležitá 

především pro lidi s Alzheimerovou chorobou. Možnost volby a naslouchání 

jejich přání je pro tyto lidi velmi důležité. Určitá závislost na druhých je do 

jisté míry možná a pravděpodobná, podstatné ale je, jak se k nemocnému 

chováme a zda vyslyšíme jeho prosby a přání.  
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6 Výsledná reflexe 
 

 Poslední kapitola je do jisté míry shrnutí a spojení všech předešlých. 

Jak jsme již na začátku zmiňovali, demence, a tedy i Alzheimerova choroba 

jsou nemocí stáří, a to jak v raném, tak pokročilém stáří. Postihuje kognitivní 

funkce, paměť i komunikaci, v dalších svých fázích postupně zasahuje i 

motorické funkce. Člověk s Alzheimerovou chorobou má problémy s orientací, 

pamětí, vyjadřováním i s běžnými denními činnostmi. Čím více nemoc 

postupuje, tím více omezuje běžné fungování člověka. Nemocný zapomíná, je 

nemotivovaný, zmatený někdy až agresivní vůči svému okolí. S postupem 

nemoci se stává závislým na pomoci druhých. Léčba této nemoci dosud 

neexistuje, je možné ji jen díky medikamentů zpomalovat.  

 Lidé s demencí postupně ztrácejí kvůli své nemoci vzpomínky, svoji 

osobnost, svůj život. Je tedy velice důležitá péče, v největší míře 

zprostředkovaná jejich příbuznými. Péče o nemocné je náročná hlavně 
z psychického hlediska. Příbuzní se musí, stejně tak jako nemocí, smířit 
s faktem, že paměť jejich blízkého se deformuje a některé jeho činy, které 

mohou být pro příbuzné zranitelné, nejsou založené na chtění ublížit. 

 Lidé s demencí neztrácejí svoji lidskost či důstojnost, a to je potřeba si 

uvědomit, zvláště pak pro pečující rodinu. Proto není možné s nemocnými 

lidmi zacházet jako s dětmi, upírat jim možnost volby či rozhodovat za ně 
v oblastech, kde jsou schopni rozhodnout sami. Takové jednání je pro nemocné 

zraňující a ponižující. Ubírá jim jejich základní lidsko- právní práva. Demence 

není důvod k odepření práv na život, autonomii, seberealizování. S člověkem 

trpícím demencí nesmí být zacházeno jinak než se zdravým člověkem. Etické 

výzvy nás upozorňují na fakt, že mnoho lidí si nechce myšlenku demence 

připustit a snaží se ji ze svého života vytěsnit. Fenomén demence bude ale stále 

rozsáhlejší, i kdy nejsou zatím známy přesné příčiny Alzheimerovy choroby, je 
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prokázané, že tato choroba s postupem času v populaci narůstá a bylo by proto 

krátkozraké, tuto nemoc přehlížet. Uvědomění si, že člověk je člověkem 

neustále, bez rozdílu, je klíčové.  Je jedno, jestli se budeme na člověka dívat 

přes lidsko-právní dokumenty nebo přes křesťanskou tradici. Výsledkem by 

mělo být poznání, že člověk s Alzheimerovou chorobou není méněcenný a 

zaslouží si plnou naší podporu, respekt a pomoc ve svém životě. 
 Evropská charta, stejně tak jako deklarace lidských práv, stojí na uznání 

lidské důstojnosti člověka bez ohledu na jeho situaci. Nikdo nemůže a nesmí 

ubírat nemocnému jeho právo na život a snižovat jeho hodnotu ve společnosti, 

jen proto, že ztrácí kognitivní schopnosti. Státy jsou si vědomy důležitosti 

podpory lidí s Alzheimerovou chorobou a potřebou připravenosti společnosti 

v dostupných zdravotních a sociálních službách. 

 Lidem s Alzheimerovou chorobou a s demencí obecně se nesmí ubírat 

jejich právo na život, na důstojnost jejich života a autonomii. Život lidí 

s Alzheimerovou chorobou může být stejně tak kvalitní jako život bez demence 

v případě vytvoření dobrých podmínek. Zaleží na rodině i na institucích. 

Nejdůležitější je uvědomění si, že člověk před nimi je stále ten stejný člověk. 
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7 Diskuze 
 

 V této práci bylo pojednáno o pohledu na člověka s Alzheimerovou 

chorobou a o dopadech nemoci, a to jak ze sociálního, tak teologicko-etického 

hlediska. V oblasti týkající se Alzheimerovy choroby bylo možné zkoumat, 

jaké jsou v České republice možnosti péče o lidi s Alzheimerovou chorobou. 

Jak se s lidmi v těchto zařízeních zachází, jaká je jim poskytovaná péče. 

A samozřejmě, jaká je pomoc pro příbuzné lidí s Alzheimerovou chorobou. 

 Dále by bylo možné se zaměřit na informovanost společnosti o této 

nemoci a o možnostech preventivního vyšetření. Jistě zajímavou zkušeností by 

byl rozhovor s lékaři a psychiatry, kteří mají přímou zkušenost s pacienty. 

V neposlední řádě, by se dala zkoumat otázka vyrovnávání se s nemocí 

pečujících příbuzných. O možnostech léčby Alzheimerovy choroby či 
o možnostech rozvoji a práce s lidmi s Alzheimerovou chorobou a jejich 

motivaci do činností. 

 Pohled na nemocné Alzheimerovou chorobou z pozice státu a možnosti 

péče poskytované státem. I srovnání zacházení s lidmi s Alzheimerovou 

chorobou v porovnání jiným státem, například Německem. Samotná diskuze 

probíhá celou prací. 
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Závěr 
 

 Bakalářská práce, teologickoetické aspekty utvářející život lidí s 

Alzheimerovou chorobou je teoretickou prací zaměřenou na pohled na 

nemocné s touto chorobou. Práce je rozdělena do sedmi kapitol. První kapitola 

obecně popisuje stáří a jeho projevy a životní úkoly tohoto období spolu se 

strategiemi vyrovnávání se stářím.  

 Druhá kapitola je zaměřena na pojem demence. Popisuje její příznaky, 

jako je pokles paměti, problémy s orientací či sebeobsluhou v závislosti 

na stupni demence, formy, diagnostiku a možné příčiny demence.  Třetí 

kapitola je pak zaměřená na Alzheimerovu chorobu. Obsahuje její první 

diagnostikování v roce 1907. Její formy a možné příčiny a možnosti léčby. 

V dnešní době neexistuje účinný lék, je možné pouze nemoc zpomalovat. 

Kapitola obsahuje podrobnější popis jednotlivých fází nemoci, doplněnou 

o kazuistiku paní I. . 

Čtvrtá kapitola je zaměřena na etické výzvy fenoménu demence. Těchto 

osm výzev v sobě nese poselství uvědomění si našeho postavení vůči lidem 

s demencí. Upozorňuje na již zmiňovanou důstojnost a lidská práva osob 

trpících demencí, ale i na respekt těchto lidí a jejich podporu jak 

ve zdravotnictví, sociálních službách, tak v rodinném životě. Vyzývá 

k uvědomění si, jak s těmi to lidmi zacházíme a jak se k nim chováme. 

Zaměřuje se na etické výzvy fenoménu demence. Těchto osm výzev v sobě 
nese poselství uvědomění si našeho postavení vůči lidem s demencí. 

Upozorňuje na již zmiňovanou důstojnost a lidská práva osob trpících demencí, 

ale i na respekt těchto lidí a jejich podporu jak ve zdravotnictví, sociálních 

službách, tak v rodinném životě. Vyzývá k uvědomění si, jak s těmito lidmi 

zacházíme a jak se k nim chováme.  



77 
 

Pátá kapitola reflektuje a propojuje kapitolu o etických výzvách. Svým 

obsahem sleduje pojmy z etických výzev a rozvíjí je z pohledu teologické 

etiky. Podkapitoly jsou zaměřené na otázky: kdo je člověk a co je lidská 

důstojnost, které jsou neodmyslitelně spjaté s osobou s demencí. Pojem 

autonomie, který neodmyslitelně patří k tomuto tématu. Bod, kde nejčastěji 
může docházet k pochybení ze strany příbuzných i lékařů. Autonomie je 

svázána samozřejmě s lidskými právy. Lidská práva lidí s nevyléčitelnou 

nemocí či přímo práva lidí s Alzheimerovou chorobou s podporou jejích 

důstojnosti, které jsou obsaženy v Evropské chartě – deklaraci o Alzheimerově 
chorobě. Kapitola je zakončena upozorněním, že i na konci života je důstojnost 

lidí neodebíratelná. 

Na začátku práce jsme si kladli otázku: Jaký je pohled na člověka 

s Alzheimerovou chorobou? Co by mělo být obsahem naší odpovědi?  V první 

řadě je jasné vědomí, že lidem s Alzheimerovou chorobou není možné odebrat 

jejich důstojnost jejich hodnotu života. I když jsou ve společnosti názory, které 

trvají na tom, že člověk, který ztrácí kognitivní myšlení, chápání i možnost 

komunikace, se stává méně hodnotným člověkem, který nemá základní práva, 

a tedy pozbývá své důstojnosti, neboť ta náleží jen lidem se schopností 

autonomie a seberealizace, nesmí se tento názor stát veřejně uznávaným.  

Lidem nelze odebrat jejich bytí. Největší podporu spatřujeme 

v křesťanské tradici a lidsko-právních dokumentech. Vyházejí z toho, že 

člověk je osobou nepozbývající svá základní práva ani v situaci, kdy už není 

schopen za sebe rozhodovat. V křesťanské tradici se na člověka nahlíží jako na 

obraz Boží (Imago Dei či Imago Christi), tedy na bytosti, které jsou si ve všem 

rovni a nikdo nemá právo mu jeho život brát či s ním zacházet jinak než 

ostatními. Dále musíme mít na paměti přikázání lásky, tedy miluj bližního 

svého jako sebe samého. Zlaté pravidlo, co nechceš, aby ti činili druzí, nečiň ty 

jim. Uvědomění si, že tito lidé se od ostatních nijak neliší. Mají své sny, plány 
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a cíle, ve kterých bychom je měli plně podporovat. Snažit se respektovat jejich 

přání a nepřesvědčovat je o své pravdě. Uznávat jejich autonomii. Snaha vžít se 

do jejich úhlu pohledu, vnímat, že pravděpodobně ani my sami bychom 

nechtěli, aby za nás rozhodovali druzí s tím, že vědí co je pro nás nejlepší.  

Jistá míra závislosti je postupem nemoci častá, ale i tak můžeme nemocnému 

nechávat dostatečný prostor pro jeho sebevyjádření, aniž bychom ho omezovali 

a snad i ponížili, kdybychom za něj dělali věci, které dokáže udělat sám či se 

k němu začali chovat jako k dítěti, které neví co je pro něj dobré. Člověk před 

námi je v mnoha věcech zkušenější a žádná nemoc nemá vliv na jeho 

důstojnost a náš postoj k němu. Zaslouží si náš plný respekt a úctu. A to nejen 

v rané fázi nemoci, ale i v samém konci života.  

V určité době nemoci je velmi těžké nepodlehnout touze našeho 

blízkého či klienta zachránit tím, že budeme vše dělat tak, jak si myslíme, že je 

po něj nejlepší. Tato práce má přinést reflexi, zamyšlení se nad utvářením 

života lidí trpící demencí, v podobě Alzheimerovy choroby. Závěrem je tedy 

konstatování, že vše záleží na okolí nemocného. Rodina i instituce by měly mít 

na paměti, že člověk s Alzheimerovou chorobou nikdy neztrácí svou pozici, a 

postup nemoci nesmí zapříčinit jiné chování vůči těmto lidem. Neustále 

musíme mít na paměti lidskou důstojnost a autonomii. Právě ty jsou 

nejpodstatnější pro utváření života těchto lidí a také to, že z nich nečiníme 

méněcenné osoby a nesnažíme se měnit jejich život či rozhodnutí. 
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