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Seznam zkratek 

PTG – post-traumatic growth 

PTSD – post-traumatic stress disorder 

  



Úvod 

Důvodem proč jsem si vybrala toto téma mé bakalářské práce, je osobní zkušenost 

s několika dětmi, které ztratily své rodiče. Většina případů, se kterými jsem se setkala, probíhala 

nekomplikovaně, přes ztrátu se děti přenesly a nyní jsou schopny pokračovat ve svých životech 

bez přítomnosti jednoho rodiče. Jeden případ ale probíhal komplikovaně a okolí si s dítětem 

nevědělo rady. Proto jsem se začala zajímat o to, proč se tak děje a jaké jsou možnosti pomoci 

dítěti. 

Cílem mé bakalářské práce je popsat vhodné formy pomoci pozůstalému dítěti a 

formulovat, jak s dítětem komunikovat, aby následky ztráty blízké osoby byly co nejmenší. 

Pokusím se vysvětlit, co dítěti v procesu truchlení pomáhá a co mu naopak škodí a popsat, kdo 

a jaké organizace se starají o pozůstalé děti v České republice. Chtěla bych formulovat příznaky 

truchlení a jeho následné důsledky. Ráda bych provedla deskripci negativních a pozitivních 

následků krize či traumatu jako je smrt blízkého člověka. 

 

  



1. Vymezení pojmů 

V první kapitole stručně popisuji vývojové fáze od dětství po dospívání a co je pro ně 

obvyklé.  

1. 1. Dětství 

Dětství začíná narozením dítěte a je rozdělováno do několika vývojových fází. Řadí se 

mezi ně období novorozenecké, kojenecké, batolecí, předškolní a školní. Novorozenec se 

začíná adaptovat na svět prostřednictvím sociální interakce. Má dostatečně vyvinuty všechny 

reflexy, aby se snáze přizpůsobil svému okolí. Je schopen učit se novým věcem. Je prokázáno, 

že může hledat problémy ve svém okolí a na základě jednoduchých myšlenkových pochodů se 

je snaží řešit. Podle pachů je schopen rozpoznat přítomnost matky. Mezi rodiči a dítětem se 

vytváří, za ideálních podmínek, emocionální soulad (Langmaier, Krejčířová, 2011).  

U kojence dochází k postupnému rozvoji hrubé i jemné motoriky. Začíná se 

připravovat na řeč pomocí žvatlání, hlasem vyjadřuje své pocity. Postupně začíná chápat a plnit 

jednoduché výzvy. Po prvním roce dokáže vyslovit několik slůvek. Rozvíjí se u něj 

senzomotorická inteligence. V několika měsících života dokáže odhadnout následky svého 

jednání a využívá osvědčené způsoby svého chování k dosahování cílů (Langmaier, Krejčířová, 

2011) Začíná si budovat důvěru k ostatním a matku vnímá jako člověka, který je trvalý a chápe 

i oddělenost od ní (Vágnerová, 2012). Pokud dojde k zpřetrhání vztahu mezi dítětem a osobou, 

která uspokojovala jeho potřeby, může dítě postihnout anaklitická deprese (Langmaier, 

Krejčířová, 2006). 

V batolecím období dochází k výraznému pokroku v oblasti rozvoje hrubé a jemné 

motoriky a v oblasti řeči. Dítě už je schopno samostatně chodit, začíná čmárat a napodobovat 

kresbu podle předlohy. V řeči napodobuje lidské hlasy nebo zvířecí skřeky, začíná se učit 

lidskému rozhovoru, při němž střídá mluvení a naslouchání. Kolem druhého roku si je vědomo 

symbolického významu slov. Díky rozvoji pohybu a řeči se stává více samostatným. U batolete 

se začíná formovat představivost a symbolické myšlení. Usuzování je založeno na fantazii, dítě 

tedy není schopno chápat realitu založenou na logických problémech. Dítě je stále emočně 

závislé na lidech, kteří o něj pečují a často tak může trpět separační úzkostí. Postupně se rozvíjí 

vztahy k vrstevníkům, se kterými si hraje a kolem třetího roku i spolupracuje. Pro toto období 

je charakteristická fáze vzdoru (Langmaier, Krejčová, 2011). 

Dítě předškolního věku se stále zdokonaluje v motorickém vývoji, slaďuje své pohyby 

a celkově je zefektivňuje. Kresba je propracovanější a dítě je zručnější. Řeč se zdokonaluje 



taktéž, přesto ale není výslovnost dokonalá. Dítě se postupně dostává do kontaktu i s jinými 

lidmi, než jen se členy rodiny. Předškolákova inteligence je už na vyšší úrovni, ale stále usuzuje 

na představách nebo realitu vyvozuje z toho, co vidí, či slyší (Langmaier, Krejčová, 2011). 

V období předškolního věku hraje u dítěte významnou roli představivost. Realita pro něj musí 

být srozumitelná a přijatelná. Rozvíjí se u něj symbolická hra a kresba. Učí se základním 

normám chování (Vágnerová, 2012). 

Pro mladší školní věk jsou charakteristické známky prvního pohlavního zrání. Škola 

zásadně ovlivňuje život dítěte. Jinak je tato fáze klidná, bez viditelných změn. Děti se snaží 

vidět věci tak, jaké doopravdy jsou. Jsou schopny řešit logické operace. Roste jejich emoční 

vývoj a schopnost seberegulace. Dochází také k vývoji morálky (Langmaier, Krejčová, 2011). 

Školní dítě už chápe realitu jako proměnlivou. Hodnotí sebe i jiné. Zvyšuje se úroveň jeho 

emoční stability a emoční inteligence. Rodiče jsou pro něj zdrojem bezpečí (Vágnerová, 2012). 

Děti staršího školního věku se nacházejí v období pubescence, které je první fází 

dospívání (Vágnerová, 2012). Dochází k velkým biologickým a psychickým změnám. Škola se 

přesouvá do pozadí a velkou roli mají vlivy mimo ni (Langmaier, Krejčová, 2011). Tento věk 

je považován za nejdramatičtější. Mění se vztahy pubescenta s vrstevníky a rodiči. 

Charakteristickým jevem je velká citová kolísavost a prožívání prvních lásek (Říčan, 2014). 

1. 2. Dospívání 

Dospívání, nebo-li adolescence, je přechodným stádiem mezi dětstvím a dospělostí 

(Vágnerová, 2012). Odborníci uvádějí různá časová rozpětí. Většinou se ale můžeme setkat s 

rozpětím od 15 do 20-22 let. V tomto období se člověk nachází na vrcholu své krásy, je čilý po 

stránce fyzické i duševní. Začíná se vyznávat sám v sobě a pomalu přichází na to, kde je jeho 

místo ve světě. Činí důležitá rozhodnutí, při kterých přemýšlí o své budoucnosti – vybírá si 

vzdělání, zaměstnání. Tělesný vývoj se blíží ke svému konci. Myšlení se začíná urychlovat, je 

spolehlivější (Říčan, 2014). Díky rozvoji schopností si dospívající často nacházejí nové zájmy 

v oblasti sportu, umění apod. (Langmaier, Krejčová, 2011). V sexuálním životě je adolescent 

aktivní a rozmanitý. Na řadu přichází i morální rozvoj, dobro je pro něj nejvyšší hodnotou a 

přizpůsobuje mu své jednání a chování. Morálka je pro něj v tomto období středobodem jeho 

života. Soudí společnost a především své rodiče, postupně se vzdaluje od rodiny (Říčan, 2014).  

  



2. Děti, smrt a truchlení 

„Smrt je jedno z nejzákladnějších lidských témat. Každá kultura, každá doba se s tímto 

tématem vyrovnává jinak, každá hledá jeho smysl jinak – a vždycky těžce, bolestně“ (Říčan, 

2014, s. 365).  

Se smrtí se setkáváme již od útlého věku skrze příběhy a vyprávění, při dětských hrách 

nebo přímou zkušeností (Říčan, 2014). V dětství si prožíváme úmrtí milovaného zvířátka nebo 

ztrátu člena rodiny. Někomu umřou rodiče mladí, jindy rodiče přežijí své děti. Někdy ztratíme 

své blízké tragicky, jindy odejdou pokojně ve vysokém věku. Všichni se ale se smrtí dříve či 

později setkáme a nakonec si přijde pro každého.  

Pokud dítěti nebo dospívajícímu umře rodič, je to jedna z nejtěžších ztrát, kterou si 

může prožít. Rodiče poskytují svému potomkovi emoční a psychickou stabilitu. Vytváří mu 

domov, kde může bezpečně dospívat, zajišťují mu uspokojování potřeb. Jestliže dítěti rodič 

zemře, zanechává to na něm doživotní následky. Cítí se zmateně a prožívá si období velké 

bolesti. Musí se naučit překonávat překážky spojené se smrtí (Worden, 1996). V současné době 

je ale těžké naučit se smrti čelit, protože se s ní moderní člověk dostává do styku jen málokdy. 

Vojtíšek (2012) hovoří o vytlačování smrti z našeho života. Dříve bylo normální, že příbuzný 

umíral doma, nyní tuto událost rádi vypuzujeme z naší mysli a života. Umírání je přesouváno 

do institucionální péče a tím je znemožněno, aby mladí lidé přišli do konfrontace se smrtí jako 

s přirozeným jevem.  Smrt druhých je jakousi přípravnou fází na smrt vlastní (Vojtíšek, 2012).  

Lidé se smrti bojí a často si stále ještě myslí, že způsob jejich života se odrazí ve 

způsobu smrti. Možná právě i proto lidé v minulosti prováděli rituály, kterými se snažili zalíbit 

se bohům, aby jejich smrt byla lepší. Smrt byla a stále je pro člověka děsivá (Kübler-Rossová, 

1993). I děti mají strach ze smrti, když dokáží porozumět, co obnáší (Říčan, 2014). 

Některé děti se mohou bát více, některé méně. Každý člověk, včetně dětí je jedinečnou 

osobností, která byla vychovávána určitým stylem a v určitém prostředí, proto jsou známky 

truchlení u každého jiné a každé dítě nebo dospívající prožívá ztrátu blízkého jinak. Většina 

ovšem vyjadřuje smutek pláčem několik dní nebo týdnů. Rozdíly jsou ale v jejich emočních 

reakcích a v chování. Velký vliv na to, jak ztrátu dítě ponese má přitom jeho okolí a to, jak se 

toto okolí ke ztrátě postavilo a jak se s ní vyrovnávalo. Rozdíly prožívání jsou i v tom, zda smrt 

blízkého přišla náhle, nebo na ni bylo dítě postupně připravováno, i když nejsou zcela zásadní. 

Pokud ztráta přijde znenadání, děti často vykazují známky šoku, ochromení nebo zprávě o úmrtí 

nechtějí uvěřit. Děti, které s úmrtím počítají, zažívají pocity zlosti a vzteku a taktéž se u nich 

vyskytuje neschopnost události uvěřit. Také se u nich mohou objevovat pocity úlevy, protože 



jejich blízký se už netrápí, pokud trpěl vleklou a bolestivou nemocí. Stejně tak mohou být 

odlišnosti i v tom, zda se dítě bezprostředně po ztrátě blízkého stáhne do sebe a čas tráví o 

samotě, nebo zda se o svou bolest dělí se svou rodinou nebo kamarádem a tráví s nimi čas 

(Worden, 1996).  

Rozdíly v truchlení vyvstávají i z toho, kdo dítěti zemřel. Ke každému člověku ho váže 

jiné citové pouto, a proto se v truchlení objevují jiné problémy (Kubíčková, 2001).  

Pokud dítěti zemře rodič, musí se jeho druhý rodič naučit přijmout roli osamoceného 

rodiče. A to není jednoduché. Pozůstalý otec nebo matka se musí vyrovnávat se svými emocemi 

a zároveň musí brát v potaz potřeby dítěte. Přitom je velmi důležité, jak skloubí potřeby své i 

dítěte dohromady. Pokud se mu to podaří, dítě se přizpůsobí ztrátě a s ní souvisejícími změnami 

v životě (Worden, 1996). Novou roli v životě dítěte může nahradit jiný člen rodiny, nebo nový 

partner rodiče. To může v dítěti vyvolat úzkost a strach. Dítě většinou bude na nového partnera 

žárlit, nebo může pociťovat zlost k rodiči, že si našel náhradu a dítě nakonec může trpět 

sekundárními stresy. U dospívajících se stává, že chtějí zemřelého rodiče nahradit sami. Pokud 

ale přeskočí některou ze svých vývojových fází, mohou mít psychické problémy v budoucnosti 

(Kubíčková, 2001). Potomek se bude cítit podporován, pokud ho jeho rodič bude na cestě 

truchlením provázet a bude mu naslouchat. Pro dítě je také důležitá spojitost minulosti 

s budoucností, aby mělo pocit, že rodina nadále funguje, i když jiným způsobem (Worden, 

1996).  

To, co jsem nastínila výše, by byla ideální varianta. Pravda je ale taková, že rodič po 

ztrátě partnera může trpět psychickými nebo fyzickými problémy, a tak mu nezbývají síly na 

pečování o potomka. I pokud si prochází nekomplikovaným truchlením, ovlivňuje to většinou 

jeho reakce a není k dítěti tolik pozorný (Worden, 1996).  

Smrt sourozence je doprovázena specifickými problémy. Jak bude dítě smrt snášet, 

záleží na jeho věku (Kubíčková, 2001). Smrtí sourozence ztrácí svého kamaráda, obdivovatele 

ale i soupeře. Musí si zvykat na novou pozici, protože se stává jedináčkem, nejstarším či 

prostředním dítětem (sec. cit. DiGiulio, Kranzová In: Kubíčková, 2001). Dítě v sobě může nést 

pocity viny za nevyřešené spory. Také se stává, že si rodiče mrtvého sourozence idealizují a 

dávají ho živému potomkovi za vzor, nebo se stanou přehnaně úzkostnými (Kubíčková, 2001). 

O těchto znacích hovoří i Worden (1996) a dále dodává, že se v případě úmrtí sourozence stává, 

že jeden z rodičů nemusí být ztrátou postižen tak těžce a lehčeji rozpozná potřeby svého 

potomka. Bohužel se ale také stává, že manželství tuto ztrátu neunese a dítě bude muset čelit i 

následovnému rozvodu rodičů. Někdy musí dítě snášet připomínky, že mělo umřít ono místo 

jeho sourozence. I když mu to rodiče nemusí sdělit přímo, odrazí se to v jejich chování a 



následně v životě dítěte. Dítě se pak může snažit zavděčit se rodičům, ale to jen paradoxně 

situaci zhoršuje a vztahy ochlazuje ještě více. V tomto případě by měla rodina vyhledat 

terapeuta (Worden, 1996). 

Velký vliv na chování dítěte má také reakce živého rodiče nebo zbytku rodiny. Většina 

dětí nikdy neviděla své blízké tak hluboce zarmoucené a plné emocí. Pro mnoho dětí mohou 

být reakce okolí děsivé, a proto se často stává, že se snaží rodiči či jinému příbuznému co 

nejvíce pomáhat (Worden, 1996). To uvádí i Cleveová (2004), která ve své knize popisuje 

případ malého chlapce, kterému tragicky zemřela matka a jeho mladší bratr. Nedával najevo 

žádné známky, že by ho katastrofa poznamenala. Snažil se být veselý a hodný, aby se tatínek 

netrápil (Cleveová, 2004). 

Všichni autoři, ze kterých jsem čerpala, uvádějí, že je dobré nechat dítě konfrontovat 

se smrtí, pokud v rodině někdo umře. Děti, kterým je umožněno podílet se na úkonech 

spojených se smrtí a truchlením, jsou v budoucnu lépe připravené na smrt ostatních. Přitom je 

velmi důležité neodsuzovat jejich reakce a chování, ale snažit se je pochopit. Děti by se taktéž 

měly účastnit rituálů, jako je pohřeb. Tím dítěti pomůžeme, aby smrt přijmulo (Kübler-Rossová, 

2003). 

Malé děti, i přesto že vědí, že je milovaná osoba nemocná, si často nejsou vědomy, že 

nemocný může umřít. Zatímco adolescenti si už tuto skutečnost uvědomují naplno (Worden, 

1996).  

Důležité jsou v období smutku také vztahy uvnitř rodiny a s okolím. Dítěti velmi 

pomůže, pokud je ve vztazích projevována láska a sdílení. Pokud s druhým člověkem může 

prožívat svou krizi, může z ní často vyjít posilněno a vyrovnáno. Když je dospělý k dítěti 

upřímný, bude většinou odměněn stejnou mincí. Děti pak pro rodiče mohou být oporou 

(Kübler-Rossová, 2003). Není neobvyklé, že se po smrti jednoho rodiče mění vztah s rodičem 

druhým. Někdy se sbližují, jindy se naopak oddálí a dítě na pozůstalou matku nebo otce směřuje 

svůj hněv. Zajímavé je, že nejblíže mají k rodiči po prvním roce od úmrtí dívky před 

pubertálním věkem, zatímco pubertální chlapci se distancují nejvíce. Obecně lze říci, že 

adolescenti v době truchlení nejvíce přilnou ke svému sourozenci (Worden, 1996).  

Ovlivněny jsou dále také vztahy s vrstevníky. Opět dochází k odlišnostem. Děti se buď 

s kamarády stýkají více než před ztrátou, nebo se izolují. Důvodů, proč se izolují, je více. 

Mohou trpět depresí nebo chtějí skrýt fakt, že jim jeden z rodičů zemřel, a tím se vyhnout 

otázkám nebo popichování ostatních dětí. Někdy zkrátka jen nechtějí, aby je ostatní litovali 

nebo se k nim chovali jinak. Studie prokázaly, že o ztrátě mluví se svými přáteli spíše dívky 

než chlapci. Pokud mají děti kamaráda, který zažil obdobnou ztrátu, je pro ně lehčí s ním o 



smrti mluvit. Děti, které mluví o úmrtí rodiče se svými kamarády, měly k zemřelému větší 

pouto a také dosahují vyšší úrovně sebeúcty než ty, které se svými vrstevníky o smrti 

nekomunikují (Worden, 1996).  

Hlouběji o vztazích mezi pozůstalými v období truchlení pojednává Worden ve své 

knize Children and Grief. 

2. 1. Běžné versus abnormální truchlení 

Každý, kdo se zabývá pomocí pozůstalým, by měl být dobře seznámen s procesem 

truchlení, co je pro něj běžné a jaké znaky poukazují na truchlení komplikované. Příznaky se 

přitom zásadně neliší. Rozdíly jsou zejména v délce a intenzitě truchlení (Špatenková, 2004). 

2. 1. 1. Běžné truchlení 

Pro běžné truchlení je obvyklý pláč, mluvení o zemřelém a o bolesti, kterou mu smrt 

způsobila. Pozůstalý může cítit zlost nebo se litovat (sec. cit. Janosik In: Špatenková, 2004). 

Může pociťovat strach, sklíčenost nebo má tendenci hledat zemřelou osobu. Někdy může na 

mrtvého žárlit kvůli pozornosti, která mu je věnována. Truchlení postihuje i fyzickou stránku 

člověka (http://vitavera.denik.cz/). Pokud se u něho tyto symptomy vyskytují, pravděpodobně 

bude ztráta zpracována správně. Truchlící novou situaci snáze přijme a začlení do svého života. 

Vrátí se k původním zájmům, naváže na dřívější vztahy (sec. cit. Janosik In: Špatenková, 2004).  

2. 1. 2. Abnormální truchlení 

Abnormální truchlení je charakteristické neschopností plakat, popíráním ztráty a 

pocitů, důraznou sebekontrolou či neuznáváním bolesti. Tím, že pozůstalý odkládá nebo popírá 

své pocity, může upadnout do krize nebo deprese. Může začít trpět nedostatkem sebevědomí 

nebo pocity viny (sec. cit. Janosik In: Špatenková, 2004). Jedinec může hledat únik od reality 

v drogách, mohou se dostavit halucinace či různé fobie. Běžné jsou i pokusy o sebevraždu 

(http://vitavera.denik.cz/). Tito lidé pak začínají vyhledávat odbornou pomoc. Odložené 

truchlení je často skryté. V tom případě musí pomáhající pečlivě hledat příčiny problému, jinak 

hrozí prohloubení krize či spouštění krizí jiných. Pokud se tak stane, je lepší vyhledat vhodnou 

terapii (Špatenková, 2004).  

http://vitavera.denik.cz/
http://vitavera.denik.cz/


2. 2. Proces truchlení  

Truchlení je proces, který se vyvíjí v několika fázích (Špatenková, 2013). I přesto, že 

je truchlení individuální záležitostí, většina pozůstalých prochází obdobnými fázemi. Každý 

odborník rozděluje truchlení do různých stadií. Člověk nemusí všemi stadii procházet v přesně 

vymezeném pořadí. Některou může přeskočit nebo se vracet k předchozí (Kubíčková, 2001). 

Neexistuje jeden univerzální model truchlení a každý pomáhající se většinou přiklání k jinému. 

I přesto, že těchto modelů bylo vytvořeno dost, podle mého názoru se zásadně neliší. Kübler-

Rossová (1993) dělí truchlení do pěti fází, které rozděluje na popírání, hněv, smlouvání, deprese 

a přijetí (Kübler-Rossová, 1993). Pro ilustraci jsem vybrala proces truchlení od Kubíčkové. Ta 

proces rozděluje na tři fáze (Kubíčková, 2001). 

První fázi nazývá konfuzí. Může trvat různě dlouho. U někoho končí pohřbem, u 

jiného může pokračovat i po něm. Člověk v této fázi prochází šokem a zmatkem. Pozůstalí 

obvykle nechápou, co se stalo nebo co se s nimi děje. Chovají se buď klidně, nebo naopak 

nepřiměřeně situaci. Vytrácí se jim logické uvažování, jednají chaoticky. Nejsou schopni 

nazývat realitu pravým jménem (Kubíčková, 2001). 

 Následuje období exprese, kdy pozůstalý vyjadřuje žal a smutek. Truchlící už je 

schopen pojmenovat realitu. Snaží se zamýšlet nad tím, proč jeho blízký zemřel. V této fázi má 

velkou roli kondolence. Člověk si chce o zemřelém povídat a sdílet svůj žal. Objevují se různé 

pocity jako hněv, osamělost nebo lítost. Toto období trvá obvykle rok nebo více a pojí se 

s výročím úmrtí osoby nebo s různými svátky (Kubíčková, 2001). 

Poslední fází je adaptace, kdy se člověk přizpůsobuje nastalé situaci. Pokud se truchlící 

nedostane do tohoto stadia, hrozí, že se u něj rozvinou patologické reakce na ztrátu. Pozůstalí 

již plánují budoucnost a nemají výčitky vůči zemřelému. Neidealizují si ho a vytvářejí si o něm 

pravdivý obraz (Kubíčková, 2001). 

Je těžké říci, kdy období truchlení končí. Každý člověk je ojedinělý a truchlí jinak a 

různě dlouho. Někteří pozůstalí tvrdí, že truchlení nekončí nikdy. Obecně lze tvrdit, že proces 

zármutku skončil, když už pozůstalý netrpí takovou bolestí jako na začátku, nemá slzy v očích 

při zmínce nebo vzpomínce na mrtvého, nebo necítí svíravou bolest na hrudi. Někdo truchlení 

vnímá za uzavřené, pokud je schopen učinit přelomový bod ve svém životě jako např. dopřát si 

dovolenou či si dát schůzku s jiným člověkem po smrti partnera (http://www.umirani.cz/).  

  



3. Dětské chápání smrti a proč s nimi o smrti mluvit 

V této kapitole se věnuji tomu, jak děti rozumí smrti v jednotlivých vývojových fázích. 

Popisuji vnímání smrti od kojenců až po dospívající. V druhé části kapitoly vysvětluji, jak 

s dětmi a dospívajícími o smrti mluvit a proč je to vlastně důležité. 

3. 1. Smrt a jak ji chápou děti v různých fázích vývoje 

Každé dítě smrt vnímá odlišně. Velkou roli přitom hraje, v jaké vývojové fázi se právě 

nachází, tudíž kolik je dítěti let v době, kdy smrt blízkého prožívá. Dítě se ke 

smrti propracovává postupně (Říčan, 2014) a na smrt se může ptát, aniž by právě v rodině někdo 

umřel. Malým dětem zpravidla stačí jen jednoduchá odpověď, a čím bude starší, 

pravděpodobně budou jeho otázky hlubší a komplexnější (Goldman, 2015). Otázky ohledně 

umírání souvisí také s tím, jak dítě vnímá svoje tělo a čím je starší, tím lépe to dokáže (Rogge, 

2005).  

3. 1. 1. Raný věk 

Říčan (2004) píše, že kojenec o smrti nic netuší, ale ví, co je samota a děsí se jí. Dále 

tvrdí, že batole se může obávat fyzického poškození, neboť dokáže vnímat své tělo (Říčan, 

2004). Většina odborníků se shoduje, že velmi malé děti nejsou schopny truchlit, ale jsou 

schopné smutek ostatních zaregistrovat. V raném věku děti smrt vnímají jako nezvratitelnou 

skutečnost s příměsí magických představ. Mohou si dokonce myslet, že smrt blízkého 

způsobily ony samy (Goldman, 2015). Někdy děti v návalu vzteku matku nebo otce proklejí a 

přejí jim smrt. A i když rodič později umře, a přesto ne v návaznosti na tento incident, je dítě 

hluboce traumatizováno a nese pocit viny. Z tohoto pocitu viny ale dítě časem vyroste (Kübler-

Rossová, 1993). První vzpomínky na smrt se začínají utvářet ve věku 2 let (Kubíčková, 2001).  

 3. 1. 2. Předškolní a mladší školní věk 

Čím je dítě starší, tím více se začíná vyptávat. Smrt je častým a oblíbeným tématem, 

většinou ji dokonce zakomponuje i do svých her. Může mít nadměrný strach ze smrti, pokud se 

zraní a hodně krvácí (Říčan, 2014). Odborníci tvrdí, že děti začínají truchlit od svých tří let, 

protože chápou stálost určitého objektu (Kubíčková, 2001). V období věku čtyř až pěti let 

vzrůstá dětská zvědavost a s ní přichází i více otázek na téma smrti, ale až do šesti let ji 



nevnímají jako definitivní (Špatenková, Jansa, 2010). I u předškolního dítěte se vyskytuje vina 

za smrt blízkého, zároveň ale k zemřelému pociťuje zlost, protože to on způsobil dítěti trauma 

(Kübler-Rossová, 1993). Čím větší zlobu cítilo k zemřelému, tím větší pocit viny ho tíží 

(Kubíčková, 2001). Předškolák nedokáže vzít v potaz, že může umřít on sám nebo někdo z jeho 

blízkých. V období od šesti do osmi let si dítě uvědomuje konečnost života a klade náročnější 

otázky. Proto je důležité, aby měl u sebe dospělého, který mu na jeho otázky bude adekvátně 

odpovídat (Kubíčková, 2001). Objevují se myšlenky na smrt a s ní spojený strach (Říčan, 2014). 

Říčan (2004) poukazuje i na to, že velkou roli hraje to, zda dítě stráví značnou část dětství 

v nemocnici na oddělení mezi smrtelně nemocnými dětmi. V tomto směru se pak rychleji 

rozvíjí, a když se s ním správně pracuje, může z toho získat pozitivní zkušenosti (Říčan, 2014). 

3. 1. 3. Puberta a dospívání 

Mezi desátým a jedenáctým rokem si dítě uvědomuje, že smrt se týká každého 

(Kubíčková. 2001). Po desátém roce se už začínají mezi dětmi vyskytovat sebevraždy, přestože 

to je velice neobvyklé. Vědí, že smrt jim může pomoci zbavit se veškerého utrpení (Říčan, 

2014). Od třinácti let chápou děti smrt jako dospělí, zcela racionálně (Kubíčková, 2001). 

V období puberty a dospívání hledají odpovědi na otázky u svých vrstevníků (Goldman, 2015).  

Dospívající, ačkoliv smrt chápou velmi dobře, se se smrtí blízké osoby vyrovnávají 

velmi těžce, protože ještě nejsou zcela vyzrálí a zvládnutí zátěže je pro ně vysoce náročné. 

Citová nestabilita v této fázi vývoje taktéž přispívá ke špatnému zvládání ztráty a často se 

spolupodílí na vzniku patologického truchlení (Kubíčková, 2001). 

3. 2. Proč je důležité s dětmi mluvit o smrti 

Děti se s tématem smrti setkávají už v relativně nízkém věku a často se stává, že si to 

dospělí nechtějí připustit a odbývají je výroky, jako na to jsi ještě moc malý a o to se nestarej. 

Děti jsou přitom velmi vnímavé a s pravdou mohou pracovat lépe, než si mnohdy myslíme. Je 

proto důležité jim nic neskrývat ani nepřikrášlovat. Měli bychom si dávat pozor na věty typu 

smrt je jako spánek a zemřelý jenom spinká a bude spinkat dlouho (Špatenková, Jansa, 2010). 

Zejména na přirovnání smrti ke spánku upozorňuje německý rodinný poradce Jan-Uwe Rogge 

(2005), který ve své knize píše, že dítě pak nebude chtít usnout kvůli strachu ze smrti ve spánku 

(Rogge, 2005). Všichni autoři, ze kterých čerpám, však uvádí, že nejhorší pro dítě je lež. Dítě 

se navíc pravdu může dozvědět i z jiných zdrojů (vrstevníci, média, atd.), není tedy dobré 



spoléhat na to, že ho ochráníme tím, že k němu nebudeme zcela upřímní. Dítě dokáže lež 

rozeznat poměrně lehce a jediné, co taková, ač dobře míněná nepravda způsobí, je ztráta důvěry 

(Goldman, 2015).  

Pokud je dítě vychováváno ve víře k Bohu, může se ptát, jak mohl Bůh smrt blízkého 

dopustit a může se cítit opuštěno nebo zrazeno. Pak se u něj mohou vyskytovat emoce jako 

vztek, hněv a zklamání. Je dobré uvědomit si, že tyto pocity jsou na místě a je v pořádku o nich 

hovořit. Pokud emoce truchlící člověk vyjádří nahlas, často se jich i zbaví (Goldman, 2015). 

Dobré ale není dítěti říkat, že zemřelý je u Pána Boha, protože Bůh ho má rád. To může vést 

pouze k nenávisti vůči Bohu (Kübler-Rossová, 1993). Nepřínosné je taktéž tvrdit, že Bůh si 

vzal mrtvého k sobě, protože byl moc hodný. Z toho se dítě může cítit úzkostně. Je na místě 

respektovat víru a hodnoty dítěte a vést s ním na tato témata dialog. Díky tomu se mohou 

vyskytnout další otázky, které by si rádo vyjasnilo. Dobré je odhalit dítěti vlastní víru, místo 

toho, abychom ho v duchovních věcech direktivně vedli. Rozhovor pak může docílit toho, že 

dítě pochopí, že každý člověk má jiný hodnotový a duchovní systém, a tak je to také v pořádku. 

Dospělý by se neměl bát připustit, že neví, jaký je smysl života a smrti (Goldman, 2015). 

Většina dětí a dospělých věří, že jejich blízký se po smrti nachází v nebi. Pokud se dítě 

na nebe ptá, je to dobré znamení. Znamená to, že o něm přemýšlí. A když ho dospělý poprosí, 

aby mu popsal, jak si nebe představuje, umožňuje mu sdílet své představy. Děti také rády věří, 

že jejich milovaný se nachází ve větru, v nějakém zvířeti nebo že se s nimi setkávají ve snech. 

Všechny tyto představy mají na pozůstalé děti uklidňující efekt. Některé si zemřelého 

připomínají tím, že vyhledávají věci, které s ním mají spojené. Uklidní je, když mohou spát 

v jeho posteli nebo zajít na hřbitov (Goldman, 2015). 

Dospělí se často vyhýbají diskuzi s dětmi na téma smrt, protože si nejsou jistí co a jak 

by měli říct. Někdo diskusi odmítá úplně (Goldman, 2015). Goldmanová (2015) popisuje příběh 

Alice, která se svěřila své učitelce o tom, že jí umřel tatínek a ona pro ni neměla žádnou 

odpověď. Dívka se poté cítila naštvaně a smutně. Pokud dítěti dáme láskyplnou odpověď, 

prokážeme tím dítěti službu, může totiž utišit své myšlenky a emoce. Zároveň mu tím dáváme 

pocit jistoty a bezpečí (Goldman, 2015). Otázky týkající se smrti jsou naopak ukazatelem, že je 

dítě vyzrálé, protože souvisí s normálním kognitivním a emocionálním vývojem (Rogge, 2005). 

S dětmi, které ještě neumějí mluvit, je užitečná nonverbální komunikace, protože děti mohou 

řeči rozumět, i když ještě nemluví (Cleveová, 2004). 

Děti už od malička mají povědomí o katastrofách díky televizi a internetu. Je to pro ně 

ale abstraktní a neuchopitelné téma. Tuší ovšem, že katastrofy a lidské oběti souvisí 



s odloučením a se zkázou, a když rodič diskuzi na toto téma odmítá, dítě se může cítit 

osamoceno se svým strachem (Rogge, 2005). 

Děti unesou citlivý rozhovor a naopak je pro ně těžké snést situaci, kdy jsou vyčleněné 

nebo mají pocit, že mu blízcí lidé lžou (Goldman, 2015). Hovořit o smrti má pro dítě stejně tak 

jako pro dospělého terapeutický účinek. Pokud se stane, že okolí nedokáže s dítětem hovořit o 

úmrtí blízkého, je možné, že dítě bude tuto ztrátu nést špatně celé své dětství a dospívání, 

protože mu nikdo nedokázal pomoci (Cleveová, 2004). S tímto tématem by ale dospělí neměli 

začínat sami od sebe, aniž by se dítě zeptalo. Dítě musí provést první krok a rodina nebo blízká 

osoba by mu měla být na blízku, až se začne ptát (Rogge, 2005). 

Goldmanová (2015) tvrdí, že je prospěšné dítě zapojit do činností, které rodina dělá, 

když umírá její člen. Stačí, když dítě vypomůže s drobnou záležitostí, může nemocnému 

pomoci podávat léky, povídat si s ním nebo mu něco vyrobit. Je dobré dítě připravovat na 

budoucnost a toto je jedna z možností, protože může klást otázky. Zároveň bude vědět, jak se 

věci skutečně mají, a nebude mít zbytečné obavy z věcí, které by mohlo zaslechnout od 

šeptajících si členů rodiny. Tímto nebude dítě zbytečně drženo v izolaci (Goldman, 2015). 

Svět dítěte je po úmrtí někoho blízkého otřesen a stává se, že se začne bát o život svůj 

či dalších blízkých. Dítě může lehce propadnout panice, pokud nevidí své rodiče. Jestliže se 

dítě o své zdraví bojí nadmíru, je účelné využít pomoci zdravotníka či lékaře, který dítě vyšetří 

a uklidní ho, že je zdravé a vše je v pořádku. Občas pomůže, když si dítě může ze školky či 

školy zavolat domů a zkontrolovat, že jsou rodiče v pořádku (Goldman, 2015). Osobně bych se 

ale obávala, že by si dítě na takové jednání mohlo lehce zvyknout a nechtělo se jej odnaučit. 

Také bych byla opatrná, aby se to ostatní děti nedozvěděly a nevyžadovaly to samé. Souhlasím 

ale s tím, že by dítě mělo dát svému strachu průchod, povídat si o něm a zpracovávat ho 

(Goldman, 2015). 

Pro malé dítě, které má ještě smrt spojenou s fantazijním světem je dobré, aby bylo 

ujištěno, že za smrt blízkého nemůže. Mělo by tento pocit ze sebe ventilovat a toho nedocílíme 

ničím jiným, než vést na toto téma rozhovor a vyvrátit mu jeho nesprávné myšlenky pomocí 

faktů. Dospělý, který s dítětem mluví, by se samozřejmě měl také ujistit, že ho dítě správně 

pochopilo. Někdy se totiž může stát, že si dítě fakta vysvětlí mylně (Goldman, 2015). 

Podle mého názoru je také důležité nenutit dítěti naše představy o tom, co se stane 

s člověkem po smrti. Je lepší zeptat se dítěte, co si o tom myslí ono samo a naším úkolem by 

měla být podpora v jeho myšlenkách, protože bude vědět, že jsme tu pro něj a bereme ho vážně. 

  



4. Formy pomoci pozůstalému dítěti 

V této kapitole bych ráda popsala, jaké formy pomoci by měly být poskytovány podle 

závažnosti truchlení. 

Truchlení dětí a truchlení dospělých se diametrálně liší v různých ohledech. Dospělí 

chápou, co znamená smrt, dokáží se o ní bavit se svým okolím a tím, že o ní mluví a svěřují se 

se svým trápením dalšímu člověku, se jim nesmírně uleví. Mají dostatečně vyvinutou 

inteligenci, aby byli schopni pochopit, že jim někdo umřel, i když přijmout tuto skutečnost po 

pocitové stránce je nesmírně obtížné (Cleveová, 2004). 

Děti naopak nedokáží vyjádřit slovy hrůzu, která se jim stala a ani svůj stesk po 

mrtvém rodiči nebo jiném blízkém. Malé děti očekávají, že vše bude stejné, že rodič přijde 

stejně tak jako vždy domů. Nedokáží pochopit, že někdo může ze dne na den přestat existovat. 

Prolíná se jim svět fantazie se světem reálným a je proto důležité vést je k tomu, aby začaly 

přijímat realitu takovou jaká je. Důležité je dítěti pomoci pojmenovat zármutek pomocí fantazie 

nebo her se symbolickým obsahem (Cleveová, 2004). 

Domnívám se, že terapeutická pomoc není potřebná pro všechny pozůstalé děti a 

dospívající. Dětem, které dokáží vyjádřit smutek a zmatenost, se častěji pomáhá lépe, než těm, 

které neví, jak by se měly v dané situaci chovat. Dokáží totiž útěchu a pomoc přijmout 

(Cleveová, 2004). Obecně platí, že pomoc a podpora pozůstalému by měla probíhat 

v psychické, pragmatické, informační a ekonomické sféře (Špatenková, 2013). Nedomnívám 

se, že děti (alespoň ne malé děti) by potřebovaly pomoci v pragmatických a ekonomických 

oblastech, jelikož se jich finance a organizace pohřbu netýká. Zdůraznila bych ale zejména 

psychickou a informační pomoc. Do psychické oblasti spadají rozhovory o úmrtí, aktivní 

naslouchání a zvládání vlastních reakcí i reakcí okolí (Špatenková, 2013). Informační pomoc 

se pak, podle mne, může vyznačovat odpovídáním na otázky, ve kterých dítě ještě nemá jasno, 

např. Proč musel umřít?, Můžu za to já?, Kde je bratříček teď? apod. 

Často se stává, že se traumatizované dítě chová naprosto opačně od našeho očekávání. 

Zdá se být veselé, může se předvádět a snaží se pomáhat ostatním pozůstalým jen proto, aby 

popřelo katastrofu, která ho postihla. Může se zdát, že dítě netrpí. Okolí tím pádem může nabýt 

pocitu, že dítě vlastně neví, co se stalo. Když ovšem nenajde nikoho, komu by se mohlo svěřit, 

bude trpět uvnitř sebe a to se může odrazit v jeho budoucím vývoji (Cleveová, 2004). Důležité 

je smutek zpracovat do konce. Dítě si snáze zvykne na nového rodiče nebo kamaráda, pokud 

úspěšně dokončí proces truchlení. Pokud se tak nestane, předčasná náhrada bude jen mírnit 



pocity bolesti ze ztráty. Dospělí často rádi poskytují dítěti náhradu, aby ho neviděli trpět. Její 

účinnost je ale jen mýtus (Levine, Klineová, 2012). 

Není to ale jediný mýtus, který se vyskytuje v souvislosti pomoci dětem vyrovnat se 

se smrtí milovaného člověka. Rodiče si často myslí, že jejich potomek cítí bolest ze smrti až od 

určitého věku, nebo že se přes ztrátu rychle přenese. Někdo si myslí, že ztráta je jen záležitostí 

rodiny a odmítá pomoc odborníků, i když by rodině pomohli se přes smutek přenést snáze 

(Špatenková, Jansa, 2010). Dalším mýtem je pohřbívání bolesti. Přitom tato metoda je vysoce 

neúčinná. Dítě stojí hodně energie, aby pocity neprojevovalo, a navíc se toto potlačování může 

projevit negativně v jeho budoucím životě. Pro dítě je naopak účinné, pokud se naučí bolest 

přijímat po troškách. Uvědomí si, že bolest ho nebude provázet věčně. Proto děti střídají pláč s 

hrou (Levine, Klineová, 2012). 

Někdy se může stát, že se dítě vrátí díky traumatu do předchozí vývojové fáze, nebo 

se naopak jeho vývoj urychlí. Člověk, který s dítětem pracuje, má za úkol určit, jaké situace mu 

katastrofu připomínají a čemu se v jejím důsledku vyhýbá. Terapeutická pomoc by pak měla 

být poskytnuta dítěti, které reaguje neadekvátně vzhledem k závažnosti situace. Je 

doporučováno, aby společně s dítětem chodil na sezení rodič, nebo jiný blízký. Tomu je pak 

mimo jiné poskytováno poradenství týkající se správné komunikace s dítětem. Terapeut by se 

měl před započetím pomoci ujistit, že dítě bude pravidelně docházet na sezení. V opačném 

případě by mohlo dojít k prohloubení traumatu dítěte (Cleveová, 2004). Pro děti (a nejen pro 

ně) mohou být prospěšné skupiny pro podporu zármutku, kde by sdílely pocity s ostatními 

dětmi s podobnou ztrátou (Levine, Klineová, 2012).  

4. 2. Pomoc při nekomplikovaném truchlení 

Všechny děti nepotřebují při truchlení odbornou pomoc. Některé se se ztrátou dokáží 

vyrovnat jen s pomocí okolí, které jim poskytne nezbytnou oporu. Všechny děti ale do jisté 

míry vykazují stejné znaky truchlení jako např. dezorientovanost, nepřítomnost a neschopnost 

udržet pozornost, uzavřenost nebo naopak chaotičnost, upovídanost. Mohou se stát třídním 

šaškem, tyranem nebo mít somatické problémy jako je např. bolest břicha a hlavy. Časté je u 

dětí také pomočování a noční běsy (Goldman, 2015).  

Pro některé dospělé může být truchlení dítěte neúnosné a podvědomě mu nedovolí, 

aby dalo průchod svému smutku a pocitům (Goldman, 2015). Někdy je ale dobré dítě alespoň 

na krátký čas odreagovat a rozptýlit (http://www.prazdnakolebka.cz/). Dospělí by měli vědět, 

stejně jako děti, co je v truchlení normální. Tím se zmenší jejich strach a úzkost. Důležité je pro 



děti vytvořit bezpečné útočiště, kde je dovoleno plakat a vyjadřovat své emoce (Goldman, 

2015). Měla by jim být dána šance mluvit nahlas k zemřelému, starší mohou uvítat psaní 

deníku. Adolescenti by se měli vyhýbat lékům a drogám pro utěšení bolesti 

(http://www.prazdnakolebka.cz/). Nejlepším prvkem pomoci pro děti je hra. Ačkoliv se může 

zdát, že hra dítěti nemůže pomoci, opak je pravdou. Dítě do hraček projektuje svůj zármutek 

bez toho, aby ho muselo přímo pojmenovávat. Za další účinné metody je považováno malování 

a psaní (Goldman, 2015). 

4. 3. Krizová intervence 

Je přirozené, že člověk postižený krizí si nejdříve zkouší pomoci sám nebo s jeho 

blízkým okolím. Každý člověk má vyrovnávací strategie, které mu pomáhají navrátit 

rovnováhu. Mohou být nevědomé (regrese, disociace, skotomizace – člověk není schopen 

vnímat sám sebe) nebo vědomé. Mezi vědomé se řadí pláč, hněv, sdílení problému, 

uvědomování si vlastních potřeb a jejich naplňování, používání vlastních zkušeností nebo 

zkušeností druhých a další. Pokud si člověk v krizi nedokáže pomoci sám, měl by vyhledat 

odbornou pomoc, jakou může být krizová intervence (Vodáčková, 2012). 

Krizová intervence je druh okamžitého zásahu, jehož cílem je poskytovat neodkladnou 

odbornou pomoc člověku, který se ocitne v akutní krizi (Vodáčková, 2012). Zahrnuje 

lékařskou, psychickou, sociální a právní pomoc a bývá časově ohraničena (Špatenková, 2004). 

Může být poskytována i lidem, kteří jsou zdraví a před krizí netrpěli žádnou psychickou či jinou 

poruchou. V akutní krizi se může nacházet pozůstalý, který náhle ztratil blízkého člověka. Tato 

událost se pak řadí do krizí způsobených náhlým traumatizujícím stresorem (Vodáčková, 2012). 

V krizi nedochází nutně k celkovému rozkladu hodnot či schopností, některé z nich 

mohou být zcela nebo částečně zachovány (Cimrmannová, 2013). Cílem krizové intervence je 

především mobilizování těchto schopností, podpora klienta, identifikování problému a 

vytvoření plánu na jeho řešení (Špatenková, 2004). Dá se předpokládat, že nastalá situace je 

pro člověka nová. Je tedy na krizovém interventovi, aby klientovi poskytl bezpečné prostředí, 

kde si bude moci uspořádat novou situaci a začlenit ji do svého života (Vodáčková, 2012). 

4. 3. 1. Práce s pozůstalými v krizové intervenci 

U pozůstalých se často vyskytují různé negativní pocity a proto je potřeba klienta vést 

k tomu, aby se v nich dokázal zorientovat (Vodáčková, 2012). Platí, že čím větší pouto vázalo 



pozůstalého k mrtvému, tím větší a delší bude smutek a truchlení. Smutek se projevuje nejen 

na emocionální, kognitivní a tělesné úrovni, ale i v chování. Do emocionální sféry lze zařadit 

smutek, strach, úzkost, pocity viny atd. V kognitivní úrovni se smutek maskuje za dezorientaci, 

halucinace, nedůvěru či poruchy pozornosti. Po fyzické stránce pak klienti cítí celkovou 

nepohodu. A nakonec se smutek projevuje v chování pláčem, útěkem od reality k drogám či 

projevy suicidálního jednání. Tyto projevy smutku jsou součástí truchlení a často se k nim dále 

přidružují pocity osamělosti, identifikace se zemřelým nebo sociální izolace. Je nutno zdůraznit, 

že výše zmíněné znaky patří do přirozeného procesu truchlení a neměly by se zaměňovat za 

nemoc (Špatenková, 2004).  

Krizová intervence v důsledku ztráty probíhá jen málokdy bezprostředně po úmrtí 

blízké osoby. Lidé si často chodí pro pomoc po delší době, kdy je sužují somatické problémy 

z nevyřešené krize (Kastová, 2010). 

Krizový intervent by měl pozůstalému především pomoci správně zpracovat ztrátu a 

vyjádřit podporu. Úkolem pomáhajícího je nastolit pocit bezpečí a důvěrnou atmosféru. Měl by 

truchlícího obeznámit s přirozenými příznaky truchlení a informovat klienta, že každý truchlí 

jinak. Mělo by být dovoleno projevovat jakékoliv emoce, za předpokladu, že nikdo nebude 

zraněn. Pokud si pozůstalý mrtvého idealizuje, neměl by ho intervent přesvědčovat o opaku. 

Pracovník by měl taktéž umět rozpoznat reálné a domnělé pocity viny (Špatenková, 2004). 

Pokud blízký pozůstalého spáchal sebevraždu, je nezbytné poskytovat oporu a budovat určitou 

míru odstupu od řečí a historek, které by se mohly začít vyskytovat v souvislosti s mrtvým 

(Vodáčková, 2012).  

Může se stát, že krizová intervence nebude probíhat tak, jak by měla z různých 

důvodů. Intervent je buď nezkušený v této oblasti, nebo sám může mít strach ze smrti. 

Nejčastějšími chybami jsou potom obavy ze zmínky o zemřelém (bojí se, aby klienta neranili). 

Snaží se, aby se truchlící nerozplakal, nebo o tématu nemluví naplno a hledá kličky, jak 

problematické výrazy, jako např. smrt, obejít (Špatenková, 2004). 

4. 4. Terapeutická pomoc 

Terapeutická pomoc by měla být klientovi k dispozici, pokud cítí, že jeho truchlení 

neprobíhalo tak, jak by mělo. Terapie začíná ze strany klienta (nebo případně ze strany rodiče 

nebo jiného zástupce pozůstalého dítěte) ve chvíli, kdy si aktivně začne hledat pomoc a uzná, 

že na svůj nebo problém dítěte sám nestačí. Ze strany terapeuta začíná terapie odpovědí na 

dotaz klienta, kdy na něj začíná terapeuticky působit. Tento prvotní kontakt má na klienta velký 



vliv a záleží jen na terapeutovi, zda se mu podaří klienta přivést k terapii, nebo ho odradit. U 

dětí platí tento vliv dvojnásob. Navázání kontaktu se často děje nevědomě, to ale neplatí o jeho 

ukončení. Na konec terapie by měl být klient a obzvláště dětský klient důsledně připravován 

(Pöthe, 2011).  

Terapeutická pomoc a psychosociální podpora má nesmírný přínos pro klienta, který 

se nachází v komplikovaném truchlení a může být podporována psychofarmaky (Malá, 2011). 

Terapie je velmi osobní a náročný proces, v případě dětí ho ale ulehčuje jejich spontánnost a 

kreativita (Pöthe, 2011). 

4. 4. 1. Průběh terapie 

Krizová terapie je zaměřena na zpracování traumatu. Může být časově vyhraněna nebo 

může probíhat bez časového omezení, dokud bude třeba. Pozůstalé dítě většinou za dobu 

pomoci přilne k terapeutovi a dokáže ocenit i pomoc jeho blízkému. Důležité také je, aby rodiče 

docházeli na terapii zároveň se svým potomkem. Terapie by ale měla probíhat odděleně, aby se 

vzájemně nerušili (Cleveová, 2004). S Cleveovou (2004) se v tomto směru shoduje i psychiatr, 

Peter Pöthe (2011), když uvádí, že rodiče, kteří nedocházejí na terapii, ale zároveň by ji 

potřebovali, nemusí dobře chápat vývoj truchlení svého dítěte. Pöthe (2011) upozorňuje i na to, 

aby byla komunikace mezi rodičem a terapeutem na dobré úrovni, jelikož terapeut s dítětem 

vytváří ojedinělý vztah, který z důvodu nevědomé resistence ze strany rodiče nemusí být 

pochopen a v nejhorším případě by byla pomoc ukončena ze dne na den. Pokud by s ukončením 

psychoterapeutické pomoci terapeut nesouhlasil a obával se, že by došlo ke zhoršení stavu 

dítěte, je možné, aby dal svůj názor najevo. (Pöthe, 2011). Kontakt mezi terapeuty dítěte a 

rodiče je také nepostradatelný, dochází totiž k výměně cenných informací a objasnění 

souvislostí (Cleveová, 2004).  

Děti vycítí, že už není všechno jako dřív a stává se, že přijmou zodpovědnost za svého 

rodiče. Tato dospělácká zodpovědnost by měla v důsledku terapie vymizet a dítě by si mělo 

uvědomit, že jeho potřeby jsou také významné. Uleví se taktéž jeho okolí, když vidí, že dítěti 

je pomáháno a tak se můžou další blízcí soustředit na svůj zármutek. Dítě může dále vykazovat 

znaky přílišné veselosti a šaškování, a tím potlačovat svůj smutek ve snaze pomoci svému okolí. 

(Cleveová, 2004). Podobný příklad uvádí i Pöthe, který popisuje chování svého dětského 

klienta a jeho neklidného až šíleného chování. Toto chování se vymykalo kontrole, i přesto, že 

divokost byla součástí jeho osobnosti i před traumatem v důsledku poruchy pozornosti a 



hyperaktivity. Začaly se u něj objevovat náhlé změny nálady, šaškování, nadávání. Snažil se 

rozesmávat maminku, tančil kolem ní a výrazně se o ni začal zajímat (Pöthe, 2011). 

Obava o rodiče se taktéž projevuje tím, že dítě má v průběhu sezení potřebu rodiče 

kontrolovat. Tato nutkavost však v průběhu terapie postupně vymizí. Někdy děti mohou vnímat 

svého rodiče jako selhávajícího nebo zraněného a neposkytujícího ochranu (Pöthe, 2011). 

Domnívám se, že to, jak se dítě k řešení traumatu postaví, velmi záleží na osobnosti 

dítěte, ale také v nemalé míře na jeho věku. Ráda bych vyzdvihla rozdíl mezi dětskými klienty 

Cleveové a Pötheho. U terapie Cleveové, která pracovala s velmi malým dítětem (bylo mu 2,5 

roku a byl o 4 roky mladší, než Pötheovův klient) trvalo delší dobu, než byl chlapec ochoten 

bavit se o smrti a jeho mrtvé mamince a bratrovi. Kdežto starší klient Pötheho se o úmrtí své 

mladší sestry dokázal bavit hned na prvním sezení a dokázal přehrávat nehodu v průběhu hry a 

projektovat svou sestru do hraček. Také se zdály být jeho hry složitějšími. 

Myslím si, že Cleveová, na rozdíl od Pötheho, byla ve své terapii více trpělivá a 

ponechávala dítěti větší prostor na formulování svých myšlenek a emocí, nevnucovala mu 

žádný ze svých názorů na situaci, a proto se přikláním k jejímu způsobu vedení terapie. Naopak 

Pöthe se často nechával unést a za chlapce doříkával věty, které by možná chtěl chlapec říci, 

ale možná také ne, a tím ho mohl ovlivňovat, což mi nepřijde profesionální.  

Cílem terapie je zmírnění traumatu dítěte. Mělo by se naučit přizpůsobit se nově 

vzniklé situaci a ovládat své pocity. Terapeut by si měl uvědomit, kde je hranice dítěte, za 

kterou by neměl jít, nebo alespoň počkat, až na ni bude dítě připraveno, tzn. jeli-li dítě zahlceno 

velkým množstvím pocitů a impulzů, zpracování traumatu se může zastavit. Většinou až na 

konci terapie je dítě připraveno mluvit o mrtvém a o katastrofě, která se udála (Cleveová, 2004). 

Cílem psychoterapie ovšem není jen odstranění nežádoucích emocí, ale také podpora dětského 

klienta v jeho osobnostním a hodnotovém růstu (Pöthe, 2011). 

Je možné, že dítě bude pociťovat hněv a vztek na rodiče, protože už nenaplňuje jeho 

emoční potřeby na úrovni, na které byly uspokojovány před úmrtím rodinného příslušníka, pro 

kterého rodič truchlí. Tento hněv si pak může vybíjet buď na terapeutovi (Pötheho například 

chlapec oslovoval doktore blbečku) nebo formou hry, kdy dochází k demolování a někdy i 

k ničení hraček. Děti mohou svůj hněv, a v návaznosti na něj také zlobení, vyvolávat záměrně, 

aby probudily rodiče k reakci a autenticitě. U dítěte v tomto případě může docházet 

k intrapsychickým konfliktům mezi pasivními rodiči, na které má zlost a zároveň obavou 

z toho, že je ztratí a nikdo ho nebude chránit (Pöthe, 2011). 

Děti do hry také mohou projektovat smrt viníků nehody jakožto odplatu a trest za to, 

že kvůli nim musí trpět (Pöthe, 2011). 



4. 4. 2. Rozdělení časově ohraničené terapie 

Cleveová (2004) rozděluje časově ohraničenou terapii do tří fází: 

Úvodní fáze 

V této fázi je klíčové vyjádřit dítěti psychickou podporu, v jejíž návaznosti se dítě 

postupně uvolní a naslouchá. Terapeut má dát najevo, že v hodinách se mohou vyjadřovat 

pocity bez obav. Předem by ale měly být jasně vysvětlena pravidla, při kterých bude terapeut i 

dětský klient pocity vyjadřovat, tzn. neubližovat si navzájem, nerozbíjet věci apod. Dítě by 

mělo být ujištěno, že mu bude poskytnuta pomoc a za čas se bude cítit lépe (Cleveová, 2004). 

Prostřední fáze 

Terapeut by se měl na začátku této fáze stávat aktivnějším a dítě cíleně vést malými 

kroky k tématům, které s traumatem souvisí. Formou her by měl dítěti naslouchat a přiblížit 

ho k tomu, co se stalo. Zpočátku do her dítě nepromítá sebe samo, ale postupem času se to 

mění a hračkám připisuje svoje vlastnosti nebo situaci, ve které se nachází. Terapie je, 

obzvlášť pro malé dítě, velmi náročná a je dobré citově vypjaté pasáže prolínat méně 

náročnými chvilkami (Cleveová, 2004).  

Závěrečná fáze 

Tato část terapie je ze všech nejnáročnější. Dítěti se nechce terapii ukončit, a to samé 

může platit o terapeutovi, obzvláště když mezi nimi vznikne silnější pouto. Je nutné včas 

upozornit rodiče i dítě, kdy terapie končí a připomínat jim to v posledních několika sezeních. 

Důležité je trvat na přesně stanoveném počtu hodin, protože kdyby došlo k navýšení počtu 

sezení, dítě pochopí, že došlo k porušení dohody a mohlo by to brát jako naději na pokračování 

terapie. Důležité je na konci terapie shrnout, jaký pokrok dítě udělalo (Cleveová, 2004). 

4. 4. 3. Terapie s pískem 

Terapie s pískem bývá označována dvěma názvy, sandplay nebo sandtray terapie 

(www.sandtray.cz). Myšlenka těchto metod je postavena na práci s pískem a figurkami, při 

které klient nemusí zbytečně mluvit a svoje pocity projektuje do hraní v písku. Pomocí této 

metody může terapeut s klientem zjistit příčiny problémů a pracovat na změně v bezpečném 

prostředí. Nejčastěji se používá u dětí, které prošly traumatizující událostí. Není ale neobvyklé, 

pokud ji využívají dospělí, zejména ti, kteří mají problém v komunikaci a v navázání vztahu.  

Pokud je klient připraven udělat změnu na pískovišti, většinou ji udělá i v reálném životě. Práce, 

kterou klient za sezení vytvoří, je vyfocena, aby se mohl k obrazům vracet (http://domus-

http://domus-cpr.cz/


cpr.cz/). Díky této terapii klient poznává svůj vnitřní svět a symboly, a tím lépe poznává sebe 

sama (http://www.sandtraytherapyinstitute.com/). Sama Cleveová ve své terapii používá 

metodu hraní v písku. 

Existují ale také malé odlišnosti mezi vedením těchto dvou terapií. Terapeut, který 

používá metodu sandplay, je v průběhu sezení méně aktivní, spíše pozoruje klienta a pokouší 

se nahlédnout do jeho nitra. Terapeut neinterpretuje proces po každém sezení, ale až 

s odstupem. Také často využívá klientovu fantazii, sny a imaginaci. Kdežto metoda sandtray je 

založena na tom, že terapeut je v sezení více aktivní a zapojuje se do komentování toho, co se 

děje na pískovišti (www.sandtray.cz).  

http://domus-cpr.cz/
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5. Kdo a co pomáhá 

V této kapitole se zabývám tím, kdo konkrétně pozůstalému dítěti pomáhá. Popisuji 

úlohu poradce pro pozůstalé a vybrané organizace, které se taktéž angažují v pomoci 

pozůstalým dětem nebo dospívajícím. Zmiňuji zde i význam rituálů, které v procesu truchlení 

sehrávají významnou roli.  

5. 2. Poradce pro pozůstalé 

Poradcem pro pozůstalé se většinou stávají odborníci z řad psychologů, sociálních 

pracovníků, duchovních, lékařů apod. (Špatenková, 2013). Tito lidé jsou profesionály a měli by 

být v této problematice odborně vzděláváni. Nemalou roli ale hrají i tzv. laičtí poradci, kteří 

mohou taktéž poskytnout oporu truchlícímu (Špatenková. 2013). Mezi těmito dvěma skupinami 

poradců ale existují velké rozdíly, které bych tu chtěla nastínit.   

Laičtí poradci mohou být rekrutováni z řad dobrovolníků, kteří si obdobnou ztrátou 

sami prošli a rozhodli se pomáhat jiným. Stává se, že mohou být lepšími poradci než 

profesionálové. Neznamená to ale, že se nemusejí dále vzdělávat. Měli by absolvovat alespoň 

kurz zaměřený na poradenství. Nevýhodou tohoto poradenství může být překračování hranic, 

neschopnost rozlišit komplikované truchlení a následně s ním pracovat (Špatenková, 2013). 

V Austrálii, Severní Americe a v západní Evropě existují již řadu let speciální školící centra, 

která nabízejí kurzy pro budoucí poradce pro pozůstalé a celostátně uznávanou zkoušku. V ČR 

poprvé proběhl obdobný kurz v roce 2013. Tento kurz měl rozsah 81 teoretických hodin a 40 

hodin praktické výuky. Jeho absolvent je nositelem profesní kvalifikace poradce pro pozůstalé. 

K 22. září 2014 je v ČR kvalifikováno 51 poradců pro pozůstalé (Ministerstvo pro MR). 

Profesionální model v poradenství se zdá být nejoptimálnější a nejúčinnější. Tato 

oblast ovšem vyžaduje specifické znalosti a dovednosti. Důležitým faktorem je také osobnost 

poradce a jeho přístup ke klientovi (Špatenková, 2013).  

I přesto, že je zdůrazňováno vzdělání poradce, někteří autoři uvádějí, že dobrého 

poradce dělají především jeho vlastnosti a osobní zkušenosti se smrtí. Stává se průvodcem 

klienta, vytváří mu bezpečné prostředí a vysvětluje mu, co se s klientem právě děje. Měl by 

mimo jiné umět dobře rozeznat symptomy nekomplikovaného a komplikovaného truchlení a 

práva pozůstalých (Špatenková, 2013). Cleveová (2004), která se ve své publikaci věnuje 

zejména komplikovanému truchlení, uvádí, že pomoc by měla být poskytována od terapeuta, 

který je vzdělán v psychologii. Měl by být schopen dobře rozeznat své pocity od pocitů dítěte 

a nepřisuzovat dítěti své emoce, které by se u něj nemusely vyskytovat. Zároveň by měl být 



odvážný a nebát se s dítětem mluvit o životě před úmrtím blízkého a o smrti samotné. Dítě by 

na terapeuta nemělo příliš přilnout (Cleveová, 2004). 

Nezbytná je taktéž, ať už pro laika nebo profesionála, supervize a péče o sebe sama. 

Supervize je zejména důležitá pro začínající a laické poradce. Měli by si být jisti, že vše dělají 

správně – ne příliš soucitně, ale ani odtažitě a objektivně. Poradce nebo terapeut by však měl 

ke klientovi přistupovat s jistým odstupem, jeho práce by neměla jít za jeho hranice a neměl by 

jí obětovat celý svůj život, jinak hrozí syndrom vyhoření. (Špatenková, 2013). 

5. 3.  Vybrané organizace pomáhající pozůstalým v ČR 

Při zpracování této podkapitoly jsem si uvědomila, že v ČR existuje relativně značné 

množství poraden nebo sdružení, které jsou specializované na pomoc pozůstalým. Často jsou 

součástí hospicových zařízení. Chtěla bych tu některé z nich zmínit a popsat jejich působení. 

Alej 

Poradna Alej je součástí domácího hospice. Poskytuje odborné a základní sociální 

poradenství pro umírající, pečovatele o umírající a nevyléčitelně nemocné a pro pozůstalé 

(www.hhv.cz).  

Cesta domů 

Toto občanské sdružení se věnuje hlavně umírajícím, nevyléčitelně nemocným a jejich 

rodinám. Mezi služby, které poskytuje, se řadí mimo jiné domácí hospic, poradna a služby pro 

pozůstalé. Jednou za měsíc pořádá setkání v klubu Podvečer, kam mohou pozůstalí zajít a 

podělit se o své vzpomínky s lidmi, které sdílí podobnou zkušenost. Poradna slouží především 

pro individuální setkání se sociální pracovnicí. Součástí Cesty domů je také veřejná knihovna 

specializovaná na paliativní péči a hospicovou tématiku, ze které jsem sama čerpala informace 

do mé práce (www.cestadomu.cz). 

  

http://www.hhv.cz/
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Jinej svět 

Jinej svět je mladá nezisková organizace, a to nejen po stránce jejího založení. U zrodu 

stál tým studentů především sociální práce, které spojoval zájem na pomoci pozůstalým dětem 

a mladým lidem. Jejich cílem je vytvořit místo pro sdílení zážitků se smrtí, podporovat 

pozůstalé v tom, aby si hledali způsob truchlení jim vlastní, pomoc rodině a dalšímu okolí a 

v neposlední řadě informovat veřejnost o problematice umírání. Pomoc této organizace spočívá 

zejména v poskytování informací a sdílení zkušeností prostřednictvím diskuzního fóra. Zaujala 

mne funkce Never sent letter, která uživateli umožňuje napsat dopis člověku, kterému ho poslat 

nemůže, nebo nechce. Dále organizace Jinej svět poskytuje zprostředkování odborné pomoci 

od psychiatra po sociálního pracovníka (www.jinejsvet.cz). 

Vigvam 

Tato poradna se soustřeďuje výhradně na děti a jejím posláním je osvětlit a pochopit 

dítěti nastalou situaci. Současně komunikuje s rodinou a školou, kterým pomáhá pochopit, co 

dítě prožívá a jak k němu přistupovat, aby se následky neprohlubovaly. Poradna Vigvam stála 

také u zrodu krátkometrážního filmu o úmrtí v rodině, který popisoval, jak se se ztrátou její 

členové vyrovnávali (www.poradna-vigvam.cz). 

Dále bych ráda zmínila internetový portál www.umirani.cz., kde lze najít mnoho 

informací týkající se umírání a smrti. Lze tu najít různé články na toto téma, internetovou 

poradnu, rady v oblasti administrativy (žádosti o příspěvek na péči, vdovské a sirotčí důchody 

atd.), domácí péče, truchlení apod. (www.umirani.cz).  

5. 1. Rituály a jejich význam 

Domnívám se, že rituály hrají v životě pozůstalého člověka důležitou roli. Díky nim 

se můžeme se zemřelým naposledy rozloučit nebo nám umožňují na mrtvého vzpomínat, a tím 

si ho uchovat ve svém srdci. Rituály mají léčebný účinek, obzvláště v nejtěžších životních 

chvílích (Nováková, 2010).  

Jedním z rituálů týkajících se smrti je pohřeb. Jeho prostřednictvím se můžeme se 

zemřelým rozloučit a uzavřít jednu kapitolu našeho života. Tím, že je smrt v dnešní společnosti 

stále hojně tabuizována, může někdo dojít k názoru, že dítě by za žádných okolností nemělo 

chodit na pohřeb. Tabuizace smrti vede k neschopnosti naučit se truchlit a k následným 

psychickým problémům (Vojtíšek, 2012). Jak se ovšem prokázalo, pro dítě je většinou 

http://www.umirani.cz/
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prospěšnější, když se pohřbu zúčastní. Musí to ovšem samo chtít. Pokud dítě na pohřeb 

dostatečně připravíme, zodpovíme pravdivě všechny jeho otázky a vytvoříme atmosféru, ve 

které se bude cítit přijímáno, budeme zároveň podporovat jeho duchovní a citový růst, protože 

mu dovolujeme podílet se na vzpomínání (Goldman, 2015). 

Rogge (2005) uvádí příklad holčičky, které nebylo dovoleno, aby se zúčastnila pohřbu 

svého dědečka, i když si to velmi přála. Po nějakou dobu opakovaně inscenovala jeho pohřeb. 

Hra se sice po určité době stala méně častou, ale její matka cítila, že tato záležitost stále čeká 

na dořešení. Za dva roky umřela i její babička a matka se rozhodla, že dceru tentokrát na pohřeb 

vezme. Dívka celou záležitost vzala klidně a zároveň s babičkou se rozloučila i se svým již 

dříve zemřelým dědečkem. Holčička i matka pocítily úlevu, že je konečně vše vyřešeno (Rogge, 

2005).  

Goldmanová (2015) upozorňuje i na důležitost jiných rituálů než jen pohřeb. Dětem 

pomáhá, když si zemřelého mohou nějakým způsobem připomínat. Při úmrtí kamaráda uvádí, 

že je dobré vzpomínat na mrtvého například prováděním jeho oblíbených aktivit. Děti si mohou 

přinést fotku a vyprávět nějaký příběh o zemřelém příteli, nebo třeba vařit oblíbené jídlo 

zesnulého (Goldman, 2015). 

Rogge (2005) zmiňuje, že ve vzpomínání pozůstalých pomáhá např. vystavení fotky 

mrtvého nebo rozhovor, díky němuž se může truchlícímu dítěti ulevit od stesku a smutku 

z odloučení. Díky rituálům pozůstalý pociťuje podporu. Pomáhají mu na jeho cestě truchlením 

(Rogge, 2005). 

V období truchlení jsou prospěšné i rodinné rituály, kdy dochází ke vzájemnému 

sdílení vzpomínek, řešení problémů spojených s úmrtím, ale i s výměnou zkušeností, které, 

podle mého názoru, mohou být prospěšné zejména pro mladší členy rodiny, jako jsou děti a 

dospívající (Špatenková, 2013). 

Nováková zmiňuje jako alternativu k rituálům tzv. knihy života nebo memory boxy, 

do kterých si pozůstalý ukládá fotografie nebo cokoliv, co mu zemřelého připomíná (Nováková, 

2010). Tyto pomůcky člověku pomáhají vytvořit si a udržet pravdivý a realistický pohled na 

zemřelého (Špatenková, 2013). 

Nováková (2010) píše, že jakmile krize pomine, často se vytratí i rituály a většinou 

jsou hodnoceny pozitivně (Nováková, 2010). 

 

 



6. Negativní důsledky ztráty 

V následující kapitole se zaměřuji na negativní následky ztráty. Pozůstalý se může 

ocitnout v krizi nebo prožívat trauma, které se při zanedbání může rozvinout v posttraumatickou 

stresovou poruchu.  

6. 1. Krize 

Krize je „subjektivně ohrožující situace s velkým dynamickým nábojem, potenciálem 

změny. Bez ní by nebylo možné dosáhnout životního posunu, zrání.“ (Vodáčková, 2012, s. 28). 

Při krizi dochází k selhání adaptačních mechanismů a člověk je nucen hledat nové způsoby 

řešení, protože předchozí již nefungují. Častým průvodním znakem krize je úzkost nebo panika, 

která jedince ochromuje. Po čase buď sama odezní, nebo se může podílet na vzniku 

psychických problémů. Stává se, že truchlící člověk si prochází krizí identity a jeho život se od 

základů mění. Jelikož se se ztrátou není schopen dostatečně rychle vyrovnat, nachází se v krizi. 

Dítě nebo dospívající se musí naučit oprostit se od společného já, které tvořili společně se 

zemřelým a najít cestu ke svému individuálnímu já. Krize, pokud je správně zpracována, může 

mít pro člověka i přínos. (Kastová, 2010).  

6. 2. Trauma 

Přesnou definici traumatu je těžké určit. Většinou je za trauma považována událost, 

která jej způsobila (Levine, Frederick, 2011) a „která přesahuje rámec běžné lidské zkušenosti 

a která by značně rozrušila téměř každého.“ (Diagnostic Statistic Manual in Levine, Frederick, 

2011, s. 42). Traumatizovaná osoba má pocit, že nemá situaci pevně v rukou a proto se jí boří 

dosavadní smysl života a jeho hodnoty, nechápe, co se s ní děje a proč se to děje právě jí. 

(Mareš, 2014). Protože je definice nejednoznačná, je těžké dítěti nebo dospělému určit správnou 

diagnózu (Levine, Frederick, 2011). Trauma přichází náhle a nečekaně. Nelze se na něj 

připravit (Levine, Klineová, 2012). 

Typickou reakcí pro trauma v důsledku ztráty je panický strach, dítě je o traumatu 

často neschopno mluvit. Doprovodným příznakem je taktéž smutek. Dítě nebo adolescent ze 

sebe často ventiluje zlost agresivitou na sobě nebo okolí. Tvrdí, že úmrtí blízkého je jeho vina, 

nebo že měl umřít on. Trauma se postupem času může zhoršovat a přejít do posttraumatické 

stresové poruchy nebo zdravotních obtíží (Levine, Klineová, 2012). 



6. 3. Posttraumatická stresová porucha 

Výskyt traumatu u dětí se různí a záleží na faktorech jako je věk či předešlá traumata. 

Platí, že čím je dítě mladší, tím pro něj může být více situací traumatizujících. Je to z toho 

důvodu, že nemají dostatečně vyvinutou nervovou soustavu a nedisponují dostatečnými 

schopnostmi bránit se. Dospělí si kolikrát neuvědomují, že i malá a pro ně bezvýznamná 

situace, může dítěti způsobit nečekané obtíže (Levine, Klineová, 2012). 

Teprve nedávno bylo zjištěno, že také děti a dospívající mohou trpět posttraumatickou 

stresovou poruchou. Odborníci i laická veřejnost byli toho názoru, že děti nemohou být 

traumatem poškozeny, a že dítě na trauma zkrátka zapomíná. Pokud ale dítě přeci jenom 

vykazovalo známky PTSD, byly připisovány rodičům, kteří na ně údajně měli přenášet své 

negativní emoce a vzpomínky. Teprve roku 1956 byla uveřejněna práce, která se zabývala 

stresem u dětí. Vědci ale nezjišťovali potřebné informace přímo od dětí, ale od jejich rodičů. 

Postupem času však docházelo ke změně a děti už byly aktivně zapojovány do výzkumu 

dětského traumatu a stresu. Průkopnicí ve zkoumání posttraumatické stresové poruchy u dětí 

byla psychiatrička Lenore  Terrová, která prováděla mnoho výzkumů týkajících se dětí 

s traumatickým zážitkem a potvrdila, že PTSD se u dětí a dospívajících vyskytuje velmi často 

(Porterfieldová, 1997). 

 V současné době už víme, že posttraumatická stresová porucha se týká jak dospělých, 

tak dětí. Děti, na rozdíl od dospělých, si ale traumatickou událost dokáží více vtisknout do 

paměti a bývá pro ně mnohem živější. Děti také může událost zasáhnout pouze z doslechu, když 

se zprostředkovaně dozví například o násilné smrti někoho blízkého (Malá, 2011). Traumatické 

události, jakou je mimo jiné i ztráta rodičů, má na vývoj dítěte nesmírný vliv po jeho psychické, 

fyzické a sociální stránce. Zasahuje také jeho myšlení a chování (Levine, Klineová, 2012). 

Obtíže se projevují v učení, kdy může mít dítě problémy s pozorností a pamětí. Děti, které si 

tímto prošly, mohou být nezdravě závislé, úzkostné, nebo naopak agresivní, sebepoškozující či 

otupělé a vyhaslé (Praško, Vyskočilová, 2012). Mají problémy i s jednoduchými činnostmi jako 

je např. zavázat si tkaničky, počítat do deseti apod. Objevuje se zhoršení v oblasti imaginace, 

logických operací. Nejen děti, ale také adolescenti nejsou schopni rozeznat motivy a záměry 

druhých. Dochází k redukci empatie a celkové behaviorální regresi. Na rozvoj posttraumatické 

stresové poruchy má zřejmě vliv i výskyt psychopatologie v rodině nebo u dítěte před 

traumatizující událostí. Děti na trauma reagují opakovanou hrou, kresbou či opakováním nebo 

znovuprožíváním dojmů. Může docházet k regresi, kdy se dítě vrátí na předchozí vývojovou 

úroveň. U starších dětí a adolescentů se pak vyskytuje pocit, že událost nemůže být skutečná, 



zvaná derealizace. Objevují se i stavy depersonalizace – člověk má pocit, že jeho pocity nejsou 

reálné nebo že patří někomu jinému (Malá, 2011). 

6. 3. 1. Definice 

„Posttraumatická stresová porucha (PTSD) vzniká jako opožděná nebo prodloužená 

reakce na stresovou událost nebo situaci (krátce nebo dlouho trvající) neobvykle hrozivého 

nebo katastrofického rázu, která pravděpodobně u každého vyvolá pronikavou tíseň.“ (Praško, 

Vyskočilová, 2012, s. 25). Jejím důsledkem je soubor příznaků, které člověku mohou negativně 

ovlivňovat život (Porterfieldová, 1997). 

6. 3. 2. Příznaky 

Příznaky posttraumatické stresové poruchy mohou být zpočátku lehce zaměnitelné za 

reakce na jakoukoliv stresující a ohrožující událost, pokud ale tyto příznaky přetrvávají déle 

než 3 měsíce, hovoří se o posttraumatické stresové poruše (Praško, Vyskočilová, 2012). Některé 

zdroje dokonce uvádějí časové rozhraní jednoho měsíce (www.portal.cz). Příznaky se mohou 

lišit a každé dítě může trauma prožívat jinak. Projevy se taktéž různí podle vývojových fází 

(Levin, Klineová, 2012). Příznaky se zpravidla rozdělují do následujících čtyř skupin. 

První skupinou jsou dotírající vzpomínky a sny. Tyto projevy jsou charakteristickými 

příznaky posttraumatické stresové poruchy a jsou doprovázeny zrakovými, tělesnými nebo 

sluchovými představami. Dále se u člověka mohou vyskytovat flashbacky, které ho přivádějí 

zpět do traumatické události. V důsledku těchto flashbacků se objevují negativní pocity a někdy 

mohou být tak silné, že má trpící pocit, jako by celou traumatickou situaci prožíval znovu. 

Vzpomínky na událost nebývají celistvé, ale zato jsou velmi živé a u dětí se vyznačují 

opakovanou hrou (www.portal.cz). Celá událost se může také vyskytovat ve snech, které 

vyvolávají úzkost až děs. V těchto nočních můrách buď dochází k znovuprožívání, nebo je 

událost zakódována v symbolech. U dětí se ve snech většinou objevují příšery, které jim chtějí 

ublížit. Trpící se pak budí zpocený, vyděšený a lapající po dechu (Praško, Vyskočilová, 2012). 

Porterfieldová (1997) dále uvádí příznaky jako mluvení ze spaní a náměsíčnost (Porterfieldová, 

1997). 

Za druhou skupinu je považována ztráta pozitivních emocí. Z člověka se vytrácejí 

pocity, jako je radost a pocit štěstí. Nedokáže se na nic těšit a naopak je skleslý, znuděný, 

znechucený, smutný a může prožívat pocit prázdnoty. Těžko se soustředí a činnosti vykonává 
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rutinně. Často záměrně ani nechce pociťovat pozitivní emoce. Někteří trpící tvrdí, že dokonce 

necítí vůbec nic. Adolescenti ani děti si nedokáží svůj budoucí život představit pozitivně. Mají 

pocit, že je nic dobrého nemůže čekat (Malá, 2011). Neplánují, protože si myslí, že stejně brzy 

umřou (Porterfieldová, 1997). Ztrácí naději, jsou zoufalí, vzdávají se (Malá, 2011). Trpící se 

většinou snaží veškeré emoce vytlačit a nemyslet na ně. To je ale velice náročné a způsobuje to 

únavu a vyčerpání. V návaznosti na potlačení emocí a vyčerpání se u některých lidí může 

objevit i deprese. Trpící má pak výčitky, že události mohl předejít, zabránit nebo ji alespoň 

částečně změnit. U pozůstalých může docházet k výčitkám, že měli umřít oni (Praško, 

Vyskočilová, 2012).  

Třetí oblast je charakteristická vyhýbáním se situacím, které připomínají trauma. Je to 

způsobeno tím, že cokoliv co trauma připomíná, vede k prožívání negativních emocí. Trpící 

nechce vést o traumatické události rozhovor, nebo se koukat na film, kde by k něčemu 

podobnému mohlo dojít. Pokud dítě zažilo např. autonehodu, při které mu zemřel blízký člověk, 

bojí se jezdit dopravními prostředky (Porterfieldová, 1997). Bohužel často dochází také 

k vyhýbání se lidskému kontaktu až k úplné izolaci, protože trpící mohou mít pocit, že je někdo 

zradil (Praško, Vyskočilová, 2012). Děti mohou ztrácet své kamarády a adolescenti mohou 

přerušovat kontakty se svými vrstevníky (Malá, 2011). V důsledku toho pak mohou někteří 

dospívající najít útěchu v drogách nebo alkoholu (Praško, Vyskočilová, 2012). Některé děti 

mohou mít naopak strach být samotné nebo mohou trpět strachem ze tmy, který se před 

traumatem nedostavoval (Porterfieldová, 1997). Lidé postižení silným traumatem někdy také 

odmítají převzít odpovědnost za jiné lidi, jelikož se obávají, že by jim nemohli poskytnout 

dostatečné bezpečí (www.portal.cz).  

Do čtvrté skupiny spadá zvýšená tělesná a psychická vzrušivost. Typická je pro ni 

podrážděnost. Trpící lidé se nemohou soustředit a podrážděnost jim také zabraňuje usnout, nebo 

mít kvalitní spánek. Jsou lekaví, ostražití, nedůvěřiví, výbušní. Kvůli tomu se mohou lehce 

dostat do konfliktu s ostatními lidmi, anebo kvůli neschopnosti soustředit se, klesá jejich 

výkonnost. Dochází k nadměrné bdělosti, bojí se, že se zase může něco stát. Tito lidé jsou 

obzvlášť citliví na hluk, ale nepříjemné pocity v nich mohou vzbudit i různé pachy nebo světla 

(www.portal.cz). U dětí se mohou začít vyskytovat poruchy chování a s tím zhoršení školních 

výsledků nebo mohou být agresivnějšími (Porterfieldová, 1997). Nadměrná tělesná vzrušivost 

je pak charakterizována bolestí hlavy, břicha, pocením, bušením srdce, pocity na zvracení, 

třesem a dalšími somatickými obtížemi (Praško, Vyskočilová, 2012). Často vznikají různé fobie 

a objevuje se strach se situací, které před tím byly neutrální. Děti mohou mít také hrůzu 
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z odloučení a mají touhu být v neustálém kontaktu s rodičem. To se projevuje např. spánkem 

v rodičově posteli (Malá, 2011). 

U dětí je také častým příznakem regrese. Pokud už dítě před traumatem mluvilo 

srozumitelně, může se opět dostat do fáze šišlání a žvatlání. Menší děti mohou přestat mluvit 

úplně. Někdy se dítě začne znovu pomočovat, nebo si bere hračky do postele, cucat palec. Stává 

se, že může být obelháno vlastní pamětí. Může vyprávět události, které se v minulosti nikdy 

neodehrály, nebo si zážitky pestře přibarvuje. Může také ztrácet pojem o čase. Nic z toho ovšem 

nedělá záměrně, je to jen odraz jeho vnitřního vnímání (Porterfieldová, 1997). 

Obecně platí, že děti do 6 let mají zvýšenou úzkost ze separace, z neznámých situací 

a cizích lidí. Trpí také psychosomatickými obtížemi (Malá, 2011). U menších dětí dochází ke 

změně rytmu spánku či nečekaným emocionálním výlevům Mohou mít nepřítomný výraz 

v obličeji nebo prázdný pohled. Mohou být hyperaktivní, nebo naopak stydlivé až izolované 

(Levine, Klineová, 2012).  

Od 7 do 12 let prochází školními neúspěchy a můžou být více agresivní. Tyto děti 

zpracovávají trauma ve světě fantazie, kde dochází k pozměňování scénáře. Vyskytují se pocity 

viny a psychosomatické potíže (Malá, 2011). Mohou začít trpět fobií ze školy nebo mít pocity 

viny či hanby. Někdy se objevuje touha po pomstě (Levine, Klineová, 2012). 

 Od 13 let do mladé dospělosti mohou vykazovat znaky suicidálního a 

autodestruktivního chování. Ztrácí perspektivu a izolují se od svých vrstevníků a dalšího okolí 

(Malá, 2011). Typické je používání návykových látek nebo záškoláctví (Levine, Klineová, 

2012). 

Velmi záleží také na tom, v jaké fázi intelektového a kognitivního vývoje se dítě 

v době prožívání traumatu nachází. Následky události se liší podle resilience, nebo-li odolnosti 

dítěte a jeho vulnerability, tedy zranitelnosti. Aby děti a adolescenti mohli úspěšně zvládnout 

traumatickou událost, je důležitá také podpora rodiny, vrstevníků, širšího okolí a případně 

terapeuta (Malá, 2011). 

  



7. Pozitivní důsledky ztráty 

V poslední kapitole popisuji pozitivní následky ztráty. Chtěla bych tím upozornit na 

to, že negativní životní události nemusí nutně znamenat propad na samé dno, ze kterého se 

člověk už nevymaní. Je-li ztráta správně zpracována, může vést k růstu a pozitivním změnám 

(Špatenková, 2004). Člověk může začít jinak chápat sám sebe nebo se naučit nové strategie 

k řešení určitých situací. (Kastová, 2010). Důležité je ale pochopit, že prožívání traumatu je 

velmi zatěžující a přináší s sebou zneklidňující nebo stresující pocity a situace. Nikdo nechce 

trpět a ne každý je schopen vytěžit z nepřízně pozitiva (Stephen, 2014). 

7. 1. Posttraumatický růst 

Ačkoliv se to může zdát paradoxní, traumatická událost jako je smrt blízkého, nemusí 

mít na dítě (ale i dospělého jedince) jen negativní vliv. Smrt člověka a jakékoliv jiné trauma 

může život pozůstalého ovlivňovat dokonce i pozitivně. Mezi vědce, kteří se jako první 

zabývali pozitivními důsledky negativních událostí, se řadí lékař a zakladatel logoterapie V. 

Frankl. V českém prostředí povědomí o pozitivních následcích traumatu zatím není hluboce 

zakořeněno. V zahraničí je ale situace jiná. V 90. letech 20. století byl založen výzkumný proud, 

který zkoumá pozitivní změny traumatické události (Mareš, 2012). Zahraniční literatura také 

obsahuje více informací o posttraumatickém růstu. 

Rozvoj následkem krize nebo traumatu se nemusí zákonitě objevit u všech lidí, kterým 

se v životě přihodilo něco špatného, stejně tak jako se pozitivní změny neobjeví ze dne na den. 

Je to dlouhodobý proces, někdy celoživotní. Také není obvyklé, aby jedinec postižený negativní 

životní událostí byl schopen rozvoje dosáhnout sám. Většinou je k tomu zapotřebí odborník, 

který mu je na jeho cestě překonávání traumatu průvodcem. Mít k dispozici odborníka ovšem 

také nezaručí jistý úspěch. Aby mohla osobnost postiženého dále růst, musí jedinec do svého 

rozvoje investovat pevnou vůli, nebát se obětovat něco ze sebe, ale hlavně musí chtít 

(Cimrmannová, 2013). Dalšími faktory, které hrají roli v prožívání traumatu a v jeho následném 

růstu, jsou rodinné zázemí a kulturní a rasová identita (Preiss, 2009). 

V roce 2004 byla provedena studie, která mapovala životní osudy 700 velmi 

úspěšných žen a mužů, kteří se nějakým způsobem proslavili. Bylo zjištěno, že tyto osobnosti 

měly velice těžké dětství kvůli somatickým obtížím nebo díky špatným, stresujícím rodinným 

poměrům. Bohužel ale nelze tuto studii považovat za příliš objektivní, jelikož nebyly porovnány 

somatické či jiné problémy s běžnou populací (Mareš, 2012). 



7. 1. 1. Terminologie a definice 

Jelikož je většina textů o posttraumatickém růstu psána v angličtině, uvedu několik 

termínů v tomto jazyce. Angličtina, na rozdíl od jazyka českého, nabízí širokou škálu výrazů. 

Vyberu jen pár příkladů. Nejčastějším je posttraumatic growth, pro který se vžila zkratka PTG 

a zároveň je v poslední době používán nejčastěji. Do češtiny je překládán jako posttraumatický 

rozvoj nebo posttraumatický růst. Dalšími termíny jsou pak např. positive psychogical changes 

(pozitivní psychologické změny), stress-related growth (rozvoj navozený stresem) nebo 

flourishing (rozkvétání jedince) (Mareš, 2012). 

Definici si vypůjčím od českého psychiatra Marka Preisse, který posttraumatický růst 

popisuje jako „prožitek pozitivní změny, která pro některé osoby znamená radikální osobní 

vývoj, vyvstávající ze zápasu jedince s vysoce náročnými životními okolnostmi“ (Preiss, 2009, 

s. 8). Ten také uvádí, že se posttraumatický rozvoj může objevit v průběhu času a je možné ho 

měřit (Preiss, 2009). 

7. 1. 3. Oblasti posttraumatického růstu 

Preiss (2009) ve svém článku tvrdí, že posttraumatický růst můžeme rozdělit do 

několika oblastí (Preiss, 2009):  

První kategorií jsou vztahy s dalšími lidmi. Projevuje se lepším pochopením druhých 

a jejich potřeb, lepším vcítěním, zapojením dalších lidí do života traumatizovaného člověka a 

obecně zlepšením mezilidských vztahů (Preiss, 2009). Lidé, kteří si prošli traumatickou 

událostí, popisují, že si více cení svých přátel a rodiny, zvýšila se jejich soucitnost vůči ostatním 

lidem a více touží po intimních vztazích (Stephen, 2014). 

Další pozitiva lze objevit v naskytnutí nových životních možností. Jedinec si může 

najít nové zájmy a příležitosti. Může se také naučit, jak lépe hospodařit s časem (Preiss, 2009). 

Třetí oblastí je osobnostní růst. Změna se může projevovat vyšším sebevědomím 

oproti stavu před traumatem a ve zlepšení zvládat životní nesnáze (Preiss, 2009). Lidé mohou 

změnit pohled na sebe samého. Mohou se stát moudřejšími, vděčnějšími nebo silnějšími po 

osobnostní stránce nebo snáze přijímat své limity a zranitelnost (Stephen, 2014). 

Následuje skupina, která je charakterizována spirituální proměnou. Člověk 

zaznamenává růst v chápání svých duchovních potřeb i duchovních potřeb druhých lidí. Stává 

se, že trpící vychází z traumatu s posílenou vírou (Preiss, 2009). 



Poslední skupinu Preiss (2009) nazývá oceněním života. Jedinec přemýšlí o svém 

životě, hodnotí ho. Zjišťuje, co je v jeho životě důležité a bez čeho se obejde. Uvědomuje si, 

jaké možnosti mu život dává (Preiss, 2009). Lidé také často popisují změnu jejich životní 

filozofie. Dokáží lépe ocenit každý nový den, méně lpí na materiálních věcech nebo jsou 

schopni žít více přítomností než lidé, kteří si těžkou životní situací neprošli (Stephen, 2014). 

Je mi líto, že v českém prostředí není tomuto tématu věnováno tolik pozornosti, kolik 

by si určitě zasloužilo. Myslím si, že by bylo přínosné o něm vědět více, aby byli odborníci 

připraveni pomáhat klientům i s jejich následným rozvojem po traumatické události. 

7. 1. 4. Posttraumatický rozvoj u dětí a dospívajících 

Přestože je smrt blízkého člověka traumatickou událostí, někteří lidé u sebe 

zaznamenávají pozitivní změny. Často prohlašují, že se stávají lepšími lidmi. Během procesu 

růstu dochází k integraci frustrací a člověk se musí vypořádat se svými potřebami. V důsledku 

toho se člověk stává méně narcistickým a dokáže se jednodušeji přizpůsobit požadavkům 

prostředí (Znoj, 2005). Pozůstalí popisují, že se dokáží lépe vyrovnat se znepokojivými pocity 

(Znoj & Grawe, 2000; Znoj & Keller, 2002 In: Znoj, 2005).  

Podle Mareše (2014) jsou pozůstalé děti a dospívající poznamenáni zvýšenou 

psychickou citlivostí a zranitelností. Díky ztrátě mohou rychleji dospět k osobnímu růstu. Děti, 

které prožily traumatickou událost, jsou nadále více odolné vůči nepříznivým životním situacím 

(Mareš, 2014). Aldwinová a Suttonová tvrdí, že pro úspěch dětí, které osobně prožívají trauma, 

je klíčové to, že v těchto stresových situacích utíkají od problému zaměřením se na kreativní 

nebo vědecké aktivity. Podmínkou ovšem je, že tyto děti musí být zároveň inteligentní (sec. cit. 

Aldwinová, Suttonová In: Mareš, 2012). Názory jsou ale i takové, že když má dítě předpoklad 

v něčem vyniknout, je pro něj v jistém smyslu prospěšné prožívat trauma, „naučit se 

samostatně analyzovat a hodnotit situace, dává mu příležitost ignorovat převládající názory, 

oprostit se od společenských konvencí“ (Mareš, 2012, s. 91).  

  



Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo formulovat vhodné formy pomoci pozůstalému dítěti 

nebo dospívajícímu. Snažila jsem se vycházet z vývojových stadií jedince a na jejich základě 

popsat truchlení u těchto cílových skupin.  Zaměřila jsem se taktéž na proces truchlení a jeho 

komplikovanost. Aby byla pomoc účinná, zjistila jsem, jak komunikovat s pozůstalými dětmi 

a dospívajícími a čeho by se měl pomáhající nebo blízký člověk vyvarovat, aby jim neuškodil 

ještě více. Podle komplikovanosti truchlení jsem následně rozdělila formy pomoci od nejméně 

náročné po odbornou terapeutickou. Provedla jsem deskripci vybraných organizací, které se 

zabývají pomocí pozůstalým. Věnovala jsem se také úloze poradce pro pozůstalé. Na závěr 

jsem zjistila, jaké mohou být negativní a pozitivní dopady na dítě a dospívajícího při události, 

jako je smrt milovaného člověka.  

Bohužel jsem se potýkala s omezenou literaturou na téma posttraumatického rozvoje 

člověka, jelikož v češtině mnoho publikací na toto téma není a v angličtině je obtížné literaturu 

sehnat. Zároveň si myslím, že je škoda, že se o posttraumatickém růstu tak málo píše, protože 

je to téma zajímavé a přínosné. 

 


