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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá tématem umírání a smrti a zjišťuje informovanost žáků 

vybrané střední školy o této problematice. Teoretická část práce popisuje jednotlivé fáze 

umírání, potřeby umírajících a jejich emocionální stav a rozlišuje domácí a institucionální 

model umírání. V dalších kapitolách se věnuje paliativní péči, procesu truchlení, 

pohřebním rituálům a problematice eutanázie. Metodou teoretické části bylo zvoleno 

studium odborné literatury. Praktická část diplomové práce zjišťuje pomocí dotazníkového 

šetření informovanost žáků vybrané střední školy o problematice smrti a umírání. 

Z výzkumu vyplynulo, že informovanost žáků vybrané SŠ o této problematice je opravdu 

nízká – 84% respondentů neví, co je to paliativní péče, 88% respondentů neví, co je to 

hospic a 74 % respondentů nezná pojem eutanázie. Na základě výsledků tohoto šetření 

bylo vytvořeno doporučení, které si klade za cíl doplnit žákům informace o této 

problematice. 
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ABSTRACT 

The thesis deals with the subject of dying and death and focuses on secondary school 

students’ awareness of this issue. The theoretical part of the thesis describes stages of 

dying, the needs of a dying person and their emotional state. Furthermore, it distinguishes 

between dying at home and dying in a health care institution. In the following chapters, the 

thesis focuses on palliative care, the process of grieving, funeral rites and the issue of 

euthanasia. The method of the theory was reading of literature that specializes in the issue. 

The practical part of the thesis compares data from questionnaires given to secondary 

school students on the topic of death and dying. The research shows that the students’ 

awareness of the issue is considerably low - 84% respondents did not know what the term 

“palliative care” meant, 88% respondents did not know what the term “hospice” meant and 

74% respondents were not familiar with the term “euthanasia”. The research has found that 

there is a need to broaden the secondary school students’ knowledge on the topic of dying. 
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Úvod  

Problematika smrti a umírání je velice těžkým tématem, na které v dnešní době není příliš 

prostoru. Společnost je totiž orientovaná na poněkud odlišná témata související s vlastním 

úspěchem, zdravím či krásou a téma smrti do nich zrovna moc nezapadá. Můžeme říci, že 

smrt je v naší společnosti tabuizována. Jako kdyby vlastně vůbec neexistovala a my 

bychom tu měli zůstat věčně. Vědomí vlastní konečnosti totiž děsí. Toto vytěsňování smrti 

z našich životů ale nedokáže zabránit tomu, že se každý dostane do situace, kdy jeho 

blízký nebo on sám bude umírat. Takové chvíle pro nás budou pravděpodobně daleko 

náročnější právě kvůli tabu ohledně smrti. Člověk se ocitne v úplně nové situaci bez 

zkušeností, informací a bez návodu, jak ji zvládnout. 

Problematika smrti a umírání má v naší společnosti opravdu zvláštní postavení. Pokud se 

jedná o tragické úmrtí mladého člověka či dítěte, společnost tuto smutnou událost horlivě 

probírá. Co se ale děje, když umírá starý člověk? O takové situaci si už většinou nikdo 

povídat nechce. Právě z tohoto důvodu jsem se rozhodla svou práci zaměřit zejména na 

smrt a umírání, které je plánované – v terminálním stádiu života. 

Cílem této práce je zjistit informovanost žáků vybrané SŠ o problematice umírání a smrti. 

Teoretická část uvede čtenáře do obecné problematiky umírání, definuje jeho jednotlivé 

fáze a popíše potřeby a emocionální stav umírajícího člověka. Dále se teoretická část 

věnuje domácímu a institucionálnímu modelu umírání, vysvětluje jeho odlišnosti  

a popisuje systém paliativní péče. V neposlední řadě je zde věnován prostor také 

samotnému tématu smrti, pohřebním rituálům a truchlení. Teoretická práce je zakončena 

částí, která se zabývá kontroverzním tématem – eutanázií. 

Praktickou část diplomové práce tvoří kvantitativní výzkum, který byl realizován pomocí 

dotazníkového šetření. Tato část práce se tedy skládá z metodiky výzkumu, charakteristiky 

zkoumaného vzorku, vyhodnocení šetření a komparace dat s následnou diskuzí. Závěr 

praktické části tvoří doporučení pro praxi.  
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1 Umírání 

Když se mluví o umírání, většina z nás si představí smutný a bolestivý závěr života a tak 

tomu také povětšinou je. Umírání je proces, poslední kapitola života člověka, která je 

doprovázená strachem, nejistotou a změnami. Toto náročné období si vyžaduje spoustu 

úsilí zejména od rodiny umírajícího. Ta obvykle neví, jak umírajícího doprovázet, jak o něj 

správně pečovat anebo si ani nechce připustit, že odchod blízkého se skutečně blíží.  

Rodina má v těchto těžkých časech náročný úkol – postarat se o umírajícího, být mu 

oporou a zároveň zachovat normální fungování domácnosti. Je zcela pochopitelné, že na 

blízké doléhají otázky typu: Kdy už to skončí? Kolik času mu zbývá? Jak dlouho bude 

tohle ještě trvat? Tyto myšlenky obvykle střídají pocity viny a studu, pečující příbuzný toto 

smýšlení sám považuje za nevhodné. Tak tomu ale není. S podobnými myšlenkami se 

potýká většina lidí, kteří pečují o své blízké. Můžeme tedy říci, že se jedná o zcela 

normální jev a není se čemu divit – nikdo by přeci dlouho nevydržel dívat se na bolest 

umírání a zůstat při tom pozitivně naladěn. Jak již bylo zmíněno výše, umírání je zejména 

proces a tento proces lze rozdělit do tří časových období. Jedná se o období pre finem, in 

finem a post finem (Haškovcová, 2007). 

A) Pre finem 

Období pre finem je začátkem uvědomění si vlastního umírání. Tedy začíná sdělením 

smrtelné diagnózy, u níž se nepředpokládá dožití delší než v řádech týdnů či měsíců. Je 

proto důležité zajistit nemocnému vše potřebné a snažit se zmírnit jeho obtíže. Pro 

nemocného je zásadní pocit bezpečí a sounáležitosti, potřebuje proto vědět, že se může 

spolehnout na svého lékaře, popřípadě psychologa a zejména na své blízké. Podpora z řad 

zdravotního personálu i rodiny je velice nápomocná k vyhnutí se takzvané sociální smrti. 

Tento termín se používá pro označení stavu, kdy je člověk fyzicky naživu, ovšem 

nezúčastňuje se již sociálního života, chybí mu blízké vztahy a od lidského společenství je 

téměř zcela odtržen. Tomuto stavu bychom se samozřejmě měli pokusit předejít. Je dobré 

nenechat nemocného rezignovat, ale naopak ho vybízet, aby nadále žil jako před 

onemocněním. To samozřejmě není vždy zcela možné, proto je namístě pomoci 

přizpůsobit životní cíle a plány nemocného jeho stavu. V tomto období je také vhodné 
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vyhledat odbornou pomoc, může se jednat o psychologa, nemocničního kaplana  

či sociálního pracovníka. Tuto pomoc obvykle uvítá nemocný člověk i jeho rodina. Období 

pre finem je obdobím měnící se psychiky nemocného, což je zřejmě pro blízké i pacienta 

samotného nejnáročnější. Před úpadkem do sociálního umírání můžeme nemocnému 

pomoci zejména tím, že budeme zcela respektovat jeho psychické výkyvy a vhodně 

reagovat na jednotlivé fáze přijímání nemoci (Haškovcová, 2015). 

B) In finem 

Období in finem, čili období vlastního umírání, můžeme popsat jako dobu blízkou fyzické 

smrti. Jedná se již o terminální neboli konečný stav nemocného, který se pohybuje  

v časovém rozmezí několika hodin až týdnů. Jako první nastupuje agonie, poté adynamie - 

čili celková slabost, srdeční činnost je stále slabší, nemocnému se často špatně dýchá, 

může upadat do bezvědomí a objevuje se snížený svalový tonus. Velice často můžeme 

pozorovat také takzvanou Hippokratovu tvář, která se vyznačuje propadlým obličejem,  

z něhož vystupují lícní kosti, bledou kůží a potem na čele (Špatenková, 2014). Křivohlavý 

k těmto fyzickým projevům umírání ještě přidává další projevy, které můžeme  

u umírajícího pozorovat. Jsou jimi vysoká horečka, zvracení krve, fantazírování a protáčení 

očí v sloup. Vnější projevy ovšem nejsou jediné změny, které v době in finem přicházejí, 

mění se také lidská psychika. Mnoho pacientů odchází z tohoto světa při jasném vědomí  

a vnímání, nemusí to být ovšem podmínkou. Pokud nemocný prodělal dlouhou a náročnou 

chorobu, se kterou vedl těžký boj, obvykle pak při umírání mívá zastřené vědomí. Takový 

člověk má značně snížené kognitivní i senzitivní funkce. Faktory, které přispívají k tomuto 

zastřenému vědomí, mohou být selhávání ledvin, diabetes mellitus či zánět jater. Co se 

týče emocí, ty mohou být plné obav a nejistoty, smíšené, ale také až euforické (Křivohlavý, 

1991). 

Období in finem je úzce spjato s problematikou ritualizace smrti. Rituál neboli způsob 

chování založený na tradičních pravidlech je pro lidstvo zcela běžným a žádaným jevem. 

Objevuje se v řadě životních událostí jako je například svatba, zrození, úmrtí apod. Rituály 

probíhají jak v negativně laděných situacích, tak i v těch pozitivních a jejich účelem je 

zejména snížení vysoké emotivity. Je samozřejmé, že v různých kulturách probíhají rituály 

odlišně a to v závislosti na dané tradici. Ovšem jedno mají veškeré rituály společné -  
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v emocemi nabité situaci umožňují tato zvyklostně uznávaná pravidla přiměřeně se 

projevovat a dodávají pocit sounáležitosti. V dnešní době by se za velký problém dalo 

označit zejména to, že se ritualizace umírání a smrti zcela rozpadá. Poohlédneme-li se  

do historie, můžeme konstatovat, že v drtivé většině případů umíral nemocný doma a byla 

s ním přítomna jeho rodina. Doprovázení umírajícího člena rodiny tak bylo samozřejmostí, 

která se předávala z generace na generaci. Otec pečující o svého otce moc dobře věděl, že 

stejně tak se jeho syn postará zase o něj, byl zde vnesen alespoň částečný klid, protože 

všichni zúčastnění (jak umírající, tak pečovatel) věděli, co se asi zhruba bude dít. Většina 

lidí tak již za svého života měla přímou zkušenost se smrtí a umíráním. To je důvod, proč 

si lidé dokázali tak dobře osvojit vzorce chování vůči umírajícímu a poskytnout mu tak 

důstojný odchod z tohoto světa.   V chování našich předků nepřevládala nejistota, tak jako 

u nás. Umírající moc dobře věděl, že ho blízký neopustí, považoval to za samozřejmost. 

Zajímavé také je, že umírající obvykle dokázal odtušit blížící se smrt, poté svolat 

příbuzenstvo, vyslovit poslední přání, popřípadě rozmlouval s duchovním.  Toto 

ritualizované rozloučení bylo pro všechny blízké (i samotného umírajícího) potřebné  

a smrt přicházela až po něm. Nemocný tak své poslední chvíle strávil obklopen 

nejbližšími. Zde je třeba podotknout, že tato ritualizace umírání samozřejmě nedokázala 

vytěsnit strach ze smrti jako takový. I dříve se lidé smrti báli, měli k ní ale jiný postoj. 

Smrt byla přirozenou součástí života, o které je dovoleno mluvit, a v jejíž přítomnosti 

víme, jak jednat (Haškovcová, 2015). 

Z domácího modelu umírání se postupně přesouvala péče o umírajícího do nemocnic  

a jiných institucí. S modernizací medicíny a celkovým rozvojem společnosti se začal čím 

dál tím více klást důraz na zkvalitnění poskytované péče a profesionalitu.  Dnes máme  

k dispozici nejnovější zařízení, léčbu, vzdělaný zdravotnický personál a plná oddělení 

umírajících. Co ale zásadně a bolestně chybí je přítomnost blízkého, vřelý kontakt, pocit 

bezpečí a známé prostředí. Dříve při péči o umírajícího chyběla profesionalita, dnes chybí 

osobní zainteresovanost. Umírání se tak diskrétně odsunuje stranou tak, aby nebylo moc 

vidět a nepůsobil se zbytečný rozruch. Není to tak dávno, co se ustoupilo od používání bílé 

plenty, která v nemocnici sloužila jako izolace umírajícího. Dnes umírající povětšinou 

takovou samotou netrpí, jsou společně v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, hospicích  

či v charitativních zařízeních pečovatelského typu. Umírající jsou ale stále v kontaktu  
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s relativně cizími lidmi, přestože se jedná o profesionály, kteří jim poskytují maximální 

péči. Haškovcová zdůrazňuje, jak je důležité, aby se umírání opět stalo také sociálním 

aktem. K tomuto vedou dvě cesty. Takzvané kontinuální návštěvy příbuzných jsou 

vhodným krokem k polidštění umírání. Účast a asistence rodiny, byť v nemocnici (či jiném 

zařízení), je obrovsky pozitivní faktor. Druhou možností je péče o nemocného a samotné 

úmrtí nemocného v jeho domově, ovšem pečujícím již nemusí být pouze rodina, ale může 

mu být poskytována profesionální pomoc (Haškovcová, 2015). 

C) Post finem 

Období post finem zahrnuje vše, co okamžitě následuje po úmrtí nemocného. Po smrti 

pacienta, kterou konstatuje lékař, musí být v první řadě obeznámeni příbuzní. Jakou 

formou tuto nešťastnou událost sdělit, je stále předmětem diskuzí. Lékař by měl při 

oznamování smrti blízké osobě zachovat jistou zúčastněnost, to platí také při předávání 

věcí pozůstalým. Mnozí pozůstalí jsou totiž obvykle otřeseni formou, jakou toto předávání 

probíhá – působí na ně zcela věcně a instrumentálně. Dalším úkonem, který probíhá  

po pacientově smrti, je péče o mrtvé tělo. Po úmrtí je stanoven povinný klid těla, který trvá 

dvě hodiny. Zemřelý je v tomto čase obvykle uložen do speciální místnosti, která bývá 

pietně upravena. Ovšem ne vždy nemocnice disponuje takovými místnostmi a bohužel  

se pak stává, že je zemřelý ponechán na své posteli (mezi ostatními pacienty) či umístěn  

ve zcela nevhodných prostorách. Takovéto počínání je naprosto nevhodné, o důstojné 

smrti, která by měla být samozřejmostí, zde nemůže být ani řeč.  Tato problematika 

umístění těla by měla být rozhodně lépe zaopatřena, už jen z toho důvodu, aby se pozůstalí 

mohli důstojně rozloučit se zemřelým. Zúčastněné a empatické chování lékaře a personálu 

a zajištění vhodného umístění zemřelého můžeme považovat za jedinou možnost prevence 

před patologickým rozvojem reakce na ztrátu bližního. Příbuzní jsou poté ponecháni 

svému žalu, avšak nemusí mu čelit sami. Poradenství pro pozůstalé je dnes velkým 

tématem, jemuž se věnuje mnoho autorů, organizací, krizových interventů a pozůstalí 

mohou samozřejmě vyhledat pomoc lékaře či psychologa. Velice důležitým rituálem, který 

jednoznačně prospívá vyrovnávání se se ztrátou, je pohřeb. Při tomto aktu je obecně 

dovoleno či dokonce očekáváno projevení smutku, pláč a zoufání. Tento rituál nám dokáže 

pomoci otevřít své emoce a zdravě truchlit. Zde je třeba zmínit ještě jednu neblahou 
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skutečnost a tou je komercionalizace smrti. Tento jev je smutným faktem a do jisté míry 

odrazem naší společnosti. Na smrt dnes nikdo nemá čas, pohřební obřady smějí trvat 

nanejvýše půl hodiny a prostor pro individuální přístup je zde bohužel minimální 

(Haškovcová, 2015). Také odborníků v oblasti smrti a umírání není mnoho, proto bychom 

měli být vděčni za každého člověka, který se rozhodne ponořit do této problematiky a být 

tak přínosem pro rozšiřování poznatků o ní. Jedním z takových odborníků byla americká 

lékařka Elisabeth Kübler-Ross, která proslula zejména jako autorka modelu pěti fází 

umírání. 

 

1.1 Fáze umírání dle Elisabeth Kübler-Ross 

Elisabeth Kübler-Ross se celý život věnovala práci s umírajícími pacienty, vedla semináře 

a kurzy. Kübler-Rossová se také věnovala výzkumu, založeném především na rozhovorech 

s terminálně nemocnými pacienty, napsala řadu knih, z nichž nejznámější je O smrti  

a umírání, ve které představuje svůj model pěti fází postoje k umírání (Kübler-Ross, 2015). 

Drtivá většina jedinců, jež se dozví o závažnosti svého zdravotního stavu, tomu odmítá 

uvěřit. Uzavře se před realitou do svého světa, ve kterém něco takového přece nemůže být 

pravda. Toto první stádium se nazývá fází popírání a izolace a je dočasným obranným 

mechanismem lidského organismu před hrůznou skutečností. Zajímavé je, že tímto stádiem 

si obvykle procházejí jak nemocní, kterým byla terminálnost jejich onemocnění sdělena 

hned ze začátku, tak pacienti, jimž to nebylo sděleno přímo, ale po nějaké době si to 

uvědomili sami. V obou případech obvykle přichází popření, které dává pacientovi čas  

na to, aby celou situaci vstřebal. Popírání je tak zcela normálním jevem, ovšem hlouběji  

a zatvrzeleji ho mohou prožívat lidé, jimž danou diagnózu sdělil lékař necitlivě, stroze,  

ve spěchu či jiným nepříjemným způsobem. V této fázi je typické dožadování se 

neustálých kontrol, opětovných testů a vyšetření, protože nemocný odmítá uvěřit tomu, že 

se celá situace skutečně týká jeho samotného. Pacient se proto snaží přijít na to, kde se 

stala chyba, je přesvědčen o mylnosti své diagnózy a často působí na své okolí velice 

vitálním dojmem. Dle Kübler-Rossové je velice důležité takto chovajícímu se člověku nic 

nevyvracet, naopak bychom měli projevit empatii, vůli trávit s nemocným čas a poskytnout 

mu prostor pro jakýkoli rozhovor. Naštěstí se stává jen výjimečně, že si nemocný člověk 
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udrží tento postoj popírání až do své smrti. Většina pacientů plynule přechází do druhého 

stádia či se u nich první dvě stádia nějakou dobu střídají (Kübler-Ross, 2015). 

Druhé stádium popisuje Kübler-Rossová jako stádium zlosti. V něm si nemocný konečně 

připustí, že se nemoc týká skutečně jeho a nejedná se pouze o omyl. Popírání je poté 

nahrazeno vztekem, zlostí, agresí či závistí. Pacient nerozumí tomu, proč nemoc postihla 

právě jeho, stále dokola se ptá, proč zrovna on, často cítí křivdu a beznaděj. Tyto emoce 

jsou obvykle obráceny na kohokoli, s kým pacient přijde do styku. Nemocný tak často  

s rodinou komunikuje nepříjemně, je stále navztekaný a rozčílí ho už jen pomyšlení na to, 

jak je nespravedlivé, že všichni ostatní jsou zdraví. Často se proto stává, že je v domácnosti 

s tímto člověkem napjatá atmosféra a rodina často snižuje počet nemocničních návštěv  

na minimum. Tato fáze je pro pacientovo příbuzenstvo i pro zdravotnický personál 

většinou daleko náročnější než předchozí popírání. Není divu, že rodině i personálu 

dochází energie, nastupuje frustrace a začínají vztek vědomě či nevědomě oplácet. Je proto 

důležité, aby se pacientovo okolí pokusilo co možná nejlépe vcítit do nemocného  

a zapřemýšlet, zda by v takové situaci necítili stejnou zášť a vztek jako pacient (Kübler-

Ross, 2015). Je jasné, že po takto náročném výdeji energie prostřednictvím hněvu musí 

zákonitě přijít alespoň malé zklidnění.  A to také často přichází ve formě smlouvání - jak 

Kübler-Rossová nazývá třetí fázi umírání. Dá se říci, že se jedná o jakousi rezignaci  

na svou diagnózu, kdy nemocný svou blížící se smrt přijímá, ale chce ji co možná nejvíce 

oddálit. Uchyluje se proto k návštěvám léčitelů, zkouší alternativní medicíny či hledá nové 

zázračné léky. Typická je také tendence svou smrt „odkládat“, kdy má nemocný pocit 

nutnosti dožít se určité zásadní události jako je například narození vnoučete, svatba dítěte 

apod. (Vymětal, 2003). Kübler-Rossová takovéto jednání přirovnává k regresi čili pacient 

postupuje jako dítě, které si uvědomilo, že svým vztekem nic nezmůže a přistupuje  

k odlišné taktice – vyjednává, smlouvá a slibuje. Ovšem nemocní lidé tyto své „sliby“ 

obvykle nedodrží - když se dočkají svatby dcery, musejí přece ještě počkat na její první 

dítě apod. Zajímavé je, že většina těchto slibů neprobíhá mezi pacientem a jiným 

člověkem, nýbrž mezi pacientem a „vyšší mocí“, kdy nemocný často prosí o delší život 

výměnou za jeho poslušnost Bohu či zasvěcení svého života potřebným apod. (Kübler-

Ross, 2015). 
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Tohle všechno stojí značné úsilí, proto se není čemu divit, že téměř žádný člověk nesetrvá 

ve zlobě či smlouvání až do samého konce. S postupováním nemoci je takovému člověku 

jasné, že jeho konec se nezadržitelně blíží a tato skutečnost pronikající do hloubky jeho 

mysli zákonitě působí značný zármutek. Najednou už pacient nemá sílu hrát si na hrdinu, 

vztekat se či dělat, že se nic tak hrozného neděje, svou smrtelnost si uvědomuje až moc 

bolestivě. Tato čtvrtá fáze se nazývá stádium deprese (Špatenková, 2014). Ve své publikaci 

ji Kübler-Rossová rozděluje ještě na depresi reaktivní a depresi přípravnou. Obě tyto 

deprese jsou jiného původu a podle toho by se s nimi mělo i pracovat. Reaktivní depresi 

můžeme popsat jako žal, který způsobují všechny okolnosti nemoci. Může se jednat  

o zármutek z vypadaných vlasů při léčbě rakoviny, protože to žena vnímá jako ztrátu své 

krásy a ženskosti. Může se také jednat o pocit selhání, když muž kvůli nákladné léčbě 

nemá dostatek peněz, aby zachoval dosavadní chod domácnosti. Zkrátka vše,  

co nemocnému jeho choroba vzala, čím ho změnila, bolest, kterou přinesla – to vše je 

spouštěčem této reaktivní deprese. Tento typ žalu je naštěstí možné dosti zmírnit či úplně 

odstranit. Stačí pouze pečlivý posluchač (může jím být někdo z rodiny i ze zdravotního 

personálu), který zaznamená vnitřní pohnutky vedoucí nemocného k zármutku a vhodně  

na ně reaguje. Mnohdy stačí pouhý kompliment, dodání sebejistoty či utvrzení o vlastní 

důstojnosti a pacient ihned pookřeje. Důležitá je přítomnost pozitivně naladěných lidí 

kolem nemocného. Ovšem to, co platí u tohoto typu deprese, již neplatí pro depresi 

přípravnou, ta má zcela jiný původ i průběh. Zde se již nejedná o to, co člověk v důsledku 

nemoci ztratil, nýbrž o to, co teprve ztratí – všechny své blízké a svůj vlastní život. V této 

fázi člověk nestojí o rozveselení ani o rozhovory s blízkými, naopak preferuje mlčení  

a zadumanost. Obvykle se nemocného z tohoto zachmuření snaží jeho okolí vyvést, což je 

ovšem nesprávný postup, protože znemožňuje nemocnému v klidu přemýšlet o smrti  

a připravit se na svůj odchod. Mnohem lepší, i když pro rodinu náročnější, je pouhé 

společné sdílení pocitů, tichá přítomnost či držení za ruku. Toto společné prožití žalu je pro 

pacienta mimořádně důležité a obvykle ještě prohlubuje vztahy mezi rodinnými příslušníky 

(Kübler-Ross, 2015). 

Člověk, který prochází hlubokou depresí, obvykle dojde touto cestou ke smíření, což je 

pátá a poslední fáze umírání. Jedná se o absolutní přijetí blízké smrti, bez hněvu, vzdoru  

a zármutku. Pacient je vyrovnaný, ale neznamená to, že prožívá spokojenost, spíše je 
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emočně utlumený.  Lidé ve fázi akceptace tráví hodně času ve spánku, nejedná se ovšem  

o obranný mechanismus, jak uniknout bolestivé skutečnosti, ale o přirozenou potřebu, 

která je stejná u malých dětí. Nemocný pomalu přestává mít zájem o komunikaci,  

i přestože se jedná o blízkého člověka. Raději tráví čas sám, odpočívá a jakékoli zásahy 

„vnějšího světa“ mu zpravidla bývají nepříjemné. Pokud má být nemocný v přítomnosti 

ostatních, preferuje krátké návštěvy, které nejsou provázeny slovy. V těchto časech 

obvykle daleko větší podporu potřebuje rodina, než samotný umírající. Pro nemocného je 

důležité, aby se i nejbližší smířili s jeho odchodem stejně jako on sám (Kübler-Ross, 

2015). Špatenková k tomuto modelu umírání dodává, že není třeba brát tyto fáze jako 

dogma. Každý člověk je individuální a u každého proces umírání probíhá jinak. Tyto fáze 

nemusí nutně přicházet v takovémto sledu, mohou se vzájemně prolínat, přeskakovat nebo 

nemusí proběhnout všechny (Špatenková, 2014). 

1.2 Potřeby umírajících 

Sdílet domácnost s člověkem trpícím terminální fází nemoci je jistě velice náročným 

úkolem. Okolí se na takovou změnu potřebuje adaptovat, poté zmobilizovat a angažovat se 

v péči či podpoře nemocného. Sama terminálnost onemocnění je traumatizující skutečností 

pro pacientovo okolí a proto se někdy může stát, že přes závažnost choroby nevidíme 

nemocného. Umírající se proto může cítit deprivovaný, i přestože se mu dostává náležité 

zdravotní péče. Potřeby umírajících se mění v závislosti na stavu umírajícího, druhu 

onemocnění a podléhají zejména sociokulturnímu prostředí, v němž žije. Vzhledem  

k tomu, že zde hovoříme o potřebách nemocného člověka, můžeme tyto potřeby rozdělit 

do tří skupin: potřeby, které se nemocí nemění; potřeby, které se nemocí modifikovaly  

a potřeby, které nemocí vznikly. Pokud jde o potřeby, které se nemocí nemění, jsou to 

potřeby stejné jako u zdravého člověka.  Tyto potřeby s nemocí nemají souvislost a každý 

člověk si je pokrývá sám nebo mu k tomu dopomáhají členové rodiny. Jedná se zejména  

o potřebu vzduchu, jídla, tekutin, spánku, potřebu pohodlí, bezpečí apod. Pravdou je, že 

některé z potřeb si člověk v průběhu onemocnění uvědomuje více než dříve – například 

potřeba pohodlné postele, pokud je člověk upoután na lůžko. Nemocný člověk může tedy 

měnit důležitost jednotlivých potřeb ve svém pomyslném žebříčku. Další skupinou potřeb 

jsou potřeby, které se nemocí modifikovaly.  Zde jako příklad můžeme uvést změnu 
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stravování např. při nutnosti diety. Dochází zde ke změně potřeby výživy, která se 

přizpůsobuje nemoci. Tyto změny potřeb jsou ovlivněny konkrétním stavem umírajícího 

člověka a důležitou roli hrají i společenské faktory. Sociální potřeby se u nemocného mění 

samozřejmě také. Potřeba kontaktu s druhými lidmi se může zvyšovat – dodává člověku 

ujištění a bezpečí. Naopak potřeba aktivní činnosti značně klesá. Poslední skupinou potřeb 

jsou potřeby, které nemocí vznikly. Vznik těchto potřeb je zcela podmíněn různým 

skutečnostem. Mezi tyto skutečnosti řadíme: charakter člověka, druh onemocnění, chování 

okolí, strukturu osobnosti umírajícího atd. Mezi nejvýraznější potřeby, které vznikají  

v důsledku závažného onemocnění, řadíme potřebu navrácení zdraví, potřebu zbavit se 

nebo zmenšit bolesti a potřebu obnovení schopnosti plnit dřívější sociální funkce 

(Bartlová, 1999). 

Slávka Démuthová ve své publikaci dělí základní potřeby umírajících do čtyř kategorií: 

potřeba informovanosti, somatické potřeby, psychologické potřeby a spirituální potřeby. 

Potřeba informovanosti je pro nemocné v terminálním stádium nemoci klíčovou. Zde je 

velice důležitá komunikační dovednost lékaře a je jeho zodpovědností srozumitelně a jasně 

pacientovi vysvětlit, jak na tom se zdravotním stavem je. Neporozumí-li pacient tomu, že 

se nachází v terminální fázi, nebo není-li mu to jasně sděleno, nastávají komplikace. 

Umírající zpravidla nerozumí tomu, proč je ukončena léčba a dožaduje se jí. Pokud 

ukončení léčby není vysvětleno, může si to pacient vykládat jako lékařovu neochotu, 

popřípadě jako šetření finančními prostředky. Pacient pak obvykle vyhledává jiné lékaře  

či léčitele. I přesto, že je ukončena léčba kauzální, je stále potřeba léčby symptomatické. 

Umírající tedy potřebuje léčbu takovou, která již nebude léčit příčinu, ale bude se 

zaměřovat na zmírnění nežádoucích projevů nemoci. Další závažnou skutečností, která 

vyplývá z neposkytnutí informací, je fakt, že je umírajícímu zabráněno připravit se na jeho 

blížící se odchod. Možná by pacient před svou smrtí rád ještě nějaké věci zařídil, možná by 

se rád někam podíval nebo něco udělal, toho ale nebude schopen, pokud bude živen 

falešnou nadějí, že je stále léčen (Démuthová, 2015). 

Zejména u seniora se v terminálním stavu nemoci mění fungování těla a somatické 

potřeby. V závěrečné fázi života klesá potřeba i schopnost přijímat plnohodnotnou stravu, 

která by uspokojivě zajišťovala fungování organismu. Vhodným doplněním proto může 
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být podávání nutridrinků, které jsou bohaté na živiny a zároveň v tekuté formě, tudíž senior 

nemá sebemenší problémy s rozmělněním potravy. Pokud má umírající chuť na jídlo, které 

je příliš tučné, sladké či jinak nezdravé nebo má chuť na víno či pivo, rozhodně bychom 

mu toto potěšení měli dopřát. Přílišné obavy z neprospívající stravy jsou u umírajících lidí 

nepřiměřené, daleko podstatnější je kvalitní a spokojený čas, který umírajícímu ještě 

zbývá. U pacientů v terminální fázi nemoci bývá velice často neuspokojena jejich potřeba 

spánku. Nejčastější příčinou, která způsobuje narušení spánku a změny cirkadiálního 

rytmu, bývá celkové vyčerpání organismu. V důsledku onemocnění umírající bývá snadno 

unavitelný a potřebuje mnoho odpočinku během dne, proto pak v noci nenastává dlouhý  

a vydatný spánek. Dalším důvodem, proč může mít nemocný problém se spánkem, je 

trpění bolestí. Bolesti jsou při umírání častým a velkým problémem zejména proto, že 

obvykle již nelze odstranit příčinu bolesti a je zde pouze možnost pokusit se bolest tlumit 

(Démuthová, 2015). 

Pokud umírající trpí nechutenstvím či jídlo prostě nevyžaduje, můžeme se pokusit využít 

některé kompenzační techniky - např. začít daleko více dbát na vzhled a vůni podávaného 

jídla, podávat oblíbená jídla nebo si před nemocným pochutnávat na jídle a při vzbuzení 

pozornosti nabídnout. Pokud je nemocný odkázán na lůžko, je třeba zajišťovat prevenci 

vzniku proleženin – dekubitů. Proleženiny vznikají zejména tam, kde je největší tlak 

tělesné váhy na kostní výčnělky, např. při poloze na zádech jsou nejvíce ohroženy paty, 

lokty a záda v bederní a křížové krajině. Příznaky, které nás mohou upozornit na vznik 

dekubitů, jsou začervenání kůže a vznik puchýřů, tyto prvotní příznaky později střídá 

změna postižené tkáně a začíná docházet až k jejímu odumření. Za jistou prevenci můžeme 

považovat pořízení antidekubitních matrací a polohovacích polštářů, ale zejména je třeba 

měnit každé dvě hodiny polohu umírajícího. Dalším důležitým aspektem při péči  

o umírajícího je zajištění přiměřené teploty a to zejména vhodným oblečením. Především  

u seniorů dochází ke zhoršení termoregulace a organismus se může snadno přehřát. 

Zajištění osobní hygieny by také mělo být samozřejmostí. Pokud má umírající omezenou 

možnost pohybu, je důležité tomu přizpůsobit koupelnu a toaletu (protiskluzové podložky 

do vany, madla v koupelně, zdravotní kosmetika apod.). Umírající jistě uvítá veškerá 

opatření, která mu usnadní vykonávat běžné činnosti. Nesmíme ale zapomínat na to, že 

tam, kde to nemocný zvládne sám, bychom měli uplatňovat pouze naši podporu. Čili stačí 
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například nemocnému podat hřeben, pokud se zvládne učesat sám, není již třeba vykonávat 

nemocnému službu, pokud ji on sám zvládne. Přehnaná péče obvykle nebývá nemocnému 

příjemná, i umírající si chce zachovat pocit soběstačnosti tak dlouho, jak jen to lze (Funk, 

2014). 

Další oblastí potřeb jsou potřeby psychické a z nich zřejmě nejdůležitější je potřeba lidské 

důstojnosti. I přes úbytek zdraví, schopností, krásy a všeho dalšího, co umírání přináší, je 

člověk stále jedinečnou lidskou bytostí, která si zaslouží úctu, respekt a laskavé jednání. 

Respekt a úctu k člověku ovšem nevyjadřujeme pouze slovy, ale hovoříme i našimi gesty, 

mimikou, postojem, tónem hlasu, výrazem v očích apod. I tuto neverbální složku naší 

komunikace nemocný vnímá a má na něho vliv. Pokud jde o slova, je třeba se vyhnout 

polopravdám či snad lžím. Pokud se nemocnému dostane lži od zdravotního personálu, je 

to jistě problém, ale pokud se zklame u blízké osoby, nese to nemocný daleko hůř 

(Svatošová, 2011). 

Nemoc obecně přináší do života pacienta značná omezení. Ať už se jedná o styk s přáteli, 

jedení oblíbených jídel, kouření, konzumaci alkoholu, cestování, možnosti pohybu apod. 

Tato omezení bývají pochopitelně vnímána negativně a odrážejí se na psychickém stavu 

nemocného. Můžeme se setkat i s tím, že nemocný problémy zastírá či bagatelizuje, jen 

aby se některému z omezení mohl vyhnout. Takový člověk potřebuje zejména porozumění, 

pochopení a pomoc. Veškerá omezení jsou totiž spojena s pocity nejistoty a nezájmu, 

vyvolávají zármutek, úzkost, neklid a podrážděnost. Tyto pocity jsou poté často 

ventilovány hrubostí, netrpělivým chováním, ironií či vysokou hovorností. Na tyto projevy 

bývá náročné správně reagovat. Okolí nemocného se musí naučit rozlišovat, kdy obrátit 

nepříjemné záležitosti v humor, jakým způsobem projevit účast či kdy chování nemocného 

zkrátka ignorovat. Další důležité potřeby, které bývají v ohrožení, jsou potřeba bezpečí  

a jistoty. Zejména u hospitalizovaných dětí hraje naplňování těchto potřeb důležitou roli. 

Ztráta intenzivního kontaktu s rodinou, nové prostředí a lékařské výkony jsou pro děti 

značně traumatizující a proto hospitalizaci snášejí těžce. Zřejmě nejlepším řešením, pokud 

je to možné, je přijetí dětského pacienta i s jeho matkou. V takových případech dochází  

k lepším a rychlejším výsledkům léčby a jistě i menší psychické újmě. Negativní pocity při 

hospitalizaci samozřejmě nejsou jen výsadou dětí, ale i dospělí snášejí cizí prostředí  
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a přerušení kontaktu s rodinou velmi těžce. Pokud je hospitalizace nutná, jsou velmi 

vhodné časté návštěvy, které nemocného povzbudí, ujistí a dodají mu informace z domova. 

Umírající člověk, ať už je hospitalizován nebo je v domácí péči, má obvykle velice 

omezený pohyb a setrvává na stejném místě, a tak se nemocnému nedostává příliš nových 

podnětů, které by ho rozptýlily. Potřeba podnětů a činností je pro člověka velice důležitá, 

neboť ho aktivizuje a má pozitivní vliv na duševní rozpoložení jedince. Tyto potřeby 

nemocný naplňuje mnohem lépe v domácím prostředí, kde může sledovat televizi, číst 

noviny, vnímat další členy rodiny a mluvit s nimi. Poslední zde uvedenou psychickou 

potřebou je potřeba realizace cílů. Krátkodobé a dlouhodobé cíle mají důležitou roli  

v životě všech lidí. Víme, kam se ubíráme, čeho chceme dosáhnout, kde bychom se chtěli 

za pár let vidět, co ještě potřebujeme zařídit.  Umírání znamená ztrátu životní perspektivy. 

Znamená to přizpůsobit svůj život novým – horším – podmínkám a smířit se s omezeními. 

Nemocný se může považovat za nepotřebného, být náladový, depresivní a může se začít 

poddávat nemoci. Pokud má umírající na srdci ještě nějaké záležitosti, je dobré mu s nimi 

pomoci. Možná by takový člověk rád sepsal závěť, možná by rád něco dokončil nebo si  

s někým promluvil. Ať už se jedná o cokoli, je třeba v tom nemocného povzbuzovat  

a provést ho tím (Zacharová, 2002). 

O spirituálních potřebách umírajících se toho mnoho nenamluví, můžeme říci, že  

do nedávna byly téměř tabu. Nyní je ke spirituálním potřebám dosti často přistupováno 

jako k potřebám pouze věřících lidí. To ovšem není pravda. Věřící člověk obvykle 

potřebuje duchovní podporu daleko méně než člověk nevěřící. Věřící je totiž ukotven ve 

své víře a důležité životní otázky již má zodpovězené. Naopak nevěřící, postihnut vážnou 

nemocí, začíná pátrat po smyslu života, má potřebu vědět, že je mu odpuštěno, a také on 

sám chce odpouštět. Nenaplnění potřeby smysluplnosti života jednoznačně prohlubuje 

utrpení umírajícího (Svatošová, 2011). Jak ale umírajícímu pomoci k naplňování jeho 

spirituálních potřeb? Můžeme hovořit o takzvaném doprovázení. To v první řadě znamená 

nenechat umírajícího samotného, ujistit ho, že u něho zůstaneme až do konce, pokud si to 

bude přát. Nemocný se pak může spolehnout, že mu pomůžeme jak fyzicky, tak duševně  

a jsme-li věřící tak zejména duchovně. Znamená to, že takovému člověku budeme 

naslouchat a pokud bude chtít, tak i radit. Důležité je také zmínit, že doprovázející nemusí 

být pouze kněz či jiný duchovní působící v například v nemocnici. Může to být jakýkoli 
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dospělý člověk, který se tak dobrovolně rozhodne (Pera, 1996). Dá se říci, že vůbec 

nejdůležitějším úkolem spirituální podpory je validace končícího života. Znamená to 

ujištění, že život umírajícího byl smysluplný, že dosáhl nějakého poznání a dokázal se 

poučit z chyb (Kalvach, 2010). 

Závěrem této části je důležité zmínit psychické změny, které přicházejí v důsledku 

terminálního onemocnění. Proces umírání pochopitelně nenechává psychiku umírajícího 

bez odezvy - změny jsou jak v myšlení, tak v emoční oblasti. Faktem je, že v procesu 

umírání člověk začne být naplněn hlavně negativními emocemi, ale to neznamená, že 

nemohou přijít i ty pozitivní. Člověk s terminálním stavem nemoci bude pravděpodobně 

prožívat úzkost a to zejména při stanovení diagnózy či při změnách zdravotního stavu. 

Obvykle tato úzkost začne být neúnosnou a plynou z ní další psychosomatické obtíže, jako 

jsou bolesti hlavy, dušnost, žaludeční obtíže atd. (Payneová, 2007). 

Úzkost bývá popisována jako strach, který nemá svůj předmět. Jsou to nepříjemné pocity, 

které se promítají do psychické i fyzické roviny jedince, ale bez známé příčiny (Hartl, 

2010). Tato úzkost jde ruku v ruce se strachem, a to zejména strachem ze smrti a umírání.  

Tyto obavy jsou považovány za něco zcela normálního, biologicky daného a důležitého. 

Vymětal uvádí několik zdrojů strachu ze smrti. Strach můžeme například vnímat jako daň 

za naši autonomii. Pokud je člověk výrazně autonomní, pak v situacích ohrožujících 

existenci bývá osamělý a přichází úzkost. Dalším důležitým důvodem je nedostatečná 

hodnotová orientace - lidé ve smrti nevidí smysl a nedokáží ji začlenit do řádu. Také 

orientace na konzumní způsob života přispívá lidem k většímu strachu ze smrti, neboť jim 

chybí duchovní rozměr života. V neposlední řadě je zvýšené prožívání strachu podmíněno 

jistou tabuizací smrti, protože jedinec nemá ve svém životě prostor se na smrt připravovat 

(Vymětal, 2003). 

Strach ze smrti není pouze primitivní reakcí na konečnost existence, ale skládá se z více 

složek, které si zde přiblížíme. Jednak můžeme hovořit o strachu z bolesti, která umírání 

doprovází. Tato obava trápí většinu lidí. Dalším problémem je strach z opuštěnosti - člověk 

se bojí, že bude při svém odchodu zcela osamocen. Zde se objevuje konflikt, kdy umírající 

nechce být sám, ale zároveň nechce být pro své blízké přítěží. S rodinou souvisí i strach  

z finančního zabezpečení, zejména pokud je umírající živitel rodiny. Strach ze ztráty své 
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důstojnosti je také problémem, který umírajícího tíží. Jako další složky strachu ze smrti zde 

můžeme ještě uvést strach z pozměněného vzezření, obavy ze selhání či strach  

z nedokončeného díla. Je dobré zde připomenout jev, který se nazývá emocionální indukce 

– naše emocionální rozpoložení navozuje v druhé osobě stejné (podobné) emoce. Pokud 

strach překročí únosnou míru, překlene se v paniku, která je ovšem sociálně nakažlivá. 

Můžeme ji tedy pozorovat jak u umírajícího, tak u jeho blízkých.  Další negativní emocí, 

která umírající může sužovat, je pocit viny. Nemocný uvězněný na lůžku má čas přemítat  

o životě a není se čemu divit, že vedle příjemných věcí si člověk uvědomí i ty méně 

příjemné. Umírající se může mučit pocity, že něco zapomněl udělat nebo něco udělal 

špatně. Proto je velkým přínosem, pokud se osoba, které umírající důvěřuje, rozhodne  

o tomto tématu mluvit a vyzve nemocného ke svěření se. Pokud je stále čas poprosit  

o odpuštění či požádat o vyřízení záležitostí, které nemocný nestihl, je dobré do toho 

umírajícího povzbudit. V terminální fázi nemoci se často setkáváme i s pocity zlosti  

a s agresí, což je výsledkem frustrace jedince. Bolest a utrpení, které umírající prožívá  

a nedaří se mu ho zvládnout, pak často vede právě k takovým projevům, jako je vztek  

a slovní i fyzická agrese. Takové projevy jsou samozřejmě psychicky náročné i pro 

zdravotní personál či blízké osoby. Emoce umírajícího člověka ale nemusí být jen 

negativní. Umírající také může prožívat naději, že se ještě uzdraví, nebo naopak, že bude 

mít lehkou smrt. Pacient také může být věřící a mít tzv. transcendentální naději, že smrtí 

vše nekončí. Umírající také může zažívat lásku, radost a vděčnost za to, co ve svém životě 

mohl prožít. I takové emoce jsou součástí umírání a jedinec, který přijme svou diagnózu  

a smíří se s blízkým odchodem, zpravidla takové emoce také prožívá (Křivohlavý, 1995). 

1.3 Domácí a institucionální model umírání 

Každé umírání je jiné, může se lišit průběhem, prostředím a také místem, kde člověk 

umírá. Dnes se obecně používá koncepce dvou modelů umírání, kterou zavedla 

Haškovcová. Jedná se o tzv. domácí a institucionální model. Dnes můžeme mít pocit, že  

v minulosti byl dobře fungující domácí model umírání samozřejmostí, to ale není tak 

docela pravda. Dříve byla péče o umírajícího v rukou laiků – rodiny – a to jen pokud 

nějakou rodinu umírající měl. Sebereflexe umírajícího o tom, že nastal jeho čas, bývala též 

samozřejmostí. V takovém případě se k umírajícímu připojili ostatní členové rodiny, aby 
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mohl umírající říci svá poslední přání, následovalo rozloučení. K umírajícímu byl zavolán 

kněz, který mu poskytl svátost nemocných. Tento akt obvykle vedl k utišení nemocného, 

který poté pokojně čekal na svou smrt. Zřídkakdy se stávalo, že musel být přivolán lékař  

s injekcí morfia, aby zklidnil velké bolesti. Lékařů tehdy samozřejmě nebylo mnoho  

a schopnost rodiny zaplatit jeho službu nebyla vůbec samozřejmostí, proto se lékař umírání 

účastnil jen opravdu výjimečně. I přesto, že lidem chyběly odborné znalosti, byla péče  

o umírajícího člena rodiny samozřejmostí. Psychickou podporu lidem dodávala jejich víra, 

kněz a často i sousedé. Ve svém životě se lidé s umíráním i s mrtvým tělem setkávali 

několikrát a umírání bylo sociálním aktem. Lidé tedy smrt a umírání znali „zblízka“ a byli 

na ně připraveni. Úkony jako zatlačení očí, modlitba, omytí těla a podvázání brady byly též 

samozřejmostí.  Mrtvé tělo bývalo tři dny ponecháno ve vyzdobeném pokoji, aby se se 

zemřelým mohli přijít rozloučit i sousedé. Poté byl z domova vypraven pohřeb. Dnes si 

takovýto průběh umírání a následnou péči o zemřelého umíme představit jen stěží. 

Moderní člověk se ve svém životě setká se smrtí jen velice zřídka, není tedy divu, že je ke 

smrti přistupováno bezradně a se strachem. Umírání je vnímáno jako krize, kterou je pro 

rodinu velice náročné zvládnout (Haškovcová, 2007). 

Institucionální model umírání, jak jej známe dnes, se rozvíjel postupně.  Umírající jsme 

dříve nalézali v chorobincích, poté ve špitálech a nemocnicích. Umírání bylo velmi 

neosobní, v místnostech bylo mnoho dalších pacientů a mezi postelemi jen úzké uličky. 

Ačkoli se jednalo o instituce, ani zde neměl personál odborné vzdělání. Péče byla sice 

laická, ale opřená o bohaté zkušenosti. Jakási modernizace ošetřovatelství přichází až se 

jménem Florence Nightingalová, která roku 1874 vydala Knihu o ošetřování nemocných. 

Téhož roku také vznikla Česká ošetřovatelská škola, která byla první zdravotnickou školou 

v tehdejším Rakousku – Uhersku. Opatrovnická činnost se tak mohla začít pomalu měnit 

na opravdu ošetřovatelskou. Nicméně skutečně odborná škola vznikla až v roce 1916  

v Praze. Ovšem péče o umírající rozhodně nebyla v popředí zájmu, a tak se začaly utvářet 

určité zvyklosti, které umírajícím k naplňování jejich potřeb nepřispívaly. Můžeme zde 

uvést například bílé plenty, které oddělují lůžko nemocného od ostatních, nebo vyčlenění 

jednoho pokoje, kam je umírající převezen. To mělo negativní vliv na psychiku 

umírajícího, ale i na psychiku ostatních pacientů, kteří měli strach, že bude jejich lůžko 

zanedlouho také odděleno bílou plentou nebo budou zcela osamoceni v pokoji pro 
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umírající.  Kontakt s rodinou byl přísně omezen jen na středy a neděle, pokud ovšem lékař 

nevystavil tzv. mimořádnou propustku. Taková propustka opravňovala rodinu  

ke každodenním návštěvám a vystavovala se, pokud se stav nemocného blížil ke svému 

konci. Těchto privilegií se ovšem moc nevyužívalo, neboť umírající poté velice rychle 

pochopil, že časté návštěvy jsou znamením jeho konce, a naopak navštěvující nechtěl být 

nositelem špatných zpráv.  I dnes laická veřejnost hojně využívá „odsunutí“ umírajícího do 

rukou profesionálů a doufá, že bude o nemocného dobře postaráno. Postaráno o tělesný 

stav nemocného skutečně je, ale co jeho psychický stav? Ten se bez návštěv a podpory 

rodiny zajistí jen stěží (Haškovcová, 2007). 

Přístup ke smrti v dnešní době můžeme spojit s pojmem medikalizace. Jde o přemístění 

smrti do nemocničních zařízení, kde se z ní stává čistě záležitost lékařů. Umírání je 

kontrolováno lékaři a často spojeno i s nadužíváním léků. Dochází také k tzv. 

dekontextualizaci a depersonalizaci smrti. Se smrtí se zachází, jako by reálně neexistovala. 

Umírající je schován v instituci a truchlící je mimo společnost odsunut též, neboť umírání 

a smrt se nesdílí se sousedy a komunitou tak, jako tomu bylo dříve. Projevy žalu bývají 

skrývány, aby nepůsobily jako projev slabosti. Na tuto institucionalizaci umírání reaguje 

hospicové hnutí, které se snaží o to, aby sociální umírání přicházelo až s tím fyzickým  

a bylo důstojné (Špatenková, 2014). 

1.3.1 Paliativní péče 

Na počátku vzniku paliativní péče stál nesouhlas s jednostrannou kurativní (na uzdravení  

a léčení orientovanou) zdravotní péčí. Paliativní péče je proto zaměřená na osobu pacienta, 

který sice nemůže být uzdraven, ale může být téměř či úplně zbaven svých bolestí a utrpení 

a dožít kvalitní život. Základy této paliativní péče položila anglická lékařka a sociální 

pracovnice Cicely Saunders, která založila Hospic sv. Kryštofa v Londýně (Niedermann, 

2016). 

Pod pojmem paliativní péče si můžeme představit systém, který pomáhá umírajícímu  

a jeho rodině. Na přesné vymezení obsahu paliativní péče stále nejsou jednotné pohledy, 

neshody panují zejména v oblastech komu, kdy a jak má být tato péče poskytována. 

Samotné slovo „paliativní“ je latinského původu a znamená rouška či plášť. Paliativní péče 

by tedy měla představovat jakýsi ochranný plášť v posledním úseku života. V souvislosti 
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s paliativní péčí se můžeme setkat s dalšími pojmy. Jedním z nich je podpůrná péče,  

o které se hovoří v souvislosti s onkologickými onemocněními. Tato péče by měla být 

multidimenzionální a její poslední fází je právě péče paliativní. Dalším pojmem je 

takzvaná péče o pacienta v závěru života, tento pojem se používá zejména v zahraničí  

a chápeme ho jako synonymum paliativní péče. Poněkud specifickou oblastí je geriatrická 

paliativní péče, která zajišťuje podpůrnou, symptomatickou i kauzální léčbu (Bužgová, 

2015). 

V paliativní péči je kladen důraz zejména na kvalitu života a péče je poskytována na 

základě holistického přístupu k umírajícímu i k jeho rodině. Tuto péči lze poskytovat ve 

zvláštním zařízení zvaném hospic. Nutné je také odlišit paliativní péči od péče terminální. 

V poslední době převažují názory, které preferují poskytování paliativní péče ještě dříve, 

než se pacient dostane do terminální fáze onemocnění (Haškovcová, 2007). Jak si tedy 

definovat paliativní péči? Zřejmě nejlepším řešením bude popis některých jejích 

charakteristik uváděných Světovou zdravotnickou organizací. Paliativní péče by měla 

ulevovat od bolesti či jiného utrpení. Měla by chápat proces umírání jako přirozenou 

součást života a neměla by žádat o urychlení, ani nadbytečné oddalování smrti. Paliativní 

péče také podporuje kvalitu života a začleňuje psychologické a spirituální aspekty do péče 

o pacienty. Tato péče se dosti věnuje i rodině umírajícího, které napomáhá k zvládání 

pacientova onemocnění i vlastního zármutku. V neposlední řadě je paliativní péče 

použitelná i v počátečních fázích onemocnění společně s dalšími způsoby léčby (Payneová, 

2007). Munzarová ještě dodává, že paliativní péče je především filozofií, která se 

nevztahuje jen k určitému typu zařízení, ale může být aplikována od hospiců přes 

nemocnice až po domácí prostředí (Munzarová, 2005). 

Ačkoli se definice paliativní péče různí, měla by fungovat podle určitých principů. Jedním 

z nich je péče o pacienta i po ukončení kauzální léčby, ta by měla být vystřídána 

symptomatickou, terminální a zejména paliativní léčbou. Důležitý je i fakt, že každý obor 

by měl mít rozpracovanou strategii této péče, neboť žádný z oborů by neměl být vyjímán 

z péče o umírající, pokud pacienta není možno přeložit do hospice (Haškovcová, 2007). 

O paliativní péči můžeme říci, že se objevuje ve dvou formách – obecná a specializovaná 

péče.  Za obecnou paliativní péči považujeme uspokojivou péči o pacienta v pokročilé fázi 
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onemocnění, byť se jedná o péči klinickou. Podstatná je zde orientace na kvalitu života, 

účinnou léčbu symptomů a dobrou komunikaci s pacientem a rodinou. Tuto obecnou 

paliativní péči by měl být schopný zajistit lékař jakékoli odbornosti, v rámci své 

každodenní práce. Naproti tomu specializovanou formu paliativní péče zajišťují odborníci, 

kteří jsou v této oblasti přímo vzděláni, mají potřebné zkušenosti a jedná se o jejich hlavní 

pracovní náplň. Mezi základní formy specializované paliativní péče řadíme: zařízení 

domácí paliativní péče neboli mobilní hospice. Tato péče poskytuje pacientovi pravidelné 

návštěvy v jeho domově, jedná se o návštěvy lékaře, sester, ošetřovatele nebo 

dobrovolníků, které fungují v nepřetržitém provozu. Dalším zařízením je lůžkový hospic, 

který nabízí péči zejména v posledních týdnech pacientova života. Zde je největší orientace 

na konkrétní potřeby a přání umírajícího. Ve zdravotnických zařízeních se můžeme setkat 

s konziliárním týmem paliativní péče, jehož jádrem je ambulance paliativní medicíny. 

Tento tým přispívá ke zlepšení kvality poskytované paliativní péče a sestává z lékaře, 

sestry a sociálního pracovníka. Poslední ze základních forem specializované paliativní 

péče je oddělení paliativní péče (OPP), které se nachází ve zdravotnických zařízeních, kde 

se stará o pacienty potřebující současně paliativní i diagnostickou péči. OPP se snaží  

o dosažení hospicového ideálu, ale v ČR je zatím nenajdeme (Sláma, 2011). 

1.3.2 Hospic 

Myšlenka hospice nese určité přísliby. První z nich je ten, že umírající a dlouhodobě 

nemocný nebude trpět nesnesitelnou bolestí. Další garancí je respekt a důstojné zacházení, 

a to v jakékoli situaci, a posledním příslibem je ujištění, že v konečných okamžicích života 

nezůstane umírající sám (Svatošová, 2011). 

Jádrem hospice je přístup k člověku jako k jedinečné bytosti a úcta k samotnému životu. Je 

zde také snaha, aby nemocní mohli zbytek svých dní prožít co nejvíce dle svých představ a 

důraz je kladen na přání každého jednotlivce. První hospic byl založen roku 1879 

v  Dublinu, a to Mary Aickenheadovou. Další hospic, který již obsahoval moderní 

myšlenku komplexní péče a tlumení bolesti, byl založen Cicely Saundersovou roku 1967 

v Londýně (Student, 2006). Vývoj vzniku hospiců v České republice je poměrně krátký. 

V nemocnici v Babicích nad Svitavou bylo otevřeno vůbec první oddělení paliativní péče, 

a to roku 1992. Otevření prvního hospice u nás přišlo o tři roky později a zásluhu na tom 
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měla zejména lékařka Marie Svatošová, ta založila hospicové hnutí zvané „Ecce homo“ 

(„Ejhle člověk“), které ve spolupráci s Diecézní charitou vybodovalo onen Hospic Anežky 

České v Červeném Kostelci (Haškovcová, 2007). 

Hospicová péče má tři formy: domácí, stacionární a lůžkovou. Jako nejlepší se pro 

nemocného může jevit zpravidla domácí hospicová péče, ovšem ta někdy není plně 

dostačující. Problémy ovšem nastávají, pokud rodině dojdou síly, nebo již nepostačují její 

ošetřovatelské znalosti (Svatošová, 2011). Domácí hospicová péče (tzv. mobilní hospic) 

má ale i tak mnoho výhod. Kromě pozitivního vlivu na psychiku umírajícího je přínosné, 

že mobilní hospic nabízí své služby dvacet čtyři hodin denně a spolupracuje také s rodinou 

pacienta. Lékař, sestra, ošetřovatel či dobrovolníci (dle potřeby) navštěvují nemocného, 

kdykoli je potřeba. Využívání služeb mobilního hospice je možné za malý finanční 

příspěvek, ale v současné době se projednává možnost úhrady tohoto příspěvku 

zdravotními pojišťovnami. Kromě mobilního hospice nám může pomoci také domácí 

zdravotní péče (home care). Tuto službu poskytují všeobecné sestry, které navštěvují 

domácnost umírajícího a podílejí se na péči. Tuto péči hradí zdravotní pojišťovna a její 

intenzitu určuje lékař. Tato služba je obvykle poskytována maximálně třikrát týdně po 

dobu jedné hodiny (Sláma, 2017). Další formou je stacionární hospicová péče, která 

představuje péči o pacienta pouze přes den. Nemocný je přijat ráno a odpoledne opět 

odchází do svého domova, proto je tato možnost vhodná pouze pro blízké okolí. Do 

lůžkového hospice obvykle přicházejí nemocní zcela dobrovolně na krátkodobé  

a opakované pobyty, pokud mají pocit, že péče v domácím prostředí již není dobře 

zvládnutelná a zároveň není nutná hospitalizace v nemocnici. Velký důraz je v hospicové 

péči kladen na rodinu, proto jsou návštěvy možné nepřetržitě. Umírající může mít 

milovaného člověka neustále u sebe, po příbuzném ovšem není vyžadováno, aby 

nemocného ošetřoval, ale pokud chce, tak je mu to umožněno.  Přístup lékařů a sester se 

zde v některých bodech značně liší od klasické nemocnice. I zde samozřejmě probíhají 

vizity, ovšem celkový denní režim si určuje zejména sám nemocný. Neexistuje zde ranní 

vstávání kvůli měření teploty, ani podávání jídla, když zrovna pacient nemá hlad. A pokud 

má umírající potřebu s někým hovořit, vždy se pro něho najde někdo, kdo mu bude 

naslouchat, a to v jakoukoli denní i noční dobu. Důležité je také zmínit, že o přijetí  

do lůžkového hospice, stacionáře či domácí péči rozhoduje výhradně hospicový lékař, 
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který dle svého uvážení (a uvážení pacientova ošetřujícího lékaře) rozhodne, kam a zda 

bude nemocný přijat (Svatošová, 2011). Obvykle jsou do hospicové péče přednostně 

přijímáni zejména onkologicky nemocní pacienti a pacienti s rozvinutým onemocněním 

AIDS. Požadován je také plný písemný informovaný souhlas nemocného (Haškovcová, 

2007). Dalším důležitým faktorem je hrazení hospicové péče. Finance, potřebné pro 

zdravotní péči v hospicích, jsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění, to ale neplatí 

pro sociální aspekty hospice – na ty musí nemocný přispívat. Tato částka se pohybuje  

v rozmezí 200-500 Kč/den. U některých hospiců se můžeme setkat také s tím, že poskytují 

tzv. odlehčovací pobyty (Sláma, 2017). 
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2 Smrt 

Pod pojmem smrt si zřejmě každý představíme to samé – zkrátka konec života. 

Haškovcová tento pojem definuje takto: „Smrt (mors) je individuální zánik organismu, 

tedy také člověka.“ (Haškovcová, 2007, s. 89) Smrt je zřejmě jedinou jistotou, kterou  

v životě máme, ačkoli z toho nejsme nadšeni. Už od pradávna je v člověku zakořeněna 

touha vyhnout se tomuto konci, přežít jej. Tato touha je vepsaná ve všech kulturách  

a civilizacích. Podoba a chápání smrti se ovšem v různých tradicích, filozofiích  

a náboženstvích liší a také vyvíjí (Honzák, 1989). Z hlediska čistě fyzického můžeme smrt 

popsat jako zástavu srdeční činnosti a dechu, to lze někdy obnovit pomocí resuscitace. 

Pokud se ani to nezdaří, začne tělo ukončovat veškeré své procesy a začne se postupně 

rozkládat. Tělo zůstává zdánlivě nezměněné a teplé okolo tří hodin, poté začne tuhnout  

v důsledku zkracování svalů (tzv. rigor mortis – posmrtná ztuhlost). Tato ztuhlost trvá 

zhruba den a půl, následně začne být tělo opět vláčné. Následuje řada dalších procesů, jako 

je uvolnění tělesných tekutin, zapadnutí očí, změna barvy pokožky atd. (Harrison, 2003). 

Smrt sama může přicházet v různých podobách. V dřívějších dobách převažovalo umírání 

tzv. přirozenou smrtí (sešlost věkem), nyní je obvykle smrt posledním stádiem některé 

nemoci. Často se používá pojem „lékařská smrt“, protože k úmrtí dochází hlavně  

v nemocnicích. Pokud jde o rychlost úmrtí, i zde rozlišujeme různé formy. Náhlá smrt 

přichází nečekaně a můžeme ji téměř ztotožnit se smrtí rychlou. Rozdíl mezi náhlou  

a rychlou smrtí je ten, že smrt náhlá bývá spojována s tragickým úmrtím. Pojem rychlá 

smrt také přijde nečekaně, ale v důsledku onemocnění (např. infarkt myokardu). Oba typy 

smrti ale májí společnou jednu věc – překvapí a ochromí blízké, kteří na tuto událost nebyli 

připraveni. Setkat se můžeme také s termíny avizovaná a neavizovaná smrt. Pokud smrt 

přichází pomalu (např. v důsledku dlouhodobé nemoci), hovoříme o ohlašování čili 

avizování smrti.  Dalším rozdělením může být dělení na smrt předčasnou a přiměřenou. 

Pokud si smrt přivodí člověk sám, hovoříme o sebezabití (neúmyslné) a o sebevraždě 

(úmyslné). Zajímavé je sledování pohledu na sebevraždu v průřezu historií.  Ta byla 

zpočátku povoleným a tolerovaným aktem. Jako příklad si zde můžeme uvést starověké 

Řecko, kdy bylo pro úředníky běžné mít u sebe lahvičku s jedem pro případ, že by např. 

ztratili svou čest. Známí jsou také japonští „kamikadze“ piloti, kteří obětovali svůj život při 
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druhé světové válce. Zásadnější vliv na vnímání sebevraždy měl až vliv křesťanství. Zde je 

sebevražda jasně a rezolutně odmítána, neboť člověk nemá právo na zmaření jakéhokoli 

života. Toto jednání je pak vnímáno jako hříšné a je odsuzováno. Dnes se vnímání této 

problematiky liší individuálně u každého člověka, ovšem u křesťanů odmítavé postoje 

přetrvávají dodnes (Haškovcová, 2007). 

Výše jsme si popsali to, jak smrt vypadá a nyní si přiblížíme přístup ke smrti v průběhu 

ontogeneze. Představa o tom, co smrt vlastně znamená, se značně liší u dítěte  

a u dospělého člověka. Malé děti o smrti žádné velké představy nemají, mezi živým  

a mrtvým nedokáží rozlišit. Toto myšlení je typické do tří let věku dítěte (Feldmann, 

1994). Zhruba mezi třetím a šestým rokem se vnímání smrti začne postupně proměňovat. 

V dětské mysli zpočátku smrt představuje nehybnost a spánek. Smrt je tak vnímána jako 

něco reverzibilního. Toto smýšlení je podporováno dospělými, kteří velice často používají 

pro smrt označení jako „spánek“, „odcestoval“ atd. I když se dítě může se smrtí setkat 

například skrze pohádky, nevnímá ji jako něco osobního, co by se mohlo týkat i jeho. 

Jinými slovy – dítě se považuje v podstatě za nesmrtelné.  Smrt jako konec života začínají 

chápat děti zhruba mezi šestým a desátým rokem života.  Až v tomto věku si pozvolna 

uvědomují nevyhnutelnost a konečnost smrti. Ovšem strach ze smrti jako takový 

neprožívají ani děti v terminální fázi onemocnění. Tento fakt je přisuzován tomu, že u dětí 

tohoto věku ještě není rozvinuto abstraktní myšlení a jsou silně vázány na své rodiče, které 

vnímají téměř jako všemohoucí. Představa smrti se diferencovaně začíná rozvíjet až na 

počátku dospívání. V dospělosti je smrt vnímána jako něco neznámého a je spojována  

s úzkostí, nebo naopak s klidem (Vymětal, 2003). 

2.1 Thanatologie 

Thanatologie je vědní obor zabývající se smrtí a tématy s ní souvisejícími. Název pochází  

z řeckého Thanatos, což je jméno boha, který symbolizuje smrtelný spánek a smrt. Tomuto 

bohu bývá přisuzována podoba muže s křídly, který nese uhasínající pochodeň. S tím, že 

by se thanatologie přednášela jako samostatná vědní disciplína, se moc nesetkáme. 

Obvykle bývá implementována do jiných oborů, jako jsou filosofie, psychologie, medicína, 

teologie atd. Pravděpodobně také nikdo nestojí o to, aby byl vnímán jako thanatolog a to 

zejména proto, že to může působit psychopaticky a morbidně (Haškovcová, 2007). 
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S thanatologií se pojí hned několik disciplín a vznikají tak mezní disciplíny. To, jaký vliv 

má smrt na prožívání a chování jedince, zkoumá thanatopsychologie. Jako zakladatel této 

disciplíny bývá uváděn Sigmund Freud, neboť jeho práce Truchlení a melancholie měla 

velký vliv na všechny psychoanalytické, psychologické a psychiatrické teorie zabývající  

se truchlením. Hlavními tématy thanatopsychologie jsou zejména žal a zármutek a to buď 

v souvislosti s vlastním umíráním, nebo u pozůstalých. Zajímavým bodem je pak konflikt 

mezi potřebou hluboce truchlit po ztrátě a nastavením sociální normy společnosti, která 

říká, že přespříliš projevovaný žal je nežádoucí a morbidní. Jako další hraniční disciplínu  

si zde můžeme uvést thanatosociologii. Jak již název napovídá, jedná se o disciplínu  

na pomezí thanatologie a sociologie a jejím zájmem je především to, jak se mění vnímání  

a postoj ke smrti ve společnosti. Její pozornost se ještě upíná k ritualizaci smrti a klade  

si za cíl přimět člověka k pochopení nevyhnutelnosti a nezměnitelnosti smrti. Poslední zde 

uvedenou hraniční disciplínou je thanatohistorie, která mapuje to, jak se vyvíjel postoj  

k fenoménu smrti (Špatenková, 2014). 

Několik odborníků v oblasti thanatologie se shoduje na tom, že je třeba posílit hlubší vhled 

do této problematiky a to zejména u studentů lékařských fakult, středních a vyšších 

zdravotnických škol. Dle většiny autorů by měli být studenti seznámeni s různými 

problémovými oblastmi. Mezi ně patří např. fenomén smrti – zde je třeba vnímat smrt jako 

něco daného, jako skutečnost, nikoli jen jako možnost, důležité je také porozumět vnímání 

smrti v historickém kontextu. Dalším tématem je proces umírání, který má různé podoby  

a modely, patří sem i potřeby umírajícího a jeho blízkých. Poněkud kontroverzním 

tématem je problematika eutanázie, zde je třeba probrat historický vývoj, dnešní pohled  

i legislativní rámec. Jako další důležité oblasti, které by měly být zařazeny do výuky, 

autoři uvádějí: problematika kvality života, zadržená smrt, ritualizace smrti, programy NR 

či problematika žalu a zármutku (Haškovcová, 2007). 

2.2 Co přijde po smrti 

Smrt může přijít v různých podobách, načasováních a situacích, co má ale společného je 

to, že zanechá pozůstalé v jistém šoku, zármutku a často zmatené. Dotyčný si nemusí být 

jist, zda umírající skutečně zemřel – k blížícímu se konci narůstá délka prodlev mezi 

každým nadechnutím. Skutečnost úmrtí si může pozůstalý ověřit například zvukovým  
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či bolestivým podnětem, který zůstane bez reakce. Dalším projevem je absence pohybu 

hrudníku, nemožnost nahmatání pulsu na krčních tepnách, otevřené oči, které nejdou zavřít 

nebo široká nereagující zornice při rozevření oka. Pokud se přesvědčíme o smrti 

dotyčného, je třeba zavolat praktického lékaře, lékaře záchranné služby či lékaře lékařské 

služby první pomoci, aby konstatoval smrt. Dobré je vyndat zesnulému polštář či jinou 

podložku a uložit ho do vodorovné polohy. Pro zpomalení chladnutí je lepší nechat tělo 

přikryté. Jistě také není od věci rozloučit se se zesnulým, případně k tomu přizvat i ostatní 

příbuzné. Není od věci přichystat před příjezdem lékaře občanský průkaz zesnulého, rodný 

a oddací list, kartičku pojištěnce a lékařské zprávy (Sláma, 2017). 

Lékař je povinen provést prohlídku mrtvé osoby, aby mohl konstatovat smrt a vypsat List  

o prohlídce zemřelého. Tento list musí kromě data úmrtí obsahovat také příčinu smrti, 

proto jsou tyto úkony v kompetenci praktického lékaře, který znal zdravotní stav 

zesnulého, předepisoval mu léky apod. Právě praktický lékař, kterého nemocný 

navštěvoval, bude pravděpodobně nejlépe vědět, jaká byla příčina úmrtí. Pokud dojde ke 

smrti ve zdravotnickém zařízení, prohlídku by měl provést ošetřující lékař či lékař konající 

službu. Pokud smrt nastane mimo domov pacienta i mimo zdravotnické zařízení, provádí 

prohlídku obvykle lékař rychlé zdravotnické pomoci. Pokud je při nalezení zemřelého 

podezření na trestný čin nebo sebevraždu, je nutné přivolat policii ČR. Při násilné smrti  

a sebevraždě může soud indikovat pitvu, ale v případě, že se jedná o očekávané úmrtí, 

pitva nebývá indikována (Sláma, 2011). 

Co se týče doby přivolání lékaře – měl by být volán neodkladně, ovšem neexistuje žádná 

lhůta, do kdy musí být tělo odvezeno pohřební službou. Je tedy možné ponechat tělo doma 

ještě několik hodin. Je možné, že rodina bude chtít zesnulého umýt a obléknout, to je dobré 

učinit co nejdříve, protože brzy dochází ke ztuhnutí těla. Pokud se rodina se zesnulým 

rozloučila a není již na co čekat, je třeba zavolat pohřební službu, která je obvykle schopna 

přijet v jakoukoli denní i noční hodinu. Chceme-li, mohou nám zaměstnanci pohřební 

služby pomoci s vyřízením formálních věcí. Po odchodu blízkého je třeba uspořádat 

pohřeb a zařídit vystavení úmrtního listu. Po obdržení tohoto listu je nutné zajistit změnu 

rodného stavu (pokud byl zesnulý manžel/manželka) a je možné požádat  

o vdovský/vdovecký či sirotčí důchod (Sláma, 2017). 
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2.2.1 Pohřební rituály 

Pohřeb obvykle chápeme jako projev úcty a uznání zesnulému člověku, kterého tímto 

způsobem můžeme doprovodit na jeho takzvané poslední cestě. I když se o pohřbu hovoří 

jako o posledním daru zemřelému, mnohem větší význam má pro pozůstalé. Ještě než 

k samotnému pohřbu dojde, bývají pozůstalí velice zaneprázdněni přípravou pohřbu a na 

jejich zoufalství tak není moc času. Tyto přípravy tedy obvykle znemožňují úplné 

propadnutí svému žalu, spíše se dostavují pocity zmatku a chaosu. Přínosné je, pokud se 

mezi přáteli objeví někdo mající s organizací pohřbu zkušenost a nabídne svou pomoc. 

Základní informace poskytují také zaměstnanci pohřební služby (Špatenková, 2001). 

Vyrovnat se se smrtí je velice náročný úkol, ve kterém nám mohou pomoci právě pohřební 

rituály. Pochopitelně se od sebe budou tyto rituály lišit v závislosti na tom, zda člověk je  

či není věřící. Pokud se konají náboženské pohřební rituály, kladou velký důraz na 

existenci posmrtného života. Tyto představy o posmrtném životě bývají také během rituálu 

často připomínány. Oproti tomu jsou nenáboženské rituály zaměřené spíše na osobnost 

zesnulého. Celkově můžeme pohřební obřad zařadit mezi takzvané přechodové rituály, 

které jsou si všude ve světě podobné svou strukturou. Cílem těchto rituálů je zejména 

změna sociálního statusu hlavních aktérů konkrétního rituálu. Pohřební rituály mají 

kolektivní charakter, neboť ostatní členové společnosti přijímají tuto změnu sociálního 

statusu. Ostatní účastníci obřadu přijímají tuto změnu, proto je pohřební rituál aktem mající 

kolektivní charakter (Nešporová, 2013). 

Pokud mluvíme o pohřbu, rozumíme jím společenské a náboženské úkony mající 

souvislost s pochováním těla. Samotné ukládání těla do hrobu se označuje jako pohřbívání. 

V průběhu historie se pochopitelně pohřební rituály vyvíjely a jejich pojetí bylo vázáno na 

chápání smrti a případnou víru v posmrtný život. Můžeme si zde uvést některé rituály 

praktikované v dřívějších dobách. Zřejmě nejprimitivnější pak bude pohazování lidských 

těl stranou od lidských sídel nebo vydání mrtvol na pospas zvěři a ptákům. Dalšími 

praktikami bylo balzamování (zejména v bohatých rodinách) a mumifikace, a to hlavně 

v suchých a teplých oblastech. Dnes si můžeme vybrat, zda preferujeme obřad církevní 

nebo občanský. Církevní pohřeb obvykle sestává ze zvuku zvonu, který oznamuje úmrtí, 

následují projevy soustrasti od členů církve, zaslání/předání smutečních oznámení, obřad  
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u rakve, smuteční průvod na hřbitov a hostina. Obřad, konající se v krematoriu obvykle 

probíhá tak, že jsou rozeslána parte, která oznamují pohřeb, následuje rozloučení se 

zesnulým ve smuteční síni a obřad ukončuje pád opony. Je zde možnost i osobnějšího 

rozloučení u rakve v předsálí síně. V průběhu obřadu může mít proslov farář, kněz, 

ceremoniář nebo někdo blízký. Po obřadu se obvykle koná hostina (Haškovcová, 2007). 

Jak již bylo zmíněno výše, pohřeb je zejména přechodový rituál plnící řadu funkcí. Jednak 

je to funkce sociální, která mění sociální roli pozůstalého, dále plní funkci psychologickou 

– umožňuje pozůstalým přijmout smrt a dát průchod emocím. Biologická funkce souvisí 

zejména se starostí o tělo. Kulturní a religiózní význam pohřbu je spojen se smysluplným 

začleňováním smrti do našich životů. Pokud toto závěrečné rozloučení chybí, vyrovnávání 

se se ztrátou bývá mnohem náročnější. Pohřeb, jako uvedení smrti do reality, je důležitým 

aktem, který by neměl být opomíjen (Špatenková, 2014). 

2.2.2 Truchlení 

Smrt člověka vždy představuje náročnou životní situaci pro jeho blízké. Je to komplexní  

a velice složitý problém, který může mít u každého člověka odlišný průběh. Truchlení 

chápeme jako reakci na tuto životní ztrátu. Tento zármutek sestává z celé řady emocí, jako 

je hněv, smutek, sklíčenost, zoufalství, otupělost, zlost nebo emoční vyprahlost. Často  

se také objevují ambivalentní pocity, zmatek a dezorientace. To vše je ale v pořádku, 

zármutek je pouze normální reakcí na chaos v našem životě. I přesto, že se truchlící člověk 

utápí ve smutku, podvědomě touží po tom, aby tento smutek ještě trval. Je tomu tak proto, 

že se prostřednictvím ztráty ponořujeme do vzpomínek, které nám navozují pocit spojení 

se zemřelým. Ovšem tyto vzpomínky nikdy zcela neuspokojí naši potřebu skutečného 

vztahu (Smith, 2013). 

Nejen že truchlení se liší v závislosti na každém jedinci, liší se také v různých kulturách. 

To poukazuje na to, že způsoby truchlení jsou podmíněny i kulturně  

a společensky. Jako příklad můžeme uvést Bali, kde je zármutek projevován smíchem. 

Mezi společnosti v Evropě, které výrazněji projevují své truchlení na veřejnosti, patři 

například ortodoxní židé, Irové či středomořské národy. Naopak rezervovanější projevy 

shledáváme v Německu, Anglii, Švýcarsku, Nizozemsku a Finsku. Českou republiku 

bychom mohli zařadit spíše k rezervovanější skupině. Silné projevy žalu jsou sice normální 
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při pohřebním obřadu, ale na veřejnosti to již není v rámci naší normy. Truchlení se tak 

stalo pouze naší osobní záležitostí, která obvykle nepřekračuje práh domu. Okolí  

si zpravidla není jisté, jak k pozůstalým přistupovat, proto se často chová, jako by se nic 

nestalo (Nešporová, 2013). 

Mohlo by se zdát, že samotné truchlení začíná až bezprostředně po smrti nemocného. To 

ovšem nemusí být pravda. Zejména u blízkých dlouhodobě a těžce nemocného člověka se 

projevuje takzvaný anticipovaný zármutek. Tento předjímaný zármutek přichází ještě před 

smrtí nemocného a připravuje tak nejbližší osoby na úmrtí blízkého. Tento anticipovaný 

zármutek je velice náročným procesem, neboť blízký má tendenci smutek skrývat před 

umírajícím, aby ho neznepokojoval. To ovšem znamená, že tyto negativní emoce zůstávají 

potlačovány a skrývány, což musí nutně ústit ve fyzické a hlavně psychické vyčerpání. 

Člověk se pak sám sebe táže, kdy už to všechno skončí a jak dlouho to ještě bude trvat. 

Tyto otázky jsou střídány sebeobviňujícími myšlenkami, pocity viny a zklamání ze sebe 

samého. Zvláště pokud je blízký v roli pečovatele o umírajícího, dostavují se zvlášť 

negativní emoce z pocitu selhání a nezvládnutí situace. Příliš dlouhé období 

anticipovaného truchlení ovšem může představovat dvě rizika. Je možné, že se příbuzný 

emocionálně odpoutá od umírajícího, a to i přesto že stále žije. V opačném případě  

si příbuzní k umírajícímu vytvoří velice silnou vazbu, upnou se k péči o umírajícího a často 

požadují nereálnou lékařskou péči. Tento druhý případ nastává zejména tehdy, pokud má 

příbuzný k umírajícímu ambivalentní vztah a kompenzuje si tak své případné pozdější 

pocity viny (Špatenková, 2001). 

Ať už je truchlení jakékoli, jedná se vždy o proces, který sestává z různých fází. 

V literatuře ovšem nepanuje jednota, autoři se v popisování jednotlivých fází liší a rozdílný 

je i počet těchto fází. Brown, Pullen a Scott rozdělili proces truchlení do čtyř fází. První 

z nich je otupělost, která přichází ihned po úmrtí blízkého. Pozůstalí se ocitají v šoku  

a realitu vnímají jakoby v mrákotách. Často této smutné skutečnosti odmítají uvěřit. Tato 

fáze přechází k touze a hledání. Smrt je pro pozůstalého stále tak bolestivá, že se ji snaží 

popřít a stále touží po tom, aby se mu blízký vrátil. Silnými emocemi, které doprovázejí 

tuto fázi, jsou zejména vztek a hněv. Následuje takzvaná dezorganizace, při níž pozůstalý 

pociťuje zmatek a zoufalství, které narušuje jeho běžné denní povinnosti. Poslední fází je 
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reorganizace, při které člověk začíná pociťovat, že opět nalézá pevnou půdu pod nohama 

(Brown, 1992). 

Jiný model procesu truchlení představuje Weinert, který tento proces rozčlenil na počáteční 

šok, fázi sebekontroly, regresi (která zahrnuje hledání a nalézání), loučení a adaptaci. 

Prvotním šokem obvykle projde většina pozůstalých. Může trvat dokonce i několik dní, 

než si danou skutečnost opravdu uvědomí. Obvykle pozůstalý reaguje buď naprosto 

apaticky, nebo naopak razantně a odmítavě. Nevěří, že je to pravda, a stále hledá důvody, 

proč tomu tak nemůže být. Procitnutí může přicházet, až když člověk spatří mrtvé tělo, 

často pak také vyvstávají na mysli nedořešené konflikty a pozůstalý hledá viníka. I při 

absurdním chování pozůstalého bychom měli stát při něm a neodporovat mu. Tato šoková 

reakce je pouze obranným mechanismem, který pozůstalého chrání před propadnutím se do 

úplné beznaděje. Tato fáze ovšem nepřetrvává dlouho, jedná se o minuty, hodiny, někdy  

i dny, a poté přechází ve fázi sebekontroly. V této fázi se obvykle projevuje většina emocí 

a dostavuje se pláč. I přesto, že pohřeb dává prostor k vypuknutí žalu, city obvykle stále 

zůstávají jen v nitru a není jim dovoleno zcela se projevit. Pozůstalý může vnímat pohřeb 

jako něco, co jde mimo něj, nebo jako sen, ze kterého by se měl probudit (Weinert, 1996). 

Fáze regrese může trvat týdny i měsíce. V této fázi je pozůstalý vystaven téměř nutkavým 

vzpomínkám, které se stereotypně opakují a jsou emočně zabarveny. Pozůstalý si tak stále 

bolestně připomíná odloučení od blízkého. Často jsou tyto vzpomínky projektovány i do 

snů a typické je také denní snění. Hledání a nalézání se vyznačuje tím, že se pozůstalý 

snaží zachovat původní návyky, jak jen je to možné. Odmítá změnu, která by měla v jeho 

životě nastat, a zemřelého částečně považuje stále za živého. Tím bolestnější ovšem proces 

je, protože jedinec prožívá žal stále a stále dokola. Pozůstalý může být neustále  

v pohotovosti, neklid a nespavost jsou také projevy tohoto hledání. Časté je přebírání 

charakteristik, kterými se zemřelý vyznačoval. Někdy člověk trpí samomluvou, přičemž 

hovoří i za zemřelého partnera. Pozůstalý pochopitelně zemřelého už najít nemůže, co ale 

může najít, jsou hodnoty, které na rozdíl od lidí skutečně přetrvávají. Výsledkem hledání  

a nalézání je odpoutání se od zemřelého. Tato fáze je provázena různými emocemi, které 

se mohou často střídat. Pocity nenávisti k zemřelému také nejsou žádnou výjimkou, ale 

přesto k procesu loučení patří. Pokud se proces regrese chýlí ke konci, začne se pomalu 
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měnit v adaptační fázi. V této závěrečné fázi pozůstalý opět pozvolna nabývá ztracené 

sebedůvěry, cítí se schopněji a nemá potřebu neustále zemřelého hledat. Jedinec  

se od zemřelého již dokázal odloučit. I když stále zemřelý přebývá v nitru člověka, 

pozůstalý je již schopen vidět ho reálně se všemi svými (kladnými i zápornými) 

vlastnostmi. Pozůstalého již nesžírají pocity viny, žal ani nutkavé denní snění, ale je 

schopen se svobodně rozvíjet a pokračovat v cestě životem. Neznamená to ale, že by bylo 

na zemřelého zapomenuto, pozůstalý si ho stále bude připomínat, ale s případnou bolestí  

se již bude umět vyrovnat (Weinert, 1996). 

 Kubíčková člení „nekomplikovaný“ průběh truchlení na období otřesu, intenzivního 

zármutku a období rekonvalescence. Výše uvedené fáze truchlení odpovídají zdravému  

a naprosto normálnímu průběhu truchlení u pozůstalé osoby. Někteří jedinci ovšem  

na takovou ztrátu mohou reagovat abnormálně a projevuje se u nich zármutek patologický. 

Tento nezvládnutý zármutek označujeme jako komplikované truchlení (Špatenková, 2001). 

To, zda se u jedince rozvine komplikované truchlení či ne, je determinováno rizikovými 

faktory. Tyto rizikové faktory můžeme rozdělit do tří skupin, z nichž první skupinou jsou 

faktory týkající se druhu onemocnění, okolností úmrtí a péče. Riziko vzniku 

komplikovaného truchlení je vyšší, pokud se jedná o náhlé, neočekávané úmrtí, vraždu, 

sebevraždu nebo smrt dítěte. Zvýšené riziko se dostavuje také při úmrtí, jemuž předcházela 

dlouhodobá nemoc, nebo při úmrtí, které rodina vnímá jako předčasné. (Sláma, 2011). 

Další skupinou rizikových faktorů jsou faktory vztahující se k osobnostním 

charakteristikám pozůstalého. Zde můžeme uvést například vysokou úzkost a smutek již 

před samotným úmrtím nemocného či přítomnost dalšího stresu. Riziko dále zvyšuje nízké 

sebevědomí pozůstalého nebo jeho tělesná či duševní nemoc. Důležitou roli zde hraje také 

konkrétní životní situace – například dítě, které ztratilo rodiče, nebo rozvedená matka, 

která ztratila své dítě – to vše riziko zvyšuje. Poslední skupinou rizikových faktorů jsou 

vzájemné rodinné vztahy. Naprosto nevyhovující je zde malá sociální opora  

od příbuzenstva, nemožnost sdílet s nikým svou ztrátu. Problémy nastávají i tehdy, pokud 

rodina není soudržná, neumí společně komunikovat a řešit náročnější situace. Neméně 

důležitým rizikem jsou ambivalentní pocity, které pozůstalý vůči zemřelému prožíval 

(Sláma, 2011). 
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Samotné komplikované truchlení se projevuje v různých formách. Jako první si zde 

můžeme uvést chronickou reakci. Tato reakce je charakteristická tím, že i přes uplynutí 

dlouhé doby je pozůstalý stále v hlubokém zármutku, který narušuje chod běžných 

činností. Nejedná se tedy o žádné zvláštní reakce doprovázející truchlení, ale spíše o jeho 

délku, která se zdá být nikdy nekončící. Další formou je takzvaná odložená reakce. 

Znakem této reakce je to, že pozůstalý nezačne truchlit bezprostředně po smrti, ale  

až o mnoho déle. Tato reakce často přichází, pokud musí pozůstalí zařizovat pohřeb, 

pozůstalosti a další záležitosti, případně pokud smrt vytěsní a nechce si ji připustit. Emoce 

samozřejmě nezmizí, ale přijdou se zpožděním, mohou být také vyvolány jinou ztrátou. 

Další formou komplikovaného truchlení je velice hluboké truchlení, které může vést až 

k psychickému zhroucení. Tato odchylka intenzity prožívání truchlení se nazývá excesivní 

reakce. Poslední zde uvedenou formou komplikovaného truchlení je maskovaná reakce. 

Tato reakce se vyznačuje tím, že pozůstalý cítí smutek, ale nepřipisuje ho danému úmrtí,  

a to zejména proto, že si nepřipouští svou citovou zainteresovanost k zemřelé osobě. 

Jedinec tedy nedokázal rozpoznat správný důvod svého emocionálního rozpoložení 

(Démuthová, 2015). 

Poněkud specifickou problematikou je truchlení dítěte, které je velice náročné pro ně 

samotné, ale i pro jeho rodiče, kteří si často nejsou jistí, jak správně jednat. Důležité je, aby 

rodiče (pokud je to možné) postupně připravovali dítě na ztrátu. To se ovšem moc často 

neděje, neboť rodiče žijí v domnění, že je pro dítě nejlepší nevědomost. Dítěti je tedy 

sdělováno pouze to nejnutnější a smrt bývá maskována různými nepravdivými příběhy („z 

babičky se stala hvězdička na nebi“, „dědeček musí zůstat v nemocnici“). Rodiče se 

mohou bát také toho, že by se mohli sami emocionálně zhroutit při otevřeném rozhovoru 

se svým dítětem. Často jsou děti také vynechávány z pohřbu, opět ze strachu z toho, že by 

to dítěti spíše uškodilo. To ale není pravda. I dítě má právo na rozloučení se s milovaným 

člověkem, a to zejména proto, že si smrt skutečně uvědomí a dokáže ji následně zpracovat. 

Pokud tedy dítě na smrt připravíme, dovolíme mu účastnit se pohřbu a následně mluvit  

o svých pocitech, bude zde menší riziko traumat či komplikovaného truchlení, než když 

bude rodič dítěti podávat jen zkreslené informace (Parkes, 2007). 
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Truchlení je proces, který přichází vždy po úmrtí blízkého člověka a nezáleží na tom, 

jakým způsobem zemřelý odešel ze světa. Můžeme se ale shodnout na tom, že ve většině 

případů by dal umírající člověk přednost tomu, aby mohl dále žít. To ovšem nemusí být 

samozřejmostí. Existuje mnoho důvodů, proč může umírající člověk toužit po urychlení 

své smrti a přemýšlet o eutanázii. A právě o tomto tématu bude pojednávat následující část. 

2.3 Eutanázie 

Eutanázie je dnes stále kontroverzním a diskutovaným tématem, ve kterém nepanuje 

shoda. Někteří zastánci eutanázie ji chápou jako právo každého člověka, protože umožňuje 

důstojnou smrt v okolnostech, které již neumožňují důstojné bytí. Odpůrci ji mohou vnímat 

jako naprostý protiklad laskavé péče (Payneová, 2007). Můžeme si zde uvést dvě definice 

pojmu eutanázie: 

 „Eutanázie je úmyslné usmrcení člověka na jeho explicitní opakovanou žádost někým 

jiným než pacientem samotným.“ (Sláma, 2011, s. 321) 

Munzarová ovšem shledává důležité uvádět v definici také možnost zabití tím, že 

nezasáhneme (pasivní způsob), proto obohacuje definici o aktivní a pasivní způsob 

eutanázie. 

„Eutanazie je úmyslné zabití člověka, ať již aktivním nebo pasivním způsobem, někým 

jiným než člověkem samotným (= lékařem) na jeho vlastní žádost.“ (Munzarová, 2005, s. 

49) 

Pro pochopení komplexnosti problematiky eutanázie je třeba zde uvést její základní 

terminologii. Samotné slovo „eutanázie“ vychází z řeckého eu – dobrý a thanatos – smrt, 

mělo by se tedy jednat o dobrou smrt. Tato smrt by měla být krásná a lehká, měl by jí 

předcházet dlouhý život a přijít by měla bezbolestně. Později přišel u obsahu pojmu 

eutanázie interpretační posun, který ji vysvětluje jako smrt z milosti. Eutanázii můžeme 

rozlišit na aktivní a pasivní. Při aktivní eutanázii hraje hlavní – aktivní roli lékař, který 

tento akt vykonává, pouze pokud umírající trpí nevyléčitelnou chorobou, má velké bolesti 

a svobodně a přímo o eutanázii žádá. Pro tento typ eutanázie se také používá označení 

„strategie přeplněné stříkačky“. Do kategorie aktivní eutanázie řadíme ještě takzvanou 

nevyžádanou eutanázii. Zde již člověk kvůli svému zdravotnímu stavu není schopen  
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o eutanázii požádat, ale předpokládá se, že kdyby mohl, tak by o ni požádal. V opačném 

případě, kdy je eutanázie nevyžádaná, ale i nechtěná, hovoříme o takzvané nedobrovolné 

eutanázii (Haškovcová, 2007). 

Pasivní eutanázie má přímou souvislost s přerušením či odepřením léčby, proto ji můžeme 

nazývat také „strategií odkloněné stříkačky“.  Existuje také program  DNR (do not 

resuscitate) nebo česky NR (neresuscitovat), tyto programy reagují na dnešní trend 

dystanázie čili zadržené smrti, kdy je smrt téměř násilně stále oddalována namísto 

poklidného umírání. V souvislosti s pasivní eutanázií hovoříme také o asistované 

sebevraždě, která je její formou. Hlavním aktérem je zde pacient, který zemře „svou vlastní 

rukou“, ovšem lékař mu dá návod. Jako další pojem si zde uvedeme prenatální eutanázii. 

Jedná se o interrupci nechtěného dítěte a pojem eutanázie pouze cílí na emocionální náboj, 

ve snaze odklonit se od interrupčního výkonu. Posledním, zatím neobjasněným, pojmem je 

sociální eutanázie. Tento pojem souvisí se zdravotní nerovností ve světě, neboť není 

možné, aby se všem lidem dostalo ideální lékařské péče (Jankovský, 2003). 

V České republice je aktivní eutanázie i asistovaná sebevražda trestným činem. Země, 

které jsou k eutanázii vstřícné, jsou například Nizozemsko, Belgie, některé státy v USA či 

Švýcarsko (Haškovcová, 2007). 
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3 Praktická část 

Praktická část diplomové práce sestává z kvantitativního výzkumu, jehož nástrojem je 

dotazník. V úvodu je vymezen hlavní cíl výzkumné části, dílčí cíle výzkumu a výzkumné 

otázky. Následuje popis metodiky výzkumu a jeho vyhodnocení, které je prezentováno 

formou grafů a tabulek.  

3.1 Cíle a výzkumné otázky diplomové práce 

Hlavním cílem výzkumné části je zjistit informovanost žáků vybrané SŠ o problematice 

umírání a smrti.  

Dílčí cíl č. 1: Zjistit znalost vybraných žáků SŠ o paliativní péči. 

Dílčí cíl č. 2: Zjistit, zda je téma umírání u vybraných žáků SŠ tabuizováno. 

Dílčí cíl č. 3: Zjistit postoj vybraných žáků SŠ k problematice eutanázie. 

Dílčí cíl č. 4: Zjistit, jak vybraní žáci SŠ nahlížejí na domácí model umírání. 

 

Výzkumné otázky 

Hlavní výzkumná otázka: Jaká je informovanost žáků vybrané SŠ o problematice umírání a 

smrti? 

Otázka č. 1: Jaká je znalost vybraných žáků SŠ o paliativní péči? 

Otázka č. 2: Je téma umírání u vybraných žáků SŠ tabuizováno? 

Otázka č. 3: Jaký mají vybraní žáci SŠ postoj k problematice eutanázie? 

Otázka č. 4: Jak vybraní žáci SŠ nahlížejí na domácí model umírání? 

 

3.2 Metodika výzkumu 

Pro výzkumnou část byla zvolena kvantitativní metoda, konkrétně anonymní dotazník. 

Toto výzkumné šetření probíhalo začátkem prosince 2017. 
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3.2.1 Dotazníkové šetření 

Dotazníky byly v papírové formě rozdány respondentům při běžné vyučovací hodině. 

V úvodu dotazníku jsem se představila, vysvětlila důvod dotazníku a požádala o vyplnění. 

Samotný dotazník sestává z osmnácti otázek, které zahrnují jednu otevřenou, tři 

polootevřené a čtrnáct uzavřených otázek s jednou možnou odpovědí, které jsou většinou 

doplněné možností napsat vlastní odpověď. Tyto otázky můžeme rozdělit do pěti oblastí: 

Otázky, zjišťující základní informace o respondentech (pohlaví, ročník, bydliště). Další 

oblastí jsou znalostní otázky, které jsou zaměřené na znalost pojmů souvisejících 

s paliativní péčí a znalostí eutanázie. Následující oblast obsahuje otázky zjišťující postoje 

respondentů. Čtvrtá oblast sestává z otázek, které zjišťují, zda respondenti tabuizují téma 

smrti. Poslední oblastí jsou doplňkové otázky, které jsou přínosné pro komparaci dat a 

hledání souvislostí. V závěru dotazníku byla ponechána možnost vyjádřit své náměty a 

komentáře. Ukázka nevyplněného a vyplněného dotazníku viz příloha č. 1 a příloha č. 2. 

3.2.2 Charakteristika zkoumaného vzorku 

Výzkumné šetření bylo prováděno na Bezpečnostně právní akademii, což je střední škola 

v Plzni, která má dvacetiletou tradici a působí i v dalších čtyřech městech v ČR. Školu 

navštěvuje cca 250 žáků. Tato škola nabízí ke studiu dva obory: Veřejnosprávní činnost a 

bezpečnostně právní činnost. Pro výzkumné šetření byl vybrán obor Bezpečnostně právní 

činnost, který je po čtyřech letech zakončen maturitní zkouškou. Žáci se zde vzdělávají 

zejména v oblasti bezpečnostně právní, v oblasti kybernetické bezpečnosti a v sociálně 

právní oblasti. Tento obor připravuje žáky na pracovní uplatnění v oblastech: Policie ČR, 

obecní policie, Vězeňská služba, Armáda ČR, justice, úřady práce, katastrální úřady apod. 

Pro vyplnění dotazníků byli osloveni všichni žáci tohoto oboru, kteří byli v den zadávání 

dotazníků přítomni ve škole. 

 

3.3 Vyhodnocení šetření 

Toto šetření probíhalo začátkem prosince 2017. Šetření se zúčastnili všichni přítomní žáci 

čtvrtých ročníků – 45 respondentů, z nichž čtyři žáci byli při plnění dotazníku odvoláni 

jiným vyučujícím. Tyto čtyři dotazníky byly vyplněné jen částečně, proto byly z výzkumu 
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vyřazeny. Z třetích ročníků se šetření zúčastnilo celkem 30 žáků, z druhého ročníku 11 

žáků a z prvního ročníku 18 žáků. Všichni respondenti z prvního, druhého a třetích ročníků 

dotazníky vyplnili. Celkem bylo mezi respondenty rozdáno 104 dotazníků, jejichž 

návratnost byla stoprocentní, ovšem čtyři dotazníky byly vyřazeny. Respondentům trvalo 

vyplnit dotazník okolo deseti minut. 

 

Otázka č. 1: Jaké je vaše pohlaví? 

Graf č. 1: Pohlaví respondentů 

N = 100 

 

Výzkumu se celkem zúčastnilo 100 respondentů, 48 žen (48%) a 52 mužů (52%). 

Genderové zastoupení je zde tedy téměř vyvážené. 
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Otázka č. 2: Do jakého ročníku chodíte? 

Graf č. 2: Navštěvovaný ročník 

N = 100 

 

Výzkumná skupina byla smíšeného věku, který se nacházel mezi 15 – 20 lety. Respondenti 

byli zastoupeni ve všech ročnících, konkrétně se výzkumu zúčastnilo 18 žáků prvního 

ročníku (18%), 11 žáků druhého ročníku (11%), 30 žáků třetího ročníku (30%) a 41 žáků 

ze čtvrtého ročníku (41%). 
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Otázka č. 3: Bydlím: 

Graf č. 3: Bydliště 

N = 100 

 

Respondentů, žijících ve městě, bylo 60 (60%) a žijících na vesnici 40 (40%).  
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Otázka č. 4: Hovoříte se členy vaší rodiny o smrti a umírání? 

Graf č. 4: Komunikace v rodině  

N = 100 

 

Z celkového počtu 100 respondentů uvádí 26 respondentů (26%), že jejich rodině nedělá 

problém hovořit o tématech smrti a umírání, 29 respondentů (29%) uvádí, že o těchto 

tématech hovoří, pouze pokud někdo z okolí zemře, 25 respondentů (25%) uvádí, že na 

tato témata výjimečně narazí a 20 respondentů (20%) o těchto tématech se svou rodinou 

nehovoří. 
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Otázka č. 5: Je podle vás správné otevřeně hovořit o smrti a umírání? 

Graf č. 5: Otevřenost komunikace 

N = 100 

 

Z celkového počtu respondentů jich 36 (36%) uvedlo, že je správné otevřeně hovořit o 

smrti a umírání, protože je to součást života. 19 respondentů (19%) s otevřenou 

komunikací na toto téma souhlasí, pokud je to pro člověka aktuální. Dalších 26 

respondentů (26%) si myslí, že je správné na toto téma hovořit, ale pouze s blízkými lidmi 

a 19 respondentů (19%) uvedlo, že nesouhlasí, protože o tomto tématu je lepší nemluvit. 
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Otázka č. 6: Je vám nepříjemné hovořit o tak závažných tématech, jako je smrt a umírání? 

Graf č. 6: Libost a nelibost komunikace o problematice umírání 

N = 100 

 

Z celkového počtu respondentů jich 21 (21%) uvedlo, že je pro ně taková komunikace 

velice náročná, 37 (37%) respondentů uvádí, že je pro ně o tak závažných tématech 

nepříjemné hovořit, pokud se týkají někoho blízkého či známého. 31 (31%) respondentů 

odpovědělo, že to pro ně náročné není, protože i o těchto tématech je třeba mluvit a 11 

(11%) respondentů uvádí, že jim taková komunikace vůbec nevadí, protože jsou to témata 

jako každá jiná. 
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Otázka č. 7: Víte, co znamená paliativní péče? 

Graf č. 7: Znalost paliativní péče 

N = 100 

 

Z celkového počtu respondentů nikdo neuvedl, že ví jistě, co znamená paliativní péče, 3 

respondenti (3%) uvedli, že zhruba ví, co si pod tím mají představit. Dalších 13 

respondentů uvedlo, že o paliativní péči již slyšeli, ale neví, co to znamená a 84 

respondentů (84%) si vybralo poslední odpověď, která říká, že o paliativní péči ještě nikdy 

neslyšeli.  
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Otázka č. 8: Co si myslíte, že znamená pojem paliativní péče? 

Tabulka č. 1: Paliativní péče 

N = 3 

Respondent 
č. 1 

"Starání se o člověka, který je nemocný, a který pravděpodobně brzy 
zemře." 

Respondent 
č. 2 "Péče o nemocného či umírajícího člověka." 

Respondent 
č. 3 "Péče o umírajícího." 

 

Tato otázka byla otevřená a odpovídali na ni pouze respondenti, kteří u otázky č. 7 

odpověděli, že ví, co znamená paliativní péče či zhruba ví, co si pod tím mají představit. 

Jednalo se tedy pouze o tři respondenty (3%). Jako ideál správné odpovědi můžeme použít 

například tuto definici: „Paliativní péče je aktivní péče poskytovaná pacientovi, který trpí 

nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo konečném stádiu. Cílem paliativní péče je 

zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání a udržet co nejvyšší kvalitu života.“ 

(Sláma, 2011, s. 25) 

Všechny tři odpovědi jsou v zásadě správné, ale nerozvíjejí již samotnou péči, která je 

právě charakteristická svým holistickým přístupem a liší se od běžné zdravotnické péče.  
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Otázka č. 9: Víte, co je to hospic? 

Graf č. 9: Znalost pojmu hospic 

N = 100 

 

Z celkového počtu uvedlo 88 (88%) respondentů, že neví, co je to hospic. Zbylých 12 

(12%) respondentů uvedlo, že ví, co hospic je. V případě výběru kladné odpovědi měli 

respondenti napsat svou definici, ty jsou rozdělené do třech kategorií. Kategorie „Zařízení“ 

obsahuje sedm odpovědí, kategorie „Domov“ obsahuje dvě odpovědi a kategorie „Různé“ 

tři odpovědi. Všechny tyto odpovědi lze považovat za správné. Doslovné přepisy jsou 

součástí přílohy č. 3 (tabulka č. 7). 

Jako zcela správnou odpověď můžeme považovat například tuto: „Hospic je speciální 

zdravotnické zařízení pro nevyléčitelně nemocné a umírající.“ (Sláma, 2017, s. 39) 
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Otázka č. 10: Máte nějakou zkušenost s umírajícím člověkem? (Byl/a jste v kontaktu 

s umírající osobou? Staral/a jste se vy, nebo vaše rodina o umírajícího člověka apod.?) 

Graf č. 10: Zkušenost s umírající osobou 

N =100 

 

Nějakou zkušenost s umírajícím člověkem má 66 (66%) respondentů, zbylých 34 (34%) 

respondentů uvedlo, že s umírajícím člověkem žádnou zkušenost nemá. V případě vybrání 

první odpovědi („Ano“) měli respondenti uvést svou zkušenost. Tyto odpovědi jsou 

rozdělené do jedenácti kategorií s názvy: Babička (10 odpovědí), Dědeček (7 odpovědí), 

Nespecifikováno (4 odpovědi), Prababička (3 odpovědi), Teta (3 odpovědi), Pradědeček (2 

odpovědi), Strýc (1 odpověď), Kamarád (1 odpověď), Otec (1 odpověď), Nevlastní bratr (1 

odpověď), Bratr (1 odpověď). Doslovné přepisy jsou uvedeny v příloze č. 3 (tabulka č. 8). 
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Otázka č. 11: Pokud byste si měl/a vybrat, kde byste chtěl/a strávit poslední dny života, 

bylo by to: 

Graf č. 11: Místo umírání 

N = 100 

 

Z celkového počtu respondentů uvedlo 62 (62%) z nich, že by chtěli strávit poslední dny 

života ve svém domově. Ve zdravotnickém zařízení by chtěli strávit poslední dny života 2 

respondenti (2%) a v sociálním zařízení 4 respondenti (4%). 16 (16%) respondentů vybralo 

odpověď „Nevím“.  Dalších 16 (16%) respondentů napsalo své vlastní preference, které 

jsou rozděleny do třech kategorií. Názvy kategorií jsou: „S blízkými“ (6 odpovědí), 

„Zahraničí“ (6 odpovědí) a „Různé“ (4 odpovědi). Doslovné přepisy odpovědí jsou 

uvedené v příloze č. 3 (tabulka č. 9). 
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Otázka č. 12: Museli jste se vy nebo vaše rodina někdy postarat o umírajícího člověka? 

Graf č. 12: Péče o umírajícího 

N = 100 

 

Z celkového počtu uvedlo 54 respondentů (54%), že se někdy oni nebo jejich rodina 

museli postarat o umírajícího člověka. Zbylých 46 (46%) respondentů uvedlo, že se nikdy 

o umírajícího starat nemuseli.  
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Otázka č. 13: Myslíte si, že byste se někdy byl/a schopen/schopna doma postarat o člověka 

„na sklonku života“? 

Graf č. 13: Osobní schopnost 

N = 100 

 

Z celkového počtu si 11 (11%) respondentů myslí, že by se zvládli doma postarat o 

umírajícího člověka. Dalších 26 (26%) respondentů se s nimi shoduje za podmínky, že by 

k tomu měli odbornou pomoc. Nejvíce respondentů (46, což je 46%) uvedlo, že by se o 

umírajícího postarat nedokázali, protože je to moc velká zodpovědnost a báli by se.  

Třináct respondentů (13%) uvedlo, že by se o umírajícího nedokázali postarat a ani by o 

tom nikdy neuvažovali. Čtyři respondenti (4%) uvedli svou vlastní možnost, tyto odpovědi 

jsou rozděleny do třech kategorií s názvy: „Ano“ (1 odpověď), „Ne“ (1 odpověď) a 

„Nevím“ (2 odpovědi). Doslovné přepisy jsou uvedeny v příloze č. 3 (tabulka č. 10). 
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Otázka č. 14: Kde se podle vás cítí umírající člověk nejlépe? 

Graf č. 14: Preference umírajícího 

N = 100 

 

Nejvíce respondentů – 90 (90%) si myslí, že se umírající člověk cítí nejlépe ve svém 

domově. Čtyři respondenti (4%) se domnívají, že se umírající cítí nejlépe ve 

zdravotnickém zařízení, protože tam má náležitou péči. Žádný respondent (0%) si nevybral 

odpověď, která říká, že je umírajícímu nejlépe v sociálním zařízení (např. v domově pro 

seniory), jeden respondent (1%) se domnívá, že je umírajícímu nejlépe ve specializovaném 

zařízení (např. v hospicu) a pět respondentů (5%) se neshoduje s žádnou z nabízených 

možnosti a uvedli svou. Tyto odpovědi jsou rozřazeny do třech kategorií: „Přítomnost 

blýzkých“ (3 odpovědi), „Jiné“ (1 odpověď) a „Bez přítomnosti blízkých“ (1 odpověď). 

Doslovné přepisy jsou uvedeny v příloze č. 3 (tabulka č. 11). 
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Otázka č. 15: Co je podle vás pro umírajícího nejdůležitější? 

Graf č. 15: Potřeby umírajícího 

N = 100 

 

Z celkového počtu uvedlo 24 respondentů (24%), že je pro umírajícího nejdůležitější 

prostředí, ve kterém se cítí dobře. Nejvíce respondentů (55, 55%) se domnívá, že je pro 

umírajícího nejdůležitější přítomnost blízkých. Dalších 21 respondentů (21%) si myslí, že 

je pro umírajícího nejdůležitější absence bolesti. Možnost vybrat si odpověď, kde může 

respondent uvést své vlastní domněnky, nevyužil nikdo.  
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Otázka č. 16:Přemýšleli jste někdy nad svou vlastní smrtí? 

Graf č. 16: Vlastní smrt 

N = 100 

 

Z celkového počtu uvedlo 19 respondentů (19%), že přemýšlí o své smrti a jejích 

okolnostech. Třicet sedm respondentů (37%) uvedlo, že o své smrti občas přemýšlí. 

Dalších 23 respondentů (23%) na toto téma nechce myslet a 21 respondentů (21%) uvedlo, 

že je nikdy ani nenapadlo o tomto tématu přemýšlet. 
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Otázka č. 17: Víte, co to je eutanázie? 

Graf č. 17: Znalost pojmu eutanázie 

N = 100 

 

Z celkového počtu uvedlo 71 respondentů (71%), že neví, co je to eutanázie. Zbylých 29 

respondentů (29%) uvedlo, že to ví. U této možnost byl dán prostor pro napsání toho, co si 

pod tímto pojmem žáci představují. Odpovědi respondentů jsou rozdělené do třech 

kategorií: „Obsahuje dobrovolnost a vlastní přání“ (19 odpovědí), „Umělá smrt“ (4 

odpovědi) a „Neobsahuje vlastní přání“ (6 odpovědí). Doslovné přepisy odpovědí jsou 

uvedeny v příloze č. 3 (tabulka č. 12). Všechny tyto odpovědi lze považovat za správné. 

Eutanázii lze definovat takto: „Eutanázie je úmyslné usmrcení člověka na jeho explicitní 

opakovanou žádost někým jiným než pacientem samotným.“ (Sláma, 2011, s.321) 
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Otázka č. 18: Souhlasíte s eutanázií? 

Graf č. 18: Postoj k eutanázii 

N = 29 

   

K této otázce se mohli vyjádřit pouze ti respondenti, kteří v otázce č. 17 uvedli, že ví, co je 

to eutanázie, těchto respondentů bylo 29 . Jedenáct respondentů (38%) s eutanázií souhlasí 

a myslí si, že člověk má právo rozhodnout o svém životě a smrti. Dalších jedenáct 

respondentů (38%) s eutanázií také souhlasí, ale pouze za určitých podmínek, jako je 

nevyléčitelná nemoc, utrpení apod. Dva respondenti (7%) uvedli, že s eutanázií nesouhlasí, 

protože si nemůžeme být vždy jistí, zda se jedná opravdu o vůli pacienta. Další dva 

respondenti (7%) uvedli, že s eutanázíí rozhodně nesouhlasí. Tři respondenti (10%) se 

ohledně problematiky eutanázie neumí rozhodnout.  

V závěru dotazníku byl vymezen prostor pro náměty a komentáře respondentů, ale tato 

možnost nebyla žádným respondentem využita. 
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3.3.1 Komparace dat a diskuze 

Hlavním cílem výzkumné části bylo stanoveno zjistit informovanost žáků vybrané SŠ  

o problematice umírání a smrti. 

Hlavní výzkumná otázka je stanovena takto: Jaká je informovanost žáků vybrané SŠ  

o problematice umírání? 

Dílčí cíl č. 1: Zjistit znalost vybraných žáků SŠ o paliativní péči. 

Výzkumná otázka č. 1: Jaká je znalost vybraných žáků SŠ o paliativní péči? 

Vyhodnocení této výzkumné otázky a dílčího cíle vychází zejména z otázek č. 7 a 8 a 9. 

Tabulka č. 2: Vyhodnocení znalostních otázek o paliativní péči 

Dotazníková položka Správné odpovědi Chybné odpovědi 

Otázka č. 7 
Víte, co znamená paliativní 

péče? 
3 97 

Otázka č. 8 
Co si myslíte, že znamená 

pojem paliativní péče? 
3 97 

Otázka č. 9 Víte, co je to hospic? 12 88 

Celkem 18 282 

 

Na otázku č. 8 odpovídali jen tři respondenti, kteří v předchozí otázce odpověděli, že vědí, 

co paliativní péče je. Jako správné jsem uznala všechny tři odpovědi. Tyto odpovědi 

samozřejmě nebyly přesné, ale ani se nedaly považovat za nepravdivé, proto jsem je 

počítala jako správné odpovědi. U otázky č. 9 napsalo dvanáct respondentů svou definici 

hospice, přičemž i zde se žádná odpověď nedala považovat za nepravdivou, přestože byly 
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všechny odpovědi nepřesné, laické a velice stručné. Pokud si respondenti vybrali odpověď 

„Ne“, počítala jsem tuto možnost jako chybnou odpověď.  

Tato tabulka udává počty správných odpovědí, což ale není totožné s respondenty. Pokud 

bych měla udávat počet respondentů, kteří odpověděli správně na všechny otázky, byl by 

takový respondent pouze jeden. 

Výsledek šetření: 

Dílčí cíl č. 1 a výzkumná otázka č. 1 byly ověřeny. 

Vzhledem k tomu, že pouze 3% respondentů uvedlo, že zhruba ví, co si pod pojmem 

paliativní péče představit, dále jen 12% respondentů ví, co je to hospic, hodnotím zjištěnou 

znalost žáků o paliativní péči jako velmi nízkou. 

 

Dílčí cíl č. 2: Zjistit, zda je téma umírání u vybraných žáků SŠ tabuizováno. 

Výzkumná otázka č. 2: Je téma umírání u vybraných žáků SŠ tabuizováno? 

Vyhodnocení této výzkumné otázky a dílčího cíle vychází z otázek č. 4, 5 a 6. 

Tabulka č. 3: Vyhodnocení otázek o problematice tabuizace smrti 

Dotazníková položka Odpovědi vyjadřující tabuizaci Odpovědi zamítající tabuizaci 

Otázka č. 4 
Hovoříte se členy vaší 

rodiny o smrti a 
umírání? 

20 80 

Otázka č. 5 
Je podle vás správné 
otevřeně hovořit o 

smrti a umírání? 
19 81 

Otázka č. 6 

Je vám nepříjemné 
hovořit o tak závažných 
tématech, jako je smrt 

a umírání? 

58 42 

Celkem 97 203 
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U otázky č. 4 jsem za odpověď vyjadřující tabuizaci tématu umírání považovala pouze 

možnost D („Ne, o těchto tématech se u nás nemluví.“). U otázky č. 5 byla za odpověď 

vyjadřující tabuizaci považována odpověď D („Ne, o tomto tématu je lepší nemluvit.“). 

Otázka č. 6 obsahuje tři odpovědi, které vyjadřovaly tabuizaci tohoto tématu. Jsou to 

odpovědi A („Ano, je to pro mě velice náročné.“), B (Ano, pokud se týkají někoho 

blízkého/známého.“) a C („Ne, i o smrti a umírání je třeba mluvit.“). 

Při bližším šetření odpovědí jednotlivých respondentů bylo zjištěno, že úplná tabuizace 

tohoto tématu – tedy vyjádření tabuizace u všech tří otázek, se objevilo u osmi 

respondentů.  

 

Výsledek šetření:  

Dílčí cíl č. 2 a výzkumná otázka č. 2 byly ověřeny. 

Tato výzkumná otázka se zabývala tabuizací smrti a umírání u vybraných žáků SŠ. 

Z výsledků vyplývá, že tabuizace těchto témat se objevuje ve 20 domácnostech (20%) 

z celkového počtu 100 respondentů. Z výsledků dále vyplývá, že 19 respondentů (19%) 

nesouhlasí s tím, aby se otevřeně hovořilo o tématech smrti a umírání. V obou případech se 

tedy tabuizace smrti objevuje v odpovědích do dvaceti procent. Pouze osm respondentů 

(8%) uvádí tabuizaci ve všech otázkách, proto hodnotím problematiku tabuizace smrti  

u vybraných žáků SŠ jako nízkou.  

 

Dílčí cíl č. 3: Zjistit postoj vybraných žáků SŠ k problematice eutanázie. 

Výzkumná otázka č. 3: Jaký mají vybraní žáci SŠ postoj k problematice eutanázie? 

Vyhodnocení této výzkumné otázky a dílčího cíle vychází z odpovědí na otázky č. 17 a 18. 

Tabulka č. 4: Vyhodnocení znalostní otázky o eutanázii 

Dotazníková položka Správné odpovědi Chybné odpovědi 

Otázka č. 17 Víte, co to je eutanázie? 29 71 
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Zde je třeba uvést, že bylo nejprve nutné zjistit, zda respondenti vůbec vědí, co vlastně 

eutanázie je. Na tuto otázku se ptala položka č. 17 („Víte, co je to eutanázie?“), kde uvedlo 

pouze 29 respondentů souhlasnou odpověď. Tito respondenti měli uvést svůj vlastní 

výklad tohoto pojmu. Odpovědi jsem počítala jako správné, i když neobsahovaly aspekt 

dobrovolnosti a vlastního přání, protože eutanázie může být i nedobrovolná. Za správné 

jsem tedy považovala všech 29 odpovědí. Za chybné odpovědi jsem považovala ty, kde 

respondenti zvolili možnost B („Ne“). 

 

Tabulka č. 5: Vyhodnocení postojové otázky o eutanázii 

N = 29 

Dotazníková položka 
 Souhlasné 
odpovědi 

Nesouhlasné 
odpovědi 

Neumí se 
rozhodnout 

Otázka č. 
18 

Souhlasíte s 
eutanázií? 

22 4 3 

 

Zde jsem jako souhlasné odpovědi počítala možnosti A („Ano, myslím si, že člověk by měl 

mít právo rozhodnout o svém životě a smrti.“) a B („Ano, ale jen za určitých podmínek.“). 

Za nesouhlasné odpovědi jsem považovala odpovědi C („Ne, nemůžeme si být vždy jisti, 

zda se opravdu jedná o vůli pacienta.“) a D („Rozhodně nesouhlasím.“).  

Výsledek šetření:  

Dílčí cíl č. 3 a výzkumná otázka č. 3 byly ověřeny. 

Výsledky šetření ukázaly, že 71% respondentů neví, co to eutanázie je. Zbylých 29% 

respondentů uvedlo, že to vědí a napsalo svou definici eutanázie. Tyto písemné odpovědi 

se dají považovat za správné. Souhlasný postoj k eutanázii zaujímá celkem 76% 

respondentů, kteří si vybrali jednu ze dvou souhlasných odpovědí. Naopak odmítavý postoj 

k eutanázii uvedlo celkem 14 % respondentů, zbylých 10% se nedokázalo rozhodnout.  
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Dílčí cíl č. 4: Zjistit, jak vybraní žáci SŠ nahlížejí na domácí model umírání. 

Výzkumná otázka č. 4: Jak vybraní žáci SŠ nahlížejí na domácí model umírání? 

Pro vyhodnocení tohoto dílčího cíle a výzkumné otázky byly použity zejména otázky č. 11, 

12, 13, 14 a 15. 

Tabulka č. 6: Vyhodnocení otázek o domácím modelu umírání 

Dotazníková položka 
Kladný přístup k 

domácímu 
modelu umírání 

Záporný přístup k 
domácímu modelu 

umírání 
Nelze určit 

Otázka č. 
11 

Pokud byste si měl/a 
vybrat, kde byste 

chtěl/a strávit 
poslední dny života, 

bylo by to: 

62 8 30 

Otázka č. 
13 

Myslíte, že byste se 
někdy byl/a 

schopen/schopna 
doma postarat o 

člověka na sklonku 
života? 

38 60 2 

Otázka č. 
14 

Kde se podle vás cítí 
umírající člověk 

nejlépe? 
90 5 5 

Otázka č. 
15 

Co je podle vás pro 
umírajícího 

nejdůležitější? 
79 0 21 

Celkem 269 73 58 

  

Při vyhodnocování otázky č. 11 jsem do odpovědí, vyjadřující kladný přístp k domácímu 

modelu umírání, započítávala pouze možnost A („Doma“). Jako odpovědi, které vyjadřují 

záporný přístup k tomuto modelu, jsou považovány: možnost B („Ve zdravotnickém 

zařízení – v nemocnici, hospicu apod.“), C („V sociálním zařízení – domově pro seniory 
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apod.“) a odpovědi dvou respondentů, kteří napsali svou vlastní odpověď do možnosti E. 

Tyto dvě odpovědi vylučovaly aspekt domácího prostředí, proto byly zařazeny jako 

nesouhlasné („dovolená“, „louka, les“). Do kategorie „Nelze určit“, jsem započítávala 

možnost D („Nevím.“) a čtrnáct vlastních odpovědí, které respondenti uvedli do možnosti 

E. Tyto vlastní odpovědi neukazovaly na preferenci domácího modelu umírání, ale ani ho 

nevylučovaly. 

U otázky č. 13. jsem jako možnosti vyjadřující kladný přístup k domácímu modelu umírání 

započítávala možnosti A („Ano, myslím, že bych to zvládl/a.“), B („Ano, pokud bych 

k tomu měl/a odbornou pomoc.“) a jednu z vlastních odpovědí, uvedenou v možnosti E. 

Jako odpovědi, vyjadřující záporný přístup k domácímu modelu umírání, jsem započítávala 

možnosti C („Ne, je to moc velká zodpovědnost.“), D („Ne, nikdy bych o tom ani 

neuvažoval/a.“) a jednu z vlastních odpovědí, uvedenou v možnosti E. Jako odpovědi, 

které nelze určit, jsem počítala dvě vlastní odpovědi uvedené v možnosti E, kde 

respondenti uváděli, že neví. 

Při vyhodnocování otázky č. 14 jsem jako odpovědi vyjadřující kladný přístup započítávala 

pouze možnost A („Určitě ve svém domově.“). Možnosti B („Ve zdravotnickém zařízení – 

např. LDN, oddělení následné péče.“), C („V sociálním zařízení – např. v domově pro 

seniory.“) a D („Ve specializovaném zařízení – např. v hospicu.“) jsem započítávala  

do kategorie odpovědí s nesouhlasným postojem. Jako odpovědi, které nelze určit, jsem 

započítávala všechny vlastní odpovědi uvedené v možnosti E – tyto odpovědi 

neobsahovaly vyjádření místa, ale spíše preferenci blízkosti nějaké osoby. 

U otázky č. 15 jsem jako možnosti vyjadřující kladný přístup počítala možnost  

A („Prostředí, ve kterém se cítí dobře.“) a možnost B („Přítomnost blízkých.“) Obě tyto 

možnosti jsou charakteristické pro domácí model umírání, ovšem možnost  

C („Nepřítomnost bolesti.“) jsem vnímala jako nejasnou, protože tento faktor není stěžejní 

charakteristikou tohoto modelu, a proto jsem tuto možnost zařadila do kategorie „Nelze 

určit“. 

Dále jsem se v šetření zabývala tím, kolik respondentů vyjádřilo souhlasný postoj 

k domácímu modelu umírání ve všech čtyřech otázkách. Komparace dat ukázala, že se 

takto vyjádřilo celkem 27 respondentů z celkového počtu 100 žáků. V této souvislosti jsem 
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zjišťovala, jak tito respondenti odpověděli na otázku č. 12 („Museli jste se vy nebo vaše 

rodina někdy postarat o umírajícího člověka?“). Z výsledků vyplývá, že 16 respondentů 

(59%) na tuto otázku odpovědělo kladně. 

Výsledek šetření:  

Dílčí cíl č. 4 a výzkumná otázka č. 4 byly ověřeny. 

Dílčím cílem bylo zjistit, jak žáci nahlížejí na domácí model umírání. Z dotazníkového 

šetření a následné komparace dat vyplynulo, že dle respondentů, je pro umírajícího 

nejdůležitější přítomnost blízkých (55%) a následně prostředí, ve kterém se cítí dobře 

(24%). Tyto potřeby se ztotožňují s představou domácího modelu umírání. Dále 

respondenti nejčastěji uváděli, že umírající se určitě cítí nejlépe ve svém domově (90%)  

a také, že by oni sami chtěli zemřít ve svém domově (62%). Na základě počtu odpovědí, 

které vyjadřují souhlasný postoj k domácímu modelu umírání, usuzuji, že respondenti  

na tento model umírání nahlížejí velice pozitivně.  

 

Diskuze 

Tato diplomová práce se zabývá informovaností žáků vybrané SŠ o problematice smrti  

a umírání. Výzkumného šetření ze zúčastnilo 52 mužů a 48 žen, celkem tedy 100 

respondentů. Rozdíly mezi odpověďmi mužů a žen nebyly předmětem tohoto výkumu, ale 

pro zajímavost bylo provedeno srovnání těchto dat a výsledky ukázaly, že muži i ženy 

odpovídali podobně, nebyla zde žádná otázka, u které by se zvolené odpovědi výrazně 

lišily. 

Diplomová práce si vytyčila čtyři dílčí cíle a čtyři výzkumné otázky. Všech těchto cílů 

bylo dosaženo a veškeré výzkumné otázky byly ověřeny. První dílčí cíl se vztahoval  

ke znalosti paliativní péče. Z výzkumu vyplynulo, že 84% respondentů o této péči ještě 

nikdy neslyšelo, pouze 3% uvedla, že zhruba vědí, co si pod tím představit. Když tito tři 

respondenti psali svou definici paliativní péče, uvedli pouze to, že se jedná o péči  

o umírající, ale již neuvedli žádné typické charakteristiky. Tato opravdu malá znalost 

paliativní péče může být zapříčiněna relativně nízkým věkem respondentů (žáci střední 

školy), z nichž někteří sice uváděli, že se oni nebo jejich rodina museli postarat  
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o umírajícího, ale domnívám se, že samotní respondenti, vzhledem k věku, pravděpodobně 

nenesli stěžejní zodpovědnost, a tak do samotné péče nebyli tolik zainteresováni. Tato 

předpokládaná nižší zainteresovanost respondentů mohla být důvodem, proč se s pojmem 

paliativní péče nesetkali. 

S paliativní péčí je úzce spojen hospic, proto se otázka č. 9 tázala, zda respondent ví, co to 

hospic je. Výsledky ukázaly, že 88% respondentů toto neví, zbylých 12% respondentů 

uvádělo svou definici. Odpovědi těchto respondentů se nedají považovat za chybné, ale 

domnívám se, že jsou respondenti ovlivněni různými mýty vztahující se k hospicům.  

Z uváděných odpovědí totiž vyplývá, že respondenti vnímají hospic jako „dům smrti“, kam 

přijde nemocný člověk přečkat své poslední dny a není zde patrné, že by si tito respondenti 

uvědomovali hlavní myšlenku hospice, která vychází z úcty k člověku a snahy uspokojovat 

biologické, psychologické, sociální i duchovní potřeby nemocného.  

Velkým tématem je také tabuizace smrti v dnešní společnosti, proto se další dílčí cíl týkal 

právě tohoto. Na základě otázky č. 4 bylo zjištěno, že se úplná tabuizace tématu smrti 

objevuje ve dvaceti procentech domácností. Další otázka zjišťovala, zda si respondenti 

myslí, že je správné otevřeně hovořit o smrti a umírání. Zde souhlasnou odpověď uvedlo 

81% respondentů a nesouhlasnou si vybralo 19 %. Jak již bylo zmíněno výše, 20 

respondentů uvedlo, že o tématech smrti a umírání se v jejich domácnosti vůbec nemluví. 

Autorku zajímalo, zda s touto tabuizací souhlasí sami respondenti, kteří si tuto odpověď 

vybrali, nebo je to zapříčiněno ostatními členy domácnosti. Autorka proto zkoumala, jak 

tito respondenti odpověděli v otázce č. 5, která se zabývá souhlasem či nesouhlasem s tím, 

aby se o smrti otevřeně hovořilo. Z porovnání vyplynulo, že přesně 50% (10 respondentů) 

skutečně souhlasí s tabuizací těchto témat, protože si na otázku, zda je správné otevřeně 

hovořit o smrti a umírání, vybralo tuto odpověď: „Ne, o tomto tématu je lepší nemluvit.“ 

Zajímavé je, že si druhá polovina respondentů (10) vybrala některou z odpovědí, která má 

souhlasný charakter. Z šetření tedy vyplývá zajímavá informace, která říká, že ačkoli 

výzkum ukázal tabuizaci těchto témat ve dvaceti procentech domácností, pouze 50% 

respondentů, žijících v těchto domácnostech, s tabuizací souhlasí. Můžeme tedy říci, že se 

druhá polovina těchto respondentů nedobrovolně účastní tabuizace témat smrti, přestože 

má na tuto problematiku jiný názor.  
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Třetí dílčí výzkumná otázka zkoumala, jaký postoj mají žáci k problematice eutanázie. 

Abychom si na tuto otázku mohli odpovědět, bylo nejprve nutné zjistit, zda žáci vůbec 

vědí, co to eutanázie je. Na tuto znalost se ptala otázka č. 17, kde 71% respondentů uvedlo, 

že to nevědí. Tak vysoké procento neznalosti tohoto kontroverzního tématu bylo zarážející, 

proto autorka přemýšlela nad samotnou formou otázky č. 17 a jejími odpověďmi. Tato 

otázka se ptala, zda respondent ví, co to je eutanázie. Možnost A zněla: „Ano, uveďte:….“, 

možnost B zněla: „Ne“. V případě zvolení odpovědi A, musel respondet napsat,  

co eutanázie znamená. Je tedy možné, že respondenti, kteří věděli o co se jedná, si nebyli 

jisti, a proto nechtěli svou odpověď psát, a tak raději zvolili možnost B. 

Posledním cílem, který si tato práce vytyčila, bylo zjistit, jak žáci nahlížejí  na domácí 

model umírání. Zde bylo zjištěno, že by si 62 % respondentů přálo zemřít doma a u otázky 

č. 14 celkem 90% respondentů uvádělo, že umírající se cítí nejlépe určitě ve svém domově. 

Mohlo by se proto zdát, že respondenti nahlížejí na domácí model umírání velice 

souhlasně, ovšem otázka č. 13 říká, že má 59% respondentů pocit, že by domácí péči  

o umírajícího  nezvládli. Autorka se proto zaměřila na hledání souvislostí u otázky č. 12  

a 13. Následně byli zkoumáni respondenti, kteří u otázky č. 12. uvedli, že se již někdy 

museli oni sami nebo jejich rodina postarat o umírajícího člověka. Dalo by se 

předpokládat, že pokud již respondent s takovouto péčí má zkušenost, bude pro něj 

představa, že se jednou bude schopen postarat o umírajícího člověka přijatelná. Proto  

u těchto respondentů byly zkoumány odpovědy na otázku č. 13. I při tomto zúženém 

výběru respondentů se ukázalo, že nejvíce žáků zvolilo odpověď „Ne, je to moc velká 

zodpovědnost, bál/a bych se.“ (20 respondentů, 43%) Autorka se domnívá, že tento 

odmítavý postoj může být zapříčiněn negativní zkušeností při péči o umírajícího - pokud 

rodina takovouto náročnou životní situaci nezvládala dobře, dá se očekávat, že se takové 

situaci bude chtít respondent vyhnout. 
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3.4 Doporučení pro praxi 

Shledávám jako velice důležité, aby si společnost uvědomovala svou postupnou 

medicinalizaci v otázkách smrti a umírání, i to, že to tak být nemusí. V institucích by 

nemuselo umírat tolik jedinců, pokud by si více lidí uvědomovalo, že umírající může 

důstojně zemřít ve svém domově. Pro pečující je také důležité, aby měli dostatek 

informací, které jim pomohou vyrovnat se s náročnou životní situací a zmírní jejich strach. 

Šetření, probíhající v rámci této diplomové práce, jasně ukázalo, že informovanost  

o problematice smrti a umírání je u žáků vybrané SŠ velice nízká, a že ačkoli respondenti 

vnímají domov jako nejvhodnější místo pro umírajícího, má nadpoloviční většina těchto 

žáků (59%) pocit, že by se o umírajícího ve svém domově nedokázala postarat.  

Vzhledem k výsledkům šetření, jsem si prostudovala ŠVP a tematické plány jednotlivých 

předmětů oboru bezpečnostně právní činnost, zaměřila jsem se zejména na předměty 

aplikovaná psychologie a občanská nauka. V předmětu aplikovaná psychologie je  

ve druhém ročníku probírána mimo jiné i vývojová psychologie, kde jsou charakterizována 

jednotlivá vývojová stádia osobnosti člověka. Zde doporučuji více prohloubit problematiku 

umírání, aby si žáci uvědomili potřeby umírajícího a změny typické pro tuto fázi života, 

důraz by zde měl být kladen na kognitivní cíle. Ve čtvrtém ročníku mají žáci v předmětu 

občanská nauka probírat etiku a etické problémy. Zde bych doporučovala implementovat 

právě tématiku smrti a umírání a snažit se o rozvoj či změnu zejména v afektivní oblasti 

žáka. Níže jsem si dovolila navrhnout koncept dvou vyučovacích hodin. 

Příprava vyučovací hodiny 

Vyučovací předmět: Občanská nauka 

Ročník: 4. 

Téma: Smrt a umírání 

Časová dotace: 90 minut (2 vyučovací hodiny) 

Pomůcky: tabule, křída, papíry k samostatné práci 

Výukové cíle:  

 Žáci si osvojí a dokáží vysvětlit pojmy: paliativní péče, hospic a eutanázie.  
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 Žáci si uvědomí, že důstojné zacházení, dobrá péče a kvalitní mezilidské vztahy 

jsou důležitou prevencí žádosti o eutanázii. 

 Žáci poznají klady a zápory institucionální a domácí péče o umírajícího. 

 Žáci budou vědět, kam se mohou obrátit s prosbou o pomoc. 

Výukové formy: frontální i skupinové vyučování 

Výukové metody: výklad, řízená diskuze, samostatná práce, skupinová práce 

Rozvíjené klíčové kompetence: 

Kompetence k učení: Žák chápe, co znamenají pojmy paliativní péče, hospic a eutanázie 

a dokáže tyto pojmy propojit do širších celků. Žák dokáže porovnat domácí  

a institucionální model umírání. 

Kompetence komunikativní: Žák dokáže smysluplně vyjádřit a obhájit svůj názor. Žák 

přispívá do diskuze a reaguje na ostatní spolužáky. 

Kompetence sociální a personální: Žák si uvědomuje jedinečnost každého člověka,  

bez ohledu na věk či zdravotní stav. Žák je schopen kritického myšlení v dané 

problematice. Žák se podílí na utváření příjemné atmosféry ve skupině. 

Kompetence k řešení problému: Žák dokáže porovnat domácí a institucionální model 

umírání. 

 

Průběh první vyučovací hodiny: 

Úvod hodiny:  

 administrativa, zahájení hodiny, uvedení do tématu 

 brainstorming: učitel napíše na tabuli téma „Smrt a umírání“, vybízí žáky k říkání 

asociací, zapisuje tyto asociace na tabuli 

(10 minut) 
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Skupinová práce: 

Žáci se rozdělí do čtyřčlenných skupin. Vyučující vyzve žáky, aby pozorně naslouchali  

a přečte následující text: „Paní Marii je šedesát let a posledních sedm let svého života 

bojuje s rakovinou. Průběh její nemoci je kolísavý, někdy se zdá, že je nemoc na ústupu, 

jindy paní Marii tento boj naopak velice zmáhá. Zejména poslední půl rok jejího života byl 

psychicky i fyzicky náročnější než kdy dříve. Paní Marie je ale velká bojovnice a svůj boj 

s nemocí nikdy nechtěla vzdát. Při posledním vyšetření lékaři zjistili, že má paní Marie 

rozsáhlé metastáze, postup nemoci je již nezvratný a paní Marii zbývají poslední týdny 

života. Tuto diagnózu paní Marii lékaři ovšem zatím neřekli.“ 

Úkol k textu č. 1: Diskutujte ve skupině o tom, zda má lékař paní Marii sdělit, že jí zbývají 

poslední týdny života, nebo ji tuto skutečnost má zatajit a nebrat jí naději. Domluvte se  

na svých pro a proti a zapište své argumenty.  

 následně každá skupina říká své nápady 

 žáci by si měli uvědomit, jak a v čem může být příprava na vlastní smrt důležitá, 

učitel doplní výkladem 

( 15 minut) 

Úkol k textu č. 2: Lékař sdělil paní Marii skutečnost, že jí zbývá několik týdnů života. Jak 

bude paní Marie reagovat? Co se jí honí hlavou? 

 žáci diskutují ve skupině své nápady, následně je každá skupina říká 

(10 minut) 

Výklad: Učitel seznámí žáky s jednotlivými fázemi umírání a uvede konkrétní příklady 

možného chování. Žáci si zapíší stručné poznámky. 

(10 minut) 

 

Průběh druhé vyučovací hodiny: 

Úvod hodiny:  

 administrativa, zahájení hodiny 



71 

 

 zopakování důležitých bodů z minulé hodiny 

 brainstorming: Učitel napíše na tabuli slovo eutanázie, žáci říkají své asociace, 

učitel zapisuje na tabuli, následuje komentář vyučujícího a vysvětlení pojmu 

eutanázie 

(10 minut) 

Samostatná práce: 

 Vyučující nejprve připomene příběh paní Marie z minulé hodiny. 

 Paní Marii zbývají poslední týdny života a chce požádat o eutanázii, co jí k tomu 

může vést? (Žáci zapisují své nápady na papír.) 

 Podtrhni ty důvody, které se dají nějakým způsobem ovlivnit.  

 Co umírající potřebuje? 

(10 minut) 

Prezentace nápadů a následná diskuze:  

 žáci přezentují své nápady 

 žáci říkají, které z důvodů lze nějakým způsobem ovlivnit a vysvětlí jak 

 žáci následně diskutují o etické stránce eutanázie, uvádějí její pro a proti 

 učitel doplní problematiku eutanázie a vymezí její legislativní rámec 

(10 minut) 

Úkol č.1: 

Každý žák dostane papírek s výroky, u kterých má uvést, zda jsou pravdivé nebo lživé. 

 V hospicu může být blízký člověk přítomen u umírajícího 24 hodin denně. (Pravda) 

 Hospic není pouze pro věřící. (Pravda) 

 Člověk, který je přijat do hospicu, tam také vždy umírá. (Lež) 

 Eutanázie je v ČR legální jen tehdy, pokud o ni zažádá sám umírající, který trpí 

v důsledku nevyléčitelné nemoci. (Lež) 
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Následuje společná kontrola a zdůvodnění. 

(5 minut) 

Výklad: 

Vyučující vysvětlí pojem paliativní péče a popíše její realizaci. Pozornost bude také 

věnovat hospicové péči a možnosti domácí péče o umírajícího. Na závěr vyučující 

doporučí internetové zdroje (www.umirani.cz, www.cestadomu.cz) a literaturu (Helena 

Haškovcová, Marie Svatošová). 

(10 minut) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.umirani.cz/
http://www.cestadomu.cz/
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Závěr 

Tato práce byla zaměřena na informovanost žáků vybrané SŠ o problematice umírání  

a byla rozčleněna na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá základními 

tématy thanatologie, jako jsou fáze umírání, potřeby a emocionální stav umírajícího  

či problematikou paliativní péče. Dále se práce zaměřuje na pozůstalé a proces truchlení. 

Poslední kapitola seznamuje čtenáře s problematikou eutanázie. 

Praktická část práce zjišťovala pomocí dotazníkového šetření informovanost žáků vybrané 

střední školy o problematice umírání.  Dílčími cíli bylo zjistit znalost těchto žáků  

o paliativní péči a zjistit, zda je téma umírání a smrti u těchto žáků tabuizováno. Dalšími 

dílčími cíli bylo zjistit postoj žáků vybrané SŠ k problematice eutanázie a zjistit, jak tito 

žáci nahlížejí na domácí model umírání.  

Výzkum probíhal začátkem prosince 2017 a zúčastnilo se ho celkem sto respondentů. 

Výsledky tohoto šetření jsou prezentovány v přehledných grafech a tabulkách, následně  

je výzkum doplněn komparací dat a diskuzí. Z tohoto výzkumného šetření vyplývá, že  

je informovanost žáků vybrané střední školy o problematice umírání opravdu nízká. 

Z celkového počtu sto respondentů jich 84 neví, co znamená paliativní péče, 88 neví, co  

je to hospic a 74 respondentů odpovědělo záporně při dotazu, zda ví, co je to eutanázie. 

Další zajímavá informace, která z výzkumného šetření vyplynula, se týká domácí péče  

o umírajícího. Z šetření je patrné, že jsou téměř všichni respondenti (90%) přesvědčení, že 

se umírající člověk nejlépe cítí doma. Také 62% respondentů by si přálo, aby domov byl 

místem pro jejich vlastní smrt. Ovšem nejčastější odpovědí na otázku, zda by se žáci byli 

někdy schopni doma postarat o umírajícího, bylo: „Ne, je to moc velká zodpovědnost, bál/a 

bych se.“ Z výše uvedených skutečnosti vyplývá, že žáci nemají dostatek informací  

o problematice umírání a smrti, proto jsem také v  doporučení pro praxi připravila návrh 

dvou vyučovacích hodin. Tento návrh by měl vést žáky k přemýšlení nad touto 

problematikou, pomoci jim zorientovat se v základní terminologii a ukázat jim pozitiva 

domácí péče. V neposlední řadě by návrh dvou vyučovacích hodin měl ukázat žákům, kam 

se mohou obrátit s prosbou o pomoc.  
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Příloha 3 – Tabulky u slovních odpovědí 

 

Tabulka č. 7: Hospic 

N = 12 

Název kategorie Odpovědi Celkem 

Zařízení 

"Zdravotnické zařízení, kde se starají o vážně nemocné." 

7 

"Specializované zařízení." 

"Specializované zařízení." 

"Léčebné zařízení." 

"Zařízení pro staré lidi." 

"Zařízení, kde se starají o lidi těsně před smrtí." 

"Zařízení, kde se starají o staré a nemocné lidi." 

Domov 
"Domov pro choré lidi." 

2 
"Domov pro lidi, kteří čekají na smrt." 

Různé 

"Tam dožívají starý." 

3 "Oddělení pro "doklepání" posledních dnů." 

"Místo, kde jsou umístěny staří lidé, když se o ně nestará rodina." 

 

 

 

Tabulka č. 8: Zkušenost s umírajícím 

N = 34 

Název kategorie Odpovědi 
Celkem 

Babička 

"Starali jsme se o nemocnou babičku." 

10 

"babička" 

"babi" 

"babi" 

"u mé babičky" 

"o babičku" 

"matka mé matky - rakovina" 

"doma jsme se starali o umírající babi" 

"Starali jsme se o babičku." 

"o babičku" 

Dědeček 

"děda" 

7 
"Starám se o dědečka." 

"děda" 

"děda" 
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"Dědeček" 

"Dědeček" 

"děda" 

Nespecifikováno 

"Staral jsem se o umírajícího, viděl jsem ho mrtvého." 

4 
"Rodina se starala o umírajícího člověka." 

"matka se starala" 

"maminka se starala" 

Prababička 

"prababi" 

3 "prababička" 

"O prababičku, každý den jsem za ní dojížděl do nemocnice." 

Teta 

"s tetou" 

3 "teta, rakovina" 

"teta" 

Pradědeček 
"s mým pradědou" 

2 
"Bydlel u nás praděda, který umřel a děda s rakovinou." 

Strýc "strýc" 1 

Kamarád kamarád 1 

Otec otec 1 

Nevlastní otec nevlastní otec 1 

Bratr bratr 1 

 

 

Tabulka č. 9: Preference místa 

N = 16 

Název kategorie Odpovědi Celkem 

S blízkými 

"U člověka s kterým sem něco zažil a je mi s ním nejlép." 

6 

"se svými nejbližšími tam kde to mám ráda" 

"S rodinou" 

"Někde se svoji rodinou a blízkými." 

"Kdekoli s blýzkými osobami." 

"S přítelem někde v teple." 

Zahraničí 

"Někde ve srubu v horách ve Finsku/Švédsku." 

6 

"dovolená" 

"Kréta" 

"Na Hawai" 

"U moře" 

"Ve Vegas mezi holkama." 
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Různé 

"Na nějakém příjemném místě (louka, les)." 

4 
"Na místě kde mám nejkrásnější vzpomínky." 

"Tam, kde jsem nikdy nebyla a chtěla bych být" 

"V horách nebo u vody." 

 

 

 

 

Tabulka č. 10: Schopnost postarat se 

N = 4 

Název kategorie Odpovědi Celkem 

Ano "Ano, pokud by šlo o blízkou osobu." 1 

Ne "spíš ne" 1 

Nevím 
"Nevím, podle nemoci a kdo by to byl." 

2 
"Nevím, nepřemýšlím nad tím." 

 

 

 

 

Tabulka č. 11: Odhadovaná preference místa 

N = 5 

Název kategorie Odpovědi Celkem 

Přítomnost 
blízkých 

"Na svém oblíbeném místě s rodinou." 

3 "Nemůžu posoudit, neznám ten pocit, ale nejspíš, když má okolo sebe 
lidi, co ho milujou." 

" S blízkýma." 

Jiné "záleží na každém jinak" 1 

Bez přítomnosti 
blízkých "Někde, kde by nepřihlíželi blízcí lidé." 1 

 

 

 

 

Tabulka č. 12: Eutanázie 

N = 29 

Název kategorie Odpovědi Celkem 

Dobrovolnost a 
vlastní přání 

"Způsob, jak člověk může rozhodnout o svém životě/smrti." 

19 
"Možnost člověka uspat a usmrtit, pokud je to jeho přáním." 

"když si člověk chce nechat vzít lékařsky život" 

"svobodná volba, že chci umřít -> injekce" 
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"Uspání/smrt na žádost." 

"uspání na žádost" 

"Smrt na přání, s naší vůlí." 

"usmrcení ze své vlastní vůle" 

"dobrovolná smrt" 

"smrt na vlastní přání" 

"smrt na vlastní přání, injekce, v ČR zakázaná" 

"Člověk ji může podstoupit dobrovolně, myslím, že je to usmrcení." 

"dobrovolné usmrcení" 

"souhlas dobrovolné smrti" 

"Usmrcení na přání, provádí lékař, v ČR zakázáno" 

"usmrcení člověka na jeho žádost" 

"Smrt na žádost." 

"Smrtelná injekce na základě vlastní volby." 

"Smrt na požádání." 

Umělá smrt 

"Umělé vyvolání smrti." 

4 
"Umělá smrt" 

"umělá smrt" 

"umělá smrt" 

Neobsahuje 
vlastní přání 

"usmrcení" 

6 

"Zabití pod dohledem doktora." 

"milosrdné zabití" 

"usmrcení umírajícího" 

"uspání" 

"Uspání -> následuje poklidná smrt." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


