
  

 

 

 

 

 Pražská vysoká škola psychosociálních studií 

 

          Studijní obor a forma:  nMgr. Psychologie, prezenční 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                  Analýza snů u seniorů odkázaných na péči v  

           pečovatelských zařízeních 

 

    Miloš Krč 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Vedoucí práce: Mgr.Michal Slaninka, PhD.  
 
 
 
 

 

 

 

Praha 2016 



  

 
 
 
 
 
 
 

  Prague college of psychosocial studies 

 

                   Study program: nMgr. Psychology, attendance mode 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                Dream analysis of elderly people accomodated  

                                                      at retirement houses 

                                                     

     Miloš Krč 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

The Diploma's Thesis Work Supervisor: Mgr.Michal Slaninka, PhD. 
 

 
 
 

 
 

 

 

Praha 2016

 



 

 

  

Anotace 

Teoretická část práce se zaměřuje na sny a na stáří. Sen je pojat jako fenomén 

neoddělitelný od lidské existence a je na něj pohlíženo jako na přirozenou lidskou 

potřebu. Na vývoji historického chápání, a pokusech o jeho vymezení v rámci 

vybraných psychologických směrů, je znázorněna jeho obtížná a dodnes 

nejednoznačná uchopitelnost. Samostatná část je věnována daseinsanalytickému 

přístupu ke snům a způsobu práce s jeho obsahy. Na stárnutí a stáří je pohlíženo jako 

na období života, které vývojem a změnou hodnot ve společnosti mění svoji roli. 

Vymezeno je z hlediska biologického, sociologického a individuálního pojímání. 

Vývoj společenského vnímání stáří je v práci položen do kontextu s vývojem 

dějinného pohledu na sny. Výzkumná část práce se zabývá analýzou snů u seniorů 

odkázaných na péči v pečovatelských zařízeních metodou fenomenologické 

interpretativní analýzy (IPA). Cílem výzkumné části je zjištění v jakém kontextu 

senioři svoje sny pojímají. Odlišné chápání snů a jejich funkce každým z participantů 

ukazuje, proč má význam se sny zabývat v jakémkoliv věku.  
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Abstract 

The theoretical part of this thesis is focused on dreams and old age. Dream is 

conceived as a phenomenon inseparable from human existence, and it is considered as 

one of a natural human needs. The process of historical understanding, and attempts of 

its definition in the point of view of selected psychological approaches, illustrates the 

difficultness in understanding of those terms. A separate section is devoted to 

daseinsanalytic approach to dream, and how it is working with its contents. Aging and 

old age is seen as a period of life which changing role is discussed regarding to 

evolution and changing values of society. Old age is defined in the terms of biological, 

sociological and individual conception. Development of social perception of old age is 

given to the context of the development of historical perspective regarding to dreams. 

The research part deals with the analysis of dreams at seniors requiring care in care 

facilities using interpretative phenomenological analysis (IPA). The aim of the 

research is to determine whether, and in what context, seniors conceive their dreams. 

Different understanding of dream and their functions of each participant shows why it 

is important to deal with dreams at any age. 
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ÚVOD 

 Svoji práci jsem věnoval dvěma fenoménům neoddělitelným od lidské 

existence - snům a stáří. Na sen nahlížím jako na přirozenou lidskou potřeby a kladu 

jej do souvislosti s Maslowovou definicí hierarchie potřeb. Zmiňuji hledisko 

historického vývoje chápání snu, vnímání jeho smyslu a původu skrz různé kulturní 

pohledy až do současnosti. Následně vymezuji významu snů a jejich obsahů v rámci 

vybraných psychologických přístupů. Důraz je kladen na značnou individualitu a 

originálnost jednotlivých teorií, které dokazují, že jednoznačné vymezení pojmu "sen" 

je stejně obtížné, jako snaha definovat jeho původ a funkci. Skrz integraci jednotlivých 

pohledů je popsáno dělení snů s ohledem na jejich obsahy v rámci vybraných přístupů. 

Snění je položeno do kontextu s jinými stavy vědomí, které nelze v rámci jejich 

současných definic považovat za snění. Zvláštní okruh je věnován daseinsanalýze a 

jejímu způsobu práce se sny.   

   Druhá část práce náleží spánku, který není pojímán pouze jako relaxace a 

"vypnutí mozku", ale také jako psychofyziologický stav, ve kterém probíhají cyklicky 

různé fáze. Zvláštní pozornost je věnována REM fázi, ve které se dle současných 

poznatků odehrává největší část snění. U REM fáze je popsán její fyziologický průběh 

zaměřený primárně na mozkovou aktivitu a její měření elektroencefalogramem. 

Zmíněny jsou i poruchy spánku, které přímo souvisí s jeho kvalitou a se sny. 

 Třetí okruh, věnovaný úvaze o době postmoderní, shrnuje soudobý zmatek v 

definici pojmů reálný, virtuální a duchovní, které v důsledku toho můžou snadno 

splývat. Zamyšlení se týká otázkou přesunu hodnot v dnešní společnosti a neustálou 

snahou si život ulehčovat pomocí výdobytků moderních technologií. Tento akt 

nahlížím skrz jeho pozitivní, ale i negativní dopady. Zamyšlení směřuje k otázce vlivu 

soudobých trendů na spánek, sny a snění.  

 Teoretickou část práce uzavírá oddíl věnovaný stáří a seniorům, jakožto 

neustále početnější skupině obyvatel a zabývá se jejich současným místem ve 

společnosti. Zmíněny jsou sociální, biologické a psychické aspekty stáří jakožto 

složky, které se podílí na sebepojetí. Stáří je nahlíženo jako období života vyznačující 
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se snahou o integraci celoživotních znalostí a zkušeností a jejich předáváním dalším 

generacím. 

  Výzkumná část práce se věnuje analýze snů u seniorů odkázaných na péči v 

pečovatelských zařízeních. V úvodu definuji zvolenou metodu interpretativní 

fenomenologické analýzy, kterou jsem použil při zpracovávání získaných dat v rámci 

rozhovorů. Analyzovány jsou rozhovory s jednotlivými participanty jejichž obsahy 

jsou následně porovnávány. Výzkumná část práce si klade za cíl zjisti v jakém 

kontextu senioři odkázaní na péči v pečovatelských zařízeních uvažují o svých snech a 

jestli budou schopní a ochotní své pojetí sdílet.  
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1. SNY 

 

 Na sen lze pohlížet z mnoha úhlů. Můžeme jej spojit s myšlenkou, přání být 

něčím, nebo je možné jej vštípit do povědomí celých národů. Moje práce na sen 

nahlíží jako na změněný stav vědomí, který nastává ve spánku. Někdo nad ním 

nepřemýšlí vůbec, jiný jej bere jako neoddělitelnou součást nočního života. Můžeme 

jej nechat být tak, jak je, ale můžeme se mu také věnovat. To vyžaduje čas a ochotu 

odložit některé z možných předsudečných názorů. Sen a jeho obsahy si můžeme 

nechat pro sebe, nebo je můžeme sdílet s ostatními a brát jej jako zdroj inspirace. Vždy 

ale s pokorou. 

 

1.1. Sny jako lidská potřeba 

 

 Každá část lidského počínání je spjata s činností. Bez činnosti, jakožto možnosti 

svévolného aktu zásahu do dění kolem sebe, bychom neexistovali. Je to způsob, 

kterým se projevujeme na tomto světě.  Tyto zásahy mají dvojí charakter: 

 

1. navenek projevené - například obstarávání potravy, stavba příbytku, verbální 

komunikace s ostatními 

2. navenek neprojevené - myšlenkové operace, imaginace, meditace, kontemplace  

 

 Aktivní zásahy do dění kolem nás jsou okolím pozorovatelné a dostává se nám 

na ně patřičné zpětné vazby, která má pozitivní, neutrální, nebo negativní charakter. 

Navenek neprojevené operace jsou záležitostí individuální a samotným hodnotícím je 

v první řadě osoba a individualita každého jednotlivce. Nedílnou součástí každého 

činu je hodnotící hledisko, které je vůči němu zaujato okolím, nebo jednajícím 

samotným. Oba tyto činy se podílejí na tvorbě toho, jací jsme sami před sebou, a 
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jakými se jevíme být okolí. Dění projevované na tomto světě je dostupné a ověřitelné 

empirickými metodami zkoumání. Dění ze světa neprojeveného lze zkoumat mnohem 

obtížněji a musí se tak dít v souvztažnosti k našemu vědomí, jeho hodnotícímu 

hledisku, ale také nevědomí
1
.   

 

 Jakékoliv jednání má charakter uspokojení nějakého pnutí, potřeby. 

Uspokojování potřeb úzce souvisí s naší motivací
2
. Maslow definoval hierarchii 

potřeb, která má vzestupnou tendenci od těch základních biologických ke složitějším 

motivům. Složitější motivy se stávají aktuálními pouze tehdy, jsou-li uspokojeny 

základní potřeby. Potřeby na nižší úrovni musí být alespoň částečně uspokojeny dříve, 

než se potřeby na vyšší úrovni stanou aktuálními a určujícími v dalším jednání. Pouze 

když lze základní potřeby dostupnými prostředky uspokojit, zbude čas a síla věnovat 

se potřebám na vyšší úrovni - například estetickým a intelektuálním zájmům. Nejvyšší 

motiv - seberealizaci, lze naplnit pouze po uspokojení všech nižších potřeb. 
3
    

   

 

 

Maslowova pyramida potřeb 

  

 

 Z Maslowova rozdělení je patrné, že nejvyšším cílem každého člověka je 

seberealizace. Dle mého názoru se má dít tak, aby odpovídala pohledu člověka na sebe 

sama a zároveň požadavkům okolí. To, co Maslow nazval seberealizací (nebo 

                                              
1
 Srov. JUNG, 1998, s. 31 

2
 MASLOW, 1987, s. 64 

3
 ATKINSON, 2003, s. 471 
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sebeaktualizací), vnímám jako proces hledání vlastního autentického bytí na tomto 

světě. Tak, jako lidské počínání, i svět a prostředí, které nás obklopuje, má složku 

navenek projevenou a složku skrytou. Dosažení této skryté složky je běžnými 

prostředky nedostupné
4
.  

 Jsme obklopeni produkty naší činnosti, které nám mají v maximální možné míře 

usnadňovat život. Bez námahy se dostaneme k vodě a potravě, kvůli jejímuž získání už 

dávno nemusíme obětovat hodiny času příprav a lovu, abychom se zasytili. Dnes 

chodíme lovit do supermarketů, nebo pro "zábavu" do lesa. Vybudovali jsme si iluzi 

pocitu bezpečí uzamykatelnými vchodovými dveřmi do svých příbytků, a přitom, bez 

sebemenších protestů, přihlížíme obrovskému nárůstu počtu tak zvaných 

bezpečnostních kamer všude po městech. Když jsme mimo kamery, sdílíme části 

svého soukromého života na sociálních sítích po internetu.  

 S potřebou lásky, sounáležitosti a přijetí je situace už o něco složitější. Tyto 

prvky zasahují mnohem hlouběji do nitra osobnosti a míra jejich uspokojení záleží víc 

na individuálním nastavení a vnímání každého člověka. Zatímco jeden se při svém 

jednání cítí být právoplatným a přijímaným členem společnosti, jinému, přes veškerou 

snahu, tento pocit chybí.  

Z různých stran často slýchám, že se máme nejlépe v historii. Základní potřeby přežití 

se zdají být zajištěny. Máme systém zdravotnictví, které je schopné postarat se i o 

nejnáročnější zákroky. Vymezeny jsou zákony, které určují to, jak se můžeme, nebo 

nemůžeme chovat. Máme složky, které dohlíží na dodržování těchto pravidel.  

Tyto vymoženosti však neznamenají instantní zvyšování životní spokojenosti, a tím 

splnění "dalšího kroku" na cestě ke spokojenějšímu bytí. Týkají se uspokojování těch 

potřeb, které, ač jsou nezbytné pro přežití, jsou stále v dolní části Maslowem navržené 

pyramidy.  

 Z vymezení potřeb tak, jak jsou znázorněny na pyramidě vyplývá, že od 

základny směrem ke špici dochází k postupnému přechodu od uspokojování 

materiálními prostředky k potřebám, které je nezbytné sytit prostředky nemateriálními, 

fyzicky neuchopitelnými - láska, přijetí, uznání. K uspokojování těchto potřeb dochází 

na základě vztahování se k okolí, ale i při vlastním bilancování a přemýšlení o 

                                              
4
 WRIGHT, 2006, s. 6 
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jednotlivých období našeho života. Nezastupitelnou složku mají na této cestě a v tomto 

systému hodnocení sny, které tvoří integraci zkušeností a informací přijatých ze světa 

fyzicky projeveného a ze světa běžnými prostředky neuchopitelného. Ve snu můžeme 

být kýmkoliv, čímkoliv, vidět kohokoliv a cokoliv. Přesto jsme to stále my, kteří sní. 

 

1.2. Historický pohled na sny  a snění 

 

 Fakt, že sny a jejich obsahy fascinovaly člověka od nepaměti, dokládá mnoho 

pramenů z mnoha kultur. Snaha o pochopení snových významů a jejich obsahů odráží 

dobový kontext vztahu k materiálnímu a spirituálnímu světu. Zpočátku se ke snům 

nepřistupovalo jako k psychologickému jevu, ale jako k  formě projevu duše, nebo 

promluvám z božských sfér, která má v sobě zakotveny určité morální hodnoty
5
.   

 Pro Aboridžince, domorodé obyvatele Austrálie, jsou sny určitou formou 

vzpomínky na stav věcí, který vládl před vznikem světa materiálního, a že můžou 

naznačovat, kam lidská duše poputuje po smrti
6
. Řecká mytologie pojednává o 

Hypnovi, který byl označován za boha spánku a dával lidem sny
7
. Starozákonný Josef, 

syn Jákobův, dostal za svou moudrost od Faraona správcovství celé země poté, co mu 

vyložil sen
8
. Sny nejprve souvisely s lidskou potřebou vysvětlit si věci neznámé, 

rozumově nevysvětlitelné.  

 Z doložitelných pramenů se snům nejprve přikládal kreacionistický a později 

spirituální charakter
9
. S postupem času a měnící se společností se ke snům začalo 

přistupovat skrz optiku jednotlivých náboženství. V rámci jejich výkladu se tak dostaly 

pod tlak jejich dogmat. Vštípením těchto dogmat do povědomí společnosti následovala 

neochota pracovat se sny mimo tato vymezení, protože šlo předpokládat, že takto 

jednající by byl považován za kacíře
10

.  

                                              
5
 FROMM, 1970, s.80 

6
 Aboriginalart, ©2009 

7
 ČERŇANSKÁ, 2006, s. 389 

8
 Genesis 41-44 

9
 FROMM, 1970, s.80 

10
 LE GOFF, 1992, s. 211 
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Islám vznikl na základě věšteckého snu jeho proroka - Mohameda. Naproti tomu 

papež Řehoř II. (715 - 731 nl.) zakázal jakýkoliv výklad snů pod trestem smrti, protože 

sny mohly být zneužity ďáblem pro svedení člověka na scestí. 
11

  

 

 Po odsunutí myšlenek o magické povaze snů, nebo jejich "božské" podstatě, se 

do ústředního zájmu dostává na přelomu 19. a 20. století člověk a jeho osobnost. Sen 

už není zprávou hodnou orákulí, vyvolených šamanů, nebo církví. Není prostředkem 

komunikace mezi bohy a člověkem. Sen se stává produktem lidského vědomí a 

nevědomí.   

 

1.3. Moderní přístup ke snům 

 

 Moderní přístup ke snům souvisí se změnou paradigmatu pohledu na člověka ve 

světě. V centru zájmu přestaly být církve, nebo lpění na dogmatech. Spiritualita a 

nadpřirozeno je odsunuto do pozadí a člověk se stává jediným arbitrem toho co je, 

nebo není správné. Postupně si podmanil zvířata, přírodu, začal vyrábět čím dál 

složitější nástroje, stroje a dokonce se začal považovat za někoho, kdo je hodný 

rozhodování o životě a ne-životě ostatních. Vše si dokáže rozumově zdůvodnit a žije v 

předvídatelném světě. 

 "My všichni žijeme ve světě, který je nám dán, který je nám otevřen a který 

bereme jako skutečnost. Ta skutečnost je něco takového, co je prostě zde a co bereme s 

naprostou samozřejmostí jako jistou základnu, na níž se bez nesnází pohybujeme. Náš 

život na světě je přece taky taková samozřejmost. Všem svým reakcím jsme se naučili, 

všecky předměty kolem sebe jsme se naučili jmenovat na základě jazyka, který jsme 

přijali, všecky svoje názory máme z tradice, všecky svoje myšlenky máme ze školy: 

takže všechno je nám takříkajíc předepsáno a tam, kde projevujeme trošku té své 

iniciativy, tam se také přidržujeme něčeho, co je nám jasné a samozřejmé. A většinou, 
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když nás nepotká nějaká velká nesnáz a nepříjemnost, tak s tím vystačíme, tak se život 

takhle přejatý nesetkává se žádnými překážkami." 
12

 

 

1.4. Od Freuda k neurobiologickému pojetí snů 

 

 Novým svatým grálem se stává věda a lidský rozum - touha vše zmapovat, 

pochopit, popsat. Řád věcí není řízen bohy, nadpřirozenými silami, nebo vyšší mocí. 

Přes všechny snahy to však není pouze člověk, který svobodně rozhoduje o svém 

fungování, i když by si to přál. Do ústředí zájmu se dostávají nevědomé procesy, které 

spoluutváří lidskou osobnost. Tento způsob myšlení se odráží i v přístupu ke snům, 

který se postupně formuje do současnosti. Problematika snů, jejich výkladu a chápání 

jejich obsahů, se přesunula do centra zájmu psychologů a psychiatrů. Začínají vznikat 

pokusy o více či méně ucelené systémy práce se sny. Rozmanitost a nejednotnost 

těchto systémů pouze dokazuje obtíže na cestě hledání toho, co sen vlastně je ?  

 

 

1.4.1. Sigmund Freud  

 

 Sigmund Freud nahlíží na sny v souvislosti se svou teorií psychoanalýzy. "Sny 

podle Freuda nejsou výsledkem ani náhody, ani návštěvy zvenčí, ale spíše výsledkem 

konfliktních interagujících složek osobnosti: podněty z id, manifestní denní reziduum 

nevědomí, snový cenzor, vědomé ego".
13

 Na sen začal nahlížet jako na produkt lidské 

psychiky, která se vypořádává se svými vědomými a nevědomými složkami, 

pudovými silami a mravními protisilami. Freud svým dílem Výklad snů definoval 

základy, ze kterého později čerpaly další psychologické hlubinné směry.   

 K hledání významu snových obsahů použil svoji metodu volných asociací, 

"...během které ke snu vyprávíme všechno, co nás napadne. Můžeme uvádět nápady k 

celému snu, i k jeho částem. Síla volné asociace totiž rozvádí jednotlivé obrazy snu a 

tím je včleňuje tam, odkud pocházejí. Jednou je to vykazatelná vzpomínka nebo 
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přetrvávající odnož bdělé myšlenky z předchozího dne, jindy je to čirá fantazie, kterou 

sen převádí jako splněné přání. Při jiné příležitosti dostanou průchod naše obavy, 

strachy a úzkosti." 
14

   

 Freudův přístup k výkladu přinesl myšlenku snové cenzury a snového 

zkreslování, které mají za následek převedení původních myšlenek do "stravitelné 

podoby", aby neohrozili ve svém plném zvědomnělém projevení integritu osobnosti. 

Také jeho rozdělení snů na manifestní a latentní jsou inspirací pro další směry. Sny 

chápe jako projev nevědomí a našich skrytých přání, kterými je žádoucí se zabývat. 

Jsou to právě sny, skrz které se dostáváme k obsahům nevědomí, ke kterým za bdělého 

stavu přístup nemáme, ale které se přesto podílí na projevech naší osobnosti. Proto 

Freud nazval sny královskou cestou do nevědomí. Freud vyslovil domněnku, že sen je 

"halucinačním splněním neuspokojeného přání"
15

.    

  

 

1.4.2. C.G. Jung  

 

 Carl G. Jung se snaží být v pojetí snů méně direktivní. "Snům je především 

nutno rozumět intuitivně. Používají archaický jazyk, který používá přirozené analogie, 

hluboce zakotvené v lidském myšlení. Sen jako přirozený výron psychické aktivity ve 

spánku, je především činitel vyrovnávací. Sen představuje primární způsob, jakým se 

nevědomí vyjadřuje v symbolické rovině a obrazné formě v přirozené snaze vyrovnat 

vychýlenou rovnováhu, způsobenou jednostranným důrazem na vědomou psychickou 

činnost v bdění."
16

     

 Sny nejsou pro Junga pouhou manifestací přání a obsahů nevědomí, ale jsou pro 

něj prostředkem napojení na kolektivní nevědomí skrz symboly a archetypy, které nám 

předkládají. Tím Jung snům přisoudil opět určitou duchovní rovinu, která má potenciál 

pro osobnostní růst, pokud je správně vnímána, pochopena a integrována. Sen, jeho 
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obsahy a pochopení jsou vztaženy na snícího. "Celý mytický bájný svět je přece místem 

zrození nevědomé fantazie právě tak jako sen!"
17

 

 Jung rozšiřuje svoje pojetí snu o jejich kompenzační funkci. Vychází z toho, že 

člověk během svého života zanedbává některé části své bytosti. Toto zanedbávání je 

kompenzováno ve snech, které vyjadřují protiklad vědomého zaměření. Cílem žití je 

přirozená tendence udržení optima. Jakékoliv pokračující a nekompenzované 

odchylování se od tohoto optima se projeví právě ve snech.
18

  

 

 

1.4.3. Přitup existenciální psychoterapie 

 

 Snaha o pochopení podstaty snu a jeho významu nebyla vedena pouze v duchu 

analýzy jeho obsahů nebo symbolů ve smyslu něčeho zástupného. Jinak přistupuje ke 

snům Gestalt terapie. Perls, který nazval sen "...existenciálním poslem", si kladl za cíl, 

aby člověk v co největší možné míře přijal své autorství snu. Především se snažil sen 

oživit tím, že změnil jeho mluvnický čas: žádal pacienta, aby sen opakoval v 

přítomném čase a pak aby sen přehrál, tím že jej přemění na divadelní hru, ve které se 

pacient stane režisérem, rekvizitami i herci. Pacient má zahrát roli všech zúčastněných 

ve snovém dramatu." 
19

  

 

 

1.4.4. Neurobiologický a kognitivní pohled na sny   

 

 Z jiného pohledu na sny pohlíží biologické a kognitivní přístupy. Sny vnímají 

jako produkt fyziologických procesů v mozku. Výzkumníky v tomto oboru jsou 

Hobson a McCarley, kteří definovali svoji aktivačně syntetickou hypotézu snění. Dle 

jejich teorie lze sny vysvětlit jako subjektivní uvědomění a interpretaci neuronální 

aktivity ve spánku. Předpokládají, že po 90 minutách spánku dojde k aktivaci mozku, 

který začíná interpretovat náhodné mozkové signály. V důsledku toho, že je člověk 
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během spánku odpojen od vnějšího světa, nemůže tyto interpretace testovat na základě 

senzorických podnětů. V důsledku toho se neokortex pokouší vytvořit z náhodných 

mozkových signálů smysluplný příběh. Během tohoto pokusu dochází k využívání dat 

uložených v paměti. "Například zablokování motoriky si může vyložit jako 

pronásledování. Nervovou aktivitu ve vestibulárním systému, který kontroluje 

rovnováhu, interpretuje jako prožitky houpání, létání a padání".
20

  

 

 

1.4.5. Grofovy bazální perinatální matrice 

  

 Z jiného úhlu pohledu k lidské mysli přistupuje Stanislav Grof se svojí koncepcí 

bazálních perinatálních matric (BPM). Definoval čtyři základní perinatální matrice, 

které mají přímou souvislost s jednotlivými fázemi porodu a tomu odpovídajícím 

prožitkům, které se potom můžou v průběhu života objevovat ve snech
21

, nebo jiných 

změněných stavech vědomí : 

 

 

 BPM I 

o Tato fáze se týká symbiotického sžití plodu s matkou. Na základě 

vzájemné interakce u plodu dochází k pozitivní, nebo negativním 

zkušenostem. 

o "Pokud není plod rušen, probíhá jeho život v ideálních podmínkách, což 

vyvolává (s přihlédnutím na dokonalou symbiózu) podobné asociace z 

kolektivního nevědomí lidstva či z planetárního nebo kosmického 

nevědomí vždy podle úrovně ztotožnění se s určitou částí nevědomí. ... 

Jiná situace nastane, když na dítě začnou útočit fyziologické, chemické, 

biologické či psychické faktory. Plod vnímá změněný stav jako útok na 

svou existenci". 
22
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 BPM II 

o Tato matrice přímo souvisí se situací před samotným porodem, který je 

přes veškeré moderní přístupy a techniky pro dítě vždy velkým stresem. 

S tím souvisí i jeho prožitky. 

o "...pohlcení kosmem, démonické manifestace, napadení mimozemšťany, 

pohlcení strašlivou příšerou či obrovským pozemským tvorem, poznání 

palčivých vizí pekla, uvěznění v kobkách. Občas nesnesitelnost muk a 

utrpení sáhne do archetypu Poklad po zážitcích nesnesitelného utrpení 

na fyzické i psychické rovině mytologických hrdinů - bájných trpitelů 

(Prométheus, Sísyfos, Loki, bludný Holanďan a další postavy světových 

mytologií)". 
23

 

 BPM III 

o Tato matrice souvisí s okamžiky porodu. S ohledem na fyziologický 

průběh jsou dle Grofa odpovídajícím způsobem definovány i prožitky. 

o Prožitky jsou charakteristické "... bojem o přežití se závěrečným 

prožitkem smrti. Mechanické tlaky stěn porodního kanálu způsobují 

trýznivou bolest a dušení. ... Dochází k násobení traumatizujících 

zážitků. ... Vyvolává bohaté pozitivní i negativní obrazy: titánské, 

agresivní a démonické. Člověk se může střídavě ztotožňovat s obětí či 

útočníkem a dokonce být i nestranným pozorovatelem." 
24

 

 BPM IV 

o Tato fáze je obrazně přirovnávána k vyvrcholení zápasu, k vítězství. Z 

"ráje", ke kterému je symbolicky připodobňována BPM I, jsme se dostali 

přes vstup, průběh a výstup z pekla do stavu "znovuzrození"  podobě na 

tomto světě.  

o "Biologickým podkladem je vyvrcholení zápasu v porodním kanálu, 

okamžik samotného zrození a reálné obrazy ihned po porodu. Do BPM 

IV plod vstupuje v okamžiku, kdy smrt vymazává starou osobnost a z 

popela minulosti povstane nový život s novým myšlením. 
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Znovuprožíváním BPM IV se před naším vnitřním zrakem objevují 

duchovní a mytologické symboly." 
25

 

 

 

 Nabídka přístupů a možností práce se sny je široká a tímto skromným výčtem 

nekončí. Je však zřejmé, že každý k práci se sny přistupuje jinak, skrz svůj vlastní 

pohled a přesvědčení o jejich původu. Každý má možnost si vybrat, která z nabídek je 

mu nejblíže, nebo se může rozhodnout jít v práci se sny vlastní cestou. Se sny je to 

jako s životem. Není nutné na něj hledat návod, ale žít jej.   

 

1.5. Rozdělení snů 

 

 Snaha dělit sny do různých kategorií odráží vždy metodologickou základnu 

přístupu, v rámci kterého je toto dělení definováno. Nejzákladnějším dělením snů je na 

ty dobré a špatné. Toto rozdělení nám však říká velmi málo o obsahu snu a hlubším 

vztahu snícího k tomuto obsahu. Je v něm ale vyjádřena základní myšlenka pro další 

dělení snu podle toho, jaký na nás dělá dojem ? Integrativní výčet jednotlivých druhů 

snů navrhuje ve své knize Heffernanová
26

:         

                                                                                                      Rozdělení snů dle jejich obsahů 

sny hrozné spojené s úzkostí, nebo nočními můrami 

sny obyčejné z vrstev blízkých vědomí - informují nás o tom, jak se 

chováme 

opakující se sny obsahují naléhavý vzkaz a vyžadují okamžitou pozornost 

sny traumatické opakované na základě předcházející traumatické zkušenosti 

sny archetypální nesoucí archetypické obrazy zakódované v našich genech 

vize samostatný výjev bez děje nebo jen s krátkým dějem 

lucidní sny uvědomíme si, že sníme - možnost autonomie 

sny hypnagogické vyskytují se během usínání, doprovázeny fyziologickými 

projevy - mohou se promítnout do snu 

sny předvídavé během nich se odehraje něco, co se v realitě stane později 

sny telepatické, 

synchronické 

děje spolu souvisí nikoliv příčinně, ale významově 

sen věštecký týká se s předstihem reálného osudu více lidí 
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 Pro popis něčeho tak komplexního, jako je sen, si pouze s rozdělením na 

dobrý/špatný nevystačíme. Sen nemusíme hodnotit jen tím, jaký na nás dělá prvotní 

dojem. Lze uvažovat o jeho obsahu, formě, délce trvání a jeho následném působení na 

náš život. Sen je něco, k čemu máme, nebo se učíme budovat si vztah. Můžeme se 

snažit jej zapamatovat, pochopit, uvést v náš život, ale také ignorovat, nepřijmout, 

vytěsnit. Vždy je ale náš.   

 

1.6. Jiné stavy vědomí 

 Sen, fantazie, meditace,... Všechny tyto stavy je možné nazvat změněným 

stavem vědomí, přesto však neznamenají totéž a podle toho je žádoucí k nim 

přistupovat. Lze je dělit podle jejich původu na spontánní (sen), záměrně vyvolané 

(fantazie), ale i nežádoucí / patologické (halucinace). Na pojem vědomí budu v tomto 

kontextu nahlížet jako na mentální stav, který je v bdělém stavu zodpovědný za 

"neuropsychickou dispozici pro uvědomované poznávání vnějšího světa i sebe sama, tj. 

rozpoznávání skutečnosti".
27

    

 V následujícím rozdělení vymezím vybrané změněné stavy vědomí podrobněji 

dle okolností jejich výskytu a průběhu, kterými se liší od snu a snění v kontextu, 

kterým se zabývá tato práce :  

1. Fantazie 

 Fantazii můžeme nazvat obrazotvorností. Jedná se o schopnost mysli 

vidět a vnímat reálné věci na základě představivosti - tedy jinak, než se ve 

skutečnosti jeví. Fantazie úzce souvisí s učením a vývojem dítěte. "Je 

nezbytná pro rozumovou a citovou rovnováhu. Dítě má potřebu alespoň 

občas přizpůsobovat realitu svým potřebám a interpretovat ji bez ohledu na 

objektivní skutečnost".
28

 Není důležitou pouze v dětství, ale po celý život. V 

pozdějším věku hovoříme o úniku do fantazie, jakožto obranném 

mechanismu před konfrontovanou skutečností. Fantazijní představy jsou 

také zdrojem inspirace v umělecké tvorbě. 
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 Jedním z rozdílů oproti snu je možnost do fantazijního prostředí aktivně 

zasahovat, kontrolovat jej, přetvářet do určité míry dle libosti.   

2. Meditace 

 Jedná se o záměrně navozený stav soustředění, během kterého dochází 

ke změněnému stavu vědomí. Různé školy doporučují různé techniky, jak 

tohoto stavu dosáhnout. Pokusem o zavedení této techniky do kontextu 

našich kulturních podmínek se zabývá mindfulness, nazývána jako aktivní 

uvědomování, nebo všímavost. Mindfulness čerpá základy z buddhistické 

filosofie a snaží se je zprostředkovat našemu západnímu myšlení
29

.   

 V odborné literatuře je meditace pojímána jako odpoutání se od mysli, 

vnějšího a vnitřního světa problémů a ponoření se do sebe. Často je 

spojována s určitými pozicemi a rituály. Díky ní je možné dosáhnout 

vyprázdnění mysli, relaxace, ale také mystických prožitků. Je dokázané, že 

tento stav je provázen změnou mozkových vln, které v průběhu meditace 

získávají charakter typický pro stav celkového uvolnění
30

.   

3. Hypnóza 

 Nejvíce se tento změněný stav vědomí dostal do povědomí díky 

zkoumání jeho využití pro terapeutické účely v počátcích psychoanalýzy. 

Byl považován za stav, během kterého se bylo možné dostat k nevědomým 

obsahům a dělat patřičné korekce žádoucím směrem. Vyžaduje osvojení 

některých dovedností hypnotizujícím, ale i hypnabilitu člověka, na kterého 

chce působit. Metoda je založená na vzájemném působení a vztahu, který 

během tohoto procesu vzniká.  

 Hypnotizační techniky je možné chápat jako určitou formu rituálu, který 

má za následek přerušení běžné činnosti, na kterou je člověk zvyklý a je 

spojena se zaujetí určené polohy a naslouchání hlasu hypnotizujícího.
31
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4. Halucinace 

 Halucinace je považována za poruchu vnímání, něco patologického. Z 

psychiatrického hlediska se nejedná o změněný stav vědomí. Definice 

halucinace se různí. William James pojem definoval jako: "...ryze smyslovou 

formou vědomí. Výsledný vjem je stejně kvalitní a přesvědčivý, jako by ho 

vyvolával skutečný objekt. Ten ale přítomen není."
32

. Na receptory člověka 

během nepůsobí podněty zvenčí, ten však má přesto dojem, že jde o 

skutečné vjemy.
33

 V tu chvíli je vidí a cítí sám. Můžou být sluchové, 

zrakové, dotykové, ale i chuťové, nebo jiné - můžou zasáhnout všechny 

lidské smysly. 

 "Při diagnóze halucinací je třeba odlišit iluze, při nichž se většinou pod 

vlivem úzkosti mění význam reálného podnětu, ať už je to keř, paprsek 

světla, nebo třeba vůně. Např. keř se může stát ohrožující postavou, paprsek 

světla přibližujícím se vozem. U halucinací jsou vnější podněty pro jiné lidi 

nepřítomné, pacient ale jedná, jako by existovaly".
34

 

  

 Jiných forem změněného stavu vědomí můžeme dosáhnout holotropním 

dýcháním, nebo absolvováním některých ze šamanských rituálů - za doprovodu hudby, 

nebo tancem, ale také požitím psychotropních látek. Tyto stavy ovlivňují vědomí sebe 

sama, světa kolem nás a pojetí času.   

 V popisu těchto vybraných stavů je možné najít mnoho podobných, nebo 

shodných prvků. Obrazy, které je člověk schopen spatřit během meditace, by se za 

bdělého stavu mohly nazývat halucinacemi. Během hypnózy můžeme spatřovat a 

přetvářet věci v prostředí, nejedná se však o fantazijní činnost.  

 Právě provázanost a nemožnost jasného uchopení a definování těchto pojmů z 

nich dělá cosi tajemného. Hledáním vysvětlení v učebnicích vyvstává víc otázek, než 

odpovědí. Do prozkoumávání těchto oblastí se musí každý pustit sám. Je to žitá 

zkušenost, skrz kterou se jde těmto tématům přibližovat. Výhoda podobnosti stavů 

spočívá v tom, že nemusím sáhnout po psychotropní látce, abych zažil změněný stav 
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vědomí, ale jej dosáhnout i poctivou a náležitou meditací. Ta vyžaduje větší oběti 

(studium, čas, pravidelnost, atd.), je však vykoupena mnohem čistším prožitkem, který 

nemá devastující účinek pro tělo.  

 

1.7. Závěr k úvodu o původu snů 

 

 Z výše zmíněných přístupů, teorií a různorodosti pohledů je zřejmé, že pojetí 

snů prochází neustálým vývojem a pravděpodobně nikdy nebude definovaná 

jednoznačná myšlenka, která by univerzálně vystihovala podstatu snu a jeho obsahu. 

Tento stav vědomí se brání svému odhalení sám ze sebe tím, že každému dává 

nahlédnout integraci jeho vlastních zkušeností a vztahů ke světu v takové formě, která 

je mu v bdělém stavu nedostupná. Pochopení a smysluplnost obsahů, které jsou na 

první pohled u různých snících shodné, bude vždy stát výlučně na snícím, jeho 

zkušenosti a pohledu na svět. Toto dle mého názoru nevylučuje existenci univerzálních 

symbolů, nebo archetypů, které se můžou ve snech objevovat. Jejich pochopení a 

začlenění do své životní filosofie ale bude opět závislé na zkušenostech a připravenosti 

snícího.  

 Snové obsahy jsou přímo spjaty s osobnostní složkou a proto je při jejich 

interpretací nutné být nanejvýš opatrný. Už samotným vyslovením, případně diskusí 

nad nimi, člověk odhaluje niternou část sebe. Přestože se obsah vykládajícímu nemusí 

zdát být na první pohled důležitý, pro snící osobu má každá, i nejnepatrnější část snu, 

význam. Násilným, nebo uspěchaným pokusem o výklad během práce se sny druhých 

riskujeme nepochopení / odpor, případně "souhlas z úleku", nebo indoktrinaci snícího 

naší představou.  
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2. SPÁNEK 

 Spánek je jedna z nezastupitelných lidských potřeb, která souvisí s přežitím. 

Jedná se o stav útlumu možnosti organismu se svévolně projevovat navenek. Většina 

procesů spojených se spánkem je okolím pozorovatelná pouze zvenčí. Některé jeho 

průběhy - jako snění a jeho obsahy, není možné objektivně popsat kýmkoliv jiným, 

než snícím. Neexistují přístroje, které by zaznamenaly sen a byly jej poté schopny 

znovu přehrát. Možnosti jejich zkoumání se v důsledku toho omezují na objektivně 

pozorovatelné stavy různých fází spánku a měření přístroji.  

 

2.1. Střídání bdění a spánku 

 Pravidelné střídáním bdělého stavu a spánku nazýváme cyrkadiánním 

rytmem
35

. Dodržování tohoto rytmu má biologický a duševní původ a souvisí s jejich 

regenerací. Důležitou roli hraje navyknutý řád, který není neměnný a podléhá 

neustálému vývoji a okolnostem. Dnes už nejsme plně odkázání na střídání dne a noci, 

které by přímo určovalo náš život. Noc není (nemusí být) impuls k zastavení se, 

zklidnění, relaxaci a spánku. Existují směnné provozy, noční zaměstnání, zábava, 

případně jiné důvody, proč odsouvat čas ulehnutí. Míra hlukového a světelného 

znečištění ve městech klidnému spánku nepřidá. Toto vše, společně s neustále se 

zvyšujícím tempem a stresem, má přímý vliv na kvalitu a délku našeho spánku a tím i 

kvalitu našeho života. 

 Čas usínání, délka spánku a doba probuzení je záležitostí individuální, ve 

kterých hrají roli duševní, genetické a biologické předpoklady. Jednou z podmínek 

jejich vývoje je věk. "Během života se potřeba spánku výrazně mění. Kojenec 

potřebuje asi 18 - 20 hodin i více hodin spánku denně, dítě předškolního věku zhruba 

12 hodin, dospívající by měli spát 8 hodin denně. Zdravý dospělý člověk spí denně v 
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průměru 6 - 8 hodin. Jsou však lidé, kterým stačí 5 - 6. Přibližně 2% populace 

vyžaduje méně než 5 hodin a 2% populace déle než 9 hodin spánku.Senioři spí pak 

obecně o něco méně, než lidé mladšího a středního věku, ale není to neměnným 

pravidlem." 
36

       

 

2.2. Fyziologie spánku 

 V této části se chci zaměřit na fyziologické projevy spánku a hlavně na 

mozkovou činnost. Jednou z oblastí zájmu sledování fyziologických projevů spánku je 

sledování aktivity mozku elektroencefalogramem, který měří elektronické impulsy 

způsobené jeho aktivitou. Jeho výstupem je spánkový spektrogram. Zajímavé je, že 

záznamy jsou u všech živých bytostí podobné. Obtížně tak rozlišíme například EEG 

záznam mozku člověka a brouka. Dobře rozeznatelný je však záznam stavu mozku v 

bdělém stavu a ve stavu spánku.
37

 

 Vždy je důležité počítat s tím, že to, co zachycujeme přístroji - v tomto případě 

mozková aktivita jejímž výstupem je EEG křivka, není sen sám o sobě. Zkoumáme 

vztah mezi psychologickými tématy a strukturou a fyziologickou odezvou nervového 

systému.
38

 Tím se dostáváme na půdu psychobiologie.  

 

     Projev mozkové aktivity během spánku 

39
 

                                              
36

 PRAŠKO, 2004, s. 13 
37

 KERN, 2006, s. 23 
38

 MICHEL, 1999, s. 45 
39

 NOVÁK, 2011, s. 9 



 

30 

 

 Ze spánkového spektrogramu je zřejmé, že aktivita mozku se během spánku 

cyklicky mění. Dochází ke střídání REM a non-REM fáze s patřičnou 

psychofyziologickou odezvou. Převážná část snění probíhá v REM fázi spánku a její 

četnost lze znázornit následujícím hypnogramem
40

, který ukazuje střídání REM a non-

REM fáze během 8 hodinového spánku.  

 

                Spánkový spektrogram 

41
 

 

 Ze sledované mozkové aktivity během spánku je patrné, že mozek rozhodně 

není po celou dobu pasivní, nebo pouze v útlumu. Aktivita mozku se mění v závislosti 

na fázích spánku, během kterých je činnost mozku charakterizovaná specifickým 

kolísáním elektrického potenciálu, jehož vlnění je patrné z následující tabulky : 

 

 
 Aktivita mozku v jednotlivých fázích spánku 

42
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2.3. Fáze a kvalita spánku 

 

 Každá z fází spánku má svoji charakteristickou mozkovou aktivitu a 

psychofyziologický projev
43

 :  

 

1. Usínání 

 stav charakteristický psychickým uvolněním, relaxací svalstva, 

zpomalením srdečního tepu a pozvolnou ztrátou kontaktu s okolím 

2. Lehký spánek 

 nehluboký spánek, ve kterém nás můžou probudit i malé podněty z okolí 

3. Hluboký spánek 

 nejhlubší spánek, svalstvo je uvolněné, zpomalený dech, tep, tlak a 

tělesná teplota klesá, spící se téměř nepohybuje   

4. Hluboký spánek 

 REM fáze 

 

 Třetí a čtvrtá fáze se během spánku střídá. Pro potřeby mé práce je důležitá 

REM fáze spánku, během které dle současných poznatků probíhá většina snění. Tato 

fáze je charakteristická Beta-vlnami a théta vlnami
44

 při měření EEG.  

 

 

2.3.1. REM fáze spánku 

 

 Spánek je v této fázi charakteristický rychlým pohybem očí. Vyznačuje se 

mozkovou aktivitou, jejíž vlna zachycená zobrazovací metodou EEG odpovídá stavu 

podobnému bdělosti.
45

 Lze jí charakterizovat jako stav, kdy je mozek aktivní ve své 

realitě. "První fáze rychlých očních pohybů se obvykle objevuje asi 90 minut po usnutí 

a trvá 5-10 minut. Po dalších 90 minutách se objevuje poněkud delší fáze rychlých 

pohybů očí a ta se objevuje znovu po dalších 90 minutách. Poslední může trvat 30-60 
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minut a vystupují v ní sny, které si lidé nejvíce pamatují. Osoby buzené v době, kdy 

vykazovaly rychlé pohyby očí, sdělovaly, že právě měly sen, ale týkalo se to jen 80% 

zkoumaných osob."
46

  

 Kromě snových obsahů je REM fáze charakterizovaná specifickými 

fyziologickými projevy. V počátku začíná člověk těžce a nepravidelně dýchat a 

zvyšuje se jeho srdeční frekvence. Postupně dochází k úbytku svalového napětí až k 

postupné paralýze (kromě srdce, bránice a hladké svaloviny). Svalová paralýza 

zabraňuje projevům organismu navenek, aby nedošlo k úrazu vlivem reakce na snové 

obsahy
47

. Zajímavé je i možné promítání okolních podnětů do snu. "Sny mohou být 

reakcí na vnější i vnitřní podněty (např. na dotyk těla, zvuky, ale i na přeplněný 

močový měchýř, probíhající chorobu a ovšem na psychický stav subjektu, na jeho 

očekávání, obavy i naděje."
48

 

 

2.4. Poruchy spánku 

 Sousloví "bezesná noc" se vžilo do povědomí jako noc, během které se člověk 

moc dobře nevyspal. Důvody můžou být různé - noční směna, pořádání koncertu na 

protějším pozemku, nebo očekávání Nového roku. Ale také stres, bolest, deprese, aj.. 

Problémy se spánkem se můžou rozvinout v insomnii, tedy nespavost. Ta se 

projevuje
49

:  

 potížemi během usínání  

 potížemi spánek během noci udržet 

 předčasným probouzením  

 spánkem, který nevede k pocitu odpočinutí  

 

 Občasnou nespavost, nebo problémy s usínáním zažil nejspíš každý. 

Uspěchanost, tlak na výkon a zvládání množství úkolů v krátkém čase je údělem 

dnešní doby. Technika, která měla / mohla přispívat k ulehčování těmto okolnostem, je 

                                              
46

 PRAŠKO, 2007, s. 290 
47

 PLHÁKOVÁ, 2004, s. 93 
48

 NAKONEČNÝ, 1998, s. 289 
49

 PRAŠKO, 2004, s. 7 



 

33 

 

paradoxně ještě posílila. Potřeba být neustále "on-line", ani přes noc si nevypínat 

zvonění na mobilním telefonu, nebo reagovat na každou poštu i během večera jsou jen 

některými z negativ. Ano, každý je svéprávný, každý by měl být schopen tyto svody 

korigovat a naučit se správně a v rozumné míře dávkovat svůj on-line život, ale je to 

skutečně ještě možné ? Každá "dovolená" od telefonu, počítače, nebo jiného 

prostředku komunikace na dálku je později vykoupena přehlcenou e-mailovou 

schránkou, mnoha nepřijatými hovory, nebo neustálým přemýšlením nad tím, jestli mě 

skutečně někdo nepotřebuje, když zrovna nemám u sebe telefon. Na techniku jsme si 

postupem času zvykli jako na něco přirozeného. Něco, co nám dovoluje komunikovat 

na velké vzdálenosti, objednávat potraviny, které nám jsou následně doručeny až ke 

dveřím, zprostředkovává zprávy ze světa. Potřeba vycházet z bytu kvůli praktickým 

věcem klesá. Tento svět techniky - prostředí jedniček a nul, je světem virtuálním, 

nikoliv reálným. Přirozenost v něm neexistuje. Pouze její odraz stvořený člověkem. 

Interakční deficit v reálném světě a potřeba být neustále dostupný si potom zákonitě 

musí někde vybrat daň - například na kvalitě spánku.   

 Problematikou věnující se vlivu moderních technologií a změnám životního 

stylu na kvalitu spánku se zabývá mnoho studií. Jednou z nich je "Vliv životního stylu 

a technologií na spánek"
50

. Poruchy spánku jsou zde nahlíženy jako jev stále se 

vyskytující v průběhu celé historie. Podmínky, které je způsobují, jsou sociokulturně 

odlišné a mění se v závislosti na "duchu doby", který je charakteristický vždy pro dané 

období. Změny současné společnosti, které nastaly na poli technologii a způsobu 

komunikace ovlivňují a mění celou lidskou osobnost jak po psychické, tak fyzické 

stránce (nedostatečný pohyb, nabírání na váze, špatné držení těla, aj.). V důsledku toho 

dochází ke konzumaci látek, které nás mají udržet bdělými, nebo nás uklidnit ve stavu 

naší nepohody - kofein, alkohol, nikotin, léky.         

 Jiná studie nazvaná "Adolescenti žijící 24/7 životním stylem" pojednává o 

přímém vlivu médií a konzumace energetických nápojů na spánek a jeho kvalitu. Z 

výsledků studie vyplynulo, že opakované a dlouhodobé používání různých forem 

moderních technologií je v přímé korelaci s délkou a kvalitou spánku. V důsledku toho 
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dochází k potřebě zvýšené konzumace kofeinových nápojů, ve snaze kompenzovat 

únavu v průběhu dne
51

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
51

 CALAMARO et al., 2009 



 

35 

 

 

3. ÚVAHA O DOBĚ POSTMODERNÍ 

 Dle soudobé dějinné definice se nacházíme v době postmoderní. Tuto dobu 

vnímám jako postupné střízlivění z dalšího historického pokusu na cestě k formování 

dokonalé společnosti. Po nadějně vypadajících revolucích ve všech směrech (průmysl, 

technika, věda, politika) se víra posunula z tradičních hodnot k hodnotám materiálním. 

Každý chce být instantně spokojený, pokud možno za minimální výdej energie.  

 Postupně začalo být zřejmé, že jakýkoliv vynález, jakákoliv sebeosvíceněji 

působící politická myšlenka, nebo exaktní přístup ke skutečnostem nečiní člověka 

spokojenějším, celistvějším. Každý touží po dosažení dokonalosti a nespokojenost se 

sebou samým řeší u odborníků (plastických chirurgů, psychoterapeutů,...) bez toho, 

aniž by se sám zastavil a zamyslel. Přitom už Jung vyjádřil myšlenku, že "není důležité 

žít dokonale, ale celistvě".  

 Společnost začala fungovat cestou náhražek. Dělníky postupně nahradily stroje, 

podílení se na chodu společnosti se děje prostřednictvím politiků - zástupců / 

náhradníků, věda neustále nahrazuje jednu nezpochybnitelnou teorii opět jinou, 

aktuálnější. Můžeme nahradit naše nefunkční orgány novými, funkčními a v úvahách 

jsme tak daleko, že jednou bude možné udržet při životě pouze lidský mozek v 

mechanickém, náhradním těle.  

 "Mnohé z toho, co má punc samozřejmého pokroku a správnosti, odhalí 

nejbližší budoucnost jako bloudění a pochybení. Hodnotové predikáty aktů se oddělují 

od svých aktérů a od jejich konkrétních aktivit, proto žijeme v době postmoderní. Toto 

babylónské zmatení se týká slov i pojmů. Co se stalo s bytím, že připouští tyto 

"kotrmelce" ? Proměnilo se na subjektivní vůli, jež funguje jako nepodmíněná moc. 

Žádný Bůh, žádné apriorní - transcendentálně platné hodnoty nejsou v živé platnosti. 

Bytí, voluntaristické bytí se dostavilo jako ten nejméně chtěný host." 
52
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 Krize hodnot v dnešní době je patrná na "hrdinech", které si buduje. Jsou to 

většinou filmoví zlodějíčkové s dostatečným šarmem a sebevědomím, kteří jsou 

schopní vlastní vychytralostí obejít zákony a zvítězit nad nimi. V tom je také odkaz na 

pocit volnosti, kterou dnešní člověk postrádá. V důsledku nároků a uspěchanosti není 

čas nad zabýváním se sebou, duchovnem, mystikou, SNY. Toto je práce vždy na 

dlouho a vyžaduje trpělivost a námahu v důsledku čehož snad chybí i zájem.  

 Nejpatrnější je tato situace na přístupu k věcem tak zvaně tradičním. Ty utrpěly 

novodobým přístupem asi nejvíce. Přitom to, co je tradiční automaticky neznamená, že 

je nemoderní. Zabývat se spirituální, duchovní stránkou lidského bytí není šarlatánství 

jen proto, že výsledky jsou velmi obtížně popsatelné a kvantifikovatelné.  

 

 Byl jsem účasten jedné z přednášek na mezinárodní transpersonální konferenci 

v Praze. Vyděsila mě úvaha jednoho z přednášejících o penězích jako o něčem 

duchovním. Bohužel jsem neměl možnost o této myšlence diskutovat, zda-li jsem ji 

správně pochopil, v tu chvíli jsem to vnímal jako evidentní záměnu pojmu duchovní s 

pojmem virtuální. Tato situace mě ale vedla k zamyšlení nad postupnou změnou 

významů jednotlivých slov a jejich chápání ve společnosti.  

 

3.1. Reálný - virtuální - duchovní ? 

 

 Máme-li se bavit o snech, považuji za nevyhnutelné zamyslet se, na jakém poli 

se pohybujeme a  co vlastně sen je. Úkol to není snadný, přesto však pojmům "sen",  

nebo "snění" rozumí instinktivně každý člověk. Do jaké kategorie jej máme zařadit ? 

 

3.1.1. Reálný 

 

 S definicí reálného nebývá na první pohled problém, přestože se dostaneme u 

různých lidí k individuálně rozdílným pohledům. Reálné je něco fyzicky projeveného 

na tomto světě. Musí to bych zachytitelné některým z našich smyslů, které slouží k 
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identifikaci a zařazení objektu do příslušné kategorie. Kromě zraku, čichu, chuti a 

hmatu vnímám ale potřebu definice ještě jednoho smyslu a tím je mysl.  

 Člověk si, jak už má v povaze, patentoval mysl jako něco pouze jeho a v 

souvislosti se zvířaty a ostatní přírodou hovoří spíš o mozku a schopnosti jej v 

omezené míře používat. Přitom každému, kdo měl někdy jakékoliv zvíře, musí být 

jasné, že jeho mozek není pouze centrem pro koordinaci pohybů a postupů za účelem 

přežití, ale že zvířata cítí, myslí a projevují emoce také. Mimo to mají i sny.
53

 

 

3.1.2. Virtuální 

  

 Definovat pojem "virtuální" je o něco složitější. Jedná se o opak reálného - tedy 

něčeho fyzicky neexistujícího, zdánlivého. Tento pojem se dostal do povědomí 

obzvlášť díky výpočetní technice a počítačům. Má různé formy, podoby a kvalita 

jejího prožitku závisí na vyspělosti použitých technologiích. 

 

 Virtuální realita 

Jedná se o simulaci obrazu reálného / vymyšleného světa, dnes už zpravidla 

trojrozměrnou. S vývojem technologií už není účastník odkázán pouze na 

pasivní pozorování okolí, ale může i do virtuálního okolí aktivně zasahovat a 

formovat jej pomocí různých periférií
54

.   

 Virtuální identita 

Naše alter ego ve virtuálním světě. Například program SecondLife
55

 simuluje 

online prostředí virtuálního světa, ve kterém si každý zájemce vytvoří svého 

avatara
56

, kterým se potom ve světě projevuje.   

 

 Virtuální realita má bezpochyby velkou budoucnost. Dlouhou dobu se používá 

při výcviku pilotů na leteckých simulátorech pro nácvik nestandardních situací, je 

využívána vojáky při cvičeních, ale také lékaři nebo architekty. Nezastupitelnou 
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složku má v herním počítačovém průmyslu, ve kterém bude bezpochyby tvořit 

podstatnou část jeho budoucího vývoje. 

 Přes veškerou dokonalost, výpočetní výkon, nebo použité technologie se však 

stále jedná o prostředí uměle vytvořené člověkem. Někdo musel být schopný sepsat 

program, jeho chování a projevy v definovaných situacích. Uvědomujeme si, že 

možnosti nejsou neomezené, ale jsou přímo úměrně složitosti předem nakódovaného 

počítačového programu, který sice může generovat neustále zdánlivě nový obsah, 

pořád však v rámci daného postupu.    

 

3.1.3. Duchovní 

  

 Pokud jsem při snaze definovat pojmy jako reálné a virtuální mohl narazit na 

některé obtíže, definice oblasti duchovní je pravděpodobně nejsložitější. Přes veškeré 

obtíže během pokusu o vymezení ale vnímám naprostou odlišnost od dvou již 

zmíněných pojmů. 

 Duchovní stránku lidského bytí definuje, stejně jako sny, každý dle svého 

směru a přesvědčení odlišně. Častým předmětem vymezení je v souvislosti se stránkou 

duševní, která dle mého názoru souvisí víc s myslí projevující se v jeho jednání, 

chování a prožívání.  

 "V duchovním životě je tedy možno právě bez pevné půdy najít jednotu, a je 

možno bez dogmatu překonat možná tu naprostou negativnost, negativní skepsi, 

negativní nihilismus." 
57

 

 

3.2. Věk digitální demence ? 

 

 Pro pojmenování této části jsem si vypůjčil trefný název knihy Manfreda 

Spitzera, která má snad ještě příhodnější podtitulek: jak připravujeme sebe a naše děti 

o rozum?. Spitzer je německý psychiatr, který se zabývá vlivem nových technologií a 

způsobů komunikace na člověka a jeho mozek. Tento vztah zkoumá hlavně v 
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souvislosti s otázkou lidské výkonnosti. Spitzer dle mého názoru zastává pohled druhé 

krajně vyhrazené strany a vymezuje se tak proti veškerému používání moderních 

technologií, v jehož důsledku mozek méně využíváme a tím klesá jeho výkonnost po 

všech stránkách - duševní, myšlení, schopnost kritického uvažování, orientace v 

přemíře informací. Neúměrnou mírou se na informace takto získané bezbřeze 

spoléháme a považujeme je za "nové, nezpochybnitelné pravdy". Bez uvažování 

potom takto získanou informaci bez přemýšlení použijeme, přestože toto použití je 

zcela nesprávné. „Digitální demence se vyznačuje především narůstající neschopností 

využívat duševní výkony v plném rozsahu a ovládat je, tzn. myslet, chtít, jednat – při 

vědomí,co se právě děje, kde jsme a v posledku také kdo jsme.“
58

  

 V souvislosti s tím jsem si vzpomněl na situaci, kdy jsem cestoval se známým 

autem a satelitní navigace nás vedla směrem, který byl evidentně nesprávný. Čekal 

jsem, kdy (a jestli vůbec) si toho známý všimne. Stalo se tak v okamžiku, kdy 

navigace hlásila úspěšný příjezd do cíle, ale my jsme se nacházeli někde uprostřed 

polí. Na mojí otázku ohledně spolehlivosti navigací známý reagoval: "Ono tě to tam 

vždycky nějak dovede, ale občas to trvá déle". 

 Moji zkušenost, která se v tomto případě týkala orientace v prostoru a navigace, 

potvrzuje i studie prováděná na Londýnských taxikářích
59

. Prokázalo se, že profese, 

které jsou nuceny denně používat mozek pro složité plánování tras, s ohledem na 

aktuální provoz a dopravní omezení, mají oproti populaci signifikantně větší tu část 

mozku, která je zodpovědná za orientaci. Častým používání této dovednosti nastaly 

strukturální změny na mozku v oblastech souvisejících s vyhodnocováním a 

schopností orientace. Úkony spojené s navigací poté prováděly snadněji.   

 

 Vymoženosti všeho druhu mají za cíl nám usnadnit život. Jakýkoliv pokus o 

usnadňování nějaké činnosti ale znamená ztrátu možnosti se v této činnosti zlepšovat. 

Pouze osobní zkušeností a tréninkem je možné se zdokonalovat. Toto neplatí jenom 

pro orientaci v prostoru, ale pro veškeré formy lidské činnosti.  
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3.3. Člověk jako bio-psycho-socio-spirituální osobnost 

 

 Člověk je tvorem, který na cestě k prožitku své celistvosti potřebuje mít 

uspokojené bio-psycho-socio-spirituální potřeby. Pokud se některé z oblastí nedostává 

patřičné péče a pozornost, vždy se to dřív, nebo později na člověku projeví. V tomto 

pojetí spatřuji analogii s Maslowovou pyramidu potřeb, jak jsem jí ve stručnosti popsal 

na začátku své práce. 

 Od původní snahy rozebírat pouze dílčí části lidské osobnosti a psychiky je 

neustálá snaha celostního pohledu na lidskou osobnost a její potřeby. Koncept bio-

psycho-socio-spirituálního modelu osobnosti postihuje Frankl, který jeho optimální 

uspokojení vnímá jako nezbytné k pocitu vnitřního naplnění člověka. "Teprve tento 

obraz umožňuje dovést nám svěřeného, nám se svěřujícího, trpícího člověka k jeho 

opravdové skutečnosti. Myslíme, že touto poslední kategorií je kategorie naplnění. 

Mezi utvářením vnějšího světa a vnitřním naplněním člověka je podstatný rozdíl." 
60

 

 

3.4. Největší smysl má však mysl ?    

 

 K pochopení a interpretaci věcí přistupujeme optikou pěti smyslů, které jsou 

vyhodnocovány a kategorizovány v mysli. Dalším hodnotícím prvkem je stránka 

intuitivní, pocitová - jaký na nás objekt dělá dojem, jak na nás působí. Tato složka je 

dle mého názoru projevená i ve snech. Přestože ve snech můžeme cítit vůně, doteky, 

emoce, a mnoho jiného, neexistuje sen od kterého bychom se mohli oddělit, který by 

nebyl náš. Ke snovým obsahům nejde zaujmout nezúčastněné stanovisko. Vysvětluji si 

to tím, že se jedná o obsahy pocházející z našeho vědomí / nevědomí a už tím, že se v 

nás nacházejí, je máme spojené s určitou emoční vazbou. Zajímavou otázkou je ale 

konkrétní forma, jakou se ve snech různé obrazy projevují ?  

 Je to právě naše mysl, která dává snovým věcem smysl. Která část je ale první ? 

Generují se snové obrazy pouze na základě naší mysli, která v REM fázi spánku  touto 
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cestou třídí paměťové stopy, nebo to může být za určitých okolností i nejprve obraz, 

který se potom snaží mysl analyzovat a kategorizovat ? Na to se názory různých autorů 

liší a ani zde není odpověď jednoznačná. 
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4. DASEINSANALÝZA 

 Pro podrobnější popis způsobu práce se sny jsem zvolil daseinsanalýzu, v 

jejímž duchu jsem absolvoval pětiletý sebezkušenostní výcvik a výcvik ve výkladu 

snů. Daseinsanalýza se pokouší vycházet z žité zkušenosti a oprostit se od čehokoliv 

jiného. Člověka považuje za jsoucno, které je samo o sobě a tohoto bytí ve světě si je 

vědomo. Zároveň je spojen s bytím ostatních a se světem. Otázkou lidského bytí se 

zabývá prostřednictvím existenciálů. "Existenciály jsou základními rysi lidské 

existence, její "dimenze"."
61

 Snaží se pracovat s tím, co člověk zná a co pro něj má 

význam. Nikoliv optikou našich zkušeností, jako něčeho nadřazeného, nebo předem 

definovaných kategorizování. 

 Vzájemná interakce vychází z přirozeného, autentického rozhovoru, který je 

primárně postaven na vzájemném vztahu. Princip autenticity spočívá v tom, že mám 

před sebou člověka tak, jak je (nesedí přede mnou diagnóza, soubor názorů, vedoucí 

firmy). Podobným způsobem přistupuje i k práci se sny. 

 

4.1. Pojetí snu v daseinsanalýze  

 Daseinsanalytický přístup ke snům si všímá nutnosti respektovat obsah a 

kontext snu a vztahovat jej primárně jen a pouze na osobu snícího. Na práci se sny 

nenahlíží skrz symboly, archetypy, nebo expertní znalosti výkladu, ale snaží se 

rozhovorem a doptáváním motivovat snícího, aby sen vyložil v kontextu jeho bytí ve 

světě. "Had zůstane hadem a nestane se falickým symbolem [Freud], ani mytologickou 

bytostí [Jung]."
62

 Sny se daseinsanalytik nesnaží interpretovat, protože neví co a z 

jakého důvodu se člověku zdá. Pasuje se do role průvodce, který se společně se snícím 

snaží dojít k vyložení podstaty snu
63

. 
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 Během tohoto procesu se nejde ubránit zdánlivě zřetelnému působení vztahů 

mezi jednotlivými obsahy a životem snícího, nicméně tyto musí zůstat ze strany 

vykládajícího co nejdéle neinterpretovány. Interakce v rozhovoru je založena na 

vzájemném otevírání se. V tomto procesu, je žádoucí maximálně možný respekt 

pohledu druhého. Jednotlivé snové obsahy jsou vždy a výlučně dílem snícího. Snový 

odpadek na zemi tam nebyl vržen nikým jiným než snícím. I zdánlivé detaily můžou 

obsahovat klíčové informace pro pochopení snu. Různé snové obsahy jsou vnímány 

jako fenomény charakteristické pro člověka jako jedinečnou osobnost. Skrz dialog 

potom odkrýváme jejich významy. 

 Jedním z omezení může být vnímán fakt neustálého vývoje člověka, získávání 

nových zkušeností a v důsledku toho měnícího se pohledu na obsahy jednotlivých snů. 

Pokud snící považuje během setkání sen za vyložený, za několik měsíců, nebo let, 

může v tom samém snu spatřovat úplně jiné obsahy.  

 

 

4.2. Dělení snů 

 

 Sny jsou v rámci daseinsanalytického přístupu rozděleny na několik oblastí dle 

jejich obsahů. Jedno z nich navrhuje dělení snů na tři druhy z hlediska časových 

perspektiv, ke kterým se vztahují a tématu jejich obsahu
64

.  

 

1. Aktuálně tematické (situační) 

o Týkají se životních událostí v dané době, souvisejí s tím, co je "zde a 

nyní". Během úvah o výkladu se orientujeme na život v dané době.  

2. Centrální sny 

o Vyznačují se větším časovým rozpětím a záběrem širších souvislostí. Pří 

jejich výkladu je možné uplatnit analytické hledisko.  
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            Dělení centrálních snů dle jejich obsahu 

sny traumatické týkají se prodělaných traumat  

sny bilanční mapují životní úsek 

sny přechodové mapují období vývojového přechodu 

sny objevné sny jako zdroj inspirace 

sny duchovní, transcendentální vhledy do duchovních oblastí 

sny prognostické jejich obsahy předjímají možnosti dění 

 

 

3. Sny osudové 

o Časové rozpětí u těchto snů zabírá a dotýká se samotných okrajů 

životních horizontů a svým obsahem mohou mít velký potenciál v 

sebepoznání a pro životní orientaci. "Lze v nich spatřit objevné vnuknutí, 

obsahující nečekané obraty, mohou v nich vzniknout plány, bilanční 

prognózy".  

 

 

4.3. Výklad snů 

 

  Snící nejprve sen převypráví aniž by vykládající jakkoliv zasahoval. 

Následuje nezbytná otázka, jestli byl sen po převyprávění nějak pochopen a jestli mu 

snící rozumí ? Vychází se z předpokladu, že na porozumění snových obsahů se 

nepodílí pouze rozum ve smyslu "ratio", ale že pochopení je záležitostí celé bytosti. 

Snící může, nebo nemusí snu nějak rozumět. Okamžikem převyprávění se otevírají 

nové, původně skryté obsahy. Poté korigujeme své rozumění dějů s rozuměním 

snícího a ujasňujeme si tak vzájemné chápání jednotlivých obsahů. To se děje formou 

doptávání na jednotlivé detaily způsobem, který popsuji v následující kapitole 

věnované formulaci otázek. Sen je vždy nutné brát jako celek, ze kterého 

nevytrháváme věci z kontextu.  

 Při analýze jednotlivých detailů se snažíme vyvarovat přílišnému ulpívání na 

detailech, které můžou být z různých důvodů důležité pro nás, ale nikoliv pro snícího. 

Tímto způsobem vykládáme části snu, dokud se nedostaneme k jejich vyčerpání v 

rámci možností a dané situace. V závěru by mělo být pochopení snu snícím jako celku 

a začlenění jeho obsahu do kontextu svého vnitřního a vnějšího života. Pokud k tomu 
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v průběhu prvního pokusu o výklad nedojde a snící má zájem pokračovat, je možné 

začít sen rozebírat znovu, od začátku. Během výkladu je nezbytné počítat s tím, že 

nemusí dojít k vyložení snu
65

.     

 

 

4.4. Formulace otázek 
 

 Je žádoucí nepokládat návodné otázky, které zužují výběr možností, nebo 

můžou podsouvat odpověď. Existují 3 typy otázek na snovou realitu, které se během 

výkladu kombinují a doplňují
66

: 

1. KDE ? 

 Snažíme se zmapovat prostředí, ve kterém se sen odehrává. Během 

zjišťování se snažíme postihnout všechny detaily a okolnosti, které si je 

snící schopen vybavit. Žádný z nich tam není náhodně. Důležité je i 

například počasí, které může mít ve snech různou podobu a význam. 

 V souvislosti s popisem prostředí je vždy žádoucí vnímat individuální a 

kulturní rozlišnosti, které mají zásadní vliv na chápání jednotlivých 

obsahů. Rozkvetlá louka bude mít pravděpodobně jiný význam pro 

botanika, než pro mechanika. Slunce bude Evropan vnímat jiným 

způsobe, než Afričan.  

 Stěžejním v této první fázi je tedy porozumění obsahům snícího (proč 

tam jsou právě tak, jak jsou). Skrz toto porozumění je možné nahlédnout 

vztahové možnosti člověka ke snovým obsahům, ale i k sobě a světu. V 

podstatě se snažíme svým rozuměním světu porozumět rozumění světu 

druhého.  

2. KDO ? 

 Druhým typem otázek se snažíme zmapovat postavy ve snu, včetně 

samotného snícího. Postavy můžou nabývat různých forem, podob a 

můžou mít specifické vlastnosti.  
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3. JAK ? 

 Tento okruh otázek je spojen s mapováním pocitů, stavů a nálad ve snu.  

 Klíčovou úlohu hraje popis prožívání snícího a jeho vztahování se k 

snovým obsahům.  

 

 

4.5. Existenciály 

 

 Základem pro snahu o vyložení snu je vhodné zamýšlení se a formulování 

otázek na jeho obsahy. Myšlenka Martina Heideggera, pojednávající o řeči, je 

založena na její neoddělitelnosti od člověka a jeho jakéhokoliv počínání. Neustále - při 

činnosti, nečinnosti, odpočinku, pohroužení se do sebe - mluvíme. Řeč máme danou 

od přírody a je to způsob projevu, kterým se lišíme od ostatních živých bytostí a světa. 

Řečí jsme bytostí, člověkem. "Mluvíme, když bdíme, mluvíme ve snu. ... Řeč otvírá a v 

otevřenosti udržuje oblast, v níž člověk na zemi a pod nebesy obývá dům světa."
67

 

 Není to však pouze řeč, co dělá člověka člověkem. Člověka charakterizuje 

mnoho vlastností, které jsou k němu a on k nim vždy v nějakém vztahu. Existenciály, 

jakožto fenomény lidské existence, "...podle naší zkušenosti poskytují dostatečný 

rámec pro orientaci v životě každého jednotlivého člověka".
68

 Fenomenologickou 

analýzou struktur lidské existence Heidegger definoval existenciály, které se podílí na 

určování jejích bytostných rysů
69

. Vybranými existenciály jsou například prostorovost, 

časovost, naladěnost, spolubytí, otevřenost.  

 

 

4.6. Fenomenologický přístup 

 

 Jedním z prostředků, jak docílit autenticity ve výkladu je uplatňování 

fenomenologického přístupu. Hlavní oblastí zájmu fenomenologického přístupu je 

otázka bytí a smyslu, kterou pokládá do filosofické roviny. "Slovo fenomenologie se 

                                              
67

 HEIDEGGER, s. 43 
68

 ČÁLEK, 2004, s. 45 
69

 Srov. HROCH, 2003, s. 38  



 

47 

 

skládá ze dvou částí: z fenoménu a logu. Fenomén znamená to, co se zjevuje samo ze 

sebe.Funkcí logu je "nechat spatřit", přivést k řeči, vyslovit. Fenomenologie se pak dá 

určit následovně: to, co se ukazuje, z něho samotného přivést k řeči tak, jak se to samo 

ze sebe ukazuje."
70

 

 Na snech je mnohem lépe, než na čemkoliv jiném možné pozorovat, jak zásadní 

je respektovat individuální vnímání fenoménů. Při pokusu popsat je, vykládá každý 

člověk svoji optikou zatíženou výchovou, rodinou, kulturou, zkušenostmi, vlastním 

přesvědčením, atd.. Pokud budou mít dva lidi v místnosti před sebou stůl, existuje 

předpoklad, že se oba shodnou na tom, že se jedná o stůl. Nikdo o něm v tu chvíli 

pravděpodobně nebude uvažovat jako o fenoménu, který se nám zjevuje. 

 Jiná situace ale nastává, když se snící během výkladu začne zamýšlet nad svým 

stolem, o kterém se mu zdálo. Už se nejedná o jeden z mnoha, kterých je v 

materiálním světě nesčetně. Ukazuje se mu ve snu, v nějaké souvislosti, kontextu, 

tvaru s nějakou funkcí, významem. Je pouze jeho a může v něm být obsaženo 

nekonečně mnoho informací. Nabývá pro snícího úplně jiné hodnoty. Vztahuje se k 

němu jinak, než ve světě fyzickém. 

 

 Způsob, jakým dochází ke vztahování se k jednotlivým snovým obsahům 

známý není. Budu  vycházet z toho, že podmínkou vztahu k jakémukoliv obsahu je 

zkušenost. Tato zkušenost může být první, nebo opakovaná. Zprostředkovaná, nebo 

osobní. Jednou z vlastností zkušenosti je její vzrůstající tendence s ohledem na 

vzrůstající věk, během kterého zkušenosti všeho druhu střádáme. K postupné integraci 

těchto zkušeností - dovednostních i myšlenkových, se snažíme dojít ve stáří.    
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5. STÁŘÍ 

 Předchozí část mé práce byla věnovaná snům jakožto fenoménu 

neoddělitelnému od lidské existence. Doprovází nás celý život, dle Grofovy teorie už 

od perinatálního období. Snovou realitu a její obsahy jsem se snažil zachytit jako něco 

značně individuálního, ve které se nevyskytuje nic náhodou. Mění se nějakým 

způsobem sny v závislosti na věku ?  

 Ve vývoji pohledu a celospolečenského vnímání stáří a stárnutí spatřuji určitou 

analogii s vývojem pohledu na sny. Zpočátku bylo pojímáno jako postupné získávání 

životní moudrosti a něco posvátného. Později se však jeho role s ohledem na 

společenské změny v západní kultuře také v proměnila.  

 

5.1. Vývoj pohledu na stáří, seniory a předávání zkušeností 

 

 Stáří bývalo hodno nejvyšší úcty. Rady starších měly rozhodující slovo a kmeny 

si jich vážily. Byly to zkušenosti a paměť rodové historie, která byla prostřednictvím 

nich uchovávána a předávána dalším generacím. Stáří bylo spojeno s určitými 

hodnotami.
71

  

 Dnes jsme svědky snahy vytěsnit stárnutí z našich životů. Dnešními vzory 

nejsou mytičtí hrdinové, bohové, nebo rodoví předci hodní následování za svoje činy. 

Dnešními vzory se staly tak zvané celebrity, které jsou produkty moderních 

technologií - rádia, televize, internetu
72

. Člověk hodný úcty není ten, který má za 

sebou nejvíc pořádaných loveckých výprav, je schopný postavit katedrálu, nebo 

vyléčit nemoc - tedy kvůli svým zkušenostem. Není to někdo, kdo o sobě tvrdí, že umí 

komunikovat se světem navenek neprojeveným. Je to ten, kdo je nejvíc vidět a slyšet. 

"Masmédiím se podařilo přesvědčit všechny, že to nejlepší, co lze od života očekávat, 
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je úspěch - a základním projevem úspěchu je postup po stupních sociální 

stratifikace".
73

 

 

 Zkušenost byla dle mého názoru jedním z důvodů, kvůli které se lidé nadaní 

věkem chovali v úctě a měli své nezastupitelné místo ve společnosti. Souvisí to se 

snahou zachytit veškeré historické, rodové, pracovní nebo osobní zkušenosti a v 

nějaké podobě je uchovat pro pozdější generace. Z nám dostupných zdrojů se zpočátku 

jednalo hlavně o zachycení informací spojených s běžným životem - tématika lovu, 

zvířat, ale i prvních postav a otisků končetin do kamene ve skále. Později přibývá 

tématika, která zachycuje rituály a společenská uskupení. Člověk již není jednotkou, 

která se snaží zachytit samu sebe, ale začíná se zobrazovat a sdružovat do čím dál 

větších skupin, rodů, kmenů, správních celků, národů a států. Skrz spolupráci s 

ostatními se dostává ke zdokonalování různých technik, které zajišťují vzkvétající 

společnosti vyšší bezpečí a blahobyt. Nejdůležitějšími lidmi ve společnosti jsou ti, 

kteří svou činnost znají, rozumí ji a umějí ji dobře provádět.   

 Ze všech příkladů zvolím jeden, na kterém je kladení důrazu na neustálé 

sebezdokonalování a prohlubující se znalost problematiky dobře vidět - středověcí 

stavitelé katedrál. Některé jejich stavební postupy se dodnes nepodařilo rozluštit ani 

pomocí nejmodernější techniky. - Stejně jako nikdo neví kdo, kdy a jak postavil 

pyramidy, sfingu, nebo třeba Puma Punku. Existují pouze lepší, nebo horší teorie. 

  

 Zkušenosti stavitelů se předávaly z generace na generaci, z mistra na učně. 

Zapisování, nebo jiná formu záznamu postupů byla nežádoucí, protože souvisela s 

ochranu jejich "tajemství". Ústní forma předávání znalostí zajišťovala, že tajemství 

zůstalo v okruhu lidí, kteří měli s touto formou práce něco společného. Ti potom 

rozšiřovali svoje řady dle vlastního výběru po důkladném uvážení o vhodnosti 

kandidáta. Pokud byl kandidát po absolvování zkoušek shledán vhodným, dostávalo se 

mu postupně takových tajemství, které odpovídaly stupni jeho zkušeností a vyspělosti. 

Tak se dělo od základů, až po složitější práci. U člověka musel existovat předpoklad, 

že svěřená tajemství nevyzradí, což zároveň tvořilo přirozený proces výběru a 
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filtrování uchazečů na základě toho, jakou svým chování budili důvěru. Člověk se 

nestal znalcem hned, ale po důkladných zkouškách a sebezdokonalováním postupnou 

pracích od samotného začátku. Tento způsob zároveň zajišťoval bezpečné prostředí 

pro obě strany - na učedníka, který si řemeslo postupně osvojoval, nebyly kladeny 

neúměrné nároky a se zdokonalováním mu byly předávány i hlubší znalosti a 

kompetence, které již byl schopen využít. Na druhou stranu mistři se nemuseli bát, že 

dojde k nekvalitní práci, nebo vyzrazení tajemství, protože člověk musel obětovat 

značnou námahu a čas, než mu byly nové kompetence svěřeny. Jednalo se o model 

předávání znalostí a praktických dovedností založený na zkušenosti a napříč generace. 

 

 Z různých důvodů tento způsob spolupráce přestal ztrácel na své zajímavosti a 

aktualitě. Na profesi se dnes nepohlíží jako na celoživotní úděl. Dnes může být 

kdokoliv každý měsíc něčím jiným. Narůstá konkurence ve všech oborech. Lidí je 

stále víc, a proto přibývá i těch, kteří se věnují stejné činnosti.  

 V tomto procesu vývoje považuji za zásadní změnu formy šíření informací a 

jejich dostupnost. Z ústní podoby určené zájemcům, nebo vybraným postupně 

převládá snaha vzdělávání člověka institucionalizovat. Výuka se postupně přesouvá do 

škol, které mají za úkol člověka vzdělávat.  

 

5.2. Soudobá forma předávání zkušeností 

 

 Předávání informací a zkušeností se přesunulo na půdu škol, jakožto primární 

instituce, která má v tomto ohledu člověka kultivovat. Neustále se zvyšují požadavky 

na šíři a objem znalostí a roste i okruh studovaných předmětů. Na školy je společností 

vyvíjen vzrůstající nátlak kolik a čeho mají naučit. Navíc jsou jim vnucovány 

kompetence, které náležely rodičům.   

 Ve vzdělávání, stejně jako u přístupu ke snům, se začal postupně projevovat 

pozitivistický přístup. V první fázi nastala fascinace z toho,  že umíme rozdělit lidi 

podle různé úrovně mentální vyspělosti, kognitivních a motorických schopností do 

škatulek. Po tomto rozdělení následuje výuka způsobem, který se jeví jako 
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nejvhodnější - od jednoduchých začátků postupně až ke složitým operacím. 

Vzdělávací systém je rozdělen na několik stupňů, aby každý, po absolvování 

povinného základu, mohl vystoupit (případně nastoupit) kdy uzná za vhodné. Jasně 

jsme definovali pravidla, jejichž plnění / neplnění odpovídá možnosti existence / 

neexistence v rámci dané instituce. Je tedy snadné říct: "plníš pravidla, jsi tu 

tolerován", nebo: "neplníš pravidla, nemáš tu co dělat".  

 Školám začala být v důsledku toho přisuzována neúměrná hodnota. Dnes 

rozhodují o životech bez toho, aby byly schopné zachytit každého člověka jako 

individualitu v jeho jedinečnosti. Z původního záměru vzdělávat a rozšiřovat znalosti 

se výsledná hodnota zúžila celospolečenským pohledem na dvě škatulky - 1) máš titul 

= toto konat smíš  2) nemáš titul = toto dělat nemůžeš. Přitom neporovnatelnost 

způsobů výuky na různých školách v žádném případě nemůže predikovat stejnou 

kvalitu různých lidí, kteří absolvovali stejný obor. 

 

 Dalším výrazným aspektem předávání informací je osobní zkušenost. Naši 

předci předávaly informace na základě osobní, žité zkušenosti, která vycházela z 

nějaké doby a kontextu. Schopnost toto zachytit a ve srozumitelné formě předat dál má 

mnohem větší člověk, než napsaná teorie v knize, nebo zhlédnuté video na internetu. 

Zatímco přečtení učebnice dějepisu ve mně nevyvolá nic zásadního (snad kromě 

zděšení objemu, který se budu muset zase naučit), několik hodin s pamětníkem přidá k 

pochopení dané problematiky nesčetněkrát víc. Podobným způsobem dovedou 

předávat informace i lidé, kteří se v předávané problematice skutečně orientují. 

 Je zřejmé, že potkat dnes pamětníka ze středověku starověku, nebo dob 

dřívějších bude za bdělého stavu nemožné. Proto se, pokud chceme jít ve studiu naší 

historie hlouběji, musíme omezit na analýzu artefaktů, přírodnin a jiných fragmentů, 

ze kterých potom skládáme výslednou domněnku a obraz toho, jak to asi tehdy mohlo 

vypadat. Čím hlouběji se snažíme jít, tím víc se odhalení pravých okolností a podstaty 

vytrácí, protože ubývá metod a jejich předmětů zkoumání. To ale, že nemáme metody, 

důkazy, nebo informace neznamená, že nebylo nic.  

 Od samotného počátku mapování lidské existence a lidského druhu je patrná    

přirozená touha člověka po sobě něco zanechat jako odkaz částečně na sebe a částečně 
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pro druhé. Tento odkaz může mít podobu fyzickou, materiální - například nádobí, 

nebo katedrály. Další podoba je myšlenková - uchovaná tak, aby zůstala v budoucnu 

dostupná. Myšlenky, rodové znalosti a zkušenosti se uchovávaly skrz rodinu a její 

potomky.       

 

5.3. Od tradičního k modernímu pojetí rodiny 

 

 Rodina a její pojetí prochází také vývojem. Ten do určité míry kopíruje vývoj 

celospolečenských proměn. Bylo by bezesporu zajímavé, zabývat se zde podrobněji 

vývojem rodiny napříč dějinami, ale přesahuje to potřeby mé práce. Proto se zde 

zaměřím na moderní a postmoderní pojetí rodiny. 

 Změny nastaly v pohledu na manželský závazek, který přestává být vnímán 

jako formální potvrzení svazku, ale i zodpovědnosti z toho plynoucí. Moderní je žít 

sám, nebo ve vztahu bez závazku. Rozvod se nepovažuje za nic zvláštního, 

antikoncepce ve všech formách se stala samozřejmostí. Manželství přestává hrát roli 

legitimizace možnosti mít dítě. Padlo původní rozdělení sociálních rolí, které 

definovaly otce jako živitele a matku jako pečovatelku. S tím souvisí i otázka kariéry, 

která už není pouze mužskou záležitostí. Mateřskou dovolenou si berou ženy, stejně 

jako muži.   

 

 Ze stručného výčtu proměn mezi tradičním a moderním pojetí rodiny vnímám 

za nejdůležitější, v kontextu vztahu k seniorům, změnu na poli rodinných hodnot a 

pohled na tradiční principy. V rodinných vztazích byly společností definovány a 

obecně přijímány vymezené role, které nesouvisely pouze s otcem a matkou, ale i širší 

rodinou, která zahrnovala prarodiče a jiné příbuzné. Ivo Možný nazval ve své knize 

jednu z kapitol pojednávající o vymezení vztahů rodiny výstižně: "Rodina jako 

základní stavební kámen nerovnosti". 
74

 Tento název položil do kontextu vymezení 

rodiny a jejího celkového začlenění do společnosti ve smyslu třídních rozdílů. Lze 

však vhodně aplikovat i na vztahy uvnitř rodiny a na její členy. 
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 Členové rodiny si nikdy nebyli, nejsou a nebudou rovni. Považuji přinejmenším 

za zvláštní, když slýchám, že někdo mluví o svých rodičích jako o nejlepších 

kamarádech. Tak zvaně moderní přístup k výchově, založené na individualismu, 

způsobu "nechat být", kariérismu a vštěpování pouze materiálních hodnot, hraničí s 

blížící se celospolečenskou krizí. Toto se netýká pouze otázky výchovy dětí, ale i 

způsobu fungování rodičů, kteří, jak jsem naznačil v kapitole o soudobém formě 

předávání zkušeností, čím dál víc delegují svoje rodičovské povinnosti na ostatní 

instituce, jakou jsou školy.  

 Vztahy se v důsledku nedostatku času a komunikace rozpadají. To se odráží ve 

vztahu ke všem členům rodiny - i k seniorům.   

 

 

5.4.   Senioři v tradičním a moderním rodinném modelu 

 

 

 Mezigenerační vazby tvořily jednu ze základních rodinných interakcí. Nebývalo 

výjimkou, že rodiny bydlely pohromadě i s prarodiči ve vícegeneračních domech a 

bytech. Děti byly od útlého věku v kontaktu s prarodiči a mohlo tak dojít k 

mezigeneračnímu kontaktu a předávání zkušeností, což bylo žádoucí pro obě strany. 

Senior poznal roli prarodiče a dítě bylo konfrontováno s hodnotami a názory někoho 

jiného, než rodiče a poznalo roli vnuka. Podmínkou nebylo, aby rodiny žily 

pohromadě, přesto se prarodiče do výchovy zapojovali.    

   Dnes s hlásáním idejí aktivního stáří, nutností nebo zájmem být zaměstnaný, 

ale i neochotou přijmout role prarodiče, těchto vztahů ubývá. Zkrátka proto, že na ně 

není čas. Je mnohem víc možností, ze kterých si senioři můžou vybírat při plánování 

svého času. Mohou cestovat, studovat univerzity třetího věku, nebo se věnovat novým 

technologiím. Mnohem častější jsou také mezigenerační konflikty mezi rodiči a 

prarodiči v důsledku nesouladu v představách o výchově.     

 

 

 

 



 

54 

 

5.5. Senioři a současnost 

 

 Definovat základy přístupu k péči o seniory je výzva až moderní a postmoderní 

doby, díky novým objevům na poli vědeckém a změnám životního stylu. Existují 

možnosti a prostředky medicíny, která se umí vyrovnat s různě obtížnými zákroky a 

léčbami. Hygienické normy a principy kontrol zajišťují, že potraviny a voda jsou 

poživatelné. Známe skladby a poměry látek, které člověk potřebuje přijímat, aby 

organismus fungoval bez obtíží. To vše má za následek prodlužování věku, jak je 

patrné z následujícího grafu:  

 

 
           Vývoj průměrného věku dožití můžu a žen v ČR do roku 2011 

75
 

 

 

Graf, s počátkem sledování roku 1875 patří České republice. Ještě roku 1875 byl u nás 

průměrný věk dožití pro obě pohlaví 35 let. V roce 2011 se zvýšil na 77,8. Vývoj 

vzrůstajícím směrem bychom našli i u ostatních zemí. Budu-li vycházet z definice 
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Vágnerové, která vymezuje věk pravého staří od 75 let dále
76

, toto období průměrného 

věku dožití se nachází na grafu pro ČR v roce 2000.  

Od roku 2000 je doba dožití s ohledem na pohlaví dle Českého statistického úřadu 

následující
77

:  

 

                    Průměrný věk dožití mužů a žen v ČR od roku 2000 

Rok Muži Ženy 

2000 71,6 78,3 

2005 72,9 79,1 

2006 73,4 79,7 

2007 73,7 79,9 

2008 74 80,1 

2009 74,2 80,1 

2010 74,4 80,6 

2011 74,7 80,7 

2012 75 80,9 

2013 75,2 81,1 

2014 75,8 81,7 

         

  

 Z výše uvedených dat je patrné, že průměrný věk dožití se velmi rychle zvyšuje. 

V důsledku toho je nutné definovat nové přístupy a způsoby práce s lidmi ve věku, 

který nebyl nikdy v minulosti běžný. Nejedná se pouze o společnost, která musí hledat 

nové způsoby a prostředky ve vztahu k seniorům, ale také o seniory samotné.  

 

 

5.6. Kdo je dnes senior ? 

 

 Na tuto otázku nelze jednoznačně odpovědět. Akademický slovník cizích slov 

definuje tento pojem "senior" jako "starší / nejstarší člen nějakého společenství, 

shromáždění". V knize Sociální práce s lidmi s duševním onemocněním se dočteme, 

že senior je člověk důchodového věku od 60 let
78

. Na jednom z webových serverů, 

který nabízí výhody pro seniory se dočteme, že SniorPas
79

 může být vydán osobě 
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starší 55 let. Pražská integrovaná doprava ve svém ceníku uvádí cenu lístků pro 

seniory od 65 let. Jak tedy definovat pojem senior ?  

 Pojem senior není právně ani sociologicky definovaný, nebo závazný. Různé 

země a různé služby mají tuto kategorii vymezenou dle vlastních uvážení a potřeb. To 

vnáší do situace větší zmatek. Tvrdit o někom pouze na základě věku, že je senior, je 

problematické. Dalším vodítkem můžou být pozorovatelné změny, které s věkem 

souvisí, ale neprojevují se u každého stejně. Z průzkumu vyplynulo, že Česká 

společnost považuje za seniora člověka, kterému je mezi 60 a 70 léty s ohledem na 

jeho individuální charakteristiky
80

. Individuální změny v důsledku věku nastávají v 

oblasti sociální, kognitivní a motorické. Zda-li se člověk cítí být seniorem je otázkou 

značně individuální. Determinantem není v žádném případě právní předpis, nebo 

pouze hodnocení okolí. Velkou roli v tomto určení hraje sebepojetí v aktuálním čase a 

životní situaci. Dále lze na pojem "senior" lze tedy pohlížet z úhlů sociálního 

(sociologického) a biologického.   

 

1. Sociologické hledisko 

 

 Sociologická složka v sobě zahrnuje soubor sociokulturních předpokladů a 

proměnných, které souvisí s vývojem v dané společnosti a kultuře. Jinak je tato 

kategorie vnímána různými věkovými skupinami v rámci dané společnosti. S 

rostoucím věkem se také mění náš pohled na to, koho za seniora považujeme. "Pro 

desetileté dítě je třicetiletý mladík starý a s přibývajícím věkem se vzdaluje hranice 

stáří".
81

 Člověk může být v tomto kontextu považován za člen určité sociální skupiny, 

nebo příslušník generace.    

 Se společenským zařazením seniorů souvisí i přijetí role seniora, která je 

spojena s určitými představami o způsobu chování, činnosti, nebo ochotě pečovat o 

vnoučata. Se změnami a liberalizací společnosti je zajímavé, že pohled na starého 

člověka - seniora, se nezměnil a zůstal ve společnosti značně konzervativní
82

. Je 

spojen s řadou očekávání a představ co a jakým způsobem by senioři měli dělat, nebo 
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nedělat. Tato očekávání se týkají zaměstnání, fungování v rámci rodiny, stanovování si 

nových cílů, apod.. Jiří Ort
83

 navrhuje následující rozdělení očekávaných rolí seniora v 

závislosti na životní situaci a zkušenostech: 

 

 Role prarodiče 

 Role nemocného / pacienta 

 Role soběstačného hospodáře v domácnosti 

 Role příbuzného 

 Role manžela / manželky (vdovce / vdovy) 

 Role pracujícího důchodce 

 Role souseda 

 Role aktivisty v činnostech volného času 

 Role pamětníka / veterána 

 Role rádce, poradce, experta 

 Role pečovatele o velmi staré rodiče 

 Role občana / voliče 

  

 

2. Biologické hledisko 
 

 Biologické vymezení pojmu senior zahrnuje všechny změny související s 

tělesnou stránkou člověka. Se stářím souvisí zhoršení zdravotního stavu, které 

reflektuje uplynulý životní styl. Organismus se stává méně odolným a průběh chorob 

může být komplikovanější. Změny související s biologickým hlediskem lze rozdělit na 

geneticky podmíněné a způsobené vnějšími faktory
84

.  

 Geneticky podmíněné dispozice souvisí s individuálními odlišnostmi v 

buněčném nastavení související s dobou započatí stárnutí a jeho průběhem. 

 Vnější faktory přímo souvisí s integrací našich minulých životních fází a 

způsobu života. Reflektuje náš životní styl, zátěž, zaměstnání, stravování, aj.. 

 

                                              
83

 ORT, 2004, s. 25 
84

 VÁGNEROVÁ, 2012, s. 448 



 

58 

 

3. Psychické hledisko 
 

 Ke změnám ve stáří dochází i v oblasti psychické. Stejně jako biologické 

faktory, i psychické hledisko je utvářeno genetickými předpoklady, které souvisí s 

rodinnou historií a anamnézou. V psychickém hledisku je nutné rozlišovat změny, 

které jsou projevem samotného stárnutí a změny, které mohly nastat v důsledku 

choroby. Změny nastávají v oblastech
85

 : 

 

 Aktivační úrovně 

o souvisí s prodlužováním reakčního času, rozhodováním a adekvátnosti 

reakce  

 Orientace v prostředí 

o souvisí se zhoršením zrakové a sluchové ostrosti, vyžaduje mnohem 

větší soustředění a námahu 

 Učení 

o dochází k útlumu a zpomalení paměťových procesů 

 Intelektových funkcí 

o pokles schopnosti koordinovat kognitivní funkce a s tím související 

tendence k zjednodušenému řešení problémů, nebo ulpívání na vžité 

strategii 

 Emočního prožívání a reaktivity 

o horší ovládání emočních projevů, větší sklon k úzkostem a depresím, 

větší sugestibilita 

 Vůle 

o Aktivní projevování se může být utlumené, nebo může být využívána 

jako obranná reakce (trvání si na svém za každou cenu) 
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5.7. Sebepojetí seniorů 

 

 Sebepojetí souvisí s vnímání sebe sama v daný okamžik. Tvořeno je v přímé 

souvislosti s výše zmíněnými sociologickými, biologickými a psychickými aspekty 

stáří. Formuje se na základě vnímání svého aktuálního zdravotního stavu, integrace 

celoživotní filosofie a zkušeností, a také na základě interakce s okolím. Přímo souvisí s 

kvalitou života a subjektivním pocitem pohody. Pro udržení životní pohody i v 

pozdějším věku je nutné adekvátní přizpůsobení životního stylu svým možnostem s 

věku. Přijatelné podmínky lze definovat následujícími okruhy
86

 : 

 

1. Udržení nezbytné autonomie 

2. Udržení či znovuvytvoření sociálních kontaktů 

3. Udržení přijatelného osobního významu a sebeúcty  

 

 Jednou ze složek, která se na sebepojetí podílí, je věk. Věk můžeme rozdělit na 

pocitový věk, vzhledový věk, věk činu a věk zájmu
87

. Je tedy zřejmé, že věk 

chronologický, počítaný od narození do současnosti, je jen jednou z hodnot, která má 

spíš informativní charakter. Důležitější je, jak se člověk cítí a co je schopný a ochotný 

dělat.  

 Na sebepojetí má vliv i nutnost změny dosavadního životního stylu, na který 

byl člověk zvyklý. Změny nastávají v zaměstnaneckém poměru, ve kterém dochází k 

odchodu do důchodu. Toto může být velmi obtížné zvláště pro ty, kteří v práci 

zastávali váženou funkci, nebo byli na pracovním místě zaměstnání dlouhou dobu. V 

souvislosti s odchodem ze zaměstnání může dojít také k poklesu životní úrovně v 

důsledku snížení příjmů. Za jednu z největších změn v životě a jeho dalším směřování 

lze považovat rozhodnutí přestěhovat se do domova pro seniory.  
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5.8. Směřování péče o seniory 

 

 V druhé části mé práce, která byla věnována stárnutí a stáří, jsem se pokusil o 

začlenění pojmu "senior" do našeho současného sociokulturního kontextu. Stárnutí 

populace a prodlužující se věk vyžaduje hledání nových způsobů začlenění seniorů do 

společnosti a péče o ně.  

 U pečovatelských zařízení pro seniory vnímám za diskutabilní věkovou, 

fyzickou a psychickou nevyváženost uživatelů jejich služeb. Moje domněnka byla 

potvrzena i v rámci rozhovorů. Proti řešení situace stojí nedostatečná kapacita v rámci 

nabízených služeb. Další otázka, která zasahuje do etické roviny souvisí s faktem, že 

by se lidi museli rozdělovat do pečovatelských zařízení dle diagnóz, nebo míry 

aktivity, což by mohlo působit diskriminačně.   

 Seniorům jsou v pečovatelských zařízeních syceny biologické a fyziologické 

potřeby. Stejně tak i potřeba bezpečí a jistoty, pokud o ní budeme hovořit v kontextu 

neustálého dohledu nad zdravotním stavem a jistotou toho, že do objektu nevnikne 

nikdo, kdo by třeba začal nabízet k prodeji laciné nádobí. Tím se dostáváme ke třetímu 

patru Maslowovi pyramidy - lásce a přijetí, jak byla popsána v úvodu mé práce. Lásku 

a pocit přijetí nejde po institucionalizované péči vyžadovat jako nedílnou součást 

služeb. Stejně jako v případě přehnaného delegování rodičovských povinností na 

školy, se i v tomto případě dostáváme k nereálnosti požadavků vytvořených touto 

společností, která jsou na tato zařízení kladena pod nesprávným dojmem, že jsou 

povinny je zprostředkovat za nás. Ze zkušeností s personálem obou domovů pro 

seniory jsem přesvědčen o tom, že zaměstnanci, se kterými jsem se v rámci svých 

návštěv a přípravy výzkumné částí této práce setkal, dělají v péči o seniory maximum. 

Nemůžou ale suplovat roli příbuzných, blízké rodiny, partnerů, nebo vnoučat. 

 Z mých rozhovorů se seniory v různých pečovatelských zařízeních jsem se 

dozvěděl, že samotné označení "klienti" může na některé působit jako stigma, protože 

jak mi bylo sděleno jedním z uživatelů služeb domova pro seniory, význam tohoto 

slova byl původně spojen s významem osoby poddané, závislé na svém panovníkovi, 

která má být za určitých okolností připravena za panovníka i položit život. Jiní mi 

vyprávěli, že jim občas připadá, že je s nimi jednáno jako s dětmi a že je to rozčiluje. 
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Na druhou stranu jsem byl účasten běžného chodu těchto zařízení a vstřícností 

zaměstnanců jsem byl mile překvapen, stejně jako rozsahem nabízených služeb.  

 V důsledku změny v pojetí rodiny, práce, způsobu komunikace a rozvoje 

nových technologií došlo i ke změně pozice seniorů. V společenské sféře převažuje 

ideál mládí se vší jeho průbojností, individualismem a asertivitou. Výzvou do 

budoucna je dle mého názoru nové navázání dialogu mezi poskytovateli 

pečovatelských služeb, jejich uživateli a jejich rodinnými příslušníky a jasná definice 

kompetencí a potřeb každého ze zúčastněných.    
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6. VÝZKUMNÁ ČÁST 

 Výzkumnou část jsem se rozhodl věnovat snům u seniorů odkázaných na péči v 

pečovatelských zařízeních. Z první teoretické části mé práce je patrné, že jsem se 

zaměřil na obtížně uchopitelný jev - sen. Z druhé části věnované seniorům vyplynulo, 

že ani definice toho, koho lze dnes považovat za seniora, není vůbec jednoznačná. 

Zkoumat nejednoznačně vymezitelný jev u nejednoznačně vymezené populace se 

jevilo jako zajímavá výzva. Zajímalo mě, jestli mají senioři čas, prostor a zájem se o 

snech bavit. Pokud ano, co pro ně sny znamenají ? Ve výzkumu se zaměřuji na 

autentickou žitou zkušenost každého snícího se zájem zaměřit se na shodné prvky v 

jejich výpovědích.  

 

6.1. Cíl výzkumu a formulace otázek 

 

 Cílem výzkumu je zjistit, jakým způsobem a v jakém kontextu senioři odkázaní 

na péči v pečovatelských zařízeních pojímají své sny ? Mají vůbec sny, na které si 

vzpomenou ? Na základě zjištěných okolností v teoretické části o možném vlivu léků 

jsem se zaměřil i na tuto problematiku. Zajímal mě také kontext a místo, ve kterém se 

sny odehrávají. Ze svého záměru jsem zformuloval následující výzkumné otázky: 

 

1. výzkumná otázka: 

Co pro seniory v pečovatelských zařízeních sny znamenají ? 

 

2. výzkumná otázka: 

Jsou některé shodné prvky ve snech seniorů 

 

3. výzkumná otázka: 

Jaký je subjektivní pocit vlivu léků na sny ? 
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6.2. Popis použitých metod 

 

 S ohledem na obtížnost vymezení pojmu "sen" a zájmu poznat jeho hlubší 

obsahy u konkrétních seniorů, jsem se rozhodl pro kvalitativní výzkum a následnou 

analýzu získaných dat pomocí interpretativní fenomenologické analýzy (IPA)
88

.  

 Kvalitativní výzkum je forma přístupu k získávání dat s maximální možnou 

mírou kladení důrazu na poznání zkoumaného jevu u konkrétního člověka. Tento 

způsob práce je obzvlášť žádoucí u těžko kvantifikovatelných, nebo nejednoznačně 

replikovatelných zkoumaných prvků, jakým jsou například sny. Osobní zkušenost 

každého člověka ke snu je jiná, na základě jeho osobních zkušeností a individuality. 

Výzkumník se nesnaží analyzovat pouze zkoumaný problém. Důležitá je snaha poznat 

a pochopit člověka v jeho celistvosti a vytvořit se tak obraz toho, proč na zkoumaný 

jev nahlíží právě takovým způsobem.  

 

 

6.2.1. Kvalitativní výzkum 

  

 Zpočátku neexistovala žádná obecně uznávaná strategie, jakým způsobem ke 

kvalitativnímu výzkumu přistupovat. S ohledem na proces získávání bylo 

kvalitativním přístupům přičítáno k neprospěchu to, že jsou posbírané výsledky 

pouhou kompilací dojmů, které nevypovídají o obecné pravdě, nebo vypovídají jen 

velmi málo. Z důvodu nestrukturovaného a tvárného charakteru  je obtížné jej 

opakovat za podmínek blížících se původní situaci. V tomto směru se kvalitativní 

výzkum liší od toho kvantitativního, díky čemuž vznikají obtíže se zobecňováním 

výsledků,  neboť se pracuje s omezeným počtem participantů ze stejnorodé skupiny.
89

 

Teprve s pozdějším rozvojem některých metodologických škol (interpretativismus, 

interakcionismus), se v rámci nich začala formovat teoretická východiska 

kvalitativního výzkumu
90

. 
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Za nespornou výhodu se všeobecně považuje možnost proniknout hlouběji do 

problému a tak se v něm daleko objektivněji pohybovat, než je tomu tak ve výzkumu 

kvantitativním. Díky tomu je nám umožněno nezůstat na povrchu zkoumaného 

problému, ale daleko obratněji se pohybovat uvnitř a tak hodnotit danou otázku 

objektivněji a tím pádem i lépe sledovat vývoj a procesy, ke kterým v průběhu 

výzkumu dochází. Kvalitativní výzkum využíváme zejména v případech, když chceme 

poukázat proč se daný fenomén objevil, ale už není tak podstatné vyzdvihovat 

rozšířenost tohoto fenoménu. Velkým  přínosem  kvalitativní  metodologie  jsou  

přístupy,  pomocí  kterých  navrhujeme  teorii sledovaného fenoménu. V kvalitativním 

výzkumu vybíráme participanty účelově a to ve vztahu ke skupině, na kterou je 

zkoumaný fenomén mířen. V kvalitativní analýze získaných dat jde o vytvoření 

hustého popisu,  který je adekvátní záměru.
91

 

Existují tři hlavní složky kvalitativního výzkumu. Mezi první řadíme údaje, které 

můžeme získat z mnoha zdrojů. Nejběžnějšími zdroji jsou pozorování a rozhovory. Do 

druhé složky řadíme analytické, nebo interpretační postupy, díky kterým docházíme 

k teoriím, nebo závěrům analýzou získaných dat. Třetí složka se skládá z písemných a 

ústních výzkumných zpráv, které bývají přístupné v různých vědeckých publikacích, či 

na konferencích.
92

 

 

 

6.2.2. Interpretativní fenomenologická analýza (IPA) 

 

 Interpretativní fenomenologická analýza je založena na společném poznávání a 

odkrývání zkoumaného problému participantem i výzkumníkem. Jde o pochopení 

participantova nahlížení na svět. Tento proces poznávání se děje ve dvou rovinách. Na 

straně participanta, který sdělováním svého pohledu reflektuje svoje životní 

zkušenosti, ale také na straně výzkumníka, který tento pohled přijímá a nechává jej na 

sebe působit 
93

. Skrz společnou a vzájemně žitou zkušenost výzkumník získaná data 

analyzuje a poté interpretuje výsledky.    
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Jedná se o přístup, ve kterém je více prostoru pro svobodu a kreativitu, než je tomu tak 

v ostatních kvalitativních přístupech.
94

 V přístupu IPA je zkušenost chápána jako 

výsledek společného sdílení výzkumníka a účastníka. Cílem je ale jeho žitá 

zkušenost.
95

 Závěry učiněné z interpretativní fenomenologické analýzy jsou však 

dočasné, což z tohoto přístupu tvoří subjektivní. Výzkumníkův způsob přemýšlení o 

tématu využívá jeho subjektivity, je dialogický, rigorózní a systematicky.
96

 Společně 

s participanty nad daným tématem přemýšlí i výzkumník. Postupně tak poskytuje 

kritické komentáře k tomu, jak participant přisuzuje své zkušenosti smysl.
97

 Pro 

výzkum je důležité aby do konečného posouzení participantovy zkušenosti a výpovědi 

byla zahrnuta i zkušenost samotného výzkumníka.
98

  

Součástí IPA je práce s hermeneutickým kruhem a dvojitou hermeneutikou. 

Hermeneutika vždy slovně zkušenost interpretuje nějakým způsobem. Zkušenost, která 

je převedená do slov, tak procesu dává smysl. Tím, že participant porozumí své 

zkušenosti s daným fenoménem, zároveň dává možnost nahlédnout i výzkumníkovi do 

svého světa a do způsobu svého myšlení.
99

 

Data do výzkumné části jsem získal pomocí polostrukturovaných rozhovorů, které je 

rovněž u IPA doručováno.
100

 Polostrukturovaný rozhovor je konstruován tak, že si 

vytváříme určité schéma, které je pro tazatele závazné. Schéma je  specifikováno 

okruhy otázek. Pořadí těchto otázek lze zaměňovat a individuálně upravovat a 

doplňovat. Pro takto polostrukturovaný rozhovor je však důležité zachovávat podstatu, 

jádro interview. Každá rozhovor je svým způsoben individuální, a originální. Nabaluje 

se na něj množství určitých doplňujících témat a otázek. Kvalitativní interview bývá 

prostředkem ke zkoumání názorů, významů, výpovědí, pohledů a postojů dále ke 

zkoumání rekonstrukcí, týkajících se zážitků, zkušeností, nebo událostí. Základním 

nástrojem rozhovoru je výzkumník sám.
101
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6.2.2.1. Výzkumný vorek 

 

 Jako výzkumný vzorek volíme v kvalitativních přístupech nižší počet 

participantů s ohledem na nutnost hloubkové analýzy a detailnosti získaných dat. 

Podstatnou je stejnorodost vzorku, aby byla zajištěna jeho dobrá reprezentativnost. 

Vhodné je zvolit metodu záměrného výběru a jasně tak stanovit okruh lidí, který 

zahrneme do našeho výzkumu. 

   

6.3. Charakteristika zkoumaného výběru  

 

 Jako kritéria pro výběr participantů jsem stanovil minimální věk 70 let a pobyt 

v pečovatelském zařízení po dobu nejméně jednoho roku. Pro možnost porovnání 

podmínek jsem se rozhodl navázat kontakt se dvěma domovy pro seniory a v každém 

realizovat rozhovory.  

 Za pečovatelské zařízení jsem pro potřeby své práce vymezil domovy pro 

seniory. Tyto domovy zpravidla poskytují svým klientům dlouhodobé ubytování, 

pravidelné stravování a pomoc s úkony při běžné denní činnosti. K dispozici je i 

lékařská péče a sociálně terapeutická činnosti.  

 Mým záměrem bylo zjistit, jestli uživatelé těchto služeb mají sny a jestli jsou 

schopni a ochotni se jimi zabývat a mluvit o nich. Mým cílem bylo zaměřit se na sny z 

poslední doby a sny vybavitelné. 

 

 

6.3.1. Popis souboru 

 

 Oslovil jsem deset náhodně vybraných domovů pro seniory rozmístěných na 

území Prahy. Od sedmi zařízení se mi nedostalo žádné odpovědi. Z jednoho byla 

doručena zamítavá reakce s odůvodněním, že zdravotní stav klientů realizaci mého 

výzkumného záměru neumožňuje. Ze dvou domovů se mi dostalo kladné odpovědi a 
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žádosti o osobní schůzku, která se měla týkat upřesňujících informací ohledně mého 

výzkumného záměru.  

Mým záměrem byla realizace čtyř rozhovorů z každého zařízení. Výzkumný vzorek 

participantů v zařízeních byl vybrán formou účelného výběru dle kritérií definovaných 

výše. Informace o domovech pro seniory, ve kterých byly rozhovory realizovány, jsou 

následující: 

  

 1) Domov pro seniory Háje 

 

 Zřizovatelem domova pro seniory Chodov je hlavní město Praha. Sídlí na 

adrese K Milíčovu 734/1, 14900 Praha 4 - Háje. Kapacita je 220 trvale ubytovaných 

klientů. Domov poskytuje služby od roku 1994 a nabízí ubytování, stravování, 

ošetřovatelskou péči, sociální péči, služby fyzioterapie, aktivizace. Mezi další služby 

patří možnost využití kadeřnictví, kavárny s obchodem a pedikúry. Síť budov je 

vybavena společenským sálem, knihovou a kulturní místností
102

.   

 Moje první zkušenost s areálem byla velmi pozitivní. Přestože se nachází blízko 

zastavěné oblasti, nedaleko je les s rybníkem. Uvnitř areálu se nachází zahrada, ze 

které byla na první pohled opatrná pravidelná péče o rostliny. Rovněž interiér působil 

udržovaně. Vchod byl možný přes hlídanou vrátnici a chodby monitoruje kamerový 

systém.  

 Na osobní schůzce jsem vysvětlil záměr svého výzkumu. Po nahlášení se na 

personální oddělení jsem přistoupil k realizaci rozhovorů. Osloveno bylo celkem deset 

participantů. Z nich tři odpověděli okamžitě, že se jim sny nezdají a nemají tak k 

výzkumu co říct. Dva nesouhlasili s pořízením zvukového záznamu z rozhovoru, a 

proto jejich výpovědi nemohly být pro potřeby výzkumu použity. Jeden rozhovor 

nebylo pro potřeby mé práce možné použít, protože jsme se v jeho průběhu k tématice 

snů nedostali, z důvodu jejich obtížného vědeckého vymezení. Čtyři participanti 

souhlasili s rozhovorem. 
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 2) Domov pro seniory Chodov  

  

 Zřizovatelem domova pro seniory Chodov je hlavní město Praha. Sídlí na 

adrese Donovalská 2222/31, 14900 Praha 4 - Chodov. Kapacita je 260 míst. Domov 

poskytuje služby ubytování, stravování, nepřetržitou podporu a péči, pomoc při 

uplatňování práv a oprávněných zájmů a zprostředkování kontaktů se společenským 

prostředím a podporu při adaptaci v Domově. Mezi další služby patří možnost využití 

kaple, knihovny, společenské haly, promítacího sálu, nebo služeb některých z lékařů, 

kteří do domu pravidelně docházejí
103

.   

 Moje první zkušenost se zázemím Domova byla opět velmi pozitivní. Přivítal 

jsem i možnost navštěvovat tematické hudební koncerty. Areál rozmístěním se 

podobal prvnímu navštívenému zařízení, v jehož centru se nacházela udržovaná 

zahrada.   

 V zařízení mi bylo doporučeno pět participantů, které jsem oslovil. Jeden ze 

zdravotních důvodů pozdější rozhovor odmítnul.  

 

 

 

 Následující tabulka zachycuje rozložení počtu participantů a realizovaných 

rozhovorů z obou zařízení: 

 

Zařízení Osloveno 

potenciálních 

participantů 

Souhlasilo s 

rozhovorem 

Rozhovorů 

realizováno 

 

DS Háje 

 
10 5 4 

DS Chodov 

 
5 5 4 

Celkem 15 10 8 
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6.4. Průběh rozhovorů 

  

 Rozhovory probíhaly v průběhu června a července 2016. Z rozhovorů byly 

pořízeny nahrávky týkající se tématiky snů, jejíž doslovné přepisy jsou pro každého 

participanta dostupné v příloze této práce. Jednotliví účastníci byli osloveni osobně, 

nebo v zastoupení zaměstnancem Domova. Účastníkům byla přednesena informace o 

možnosti účastnit se na výzkumu. Rozhovory probíhaly vždy v Domově pro seniory v 

pokoji dotazovaného.        

  Po vzájemném představení následovaly podrobnější informace o výzkumu, 

včetně nutnosti pořizovat z rozhovoru zvukový záznam. V souvislosti s tím byl 

každému participantovi předán informovaný souhlas ve dvou vyhotoveních, jehož 

jednu kopii si ponechal. Náhled informovaného souhlasu je dostupný v příloze této 

práce (strana I). Poté následoval rozhovor, který se měl obsahem týkat snů z poslední 

doby a jejich pojímáním každým z participantů. 

 

 

6.5. Etické hledisko 

 

 V souvislosti s citlivostí tématiky snů a jejich obsahů jsem si nejprve nechal 

pracovníky domovů pro seniory doporučit ten okruh potenciálních participantů, u 

kterých nehrozila případná dekompenzace v důsledku těchto probíraných témat. 

 Každý z oslovených byl informován o záměru výzkumu a instituci, která tento 

výzkum zaštiťuje. Kladen byl důraz na dobrovolnost účasti, naprostém zachování 

anonymity a důvěrnosti pořízených audio záznamů. Případné informace vedoucí k 

jednoznačné identifikaci konkrétních osob jsou v rozhovorech skryty. Zdůrazněno 

bylo, že na jakoukoliv otázku je možné odmítnou odpověď a rozhovor může být 

kdykoliv ukončen. Případné ukončení účasti ve výzkumu nebude mít žádné negativní 

důsledky pro participanta.  

 Každému z participantů byla nabídnuta možnost dalšího setkání v případě, že 

by se objevila potřeba o diskutované tématice ještě hovořit. 
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6.6. Analýza rozhovorů 

 V této části provedu rozbor rozhovorů s jednotlivými participanty. První část 

věnuji analýze formou souhrnu rozhovorů. V rámci kvalitativního výzkumu se jedná o 

metodu zvanou idiografický přístup, která si klade za cíl poznat co nejblíže osobní 

žitou zkušenost každého dotazovaného s probíraným tématem
104

. Také usnadňuje 

analýzu obsahů finálních témat, která bude provedena v následující části.  

 Nejprve provedu rozbor čtyř participantů z Domova pro seniory Háje, poté z 

Domova pro seniory Chodov. 

 

Domov pro seniory Háje 

 

 

Participant Věk Roků v Domově 

Pan J 70 1 

Paní S 87 4 

Paní L 90 2 

Paní V 86 2 

 

 

 Pan J.  

 

 Jako první proběhl rozhovor s panem J. Pán je po amputaci dolní končetiny 

kvůli cukrovce. Je po třetí ženatý. Celý život cestoval a žil aktivně. Dokončil střední 

školu technického zaměření a montážemi se také celý život živil. Má v sobě spoustu 

energie a během rozhovoru často žertuje. Ke každému tématu, na které se dostaneme, 

má co říct. Když přejdeme ke snům, nejprve si stěžuje, že si sny moc nepamatuje. " Já 

si to nejsem schopen zapamatovat. ... A von řikal, ať si to zapisuju, což je uplná blbost, 

protože ve tři hodiny ráno, nebo ve čtyři, kdy se mi zdá ten sen nebudu vstávat a to 

bych z toho uplně zcvkonul". Dále říká, že když už si něco pamatuje, jsou to jenom 

části.    

 Potom zavzpomíná na sny z období, kdy u byla amputována dolní končetina a 

ležel v nemocnici. "jsem určitou dobu měl sny, který nebyly regulovaný mou osobou, 
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ale byl jsem pod práškama". Hned nato vzpomíná na období, kdy žil velmi dlouho 

mimo republiku. Před dvěma lety se vrátil do České republiky, ale ve snech se vrací 

stále do zahraničí. " Teď se mi zdá všecko vo tamtěch lidech, vo tamtom prostředí. 

Tamty baráky vidim, tamto zaměstnání vidim, tamto zaměstnání, který jsem dělal, ale 

ještě se mi nezdá, nebo nevzpomínám si že by se mi zdál sen tadyodtud."  

 Po chvíli vyprávění sám přejde ke snům a po zmínění, že bychom se mohli 

bavit o jeho významu následuje náznak protestu. " Ale na to nejsem vůbec zvědavej 

jakej má ten sen význam. Takže jestli vo tom chcete diskutovat, tak já vám ten sen 

povim a potom si to prodiskutujte s někym jinym, nebo teda ... Mě to ale nezajímá 

vubec."  Následuje vyprávění snu z poslední doby, na který si vzpomíná a který je 

tematikou blízký zemi, ve které původně žil. Poznává v něm své kamarády a svou 

ženu. Ve snu se mu zdá, že je mu nevěrná s jeho tehdejším nejlepším kamarádem. 

Nevěru nevidí, ale myslí si to. Nejvíc je překvapený, že mu to kamarád zapře. "Ale v 

tom snu mě zaujalo hlavně to, že mi zapřel že s ní nespal."      

 Potom sám spontánně začne vyprávět o dalších snech, které se mu zdály v 

různých obdobích života. V prvním se vrátil do nemocnice, kdy byl po operaci. 

Popisuje, jak se dostal do garáže, kde si nechal u kamaráda a jeho ženy opravit auto, a 

ze které pak nemohl ven. " Ale pořád se ta chvilka protahovala a ten čas furt a furt 

neměli. Tak jsem chtěl utýct, ale byl jsem zamčenej. V tý garáži bylo všecko zamčený." 

V druhé části tohoto snu se ocitl na posteli v podivném domě a velmi se touží napít 

vína. Vždy ale jak vstane, přijdou na něj a vrátí ho zpět do postele. " já jsem někde 

věděl, že maj skovaný pití a chtěl jsem ho furt najít. Tak jsem se zvedal z postele a 

chtěl jsem ho najít. A voni na mě vždycky přišli a řekli mi, že musím ležet. Až mě 

přivázali k tý posteli." 

 V dalším snu, kterým volně navázal na předchozí, hovořil o touze strávit noc s 

ženou, kterou před tím znal, ale nešlo to. " byli jsme v takový místnosti a furt tam 

někdo chodil. Já jsem s ní furt ležel v posteli, ale furt k ničemu nedošlo prostě. Furt 

vodvírali dveře, něco chtěli a zase zavírali. A jediný co si pamatuju, že jsem se vzbudil 

a nic nebylo."    
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 Tabulka témat rozhovoru 

Téma Souřadnice Citace 

Výbavnost snů 

- neschopnost zapamatovat 

 

- pouze části 

 

1.3 

 

1.5 

 

"Já si to nejsem schopen 

zapamatovat." 

"A všechny ty sny, který vám řeknu 

jsou nedodělaný, protože si je 

nepamatuju všechny". 

Vliv léků 1.11-12 "... sem určitou dobu měl sny, který 

nebyly regulovaný mou osobou, ale 

byl jsem pod práškama". 

Prostředí snu 

- ze zahraničí, kde žil v minulosti 

 

 

- ze současného místa si žádný 

nevybaví 

 

1.14-15 

 

 

1.18-19 

 

"teď jsem se vrátil - je to dva roky. 

Furt se mi zdá ještě ty sny z 

tamtoho prostředí, kde sem žil" 

" ale ještě se mi nezdá, nebo 

nevzpomínám si, že by se mi zdál 

sen tadyodtud." 

Neochota znát význam 2.3-4 " Ale na to nejsem vůbec zvědavej 

jakej má ten sen význam." 

Téma snů 

 

- domnělá nevěra 

 

 

 

- potřeba odjet - nepojízdné auto 

 

- nemožnost úniku 

 

 

 

- neúspěšné hledání  

 

 

2.19-20 

 

 

 

2.35 

 

2.36 

 

 

3.4 

 

3.2-3 

 

 

" Šel jsem za nim a říkám mu hele, 

ty jsi se normálně vyspal s mojí 

ženou a on říkál ne, neudělal jsem 

to." 

"že potřebuju opravit to auto, že s 

tim potřebuju jezdit." 

" Tak jsem chtěl utýct, ale byl jsem 

zamčenej." 

" že musím ležet. Až mě přivázali k 

tý posteli." 

"že maj skovaný pití a chtěl jsem 

ho furt najít." 

 

 

Můj dojem po rozhovoru s paní J.: 

 Pan S. byl velmi výřečný a plný energie. Přestože tvrdil, že sny sny pamatuje 

jen málo, postupně převyprávěl tři. V průběhu života žil dlouhodobě mimo Českou 

republiku a živil se převážně manuální prací. Jeho pragmatický přístup byl patrný i na 

pojetí snů. Zpočátku nesouhlasil s přemýšlením nad jednotlivými částmi snů, později 

však byl ochotný se o nich bavit. Sen a jeho obsahy bral tak jak jsou a dle jeho slov 

nad nimi nikdy nepřemýšlel. Veškeré svoje líčené snové obsahy doplňoval o 

zkušenosti a zážitky z reálného života.  
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 Paní S 

 

 Rozhovor s paní S začal zvláštně. Přestože znala téma našeho rozhovoru, když 

jsem zapnul diktafon a položil otázku na sny, řekla, že si sny moc nepamatuje. " No 

tak to vás zklamu. Já mám sny hrozně málo." Několikrát zmiňuje, že v noci spí velmi 

tvrdě. " spim strašně moc. Představte si že já spim celou noc a že po snídani si lehnu a 

spim do oběda. Já spim takovejch 15 hodin děnně určitě."  Sny kalde do souvislosti se 

spánkem, který trvá dlouho a proto si je nepamatuje. " Je to tím, že já prostě zřejmě že 

to tělo, jak už je přestárlý, tak sten spánek potřebuje." 

 Potom si stěžuje si na bolest. " mám křečový žíly a nemocný žíly, tak ty nohy mě 

bolej. ... ty nohy bolej i v noci. Ne sice tak intenzivně, ale pořád, pořád to bolí. Ty 

kotníky a ty žíly. Pumpuje to - to pak sundám punčochy a to pak prostě pumpuje v těch 

žilách." 

 Když mluví o bolesti, vzpomene si, že se jí promítá i do opakujících se snů. " 

Většinou chodím a chodím a chodím a marně bych se jako někde dopátrala 

dopravního prostředku. To mám tak často. ... většinou to, že někam jdu a že už bych 

jako chtěla tam být a nebo si sednout na tramvaj a nebo to, aby to už zkončilo, protože 

ty nohy bolej i v noci." 

 

 Tabulka témat rozhovoru 

Téma Souřadnice Citace 

Výbavnost snu 

- sny hrozně málo 

- sny nikdy neměla 

 

1.2 

1.19 

 

" Já mám sny hrozně málo." 

" Víte ? Já teda ale nikdy jsem sny 

neměla" 

Téma snů 

 

- nemožnost najít dopravní 

prostředek 

- tramvaj (nemožnost si sednout) 

 

- nemožnost někam dojít/dojet 

 

- dostat se pryč 

 

 

1.4 

 

1.24 

 

1.23-24 

 

1.25 

 

 

"... marně bych se jako někde 

dopátrala dopravního prostředku." 

" sednout na tramvaj" 

" většinou to, že někam jdu a že už 

bych jako chtěla tam být" 

"...aby to už skončilo" 

Kvalita spánku 

 

1.5 

1.6 
" ...já spim celou noc" 

" Já spim takovejch 15 hodin děnně 

určitě." 

 

 



 

74 

 

Můj dojem po rozhovoru s paní S.: 

 Přestože se rozhovor s paní S. měl týkat snů, nakonec se o nich bavit příliš 

nechtěla. Rozpovídala se, až když začala mluvit o své mamince, která prý měla sny 

pořád a dala na ně. Paní S. snům ale velkou hodnotu nepřikládá, protože, jak sama 

uvedla, "viděla všechno děsně tragicky a vona žádná tragédie nebyla". Paní S. si 

stěžovala na častou bolest v nohou. Sny dávala do souvislosti s tím, že spí velmi 

dlouho a hluboko a v důsledku toho je nemá.   

 Jakmile jsme se přestali bavit o snech a vypnul jsem diktafon, paní S. se 

rozpovídala o rodině, jejím vnukovi a jeho zaměstnání a dalších věcech spojených s 

porovnáváním doby ve které žila ona a doby, ve které se nacházíme teď.      

 

 

 Paní L 

  

 Paní L je 90 let a v péči Domova je dva roky. Nemůže chodit. Komunikace je 

obtížnější, protože hůř slyší. Některé věci musím víckrát opakovat. Když se začneme 

bavit o snech, říká, že je má pozitivní, a že si kolikrát myslí, že je to skutečnost. " No, 

já třeba mám takový utkvělý myšlenky, že to není sen, že to je skutečnost. A jsem pak 

hrozně zklamaná. Tak třeba se mi zdálo, že můžu bezvadně chodit a jsem zklamaná, že 

to nešlo potom."  

 Ve svých snech se pohybuje po blízkém okolí svého pokoje a poznává známé 

tváře jiných ubytovaných. " Jo, tady ty osadníky. Známý tváře. No ale není to často. 

Spíš to jsou takový kladný věci." Jako orientační bod v jejích snech jí slouží skříň, 

kterou má v pokoji a podle které pozná, že je stále u sebe v pokoji. " No a dokonce 

jednou jsem byla tak přesvědčená, že jsem jinde. Ale nebyla jsem jinde. Poznám to 

podle tý skříně."  

 Některé své sny, nebo "utkvělé myšlenky", jak sama nazvala, přičítá lékům. "Já 

jsem to přičítala práškům. Voni mi dávaj asi šest prášků a já je vezmu kdy je dostanu. 

A to je chyba. Já bych je měla jít třeba až po obědě, protože já potom usnu."      
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 Tabulka témat rozhovoru 

Téma Souřadnice Citace 

Výbavnost snu 

 

3.3-4 "Já už se nevrátim do toho snu." 

Vliv léků na sny 2.9 "Já jsem to přičítala práškům." 

Téma snu 

- není to sen, ale realita 

 

- zvládání chůze 

 

1.11 

 

1.12 

 

"že to není sen, že to je 

skutečnost." 

"že můžu bezvadně chodit" 

Prostředí snu 

- vnitřní prostory DS Háje 

 

1.22 

1.28 

 

" Tady a po chodbě."  

" tady na schodech, ale furt je to 

tady." 

Zklamání 

- že sen není realita 

 

1.12 

 

2.22 

 

"a jsem zklamaná, že to nešlo 

potom." 

"Zklamaná, že to není pravda" 

 

 

Můj dojem po rozhovoru s paní L.: 

 Paní L. měla sny příjemné. Zvládala v nich to, co v běžném životě již nebylo 

možné - chůzi. Tím, že je připoutána na lůžko, se i obsah jejich snů vztahoval k jejímu 

blízkému okolí. Bylo mi líto, když s nadšením mluvila o tom, jak ve snech chodí, a jak 

druhý den vyprávěla ostatním, že už se asi uzdravuje. Chodit ale stále nemůže. 

Udržení pozornosti nad tématikou snů pro ní bylo obtížné, protože jí vysilovalo. 

Potom úplně změnila téma rozhovoru na rodinu a své bývalé zaměstnání a ke snům 

jsme se už nevrátili.     

 

 

 Paní V 

 

 Rozhovor s paní V. byl velmi zajímavý, přestože se jednalo převážně o 

monolog. V průběhu prvního setkání jsme se ke snům vůbec nedostali a paní V 

vyprávěla příběhy a zkušenosti ze svého života. Během druhého setkání chvíli o svém 

snu mluvila. Sen byl tematicky zasazen do místa jejího bývalého bydliště, ve kterém 

její zesnulý manžel připravoval v kuchyni jídlo. " Jenom jsem se pořád s takovým 

obdivem na něj dívala. Tak jsem se na něj s láskou dívala, jak mu to jde hezky od ruky. 

Co všecko krájel už nevim. A já jenom vím, že jsem míchala."  Ze snu se probudila s 

dobrým pocitem. " A tak mě bylo teplo nějak. Víte z toho celkově. Prostě bylo to tam 

takový útulný. Vzbudila jsem se taková v pohodě."     
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 Tabulka témat rozhovoru 

Téma Souřadnice Citace 

Téma snu: 

- příjezd autem 

 

- Manžel vaří 

 

- Společné vaření jídla 

 

1.5 

 

1.5 

 

1.7 

 

" přijedeme autem domů ke 

vchodu" 

" manžel nese žejo, kam to patří 

nákup" 

" ...jak si umyl ruce a už krájel" 

Prostředí snu 

- Domov 

 

- Kuchyně 

 

1.5 

 

1.7 

 

"...přijedeme autem domů ke 

vchodu" 

"...a už krájel v kuchyni" 

Pocit ze snu 

- Pozitivní - ve snu 

 

 

- Pozitivní po probuzení 

 

1.14 

 

1.18 

1.18-19 

 

"...s takovým obdivem na něj 

dívala." 

"A tak mě bylo teplo nějak." 

" Vzbudila jsem se taková v 

pohodě." 

Činnost 

- jenom tam byla 

 

- míchání v kuchyni 

 

1.13 

 

1.15-16 

 

" jsem na nic nesahala, jenom jsem 

tam byla." 

" A já jenom vím, že jsem 

míchala." 

 

 

Můj dojem po rozhovoru s paní V.: 

 Rozhovor s paní V. byl v začal převyprávěním celého jejího života. Byla k 

nezastavení. Několikrát mě upozorňovala, že když se rozpovídá, je to na dlouho. 

Dozvěděl jsem se mnoho věcí z jejího života, historie a o její rodině. Pokaždé, když 

jsem zmínil tématiku snů, přikývla, že se sny zdají, ale pokračovala ve vyprávění. Ke 

snu z poslední doby jsme se dostali až později. Když o něm hovořila, dělalo mi potíže 

rozlišit co je obsah snu a co její vyprávění týkající se skutečnosti. Na doptání vždy 

reagovala okamžitou odpovědí a potom pokračovala ve svém vyprávění.    
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Tabulka společných témat - DS Háje 

Téma Pan J. Paní S. Paní L. Paní V. 

Potíže s 

výbavností 

 

  

 

  

 

  

 

Vliv léků       

Cestování       

Pozitivní 

pocity ze snu 

  

  

 

  

 

  

Konkrétní 

podoba snu 

 

  

 

 

 

 

 

  

Partner/ka       
 

 

 

 

 

 Domov pro seniory Chodov 

 

Participant Věk Roků v Domově 

Pan H 87 1 

Paní Z 80 3 

Paní R 88 2 

Paní M 89 3 
 

 

 Pan H 

  

 Pan H. pojal rozhovor o snech jako úvahu, kterou začlenil do vyprávění o svém 

životě. Komunikoval velmi pomalu, protože byl trvale upoután na lůžko, je po třech 

infarktech, stěžuje si na výpadky paměti a občasné úzkosti. " Víte, já mám občas děsný 

stavy úzkosti a nespavost. Představte si třeba tři dny nespim." Přesto však nic z toho 

na jeho projevu není znát. Je ale pozitivně naladěný, protože se mu nedávno udělalo 

lépe. " No ale teď to zase přešlo a doufám že se blíží, že už mi zase začíná i chutnat a 

člověk se vrací do normálních kolejí." Dozvěděl jsem se velmi mnoho z jeho života a 

během vyprávění několikrát pohovořil i o svém vztahu ke snům.  
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 Tabulka témat rozhovoru 

Téma Souřadnice Citace 

Pojetí snu: 

- podvolí se realitě 

 

- obsahují racionalitu 

 

- zvyšující se naléhavost 

 

- vnímání obsahu 

   - směšný 

   - nereálný 

 

 

1.18 

 

1.35 

 

2.28 

 

2.30-31 

 

"čim jsem starší, tím ty sny se vám 

podvolej realitě." 

" v těch snech je spousty 

racionality" 

"ty sny jsou vám čím dál tvrdší a 

naléhavější." 

"najednou objevuj sny, který jsou 

ale vůbec nemožný." 

Sen jako inspirace 

 

Konkrétní podoba snu 

 

Poselství snu ? 

2.34 

 

3.3 

 

2.28-29 

"Beru z něj inspiraci, ale s 

pokorou."78 

" Ty sny nabývají už jako takové 

konkrétní podoby." 

" Že mě vedou nevim k čemu, to 

samozřejmě netroufnu říct." 

Obsah snu: 

- přerod 

 

 

- nepochopení obsahu snu 

 

3.3 

 

 

3.5 

 

"Mě se teď zdál nějakej sen, že 

jsem si myslel, že jsem se snad 

přerodil." 

"kde ty by si se k tomu jinak 

dostal?" 

 

 

Můj dojem po rozhovoru s panem H.: 

 V rozhovoru s panem H. mě fascinovaly jeho úvahy a široký záběr skrz různé 

obory. Spíš než povídání o vlastních snech chtěl hovořit o snu jako o fenoménu a 

snažit se o něm uvažovat. Když jsem se snažil směřovat rozhovor víc ke snům a snění, 

velmi rychle se ve svých úvahách vracel ke svému životu, zkušenostem a pohledům. 

Rozhovor to byl velmi inspirativní. V úvaze o svém snu byla patrná touha po 

pochopení smyslu snových obsahů, když překvapeně uvažoval o svém snu, u kterého 

hovořil o přerodu a původ tohoto zážitku si nedovedl vysvětlit.  

 

 

 

 Paní Z 

  

 Paní Z. v úvodu rozhovoru pohlíží na sny jako na svoji představivost během 

dne. Snaží se být aktivní a stanovuje si různé úkoly, které potom plní. , "...já se snažím 

hodně číst, miluji přírodu, máme tady zahradu, tak to mě těší ta zahrada. No a - potom 

nějaké to cvičení, abych měla - já se snažím celý den něčím zaobírat, to už jsem řekla." 
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Přestože má bolesti, nepoddává se jim a snaží se k nim přistupovat pozitivně. "Já mám 

velmi mnoho nemocí, ale já se snažím s nimi skamarádit."  

 Do Prahy se kvůli vnoučatům přestěhovala z Moravy a stěžuje si, že tady zatím 

nepotkala takové kamarádky, které měla na Moravě. " Není tady tak přátelský a 

upřímný vztah jako tam. Tam jsem měla taky přátelský vztah, měla jsem kamarádky. 

Každá to něčím obohacovala, chodili jsme do lesa a každá měla něco. Historii, 

cestování, takže to bylo velmi krásné. A tady to bohužel není."    

 Úkoly, které si stanovuje se vždy snaží dokončit, přestože je to občas bolestivé. 

" Říkám si musíš. Já mám pořád to MUS. ... To je všechno otázka vůle." To je 

zapříčiněno také tím, že sama zažila, jaké je to dlouhou dobu pouze ležet, protože 

zdravotní stav neumožňuje pohyb. " Já byla ležák, vím o čem to je, víte, 24 hodin 

koukat do stropu - opravdu, to už není život." 

Postupně během rozhovoru hovoří o svém snu z poslední doby, které si pamatuje. 

 

 Tabulka témat rozhovoru 

Téma Souřadnice Citace 

Téma snu: 

- zážitky z mladí 

- rande 

- cestování vlakem 

 

- stihnout vystoupit 

 

1.36-37 

1.39 

2.3 

 

2.3 

 

"...když jsem byla mladá holka..." 

"... že mám jít na rande" 

" Sedla jsem do vlaku, cestovala 

jsem..." 

"...abych honem stihla vystoupit." 

Pocity ve snu 

- hrůza, stres 

 

2.4-5 

 

"zažívala strašnou hrůzu, stres 

abych honem stihla vystoupit" 

Probuzení 2.4 " a to jsem se probudila propocená, 

zničená." 

Léky ovlivňují sny 

- ze začátku ano 

 

-později si zvykla  

 

2.17 

 

2.18 

 

" když jsem je začala brát, tak 

ano." 

" pak si tělo na ty léky zvyklo" 

 

 

Můj dojem po rozhovoru s paní Z.: 

 Optimismus a pozitivní přístup k životu byl u paní Z. patrný i v přístupu ke 

snům. I když vyprávěla o tom méně příjemném - cestování vlakem, brala jej s 

nadhledem a smála se tomu, že se jí to zdálo. Od tématu snů ale často odbočovala a 

chtěla se spíš, s ohledem na její zájem o četbu a sledování současného dění ve světě, 

bavit o aktuálních věcech. Měla obavy, kam to všechno povede, ale věřila ve vítězství 
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dobra. " tak já se snažím nějak věřit, že to dobro zvítězí". V souvislosti s tím uvedla, že 

se jí do snů promítají právě tyto získané informace. "... mně se ledacos potom promítne 

z té televize, co jsem viděla."  

 

 

 Paní R 

  

 Paní R. hovořila o tom, že se jí zdá něco každý den. Její sny jsou spíš pozitivní. 

"Vesměs to jsou příjemný celkem. Žádný horory". Častým námětem jejích snů je 

tématika divadla, ve kterém také celý život zpívala. Popisuje, jak se některé týkají 

nepříjemné situace, kdy jí někdo vystrčí na jeviště a ona neví co má zpívat. "...třeba 

mě vystrčí na jeviště a já nevim co mám zpívat. Teď se mi zdálo, že mě postavili na 

jeviště a já nevěděla nic." Přesto však ví, že by to nebylo možné, protože se jí to nikdy 

nestalo, a protože před každým vystoupením muselo být všechno perfektně nacvičeno. 

"Ne, nikdy. Na jevišti ne. To bylo vždy tak naučený, že to nešlo." Pokračuje jedním 

snem z poslední doby a částmi několika dalších snů, na které si vzpomíná. 

  

Tabulka témat rozhovoru  

Téma Souřadnice Citace 

Sny: 

- každý den 

- rychle zapomene 

 

1.2 

1.2 

 

"každý den se mi něco zdá" 

"...po chvíli to zapomenu." 

Téma snů: 

- divadlo, jeviště 

 

- cestování vlakem 

- cizí město, bloudění 

 

 

- manžel 

 

1.8. 

 

1.29-30 

3.3 

 

 

1.20-21 

 

" Většinou se mi zdá teda o 

divadle" 

"...že jedu třeba někam vlakem..." 

"Často taky chodim po starejch 

památkách v nějakym cizím 

městě." 

" se mi taky zdálo, že mluvim s 

manželem" 

Pocity ve snu 

- nemoci si vzpomenout 

 

- pocit reálného zážitku 

 

 

1.30 

 

3.7-8 

 

"...nemůžu si vzpomenout na 

stanici" 

"...někdy mám pocit, že jsem to 

vopravdu zažila." 
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Můj dojem po rozhovoru s paní R.: 

 Paní R. hovořila o svém vztahu k snovým obsahům neutrálně. Svým pohledem 

měla v jejich pojímání jasno a snažila se hovořit převážně o jejich pozitivních 

stránkách. Ty, které by mohly působit negativně, brala prostě tak, jak jsou a nesnažila 

se za nimi hledat nějaký význam, nebo něco, kvůli čemu by o nich musela přemýšlet. 

Podle jejího názoru spíš až moc, protože na spánek celý život, s ohledem na své 

zaměstnání, neměla čas. " Už jsem si říkala, jestli taky neexistujou nějaký prášky proti 

spaní. Víte, já si to vynahrazuju."   

 

 

 Paní M  

 

 Po prvních chvílích rozhovoru s paní M bylo poznat, že tematika snů pro ní 

není něco zcela nového. Paní byla dvakrát vdaná, oba manželé jsou po smrti. Postupně 

začala vyprávět svůj příběh od doby, kdy přišla do Domova poprvé. "... když jsem sem 

přišla, tak se mě vždycky zdálo o někomu už dávno zemřel, já jsem si říkala jako když 

mě jdou uvítat, jo?". Pokračuje vyprávění o své rodině a o smrti svého prvního 

manžela, se kterým se potom setkala ve snu. "A věřím že on jako o mně ví a jako že ten 

kontakt se mnou má, ale jako nežije tady.". Vypráví o své cestě skrz různé duchovní 

nauky a o možnosti kontaktu se zesnulými. " Ale život mě tak nějak přesvědčil, že to 

tak je, a že kolem nás ty lidi jsou." Potom mluví o svém druhém manželovi, se který se 

v opakujících se snech setkává a vedou spolu diskusi. " A to se mi teď pořád tak nějak 

zdá. Víte ? On se chce obhajovat a já mu říkám ale pravdu, že to tak nebylo". 
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Tabulka témat rozhovoru  

Téma Souřadnice Citace 

Sny: 

- často 

- opakující se 

 

- výbavnost 

 

1.18 

1.31 

 

2.16 

 

" No ale já mám teď často sny." 

" A to se mi stále tak nějak opakuje 

tyhlety." 

"...pamatuju velmi dobře, protože 

to byly věci, který mě bolely..." 

Téma snů: 

- rozepře se zesnulým manželem 

 

- vzdor 

- odpuštění 

 

- bezvýchodnost 

 

1.29 

 

1.28-29 

1.33 

 

2.7 

 

"...by se tam chtěl jako on 

obhajovat" 

" A já řeknu ne, bylo to tak." 

" vymetem to, zametem všecko co 

bylo, to bylo." 

" už o tom nebudem mluvit a už 

mě to jako unavovalo." 

Pocity ve snu 

- lež 

 

2.14 

 

" má tu myšlenku takovou 

nejasnou, špatnou." 

 

 

 Můj dojem po rozhovoru s paní M.: 

 Rozhovor s paní M. byl oproti ostatním zcela jiný v jejím způsobu pojetí snu. 

Snažil jsem se zjistit, jak ona sen vnímá a co pro ní znamená. V žádné části našeho 

rozhovoru ale neodpověděla přímo. Na mojí pozdější otázku, jestli je pro ní sen jako 

prostředek kontaktu se zesnulými, odpověděla: " Voni říkaj, že ty lidi, kteří tady měly 

velký závazky, že tady zůstávaj.". Po vypnutí diktafonu se rozpovídala o zdánlivých 

náhodách, které se jí v životě stávají, a které považuje za osudové. Vyprávěla o mnoha 

přednáškách, kterých se účastnila, a které byly zaměřeny na duchovní tématiku.  

Tabulka společných témat - DS Chodov 

Téma Pan .H Paní Z. Paní R. Paní M. 

Potíže s 

výbavností 

 

  

 

 

 

  

 

Vliv léků       

Cestování / 

bloudění 

  

  

 

  

 

Pozitivní 

pocity ze snu 

 

  

 

  

 

  

 

 

Konkrétní 

podoba snu 

 

  

 

  

 

  

 

  

Parner/ka       
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6.7. Diskuse 

 

 Výzkumná část mé práce byla spojena s celou řadou výzev. S první jsem byl 

konfrontován hned v počátku, kdy oslovená zařízení v naprosté většině na moji žádost 

o spolupráci nereagovala vůbec. V jednom případě došlo k negativní reakci s 

odůvodněním, že zdravotní stav uživatelů služeb realizaci mého výzkumného záměru 

neumožňuje. To mě vedlo k zamyšlení, jakým způsobem se dnes společnost staví k 

práci se sny, a jestli byl důvodem skutečně zdravotní stav, nebo spíš neochota 

zaměstnanců přidělávat si práci, což s ohledem na pracovní vytížení chápu. Přesto 

však i za tuto reakci jsem byl rád, protože byla alespoň nějaká.  

 Další výzvou bylo samotné oslovení participantů. Navštívil jsem je v místě, kde 

žijí - jejich domově, a ještě jsem je žádal o diskusi nad tématem, které nemusí být 

vůbec jednoduché a zasahuje vždy v různé míře do velmi osobní sféry. Přesto se však 

našli účastníci, kteří byli ochotni se o snech bavit a rozhovor se mnou neodmítli. 

Velmi jsem si toho vážil a celou dobu jsem se cítil být v pozici návštěvníka, který se 

snažil toto téma uchopit maximálně možně přijatelně pro obě strany. V důsledku toho 

některé rozhovory mohou působit nekoherentně, nebo jejich obsah může být 

považován za méně relevantní. Dáno je to tím, že jsem se snažil nechat volnost v tom, 

o čem budou chtít oslovení participanti hovořit. Když se rozhovor začal ubírat jiným 

směrem, snažil jsem se jej opatrně vracet zpět k tématu snů. Pokud se to v některých 

případech dařilo méně, bylo to pro mě také podstatné zjištění. Jsem přesvědčen, že v 

diskusi o něčem tak osobním, jako jsou sny, je nutné se nejprve vzájemně lépe poznat, 

což vyžaduje čas - u každého různě dlouho trvající. Sám jsem měl tendenci během 

rozhovorů souhlasně přecházet na jiná témata, než byly sny, protože jsem cítil určitou 

tíži, když jsme se o nich bavili. Mnohem uvolněnější bylo o životě, sdělovali jsme si 

svoje zkušenosti a pohledy navzájem.  

 Zajímavé byly také individuální rozdíly a pohledy. Pan J. například začal tím, 

že si sny vlastně nepamatuje a že se mu o nich nechce ani uvažovat, a jich během 

chvilky převyprávěl hned několik. Na druhou stranu snový fragment v podobě 

vzpomínky na "přerod", jak jej nazval pan H., měl nemenší vypovídající hodnotu. Byl 

jsem překvapen, že ani jeden z participantů neodpověděl kladně na otázku, jestli se mu 
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zdá o některém z jeho rodiny / blízkých. Původ tohoto faktu by mohl být podnětem pro 

další zkoumání. 

 U snů není možné hodnotu jejich obsahu počítat na kvantitu. Jsou to právě 

různé pohledy a vztahování se ke snům, skrz které se lze dotknout něčeho tak 

fascinujícího a svébytného, jako je sen.  

 Otázkou je, do jaké míry by mohlo ovlivnit výbavnost snů a ochotu se jimi 

zabýt informace, že je to možné. Vycházím z častého opakování věty respondenty, se 

kterou jsem se v rámci svého výzkumu setkal: "Já jsem o tom nikdy tak 

nepřemýšlel/a". Když jsem se později s některými účastníky výzkumu setkal, shodně 

mi tvrdili, že po našem rozhovoru se jim zrovna nedávno zdál sen, který si 

zapamatovali a chtěli by mi jej říct. 

 

6.8. Závěr výzkumné části 

 

 Z rozhovorů pro mě vyplynulo důležité zjištění, že nebyl přílišný zájem bavit se 

o snech a jejich obsazích, jako spíš na rozhovoru samotném. Udržet pozornost a zájem 

nad tématem bylo obtížné a docházelo k častým odbočkám do každodennosti. Značnou 

část rozhovoru vždy participanti věnovali vyprávění o svém životě, minulosti a rodině. 

Přesto však ani jeden z nich neuvedlo, že by se mu o blízké rodině zdálo. U čtyřech 

participantů se ve snu objevil jejich partner.       

 Z osmi participantů z obou pečovatelských zařízení, ve kterých proběhly 

rozhovory, pět shodně tvrdilo, že mají s vybavením snů problémy. Shodovali se, že 

sny mají, ale že se jejich obsahem hlouběji nezaobírají. Během rozhovoru však byli 

schopni sen popsat detailně. Časté bylo spojování špatné výbavnosti snů s hlubokým 

spánkem, po kterém si nic nepamatují. Subjektivní pocit vlivu léků na sny se prokázal 

u tří participantů, kteří však shodně tvrdili, že tento stav už nepozorují, protože si 

jejich tělo zvyklo. Žádný z participantů neodpověděl kladně na otázku, jestli jim byla 

nabídnuta jakákoliv forma práce s jejich sny ze strany zaměstnanců domova pro 

seniory.  
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 Zajímavé bylo zjištění shodného obsahu snů, který byl zaměřen na dopravní 

prostředky a cestování ve smyslu chtít se odněkud dostat pryč a mělo charakter 

bloudění, nebo návštěvy neznámých míst, které ale nebyly vždy spojeny s negativními 

emocemi. Sen a jeho obsahy pojímal každý z participantů odlišně.  

 

o Pan J. jej vnímal jako něco, co prostě je a nemusí se o tom přemýšlet.  

o Paní L. ve svých snech dokáže to, co v bdělém stavu jde s velkými obtížemi - 

chodit 

o Paní S. tvrdila, že sny skoro vůbec nemá, že si je nepamatuje a nevěří na ně. 

o Pro paní V. byly sny spojené se vzpomínkami na příjemné chvíle s manželem. 

o Pan H. bral sen jako zdroj inspirace, když psal básně, ale jak sám uvedl "s 

pokorou". 

o Paní Z. se ve snech objevovaly obrazy ze současného dění ve světě. 

o Paní R. ve snech navštěvovala neznámá města a jejich památky.  

o Paní M. ve svých snech komunikovala se svým zesnulým manželem. 

  

 Rozmanitost pojetí a chápaní toho co je sen, a co pro člověka může znamenat, 

dokládá to, že má cenu se sny zabývat v jakémkoliv období života. Pro analýzu 

pohledů na sny a jejich obsahy u participantů se osvědčil kvalitativní přístup, v jehož 

definici přístupu ke zpracování dat je ponechána určitá volnost a flexibilita.   
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Závěr 

 

 Autor se v teoretické části práce zabýval historickým vývojem pohledu na sny a 

stáří. Ve vývoji pohledů na tyto fenomény spatřoval určitou analogii, která vždy odráží 

dobový kontext a aktuálně uznávané hodnoty ve společnosti. Sny byly v práci 

pojímány jako neoddělitelná součást lidského bytí, která se svým charakterem brání 

jasnému vědeckému vymezení až do současnosti. Stáří bylo vnímáno jako období 

života vyznačující se snahou o integraci celoživotních zkušeností, dovedností a snahou 

tyto zkušenosti předávat. Obtížná uchopitelnost obou pojmů byla znázorněna na 

množství pokusů o jejich jednoznačnou definici skrz rozdílné názory a přístupy. Důraz 

byl kladen na individuální vnímání, kterého se při pokusy o vymezování těchto dvou 

pojmů nelze vzdát.  

 V souvislosti se sny byly popsány jednotlivé fáze spánku a jejich fyziologický 

průběh, na který jsme při objektivní snaze o jejich popis odkázáni. Zvláštní část byla 

věnována daseinsanalytickému výkladu snů, který autor považuje za velmi  vhodný 

pro práci se snovými obsahy zájemců o výklad jejich smyslu. Vhodnost tohoto 

způsobu je spatřována v míře respektu, obsahu a kontextu snu, který je vztahován 

primárně na život a zkušenosti snícího.    

 Snění a stáří bylo položeno do kontextu dnešní doby, jejich současného vnímání 

a možného budoucího vývoje v jejich pojímání. Za klíčovou byla v tomto ohledu 

považována změna formy šíření informací a předávání zkušeností mezi jednotlivými 

členy společnosti, která si čím dál víc přesouvá ze světa reálného do světa virtuálního. 

V souvislosti s tím byla v práci zmíněna i změna funkce rodiny v postmoderní 

společnosti, jejíž tradiční hodnota se v současném pojetí změnila. 

 Výzkumná část práce byla věnována analýze snů u seniorů odkázaných na péči 

v pečovatelských zařízení a jejím cílem bylo zjištění jestli, a v jakém kontextu, senioři 

uvažují o svých snech. Z výzkumu vyplynulo, že u participantů byl převažující zájem 

věnovat se každodennosti, realitě a rekapitulovat zkušenosti a události ze svého života 

skrz vzájemný rozhovor a odkrývání vzájemných pohledů během rozhovorů. 

Rozdílnost a forma úvah v pojímání snů naznačovala zájem bavit se o snech a 

uvažovat o nich, pokud k tomu bude dána vhodná příležitost a čas.  
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