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Anotace

V teoretické části práce se autorka věnuje strachu ze smrti, který člověka doprovází

v průběhu celého ontogenetického a fylogenetického vývoje, a způsobům, jak se s ním

vyrovnává. Zdůrazňuje význam blízkých lidí a rodiny v procesu umírání a souvislost mezi
schopností nacházet naplnění v mezilidských vztazích a uvědoměním si vlastní smrtelnosti.
V tomto kontextu se autorka zabývá konceptem hospice a „dobrého“ umírání. Současně

zkoumá, jak postoj umírajícího ke smrti zpětně ovlivňuje jeho postoj k životu, a jak se

projevuje ve vztazích. V praktické části provádí autorka tematickou analýzu řady
rozhovorů se čtyřmi pacienty Hospice Dobrého Pastýře a zjišťuje, jak se projevuje strach

ze smrti v konečné fázi života, do jaké míry jsou pacienti schopni akceptovat fakt, že
umírají, a jaké faktory mají vliv na tuto akceptaci.
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Abstract

The author deals with the fear of death accompanying human kind throughout the

entire ontogenetic and phylogenetic development as well as the ways of coping with it. She
emphasizes the importance of close people and family members in the process of dying
and relationship between the ability to fulfil oneself in interpersonal relations and

realisation of one’s own mortality. In this context the author presents the concept of
hospice and „good” dying. She also studies the ways the dying person’s stance to death
reflects in his attitude to life and behaviour in the relations. Using thematic analysis of

number of interviews with four patients of Good Sheppard Hospice she studies the way
fear of death is being expressed in the last phase of life, to what extent the patients are able
to accept the fact that they are dying and what are the factors influencing such acceptance.
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ÚVOD
Uvědomění si vlastní smrtelnosti, které činí bytí člověka specifickým, je výsada a

břímě zároveň. Smrt děsí lidstvo odnepaměti, mění se pouze způsoby, jak se s ní člověk

vyrovnává. Konečnost životu smysl dává, nikoli bere (FRANKL, 2006), přesto se lidé
snaží zmínky o ní ze života vytlačit, dokud s ní se nejsou nuceni konfrontovat přímo. Právě
takové vytěsnění vede k tomu, že je smrt, zvláště pokud přijde předčasně, zastihne
nepřipravené. Umírání je pak o to bolestivější a složitější proces, ať je jakkoli dlouhé.
Postoj ke smrti neovlivňuje pouze to, jak žijeme, ale také naši reakci v situaci, kdy jsme
konfrontováni se smrtí a umíráním někoho blízkého nebo s umíráním vlastním.

Téma diplomové práce se vykrystalizovalo na základě vlastní dřívější zkušenosti z

hospice, kam jsem docházela na stáž během psaní bakalářské práce. Jedním z největších

překvapení pro mne tenkrát byla eliminace umírání a smrti z vlastního vědomí
hospicovými pacienty. Vnímala jsem, že se smrt ve společnosti stále tabuizuje, ale
překvapilo mě, že zůstává velkým tabu i mezi pacienty hospice, kterých se přitom
bezprostředně týká. Jen málo jedinců bylo schopno otevřeně přiznat, že má strach.

Ve své bakalářské práci jsem se zabývala fenoménem hospice a tím, jak pomáhá

tento koncept v humanizaci umírání. Téma akceptace smrti a umírání a strachu ze smrti a

jejich důsledky v prožívání a kvalitě života hospicových pacientů bylo nad její rámec.
Diplomová práce se proti tomu již zaměřuje na pocity a myšlenky umírajících pacientů, jež

je doprovází tímto těžkým obdobím. Zkoumá, jak se mění prožívání vzhledem k blížícímu

se konci, a co všechno má vliv na schopnost zvládat proces umírání adaptivně a dospět tak
ke smířlivému konci.

V teoretické části práce pojednávám v první kapitole ve zkratce o myšlence a

konceptu hospice, o principech hospicové péče a o tzv. dobrém umírání. V druhé kapitole

se věnuji výše zmiňovanému propojení smrti a života, jakým způsobem postoj ke smrti
udává směr našemu životu. Opírám se zde převážně o existencialistické autory, kteří
hovoří o tom, jak ovlivňuje konfrontace se smrtí a uvědomování si své vlastní smrtelnosti
smysluplnost života. Ve třetí kapitole se zabývám strachem a úzkostí ze smrti a způsoby,
jak se s nimi lidé snažili a snaží vyrovnávat. Čtvrtá kapitola popisuje význam blízkých

osob a rodiny v procesu umírání a souvislost mezi vztahovostí člověka a smrtelností
člověka, tj. jak se naše tendence fungovat ve vztazích projevuje tváří v tvář smrti.
9

V praktické části práce analyzuji řadu rozhovorů se čtyřmi pacienty Hospice Dobrého
Pastýře. Mým cílem je pomocí metody tematické analýzy odpovědět na otázky po

prožívání na konci: jak se projevuje strach ze smrti u pacientů hospice, do jaké míry jsou
schopni akceptovat fakt, že umírají, a jaké faktory ovlivňují smíření se s vlastní situací a
prožívání na konci.

Ráda bych svou prací upozornila na potřebu zabývat se tím, co umírající, nikoli

pouze v hospicové péči, opravdu prožívají a co skutečně potřebují.
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1 POSLÁNÍ A FUNGOVÁNÍ HOSPICE
1.1 Hospic jako koncept
Slovo hospic je odvozeno od latinského hospitum či hospitium, což znamená mimo

jiné přístřeší. Původně totiž sloužily hospice jako útulky pro nemocné nebo útočiště pro

poutníky, kteří si zde mohli na svých cestách odpočinout. Za zařízení primárně pro
umírající se hospic považuje až od 18. století. Moderní hospicové hnutí se začalo vyvíjet až

v druhé polovině 20. století v Anglii a je neodmyslitelně spojeno se jménem Cicely

Saundersové. Její zkušenost s hlubokým vztahem k nevyléčitelně nemocným pacientům ji
vedla ke studiu sociální práce a medicíny. Věnovala se výzkumu léčby bolesti a zasadila se

o její prosazení do představy fungování hospice spolu s láskyplnou péčí až do úplného
konce. Založila Hospic sv. Kryštofa, který je považován za první hospic v moderním slova
smyslu, protože zajišťuje umírajícím konec bez bolesti, při zachování důstojnosti a v kruhu
jejich nejbližších (SAUNDERSOVÁ, 1982; STUDENT aj., 2006, s. 144–145).

HARTL a HARTLOVÁ (2000, s. 195) definují hospic jako „zařízení pro osoby

v terminálním stádiu nemoci poskytující paliativní péči. Cílem je, aby pacient neztratil
lidskou důstojnost, neměl pocit, že je na obtíž, nebyl sám a neumíral bez účasti.“

Hospic ovšem není jen budova, je to celý koncept péče o umírající pacienty

zahrnující úctu k člověku jako k jedinečné a neopakovatelné bytosti. Klade se důraz na

kvalitu života v jeho posledních dnech, uspokojování všech potřeb s ohledem na jejich

specifičnost, na autonomii pacienta, jeho svobodné rozhodování a zodpovědnost za vlastní
život.

Existují, nebo v ideálním případě by měly existovat, tři formy hospicové péče;

domácí, stacionární a lůžková. K nim ještě řadíme paliativní oddělení v rámci nemocnic

nebo napojená na nemocnice, které máme u nás v České republice ovšem pouze dvě. Nejen

zde však umírají lidé. Lidé umírají také v nemocnicích na akutních odděleních i na
odděleních následné péče, v léčebnách dlouhodobě nemocných nebo v domovech
důchodců a pečovatelských zařízeních. Není nutné, aby všichni lidé umírali v hospici, ale

aby se myšlenka hospice rozšířila všude tam, kde lidé umírají, nebo mohou umírat.
Všechny tyto instituce by na sebe měly být napojené a fungovat jako jedna síť, která
společně pečuje o lidi staré, nemohoucí, nevyléčitelně nemocné a umírající. Bohužel je

nutné - ještě více než systémové změny - změnit přístup zdravotnických pracovníků ke
11

smrti a umírání, který se v České republice ideálům Cicely Saundersová dle mého názoru
zatím příliš neblíží.

STUDENT aj. (2006) formulovali kritéria kvality hospice, která se dají prezentovat

jako základní principy hospicové péče. Pokusím se je shrnout.

Pacient a jeho rodina jsou v centru dění a pacient rozhoduje o tom, jak bude péče

probíhat. Pohled na něj je komplexní, což znamená, že ho chápeme jako součást rodiny
a širšího společenství. V hospici funguje mezioborový tým, jehož členové spolupracují na

péči o pacienta a jeho rodinu. Mají společný cíl a to je uspokojení všech potřeb pacienta.

Do tohoto týmu, jehož specifickou rolí se budu více zabývat v další kapitole, jsou zapojeni

i dobrovolníci. K zajištění kvalitní péče jsou samozřejmě nezbytné znalosti a odbornost
v oblasti paliativní medicíny, ale také lidský a láskyplný přístup. Důležitá je i kontinuita

péče. Hospicová služba je zajištěna v krátkém čase a nekončí úmrtím pacienta, nabízí též
péči o pozůstalé, poradenství a zprostředkování vhodné následné péče.

Kvalitní hospicová péče nestačí. Zásadní je také uvážlivá indikace její vhodné

formy. Umírající pacienti mají různé potřeby, které se odvíjejí od toho, jakou nemocí trpí,
v jakém stádiu nemoc je, a jak ji po stránce fyzické a psychické zvládají. Při výběru

vhodné péče by se mělo zohlednit také rodinné zázemí pacienta (materiální, finanční,
vztahové podmínky, psychická připravenost členů).

Vzhledem k tomu, že o lůžkové hospice je asi největší zájem, bylo nutné stanovit

přesná kritéria přijetí. Pacient je vhodným adeptem k zařazení do lůžkového hospice,

pokud je jeho postupující onemocnění život ohrožující, neobejde se bez paliativní léčby
a péče, není potřebná nemocniční léčba či akutní ošetření a domácí péče je nedostačující

nebo není vůbec možná (SVATOŠOVÁ, 2004, s. 512). Lůžkovým hospicům

odlehčuje vznik nových domácích mobilních hospiců, které se snaží, pokud je to možné,
pečovat o pacienty v jejich domovech za plné účasti rodiny (HAKL a SLÁMA, 2004, 505-

509). Usilují o přesun umírání a smrti z institucí zpět do domovů pacientů a o přesun
umírajícího blíže k jeho rodině, jejíž je a vždycky bude součástí.
Obecné cíle hospicového hnutí bych shrnula do tří bodů:

1) Šířit myšlenku hospice do všech zařízení, kde lidé umírají. Není nutné, aby hospice
měly převahu nad ostatními zařízeními, ale aby na ně měly vliv.

2) Vytvořit co nejvíce možných variant péče o umírající a propojit instituce za účelem
spolupráce.
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3) Vzdělávat odbornou i laickou veřejnost a dostat téma umírání a smrti do veřejné
diskuse (SVATOŠOVÁ, 2003, s. 26).

1.2 Pracovníci hospice
Od pracovníků hospice se očekává, že to budou lidé, kteří mají zvláštní motivaci

pro vykonávání tohoto povolání. V hospici by určitě neměl pracovat někdo, kdo nerad

komunikuje s lidmi, kdo není smířen se svou vlastní konečností, nebo není ochotný na sobě
v tomto ohledu pracovat. Autentické bytí je charakterizováno uvědomováním si a přijetím

vlastní smrtelnosti a schopností žít s tímto vědomím a dle tohoto vědomí.
Autentického/ontologického způsobu existence pravděpodobně nedosáhne každý, ale
u hospicových pracovníků se očekává minimálně snaha k němu směřovat. Jinými slovy:

ústřední je zájem o svůj vlastní rozvoj směrem k větší připravenosti na konfrontaci se smrtí
druhých i se smrtí vlastní.

Práce v hospici je do určité míry posláním. Neplatí zde stejná pravidla jako v jiných

zdravotnických zařízeních. Důležitější než příslušnost k určité profesi je zájem

o problematiku, upřímný zájem o druhé a především motivace pečovat o lidi na konci
jejich cesty životem.

Tým se skládá z ošetřujícího lékaře, dalších lékařů, zdravotních sester, ošetřovatelů,

sociálních pracovníků, psychologa, duchovního a dobrovolníků. Hierarchie mezi
jednotlivými profesemi zde není důležitá, naopak se nezdůrazňuje. V první řadě

zaměstnanci vystupují jako pracovníci hospice, příslušnost k určité profesi je až na druhém

místě. Vzájemně se podporují a napomáhají si tak k vnitřnímu růstu, tím také mohou
předcházet syndromu vyhoření. Důraz je kladen na rovnocennou spolupráci mezi
jednotlivými členy týmu. Jejich společným cílem je uspokojovat fyzické, psychické,

sociální a duchovní potřeby pacienta a pečovat o něj v kontextu jeho rodiny, pokud je to
možné. Neměla by jim chybět ani odbornost, ani lidskost. Měli by být proškoleni
v komunikaci a podléhat pravidelné supervizi vedené kvalifikovanými odborníky (TOMEŠ
aj., 2015).

Nemyslím si, že je nutné popisovat do detailů specifika různých profesí, ale ráda

bych se pozastavila nad pozicí dobrovolníka v hospici. Jednak proto, že mám
s dobrovolnictvím v hospici vlastní zkušenost, a jednak proto, že je tato role v celkovém
konceptu hospicové péče velice důležitá a zároveň skutečně specifická.
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Dobrovolníci podporují integraci nemocných do společnosti zdravých lidí

a propojují hospic s širokou veřejností. Jejich role není zatížena příslušností k určité

profesi. Mají možnost nejvíce ze všech pracovníků vystupovat primárně sami za sebe. Jsou
schopni

bezpředsudečného

a

nezatíženého

vnímání

druhého.

Díky

neutralitě

a dobrovolnosti svého fungování v hospici dokážou vytvořit atmosféru oproštěnou od

zbytečných konvenčních společenských projevů, vděku a jisté hierarchie, která je mezi
lidmi ve vnímání různých profesí rozšířená.

Historicky je dobrovolnická činnost neodmyslitelnou součástí hospicové péče

a dodnes platí, že zapojení dobrovolníků zkvalitňuje služby hospice a je velice důležité.
Dobrovolníci doprovázeli již počátky hospicového hnutí v Anglii, kde je dodnes na jejich
práci kladen asi největší důraz. Dobrovolník je odborník na naslouchání, dokáže sedět

hodiny u lůžka pacienta a vzhledem k tomu, že nemá v ten moment jinou práci, může
opravdu jen být s umírajícím. Nikdo mu za to neplatí. Je v hospici, protože tam chce být.

To je pro lidi bojující s narůstající nesoběstačností a závislostí na dobrotě druhých velice

důležité. Dodává jim to jistotu, že nejsou pouze na obtíž, že o ně někdo stojí, někdo, kdo
není ani příbuzný ani zaměstnanec hospice, který to má v popisu práce.

Díky neutralitě dobrovolníka se často stává, že určitá důležitá prohlášení pacientů

jsou vyřčena právě před ním. Umírající může mít strach vyslovit se k někomu, koho vnímá
jako autoritu nebo jako osobu, na které je závislý díky své nesoběstačnosti. I své příbuzné
se může bát z různých důvodů zatěžovat. Dobrovolník není ani jedno z výše zmíněných, je
pouze člověk (MACKOVÁ, 2009).

1.3 Představa tzv. dobrého umírání
Umírání je velice rozmanitý proces a je u každého pacienta jiné, stejně tak

vyrovnávání se s přicházející smrtí. Na to, jakým způsobem pacient zvládá proces umírání,

má vliv mnoho faktorů. Obecně se ale dá konstatovat, že umíráme stejným způsobem,

jakým jsme žili, a náš předešlý život má velký vliv na to, jaký postoj k této těžké životní
situaci zaujmeme.

Kvalita života tedy určuje kvalitu života na jeho konci. Podle WHO1 je kvalita

života určena tím, jak vnímáme své postavení ve světě v kontextu rodiny, širší komunity

a kultury, která je nositelem hodnot, a to v souvislosti s osobními cíly, očekáváním, zájmy
1

World Health Organization. V českém překladu Světová zdravotnická organizace.
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a životním stylem (HAŠKOVCOVÁ, 2000, s. 161). Já bych tuto definici zjednodušila do
základního tvrzení, že svůj život vnímáme jako kvalitní a jsme schopni v něm spatřovat
smysl, pokud žijeme dle svých hodnot, které nám byly dány kulturou, ale i rodinou a širším
společenstvím, a pokud tyto hodnoty obstojí ve zkoušce života jako opravdové a stálé.

Když člověk umírá, dochází k postupnému nevratnému selhávání zásadních funkcí

orgánů a tkání, které končí smrtí individua, tj. ukončením všech životních projevů, a to i na
buněčné úrovni. Smrt definuje Janoušek jako „nezvratné zastavení všech životních
pochodů, jejich vzájemné souhry a definitivní přerušení látkové výměny v organismu“

(ŠPATENKOVÁ aj., 2014, s. 34). Mne ale budou tyto pojmy zajímat i v poněkud jiném

kontextu než v čistě medicínském. Umírání není pouze terminální stav, je to různě dlouhý
rozmanitý proces. Je poslední fází v životě člověka a mimo fyzických změn se v rámci
umírání odehrávají i nejrůznější změny psychické, sociální a spirituální.

Základem dobrého umírání je nebýt sám a umírat bez bolesti při zachování

důstojnosti člověka a respektu k jeho jedinečnosti. Důraz na jedinečnost člověka je
základem existenciálních psychoterapií, které se smrtí pracují. Člověk je rozmanitá bytost

a na konci jeho života má tato rozmanitost možnost se projevit v plné síle. Konfrontaci se

smrtí je možné chápat jako příležitost k duševnímu růstu pacienta a jeho blízkých
a k prohloubení vztahů v rodině i mimo ni.

BYOCK (1997) přichází s pojmy dobrá smrt (good death) a dobré umírání (dying

well). Pro hospic je důležitější pojem druhý. Dobré umírání je proces, při kterém

přezkoumáváme hodnoty, na kterých naše životy stojí, v kontextu situace přicházející
smrti, zda jsou schopny v této velké zkoušce tváří v tvář smrti obstát. Byock zdůrazňuje

odvahu žít až do konce. Chápe stáří a umírání jako vývojovou fázi, při které člověk může

stále osobnostně růst důsledkem překonání těžkých úkolů typických pro toto období.
Poslední fáze života je obdobím, které je plné složitých a zásadních změn, jež musí
umírající přijmout. Stejně tak jako malému dítěti pomáhají rodiče, aby zvládlo zásadní
změny ve svém raném vývoji, i umírající potřebuje mít okolo sebe svou rodinu, případně
jiné blízké, kteří mu pomohou se vyrovnat se změnami, které toto období provázejí.

Německý psycholog Erik ERIKSON (2015) také mluví o umírání jako o poslední

fázi života. Jeho periodizace lidského vývoje na rozdíl od ostatních autorů nekončí, když
člověk dospěje. Vyvíjíme se celý život a učíme se řešit konflikty v každém období svého

života. Každá fáze s sebou přináší určitý úkol, vyřešení určitého konfliktu, který musíme

splnit, abychom si ho nepřenášeli do fází nadcházejících (ŠIKLOVÁ, 2013, s. 92–93).
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Ústředním tématem té poslední je snaha o dosažení integrity ega, která napomůže
v procesu umírání a v přijetí konečnosti lidského života a vlastní smrti. Pokud dosáhneme

ego integrity, jsme schopni se vypořádat se strachem ze smrti. Máme důvěru v druhé okolo
sebe a ve svět jako ve smysluplné bezpečné místo. Když si obhájíme svůj život před sebou
samými a jsme schopni v něm zpětně spatřovat smysl, vycházíme z tohoto boje jako

moudřejší integrované osobnosti, které jsou připraveny na svůj konec, ať už bude jakýkoli.
Pokud ovšem tyto snahy ztroskotají, upadáme do zoufalství, které se projevuje právě
strachem ze smrti a pocitem nesmyslnosti života (DAVIES, 2007, s. 146).

1.4 Komunikace s pacienty v paliativní péči
1.4.1 Pravda a lež na nemocničním lůžku
Otázka pravdy na nemocničním lůžku je stále jedním z často diskutovaných témat.

Do jaké míry se pacientovi má či nemá pravda o nepříjemné diagnóze v plném rozsahu
sdělovat? Jakým způsobem? A jak vůbec celkově vypadá komunikace lékaře s pacientem
o jeho zdravotním stavu? Chtějí vůbec samotní pacienti pravdu slyšet?

Strach ze smrti mimo jiné způsobuje i to, že – čím jsou lidé starší nebo nemocnější

– tím spíš už si nejsou tak jisti, že opravdu chtějí znát pravdu. Čím více se této, pro mnohé
lidi jen hypotetické, variantě přibližujeme, tím je strach větší. Jaroslava Raudenská a Alena

Javůrková zkoumaly reakce na hrozící smrt a s tím související názor na sdělování pravdy.
Dotazovaly se zdravých respondentů, nemocných v terminálním stádiu a lékařů pracujících

s terminálně nemocnými. Zdraví respondenti měli větší tendenci stát si za tím, že by
nemocný měl o svém zdravotním stavu znát pravdu, s věkem ovšem tato tendence klesala.

Potvrdil se také vliv případného chronického onemocnění, životní zkušenosti, osobnosti

zkoumaného a kulturní a etnické příslušnosti. To všechno jsou tedy faktory, které
významně ovlivňují postoje ke smrti, strach z ní a potřebu znát pravdu a čelit smrti přímo
(RAUDENSKÁ a JAVŮRKOVÁ, 2011, s. 121–133).

Názory na to, kolik a jaké informace by měli pacienti od lékaře dostávat, se mezi

běžnou populací velice liší. Otázkou zůstává, zda máme sdělovat informace o zdravotním

stavu i někomu, kdo je raději nechce slyšet. Dle mého názoru zní odpověď ano. Na pravdu

by měl mít právo každý, otevírá nám nové možnosti, o které by nikdo neměl být ochuzen.
Dokonce i legislativně je lékař povinen informovat pacienta pravdivě o jeho zdravotním
stavu. Velice však záleží na tom, jakým způsobem bude informace předána.
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Od zamlčování a milosrdných lží se dostáváme zpět k větší otevřenosti, ale

pravděpodobně bude trvat ještě desetiletí, než se lékaři naučí s tématem pravdy zacházet.
Umějí léčit tělo, bojovat s nemocí do posledního dechu, ale na situaci, kdy už pro pacienta

moderní medicína nedovede víc udělat, nebývají připraveni. Na to má vliv převažující
nastavení dnešní společnosti, ve které se děsíme konfrontace se smrtí a nejsme na ni
zvyklí, takže pokud to je možné, raději se kontaktu s ní vyhýbáme.

„Lékaři jsou v současné době aktivováni k následujícímu postoji: pacient by měl být

pravdivě informován o prognóze v rozsahu jeho přání a měl by se potom aktivně podílet na
rozhodování o léčbě“ (RAUDENSKÁ a JAVŮRKOVÁ, 2011, s. 129).

Všimněme si, že tato formulace dává lékařům prostor k tomu, aby se některé

informace, které pacient evidentně nechce slyšet, nesdělovaly.

Lékaři často dávají vyhýbavé, významově otevřené a nejasné odpovědi, případně

odpověď zahalují do odborných termínů. Vědecký jazyk je jednou z obran lékařů, kteří si

nechtějí připustit limity moderní medicíny a limity své odbornosti. Při sdělování
neodvratné a nepříznivé dlouhodobé prognózy se ošívají a raději se rychle stočí k té

krátkodobé. Rychle pacientovi začnou vysvětlovat, co vše je ještě možné udělat. Na tom
není nic špatného. Negativní vliv ovšem má ono odsunutí reálné dlouhodobé prognózy, na
kterou je tendence nenápadně zapomenout, a pacient si tak začne vytvářet falešné naděje.

Když se takto sdělovaná informace připojí k emoční zátěži, kterou s sebou zpráva
o smrtelné diagnóze pro pacienta nese, a s jeho vlastní nepřipraveností čelit smrti, tvoří se
velmi dobrý základ k popření vlastní blížící se smrti. Uzavřou se tím adaptivní cesty,
kterými se může pacient postupně snažit s takovou situací vyrovnávat (THEOVÁ, 2007).

Pokud tedy pacient sám raději nechce slyšet a lékař se stejnou měrou bojí pravdu

sdělit, mohou spolupracovat na výše zmiňovaném procesu. Je to velice krátkozraké
a pohodlné řešení, které má své negativní důsledky. Dříve nebo později bude pacient
s pravdou konfrontován, ať už z vnějšku nebo zevnitř (samo tělo nám i přes vyspělost
paliativní medicíny dokáže naznačit, že se konec již opravdu blíží) a bude nucen si

připustit, co se opravdu děje. Uvědomí si svoji situaci v momentu, kdy už může být na
mnoho věcí pozdě. Nestihne si vyřídit všechny záležitosti, nestačí říci svým blízkým, jak

moc je má rád, nebude mít čas pochopit a přijmout fakt, že umírá, a po všech stránkách se

na něj v rámci možností alespoň trochu připravit (FENCLOVÁ, 2013). Šok bude

pochopitelně o to větší. Pacient se bude cítit podveden, bude zděšený, zahořklý, hněvající
17

se nebo smutný a depresivní. Pravděpodobnost, že zemře klidný a smířený se tím výrazně
snižuje.

Postoj lékaře ke smrti a umírání je tak jedním z možných zdrojů pacientova popření

nebo akceptace, kterými se budu zabývat více v dalších kapitolách. Dalším zdrojem může
být kromě samotného pacienta i rodina, kterou terminálně nemocný pravdou nechce zranit,

případně naopak rodina nechce, aby byl zraňován pacient. Dochází často i k absurdním
situacím, kdy všechny strany vědí, ale vzájemně se před pravdou snaží chránit. Výsledkem

je, že k sobě nemohou být dostatečně otevření a okrádají se o společný čas, který jim ještě
zbývá. Přijetí prognózy blížící se smrti pacientem i jeho blízkými vede k prohloubení
vzájemných vztahů.

Komunikace s umírajícím a mezi jednotlivými členy rodiny často nefunguje.

V některých případech jsou vztahy v rodině zkrátka patologické a bývá již příliš pozdě na
změnu, nebo k ní jednoduše není vůle. Často se ale rodina jen potřebuje naučit, jak spolu
v této, pro všechny zúčastněné nové, situaci komunikovat. S tím jim pomáhá nejčastěji

psycholog nebo sociální pracovník, ale pomoci rozmotat a opět propojit jisté komunikační
kanály a sítě může i kterýkoli jiný pracovník hospice, který je často s pacientem a jeho
rodinou (VORLÍČEK, 2004, s. 19-28).

Pokud se rozhodneme s umírajícím otevřeně mluvit o jeho smrti, je třeba tak činit

velice citlivě a reagovat pružně na jeho emoční stav a potřeby. Lékař, který sděluje

pravdivě pacientovi jeho nepříjemnou život ohrožující diagnózu, má před sebou nesnadný
úkol a mnoho práce. Měl by umět dodat pacientovi jistotu a zajistit pocit bezpečí, ale nikoli
za pomoci milosrdné lži, což může být velice těžké. Bez ohledu na míru jeho empatie

a sociálního citu není jisté, zda to pacient opravdu přijme. Pokud i při přímé jasné
komunikaci pacient stále sdělení odmítá, neměl by mu je lékař za každou cenu nutit.
Pravděpodobně to znamená, že potřebuje na jeho zpracování ještě čas. Není ovšem
vyloučené, že se k tématu bude chtít vrátit později.

1.4.2 Specifika hospicových pacientů a komunikace s nimi
Existují určité zásady, které je potřeba dodržovat v komunikaci s hospicovými

pacienty. Hned na začátku bych ráda upozornila na to, že by člověk měl být připravený na

nejrůznější emoční reakce a být schopný na ně citlivě a s pochopením reagovat. Pacient se
na nás může bezdůvodně hněvat, může být najednou plačtivý a lítostivý, aniž bychom
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postřehli důvod této náhlé proměny, může k nám být hrubý, a přesto stát o naši přítomnost.

Emoční ladění nemocných v terminálním stádiu je velice proměnlivé. Musíme mít na

paměti, že vyrovnávání se s těžkou životní situací přicházejícího konce má různá stádia
a může mít mnoho podob. Měli bychom být proto připraveni nést a unést určité negativní
emoce (MARKOVÁ, 2010).

Předpokladem pro dobrý rozhovor je jistá míra empatie a sociálního cítění,

schopnost naslouchat, být s druhým a vnímat ho takového, jaký je. Lidé, kteří trpí

výraznou úzkostí či strachem ze smrti, obávají se konfrontace s ní, nebo je pro ně smrt tabu

a její místo v životě odmítají, nebudou pravděpodobně v rozhovorech s umírajícími příliš
úspěšní. Můj osobní dojem je, že lidé na smrtelné posteli mají jemnější „radary“ a dokážou

rychleji rozpoznat pokrytecké a neautentické ladění komunikace. Vzhledem k tomu, že
jejich čas je omezený a tudíž pro ně drahocenný, nemají problém dát jasně najevo, že je

o něj okrádáme. Samozřejmě záleží na osobnosti pacienta, ale moje zkušenost mluví tak,

že jakékoli skrývání je vždy na škodu. V takových případech lidé, jejichž zkušenost zdravý

mladý člověk těžko dohlédne, snadno rozeznají falešné a situaci neodpovídající tóny
v komunikaci.

KŘIVOHLAVÝ a KACZMARCZYK (1995) sepsali zásady a pravidla, kterými

bychom se měli řídit při komunikaci s umírajícím. Několik z nich, které mi připadají
důležité, a cítím, že se na ně nejvíce zapomíná, bych ráda připomenula.

Téma rozhovoru vždy určuje pacient. Jsme tu my pro něj, nikoli on pro nás.

Častými chybami v komunikaci s umírajícím jsou vyhýbavé odpovědi na otázky,

odpovědi zobecňující nebo velice věcné.

Doprovázející by se měli snažit vnímat bezpředsudečně a vyslechnout umírajícího

bez zbytečného hodnocení.

Může se stát, že záměrně přehlédneme některá emoční sdělení tím, že se

soustředíme jen na holá fakta (častá chyba lékařů). Přehlížení může být i neuvědomované.
Dobrým příkladem je právě vlastní strach ze smrti a nevyrovnanost s konečnou

perspektivou života, která může způsobit, že náznaky a odkazy na toto téma

„přeslechneme“. Dalším důvodem pak může být i určitá pohodlnost, s níž si ulehčujeme
komunikaci, která je pro nás zdlouhavá a nepříjemná.

Nesoběstačný pacient v nás může vzbuzovat jisté ochranitelské, ale také nadřazené

tendence. Fakt, že se nepostaví na nohy, ale neimplikuje, že se z něj stalo malé dítě.
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Všimla jsem si, že toto si často lidé neuvědomují. Zapomínají tak na svobodnou vůli

pacienta, který má právo si přesně určovat, co chce a co nechce, pokud to není v rozporu
s pravidly instituce nebo svobodou někoho druhého.

I když pacient vypadá, že již nevnímá, nikdy bychom neměli mluvit o něm s třetí

osobou v jeho přítomnosti. Vždy mluvíme přímo na něj. Nikdy si totiž nemůžeme být jisti,
do jaké míry jsou zachovány funkce jeho smyslů. Objektivizováním jeho vlastní osoby ho
totiž ještě více izolujeme.

Ještě bych ráda zvlášť pohovořila o neverbální komunikaci a práci s dotekem.

Obecně je neverbální komunikace „na konci“ velice zásadní. Dokáže nám mnohdy říci

i více než tisíc slov. V hospici nabývá na důležitosti právě v situacích, kdy je již verbální

složka značně omezena. Když se ji naučíme citlivě vnímat, stává se pro nás hlubokou
studnou dalších informací o prožívání umírajícího.

CALLANOVÁ a KELLEYOVÁ (2005) v tomto kontextu mluví o vědomí blízkosti

smrti, v rámci kterého se často umírající natahují za něčím, co nevidíme, komunikují
s někým, koho nevidíme, pokoušejí se vstát nebo si hrají s pokrývkou na lůžku. I takové

projevy jsou malým sdělením a pomáhají nám proniknout do pacientova světa. Má vlastní

zkušenost potvrzuje, že i když pacient odchází na „výlet“ za lidmi a do míst, která
nevidíme, je schopný se z nich zase stejně rychle vrátit. Proto je naše přítomnost u jeho
lůžka v těchto situacích důležitá.

V hospici má zásadní komunikační význam dotek. Jak moc si v přítomné chvíli

dokáže pacient s dobrovolníkem říci jen prostřednictvím doteku, bylo pro mne velkým

překvapením. Přesto taková situace nenastane jen tak. Až po několika měsících došlo

v mém prožívání ke zvláštnímu obratu. Možná jsem pokročila ve své snaze přijmout
a zvládnout představu své vlastní smrti, nebo jsem jen byla v hospici už dostatečně

dlouhou dobu, abych si zvykla na jeho prostředí. Když se pro mě prostředí stalo známější
a bezpečnější, otevřela jsem se více i kontaktu s umírajícími, při němž jsme neúprosně

konfrontováni se svou vlastní smrtelností. Pravděpodobně všechno výše zmíněné
dohromady způsobilo, že jsem najednou dokázala být s pacientem úplně svobodně a

opravdově. Připadalo mi, že jsem se ze dne na den posunula ze zdvořilých úsměvů a velké

sebekontroly k otevřenosti a opravdovosti. Projevilo se to právě ve schopnosti dávat a
přijímat dotek. Začala jsem k pacientům cítit opravdovou něhu a zároveň silný pocit
respektu k situaci, ve které se nacházejí, a k nim samotným.
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Ve slavném Bergmanově filmu Šepoty a výkřiky pomůže umírající Agnes v jejím

utrpení až sounáležitost, blízkost a něha, kterou je ochotna jí poskytnout nakonec pouze
věřící, nepokrytecká a laskavá služka Anna, která byla se smrtí již dříve konfrontována.

Její vlastní sestry jí něco takového dát nedokážou a nebýt Anny, čekala by Agnes pouze

samota, izolace a bolest. (Šepoty a výkřiky, 1972). Kontakt s blízkým člověkem a pocit, že
umírající není na konci sám, se ukazuje jako hluboce zakotvená potřeba. „Cesta domů“ je
jedinou cestou, na kterou se musíme vydat sami, ale pokud její startovní čáru lemují
kvalitní blízké vztahy, nemusíme se jí tolik bát.

Dříve jsem se snažila vyčíst z knih, kdy a v jaké situaci je nejvhodnější pacienta

vzít za ruku, ale pokud to není přirozené, pacient to stejně vycítí a nemá to žádný nebo

dokonce opačný efekt. Pokud je ovšem uchopení za ruku nebo pohlazení po tváři dobře
načasované a upřímné, může opravdu pomoci. Seděla jsem dlouhou dobu u paní, která
nemohla dýchat, a mluvilo se jí velice těžko. Nechtěla být sama a jen přerývaně opakovala,
že má strach. V tento moment je podle mne nejdůležitější s tím druhým jen autenticky být,

pomoci mu nést břímě, být mu k dispozici jako člověk. Dotyk pomáhá k navození určité

blízkosti a uklidňuje. Tvoří se právě ona výše zmiňovaná sounáležitost. V takové
atmosféře jsou pak někdy z posledních sil vyslovena velmi zásadní sdělení týkající se
života v kontextu přicházející smrti.

Netvrdím, že vždy je toto nejvhodnější cesta, ale pokud v některých situacích

nahradíme slova opravdovým upřímným dotekem, můžeme být překvapeni výsledkem.
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2 SMRT V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA
2.1 Definice smrti
Smrt můžeme vidět různým prizmatem, dle fatálnosti a nevratnosti rozlišujeme

smrt psychickou, sociální, fyzickou, klinickou a definitivní neboli mozkovou
(HAŠKOVCOVÁ, 2000).

Psychická smrt je jakousi rezignací, kdy umírající člověk vzdává život v plném

slova smyslu. Je charakterizována beznadějí a zoufalstvím. Sociální smrt je vyvázání se ze

společnosti, ztráta sociálních pozic a rolí a především zpřetrhání sociálních vazeb

a interpersonálních vztahů, včetně těch nejbližších. S ní souvisí strach z opuštěnosti
a izolace, strach z dalšího průběhu nemoci a ze ztráty sebekontroly. Klinická smrt
znamená neobnovení životně důležitých funkcí, zástava srdeční činnosti a dechu. Ani tento

stav díky vyspělosti moderní medicíny není fatální. Je možné přivést zpět k životu i lidi,
kterým se na nějaký čas srdce i dech zastavily. Až smrt definitivní neboli smrt mozková je

úplná a nevratná. Jedná se o trvalou ztrátu vědomí v důsledku nevratných funkčních změn
v mozku. Nastává až po několika minutách nedostatku kyslíku (RAUDENSKÁ
a JAVŮRKOVÁ, 2011, s. 121–133).

2.2 Smrt očima vybraných autorů
V prostoru a čase se zásadně liší způsoby, jak přistupovat ke smrti, jak ji vnímat

a chápat. Jednotlivé kultury se s faktem konečnosti života vypořádávaly a vypořádávají

různě. Ovšem v konečném důsledku je smrt vždy jen smrt. Není nic surovějšího

a přesvědčivějšího než rozdíl mezi tím, že jsme naživu, a tím, že jsme mrtví (ve smyslu
biologické smrti). Tisíce let stará svědectví nám všechna potvrzují, že každý živý tvor musí
jednou zemřít, včetně člověka (KASTENBAUM, 2000, s. 5).

Smrtí se zabývali snad všichni velcí myslitelé od počátku dějin lidstva právě proto,

že je nezbytnou součástí života, jedinou opravdovou jistotou a něčím, co ve své děsivosti

ovlivňuje to, že je život životem. Člověk je jako jediný tvor schopen uvědomovat si svou
smrtelnost, což jeho bytí činí specifickým. Tato schopnost s sebou nese hrůzu a děs, se
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kterými se snažíme různými způsoby v průběhu věků vyrovnat, ale zároveň též možnost
svůj život naplnit smyslem a být aktivním článkem při psaní svého životního příběhu.

Úkolem filozofů a všech dalších myslitelů je po staletí hledat a nabízet myšlenky,

které dokážou ránu smrtelnosti uchopit a nabídnout lidem způsob, jak takové břímě nést.

Již Sokrates akcentoval, že smrt je opakem života a jedno bez druhého by

neexistovalo. Tvrdil, že všechno vzniká ze svého opaku. Ze smrti vzniká život jako ze
života smrt. Překonává smrt díky víře v nesmrtelnost duše a v myšlenku, že tělo a tělesné

pochody jsou filozofovi, milovníku moudrosti, jen přítěží. Tělo je jako žalář, duše je

spoutaná tělesnými žádostmi. Zduchovnění života a co nejmenší starost o tělo znamená pro

filozofa vítězství nad smrtí a životem. Smrtí se těla zbaví a duše bude žít dál v blaženosti
a moudrosti (PLATÓN, 2005).

Německý fenomenolog Martin HEIDEGGER (2002) hovoří o tom, že myšlenka na

smrt nám nabízí přechod do vyššího způsobu bytí, z jednoduchého stavu zapomnětlivosti
bytí, kdy člověk žije ve světě věcí a pomíjivých hodnot, do stavu uvědomování si bytí, se
kterým přichází svoboda a odpovědnost za vlastní bytí. Přijetím smrtelnosti jsme schopni

svůj život naplnit smyslem a přijmout za způsob, jak ho žijeme, plnou zodpovědnost.
Uvědomujeme si své možnosti i omezení. Zaměřujeme se nikoli na to, jak věci jsou, ale že

vůbec jsou. Heidegger toto bytí nazývá ontologické a způsob existence autentický (cit. dle
YALOMA, 2006, s. 40–41).

Posunout se z jednoho způsobu bytí do druhého není samozřejmostí. Jedna

z možností, jak toho dosáhnout, je kontakt se smrtí. Irvin YALOM (2006) v tomto

kontextu mluví o probouzejících zážitcích a přímé konfrontaci se smrtí, kterým se budu

více věnovat v podkapitole 2.3. Tento americký psycholog a spisovatel založil v 70. letech
existenciální psychoterapii, jejímž ústředním tématem je úzkost ze smrti. Poukazuje na to,

že tato úzkost bývá v pozadí velké většiny duševních onemocnění, především neuróz.

Jasně se tím vymezuje oproti psychoanalytické teorii, které vyčítá právě nedostatečný
důraz na téma smrti v životě člověka, a chápe její důraz na minulost jako vyhýbání se
budoucnosti

a

konfrontaci

se

smrtí.

Sigmund

Freud

viděl

příčinu

neuróz

v neuvědomovaných konfliktech, mezi něž nemohla patřit smrt, protože s tou nemáme
žádnou osobní zkušenost. Nemůžeme přemýšlet o vlastním nebytí.

Yalom velice ostře kritizoval Freuda za vyhýbání se tématu smrti. Připadalo mu

absurdní, jak Freud řešil některé případy z praxe. Chápal, že vychází z jiného teoretického
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základu. Když však u pacientky, u které nastaly úzkosti po smrti její matky, Freud

interpretoval jejich původ jako konflikt nevědomého přání mít styk s otcem a lásky
k zemřelé matce, bylo to na Yaloma moc. Nedokázal si to vysvětlit jinak než jako záměrné

a do očí bijící opomíjení. Tvrdil, že překážkou k odhalení tajemství smrti a jejímu zahrnutí
do psychoanalytické teorie, byla Freudova touha být za každou cenu výjimečným

a prosadit se. Jeho přehlížení smrti mělo tedy nejen teoretické, ale i osobní důvody (cit. dle
YALOMA, 2006, s. 69–84).

Proti tvrzení, že se smrtí nemáme zkušenost, a proto ji nemůžeme v nevědomí najít,

vznáší Yalom dva argumenty. Za prvé, můžeme mít zkušenost se smrtí někoho blízkého.

Za druhé, smrt existuje jako archetyp v nejspodnějších hlubinách nevědomí. Existuje něco
jako vrozené intuitivní uvědomování si smrti, i když samozřejmě potlačené. Strach ze smrti

je pak tím, co posiluje kastrační úzkost, není její analogií. Pokud by syn přišel o penis, tak
by neměl reprodukční schopnost, což by mu nezajistilo pokračování rodu. I slavní
psychoanalytici té doby, Melanie Kleinová a Otto Rank, se přiklánějí k názoru, že pud

smrti Thanatos nalezneme v hlubokých vrstvách nevědomí. Freud nakonec přece jen do
psychoanalytické teorie přidal i agresivní pud smrti Thanatos, ovšem jen jako opak
k libidonoznímu pudu života Eros (cit. dle YALOMA, 2006, s. 69–84).

Yalom dále upozorňuje na amerického antropologa Clyda Kluckhohna, který

zkoumal hodnoty a hodnotové orientace. Ten rozděluje hodnoty na tři kategorie; dělání,
bytí ve stávání se a bytí. V první kategorii se člověk snaží svůj život naplnit skrze výkony.

Ústřední motivací je něco vytvořit nebo nahromadit věci materiálního charakteru. V druhé

kategorii člověk akcentuje růst. Snaží se, aby neustále někam směřoval, aby nestagnoval

a stával se lepším a lepším (cit. dle YALOMA, 2006, s. 469). Nad tím Yalom polemizuje
a zamýšlí se proč, před co přesně se vlastně snažíme dostat. Třetí kategorie je zájem o bytí

samotné, o to, že jsem. K naplněnému životu člověku stačí vědomí, že věci jsou, nikoli jak
jsou. Vidím v těchto třech hodnotových orientacích paralelu se třemi druhy strachu ze
smrti, jsou jimi strach z umírání, strach z toho, co bude po smrti, a strach ze ztráty bytí.

Dalším existenciálně zaměřeným odborníkem je německý profesor neurologie

a psychiatrie, zakladatel třetí vídeňské školy logoterapie, Viktor Emanuel FRANKL
(1994a), který staví svou teorii na základní myšlence vůle ke smyslu. Jedná se o vrozenou

potřebu člověka naplnit život smyslem. Smysl je základním kamenem pro naplněný
šťastný život. Nemůže být dán, musí být nalezen. Pokud člověku v životě schází, vzniká
existenciální frustrace a existenciální vakuum, které se v dnešní době stále více šíří. Lidé
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nejsou jako zvířata řízeni svými instinkty a význam tradic a rituálů, které nám dříve

ukazovaly cestu, upadl. Někteří lidé proto nevědí, co chtějí. Chtějí to, co dělají jiní, nebo
dělají to, co chtějí jiní. Na podkladu existenciálního vakua vzniká noogenní neuróza.

Nejedná se o klinickou psychogenní neurózu, spíše o neurózu sociogenní. Freudovu vůli ke
slasti a Adlerovu vůli k moci chápe Frankl až jako důsledky frustrované vůle ke smyslu
(FRANKL, 1994a, s. 7–18).

Viktoru Franklovi bych ráda věnovala více pozornosti, protože jeho myšlenky se

netýkají pouze toho, jak naplnit život smyslem. Naráží též na strach ze smrti či nicoty, na

téma svobody a odpovědnosti a na téma hodnot. To vše je pro mne - vzhledem k tomu, že

se v této práci zabývám dobrým umíráním, autentickou existencí a přijetím smrti na jejím
konci - velice důležité.

Život je jako rádium, postupně se hmota rozpadá a proměňuje v energii, která už se

zpět nikdy nepřetvoří. Záleží tedy na tom, co za sebou zanecháváme, ne co jsme si vzali.
FRANKL (1996) poskytuje jistou útěchu ve strachu z nicoty a pomíjivosti, a to tvrzením,
že skutečnost je vždy zachráněna tím, že se stala minulou.

„V našem smyslu v důsledku objektivismu tohoto druhu je možno dokonce tvrdit, že

to, co bylo realizováno v prožitku, nemůže být zničeno vlastně ani tím, že to upadne
v zapomenutí, ba ani ne totálním zrušením možnosti, že by se na to mohlo vzpomenout –

smrtí prožívajícího subjektu“ (FRANKL, 1996, s. 91). Zároveň upozorňuje, že minulost
nemusí být determinující. Pomáhá nám chápat přítomnost, ale neměla by ovlivňovat
budoucnost.

Další Franklovo téma, které posléze dále rozvíjí jeho nejlepší žačka Elizabeth

Lucasová, je odpovědnost za život, který je vždy jedinečný a jednorázový. Nic se nikdy

nebude opakovat a to, co a jak se děje nám prostřednictvím našich možností, se nikdy
nebude dít nikomu dalšímu (LUKASOVÁ, 2006). Máme zodpovědnost vzhledem ke
konečnosti svého života, na rozdíl od jiných živých tvorů, kteří svou smrtelnost nevnímají.
Nemůžeme se vzbouřit proti svému vlastnímu osudu, přesto však za to, jak ho naplníme,
máme zodpovědnost. Jedná se o zodpovědnost vůči naplňování hodnot. Jsme spjati se

svým osudem, je odrazovým můstkem k realizaci svobody. Stůl je tím, čím je, zatímco

člověk rozhoduje, čím bude. Člověk není takový, jaký je, ale mění se, má možnost se stále
měnit. To je specifikum pouze lidské existence. Logoterapie dává útěchu v utrpení
a důvěru v sebe sama (FRANKL, 1996, s. 87–91).
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Díky smyslu jsme schopni překračovat sebe sama. Lucasová považuje, stejně jako

Frankl, sebe-transcendenci za něco, co přináší duševní stabilitu. Pokud se budeme

zaměřovat jen na své problémy, budeme žít v tenzi. Odpoutání pozornosti od sebe

k něčemu většímu je pro duši osvobozující. Žít okamžikem znamená dle Lucasové

schopnost vidět každý okamžik jako jedinečný. Smysluplný život by měl splňovat tři
kritéria; první je zaměření na budoucnost nebo přítomnost, nikoli minulost, druhé zaměření

na to, co nás přesahuje, a třetí směřování k orientačnímu bodu, který by měl být

nedosažitelný. Stále nás žene tendence zlepšovat se, jsme bytosti, které jsou schopny
duševního růstu až do úplného konce (cit. dle TAVELA, 2007, s. 88–90).

Heidegger mluví o rozkrývání a naplňování možností naší existence. Frankl

o nutnosti volby mezi možnostmi. Skrývání se před nimi znamená skrývání se před
životem a nepřevzetí právě oné odpovědnosti vůči hodnotám.

FRANKL (1994b) předkládá tři kategorie hodnot, jejichž naplňováním může

člověk nacházet smysl v životě. Jedná se o hodnoty tvůrčí, prožitkové a postojové. Tvůrčí
naplňujeme smysluplnou činností. Prožitkové prostřednictvím zážitků krásy a lásky.

Většinou se realizují v přítomném okamžiku. Hodnoty postojové jsou pak hodnotami
nejvyššími. Naplňují se postojem k životně důležitým otázkám. Souvisí se sebe-přesahem.

Podstata hodnoty postoje spočívá v tom, jak se člověk umí přizpůsobit tomu, co již nemůže
změnit. Tyto hodnoty se většinou realizují, až když nemůžeme realizovat hodnoty tvůrčí,

když nemůžeme utvářet a aktivně ovlivňovat svůj osud skrze svobodnou vůli. Nabírají na
důležitosti právě v procesu umírání. Pokud umírající již nemá sílu a schopnosti něco

nového tvořit, může stále prožívat krásu přírody či uměleckého díla nebo lásku k blízkému

člověku. Pokud ani to již nebude možné, stále nám ještě zbývají hodnoty postojové, šanci
na jejich naplnění nikdy neztrácíme. Uvědomit si lásku k druhým lidem nebo k Bohu, vážit
si svých blízkých, žít v pravdě, být smířen se smrtí a s životem, být schopen odpuštění, to
všechno nám ještě mohou dát hodnoty postoje (FRANKL, 1994a).

Zodpovědnost za život na konci a naplňování možností a hodnot je ústřední

i v hospicové myšlence. Nevyléčitelně nemocní v našem zdravotnickém systému často

ztrácí svobodnou vůli a osobní zodpovědnost. Hospice se snaží navrátit život zpět do rukou
pacientů.

Frankl se - stejně jako Yalom - vymezuje proti psychoanalytické teorii. Provokuje

ho mimo jiné její přístup k hodnotám jako k reaktivním výtvorům a obranným
mechanismům. Opravdu to, na čem náš život stojí, to, co bývá motivem k malým i velkým
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činům, to, pro co žijeme a pro co bychom možná za jistých okolností byli schopni i zemřít,

jsou jen obranné mechanismy? Frankl se staví proti takovému redukcionismu podstaty
člověka a lidství. Redukcionismus je nihilismus dnešní doby, nikoli existencialismus, který
se zajímá o ne-předmětovost2 . Upozorňuje na psychoanalytický sklon k přehnané

interpretaci a vysvětluje jeho původ v absenci smyslu (YALOM, 2006; FRANKL, 1994a,
s. 7–12).

Daseinsanalýza,

praktická

aplikace

heideggerovské

filozofie,

existenciální

psychoterapie i logoterapie vidí v konfrontaci se smrtí a strachem z ní způsob, jak se

člověk může dostat blíže autentickému opravdovějšímu prožívání. Tyto existenciálně

zaměřené psychoterapeutické směry se shodují v tom, že smrt je součást lidství a téma
smrtelnosti a konečnosti je pro člověka velice zásadní. Sdílejí fenomenologický přístup
k člověku. Zdůrazňují jedinečnost a neopakovatelnost každého člověka a z nich plynoucí

jedinečný postoj ke smrti a umírání. Jaký postoj ke smrti zaujmeme, určuje to, jak a na
základě jakých hodnot, žijeme (HEIDEGGER, 2002).

Posledním autorem, kterého bych ráda ve zkratce zmínila, protože se také hlouběji

zajímal o téma smrtelnosti člověka, je americký profesor a dramatik Robert Kastenbaum.

Pracoval s lidmi terminálně nemocnými, starými a umírajícími, truchlícími a s lidmi se
sklony k sebevraždě. Zabýval se nejenom stářím a procesem umírání, ale i výzkumem
vnímání smrti. Založil první vzdělávací a výzkumné centrum zaměřené na otázky smrti

a umírání. Zajímalo ho, jakým způsobem konstruujeme smrt, jak konstruujeme

a dekonstruujeme koncepce smrti, a jak se tyto koncepce liší v různých věkových stádiích.
Jako jeden z mála zkoumal též vývojové hledisko, tedy jak se vnímání smrti projevuje
v ontogenetickém vývoji a jaký mají představy o smrti, které si v průběhu vývoje
vytváříme, vliv na průběh života.

Za velice zajímavý považuji jeho zájem o scény na smrtelné posteli (deathbed

scenes). Zkoumal je jak v realitě, tak ve fantazii a snech. Scény na smrtelné posteli jsou
narativními konstrukty, které nám pomáhají nahlédnout a uchovat mentální representace

zážitku blízkosti smrti, nejpřímějšího setkání se smrtí. Na smrtelné posteli často lidé vidí
to, co my vidět nedokážeme, komunikují někde s někým, kdo je pro nás neviditelný. Tyto

halucinace ke konci patří a my si z jejich zkoumání můžeme vzít mnohé. Pointa není pouze
Existencialismus je často nesprávně vnímán jako směr, jehož hlavní zájem je zájem o nicotu. Nepředmětovost je ovšem něco jiného. Vyčleňuje a odlišuje člověka od věcí díky jeho schopnosti řídit sám svůj
život, směřovat ho k sebe přesahujícímu cíli a naplňovat ho smyslem. Člověk není věc mezi ostatními věcmi.
2
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v záznamech objektivního chování, ale i v symbolickém rozměru těchto zážitků. Je to

niterná lidská zkušenost, která může zdravým lidem i umírajícím, pokud netrpí bolestmi
a strachem, otevírat nové obzory. Lidé, kteří pečují o umírající a jejich rodiny, by se měli

do větší hloubky zajímat o konstruování smrti, o scény na smrtelné posteli a jejich
dynamiku a především o své vlastní životy a zacházení se smrtí (KASTENBAUM, 2000,
s. 306–309).

2.3 Vztah života a smrti
YALOM (2006, s. 40) několikrát zdůrazňuje větu: „Materiálnost smrti člověka ničí,

myšlenka smrti jej zachraňuje“. Z biologického hlediska smrt opravdu znamená ukončení
života a je tak nějak k životu v protikladu. Z hlediska psychologie se ovšem smrt a život
prolínají, jedno bez druhého by nemohlo existovat, minimálně ne v této podobě.

I křesťanská myšlenka, která má tradici od středověku, v sobě zahrnuje vzkaz, že

pokud chceme dobře umírat, musíme dobře žít. Zde je motivací posmrtný život, nikoli
samotná nutnost odchodu. Co to ale implikuje pro život samotný, je téměř stejné. Na smrt
pomýšlíme celý život, který žijeme s vědomím její blízkosti (ARIÈS, 2000b, s. 16–20).

Smrt životu smysl dává, nikoli bere. Dodává životu hloubku. Upozorňuje na

jedinečnost a neopakovatelnost lidského bytí. Kontakt se smrtí nás nutí k překontrolování
žebříčku priorit a hodnot, k hlubšímu prožívání a k rozlišování věcí podstatných od
nepodstatných.

2.3.1 Postoje ke smrti v čase
Francouzský historik Philippe Ariès popisuje jednotlivé přístupy ke smrti v průběhu

celých evropských dějin. Změny postojů ke smrti zrcadlí historické proměny lidské

mentality, jak v různých etapách člověk pojímal sebe sama i sebe v kontextu společnosti,

jeho vztah ke světu a k Bohu. Autor popisuje čtyři postoje, které se vyvíjejí chronologicky
v čase.

První nazývá ochočenou neboli krotkou smrtí, jejíž název nepramení z toho, že by

si ji lidé ochočili, nejstarší smrt zkrátka taková byla. Až dnešní smrt je dle Arièse
zdivočelá. Ochočená smrt se vyznačuje smířlivým přístupem umírajícího i jeho blízkých

k faktu, že se smrt blíží. Zasazuje tento postoj do období starověku a raného středověku.

Smrt byla přirozenou, i když ne vždy vítanou, součástí každodennosti. Neexistovala žádná
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zařízení pro umírající, umíralo se doma v kruhu rodinném. Častý kontakt se smrtí lidi
naučil vycítit, že přichází, a připravit se na ni. Jinak se ovšem lidé stavěli ke smrti náhlé,
tzv. mors repentina, ta byla velmi nevítanou a nepřijímanou, narušovala přirozený řád

světa. Náhlá smrt byla spojována s božím hněvem a zemřelého stavěla do role
poskvrněného a špatného člověka (ARIÈS, 2000a, s. 17–25).

Další etapu autor zasazuje přibližně do vrcholného středověku a začátku novověku,

kdy se pozornost člověka obrací na sebe sama a jeho vlastní smrt. Větší roli v procesu

umírání hrála církev, která měla moc nad lidmi, protože slibovala záruku posmrtného
života. Pohřební rituály a zvyky měly člověku pomoci zachránit duši při posledním soudu

a zajistit tak dobrý posmrtný život. V této době se v literatuře objevily tzv. ars moriendi,
pojednání o tom, jak správně umírat podle křesťanské nauky, o procedurách a rituálech
souvisejících s dobrou smrtí (ARIÈS, 2000a, s. 127–179).

Třetí období trvá přibližně do 19. století a vyznačuje se důrazem na smrt druhého

a na mezilidské vztahy. Ariès toto období považuje za „zlatý“ věk. Dominuje představa, že
se všichni dobří milující lidé setkají opět na věčnosti. V čele zájmu není jednotlivec, ale

interpersonální vztahy, které jsou založené na důvěře a vzájemné úctě a respektu. Smrt je
ovšem nezpřetrhá, je zde naděje opětovného shledání na věčnosti, na věčném odpočinku
(ARIÈS, 2000b).

Posledním přístupem je přístup moderní, typický pro 19. a 20. století, který je dle

Arièse odlišný od všech předešlých a velice zhoubný. Předešlé tzv. před-moderní období
značně idealizuje, moderní přístup dle mého názoru naopak démonizuje. Nazývá toto
období obdobím převrácené a neviditelné smrti. Jeden z charakteristických rysů je popírání

a odmítání smrti. Nejen samotný akt smrti, ale všechny aspekty spojené s ní jsou
vytlačovány ze života a ze společnosti. Umírající jsou segregováni, smrt se stává
odosobněnou a lidským očím uzavřenou událostí. Kritizuje institucionalizaci umírání, která
smrt odpoutává od rodiny a domovů (ARIÈS, 2000b, s. 317–355).

Jeho kritika moderního přístupu mi připadá velice černobílá. Nereflektuje zásadní

změny, které se v Evropě a Americe děly v druhé polovině 20. století a u nás od roku 1990,

kdy vznikalo hospicové hnutí, které si stanovilo jako jeden z cílů právě pozměnit přístup
společnosti a jednotlivce ke smrti a umírání. Idealizuje umírání v minulosti a naopak je
příliš skeptický ohledně současného stavu. Smrt nebyla nikdy klidnou a krásnou

záležitostí. To, že s ní lidé byli v kontaktu, ještě neznamená, že se jí nebáli a nebyla pro ně
mnohdy utrpením. Dnes bojujeme s odosobněním a tabuizací smrti, ale rozhodně
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v posledních letech dochází k posunu jak ve světě, tak u nás v České republice. I za těch
pár desítek let je znát velký pokrok v péči o umírající a celkově v přístupu ke smrti.

2.3.2 Konfrontace se smrtí a její důsledky
Konfrontace se smrtí, ať už se svou vlastní nebo se smrtí někoho blízkého, vede ve

většině případů k osobnostní proměně. Někdo, kdo přežije autonehodu či pokus

o sebevraždu, během jedné minuty se dozví, že mu zbývá rok života, nebo pečuje

o umírajícího člověka, se snad ani nemůže na svou existenci dívat stejnýma očima jako
předtím. Konfrontace se smrtí není jednoduchá ani příjemná. Vyžaduje mnoho
psychického úsilí, zvláště v případě, pokud člověk doposud žil v jejím popírání. Když se

k ní však dokážeme postavit čelem, může nás dovést k silnějším prožitkům, nasměruje nás

více do přítomnosti, naučí nás prožívat drobné okamžiky, obdivovat krásu přírody a života,
dělat opravdu to, co sami chceme, nikoli to, co od nás chtějí druzí, nebát se mezilidských
vztahů a upřímně a opravdově milovat své blízké.

YALOM (2008, s. 31–33) ilustruje sílu přímé konfrontace se smrtí pomocí románu

L. N. Tolstého Smrt Ivana Iljiče, ve kterém se Ivan, jinak zahořklý a zaměřující se jen na
pomíjivé věci, své osobní blaho a pohodlí, chvíli před svou smrtí hluboce vnitřně promění.
Po dlouhých dnech naříkání, litování se, hněvu, spílání osudu a nepochopení, že se to stalo
právě jemu, jemu, jehož bytí je tak jedinečné, najednou prozře, začne mít rád lidi
a přestane se bát smrti. Nechápe, že ho mohla kdy tak děsit a umírá smířen a s láskou.

Ještě častěji odkazuje Yalom ve svých knihách na další mistrně napsaný a hluboký

Tolstého román, na Vojnu a mír. Hlavní hrdina, bohatý hrabě Pierre Bezuchov, je

v Moskvě zajat napoleonskými oddíly a odsouzen k smrti. V moment, kdy hledí smrti
takřka přímo do tváře, je znenadání omilostněn. Tento zážitek velice razantně promění jeho

život. Ze ztracené, bloudící duše se stává člověk, který je schopen naplnit svůj život
smyslem (YALOM, 2008, s. 29).

Myslím, že tento příběh si zaslouží pohled z větší blízkosti, nikoli jen Yalomovu

interpretaci, ať je sebevýstižnější. Ráda bych se podrobněji vrátila přímo k zásadnímu

momentu v knize, k momentu, ve kterém je brilantně popsána blízkost smrti
a mechanismus vnitřní proměny hlavního hrdiny Pierra, který je ve francouzském zajetí
odsouzen k smrti. V den a hodinu popravy Pierre stojí s dalšími pěti zajatci před popravčím

kůlem a čeká, až bude trest vykonán. Když ovšem přijde na řadu, z jemu neznámého
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důvodu vojáci popadnou jen spoluvězně, a jeho samotného nechají stát tam, kde je. Do té
doby se Pierre nechtěl na popravu odsouzených spoluvězňů dívat, tentokrát ale zvedne

hlavu a rozhodne se podívat smrti přímo do tváře. Sleduje popravu posledního
odsouzeného, po jehož boku měl původně stát i on, a jeho prožitky se promění, vše e
jakoby ztichne a on sleduje vteřinu po vteřině, jak se z něčeho stává nic, jak se z bytí stává

nebytí. V ten moment nahlédne absurditu celé situace. Vidí vyděšené obličeje vězňů, ale i
vyděšené obličeje jejich vrahů. Vidí vojáka, který střílel a málem se z toho nevzpamatoval,

protože nestřílel z vlastní vůle. Všechny tyto obrazy se odehrávají před Pierrovýma očima

a on to nechápe. Napadá ho, že nejenom on je někdy zmatený a neukotvený a topí se v

„bezesmyslu“, ale že celý svět je postavený vzhůru nohama a vlastně nesmyslný. Opouští

ho ona bazální víra v moudré uspořádání světa, v lidskou duši a dokonce i v Boha. Víra ve
svět jako v bezpečné místo, které funguje podle nějakých moudrých pravidel, je pryč. Není
to něco, co on by mohl ovlivnit. Nemá tedy ani možnost najít záchranu sám v sobě.

„Od té chvíle, co Pierre uviděl tu strašnou vraždu, vykonanou lidmi, kteří to

nechtěli udělat, jako by z jeho duše byla najednou vytržena vzpruha, která všecko držela
a oživovala, a všechno se zřítilo v hromadu nesmyslného smetí. Ani si neuvědomil, že

v něm byla zničena víra v moudré uspořádání světa, v lidskou i v jeho vlastní duši,
i v Boha. Takový stav zakoušel Pierre už dříve, ale nikdy s takovou silou jako teď. Kdykoli

dříve doléhaly na Pierra takové pocity, pramenily z vlastní viny. A na dně duše tehdy cítil,

že před tím zoufalstvím a pochybami najde záchranu sám v sobě. Ale teď cítil, že to nebyla
jeho vina, že se svět zřítil před jeho očima a že z něj zbyly jen nesmyslné rozvaliny. Cítil, že
není v jeho moci, aby se vrátil k víře v život“ (TOLSTOJ, 2008, s. 467). Při použití
psychologické terminologie bych tento stav popsala jako desintegraci osobnosti.

Následně je hlavní hrdina převezen do zajateckého tábora, kde potká postavu

jménem Platón. Chudý sedlák, který ale ví, jak žít. Umí se soustředit jen na bytí; na to, že
věci jsou, že lidé dýchají, na kouzlo okamžiku, neúprosnost osudu a jistotu smrti. Po

rozhovoru s ním si začíná Pierre pozvolna uvědomovat, že se v něm cosi změnilo. Jeho
rozložená osobnost se začíná dávat opět dohromady, ale na základě jiných hodnot. Svět,

který v jeden moment přestal mít smysl a rozpadl se v prach, se z prachu znovu rodí, ale
vypadá jinak.

„Pierre dlouho nemohl usnout; ležel ve tmě s otevřenýma očima na svém místě

a naslouchal pravidelnému oddychování Platona, který ležel vedle něho, a cítil, že v jeho
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duši vyvstává zbořený svět nyní v nové kráse, na jakýchsi nových a nezvratných základech“
(TOLSTOJ, 2008, s. 471).

Tento příklad je velice ilustrativní. Nutno ovšem upozornit, že zážitky spojené

s blízkostí smrti a reakce na ně bývají vždy individuální. Někdy takový zážitek nemusí vést
k výše popisovanému „probuzení“ a naopak ne vždy je nutné prožít neobvyklou hraniční

situaci, aby si člověk byl schopný své bytí uvědomit a žít autentičtěji. Může se jednat o na

první pohled úplně obyčejný zážitek, který dovede člověka k obratu z popírání smrti
a života k jeho naplňování. Zavádějící by také bylo tvrdit, že se vždy musí jednat
o jednorázovou událost, může to být i postupný proces.

Francouzská psycholožka a psychoanalytička Marie de Hennezel mnoho let

pracovala s umírajícími a s lidmi, kteří onemocněli virem HIV. Doprovázela nevyléčitelně

nemocné a umírající až do jejich konce a sama to reflektuje jako ničím nenahraditelnou

zkušenost. Neustálá konfrontace se smrtí jí mnohé dala a naučila. Takové spoluprožívání
přináší jisté poznání a uvědomění, které nám zabraňuje žít povrchní život. Snažíme se

vnímat věci okolo sebe do větší hloubky, chceme se s nimi důvěrněji seznámit. To, že smrt
odkazuje na skutečné otázky, nemusí být vždy příjemné. Možná je tak děsivá právě proto,

že to dělá. Pokud si to ovšem připustíme, odkrývá se nám prostor k vnitřní proměně.
Henezzel nepopírá utrpení, které terminální stádium onemocnění mnohdy doprovází, ale
dokazuje, že nikdy nemá smysl život vzdát. I když už umírající nemůže nic, nemůže

vytvářet žádné tvůrčí hodnoty, možná ani zažívat krásu z literárního díla či poslechu
hudby, stále může milovat a být milován. Smysl na konci vidí v posilování, uvědomování

a žití v rámci blízkých vztahů. Vzdorovat smrti a překonat něco tak bytostně těžkého, jako

je ztráta blízké osoby, je podle ní možné pouze láskou, moudrostí a humorem
(HENEZZEL, 1997).

Člověk, který popírá svou smrtelnost, odmítá nazírat na svůj život jako na konečný

a zaměřuje se jen na pomíjivé hodnoty, bude sotva naplňovat život smyslem
a pravděpodobně se mu z něj nebude dobře odcházet. Pokud se přesuneme od románových

příběhů a zážitků blízkosti smrti v podobě nevyléčitelného onemocnění nebo péče
o umírajícího k většinovému prožívání, jsme nuceni si přiznat, že lidí, kteří se potkají se

smrtí poprvé až na smrtelné posteli, a jsou jí naprosto zaskočení a odcházejí ze života
nešťastní a nesmíření, je stále většina. Jedním z cílů hospice je v tomto ohledu lidi
vzdělávat a ukazovat cestu nejen jak umírat, ale také jak žít.
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2.3.2.1 Probouzející zážitky

Pojďme se blíže podívat na probouzející zážitky tak, jak je popisuje YALOM

(2008, s. 29–57) v kontextu své terapeutické teorie i praxe. Jsou to zážitky, které způsobují

náhlou vnitřní proměnu vedoucí k autentickému ontologickému bytí. Umožní nám vnímat
bytnost věcí a naplnit život smyslem. Zakládají se na konfrontaci s vlastní smrtelností, ke
které může docházet různými způsoby. Uvádí příklady z literatury, ale také mnoho
kazuistik ze své praxe, kdy konfrontace se smrtí a její terapeutická reflexe znamenala

zásadní zlom v procesu terapie. Popisuje situace, při nichž se může projevit úzkost ze smrti
(mnohdy skrytě) a které mohou být považovány za probouzející zážitky.

Smrt blízkého nás konfrontuje ve fázi truchlení s naší vlastní smrtelností. Jsme

nuceni si ji připustit. „Když mohl zemřít on/ona, tak já také.“ Bývá doprovázena

hodnotovou proměnou. Zaměření na materiální věci, úspěch a výkon v tomto ohledu
nedávají žádnou útěchu.

Významná rozhodnutí v životě mohou člověka probouzet. Nesou s sebou vzdání se

některých možností, schopnost opustit minulost a hledět dál do budoucnosti. „Obtížná
rozhodnutí často mívají kořeny, jež sahají do podloží existenciálních obav a osobní
odpovědnosti“ (YALOM, 2008, s. 47).

Dalšími takovými problematickými situacemi mohou být životní milníky, jako jsou

narozeniny a různá jiná výročí. Máme tendenci ohlížet se do minulosti, bilancovat

a hodnotit, co bylo. Myšlenka, že už jsme zase o rok starší, může implikovat přibližování
se smrti.

Jako poslední - dle mého názoru podstatné - zážitky upomínající blízkost smrti

jsou sny, které mohou být velmi důležitým materiálem a donutit člověka k uvědomění si

často velice podstatných věcí. Probouzející zážitky tu jsou právě proto, že existuje něco
jako vrozené intuitivní uvědomování si smrti, která je přítomna jako archetyp ve spodních

vrstvách nevědomí. Pokud se sny terapeuticky pracujeme, mohou nás přivést ke změně
životního stylu, postojů a hodnot (YALOM, 2008, s. 29–57).

2.3.2.2 Zážitky celku

Ve fenomenologii se v tomto kontextu mluví o zážitcích celku, které mívají také

reorganizační a integrační vliv na osobnost, ale nemusí být spjaty pouze se smrtí. Chápu
zážitek nebo pocit celku jako pojem obecnější povahy. Takový prožitek umožňuje sebe
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přesah, dostaneme se nad každodennost naší existence. Zážitek celku se nedá vědomě

rozumem uchopit, či nahlédnout prostřednictvím běžného poznání a vnímání světa okolo

nás. Je to často jen moment/okamžik a můžeme ho pouze prožít. Trvá chvíli, ale i tak má
velký vliv na naše další vnímání sebe, druhých lidí a sebe ve světě.

K prožitku celku se můžeme dostat ve chvílích nedostatku či v krizové mezní

situaci, kdy se z pocitu totální nesmyslnosti, beznaděje či dokonce desintegrace

vyjeví/vyostří to důležité. Prožitek celku může nastat právě v kontaktu se smrtí, například
když nám někdo blízký zemře. Z nicoty se dostáváme blíž k věčnosti. Zažít celek se ale dá
i bez většího utrpení, například pokud jsme součástí nějaké komunity, přes naladění

domova, které vyvěrá z pocitů blízkosti, sounáležitosti a vzájemnosti (SLANINKA, 2015).

Myslím, že pocit celku se dá prožít i prostřednictvím opravdové lásky a blízkosti s druhým
člověkem. Zažívání blízkosti a hlubokého porozumění otevírá cestu k sobě samému
a odtud k tomu, co nás přesahuje.

O něco komplikovanější příklad, při kterém je možné zažít celek, je zážitek jiné

kultury, kontakt s jinými kulturními vzorci a hodnotami, s jiným způsobem přemýšlení.

Zde se mohu odkázat přímo na svou vlastní zkušenost z dobrovolnického pobytu v Keni,
kam jsem nadvakrát vyrazila pomáhat. Každý den jsem chodila z místa, kde jsem bydlela,

do místa, kde jsem pracovala. Rána tam byla opravdu nádherná. Po cestě do práce jsem za
sebou většinou vláčela dav dětí a každou minutu mě nějaká africká mama zdravila svým

hlubokým a znělým „Mrembe“3 a neuvěřitelně upřímně a mile se usmívala. Cesty do práce

byly tím nejhezčím. Nevedla tam žádná silnice, jen malá stezka neuvěřitelně zbarvenou
přírodou, jejíž rozmanitost si již v ruchu velkoměsta dokážu vybavit jen z části.

Ač jsem se v Keni cítila sama jako nikdy nikde (je to velice zvláštní druh samoty),

toto byly chvíle, kdy pocit osamění odezněl a byl vystřídán pocitem silného sebe přesahu a

přináležitosti k něčemu většímu. Často mi připadalo, že patřím nikoli přímo tam do té

zapadlé části západní Keni, ale zkrátka patřím do toho všeho, co kolem mne existuje, že
tvořím s tím vším nějaký jeden větší neporušitelný celek. Silné pocity stesku po domově a

samoty na základě toho, že mi nikdo nerozumí, anebo já nerozumím a nedokážu
myšlenkově zpracovat to, co se kolem mě děje, v kombinaci s přirozeností, s jakou
dokážou žít chudí, téměř negramotní lidé v malé vesničce v Africe, u mne vedly k silnému
pocitu sebe-transcendence a celku. Tyto zážitky posléze zásadně ovlivnily mé další
3

Dobrý den či Ahoj v lokálním jazyce kmene Luhya
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směřování v životě. Fenomenologické zážitky celku, stejně tak jako probouzející zážitky,
bývají prchavé, ale mohou mít v životě člověka velký význam.
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3 STRACH A ÚZKOST ZE SMRTI A ZPŮSOB
VYROVNÁVÁNÍ SE S NIMI

Hrůza ze smrti je tak veliká, že musíme vynaložit nemalé množství energie,

abychom s ní byli schopni žít. Freud říká, že základním motivem toho, proč lidé žijí

pospolu, mají tendenci se sdružovat a žít ve větších skupinách, je právě strach ze smrti a
samoty (cit. dle YALOMA, 2006, s. 52).

Kierkegaard v tomto kontextu píše o děsu, který je strachem nikoli z něčeho, ale

strachem z ničeho, Jaspers o úzkosti z čirého nebytí a Heidegger o úzkosti, která má původ
ve ztrátě možností. Smrt není jen konec fyzický, je to také konec všech našich plánů,
očekávání, předsevzetí a především zpřetrhání vztahů s druhými lidmi (cit. dle ŠIKLOVÉ,
2013, s. 86–87).

Yalom předkládá útěchu v podobě úderné věty, kterou pronesl slavný řecký filozof

Epikuros: „Kde jsem já, tam není smrt, a kde je smrt, tam nejsem já.“ Po smrti už
nebudeme cítit děs ani smutek, protože přestaneme vnímat. Budeme v tomtéž stavu nebytí

jako před narozením. Smrt a já nemohou existovat současně (cit dle YALOMA, 2008,
s. 62).

Vytvořili jsme si spoustu strategií, jak se vypořádávat se strachem ze smrti, jak ho

mírnit, ovšem bazální lidem přirozené existenciální úzkosti se nikdy úplně nezbavíme.
Můžeme se s ní alespoň učit pracovat, nemusí nám jen brát, ale může i rozkrývat zásadní
otázky a usměrňovat náš život.
Americká

psycholožka

Kübler-Rossová

pracovala

s terminálními

pacienty

a vypracovala dosud nepřekonaný a nejpoužívanější model pěti stádií umírání. Stádia jsou
následující:






Popírání situace, ve které se daný jedinec nachází, a izolace;

zlost/hněv (doprovázena agresí), že se to děje zrovna jemu, a závist druhým
lidem, kteří ničím takovým neprochází a nechápou, jak dotyčnému je;
smlouvání o roky/měsíce/týdny života;

deprese doprovázená pocity zmaru, nesmyslnosti, smutku, apatie, strachu,
úzkosti a beznaděje;
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akceptace a smíření nevyhnutelným osudem

(KÜBLER-ROSSOVÁ, 1993, s. 5 n. s. 2–9).

Tyto fáze lze u umírajících identifikovat, ale nemusí za sebou nutně následovat

přesně v tomto pořadí. Mohou se různě prolínat, někteří nemusí ani projít všemi fázemi.
Modelu Kübler-Rossově se vytýká i nedostatečná podpora vědeckými výzkumy. Přesto,
pokud vím, nikdo další nepopsal takto přesně prožitky, kterými si umírající pacienti

procházejí během celého procesu umírání. Autorka upozorňuje na to, že smrt je pro
člověka hrozbou v průběhu celých lidských dějin. To, co se ale mění napříč různými

kulturami a etapami v dějinách je způsob, jakým se s ní vyrovnáváme, a s tím související
přístup k umírání a umírajícím

3.1 Strach ze smrti a umírání
Choron rozlišil tři druhy strachu ze smrti. První se týká samotné situace umírání,

jak to bude probíhat. Druhý je strach z toho, co přijde po smrti. Třetí je pak strach z nebytí,

neexistence, zániku bytí, který je doprovázen právě existenciální úzkostí (cit. dle
KISVETROVÉ a KRÁLOVÉ, 2014, s. 42).

Můžeme rozlišit tři přístupy ke strachu ze smrti. První je přístup neosobní, který má

asi většina lidí v dnešní západní společnosti. Chápeme smrt jako něco, co se nás přímo

netýká. Smrt je objektivizovaná, je něčím, co můžeme z povzdálí sledovat, ale nikoli tím,
co by mohlo přijít až k nám a k našim blízkým. Jedná se o naprosté popření konečnosti

člověka a vlastní smrtelnosti. Druhý přístup je přístup mezilidský, kdy jsme konfrontováni

se smrtí někoho blízkého a jsme nuceni vzít smrt na vědomí. Na základě tohoto si

uvědomujeme křehkost bytí a smrtelnost člověka, která nás děsí. Tento přístup se často
projevuje u zdravotnických pracovníků. Třetí je pak přístup osobní, kdy se může projevit
už opravdový strach ze smrti, tedy z vlastní smrti (RAUDENSKÁ a JAVŮRKOVÁ, 2011,
s. 121–133).

Heidegger v tomto kontextu mluví o jistém „ještě ne“, které patří k pobytu, k bytí

zde, k bytí ve světě. Ono „ještě ne“ se postupně naplňuje a to díky své neustálé
neukončenosti. Jedná se o neustále přítomné chybění. „Ještě ne“ měsíce, který se chystá
k úplňku, se zmenšuje tím, že mizí stín.

„Pobyt sám se musí tím, čím není, stát, tzn. být.“… „Zralostí dosahuje plod své

plnosti. Je však smrt, k níž dospívá pobyt, naplněním v tomto smyslu? Jistě, smrtí se naplnil
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jeho čas, ale vyčerpal tím pobyt také nutně své specifické možnosti? Nebyly mu naopak
právě odňaty?“ (HEIDEGGER, 2002, s. 280).

Pobyt nemusí dosahovat zralosti až svým koncem či končením, může být zralý i

dříve. A smrt nemusí nutně znamenat sebe naplnění. „Tak jako pobyt, pokud je, již stále

jest svým „ještě ne“, tak také vždy již jest svým koncem“ (HEIDEGGER, 2002, s. 281). Už
od narození je možné zemřít. Existenciál smrtelnosti je součástí lidského bytí, je to

neustále přítomná možnost. Nejzákladnější a nejvlastnější rys jistoty smrti je právě to, že
může přijít v každé vteřině (HEIDEGGER, 2002, s. 278–282). A to je pro člověka velice

děsivé. Proto má tendenci si ji tak úplně nepřipouštět v její každodennosti. Většina lidí
rozumí smrti jako něčemu, co nás čeká v budoucnu, nikoli jako něčemu, co může přijít

kdykoli, v každém okamžiku našeho života. Takové vědomí je velice zúzkostňující a proto
přístupné jen do určité míry.

Strach ze smrti stimuluje lidstvo odnepaměti. Yalom ho dokonce chápe jako

primární zdroj úzkosti. Strachem z umírání a ze smrti, jeho podobou, druhy a formami, se
zabývalo mnoho autorů.

STUDENT aj. (2004, s. 65–66) rozlišují čtyři druhy strachu, kterými trpí jak

umírající, tak jejich blízcí při doprovázení. Jedná se o strach z nejistoty, z utrpení, ze ztráty
a ze selhání. Klíčem ke snížení intenzity strachu z nejistoty je integrace smutku do běžného

života, což se děje sdílením pocitů s druhými lidmi. K tomu je ovšem potřebná jistá míra
otevřenosti, která často lidem schází. Nejsou navyklí své pocity sdělovat druhým.

Odmítnutí hovořit o strachu vede obě strany k jeho osamocenému prožívání a k izolaci.
Strach z utrpení je spojován především s fyzickým utrpením. Umírající a jeho blízcí

potřebují často jen ujistit lékařem, který pro ně představuje určitou autoritu, že máme

v oblasti paliativní medicíny dostatečné nástroje, jak zbavit pacienta bolesti. Strachu ze

ztráty se dá nejlépe čelit vyjadřováním všech pocitů, snahou žít ze dne na den
a i v takových podmínkách naplňovat život smyslem. Na přicházející smrt se pokouší
umírající a jeho rodina připravit společně. K tomu je nezbytná podpora hospicového týmu.

Strachu ze selhání se dá předejít důslednou péčí o umírajícího a dostatečným rozloučením,
aby si pozůstalí zpětně nemuseli nic vyčítat. Hospicový tým dodává příbuzným odvahu
vydržet bolestný proces až do konce.

Existují různé komponenty strachu ze smrti a umírání; osamocení před i po smrti,

zpřetrhání blízkých vztahů, strach o fungování blízkých po smrti umírajícího, strach ze

ztráty, z nedokončené práce, z bolesti a utrpení, z neschopnosti ovládnout tělo a ze ztráty
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sebekontroly, ze závislosti na druhých (psychické i fyzické), z neznámého, z toho, co bude
po smrti s tělem a obecně z toho, co bude po smrti. Mezi lidmi se vyskytují i různé velice

iracionální děsy, jako například strach z rozřezání na kousky, nebo z toho, že se probudí
v hrobě a nebudou schopni utéct (KŘIVOHLAVÝ a KACZMARCZYK, 1995).

Každý se bojíme smrti svým vlastním způsobem. Můžeme ji vnímat jako pocit

ohrožení, bát se izolace, opuštění, zániku, nicoty a nebytí. YALOM (2006) doplňuje strach

z prázdnoty, z chybějícího přesahu, z nenaplněnosti a nesmyslnosti života, strach z toho, že
se na nás zapomene a že již nebudeme schopni ovlivňovat další dění, ani nebudeme vědět,

co se děje, a strach ze ztráty budoucnosti a minulosti. V práci se strachem ze smrti je za
potřebí rozkrývat individuální motivy, které jsou v pozadí tohoto strachu.

3.2 Úzkost ze smrti jako lidská přirozenost
Úzkost ze smrti se snaží lidé zmírnit či potlačit různými způsoby; někteří od ní

odvracejí pozornost a zaměřují se na budoucnost, na osobní slávu, bohatství a úspěch,

někteří promítají svůj osud do osudu svých dětí v naději, že tak budou žít dál, někteří
přijali víru v život po smrti. Přes sebelepší ochranné štíty ale není nikdo úzkosti ze smrti
úplně ušetřen. Popírání úzkosti není řešením, kontinuita prostřednictvím potomků není

nikdy jistá a jistí svým spasením si nemůžou být ani hluboce věřící křesťané. Správná víra

totiž zahrnuje neustálé pochyby o tom, zda opravdu žiji správně a co to vlastně znamená,

že žiji správně (ŠIKLOVÁ, 2013, s. 87). Tato neustálá nejistota nás nutí k seberozvoji a
k celoživotní sebereflexi. Je motorem pro autentické bytí a zároveň něčím, co vystavuje
člověka úzkosti.

Konfrontace se smrtí je vždy úzkostná zkušenost, to je přirozené. Pamatování na

smrt může být projevem životní zralosti, ale také patologií, kdy se život mění
v permanentní očekávání smrti, což může přerůst až v thanatofobii4.

Smrt je vždy s námi, minimálně někde hodně hluboko v nás. Vzhledem k tomu, že

se nedá úplně přijmout ani úplně popřít, jsme nuceni se jí neustále nechat ovlivňovat.

YALOM (2008) rozlišuje mezi zjevnou a skrytou úzkostí ze smrti. Někdy je zdroj úzkosti
poněkud zamaskován. Uvádí kazuistický případ ženy, která přišla do terapie kvůli
Thanatofobie je chorobný a iracionální strach ze smrti doprovázející často některé psychické
poruchy: hypochondrii, panickou poruchu, úzkostnou poruchu, fobii, depresivní a obsesivní poruchu. Může
se ale vyskytovat i samostatně. Jedná se o strach z vlastní smrti, která má dle mínění člověka přijít velice
brzy, i když k tomu z medicínského hlediska není žádný důvod.
4
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úzkostem, které si vysvětlovala strachem o svého syna nastoupivšího do výkonu trestu. Po

několika sezeních se ukázalo, že strach o syna je sice reálný, ale nejsilnější úzkost pramení
ze ztráty sebe přesahu, pokud si syn nepovede v životě tak, jak očekávala. Nejsilnější
negativní prožitky byly způsobeny nastupujícím stářím a vlastní úzkostí ze smrti. Zborcené
naděje na „nesmrtelnost“ prostřednictvím jediného potomka tuto úzkost vynesly na povrch.

3.2.1 Rozdíl mezi úzkostí a strachem
Úzkost obecně je hlavním hybatelem psychického dění, se kterým se pracuje

v terapii z hlediska reakcí na ni. Hledají se její zdroje, které se snažíme odstranit.

Úzkost k životu přirozeně patří. Souvisí s pudem sebezáchovy, který potřebujeme

k přežití. Na rozdíl od strachu její příčinu není možné definovat, je to neurčitý pocit obav,
bázně a tísně. Strach je také přirozený, ale je emoční reakcí na konkrétní nebezpečí. Trvá

tak dlouho, dokud existuje ohrožení. Má informativní a ochranný charakter (PEŠEK,
2011).

Smrt je konkrétní nebezpečí, ale ohrožení v tomto případě trvá stále. Na začátku

této kapitoly jsem mluvila o tom, že smrt je existenciálem, který je součást lidského
pobytu, smrt je přítomná v každé vteřině našeho života. Možná to je důvod, proč se
v tomto kontextu mají pojmy strach a úzkost tendenci překrývat.

Úzkost ze smrti je multidimenzionální koncept, který vzniká na základě postojů ke

smrti a je na nich závislý. Cicerelli tuto úzkost vztahuje k psychickému a spirituálnímu

povědomí o ztrátě existence, strach ze smrti naopak vztahuje k tělesnému povědomí (cit.
dle RAUDENSKÉ a JAVŮRKOVÉ, 2011, s. 121–133).

3.2.2 Transformace úzkosti
Tíha úzkosti spočívá především ve své neurčitosti a neuchopitelnosti. Jak se mám

zbavit něčeho, co se nedá pojmenovat, co nemá konkrétní tvar a podobu? Jednoduše

přeměníme úzkost na konkrétní strach, se kterým už si budeme vědět rady, který nebude
vyvolávat tak silné emoce. Přeměna úzkosti na strach je přirozená a nemáme nad ní volní

kontrolu. Nemusí se jednat o proces adaptivní. Pokud ztratíme kontakt s původními zdroji
úzkosti, nemůžeme proti ní bojovat.

Nejhlubší primitivní úzkost ze smrti je velmi těžce zvládnutelná, je těžce stravitelná

a tím je děsivá. Proto ji vždy necháme odkrytou jen chvíli, a pokud je to možné, hned ji
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raději přemístíme jinam. Na nějaký čas se ukáže v plné síle a ve své opravdové podstatě,

pak ji ale v rámci stabilizace osobnosti přenášíme na bezpečnější lépe uchopitelný strach.
Yalom popisuje tento mechanismus, při kterém má úzkost ze smrti tendenci se

transformovat v konkrétní strach, na příkladu ze své vlastní zkušenosti po autonehodě.
Silné prožitky zůstaly jen den po autonehodě a pak zmizely stejně rychle, jako se objevily.

Pár měsíců na to se ale začal bát chodit na obědy s kolegy, bál se, že se před nimi
znemožní. Úzkost ze smrti se transformovala ve strach z odmítnutí a strach z neúspěchu
(YALOM, 2006).

3.2.3 Úzkost ze smrti ve vývoji jednotlivce
Představa toho, že po smrti bude člověk zapomenut, je pro lidi neúnosná již od

pradávna. Otázky zániku a s nimi spojené úzkostné pocity doprovází člověka nejen
v dospělosti, ale ovlivňují též jeho vývoj v dětství. Děti jsou obklopeny nejrůznějšími
projevy smrtelnosti. Vidí uschlou květinu, zašlápnutého broučka, na silnici přejetou kočku,
na hřbitovech náhrobní kameny se jmény lidí. Nemohou si takových náznaků

nepovšimnout. V určitém věku začínají vyvstávat otázky týkající se smrti, na které děti

chtějí znát odpověď. V ten moment je velice důležité, jak se k tématu jejich rodiče postaví,
zda se budou snažit láskyplně dítěti vysvětlit, jak to v přírodě funguje, anebo ho před

realitou nevyhnutelnosti smrti budou chtít uchránit. Pokud rodiče sami zdravě přistupují
k faktu, že je život konečný a umí s dětmi mluvit otevřeně a dodat jim zároveň pocit

bezpečí, postoje ke smrti se u dítěte pravděpodobně od začátku budou formovat správným

směrem. U většinové společnosti bohužel stále spíš přetrvávají reakce, kdy se rodiče snaží
smést otázky po životě a smrti ze stolu, jsou rozpačití a sami vyděšení (YALOM, 2006, s.
86–112).

Byla potvrzena souvislost s teorií attachementu Johna Bowlbyho, které se pak dále

věnovala Mary Ainsworthová. Typ vazby a zvládnutí separačně-individuačního období má
vliv na to, jak se budeme chovat v budoucích interpersonálních vztazích a zda budeme svět

vnímat jako bezpečné a přátelské místo nebo nikoli. To pak souvisí s vnímáním
a chápáním smrti. Formování vlastní identity, vztahu k sobě, k druhým a ke světu je
spojeno s existenciálními otázkami. Naučené vztahové chování má možnost se projevit

v zátěžové situaci, jako je umírání blízkého člověka nebo jiná konfrontace se smrtí (cit. dle
PARKESE aj., 2007, s. 12–16).

41

Období adolescence je velmi specifické ve vztahu ke smrti. Adolescenti se snaží

nad smrtí zvítězit. Například ji opanovat v životě počítačových her prostřednictvím

vyhraných virtuálních bitev. Stávají se v nich superhrdiny a získávají nesmrtelnost.
Sledování béčkových hororů také přispívá k odosobnění smrti. Někteří adolescenti se
mohou snažit „zvítězit“ prostřednictvím adrenalinových sportů. Když člověk zvládne na
provazu skočit z mostu, je přece víc než ostatní. To, že skok přežil bez újmy, zvedá kredit

jeho nesmrtelnosti. Někteří jsou smrtí fascinováni. Většinou jde o pouhou zvědavost, která
ale může přerůst v sebevražedné myšlenky (YALOM, 2008). V tomto období tedy téma

smrti nabývá na závažnosti díky určitému zaujetí či dokonce fascinaci. Vrchol zájmu
nastupuje ve dvaceti letech a je spojen se strachem z předčasné smrti, která by zhatila
všechny plány, jež je potřeba uskutečnit (KISVETROVÁ a KRÁLOVÁ, 2014).

Ve střední dospělosti se lidé nejvíce děsí toho, co by se v případě jejich smrti stalo

s těmi, o které se musí postarat. Základním motivem je odpovědnost a láska k dětem

a rodině. Významnou a trochu odlišnou roli sehrává úzkost ze smrti v krizi středního věku,

kdy jsou úkoly mladé dospělosti, jako je založení rodiny či vybudování kariéry, na které
byla přesunuta pozornost, splněny. Lidé mají opět prostor koncentrovat se více na sebe

sama. Druhým vrcholem úzkosti ze smrti je období kolem padesátky, a to především u žen

během menopauzy. Posléze nastupují realističtější obavy z nastupujícího stáří a blížícího se
konce (KISVETROVÁ a KRÁLOVÁ, 2014).

Yalom píše, že nejsme schopni fungovat s plným uvědomováním si reality smrti.

Adaptace během vývoje vypadá tak, že holá fakta o životě a smrti zkrátka potlačíme,

alespoň do určité míry. Používá metaforu s pohledem do slunce, do kterého se také lze jen
těžko podívat zpříma (YALOM, 2006, s. 88–112).

3.2.4 Význam psychických obranných mechanismů
Akceptace nebo popření jsou základními koncepty, které vypovídají o postoji

jedince ke smrti. Smrt celý život vyvolává úzkost a my jsme nuceni používat obrany
a vyrovnávací strategie. Obranné mechanismy sloužící ke snížení úzkosti se vyvíjí již
u malého dítěte. Jsou to složité duševní procesy a operace. Vyjma konvenčních obran jako

je vytěsnění, popření, racionalizace, přemístění, konverze či sublimace, které vycházejí
z psychoanalytické teorie a jimž se podrobněji věnovala Anna FREUDOVÁ (2006),

existují dvě základní obrany proti úzkosti, které vycházejí z existenciálního podkladu
a rozpracoval je již zmiňovaný zakladatel existenciální psychoterapie Irvin Yalom.
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Těmito obranami jsou výlučnost a existence absolutního zachránce. Člověk má

tendenci usilovat o odloučení nebo o splynutí, má tendenci ovládat, získat moc, nebo se

podvolit. První směřuje k dominantnímu cíli, druhý k dominantnímu druhému. Neseme si
v sobě ve svých charakterových vlastnostech v různé kombinaci obě tyto tendence. Existují

jedinci, kteří jsou na krajních bodech úsečky, kloní se k jednomu extrému. Tam již
můžeme hovořit o patologii, jejíž příčinou je silná úzkost ze smrti (YALOM, 2006, s. 121–
126).

Výlučnost nám dodává falešný pocit, že nad smrtí zvítězíme. Vychází

z iracionálního předpokladu, že pokud se budeme cítit neporazitelní, nabudeme moci,

budeme jiní a lepší než ti ostatní, nebude se nás smrt týkat tak, jako ostatních. Yalom
mluví o tzv. kompulzivním hrdinství, které chápe jako patologické. Uvádí ho na příkladu

spisovatele Ernesta Hemingwaye, který se celý život snažil sám sebe přesvědčit, že pro něj
přírodní zákony neplatí, aby si potvrdil, že může nad smrtí zvítězit. Nechtěl, aby ho cokoli
zastihlo nepřipraveného, raději proto byl v nebezpečí neustále. Nakonec spáchá

sebevraždu, protože - ač je to krajní řešení, je to jediný způsob - jak se chopit svého

osudu, jediná možnost, jak držet jeho otěže. Tuto obrannou tendenci vysvětluje a podtrhuje

již sám jazyk. Ono „nebojím se ničeho“ vlastně znamená „bojím se nicoty“5 (cit. dle
YALOMA, 2006, s. 130–131).

Druhou patologií, která vzniká z extrémní snahy dosáhnout výlučnosti, je

workoholismus. Základem je boj s časem a tedy i boj se smrtí. Čím minulost zabírá více
času, tím se budoucnost zkracuje, a nelze to nijak změnit. Workoholik se snaží za každou

cenu nepromarnit ani minutu života. Ve své podstatě je to strach z nenaplněného života,
který je tak nemilosrdně ohraničen narozením a smrtí. Workoholici trpí, když mají ve svém

volném čase odpočívat. Jejich motorem je myšlenka, že čím více toho udělají, tím více
času využijí, neboť se musí neustále rozvíjet a posouvat dopředu, jen tak být a dýchat
nepřipadá v úvahu (YALOM, 2006, s. 131–134).

Třetí patologií, která je důsledkem této existenciální obrany, je narcismus, který

vzniká tak, že svou výlučnost projevujeme podkopáváním výlučnosti druhých. To má

docela vážné důsledky v mezilidských vztazích. V chování se projevuje touha po moci

Tento fenomenologicky zaměřený argument, který dokazuje myšlenku samotným jazykem a
významem jednotlivých slov, v českém jazyce nedává tak úplně smysl kvůli českému dvojímu záporu.
V originále výroky znějí „I am not afraid of anything“ a „I am afraid of nothing (nothingness)“.
5
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a někdy až agrese, pokud nedojde k sublimaci. Vykupujeme sebe sama obrazným zabitím
druhého (YALOM, 2006, s. 134–136).

Pokud dojde k přímé konfrontaci s faktem, že nejsme výluční a jsme v základu

úplně stejní a smrtí ohrožení jako kdokoli jiný, tak přicházejí na řadu pocity zmaru,
zrazení, rozhořčení, hněvu, někdy dokonce bezmoci a vzteku. Svět se stává nepřátelským

a nebezpečným. Nastupuje pocit, že nejsme ve světě doma, a to plodí obrovskou nejistotu.
Ztratíme odvahu, kterou nám dodával pocit výlučnosti. Na chvíli se ukáže pravá podstata,
opravdová pudová základní úzkost ze smrti, ale v takovém stavu vydržíme vždy jen chvíli.
Obrany nedovolí, abychom si něco tak nepříjemného uvědomovali dlouhodobě, to bychom
psychicky nevydrželi, proto zakročí znovu (tamtéž, s. 136–138).

Druhým způsobem existenciální obrany je hledání absolutního zachránce. Do jisté

míry je normální upínat se k nějaké osobě, která nás ochrání a možná i přijme odpovědnost

za naše činy, ale nesmí to překročit určité meze. Můžeme se stejným způsobem chránit

nějakou myšlenkou či paradigmatem. První způsob byl nebezpečný díky nadměrnému

riskování. Zde se nám naopak objevuje nebezpečí z neriskování, které v krajních případech
může vést ke ztrátě sebe sama, ke ztrátě vlastního já. Tato obrana je provázena velkým, až

patologickým strachem ze samoty. V terapii mají tito lidé strach z projevení pokroku

a růstu, protože by pak nebyli tak bezbranní a terapeut by si mohl myslet, že ho
nepotřebují, a vést je k větší samostatnosti nebo dokonce terapii úplně ukončit. Yalom

popisuje i jistý strach ze zhroucení zachránce. Zachránce musí stát na piedestálu, nesmí

pochybit a prokázat slabost. Proto často lidé své zachránce vnímají selektivně; to špatné
nevidí nebo je záměrně nechtějí vystavit situaci, kde by se jejich slabost projevila. Možná
právě proto mají těžce nemocní pacienti tendenci prosit o radu nebo si stěžovat na bolesti

ošetřovateli, sestře či dokonce uklízečce, nikoli však lékaři. Mají strach, že by si pak
museli přiznat, že lékař není všemocný (YALOM, 2006, s. 138–149).

3.2.5 Faktory ovlivňující úzkost ze smrti
Na úzkost ze smrti má vliv spousta různých faktorů jak obecných, tak osobnostně

specifických. Kisvetrová a Králová se snaží zmapovat ty obecné a všem lidem společné

faktory. Jsou jimi věk, životní zkušenost, prostředí, spiritualita, sociální opora (charakter

sociálních vztahů a jejich kvalita) a kulturní normy. Nově výzkumy potvrdily i vliv
genderu na úzkost ze smrti. Tyto faktory ovlivňují nejenom její výskyt, ale i intenzitu, a je

potřeba k nim přihlížet, pokud terapeuticky pracujeme s lidmi, kteří trpí úzkostí ze smrti.
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Například věk nám může posloužit jako jeden z ukazatelů. Není to pravidlem, ale mladší

lidé se většinou bojí více bolesti a toho, co se stane s tělem, starší pak mají strach z nebytí

a ze ztráty kontroly a důstojnosti. Důraz na téma smrti je odlišný v různých etapách života
(KISVETROVÁ a KRÁLOVÁ, 2014).

Zvláště bych chtěla upozornit na význam minulé zkušenosti, a to především ve

smyslu minulé zkušenosti se smrtí. Záleží na tom, zda byl jedinec se smrtí v minulosti

konfrontován či se myšlenkou na smrt ve svém životě nějakým způsobem zabývá/zabýval
anebo zda je pro něj toto téma minimálně na vědomé úrovni úplně nové.

Zvládání vlastní smrti a z toho pramenící úzkost je dle Raudenské a Javůrkové

spojeno s typem a stádiem somatického onemocnění, osobností jedince a kulturními

a sociálně ekonomickými faktory. Individuální reakce umírajícího na neodkladnou smrt je
vhodné vztahovat k jeho minulým reakcím na ztráty a zvládacím strategiím (coping)

užitým v minulosti. Důležitá je také schopnost regulace emocí, psychická zralost a obecná
míra neuroticismu a úzkosti (RAUDENSKÁ a JAVŮRKOVÁ, 2011, s. 121–133).

Neměli bychom opomíjet jako obecný všem lidem společný faktor, který ovlivňuje

míru úzkosti ze smrti, základní vztahování se ke světu, jisté naladění člověka, které je
v otázce vnímání smrti a umírání velice zásadní. Naučili jsme se vnímat svět jako bezpečné
a důvěrné místo nebo nikoli?

3.3 Překonávání strachu a úzkosti ze smrti
Proti děsu, který přináší smrtelnost člověka, se v průběhu života snažíme vyzbrojit.

Ochranu proti neúprosné realitě nám poskytuje především rodina a kultura. V průběhu

věků v různých částech světa vznikal nespočet rituálů spojených s odchodem člověka
a bylo napsáno mnoho literatury, ze které lidé mohli čerpat moudrost a návody, jak
rozumět své smrtelnosti, jak se chovat k umírajícím nebo při svém vlastním umírání.

LIFTON a OLSON (2004) uvádějí pět způsobů, kterými se lidé snaží dosáhnout

nesmrtelnosti. Tento smysl pro nesmrtelnost je vyjádřen v pěti kategoriích: biologické,
kreativní, teologické, přírodní a transcendentální.

Prvním způsobem je zanechávání potomků, které vychází z předpokladu, že když

zemřu, část mne tu zůstane v mých dětech a v jejich dětech. Funguje to jako nekonečný
řetězec.
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Druhým způsobem je získání přesahu prostřednictvím nějakého uměleckého díla

nebo vytvořením něčeho, co přečkává. Autoři chápou tvorbu v širším slova smyslu.

Nesmrtelnost člověk získá, pokud něco opraví (repairing), pokud učí, píše, vynalézá, léčí
druhé nebo zachraňuje životy. Jedná se o trvalý vliv jeho výtvorů a myšlenek na druhé lidi.

Třetí způsob, jak se smrtí bojovat, je prostřednictvím teologie. Člověk žije dál, jen

v jiné, vyšší formě. Přijmeme představu nějakého náboženství, které spojuje jedna premisa
a to, že pozemský život je až druhořadý.

Za čtvrté, přežíváme, protože jsme součástí přírody a v okamžiku smrti se

navracíme zpět do matky země. Jedná se o kontinuitu s přírodou. Vracíme se zpět do
přírody, ze které jsme vznikli. Vždy se vracíme znovu zpět, stejně jako příroda má 4 roční
období, abychom si duševně a duchovně odpočali a revitalizovali se.

Pátý je transcendentní způsob, který se od předešlých čtyř liší. Člověk žije dál

v trvalé přítomnosti, smrt a čas zmizí. Je to zkušenost osvícení a přemístění.
Transcendence znamená, že jsme za běžnými limity a překračujeme či přesahujeme

každodenní obyčejný život. Jsou to momenty, kdy jdeme „za“ život a „za“ smrt, tzv.
„going beyond“.

Sebe-transcendenci, pocit, že jsme součást něčeho většího, krásně vystihuje Saint-

Exupéry v jednom ze svých nejslavnějších děl, které bohužel nestihl dokončit a vyšlo až po
jeho smrti, v Citadele.

„A dokážeš-li pochopit, že´s větví, která se houpe, jsouc pevně připoutána k stromu,

pak ve svém pohybu okusíš věčnost. A všechno kolem tebe, stane se věčným. Věčná bude
zpívající studánka, jež napájela tvé předky, věčné bude světlo v očích tvé milé, až se na
tebe usměje, věčná bude svěžest nocí. Čas není stroj, v němž se přesýpá písek, ale žnec,
který váže svůj snop“ (SAINT-EXUPÉRY, 2011, s. 13).

Franklova žačka Elizabeth Lucasová také chápe sebe-transcendenci jako něco, co

přináší útěchu před smrtí a určitou duševní stabilitu. Díky smyslu jsme podle ní schopni

překračovat sami sebe. Pokud se budeme zaměřovat jen na sebe a na své problémy,

budeme žít v tenzi. Odpoutání pozornosti od sebe k něčemu většímu je pro duši
osvobozující (LUKASOVÁ, 2006). Smysluplný život by měl splňovat tři podmínky;

zaměření na budoucnost nebo přítomnost, nikoli na minulost, zaměření na to, co nás
přesahuje, a tendence se zlepšovat, jsme bytosti, které jsou schopny duševního růstu až do
úplného konce (cit. dle TAVELA, 2007, s. 88–93).
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Pomíjivost je věčná, přesto za sebou člověk zanechává jisté útržky pramenící ze

životní zkušenosti. Yalom nazývá tento pohyb čeření hladiny, z velkých vln se stávají

postupně nanovlny, které ale v konečném důsledku někam přece jen dosáhnou, než se
změní v nic. Útěcha před bičem smrtelnosti spočívá v tom, že jsme byli schopni ve svém
životě ovlivnit řadu lidí (YALOM, 2006).

ŠIKLOVÁ (2013, s. 81–84) v souvislosti se strachem ze smrti a jeho překonáváním

upozorňuje pragmaticky na důležitost závěti. Dříve bylo normální, že závěť psal každý, ani

nemusel být smrtelně nemocný. Pokud totiž sepíšeme, co přesně chceme, aby se stalo po
naší smrti, co mají naši příbuzní a blízcí udělat, přežíváme dál v jejich činech. Možnost mít

vliv na dění i po své vlastní smrti, alespoň dočasný. Vzpomínám si v tomto kontextu na
jednu paní, jejíž první prosba po přijetí do hospice byla, že chce okamžitě papír a tužku,
protože si potřebuje napsat závěť, jinak by to ti její příbuzní zajisté všechno udělali špatně.
Chtěla mít jistotu, že bude určité věci řídit a organizovat i po své smrti.

V životě existují tři polarity: propojení-izolace/separace, růst/stagnace a

integrace/desintegrace. Stav konkrétního jedince, který by se dal znázornit bodem na

úsečce s opačnými póly, je zformován mimo jiné tím, do jaké míry zvládá žít autenticky

s uvědomováním si vlastní konečnosti, do jaké míry zahrnuje myšlenku na smrt do svého
života (LIFTON a OLSON, 2004).

DAVIES (2007, s. 8–10) upozorňuje na starověký epos o Gilgamešovi. Témata,

kterých se dotýká, nikdy nepřestala být aktuální. Vypráví o lásce, oddanosti, o ztrátě

a utrpení, které ji provází. Gilgameš zde silně prožívá ztrátu svého nejlepšího přítele.
Jednak přišel o vztah, který byl pro něj velice zásadní, a jednak si v konfrontaci se smrtí
někoho takto blízkého uvědomil konečnost svého vlastního života. Strach ze smrti je

v eposu ústředním tématem a je nakonec překonán, když se naděje na život věčný
transformuje v naději na přesah v podobě architektonického díla.

3.3.1 Naděje na přesah prostřednictvím potomků
Já jsem se u hospicových pacientů trpících strachem z pomíjivosti setkávala

nejčastěji se snahou čelit smrti nalezením sebepřesahu prostřednictvím potomků. Naděje
na přesah plynula z vědomí, že po sobě zanechávají velkou rodinu, děti, které mají další

děti, a v nich po generace přežívá stále menší část z nich samotných. Samozřejmě taková

kontinuita není stoprocentní. Náhlá úmrtí nebo například neplodnost mohou způsobit
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přerušení tohoto řetězce, přesto se snadněji umírá lidem, kteří za sebou zanechávají velkou

rodinu, než lidem bezdětným. Zdá se, že nalezení útěchy v potomcích je přirozenější více
ženám než mužům, ale to zůstává jen na úrovni mé vlastní domněnky.

Frankl říká, že nemůžeme nalézt smysl v potomstvu, takové zajištění vlastní

kontinuity nemá samo o sobě sebepřesahující účinek. Nemůžeme podle něj nesmyslnému
životu dát smysl tak, že vytvoříme jiný nesmyslný život. Nazývá takové myšlení

přesouváním problému a zajišťováním delšího života. Snažíme se žít dál přes své děti,
přitom bychom se měli snažit dostat nad sebe - nikoli do délky, ale do výšky (FRANKL,
1996).

To je ovšem dle mého názoru velice sporné. Záleží na tom, zda chápeme

reprodukci jen jako biologický akt. V tom případě bych s Franklem snad mohla souhlasit.
Z druhé strany přivádění nových životů na svět nikdy není pouze otázka biologická, matka

je se svým dítětem spjata fyzicky i psychicky. Musíme děti také vychovat, postarat se o ně

nikoli pouze materiálně, ale dát jim také lásku, nasměrovat je v životě správným směrem,
naučit je nejenom jak přežít, ale také jak správně žít. To, že člověk o své potomky dál

pečuje, je zčásti instinktivní, z části naučené. Každopádně v něčem takovém cítím
naplňování všech tří kategorií hodnot popsaných právě Viktorem Emanuelem Franklem.

Co víc nás může odvést od sebe, než právě opravdová láska k druhému, kterou mateřská
a otcovská láska je.

Každý se snažíme bojovat proti prázdnotě, nicotě a nesmyslnosti a jednou

z možností jak bojovat, je ona naděje, že i po naší smrti tu něco z nás zůstane a bude žít

dál. Porodit a vychovat děti se mi jeví jako přirozený a relativně dosažitelný způsob, jak
čelit pomíjivosti.
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4 BLÍZKÉ VZTAHY NA KONCI
4.1 Smrt a vztahovost
„Díky mezilidským vztahům získáváme představu o vlastní identitě a díky jejich

ztrátě poznáváme smrt“ (DAVIES, 2007, s. 31). Ztráta někoho blízkého, zpřetrhání
určitého zásadního vztahu, může být zraňující právě proto, že tím zaniká i část z nás.
Blízkost s někým, kdo pro nás je důležitý, nebo koho dokonce milujeme, určitým
způsobem formuje naši vlastní identitu.

Můžeme se na to ovšem dívat i z druhé strany, a to tak, že zemřelý žije dál tím, co

zanechal v srdcích druhých. Na základě toho pak můžeme chápat lásku a vzájemnost jako
jistou formu sebepřesahu. Když někoho milujeme, přestáváme ho milovat po jeho smrti?

Pokud jsme součástí rodiny, jsme její součástí i po své smrti. Vztahy se smrtí jasně a

nenávratně zpřetrhají. Citové vazby, které je doprovázejí, ovšem zůstanou. Pokud
zemřeme, tak již nemůžeme milovat, zmizí celé naše já, jedná se o nebytí, neexistenci. Ale
ti, co zůstali, cítí bolest ze ztráty a tento cit nezaniká. Možná se časem otupí,

přetransformuje, ale opravdu zanikne až jejich vlastní smrtí. Část nás si tedy náš zemřelý
milovaný odnesl s sebou a část z něj zůstává v našich srdcích a žije dál.

DAVIES (2007) rozebírá středověkou církevní i světskou literaturu, ale také

současnou beletrii, která se zabývá právě tématem smutku a ztráty. Upozorňuje nečekaně

i na velmi populární knihu posledního desetiletí, Harryho Pottera J. K. Rowlingové,
a chválí autorku za velmi citlivé a moudré zprostředkování tématu smrti, smutku a utrpení

ze ztráty dětem. Jako příklad, jak s tímto tématem v literatuře pracovat, uvádí stesk po
rodičích u hlavního hrdiny Harryho, jehož snaha vyrovnat se s jejich smrtí se prolíná všemi
sedmi díly. Hovoří konkrétně o scéně z třetího dílu, kdy Harry vidí svého zemřelého otce

a vzbudí to v něm silnou naději na nesmrtelnost. Na chvíli doufá, že zákonitosti
kouzelnického světa přeci jen fungují jinak, že naši milovaní, kteří zemřeli, se nám mohou

vrátit. Ale smrt je jednoduše smrt a to se nemění napříč kulturami, společnostmi,

v dějinách lidstva, a bohužel ani napříč kouzelnickými světy. Později se ukazuje, že Harry
viděl pouze sám sebe při cestě časem.
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Tato pohádková zápletka v sobě nese hlubokou filozofii. Když Harry zjistí, že to

otec nebyl, přichází zklamání. Opět je konfrontován s faktem, že mrtví se nevrátí, což

s sebou ještě ke všemu nese uvědomění, že i naděje na jeho vlastní nesmrtelnost jsou
nulové. Je smutný a cítí se jako hlupák. Moudrý ředitel školy čar a kouzel Brumbál mu ale
dokáže dodat útěchu, která se zakládá na realistických základech, a kterou by zajisté použil
mnohý existenciální terapeut. „A ty si myslíš, že mrtví, které jsme milovali, nás opravdu
mohou někdy opustit? Tvůj otec žije v tobě, Harry, a nejzřetelněji se ti ukazuje právě, když
ho nejvíce potřebuješ“ (cit. dle DAVIESE, 2007, s. 101).

Dokud žijeme, fungujeme ve vztazích. Pokud pociťujeme vztahovost, nejsme

mrtví. GROF (2009) se zabývá zážitky blízkosti smrti a předkládá subjektivní výpovědi

lidí, kteří si prožili klinickou smrt. K výše zmiňovaným skutečnostem mi připadají jako

ilustrativní prožitky herce, kterému lékař musel v rámci operace na několik minut odpojit
srdce od oběhu. Líčí svůj boj se smrtí, která má podobu siluety černé postavy, takto: „Na

kůži jsem cítil dotek jejích ledových rukou a upřeně na mě hleděly prázdné oční důlky.
Znovu jsem soustředil všechny svoje myšlenky na život, abych smrti v této ženské podobě

unikl. Než mne odvezli na operační sál, objal jsem se s manželkou. Nyní mě přízrak mé

ženy přišel zachránit před peklem a odvést mě zpátky do pozemského života. Když se
Simone (jeho manželka) objevila, žena s černým závojem tiše zmizela… Cítil jsem jenom

svěžest a něhu, když mě za ruku vedla zpátky toutéž cestou, jež byla předtím zakletá tou
temnou postavou“(cit. dle GROFA, 2009, 168 – 169). Právě blízký mezilidský vztah byl
tím, co odvedlo člověka prožívajícího klinickou smrt ze spárů smrti zpět k životu.

Já sama jsem v rámci jednoho thanatologického semináře v umělých podmínkách

při psychodramatické technice měla možnost prožít něco vzdáleně podobného. Ležela jsem

pod plachtou a lidé okolo mě (část z nich byli moji přátelé) hráli účastníky mého vlastního
pohřbu. Jejich úkolem bylo připravit a přečíst smuteční řeč, kterou měli vztahovat přímo

k mé osobě. Tomu předcházela delší meditace a následná imaginace k navození pocitu, že
jsem opravdu mrtvá a koná se můj pohřeb. Fyzicky u mne po meditaci opravdu došlo

k jistému uklidnění a svalovému uvolnění, cítila jsem se jako v polospánku. V momentě,
kdy ke mně začaly zdálky doléhat hlasy mých přátel, se ale tento stav určité hibernace

pomalu proměňoval v aktivitu. Začalo to mravenčením konečků prstů a pak se ta energie
nesla celým tělem, až jsem se dostala do velice excitovaného stavu. Vůbec jsem nemohla

jen klidně ležet pod plachtou, lomcoval se mnou pravděpodobně sám život. Zatínala jsem

svaly, mimovolně jsem v rychlém rytmu pohybovala nohama a nakonec jsem musela
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techniku předčasně ukončit. Nešlo to vydržet. Tak silně se mi chtělo rozeběhnout se po

louce, vidět, slyšet, cítit pofukující vítr a vůni květin, skákat vysoko do vzduchu, zhluboka
dýchat a vnímat fyzický život svého těla.

Zpětně si tyto psychofyziologické projevy vysvětluji mimo jiné tím, že hluboké

zklidnění způsobené imaginací vlastní smrti bylo přerušeno právě přirozenou tendencí ke

vztahovosti, která byla podpořena proslovy mých kamarádů adresovanými přímo mě
a demonstrujícími tak náš vztah.

Vztahy nás dokážou přivést zpět k životu i v situacích zoufalství a beznaděje.

Existují situace, kdy může být člověk sám motivován život opustit. Právě ztráta milované

osoby a představa způsobení utrpení člověku, kterého milujeme, nás může donutit

rozhodnutí ještě přezkoumat. Hezky to ilustruje Shakespearův sonet č. 66: „Tired with all
these, from these would I be gone, Save that, to die, I leave my love alone.“ přeložen

Martinem Hilským takto: „Znaven tím vším, já umřel bych tak rád, jen nemuset tu tebe

zanechat“ (SHAKESPEARE, 2012, s. 214–215). K lásce se totiž váže i odpovědnost.
Pokud hovoříme o opravdové lásce, tak ta právě bývá nesobecká, a dokáže překonat
i hrůzu smrti a pocit nesmyslnosti života.

Frankl ve své knize „Člověk hledá smysl“, jejíž první část je autentickým

svědectvím o vlastní zkušenosti z koncentračního tábora, upozorňuje mimo jiné na sílu
lásky. Popisuje, jaký vliv na něj měla představa jeho vlastní ženy, kterou si navodil během
jednoho drsného rána v táboře. Měl pocit, že mu na světě nezbývá téměř nic, a v tom nalezl

naplnění prostřednictvím představy a vnitřního dialogu se svou ženou. V situaci, kdy již

člověk nemůže vytvářet žádné hodnoty, ani je prožívat, je stále schopen lásky, která může
překonat i smrt. „Mé lásce, milující vzpomínce, milujícímu zření její duchovní podoby

nemůže toto vše nic udělat. A kdybych byl tehdy věděl, že moje žena je mrtva, byla by,
myslím, moje duchovní rozmluva s ní stejně silná a naplňující“ (FRANKL, 1994a, s. 30).

Fungující láskyplné vztahy s druhými, blízkost, sounáležitost a příslušnost ke

skupině či komunitě nám pomáhají čelit strachu ze smrti.

4.2 Rodina v procesu umírání
Každý je součástí nějaké rodiny, ať už fungující, nefungující, úplné či neúplné,

a bude její součástí dokonce i po své smrti. Proto je nemožné v procesu umírání pacienta
od jeho rodiny oddělovat.
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Středem poskytované péče je obvykle v našem zdravotnictví pouze pacient a rodina

se opomíjí. Někdy dokonce i samotná rodina upřednostňuje centralizaci pozornosti pouze
na pacienta. Zanedbávání potřeb rodinných příslušníků na úkor pacienta nepomáhá ani jim,
ani samotnému pacientovi. Zdravotníci často péči o pacienta přebírají na úkor rodiny.

Často se můžeme setkat s termínem „náš pacient“, který značí určité majetnické sklony.

Od rodiny se očekává, že se podřídí pravidlům a bude se chovat submisivně. Špatné pojetí
a chápání role rodiny v procesu umírání má vliv na připravenost/nepřipravenost

umírajícího i jeho blízkých na jeho odchod, což dále ovlivňuje emoční stav všech

zúčastněných i zbylé rodiny po úmrtí pacienta. V hospicové péči se na zapojení rodiny
klade velký důraz, je to dokonce jeden z jejích základních principů (PARKES aj., 2007, s.
11–12, s. 95–98).

Rodina je něco, co utvářelo naši osobnost. I když se to některým z nás nelíbí, rodina

je do určité míry součástí nás samotných, nezapřeme ji a také nezměníme. Rodina nás

formuje a jsme na ní minimálně biologicky závislí. Podobně jako bez amputované nohy
bez ní můžeme být, ale cítíme, že jsme ji měli, že nám schází a že není možné nikdy ji
úplně nahradit (PARKES aj., 2007, s. 11–22).

Rodina je podpůrný systém, zdroj bezpečí a jistoty. V rámci rodin fungují určité

vztahy a vazby, do jisté míry vybudované, do jisté míry vrozené a instinktivní. Důležité
jsou primární vztahy, které nám dávají emoční a sociální výbavu do vztahů budoucích.

Prostřednictvím přimknutí k matce a dalších blízkých vztahů v rámci rodiny si budujeme
základní důvěru v bezpečný svět, následně důvěru v sebe sama a v druhé lidi
(MICHALČÁKOVÁ aj., 2011).

Umírání jednoho člena rodiny často odkryje mnohé o vztazích v celé rodině, jak

fungují či nefungují vztahy a vazby mezi jednotlivými členy a umírajícím a mezi členy
navzájem. Je to situace, kdy se mohou projevit negativní emoce a dřívější problémy, ale

také je to příležitost ke změně, růstu a přechodu k adaptivnějším vzorcům chování. S tímto
těžkým úkolem někdy rodiny potřebují pomoci zvenčí.

Strach a zármutek jsou dvě komponenty, které se různě prolínají již při procesu

umírání. U doprovázejících dominuje práce se strachem, u pozůstalých práce se

zármutkem. Strach je reakce na nebezpečí a zármutek reakce na ztrátu. Přijmout fakt, že
někdo blízký odešel, a propracovat se zármutkem a bolestí, které dobu truchlení doprovází,

není snadné. Proto hospice odkazují na psychoterapeutickou pomoc nebo na svépomocné
skupiny pro pozůstalé (PARKES aj., 2007, s. 16–19).
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Problémy umírajícího pacienta během procesu umírání pomalu končí, ale problémy

rodiny zůstávají, a v některých případech, pokud rodina nezvládla přijmout, že jeden její

člen umírá, se mohou ještě kumulovat. Osoby, které jsou s umírajícím v blízkém vztahu,
mohou trpět pocitem viny, jak během doprovázení, tak po smrti nemocného. Mohou se

vinit za to, že zapříčinili jeho onemocnění, že na ně včas nepřišli, že nepohlídali, aby se
lépe léčilo, že si nenašli čas, že toho zkrátka mohli udělat víc. Školený psychoterapeut

nebo duchovní může pomoci takovým pozůstalým vinu pomalu vyvracet pomocí
argumentů, které společně hledají (KÜBLER-ROSSOVÁ, 1993. s. 141–142).

Máme nějaký vnitřní model, vnitřní obraz světa, který si tvoříme již od narození,

můžeme ho pozměňovat, ale málokdy se stane, že bychom ho byli nuceni radikálně

reorganizovat a celý přestavět. Například právě smrt životního partnera může způsobit tuto
reorganizaci, která trvá a je bolestivá. Přetváříme svůj vnitřní svět, svá přesvědčení, třeba

i náboženská, a pracně budujeme nové struktury významu a nové zákonitosti na základě
nové reality. Mrtví ovšem mohou zůstávat ve vzpomínkách jako inspirace. Naučíme se

využívat schopností, o kterých jsme dříve třeba ani nevěděli. Změna navyklého způsobu

myšlení je pracná, ale vede k vnitřnímu růstu a k větší hloubce ve vztazích v rodině i mimo
ni (PARKES aj., 2007, s. 20–22).

KŘIVOHLAVÝ a KACZMARCZYK (1995) upozorňují na nutnost integrace

tématu smrti a umírání do rodiny, včetně malých dětí, které by neměly být od procesu

umírání člena rodiny izolovány, zvláště pokud umírá někdo blízký. Nemají pak možnost
sdílet zármutek, nebo případné smíšené pocity s ostatními a cítí se osamoceny. Nehledě na
to, že přispíváme k tomu, že jednou budou odmítat realitu života v jeho konečnosti.

Doprovázení i truchlení vyžaduje hodně času a energie, ale i na samotný odchod

potřebuje umírající a jeho blízcí čas. Potřebujeme se koncentrovat na sebe sama. Naši

předci, kteří žili v kmenovém uspořádání, si nemohli dovolit umírat po cestě. Až večer když se kmen utábořil - lidé se uložili ke spánku a nastal klid, byl na něco takového

prostor. Stejně tak je tomu se zrozením. Není náhoda, že většina lidí se rodí a umírá v noci
či v brzkých ranních hodinách. Stávalo se to tak již i u našich předků (ŠIKLOVÁ, 2013).
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5 VLASTNÍ VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ
Motivací ke zkoumání prožívání na konci života byla pro mne stáž v hospici, kterou

jsem absolvovala před třemi lety, kdy jsem psala bakalářskou práci na téma hospic. Tam
jsem se tehdy setkala se zvláštním jevem. Pacienti hospice nejenom nebyli smířeni

s terminální prognózou, ale dokonce ani nezařadili její uvědomění do svého prožívání a
myšlení, úplně ji popřeli a vytěsnili. Takových pacientů byla v hospici dokonce většina,
což mě překvapilo. Začala jsem se ptát proč a bylo mi jasné, že u každého člověka to

„proč“ bude jiné. Proto jsem se o pár let později vrátila do hospice zpět a rozhodla se
tématu blíže věnovat i ve své diplomové práci.

Vybrala jsem si právě Hospic Dobrého Pastýře, protože jsou velmi otevření

studentům, mají propracovaný systém dobrovolníků a velký zájem o to, aby se hospic a
vůbec celá jeho myšlenka dostala k širší veřejnosti.

5.1 Cíle výzkumu a výzkumné otázky
Cílem výzkumu bylo zmapovat prožitky umírajících lidí v hospicové péči.

Zajímalo mne, jak se strach ze smrti projevuje ve schopnosti akceptovat takovou situaci, co
všechno má na tuto schopnost vliv a jaké jsou faktory, které napomáhají ke smířlivému
konci. Jak naopak ovlivňuje akceptace vlastní smrti celý proces a co dalšího má na
prožívání na konci vliv.

Na základě toho jsem formulovala výzkumné otázky takto:

VO 1: Uvědomují si pacienti v hospici svou situaci a akceptují terminální

prognózu?

VO 2: Jak souvisí strach ze smrti se schopností akceptovat smrt a umírání?

VO 3: Jaké další faktory souvisejí s akceptací smrti a umírání. Jak se tyto

faktory vzájemně ovlivňují?
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5.2 Výzkumný soubor
5.2.1 Výběr respondentů
Ke kvalitativnímu výzkumu jsem zvolila čtyři pacienty Hospice Dobrého Pastýře

v Čerčanech. Kritéria pro výběr respondentů byla dána zaměřením výzkumu. Nezaměřila
jsem se na demografické a socioekonomické charakteristiky, i když nepopírám jejich vliv

na akceptaci smrti a umírání u hospicových pacientů, ale pro mé účely byly irelevantní.

Zajímalo mě konkrétní prožívání a témata, která vystupují u pacientů v souvislosti
s fenoménem smrtelnosti. Snažila jsem se vybírat takové pacienty, kteří byli otevření,

kongruentní, nestyděli se, měli chuť o svých prožitcích mluvit a sdílet je s druhými lidmi.

Předpokladem pro otevírání takto osobních a do jisté míry intimních témat, jako je právě

například strach ze smrti, je důvěra. Vybírala jsem tedy intuitivně pacienty tak, aby
v rozhovorech s nimi mohl být potenciál k otevírání složitějších osobnějších témat.

Výběr respondentů nebyl jednoduchý. V hospici operujeme vždy s omezeným

časem. Vzhledem k tomu, že jsem nemohla do hospice chodit každý den (docházela jsem

za pacienty dlouhodobě, ale jen dvakrát, posléze jednou týdně), jsem byla nucena cílit více
na pacienty, kteří v hospici pobývali dlouhodoběji, jejichž umírání bylo pomalejší.
Prognóza pacientů se ale mnohdy velmi těžce odhadovala.

Neměla jsem žádné požadavky ohledně věku nebo pohlaví, nechtěla jsem se

zaměřovat na zkoumání případných rozdílů v akceptaci smrti u různých věkových
kategorií nebo u mužů a žen. Zajímalo mě, co je v prožitcích na konci společné všem
pacientům, kteří umírají v hospicové péči.

Charakter výběru do určité míry specifikoval finální soubor respondentů. Často

jsem navštěvovala pacienty, kteří mi byli doporučeni sestrami a ošetřovateli na základě
jejich předpokladu, že tito konkrétní jedinci by mohli mít zájem, protože mají rádi

společnost druhých lidí, fyzicky se cítí lépe, netrpí aktuálně velkými bolestmi a nejsou pod

vlivem silných léků, které mohou způsobovat halucinace. Takový výběr respondentů by se
dal považovat za metodologické úskalí. Vzhledem k tomu, že jsem potřebovala získat

důvěru pacientů, bylo patrné, že tím už se z těch, kteří na něco takového přistoupí, stává
určitá specifická skupina. Není možné tedy říci, že by byl soubor reprezentativní a že by se
výsledky tohoto zkoumání daly generalizovat, což vyplývá již z celkové povahy výzkumu.
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Hledala jsem takové pacienty, kteří nejenom byli svolní účastnit se výzkumu, ale

byli i ochotní se mnou spolupracovat až do konce. Vytvoření přátelské atmosféry a důvěra
pro mne byla zásadní.

Přesto jsem si ale musela stanovit alespoň nějaká obecná kritéria pro výběr

respondentů, která jsem formulovala takto:

1) Pacient musí být buď v terminálním stavu, nebo alespoň v paliativní péči6.

2) Pacient nesmí mít vážnější kognitivní deficity, trpět některou z forem

degenerativních poruch CNS nebo jejím organickým poškozením. Pacient by
měl být schopen vnímat a rozumět tomu, co výzkumník říká. Měl by být
schopný komunikace.

3) Pacient by neměl být zmatený a pod vlivem léků proti bolesti, které mohou

způsobovat halucinace a jiné vnímání reality. Změněné stavy vědomí mohou
být sice přínosné a zdrojem dalších informací o vnitřním světě pacienta ale

nepatří to do mého výzkumu. Potřebuji znát pacienta primárně v jeho střízlivém
vědomém stavu.

5.2.2 Charakteristika respondentů
Nakonec byli mými respondenty tři ženy a jeden muž. Z toho dvě ženy byly starší

osmdesáti let, jedna žena a muž byli ve středním věku.

6

Paliativní a hospicová péče jsou pojmy, které se překrývají, stejně tak paliativní a hospicový
pacient, ovšem pouze v anglosaské literatuře, nikoli však v českém kontextu. Jedním z důvodů je
pravděpodobně systém financování. Hospic je zařízením, kde je ve stejné míře poskytována jak služba
zdravotnická, tak služba sociální. V nemocnici na jednotkách následné péče nebo v léčebnách dlouhodobě
nemocných by měly být poskytovány také obě formy péče, ale v praxi je dostatek peněz pouze na zaplacení a
pokrytí péče zdravotnické. Hospicová péče je tedy paliativní péče, kterou mohou poskytovat pouze hospice.
Pojem paliativní by v tomto chápání byl širší pojem, než pojem hospicový.
Pojmy paliativní a hospicový pacient se ovšem překrývají z hlediska prognózy onemocnění. Jsou to
pacienti, kterým byla ukončena léčba kurativní, a podléhají léčbě paliativní, tedy jsou léčeny již jen důsledky
a nikoli příčiny jejich onemocnění.
Nově se zavádí i pojem terminální pacient, který se na první pohled překrývá s pojmem paliativní
pacient, ale existují i definice, které ho specifikují jako pacienta, kterého od smrti dělí již jen týdny, dny nebo
dokonce hodiny. Je to tedy pacient podléhající paliativní péči, který je již na konci procesu umírání. Pojem je
odvozen od pojmu terminální stádium onemocnění, což je konečné stádium onemocnění, kdy pacientovi
zbývají jen hodiny, dny nebo týdny života. Není tedy jasně stanovena doba či přesná prognóza, kterou
pacient musí mít, aby se dalo říci, že je v terminálním stádiu, ale je zde jasně řečeno, že je to pacient, který už
se konci blíží. Samozřejmě je zároveň paliativní, tedy nepodléhá léčbě kurativní a může být i hospicový,
pokud je v péči lůžkového nebo domácího hospice.
Paliativní pacient je někdo, kdo i přes nevyléčitelné onemocnění a ukončení kurativní neboli
kauzální léčby může žít ještě měsíce, v extrémních případech i roky. Záleží na povaze konkrétního
onemocnění.
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Věkový průměr respondentů přibližně odpovídá průměru všech pacientů, kteří jsou

aktuálně v Hospici Dobrého Pastýře. Genderové rozložení také odpovídá aktuálnímu stavu.

Muži v hospici tvoří přibližně jednu čtvrtinu. Přesto soubor pro malý počet osob není
reprezentativní.

Tab. č. 1. Základní demografické údaje respondentů

Pseudonym

Věk

Povolání

Doba pobytu v hospici

Paní H.

86

Garderobiérka ND

4 měsíce

Paní A.

41

Pokladní

půl roku

Paní V.

84

Učitelka na ZŠ

měsíc

Pan F.

50

Truhlář

tři týdny

Paní H. byla šestaosmdesátiletá dáma s noblesním chováním. Byla stále upravená,

často mívala i nalakované nehty na rukou a nohou. Vždy byla čistě oděna do křiklavých
barev a noční košili měla pokaždé jinou. Pracovala původně jako garderobiérka

v Národním divadle a její práce byla zároveň jejím největším koníčkem. Navrhovala, šila a

připravovala kostýmy během představení. Měla velkou, fungující rodinu. Zdá se, že vztahy
s dcerou, vnoučaty i pravnoučaty byly velmi blízké. Paní H. ráda přijímala návštěvy. Když

mluvila, působilo to, jako kdyby hrála divadlo. Možná byla snad až trochu sebestředná.
Ráda vyprávěla o sobě, o své práci, o dceři a vnoučatech, o manželovi, který zemřel před
třemi lety, a neustále rekapitulovala a hodnotila svou minulost. Rozhovory s ní v určitých

chvílích bývaly velice bilanční. Zřetelně jsem u ní pozorovala tendenci vše si před smrtí
urovnat. K rozhovorům přistupovala otevřeně. Ráda se mnou sdílela své pocity a prožitky.

Paní A. je původem z východního Slovenska, kde má také svou rodinu, ale velkou

část svého života prožila v Čechách. Oslavila v hospici své čtyřicáté první narozeniny. Má
za sebou bouřlivý život. Pochází ze slabších sociálních poměrů a často byla nucena žít na

hranici existenčního minima. V osmnácti letech utekla z domova, kam se pak již nikdy
nevrátila, a žila deset let v Košicích s mužem, se kterým má šestiletého syna. Rozešli se,
protože byl závislý na alkoholu a hazardních hrách. Od té doby žila v Praze na ubytovně se
svým současným přítelem, se kterým má tří a půlletého syna. Umírá předčasně na
onkologické onemocnění. Děti jsou ústředním tématem, především mladší chlapec, se

kterým žila a vychovávala ho, než nastoupila do nemocnice a následně do hospice. O
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chlapce se aktuálně stará přítel sám. Starší chlapec zůstal na Slovensku u rodičů bývalého

přítele a s ním delší dobu není v kontaktu. Vztah s aktuálním přítelem na rozdíl od toho
minulého funguje dobře. Bohužel je to jeden z mála pevných vztahů, které paní A. má.
Vztahy s rodinou jsou velice komplikované a jsou pro ni v procesu umírání druhým

velkým tématem, především pak vztah s matkou, kterou neviděla 18 let. Do hospice paní

A. nastoupila v únoru a ještě stále žije. Během té doby se u ní odehrálo hodně zásadních

vnitřních změn. V Česku neplatila zdravotní pojištění a nemá ani žádné peníze, takže žije
v neustálé nejistotě, že ji z hospice v Čerčanech přesunou do některého z hospiců na
východním Slovensku. To posiluje bezmoc, ve které se často utápí. Já jsem za ní chodila

od začátku jejího pobytu v hospici. Navštěvovala jsem ji pouze já, dobrovolnice a její

přítel. Další důležité téma je pro paní A. samota. Musela jsem si hned zpočátku jasně
vymezit hranice, protože je má tendenci překračovat. Velmi brzy ke mně začala být

otevřená a vylíčila mi celý svůj životní příběh. V průběhu se mnou řešila většinu zásadních
témat, která se týkají jejího umírání.

Paní V. byla vzdělaná, inteligentní paní, která byla do poslední chvíle nezvykle

bystrá. Měla všeobecný rozhled a příjemné vystupování. Byla obklopena velkou rodinou a

měla dokonce již dva pravnuky. Téměř celý svůj život učila na základní škole, dokonce i

v důchodu. Měla svou práci ráda. Když byla nucena skončit úplně, bylo pro ni těžké
zaplnit to prázdné místo a najít si nějakou jinou smysluplnou činnost. Její manžel zemřel

již před deseti lety a v minulém roce zemřela její nejlepší kamarádka, kolegyně z práce. Do
hospice byla převezena z domova týden poté, co v nemocnici v Táboře odmítla operaci

nádoru na játrech. Připadalo jí to jen jako zbytečné trápení. Říkala, že život už má za
sebou, byl dlouhý a naplněný a není nutné ho protahovat. Přemýšlela velice prakticky a
pragmaticky. Závěť měla sepsanou již při nástupu do hospice a hned první den si obstarala
papír a tužku, aby si mohla napsat sama parte. Až v průběhu rozhovorů se rozkrývalo, že

za tím vším není pouze smířenost se smrtí, ale také jistá unavenost životem, což
v osmdesáti čtyřech letech nemusí být nutně chápáno negativně. Tématem paní V. byl

mimo jiné pocit jisté bezprizornosti a zbytečnosti, na základě kterého měla tendenci

devalvovat sebe a svůj život na konci. Nenavštěvovala jsem jí dlouhodobě jako předešlé
dvě respondentky. Viděly jsme se pouze čtyřikrát v průběhu jednoho měsíce, ale v té době

proběhly dva dle mého názoru velmi zásadní rozhovory, díky kterým jsem se rozhodla ji

zařadit jako respondentku s jejím svolením. Byla schopná velice otevřeně mluvit o svém
životě a své smrti.
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Pan F. byl padesátiletý pán, který byl zprvu velice nevrlý. Svolil sice, abych si

k němu přisedla, ale na moje otázky odpovídal skoupě. Za panem F. jsem byla pouze

třikrát, z toho jen dvakrát byl plně při vědomí. Jako jediného z respondentů jsem rozhovor

nezkusila ani jednou nahrát na diktafon, protože si to nepřál. Proto jsem si udělala zápisky
bezprostředně po těchto třech rozhovorech. Rozhodla jsem se ho zařadit jako respondenta

jako jediného muže. Jeho přístup ke smrti a umírání byl opravdu unikátní. Pan F. pracoval

celý život ve dřevozpracujícím průmyslu a to bylo zpočátku to jediné, o čem byl schopný
se mnou hovořit. Byl velice uzavřený a nepříjemný. Později se přece jen více otevřel, a
ukázalo se, že za jeho nepřístupnou maskou je mnoho utrpení. Pan F. měl mladší ženu a s

ní tři malé děti. Když onemocněl rakovinou, vzdal svůj život. Trávil rok po nemocnicích.
Před nástupem do hospice si všechno vyřídil a se všemi se rozloučil. Do hospice přišel

pouze zemřít. Dokonce manželce zakázal, aby ho navštěvovala. Jezdili za ním pouze jeho

rodiče, se kterými jako jedinými nepřerušil kontakt. Se všemi ostatními se rozloučil
předem a některým zmizel ze života již v moment, kdy nastoupil do nemocnice, například
právě svým dětem. Tato disociace sebe s nemocí a sebe bez nemoci, která vede k nutnosti
se úplně izolovat, je velice zvláštní a budu se jí podrobněji věnovat v analýze.

5.2.3 Etické aspekty výzkumu
Všichni respondenti byli požádáni o ústní souhlas se zpracováním dat. Tři ze čtyř

respondentů jsou již po smrti, mám informovaný souhlas od respondentky, která je jako
jediná stále naživu.

Respondenti sice souhlasili se zpracováním dat, ale přesto jim byla představa, že by

rozhovory mohly být zveřejněny v diplomové práci, velmi nepříjemná. Snažím se jejich

přání respektovat v co největším rozsahu, přestože nebo právě proto, že jsou všichni až na
jednoho po smrti.

V přílohách mám úryvky rozhovorů, ze kterých jsem vycházela ve své analýze.

Přikládám jak úryvky z rozhovorů, které jsem si zapisovala během nebo bezprostředně po

skončení rozhovoru, tak ty, které byly přepsány z audiozáznamu. Přímé přepisy
z audiozáznamu jsou v přílohách kurzívou v uvozovkách, zbytek pouze v uvozovkách.
Vzhledem k citlivosti obsahu rozhovorů a samotného tématu a respektu k neformálnímu

přání všech třech respondentů, kteří byli alespoň jednou nahráváni (jeden nebyl nahráván

ani jednou), jsem se rozhodla nepřiložit přepisy rozhovorů, přikládám pouze úryvky, které
dokládají důležitá témata, jež se vykrystalizovala z analýzy.
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5.3 Metodika
Můj výzkum byl kvalitativní, jak už vyplynulo z předchozího, a uskutečnil se

pomocí rozhovorů, které probíhaly v pokojích pacientů, jež jsem s jejich souhlasem
navštěvovala v hospici.

5.3.1 Metoda sběru dat
Začínala jsem v rozhovoru obecnou a otevřenou otázkou na to, jak prožívají

pacienti v hospici své poslední dny a týdny, abych na začátku zkoumání měla dostatek
prostoru a neredukovala subjektivní zkušenosti respondentů. Až posléze jsem se zaměřila
na samotné výzkumné otázky výše formulované.

Vzhledem ke kvalitativní povaze výzkumu je možné strukturovat výzkumné otázky

a cíle zpočátku volněji a zpřesňovat je v průběhu výzkumu. Menší strukturovanost také
vychází z problematiky a zkoumané oblasti.

Předpokládala jsem, že z rozhovorů, které probíhaly s pacienty hospice od února do

července 2016, získám několik témat, která jsou důležitá v prožívání hospicových pacientů
během procesu umírání.

Původně jsem měla v plánu rozhovory s pacienty hospice nahrávat. To se ale

neukázalo jako vhodné a funkční, protože to umírajícím ubíralo na autenticitě a upřímnosti

ke mně a k sobě samým. I když respondent souhlasil s účastí ve výzkumu, svoje odpovědi
pak v momentě, kdy věděl, že je nahráván, pozměňoval.

V průběhu se částečně změnila metoda sběru dat. Původně zvolenou metodou

získávání dat byl polostrukturovaný rozhovor. Zpočátku jsem na pokoje přicházela
s předem připravenými otázkami, které jsem pozměňovala dle potřeb pacienta. Často se

jednalo spíš o polostrukturovaný rozhovor s narativními prvky. Byla položena první
otázka, například: „Jak jste se dostal do hospice? Můžu se vás zeptat, jak probíhal ten

moment, kdy jste se dozvěděl, že další kurativní/kauzální léčba není možná a máte
nastoupit do léčby paliativní, resp. že všechny možnosti klasické léčby jsou vyčerpány a

uzdravení tedy není možné?“ Pacient většinou neodpověděl stručně, ale začal vyprávět a

plynule se dostával i k dalším tématům. Já jsem pak rozhovor pouze směrovala a případně
se doptávala. U některých respondentů jsem si dovolila další otázku a začít tak nové téma,

jiné jsem nechala, ať s tématy přicházejí sami. Řídila jsem se aktuální situací, okolnostmi a
spoléhala na svou intuici.
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Otázky, které se jakkoli týkaly explicitně smrti, se zdály být nevhodné, pokud byly

vyřčeny z mých úst. Právě toto téma je paradoxně v hospici mezi pacienty jistým tabu, se
kterým je snaha bojovat, ale rozhodně ne nátlakem a přímou konfrontací, nýbrž nabídnutím

vhodných podmínek k tomu, aby pacient mohl s tématem sám začít, kdykoli se na to bude
cítit. Tohoto pravidla jsem se držela a z polostrukturovaných rozhovorů s narativními

prvky se pak staly rozhovory neformální nebo rozhovory čistě narativní či

fenomenologické. Čekala jsem na to, s jakými tématy přijde sám pacient. Snažila jsem se
vnímat implicitní náznaky důležitých témat a případně je pomoci pacientovi rozvést.

Většinou jsem se nakonec odpovědí opravdu dočkala. Rozhovory trvaly obvykle

jednu až 3 hodiny. Záznamy jsem si dělala během nebo bezprostředně po rozhovoru. Od
každého respondenta mám k tomu jeden přepsaný audiorozhovor, vyjma pana F.
K používání

rozhovorů se

váží

jistá

omezení.

Během

rozhovorů

jsem

předpokládala, že je respondent schopný reflektovat své zkušenosti a umí formulovat své

postoje, což nemusí být vždy pravda. Zamezit nepřesným informacím jsem se snažila
pomocí kontextu, který jsem mnohdy znala. Dalším takovým omezením je fakt, že se
rozhovor zaměřuje primárně na verbální stránku. Myslím, že u všech čtyř respondentů

nebyl problém s postihováním i komunikace neverbální. Není sice součástí tabulek
používaných při analýze, ale během sběru dat již v zárodku pomohla například
v hodnocení důležitosti a opravdovosti určitých témat.

5.3.2 Metoda analýzy dat a zdůvodnění zvoleného postupu
Tematická analýza je kvalitativní analytická metoda, která není zcela jasně

vymezená. I přesto, že není moc uznávána, často se v psychologii využívá. Je to velice
flexibilní přístup, což je jedním z důvodů, proč jsem se rozhodla použít právě tuto metodu.

Poskytuje možnost bohatě, detailně a komplexně uvažovat o datech. Absence jasných a

stručných pokynů jak tematickou analýzu používat, může být ovšem i nevýhodou7
(BRAUN a CLARKE, 2006).

Tematická analýza je metoda, která pomáhá identifikovat datové vzorce, jejich

konfigurace a témata, jež vystupují z kvalitativních dat. Organizuje a popisuje data v jejich

detailu, ale většinou interpretuje i různé aspekty zkoumaných otázek. Tematická analýza se
liší od jiných analytických metod popisujících kódy a témata prostřednictvím
7

Nevýhodami tematické analýzy se ve zkratce zabývám na konci této kapitoly.
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kvalitativních údajů, jako je například tematická diskursní analýza, tematická analýza

rozkladu, metoda zakotvené teorie a interpretativní fenomenologická analýza (IPA), které
jsou vázané teorií. Například metoda zakotvené teorie a IPA vycházejí z fenomenologické

epistemologie, která v sobě zahrnuje celkově přístup k člověku, návod, jak rozumět lidem
v jejich každodenní realitě, jak porozumět jejich žité zkušenosti takové, jaká je, bez její

redukce, a jak porozumět jednotlivým fenoménům. Tematická analýza oproti tomu není
svázána s žádnými teoretickými rámci. Může být proto použita v různých teoretických

perspektivách a k analýze dat různých problematik. Nevyžaduje podrobnější teoretické
znalosti a je přístupnější zejména pro ty, kteří nemají dostatek zkušeností v kvalitativním

výzkumu. Braun a Clarke ji považují za základ, od kterého se pak začátečník může dostat
k jiným složitějším typům kvalitativní analýzy (BRAUN a CLARKE, 2006).

Existuje více způsobů či verzí tematické analýzy. Verzi volíme dle charakteru

zkoumaného tématu a výzkumných otázek. Můžeme data analyzovat realistickým

esencialistickým způsobem, který informuje o předpokládané realitě projevující se

v datech nebo konstruktivistickým způsobem, který zkoumá, jak je realita pomocí dat
konstruována. Můžeme přistupovat k analýze induktivně (kódy jsou určeny obsahem dat)

nebo deduktivně (kódy jsou určeny existujícími koncepty a teoriemi) a zaměřovat se více
na explicitní nebo implicitní obsah dat (HENDL, 2016, s. 265).

Ve mnou analyzovaném materiálu vznikají kódy a témata z obsahu dat, ale zároveň

z konceptů a předpokladů, která stojí v pozadí dat. Protože jsem pacienty znala, nečerpala

jsem jen ze samotného explicitního obsahu, ale též z toho, jak respondenty znám a
vnímám. Postupovala jsem více induktivně.

Původně jsem zamýšlela používat metodu interpretativní fenomenologické analýzy

(IPA). Když jsem ale zjistila, že většinu zásadních rozhovorů nemohu nahrávat, nebyla

jsem si již tak jistá použitím této metody. Přesto jsem nevěděla, čím ji nahradit, tak jsem

ještě nějakou dobu při ní zůstávala. Mám sice k dispozici přesný obsah rozhovorů
v relativním detailu, ale nejedná se mnohdy o přímé citace. IPA se chlubí právě tím, že

pracuje i s jazykem respondenta a především pak s přesnou ničím neredukovanou výpovědí
respondenta. Kombinuje přístup fenomenologický s interpretacemi. Zkoumá respondenta
nejen prostřednictvím toho, jak ho vnímá výzkumník, ale snaží se též předkládat žitou

zkušenost respondenta, kterou výzkumník neovlivňuje. Jedná se tedy o čistou
neredukovanou žitou zkušenost respondenta (KOSTÍNKOVÁ a ČERMÁK, 2013). Něco
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takového jsem mohla splnit jen zčásti, proto jsem se uchýlila ke snazší a o něco
flexibilnější tematické analýze.

Kvůli citlivosti tématu jsem byla nucena uzpůsobit sběr dat a následně i jejich

analýzu. Přesto jsem ráda, že vůbec existují metody, kterými se dá tak těžce postihnutelná
a vědecky uchopitelná problematika zkoumat.

Tematická analýza má svá omezení a nevýhody. Opomíjí jemné nuance v datech.

Flexibilita metody může způsobit, že nevyhledáme aspekty, na které bychom se měli

koncentrovat primárně. Vyhledávání a verifikace kódu se děje současně a splývá a
výzkumník se nevyjadřuje k jazyku respondenta (HENDL, 2016, s. 275).

Při analýze jsem postupovala dle fází, které popisuje BRAUN a CLARK (2006).

Analyzovala jsem respondenty postupně jednoho po druhém.

Hned na začátku jsem si dvakrát přečetla všechny přepisy a zápisy, které jsem měla

nasbírané. Při druhém čtení jsem již vyčleňovala a oddělovala důležité pasáže od méně
důležitých a úplně nedůležitých a začala jsem generovat první kódy.

Během generování kódů jsem si rovnou zapisovala vybrané úryvky. Kódovala jsem

pouze části rozhovorů, které mi připadaly důležité. Na základě toho jsem si vytvořila

tabulku s kódy a úryvky, které je charakterizují, resp. s vybranými úryvky, které jsou
popsány kódy.

Následně jsem kódy spojovala do vyšších celků a hledala zastřešující témata,

podtémata, která jsem pak až na konci analýzy každého respondenta spojovala do

výsledných témat. Zpětně jsem pak ověřovala, zda tato témata odpovídají kódům a
reformulovala je.

Reformulování témat probíhalo v průběhu celé analýzy na základě hledání

podtémat a témat u ostatních respondentů. Výsledná témata tedy vznikala v průběhu
analýzy všech respondentů. Názvy témat se pozměňovaly a zpřesňovaly.

63

5.4 Předběžná ukázka výstupů z aplikace tematické analýzy
Výstupem jsou dvě tabulky od každého respondenta. Jedna tabulka s úryvky a kódy

a druhá s kódy, podtématy a tématy. Obě tabulky byly zařazeny do příloh. Níže na ukázku
kopíruji vyříznuté části obou typů tabulek.

Tab. č. 2. Úryvky a kódy (vyříznuto z tabulky náležící respondentovi D).
1

2

Úryvky
„Vždyť si nebudeme rozumět. Má vůbec smysl si
povídat? Já jsem Slovák a mluvím slovensky, to
ta vaše generace už nezná.“

Jak jste se dostal do hospice? Můžu se vás
zeptat, jak probíhal ten moment, kdy jste se
dozvěděl, že další kurativní léčba není možná,
resp. že všechny možnosti léčby jsou vyčerpány?
„Hospic jsem si našel sám na internetu. Byl to
ten, co byl nejblíž. A rodiče mi to pomohli zařídit.
Oni mi teď hodně pomohli. Ale jsou z toho teda v
p….. , hlavně máma. Ona to nezvládá. Ta se s tim
nikdy nesmíří. Mně už je to jedno. Já už jsem
všechno odstřihl. Všechno jsem zařídil, všechno
mám vyřízené, závěť jsem napsal, rozloučil se, a
sem jsem přišel už jen zemřít.“
Jen zemřít..
„Jo, jen nechci, aby to bolelo. Bojim se toho,
hrozně. Už teď je mi strašně zle. Kdyby to šlo, tak
bych to skončil hned. Radši bych někde skonal
náhlou smrtí. Ale takhle se rakovina nechová. Ta
vás v tom vyždímá.“

Kódy

Snaha od sebe lidi
odehnat.

Poznámky
Poznámka: Ke konci
rozhovoru mi
prozradil, že mluví
plynuje česky a přešel
do češtiny.

Poznámka
interpretační: Pan F.
chápe hospic opravdu
Rodina - primární
jen jako „dům smrti“
vztahy. Připravenost
a jestli s něčím smrt
odejít, ale strach z
podle něj nesouvisí,
umírání, strach
tak právě s životem.
z bolesti. Nesmíření se
Snaží se tyto dva
situací takovou, jaká je.
neoddělitelné
fenomény striktně
oddělit.

Tab. č. 3. Kódy, podtémata a témata (vyříznuto z tabulky náležící respondentce A).
Kódy

Potřeba znát informace a vědět,
co se s ní děje.
Touha nechat odpovědnost za
svůj život na někom jiném
(nechuť prožívat až do konce,
uvědomovat si).

Péče o manžela a prožívání jeho
proměny.

Pospolitost v rodině, důraz na
rodinu, mezigenerační propojení.
Přesah prostřednictvím potomka.

Podtémata

Téma

Potřeba kontrolovat situaci

Svobodná vůle a
odpovědnost za vlastní
Zřeknutí se odpovědnosti za svůj
život
život

Péče o nemocného manžela
Pospolitost v rodině

Přesah prostřednictvím potomka
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Rodina a blízké vztahy
v procesu umírání

5.5 Výsledky analýzy
Výsledky analýzy budu prezentovat v návaznosti na výzkumné otázky, které jsem

si stanovila na začátku. Zastřešující výzkumná otázka, formulována pro potřeby analýzy
obecněji, zní takto:

Jak prožívají pacienti v hospici své poslední dny a týdny? Co všechno

ovlivňuje prožívání na konci?

Z hlediska úžeji zaměřeného tématu diplomové práce mě zajímaly tyto výzkumné

podotázky:

VO 1: Uvědomují si pacienti v hospici svou situaci a akceptují terminální

prognózu?

VO 2: Jak souvisí strach ze smrti se schopností akceptovat smrt a umírání?

VO 3: Jaké další faktory souvisejí s akceptací smrti a umírání. Jak se tyto

faktory vzájemně ovlivňují?

Výsledky analýzy se ukazují prostřednictvím témat, která jsou pro všechny nebo

jen některé respondenty zásadní. K těmto tématům jsme se s respondenty nejčastěji vraceli,

nebo byly implicitně nejvíce přítomné a dá se konstatovat, že jsou ústředními v jejich
prožívání. Výsledky analýzy jsou tříděny do podkapitol, které odpovídají jednotlivým
tématům.

Jejich výskyt dokládám prostřednictvím vyjádření zkoumaných osob, které v textu

píši kurzívou a odkazuji do příloh na tabulky, kde jsou uvedeny podstatné úryvky
rozhovorů. V závorce za výrokem pacienta v textu je číslo příslušné tabulky, číslo buňky
tabulky a čísla řádků, které byly použity. Pokud za sebou následuje více výroků jednoho

respondenta, je v závorce číslo tabulky pouze za jeho prvním výrokem. Přímá vyjádření,
úryvky z rozhovorů, které byly nahrány a slovo od slova přepsány, jsou v přílohách
napsané kurzívou. Úryvky rozhovorů, které byly v průběhu rozhovoru nebo bezprostředně
po rozhovoru po paměti zapsány, jsou v přílohách pouze v uvozovkách (vyjma
respondenta D).

První a druhou výzkumnou otázku jsem se rozhodla spojit, protože obě otázky

zahrnují stejná témata. Nakonec je tedy těchto 14 témat rozděleno do dvou skupin. Témata

jsem za sebe neřadila dle důležitosti, ale na základě obsahové návaznosti a vzájemné
propojenosti.
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VO 1: Uvědomují si pacienti v hospici svou situaci a akceptují terminální

prognózu? VO 2: Jak souvisí strach ze smrti se schopností akceptovat smrt a umírání?

5.5.1 Strach ze smrti
Strach ze smrti se u pacientů projevuje různým způsobem. Někdy explicitně

popisují, čeho se bojí, a někdy je tento strach přítomen implicitně. V obou případech má

potenciál výrazně ovlivňovat kvalitu života na jeho konci. Jeho podoba a intenzita souvisí
s postojem ke smrti daného jedince, který se většinou formuje v průběhu celého života.
Minulý život a kvalita a hloubka blízkých vztahů mají na strach ze smrti významný vliv.

Jeho povaha, intenzita a schopnost s ním vědomě pracovat pak rozhoduje o tom, jak se
umírající dokáže s přicházející smrtí vyrovnat a připravit se na ni.

Na postoj ke smrti a následně na strach z ní má vliv to, jakým způsobem

respondenti žili, zda mají pocit, že stihli v životě to, co měli, a zda žili tak, jak chtěli. Zda

splnili „životní úkol“, který vidí každý někde jinde, a zda cítí určitý přesah, případně
jednodušeji zda mají pocit, že na světě někdo nebo něco zůstane i po jejich smrti.

„Všechny životní úkoly jsou splněny, tak co tady ještě víc strašit. Mám velkou

rodinu, všichni se u nás mají rádi, jsem dokonce i čerstvě dvojitá prababička. (Usmívá se a

chvilku povídá o jednom z pravnoučat.) Svou práci jsem milovala a dělala dobře a nikdy
jsem se nezaprodala režimu, já jsem si nikdy nenechala nic diktovat, takže já se nemám za

co stydět, já se smrti nebojím“ (tabulka č. 5, buňka 10, řádek 1–7). Za paní H. jsem

docházela dlouhodobě a tento úryvek vybírám právě proto, že je opravdu shrnutím jejího

postoje k životu a ke smrti. Tato paní žila dlouhý, naplněný a dynamický život, nikdy
nepromeškala žádnou příležitost, milovala svou práci a byla obklopena velkou milující
rodinou. Všechno má i stinnou stranu mince, ale rozhodně jsem u paní H. nikdy
nezpozorovala například výčitky svědomí nebo smutek z toho, že něco, co mělo být
uděláno, neudělala.

Vliv minulého života a postoje ke smrti na strach ze smrti by se daly případně

doložit i u paní V. Měla za sebou taktéž dlouhý naplněný život a již neviděla smysl v jeho

konečné fázi. „To ani ne. Měla jsem dobrý život a nemám problém s tím, že z něj odejdu“
(tabulka č. 9, buňka 14, řádek 6–7). Cítila se životem již unavená. „Vy se nebojíte smrti?“

„Ne. To není o nic horší než tohle. Já už jsem si své prožila. Už mě všechno bolí a máloco
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těší.“ (buňka 10, řádek 5–7). „Jsem připravená zemřít, ale nevím, jak na to.“ (buňka 3,
řádek 1).

Strach ze smrti má různé komponenty. Jednou z forem strachu ze smrti, který se

vyskytl u více pacientů, je strach z pomíjivosti, z toho, že se na ně po jejich smrti
zapomene. Může odkazovat právě na chybějící sebepřesah. Z druhé strany člověk může

cítit přesah a pomíjivost zároveň, nikoli v jednom momentu, ale je velice běžné, že se u
pacientů střídají opačné tendence a jejich myšlenky a prožitky jsou někdy velice
ambivalentní.

Paní H.: „Takový úspěch měla, takové slávy, tolik toho odehrála a teď už po ní

neštěkne ani pes. (O jedné nejmenované herečce Národního divadla) Po mě už taky
neštěkne ani pes, ale to je ještě pochopitelný, ale jaktože ani ona, to mi teda nejde do
hlavy“ (tabulka č. 5, buňka 20, řádek 4–7).

Těžce uchopitelným strachem je strach z nicoty, čirý děs z neexistence/nebytí. Není

jednoduché s ním jakkoli pracovat. Pokud pacient nevěří v život posmrtný8, nezbývá mu,
než takovou realitu pouze přijmout.

Paní A: „Bojím se smrti, prostě toho, až umřu. Bojím se toho, že to má opravdu

jednou skončit a to docela brzy. Já si to ani nepředstavím. Je těžký si to připustit, když
mám tak málo roků. Nějak mi to nebral mozek, že v takových letech bych už měla zemřít, to

mě děsí. Ty antidepresiva pomáhají, aby mi to bylo jedno, nemyslím na to tolik, někdy jo,
ale ne permanentně, to je pak špatný…“ (tabulka č. 7, buňka 30, řádek 3–10). V této
ukázce je strach z nebytí umocněn nesmířením se s předčasným odchodem. Pacienti

hospice umírající v mladším věku delší dobu vzdorují a vzpírají se osudu, nebo mají větší

tendence nechápat a popírat, že opravdu umírají. Smrtelná diagnóza je zastihne většinou

opravdu nepřipravené. Vzhledem k pocitu neukončenosti a neuzavřenosti života je pro ně
takové vědomí ještě složitěji představitelné a přijímá se velice těžko.

Další častý strach je strach o blízké osoby, které tu umírající zanechává samotné.

Nejvíce byl patrný u paní A., která umírá (ještě stále je na živu) ve věku 41 let a má dvě
malé děti. „Bojím se, že tu nebudu a nechám tu ty dvě malé děti, že o ně nebude dobře
postaráno.“ (tabulka č. 7, buňka 30, řádek 2–3).

Není tomu ovšem tak, že by nábožensky založení pacienti tento strach neměli. Jejich víra jim
poskytuje útěchu, ale smrti (neexistence a nebytí) se bojí úplně stejně jako pacienti ateističtí.
8
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U paní A. jsem jako u jediné pozorovala strach z fyzické smrti, strach z mrtvého

těla, z přeměny něčeho živého na mrtvé, který je častější u mladších lidí. „To já bych
strašně nechtěla mít pokoj s někým (…) Ale hlavně, víš, co mě děsí? Co když tam budu s

nějakou babičkou, která už na tom bude hodně zle a přes noc zemře. No a teď já tam budu

s mrtvolou, dokud si toho někdo nevšimne. Nee já vim, že nás tu stále obcházejí a hlídají a
že by u toho třeba byl někdo z rodiny, ale jsou i případy, že někdo zemře v klidu sám ve

spánku. Budeme obě spát, ráno se probudím jen já a babičky se nedovolám, protože už je
nějakou dobu mrtvá“ (tabulka č. 7, buňka 46, řádek 1–11).

5.5.2 Popírání a akceptace terminální prognózy na straně
umírajícího

Popírání na straně umírajícího je v určité části procesu umírání velice časté. Není

ničím patologickým. K takové situaci popírání zkrátka patří. Uvědomění a vědomé

zpracování terminální prognózy a její přijetí potřebuje čas, zvláště pokud pacienti se smrtí
nebyli nikdy dřív konfrontováni a nebyla pro ně nikdy tématem. Záleží na tom, jak citlivě
byli na něco takového připravováni a jak lékaři v nemocnici zacházeli s informacemi.

V každém případě je pochopitelné, že první reakce bývá šok a následné popření. Zasáhnou

obranné mechanismy, protože bez nich by se takový pacient pravděpodobně psychicky
zhroutil. Zajímavé je zkoumat, jak s informací pacient nadále pracuje, a zda existují vlivy,
které popírání podporují. Popření nemusí být nutně fáze, jak ji popisuje Kübler-Rossová,

může to být určitý stav, ke kterému je možné se vracet. Pacienti mají například sklon
popírat či akceptovat smrt jen v některých situacích a jen nějakou dobu. Prožívání
umírajících je velice dynamické a plné různých ambivalencí a především neustálých
krátkodobých, dlouhodobých, vratných a nevratných změn.

Paní H.: „Představ si, stejný příznaky jako mám teď já, měla i Dana, co tu

byla..bolení žaludku, motá se s tebou svět, celá ta cimra, vysloveně se ti chce zvracet..

Dana to měla taky, měli jet do Varů a nemohla právě kvůli tomu..nějak to teď řádí..“
(tabulka č. 5, buňka 27, řádek 1–5). Zčásti je v tomto případě na vině onkologické

onemocnění, zčásti se jedná o vedlejší účinky léků proti bolesti. Většinou pacienti vnímají

tyto tělesné změny a v některých případech dochází k rozkrývání zásadních témat, protože
začínají pociťovat, že opravdu odcházejí. Paní H. se chytá zástupného, méně děsícího
vysvětlení, že se nakazila střevní virózou.

68

Jako příklad přijetí vybírám úryvek z rozhovoru s paní A., u které se během

několika měsíců několikrát vystřídalo popírání, s uvědomováním přicházející smrti a
z toho vyvěrající depresí a s následným přijetím. Přijetí ovšem netrvalo dlouho a postupně

se opět vrátila k popírání své situace, ne ovšem v takové míře jako na začátku. Například

doufala v prodloužení života, které reálně není možné. Zásadní změny v jejím prožívání
způsobovala medikace, která byla pravděpodobně důvodem, proč o zásadních tématech
často mluvila bez větších emocí.

Paní A.: „Nemůžeme se zabývat tím, že nebudem. Ještě nějaké dny mám, tak je chci

prožít. To mi tady říkali, že se nemám ještě psychicky položit, že mě ještě třeba čeká něco
pěkného. To by pak mohli vlastně všichni lidé takto život opustit. Protože každého z nás to

čeká. Jak se člověk narodí, tak musí i zemřít. A čeká to každého, ať je mladý nebo starý, to
nikdo neví. Může to přijít kdykoli. Někdo umře, když je mu dvacet, někdo ve třiceti, někdo

v padesáti a někdo má tak tuhý kořínek, že přežije i svoje děti. Každý člověk má ve svém
osudu vepsané, jak dlouho tady bude, a nic s tím neudělá, to prostě neovlivní. Něco ovlivnit

jde a něco ne“ (tabulka č. 7, buňka 31, 6–18). Zdá se, že je smířena s tím, že člověk je tvor

smrtelný a dokonce si uvědomujeme, že smrt k životu patří. Můžeme umřít od té chvíle,
kdy se narodíme. Paní A., která má pouze základní vzdělání, s trochou nadsázky předkládá
jednoduše některé z myšlenek, které složitě popisuje Martin Heidegger v knize Bytí a čas.

Je za nimi jednoduchý způsob přemýšlení, a přesto jsou velice pravdivé. Uvědomuje si, že
každý člověk může zemřít prakticky kdykoli, že smrt je součástí našeho bytí. Přesto, když

jmenovala příklady, vynechala právě svůj věk. Jako kdyby se ze všech těch výše
zmíněných zákonitostí chtěla podvědomě vyřadit.

5.5.3 Popírání a akceptace terminální prognózy na straně blízkých
osob

Mechanismy popírání situace blízkými osobami jsou podobné jako u popírání

umírajícího. Na to, jakým způsobem bude probíhat pacientovo vyrovnávání se s terminální

prognózou, má velký vliv postoj jeho blízkých k situaci, že umírá, a postoj k jejich vlastní

smrti. Popírající příbuzní někdy dokážou umírajícímu velice znesnadnit tento již tak
nelehký proces. Buď povzbuzují jeho vlastní popírání a nevedou ho k adaptabilnějším
vyrovnávacím strategiím, anebo umírajícímu přidávají ještě o starost navíc. Kromě svých

pocitů musí ještě pečovat o pocity svých blízkých. Třetí možností je, že umírající akceptuje
svou prognózu a přicházející smrt, snaží se s tím vyrovnat, ale je na to sám. Nemá s kým
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své prožitky sdílet, protože jeho blízcí jim pravděpodobně nebudou rozumět, když
neakceptují celkově situaci. Umírající je tím uvržen do izolace a propast mezi ním a jeho
blízkými se prohlubuje, i když jsou si fyzicky třeba stále na blízku.

Dokládám úryvky z rozhovorů s paní A., ale popírání na straně rodinných

příslušníků bylo patrné i u dalších respondentů. Doktoři toho navykládají, říkal mi. Není

vše tak černé, jak se na první pohled zdá...“ (tabulka č. 7, buňka 8, řádek 8–9). „Když jsem
matce volala ještě tenkrát z nemocnice, že mám rakovinu, tak ona na to zareagovala, jako
kdybych jí řekla, že mě bolí zuby. Řekla jen hmmm a začala mluvit o něčem jiném“ (buňka
37, řádek 4–7). Samozřejmě taková reakce by se dala vysvětlit i hlubokou ignorancí, ale
vzhledem k tomu, jak se pak dále vyvíjel vztah paní A. a její matky, předpokládám, že se

spíš jedná o ukázkové popírání. Taková zpráva byla pro matku paní A. naprosto
nestravitelná, tak ji úplně vytěsnila, tu informaci k sobě vůbec nepustila.

5.5.4 Smlouvání („ještě ne“)
Smlouvání je opět běžným jevem, který můžeme na cestě ke smíření se smrtí u

pacientů potkat. Tendence smlouvat snižuje úzkost ze smrti, minimálně na nějaký čas.

Většinou se jedná o snahu vzepřít se neúprosnému času, zastavit ho anebo prodloužit.
Smlouvání je charakteristické falešnými nadějemi na prodloužení života. Smlouvající
člověk již chápe, v jaké je situaci a má vědomě zpracované, že umírá, přesto by byl rád,

kdyby to přece jen bylo trochu jinak. Doufá, že lékař neměl pravdu, že to s ním není tak
zlé. I když je stádium onemocnění terminální, on ještě bude bojovat a bude tu o něco déle

než jiní, protože moderní medicína se může mýlit. Takový přístup nutně nemusí být na

škodu, zvláště u mladších ročníku je pochopitelný, ale záleží na míře. Smlouvání může
přerůst až k popírání. Všechny tyto stavy se stále prolínají, snad se mohou i vyskytovat
současně.

Nejvíce jsem smlouvání pozorovala u paní A., která umírá předčasně a ještě by

toho v životě potřebovala hodně stihnout. „Mně se ještě nechce, vždyť mám teprve čtyřicet

let života za sebou, to není čas na umírání. Kdyby tak šlo mít jen o pár let navíc na
dovychování dětí. Kdybych toho mladšího alespoň ještě mohla doprovodit do první třídy
(Plačtivě)“ (tabulka č. 7, buňka 42, řádek 1–5). „Přece nikdo nemůže vědět s jistotou, co
bude. Doktoři toho vědí spoustu, ale lidské tělo je nevyzpytatelné. A dokud mě zatím nic
nebolí, tak je to dobré“ (buňka 41, řádek 1–3).
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5.5.5 Hněv
Proč právě já a ne někdo jiný? Proč já musím zemřít, když ostatní žijí? Proč moji

blízcí zůstanou sami a jiní lidé, kteří nikoho nikdy neztratili, si toho vůbec neváží? Proč si

vůbec lidé neváží, že jsou zdraví a můžou žít? Takové otázky více či méně explicitně
vyjádřené provázely téměř všechny pacienty hospice, které jsem potkala během půlroční

stáže. Hněv je přítomný v průběhu celého procesu umírání, v některých obdobích více,
v některých méně, v některých vůbec, u některých pacientů více a u jiných méně. Hněv
souvisí s pocitem nepochopení ze strany okolí. Zakládá se většinou na domněnce (do určité

míry správné), že ostatní nemohou pochopit prožitky umírajícího, protože oni jsou zdraví a
neumírají, zatímco on ano. Bývá doprovázen pocitem nespravedlnosti. Někdy je hněv a

s ním spojená agrese uvědomovaný, někdy ne. Může se projevovat jak implicitně, tak

otevřenou agresí vůči okolí. Vyskytuje se v podobě zlosti na celý svět nebo se zlost naopak
může centrovat jen na jednu osobu, včetně sebe.

Paní A.:„A dneska tu u mě byl zas ten doktor, co ho nemám ráda. On se tak

zvláštně tváří vždycky, prostě je mi tak nesympatickej, nepříjemnej. Já chci, aby za mnou
chodil někdo jiný. Vždycky se děsim momentu, kdy příjde. Je to pro mě jako kdyby smrt
vstoupila do dvěří. Brrrr“ (tabulka č. 7, buňka 43, řádek 1–5). S nejmenovaným lékařem
nikdo jiný z pacientů problém neměl. Paní A. je jinak velice přátelská. Hospicový lékař byl

první, kdo jí řekl plnou pravdu ohledně její prognózy a ona celkem logicky všechen hněv
od té doby centruje na něj. Ulevuje si tak od psychické bolesti, kterou pravda způsobila.

Paní A.: „Nechápu, proč to těm úřadům tak trvá. (Přítel odjel na Slovensko vyřídit

znovu vystavení platební karty.) Člověk tady umírá, no nezbývá mi zrovna moc času, a jim
trvá tři týdny vybavit jednu blbou kartičku“ (tabulka č. 7, buňka 58, řádek 1–4).

Hněv může být směřovaný na jednu osobu, více osob, skupinu lidí, na blízké osoby

anebo neznámé lidi. Někdy se dá vypátrat příčina, proč je zaměřen zrovna určitým
směrem. Někdy se může jednat jen o všeobecnou zahořklost a podrážděnost.

Pan F.: „Nejvíce tam bylo mladých holek s rakovinou vaječníku. No jo, to maj

z toho života, jakej vedly. Ono je to promiskuitní, šuká to kde s kým, a pak se divěj. Běhali

tam s nahatýma zadkama, protože nemohly nosit kalhotky. Chuděry. Ale stejně si za to

můžou samy“ (tabulka č. 11, buňka 10, řádek 2–7). Takový soud je zarážející; jednak něco
takového pravděpodobně vůbec není pravda, jednak i kdyby byla, očekávala bych na tomto

místě spíš lítost. Zajímavé je, že sám pan F. nežil v tomto ohledu zrovna příkladně.
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Předpokládám, že tato reakce vychází právě ze situace, ve které se nachází. Vyrovnává se s

prognózou a blížící se smrtí. Nebylo by to poprvé, co jsem byla svědkem sebeobviňování
nebo obviňování druhých, že si způsobili nemoc sami.

VO 3: Jaké další faktory souvisejí s akceptací smrti a umírání. Jak se tyto faktory

vzájemně ovlivňují?

Níže zmiňovaná témata vyplynula z analýzy jako důležitá v prožívání pacientů na

konci. Všechny ovlivňují kvalitu života na konci. Není pravděpodobně potřeba opakovat,

že se lépe umírá, když se člověk cítí hodnotně, přijal svou nemoc a sebe s nemocí, není
izolován od svých milovaných, není mu sebrán pocit důstojnosti, má stále svobodou vůli a

zodpovědnost za svůj život, nemá strach z umírání a bolesti, vidí smysl v životě na konci a

umírá v kruhu svých blízkých, kteří jsou podporující a přijímající. Všechna tato témata
korelují s akceptací smrti a umírání v tom nejširším slova smyslu. Někdy je těžké určit, co

je příčina a co následek. Přijetí přicházející smrti a připravenost odejít jsou ovlivňovány
níže zmiňovanými faktory, ale zároveň postoj ke své vlastní smrtí a její akceptace
umožňují, aby se ideály dobrého umírání mohly začít naplňovat.

5.5.6 Izolace a vzdálenost (samota)
Výše jsem hovořila o tom, že na popírání terminální prognózy a vůbec smrti má

vliv mimo jiné postoj příbuzných a dalších blízkých osob pacienta. Pokud nastane situace,

že pacient svou smrtelnou prognózu přijímá, nebo se o to alespoň snaží a jeho blízcí ji
popírají, může to mezi nimi vytvořit náhlou propast nebo se od sebe budou pomalu
vzdalovat. Pokud nejsou se situací obeznámeni, jako tomu bylo u přátel paní A., propast

ani nemusí vzniknout, je tam již od začátku. Umírající má pocit, že patří do jiného světa,

jeho vnímání reality je úplně jiné. Izolace je umocněna přístupem společnosti k umírání a k
umírajícím. Stále ještě u většiny lidí panuje tabuizovaný postoj ke smrti a umírající lidé
nejsou integrovaní mezi zdravé lidi a jsou odsouváni na okraj.

Umírajícím člověkem vnímanou vzdálenost dokládají úryvky z rozhovorů s paní

A., kterou odradily od kontaktu s přáteli právě jejich reakce a strach z nepřijetí na základě

změny zevnějšku. „Našla jsem jich tam hodně (na facebooku), i z dětství, ale nemám chuť
se k nich hlásit. Co jim povim? Že jsem v hospici a mám rakovinu? Nechce se mi jim to

vysvětlovat. Jsem ráda, že si píšeme s bráchou, to mi stačí“ (tabulka č. 7, buňka 17, řádek
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2–5). Paní A. zvažovala kontaktovat své staré přátele přes facebook, ale na základě
počátečních reakcí, které se všechny zakládaly na tom, že to nesmí vzdávat, a že se lékaři
určitě mýlí, si to rozmyslela. Sama si prošla popíráním, kdy tomu, co jí bylo řečeno,

nevěřila, nebo to dokonce odmítala slyšet a vytěsnila. Přijímání prognózy byl a je bolestivý
proces a nechtělo se jí absolvovat ho znovu od začátku se svými přáteli. Několik let jsme
spolu dělaly, moc jsme si rozuměly. Dalo by se s ní spojit, ale mně se prostě nechce. Já
mám strach, že by mi zas říkala, ať to nevzdávám, že to určitě nemůže být pravda, že by to

prostě nepřijala a co já pak s tim.. (buňka 18, řádek 13–17). „Ano, ale nedovedu si prostě

představit, jak by zareagovala, kdyby mě viděla v takové pozici. Bojim se, že by to
neunesla..“ (buňka 20, řádek 2–4).

Odříznutí od blízkých se v jemnějších náznacích dalo pozorovat i u paní V., která

měla pocit, že už život běží dál bez ní, že už je pro své blízké nedůležitá a na světě
bezprostorní. „Oni mají svoje starosti, mají toho hodně v práci a ještě by je měla zdržovat

nějaká bába na smrtelný posteli. Už jsem prostě za zenitem. Tohle už se mě netýká“
(tabulka č. 9, buňka 8, řádek 10–13).

U pana F. je izolace jedno z jeho největších témat, ale má jiné příčiny. Pro něj život

skončil v momentu, kdy mu v nemocnici sdělili příčiny jeho potíží. Izoloval se nejenom od

světa zdravých lidí, ale také od přátel a rodiny. „No a tam mi to řekli.. že mam raka. Tim se
všechno rozpadlo. Najednou jsem se ocitl někde jinde než zbytek světa“ (tabulka č. 11,

buňka 3, řádek 8–10). S nástupem do hospice se odstřihl dokonce i od těch nejbližších, ve
snaze je ochránit před utrpením, před realitou takovou, jaká je. Navzdory tomu, že někteří
z nich by s ním byli rádi až do konce. „Nechci hlavně nikomu ublížit! Řekl jsem ženě, ať

mě nenavštěvuje, že jí to zakazuju. S dětmi si nechci ani zavolat, ty se toho snažíme úplně
uchránit“ (buňka 19, řádek 1–3). „Viděl jsem je naposledy v nemocnici, ale v době, kdy

jsem vypadal ještě docela normálně. Nechci, aby si tohle prožili, aby mě viděli. Nechci,
aby trpěli. Nesmí se to dozvědět!“ (buňka 18, řádek 7–10). Za jeho potřebou přerušit se

všemi kontakt může být jeho vlastní nesmířenost se situací. Konfrontace blízkých
s realitou blížícího se konce by jistě byla i konfrontace jeho samotného s neúprosnou

pravdou. Pan F. nepopíral fakt, že umírá, on jej spíš odmítal, zkrátka s ním nesouhlasil.

Dokud fungujeme ve vztazích, jsme ještě naživu, a naše vztahovost zmizí až naší smrtí.
Když uvažujeme o vztazích, jako o něčem, co člověka odvádí od smrti, zdá se, že se tímto
krokem pan F. rozhodl nechat zemřít svou duši o něco dříve než své tělo. To by pak

znamenalo, že neodmítal smrt, ale odmítal život, odmítal život na konci. „..oni (rodiče)
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volají každý den a ob den sem jezdí. Jsou jediní. Ženě jsem to zakázal a děti nevědí, že

umírám, a žádné z kamarádů už vidět nechci. Buď o ně už nestojím anebo, s těmi
nejbližšími, jsem se rozloučil, něž jsem šel do hospice“ (buňka 13, řádek 2–6).

5.5.7 Přijímání sebe včetně nemoci a pocit vlastní hodnoty
S izolací a osaměním se pojí pocit vlastní hodnoty, kterou mají pacienti v životě na

konci tendenci ztrácet. Nepřijímají sebe se všemi omezeními a změnami. V některých

případech dokonce dochází ke striktnímu oddělení „já“ s nemocí a „já“ bez nemoci. Pokud
si pacient nechce připustit, že je opravdu nemocný, následně si pak bude těžko připouštět,

že umírá. Přijetí diagnózy je předpokladem k tomu, aby byl následně pacient schopný
uvědomit si a vyrovnávat se s terminální prognózou a jistotou brzké smrti. Pacient přijímá,
že je nemocný, ale nepřijímá, že je to ještě stále on. Jakoby se odstřihne se od procesu.

Ztráta vlastního „já“ nebo jeho rozdělení na zdravé „já“ a nemocné umírající „já“
v některých případech vede k výše zmiňované izolaci.

V případě dvou mých respondentů tomu tak bylo. V jednom z případů dokonce

došlo i k záměrné fyzické izolaci. Pan F.: „Nechci, aby to viděla, aby mě takhle viděla.

Chci, aby si mě pamatovala takovýho, jaký jsem byl dřív. Ona plakala, ale já měl jasno.
Mám strach, že by to nezvládla. Ona si mě pamatuje jinak. A jsem za to rád“ (tabulka č.
11, buňka, řádek 7–11).

Strach z reakce druhých lidí a z odmítnutí ilustruje ukázka z rozhovoru s paní A.,

kterou nemoc fyzicky výrazně změnila. „Oni mě Terezko znají jinak. Byla jsem pěkná, vždy

hezky namalovaná, kudrnaté dlouhé vlasy, upravená, úzké rifle, kozačky, uplně v jiném
světle mě poznali, to by je zděsilo..“ (tabulka č. 7, buňka 21, řádek 2–5). K fyzickým

změnám se váže negativní sebehodnocení. Právě nepřijetí sebe sama takové, jaká je, a
strach z nepřijetí druhých lidí, vedl paní A. k izolaci od svých přátel.

Fyzické změny a omezení mohou vést jako u paní H. k disociaci těla a duše. Tělo je

pro ni jen schránka, ve které je uvězněna. „Víš já si někdy nejsem tak úplně jistá, zda tohle
jsem ještě já. To, co vidíš před sebou, to už je jen tělo, tělo neschopný nic dělat, tělo, který
nefunguje. Jen schránka“ (tabulka č. 5, buňka 5, řádek 1–3).

Strach ze změn fyzických je doprovázen strachem ze změn psychických a

v krajních případech i strachem ze ztráty já. Pocit ztráty sebe sama, resp. strach ze ztráty

sebe sama, je ilustrován v ukázce z rozhovoru s panem F. „Já už jsem víc mrtvola než
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člověk. A bude to ještě horší. Za chvíli už ani nebudu vědět, co říkám a dělám“ (tabulka č.
11, buňka 7, řádek 4–6). „Chtěl jsem se rozloučit v moment, kdy jsem to ještě já. Nechci,
aby tohle kdokoli z mých blízkých viděl“ (buňka 18, řádek 2–4).

Negativní sebehodnocení a postupná ztráta vlastní hodnoty je častým projevem na

konci. Záleží na míře fyzických omezení, na věku, osobnostních předpokladech přijímat
takové změny, na rodině a dalších blízkých osobách, které pacienta obklopují, zda jsou
schopny umírajícího přijímat opravdu s jeho nemocí takového, jaký je, a dodávat mu pocit,

že i přes to všechno ho mají stále stejně rádi a jeho život má hodnotu. Záleží také na
předešlém životním stylu a žebříčku hodnot umírajícího.

Paní A.: „Já tady zemřu a nikdo si toho nevšimne, naopak to bude ulehčení, protože

jsem všude jen na obtíž. A už zase nemůžu chodit na záchod, tak to bolí, to je tak
nepříjemný“ (tabulka č. 7, buňka 50, řádek 1–5). Pocit, že se vnucuje a je na obtíž, vznikl u

paní A. na základě finančních omezení, díky kterým byla v hospici jen „na dobré slovo“. Je
možné, že to na její sebehodnocení mělo větší dopad než samotná situace umírání.

U paní V. převládal pocit bezprizornosti a zbytečnosti. Nevnímala svůj život nadále

jako hodnotný. Neviděla smysl v životě na konci, protože se již necítila užitečná a potřebná

pro své okolí. Manžel i nejlepší kamarádka byli po smrti a její děti a vnoučata již měly
svých starostí dost a na babičku málo času. „Ale joooo, to oni přijdou na návštěvu, jsou to

hodné děti, ale já už jim nemám co dát. Už mám všechno za sebou… Nepřipadám si, že
jsem to ještě stále já, zábava už se mnou opravdu není a co si tak ze mě kdo může vzít“

(tabulka č. 9, buňka 8, řádek 4–10). „Nooo jo.. To je od vás hezký. (Odmlčela se) Ale stejně
mi nevymluvíte, že už tady nemám co pohledávat“ (buňka 9, řádek 5–7).

Pocit užitečnosti je důležitý. Nemohoucím pacientům velice pomáhá, když objeví

činnost, kterou mohou dělat, když mají pocit, že jsou ještě schopni něčím přispět, že ještě
něco přeci něco dokážou. Paní A.: „Já ti odpovídám a mám pocit, že ti pomáhám. No vůbec

mě to nerozhazuje. Když jsme se dřív bavily o takových tématech, tak jsem plakala, teď mě

to nerozhazuje. To je zvláštní. Asi že mám v hlavě, že to dělám proto, abych ti pomohla.
Mám dobrý pocit, že i z takové pozice můžu ještě něčím přispět, že ještě i já mohu někomu
pomoci, já taková nemohoucí. Další otázku máš?“ (tabulka č. 7, buňka 33, řádek 1–7).
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5.5.8 Důstojnost
S pocitem vlastní hodnoty, bezprizornosti a nicotnosti nebo naopak užitečnosti a

jedinečnosti se pojí téma důstojnosti a strach ze ztráty důstojnosti. Posilování pocitu vlastní
hodnoty a snaha o co největší zachování samostatnosti, svobodné vůle a odpovědnosti

pomáhá k důstojnému životu na konci. Pokud pacient není již soběstačný, neměl by se

kvůli tomu cítit méněcenně. Pokud bude mít možnost o sobě dál rozhodovat,

pravděpodobně to v něm posílí pocit kompetence, který jde ruku v ruce s pozitivním
sebehodnocením. Bohužel i ta nejlepší péče nezařídí, aby byli lidé soběstační a měli vládu

nad svým tělem a rozumem až do konce. Dá se ovšem pracovat se sebepojetím umírajících
a zařídit co nejlepší a nejdůstojnější podmínky.

Strach ze ztráty důstojnosti byl úplně nejznatelnější u paní H., proto ho budu

dokládat na jejím příkladu. Ostatní jej nevyjadřovali tak explicitně a neproplétal se u nich
všemi ostatními tématy jako zde. „To je ti taková hrůza. Představ si, že se jdu za noc třeba

osmkrát osprchovat. Nikoho na to nevolám. Já vím, že pak sem tam spadnu, ale to bych
potřebovala jednoho ošetřovatele, který by tu byl jen kvůli mně a to nejde! Já prostě
nejsem schopná to nechat být. Potřebuji se cítit čistě. Ještěže mám soukromí a svůj pokoj“

(tabulka č. 5, buňka 1, řádek 1–6). On byl zas incident včera. Jsme se málem pohádali.
Musím chodit pod dozorem. Já jsem říkala, co bych chodila pod dozorem.. (Odmlčela se)
Je to blbý v tom, že člověk holt není svůj. A ještě mě budou vodit na hajzl, ty čtyři kroky
tadyhle..to je příšerný..“ (buňka 22, řádek 1–5).

Paní H. často a hodně mluvila o tělesném dění kvůli povaze svého onemocnění,

které bylo velmi dehonestující vzhledem k tomu, že neudržela moč a stolici. Je paradoxní,

že něco takového postihlo zrovna tuto noblesní dámu, pro kterou je zevnějšek a

vystupování velice důležité. Podtéma, které zde vystupuje, je soběstačnost a závislost na

druhých lidech. I když byla tato paní již velice slabá, vždy se zarputile snažila všechno
zvládnout sama a utvrdit sama sebe v tom, že to zvládne. Vzhledem ke své povaze a stylu

života byla zvyklá si vždycky všechno udělat sama. Říkat si o pomoc by pro ni bylo
ponižující. Závislost na druhých lidech pro ni byla utrpením. Silné tendence mít vlastní

život ve svých rukou se na konci projevovaly ještě více. Děsila ji ztráta soběstačnosti a
také sebekontroly. Nechtěla, aby se v očích druhých změnila tak jako se v jejích očích

změnil její manžel, o kterého se několik let starala, protože byl již nemohoucí. Paní H.:
„To už nebyl ten muž, jakého jsem znala dříve. Byl tak neschopný. Nedokázal se již ani

sám obout. Já jsem to samozřejmě všechno dělala, ale bylo mi líto, že už nic nemůže.
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Vzpomínala jsem na to, jaký byl zamlada a už jsem si to skoro ani nemohla vybavit. Někdy

to bylo, jako kdybych žila s někým jiným, než koho jsem si před těmi šedesáti lety brala. To
stáří je hrozná věc. A když je člověk nemohoucí, tak tuplem… Nechci, aby někdo takto
musel pečovat o mě“ (tabulka č. 5, buňka 4, řádek 1–12).

5.5.9 Svobodná vůle a odpovědnost za vlastní život
Toto téma částečně souvisí s pocitem vlastní hodnoty a důstojnosti. Možná by se

dalo chápat pouze jako podtéma, ale vzhledem k tomu, že se jedná o jeden z principů

hospicové péče, jej zařazuji. Citát níže dokládá, že se nejedná pouze o vnější podmínky,
které rozhodují o tom, zda mají pacienti stále svobodnou vůli anebo je jim „odebrána“.

Záměrně svobodnou vůli dávám dohromady se zodpovědností, která vždy tíží. Proto se
někdy děje, že mají vyčerpaní pacienti tendenci se jí zříkat sami, i za cenu ztráty svobody.

Paní H.: „Víš, jak jsem mluvila o té prasklé cévce v mozku. Mám teď takové tlaky v

hlavě, až se mi tam něco utrhne, udělá to rup a já budu z minuty na minutu blbec..a mně se

uleví. Pak už mi to všechno může být jedno. To už budou řešit ty okolo mě, už to nebude

můj problém“ (tabulka č. 5, buňka 17, řádek 3–8). Paní H. měla strach, že se změní fyzicky
a psychicky, že ztratí sebekontrolu a vlastní „já“, ale zároveň si někdy přála, aby si takové

změny již nebyla schopná uvědomovat. Často mluvila o tom, že závidí lidem
s degenerativním onemocněním, protože - ač tito sebe sama opravdu do jisté míry ztratili si to již neuvědomují a bolí to tak maximálně jejich blízké, nikoli je samotné. V jejích

tvrzeních byla znát jistá ambivalence. Z jedné strany se bojí toho, že to již nebude ona,
z druhé strany u jakékoli takové změny nechce být duchem přítomna. Někdy popírá, že za

jisté věci je zodpovědná a může je řídit ona sama. Ráda by se zřekla zodpovědnosti za svůj

život, protože je již unavená ze současného života s tolika omezeními. To stojí hodně
psychického úsilí.

Zajímavým příkladem je reakce paní V., která potřebovala, podobně jako paní H.,

držet otěže a mít osud ve vlastních rukou. Myslím, že se jí to nakonec docela povedlo.

Měla překvapivě jasnou představu o své smrti, jak by chtěla ideálně zemřít, a z velké části
se jí tato představa naplnila. U ní bylo ovšem atypické, že chtěla mít kontrolu i nad tím, co

se bude dít po její smrti. Na to většina lidí v hospici nemyslí. Sepsala si velmi poctivě
závěť, a když nastoupila do hospice, tak si vlastnoručně napsala i parte. Nechtěla, aby za ni

cokoli rozhodoval někdo jiný. Byla smířena s tím, že život bude běžet dál i bez ní, ale
dokud žije, bude o sobě a svých věcech rozhodovat sama.
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Paní V.: „Napsala jsem si závěť. Moc času nezbývá a ujistilo mě to, že se po mé

smrti nebude dít něco, co já nechci. No to je vždycky dobré, já bych si to ráda urovnala“

(tabulka č. 9, buňka 1, řádek 1–3). „Chtěla bych mít jistotu, co se se mnou bude dít, až
bude po všem. Já bych byla hrozně nerada, kdyby mi to vymýšlel někdo jiný (parte) a
napsal tam nějaký krávoviny, který já tam nechci. Takhle tam budu mít přesně to, co chci,
teda doufám. Takový parte je důležitá věc“ (buňka 11, řádek 4 – 8).

5.5.10 Fyzická omezení a postupná ztráta možností
Nezbytnost opustit dřívější možnosti pro fyzické omezení je velké téma nejenom

pro umírající, ale týká se také všech lidí vysokého věku, a to nejenom v příslušných

zařízeních, ale i v domácí péči. V teoretické části práce upozorňuji na tři kategorie hodnot
Viktora Emanuela Frankla, které je nebo není možné naplňovat. Pokud nemohou pacienti
hospice uskutečňovat hodnoty tvůrčí, stále mají hodnoty prožitkové. Když ani na ty už

nezbývá síla, zůstává hodnota postoje, kterou je možno udržet až do konce. V praxi je ale
velice těžké se přeorientovat na to, co je možné, a smířit se s tím, co možné není.

Fyzická omezení nesla nejhůř paradoxně šestaosmdesátiletá paní H. Tělo pro ni

bylo jen schránkou, ve které byla uvězněná. Dokonce si přála, aby už jí to tolik nemyslelo.

Měla vždy velká očekávání od života a velké nároky na sebe. Trpěla pocitem méněcennosti

a zároveň se nudila, protože byla zvyklá na velice aktivní rozmanitý způsob života.
Upoutání na lůžko velmi těžce nesla. Dříve žila svou prací, kterou milovala. Byla pro ni

jedním ze smyslů života, a když pak zjistila, že by nejenom již nic neušila, ale že ani není
schopná udělat nákres, nesmírně ji to vyvedlo z rovnováhy.

Paní H.:„Požádala jsem si v hospici o papír a představ si, že už to nešlo. Chtěla

jsem udělat tah tužkou a klepající se ruka mi ujela, tak jsem to zkoušela znovu a znovu a
prostě to nešlo. Jsem už úplně k ničemu. (Pauza) Tak jsem si vzala do ruky knížku. Mám

tady jednu moc pěknou o životě Emila Zátopka, on byl chudák tím režimem neskutečně

šikanovaný. No a tak jsem si četla pět minut a pak mi začala ujíždět písmenka, normálně se
začala sesypávat dolů (a rukou naznačila, jak to asi vypadalo). To je pak velmi těžké, na
televizi já moc nekoukám. (…) No a co jiného já mám tady dělat. Mně to hlavně pořád pálí,
já potřebuju nějak živit ten svůj mozek a není jak, jen tady tupě čumim z okna a povídám si

s mouchou. Ne vážně jsem si dnes asi deset minut povídala s mouchou a vysvětlovala jí, že
má odletět“ (tabulka č. 5, buňka 8, řádek 1–18).
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Téma by se v menší míře dalo doložit i u paní A., která ovšem netrpí přímo

nemožností naplňovat hodnoty jako paní H. Fyzická omezení pro ni znamenají spíše

závislost na druhých lidech, což ji odkazuje na fakt, že nemá okolo sebe moc lidí, o které
by se mohla opravdu opřít, a tím vzniká beznaděj, která je ještě podpořena špatnou

finanční situací. „Ale Terezko, co já mám dělat? Kdybych nebyla takhle nemohoucí, tak se

pěkně zvednu a půjdu do práce, ale já nemůžu vůbec nic. Jsem fakt odkázaná jen na to, co

mi kdo dá. A já je chápu, že taky nemaj moc a že se se mnou nemohou dělit napořád.
(Mluví o sestrách z hospice.) Ale co mám dělat?“ (tabulka č. 7, buňka 49, řádek 4–9).

5.5.11 Rekapitulace minulosti a bilancování na konci
Pokud je pacient schopen nahlédnout svou situaci a uvědomuje si prognózu, začíná

se pomalu odpoutávat od budoucnosti, na kterou máme tendenci být v běžném životě

někdy až přespříliš zaměření či fixovaní. Posouvá se více do přítomnosti a minulosti.

Schopnost žít okamžikem usnadňuje proces umírání a tendence vracet se do minulosti
často odráží pacientovo přijetí situace a k životu na konci rozhodně patří. Důraz na

minulost se projevuje vzpomínáním, rekapitulací a hodnocením minulého života. Umírající
vypráví své životní příběhy a ujasňují si, co v životě udělali dobře a co nikoli, případně

sled událostí doplňují a dodávají mu zpětně smysl. Potřeba ujištění, že prožili dobrý život,
že to, co mohli udělat, udělali, je velice důležitá. Je to čas bilancování, kdy si lidé
uvědomují, co změnit ještě mohou, a měli by to rychle udělat, a co změnit nelze, s čím se
musí bohužel jedině smířit. S tím často potřebují pomoci od někoho druhého, kdo je
ochotný je vyslechnout.

K povídání o jejich životě, jeho rekapitulaci a někdy i k opravdovému bilancování

došlo během rozhovorů se všemi respondenty. Největší bilanční tendence měla paní H., ta

byla schopná rekapitulovat bez zastavení třeba dvě hodiny. Musela si všechno vyjasnit a
také se samozřejmě chtěla se vším podělit. „Já mám v tomto ohledu čisté svědomí. Já jsem
vždycky říkala a dělala to, co jsem si myslela. Však jsem taky mnohokrát naletěla. Tehdejší

ředitel Národního divadla mě taky kvůli tomu hoodně nemusel. Chtěl za mě dosadit jednu

takovou krávu ze strany a to taky udělal. Blbec. (pauza) Já jsem do KSČ nikdy nevstoupila

a jsem za to ráda. Věděla jsem, že si případně práci najdu jinde, anebo budu dělat něco
jiného“ (tabulka č. 5, buňka 11, řádek 1–8). „Nikdy jsem neudělala nic, čeho bych teď
musela litovat“ (buňka 12, řádek 1–2).
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Paní A. pocházela z rozpadlé rodiny. Vztahy byly velice komplikované nebo

vybledlé. S některými členy rodiny nebyla v kontaktu léta, s matkou se neviděly 18 let.

Během těch několika měsíců v hospici se u paní A. začala stále výrazněji objevovat
tendence zpřetrhané vazby obnovit. V tomto ohledu nejvíce toužila po usmíření s matkou a
po možnosti vidět ještě svého staršího syna, který žil s rodinou bývalého přítele.

Paní A.: „S mámou jsme měly v dětství hezký vztah. Starala se o mě dobře. Ale ta

puberta.. Ona se nějak nedokázala smířit s tím, že rostu, že už nejsem to malé děvčátko…
Měly jsme ten vztah takový, ne tak otevřený jako jiné holky“ (tabulka č. 7, buňka 25, řádek

4–8). „Asi o mně ta máma musí nějak mluvit, vždyť jsem taky její dcera, ona možná
zapomněla, ale já ne..“ (tabulka č. 7, buňka 28, řádek 6–8).

Paní A. měla také potřebu rekapitulovat a ujišťovat se, že určitá rozhodnutí v životě

byla správná. „ Já jsem k tomu měla důvod, opustit ho a začít si s Janíkem. Já to zkoušela
na několikrát, to bylo slibů, ale jak říkala ta kámoška, on se jen tak nezmění (…) On byl
z toho hotovej, že jsem ho nechala. (…) Jenomže on už nikde neříká, proč jsem ho

nechala.. (pauza) On je dobrák od kosti, ale nesmí pít. To mi říkali všechny kamarádky, že

se nezmění (opět opakuje). Já ho musela opustit. Tam by změna nebyla žádná nikdy,
opravdu!“ (tabulka č. 7, buňka 22, řádek 9–22).

Paní V. přišla do hospice tehdy, kdy už měla bilanční období pravděpodobně za

sebou. Zdálo se, že má již ve všem jasno, je připravena odejít, jen čeká, až to konečně

přijde. Její shrnutí byla vždy velice krátká. „Měla jsem dobrý život a nemám problém s tím,
že z něj odejdu. Nepotřebuju k tomu žádné další naděje“ (tabulka č. 9, buňka 14, řádek 6–
7). O svém životě vyprávěla pouze na vyzvání a musela jsem se hodně doptávat. Zdálo se,
že většinu věcí si již sama pro sebe uzavřela a nechce se k nim vracet.

S panem F. byly začátky o poznání složitější než u ostatních respondentů a také

jsme se neviděli tolikrát. Možná právě proto a také díky své specifické situaci neměl moc

chuť rekapitulovat a bilancovat. Na něco takového nebyl připraven. Zprvu se zdálo, že se
ke své minulosti nechce vracet vůbec, ale nakonec se přece jen alespoň rozvyprávěl o

zážitcích z vojny, z práce a z výletů s kamarády. „Nejbližší kamarády mám z vojny. Já jsem
strávil skoro celou vojnu v Tatrách jako správce jedné horské chaty. Měl jsem velké štěstí.

Žádná vojenská disciplína. Krásně jsme se tam flákali, večer se pilo a hrál se kulečník.

Dopoledne se mohlo vyspávat. Byli jsme tam úžasně zašitý, to byla krásná doba, moc
krásná“ (tabulka č. 11, buňka 14, řádek 1–6). Byl to důležitý moment, protože vyprávěním
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hezkých zážitků z života pan F. připustil, že ještě žije, a pustil si mě více k tělu. Od toho
jsme se pak dostali k dalším důležitějším tématům.

5.5.12 Rodina a blízké vztahy v procesu umírání
Rodina a další blízké vztahy jsou velice zásadním faktorem ovlivňujícím přijímání

smrti a umírání a vůbec kvalitu života na jeho konci. Podpora blízkých a jejich postoj

k situaci má velký vliv na proces umírání, prožitky umírajícího na konci a na to, zda bude
odcházet alespoň částečně smířen.

Paní H. je příklad toho, jak může v procesu umírání pomoci velká rodina, která

funguje pospolitě, a vazby v ní jsou silné. Za touto paní jsem chodila delší dobu a
vypozorovala jsem, že je téměř pro všechny členy rodiny stále velice důležitá. Každý den

za ní jezdila její jediná dcera a vnoučata s pravnoučaty jednou až dvakrát týdně. Měla jsem
tu možnost s nimi strávit nějaký čas a bylo znát, že chtějí se svou babičkou být co nejdéle.
takový případ je bohužel řídký a nevím, zda to vysvětlovat současným malým významem
rodiny ve společnosti, nebo povrchností ve vztahu k opravdovým hodnotám.

Paní H.: „Co se týče rodiny, tak to nemůžu říct špatného slova. To je báječný.

(Pauza) Všechny je mám tady kousek. Dcera žije ve vesnici kousek od Čerčan, mají tam
dům. No a Hanýsek i Kačenka (vnoučata) se tam později přistěhovali také. Hanýsek má teď

druhé děcko, ta druhá je mrninka, ona se chudinka narodila o tři měsíce dřív. Tý teď celá
rodina držíme palce, to je to nejdůležitější. Mají svůj dům, ale stejně jsou pořád navezený u

dcer… Teď mi říkala, že když tam byli posledně, tak malej tak moc nechtěl domu, že tam
museli přespat. To je krásný. To je dar pro každou babičku“ (tabulka č. 5, buňka 18, řádek

1–11). Dokonce se mi u této paní povedlo vypozorovat i jistý sebepřesah, který je lékem
proti úzkosti ze smrti a může velmi usnadnit proces umírání. „Zítra přijde Věra, tak jí dám

špinavé prádlo. To je takovej můstek s tím světem, co jsem žila.. že prostě…. To je příšerný,

že si člověk řekne, že tady zajde a vyřízeno. Ale Věra je můstek… Ohledně rodiny, tam si

vážně nemůžu stěžovat, to já zas vím. Ta Věra je možná jedinej most se světem. To ona tady
po mě zůstane“ (buňka 21, řádek 1–6).

U paní A. jsou rodinné vztahy velice komplikované. Jak jsem již zmiňovala výše,

během měsíců strávených v hospici začala mít zájem urovnat vztahy s některými členy
rodiny. Nechci se hlouběji zabývat klubkem nefunkčních vztahů v její rodině, ale ráda

bych doložila, že právě absence rodiny jako podpory této paní velice znesnadňuje proces
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umírání. Sama si v jeho průběhu začala uvědomovat to, že je pro ni rodina důležitá, že ji
potřebuje, a teď jí velice schází.

Paní A.: „Chybí mi osoba, která by mi byla stále nablízku. Cítím se tu sama a

nudím se. Pak právě přicházejí ty nepříjemné myšlenky, myslim na ty špatné věci, na smrt,
na to, že mi nezbývá moc času, na děti, že tu zůstanou sami a tak…“ (tabulka č. 7, buňka

60, řádek 1–5). Zpočátku to vypadalo, že zájem existuje jen z jedné strany, tedy ze strany
paní A., ale nakonec se věci alespoň trochu daly do pohybu. „Člověk se musí dostat do
takovýhle situace, aby lidi okolo něj procitli, aby ty svoje tvrdošíjný povahy nechali bejt.
Rozumíš tomu? No jsem zvědavá, já bych jí ještě moc chtěla vidět“ (o matce, která začala

projevovat zatím velice nenápadný zájem) (buňka 26, řádek 6–10). Největší oporou je pro

paní A. její současný přítel, který za ní jako jediný jezdí, a bratr, který jí zatím jen volá a
píše, ale již jen to, že se po létech ozval, byl pro ni velký zlom. Myslím, že na základě toho

přehodnotila „nemožnost“ usmířit se s matkou a teprve v ten moment si uvědomila, jak

moc je to pro ni důležité9. „Myslím stále na Janíka, na malého Janíka, na bráchu, na celou
rodinu, že bych chtěla být s nimi. Představuju si všechno možné. Na smrt se snažím
nemyslet, vůbec nemyslet na tyhle zlé věci, ale myslet na to dobré.. Ono docela pomáhá
myslet na lidi, které má člověk rád, to mě chrání před černými myšlenkami.. (buňka 16,
řádek 2–7).

Největší bolestí byly a jsou pro paní A. její dvě děti, které tu zanechá bez matky,

především pak mladší syn, o kterého se starala do jeho tří let, než nastoupila do nemocnice
a následně do hospice. Od té doby se vídají minimálně. Se starším synem už není

v kontaktu několik let. Teď už to nejde, ale do těch Janíkových tří let jsem se o něj starala
a chránila ho jako oko v hlavě. Alespoň toho druhého. Byla jsem pořád s ním. Jéjej to jsem

se třeba dva roky pořádně nevyspala. (s úsměvem) – Pauza - Tolik energie jsem mu

věnovala a teď ani nebudu moct sledovat, jak dál roste, co mu jde a co mu nejde, co mu
dělá radost, jak bude nastupovat do školy, nic z toho neuvidim. To bolí nejvíc! „(Odmlčení
a slzy v očích) (tabulka č. 7, buňka 24, řádek 5–13).

Paní V. sice nemá tak idylické vztahy se všemi členy rodiny jako paní H., ale přesto

rodina funguje, a vědomí, že tu budou, až ona odejde, jí pomáhá. Je však je znát, že si na ni

asi nebyli schopní najít tolik času, kolik by potřebovala. To právě posiluje její pocit
zbytečnosti a bezprizornosti. I když o svých dětech a vnoučatech moc hezky mluvila a

Většinu vazeb paní A. zpřetrhala útěkem z domova v osmnácti letech. Zbytek pak, když se po
rozchodu s bývalým přítelem odstěhovala z východního Slovenska do Prahy.
9
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měla vystavené na nočním stolku jejich fotografie, z nějakého důvodu byla na pokoji
v hospici většinu času sama. Její touha odejít je motivována především onemocněním a
bolestmi a nedávnou smrtí nejlepší kamarádky.

Paní V.: „Prožila jsem dlouhý a spokojený život, za sebou zanechávám velkou

rodinu. Myslím, že být prababičkou je úctyhodná meta, takže už nemám, co bych tu dál

okouněla. Můj manžel už je deset let po smrti a nedávno mi umřela i moje nejlepší

kamarádka. No a děti a vnoučata, ty už mají svoje starosti, důležitější, než chodit za starou
bábou. (Ironicky) Přines si ty svoje otázky a já ti odpovim, na cokoli budeš chtít, ať tu ještě
k něčemu jsem“ (tabulka č. 9, buňka 2, 1 - 9).

Pan F. se sám postavil do velice specifické situace. Jak jsem již zmiňovala výše,

rozhodl se od své ženy a dětí izolovat, aby ho neviděly umírat. Snažil se je
a pravděpodobně i sebe uchránit utrpení, ale výsledkem bylo to, že všichni zúčastnění
trpěli možná ještě více.

Pan F.: „Žena mi volá a pořád pláče. Je to hrozně těžký. Máme spolu tři děti, jsou

ještě malé.“ (Odmlčení) (…) Viděl jsem je naposledy v nemocnici, ale v době, kdy jsem

vypadal ještě docela normálně. Nechci, aby si tohle prožily, aby mě viděly. Nechci, aby

trpěly. Nesmí se to dozvědět! (...) Nechci, aby věděly, že umírám. Jsou ještě malé… Žena
jim řekla, že jsem nemocný, to mě pak párkrát, když to nebylo ještě tak zlé, byli navštívit
v nemocnici. Ale teď jsme jim řekli, že jsem odjel. Oni jsou vážně ještě moc malé, jeden a

půl, tři a půl a čtyři a půl let (Pláč)“ (tabulka č. 11, buňka 18, řádek 4–18). Vyjma svých

rodičů nikoho nechtěl vidět, ale zároveň se bál být sám a stýskalo se mu. Tato zvláštní
ambivalence se projevovala v různé míře ve všech třech rozhovorech, které jsme spolu

vedli. „Snažím se je odstřihnout, jako kdybych už nebyl, cítím se, jako kdybych už nebyl..

Ale zároveň je to těžký, protože na ně pořád myslim. (Tentokrát se úplně rozpláče a na
nějaký čas se odmlčí.) Normálně se mi třeba stále zdá, že slyším na chodbě dětský smích.

Mám pocit, že jsou to oni, ale pak zjistím, že se mi to opravdu asi jen zdálo, že mám nějaké
halucinace nebo co“ (buňka 20, řádek 1–7). Tento pán nakonec opravdu zemřel sám, ač si
nejsem jistá, zda to nakonec bylo to, co opravdu chtěl. Od ženy, dětí a přátel se

nemilosrdně odvrátil a jeho nemohoucí rodiče, které z nějakého důvodu jako jediné

akceptoval jako součást svého umírání, za ním moc často jezdit nemohli. Přesné povaze

jeho vztahu s ženou a dětmi jsem neměla možnost hlouběji porozumět. Ještě přikládám
ukázku ilustrující vztah s rodiči. „Ale jooo s rodiči mám dobrý vztah. Teď je to teda hodně
vzalo. Oni na mě byli docela závislí a já na nich taky. Jsem taky už jejich jediný syn a i
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toho nakonec přežijí. On totiž bratr zemřel, když byl ještě malý…“ (buňka 11, řádek 3 – 7).

„Od té doby jsem zůstal rodičům jen já. A já teď taky předčasně umírám. To víš, že to není
dobrý pohřbívat oba své syny. To by mělo být naopak! (slzy v očích)“ (buňka 12, řádek 2–
5).

5.5.13 Strach z umírání a smysl v životě na konci
O strachu z umírání pacienti hospice mluví podstatně častěji než o strachu ze smrti.

Pravděpodobně proto, že strach ze smrti je něco abstraktnějšího. Někoho může také
umírání děsit více než smrt. Má strach z bolesti a je přesvědčený, že jedině smrt mu svým
příchodem uleví, nebude již o sobě vědět a všechno utrpení tedy zmizí.

Přestože se paliativní medicína stále vyvíjí a dokáže se vypořádat s pestrou paletou

různých bolestí, z bolesti má většina umírajících stále strach. Medicína je však dnes už na
takové úrovni, že je schopna bolesti zvládat, ať už cestou chemickou nebo chirurgickou
(ROKYTA, 2009). Pacienta neděsí ale pouze bolest, ale celý proces umírání. Čím větší

mají pacienti strach ze smrti a čím dále jsou od jejího přijetí, tím je proces i psychicky
bolestivější. Z umírání mají větší strach lidé, kteří trpí samotou, jsou izolovaní, ztratili
pocit vlastní hodnoty, cítí se zbyteční a nedávají a nepřijímají lásku, nefungují v pevných

vztazích. Ztráta smyslu na konci posiluje strach z umírání. Smysl na konci ovlivňuje
spousta faktorů. Určitě záleží na věku, na typu onemocnění, na pocitu vlastní hodnoty, na

tom, jaký má pacient postoj ke smrti a k životu, na hodnotovém uspořádání a především na
rodině a dalších blízkých vztazích.

I přestože paní H. ještě stále zvládá naplňovat hodnoty a žít i se svými omezeními, i

vidina dlouhého umírání ji moc netěší. „Přála bych si zavřít oči a nebýt, život mě vždy

bavil a mám ho ráda, ale tohle už je jen zbytečné protahování. Kdybych tam mohla zemřít

ve spánku“ (tabulka č. 5, buňka 6, 1–3). „Já bych si tak moc přála, aby to bylo už za mnou.
Tak si říkám, že ta eutanazie není špatná věc, pěkně si nechat píchnout injekci a mít pokoj,

žádný zbytečný utrpení. Nevím, jak to teď bude pokračovat dál, ale nechce se mi to, jak
bych tak řekla, podstupovat. Jeeej. Nejlepší by bylo si večer lehnout a ráno už se
neprobudit. No to by byla paráda. A ať je to co nejdřív. A nebo to je vlastně jedno, kdy to

bude, ale ať je to takhle“ (buňka 15, řádek 1–8). Paní H. nemá strach pouze z utrpení na

konci, ale i z nejistoty, která je s tímto obdobím spojena. Nikdy nevíme, jak ten samotný
odchod bude vypadat.
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U paní A. jsem kupodivu nikdy nezaznamenala, že by se bála samotného procesu

umírání. Myslím, že je to způsobeno tím, že nemá jako jediná bolesti a v těle necítí, že je

smrtelně nemocná. Nemohla chodit, stát, a pak už ani sedět, ale kupodivu jí taková
omezení nedělala ty největší starosti. Byla tam jiná témata, která vystupovala do popředí.

Pokud nepovažovala svůj život za smysluplný, což je možné, ale jistě to nevím, nebude
pak logicky považovat za smysluplný ani jeho konec. Každopádně jejím tématem určitě

není, že by se v životě smysl ztrácel vzhledem k blížícímu se konci, resp. až během
umírání. Paní A. se často nudí a nemá, čím by naplnila všední den. Je to pro ni stále stejná
monotónní písnička. Opět si ale nejsem jistá, do jaké míry něco podobného neprožívala i
v průběhu života.

U paní V. byla nechuť žít a vidět smysl života i na jeho konci asi nejznatelnější. Do

toho se stejně jako ostatní respondenti bála umírání a bolesti s tím spojené. „Mám strach

z bolesti. Z toho, že nebudu moct dýchat“ (tabulka č. 9, buňka 18, řádek 2–3). Pro pacienty,

kteří mají problémy s dušností, je strach z bolesti, která je spojena s nemožností volně
dýchat, typický. Dušnost (ztížené a namáhavé dýchání a pocit nedostatku vzduchu) je

tělesný projev/symptom, se kterým si paliativní medicína poradí jen do určité míry. Kdyby

to bylo možné, nejraději by ten konec paní V. úplně přeskočila. Stejně jako paní H. by

klidně souhlasila s eutanázií, pokud by něco takového u nás bylo legální. Otázkou ale
zůstává, jak moc to opravdu myslí vážně.

Paní V.: „Jen bych hodně nerada, aby to bolelo. Bojím se, že to bude bolet, už bych

to nejraději měla rovnou za sebou. Ideálně zemřít ve spánku. Nebo se nechat uspat, mně by
to vůbec nevadilo takováhle možnost, kdyby to šlo“ (tabulka č. 9, buňka 10, řádek 7–11).

Stejně jako mnoho dalších pacientů sní o klidné smrti ve spánku. „Víte co, moje maminka
umřela tak, že se ráno neprobudila, její maminka, moje babička, taktéž. Kéž by to tak vyšlo

i mě! (Zvolání)“ (buňka 14, řádek 7–10). Ve strachu z umírání je patrný již dříve přítomný
strach z toho, že by měla někoho obtěžovat. „No že odejdu z tohoto světa v klidu, ideálně

ve spánku, že nebudu nikoho zbytečně zatěžovat a že to bude rychlý, v tichosti a zkrátka bez

problémů“ (buňka 15, řádek 4–7). Se strachem z umírání to není tak jednoduché, jak se
může na první pohled zdát. I lidé, kteří jsou na smrt připraveni, se bojí momentu, kdy se
má jejich život proměnit v prázdnotu, kdy se z bytí má stát nebytí a nicota. Proto také

chtějí toto ambivalentní období přeskočit. Nebojí se toho, že nebudou žít, ale bojí se
momentu smrti. Možná právě proto, že bojovat o život je součást naší nejhlubší

přirozenosti, pudu sebezáchovy. „Chtěla bych si umět říct, že se vzdávám a pak bych
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mohla v klidu umřít, prostě už nebojovat o život, který už nechci žít“ (buňka 13, řádek 6–
8).

Pan F. ztratil v životě smysl, jak sám říká, již v momentě, kdy se zjistilo, že je

nemocný. „Mně se změnil život ve chvíli, kdy jsem se dozvěděl, že mám rakovinu a

nastoupil jsem léčení. V ten moment jsem to přestal bejt já. Pak už to jen bylo pořád horší

a horší, až to dospělo až sem“ (tabulka č. 11, buňka 4, řádek 6–10). Konec vnímal pouze

jako utrpení, které snad nebude dlouhé. Do hospice přišel zemřít, nic jiného ho nezajímalo.
Všechno, co měl dříve rád, pro něj zmizelo, zbyla jen bolest a čekání na konec, kterého se
pan F. bál. Cítil moc dobře, že umírá, a věděl, že to bude bolestivé. „Jo, jen nechci, aby to

bolelo. Bojim se toho, hrozně. Už teď je mi strašně zle. Kdyby to šlo, tak bych to skončil

hned. Radši bych někde skonal náhlou smrtí. Ale takhle se rakovina nechová. Ta vás v tom
vyždímá“ (buňka 2, řádek 13–17).

5.5.14 Bezmoc
U pacientů hospice je bezmoc nejčastěji spojena s fyzickým omezením a postupnou

ztrátou možností. Nejbytostnější bezmoc vzniká z uvědomění, že svému osudu se
nemůžeme vzepřít, že není možné smrt odvrátit, zbývající čas zastavit nebo prodloužit.

Toto téma se nejvíce objevuje u paní A., jejíž bezmoc má různé komponenty, které

jsou přímo navázané na různá omezení. Množství uzavřených možností znatelně přesahuje

omezení jiných pacientů. Vychází z finanční situace paní A. a chybějícího rodinného
zázemí. Myslím, že v bezmoci do jisté míry žila i svůj předešlý život, ale v situaci umírání,
kdy je připoutána na lůžku a může jen čekat, je bezmoc výraznější.

Paní A.: „Tak se ukázalo, že na té kartě je dluh, že je zablokovaná a my se k těm

penězům nedostaneme. Je na ně uvalena exekuce, takže po tom složitém zařizování, kvůli
kterému musel Janík na Slovensko a nebyl se mnou, stejně k žádné změně nedojde. Jsem na

tom úplně stejně jako předtím, nemám nic. Nemám ani korunu, takže nemůžu nic, nemám
ani na ty cigára, nic. Přítel je stále pryč a já jsem na všechno sama, jsem tak sama.

Probrečela jsem víkend. (...) Já tomu vůbec nerozumim, nic nemam a není tu nikdo, kdo by

mě utěšil. Mám jen Janíka a ten už je týdny pryč. Když člověk nemá prachy, tak je v dnešní

době ztracenej“ (tabulka č. 7, buňka 48, řádek 1–20). Z této ukázky přímo čiší beznaděj,
jejímž spouštěčem je finanční krize, zklamání, pocit neřešitelnosti situace a především to,

že se cítí být na všechno sama. Takový pocit se bohužel prolíná celým procesem umírání
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paní A. Významně jí chybí sociální opora, především pak podpora rodiny. Beznaděj

zasahuje do každé drobné činnosti. V pozadí stojí taktéž nejistota, že ji mohou kdykoli

z hospice poslat daleko na východní Slovensko. Součástí skládanky je samozřejmě i to, že
je nemohoucí a nemá šanci svou situaci sama změnit, je závislá na druhých, kteří svou roli

nezvládají. „Víš to je tak neskutečná nikdy nekončící beznaděj. Začíná to u těch peněz. V

dnešní době když je nemáš, tak si bez šance. Vždyť já si ani nekoupím sama krabičku
cigaret. Každý den řešit to, že nemam ani na ten základ a škemrat u druhých. Taky neni
příjemný, že vim, že mě odsud chtěj poslat pryč právě proto, že si to nemůžu hradit sama. A
já s tim hlavně nic neudělám. Dřív jsem v takových situacích mohla aspoň něco zkusit, ale

teď tu jen ležim a čekám, zda Janík tu kartu zvládne vybavit, zda bude mít peníze, aby za
mnou přijel, anebo mi zas napíše, že ho nevyplatili a nemá z čeho koupit jízdenku na vlak a
ani nepřijede“ (buňka 53, řádek 1–12).

Uzavřeny jsou pro ni i možnosti, jako je například přesun dětí ze Slovenska nebo

víkend v domácí péči u bratra. Předpokladem je totiž zapojení rodiny nebo alespoň

některých členů a samozřejmě opět možnosti finanční. Nemá tedy možnost se s dětmi vidět

a za chvíli je bude nucena opustit úplně. Bude nucena odejít, ať chce nebo nechce. Smrt se
zkrátka blíží a není v moci člověka ji zastavit. „No a pak ta bezmoc, že nemůžu vidět ty své

děti. Nemůžu se sebrat a jet za nimi a oni jsou moc malé na to, aby mohli přijet sami za
mnou. Musel by to někdo zařídit a to nikdo neudělá (pláč)“ (tabulka č. 7, buňka 54, řádek

1–4). „A snad úplně nejhorší je ta bezmoc, že zkrátka s tim svým stavem nic neudělám. Že
každý máme svůj osud dopředu napsaný a prostě to neovlivníme. S tím, že jsem nemocná a
umřu, nemůžu dělat vůbec, ale vůbec nic“ (buňka 55, řádek 1–4).

5.6 Diskuse
Analýzou rozhovoru se čtyřmi respondenty jsem získala 14 témat, která jsou

nejvýraznější. Popisuji témata, která jsou společná všem respondentům, i témata, která jsou

zastoupena pouze u některých, ale považuji je za důležitá z hlediska prožívání všech

pacientů hospice. Existují témata, která jsou dokládána ukázkami z rozhovorů pouze

s jedním respondentem. Přesto je považuji za důležitá a to z důvodu, že jsem se s nimi buď
setkala i u ostatních respondentů, ale mimo situaci zaznamenávaných rozhovorů, anebo
jsem se s nimi setkala během své stáže v hospici u pacientů, kteří se nakonec nemohli

z různých důvodů stát mými respondenty. Výběr témat se odehrával samozřejmě na
základě četnosti, ale také emočního důrazu. Určitou roli v něm sehrála tedy i intuice.
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Všechna témata, i ta, která nebyla vyhodnocena jako nejdůležitější, jsou přehledně vypsána
v tabulkách v příloze včetně podtémat a kódu, ze kterých postupně vznikala.

Pokusila jsem se prostřednictvím těchto témat odpovědět na výzkumné otázky.

První a druhou podotázku jsem se rozhodla spojit. Nakonec je tedy těchto 14 témat
rozděleno do dvou skupin. Témata jsem za sebe v rámci skupin řadila na základě obsahové
návaznosti a vzájemné propojenosti.

Přestože jsem analyzovala rozhovory pouze čtyř respondentů, jejich diverzita

způsobila těžkosti při hledání společných témat.

Nebylo pro mě jednoduché ve výzkumné zprávě nahlížet na témata a podtémata

prostřednictvím výzkumných otázek, nikoli jednotlivých respondentů. V tomto ohledu by
pravděpodobně bylo šikovnější použít interpretativní fenomenologickou analýzu, jejíž

použití jsem ale během sběru dat musela zavrhnout.10 Nebo zařadit rozhovory s více
respondenty, které by ovšem nebyly tak dlouhé a detailní, tedy analyzovat více

respondentů méně detailně. I toto mi ale prostředí hospice a okolnosti výzkumu
nedovolily11.

Jako velice podstatné téma, podstatný faktor mající vliv na akceptaci smrti a

umírání, vystupuje sociální opora, podpora rodiny a blízkých osob a pocit vlastní hodnoty
a důstojnosti. Z toho usuzuji, že by bylo zajímavé a podnětné udělat srovnávací studii mezi
umírajícími v hospici a v nemocnici na jednotce následné péče nebo v léčebně dlouhodobě
nemocných.

Na základě srovnávání svých respondentů a pozorování dalších pacientů hospice

předpokládám, že také muži a ženy budou vykazovat určitá specifika v prožívání během
procesu umírání. Určité aspekty smrti a umírání by mohly být generově specifické. Taktéž

předpokládám rozdíl v chápání a přijímání blížícího se konce u lidí různého věku.

V teoretické části práce jsem naťukla, že se mění vnímání smrti a podoba strachu ze smrti

v průběhu ontogenetického vývoje. Pravděpodobně tedy i umíráním prochází jinak člověk

dvacetiletý, padesátiletý a osmdesátiletý. V tabulkách si můžete povšimnout určité
podobnosti v tématech mezi šestaosmdesátiletou paní H. a čtyřiaosmdesátiletou paní V.
Taková studie by ovšem předpokládala větší počet respondentů a daleko více času.

10
11

Podrobnější vysvětlení v kapitole 5.3.1 Sběr dat
Opět popsáno detailně v kapitole 5.2.1 Výběr respondentů a 5.3.1 Sběr dat
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5.7 Závěr výzkumné části
Pokusím se v následující kapitole souhrnně odpovědět na všechny tři výzkumné

otázky. Emoční stavy pacienta a postoje ke smrti jsou velice proměnlivé. Pacient prožívá
dynamicky a není možné vždy na otázky po povaze prožitku odpovědět jednoznačně a
přímočaře.

Tendence akceptovat a popírat smrt a umírání se různě prolínají, střídají a někdy se

za doprovodu ambivalentních pocitů vyskytují i zároveň. Málokdy pacient pouze striktně

popírá fakt, že opravdu umírá, anebo naopak smířen se smrtí v klidu prochází těžkými

fázemi umírání. Existují pacienti, kteří smrt a umírání úplně vytěsnili. Mluví o tom, že jsou
v nemocnici, nikoli v hospici, a že se uzdraví. Takových ale není mnoho a dá se o
příčinách jejich „popírání“ uvažovat nikoli jako o psychogenních, ale o kognitivních.

Popírání je často střídáno s hněvem a zlostí nebo s tzv. smlouváním. S hněvem se

v průběhu umírání můžeme v různé míře a podobě setkat u většiny pacientů. Záleží na

osobnosti a okolí pacienta, přesto pocity zlosti a nespravedlnosti, které mohou přerůst až
v otevřenou agresi, k umírání jednoduše patří.

Smlouvání je typické především pro mladší pacienty nebo obecně pro pacienty,

kteří mají pocit neukončenosti a neuzavřenosti života. Prosí o více času a doufají, že je zde
naděje nikoli na záchranu života, ale na jeho prodloužení. Přijímají tedy fakt, že v blízké
době zemřou, ale ještě si nedokážou představit, že by to mělo být tak brzy.

Opět ale upozorňuji na to, že akceptace terminální prognózy a celkově přicházející

smrti není meta, které když umírající dosáhne, má vyhráno. I když zvládne složitý proces

umírání, i když má okolo sebe velkou milující rodinu a prožil krásný, dlouhý a naplněný
život, nic se nemění na tom, že smrt je pro něj stále děsivou. Vzhledem k tomu, že většinou
cítí, že přichází, bývá toto vědomí emočně velice vyčerpávající.

Pacientův postoj ke smrti i postoj jeho blízkých, jak v průběhu života, tak v situaci

umírání, výrazně ovlivňuje, jak pacient prožívá svůj odchod, zda má ze smrti strach a je
schopen akceptovat smrt a fakt, že umírá.

Strach ze smrti můžeme chápat jako jeden z faktorů, které s akceptací smrti a

umírání souvisí, a zároveň jako samostatný fenomén. Ty nejpodstatnější faktory, které
vyplynuly v průběhu analýzy, jsou následující:

Rodina a blízké vztahy, jejich pevnost a opravdovost.
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Izolace a vzdálenost od světa zdravých lidí a od blízkých osob. Izolací není

myšlena pouze izolace fyzická. Umírající se může cítit vzdálen a izolován od svých
blízkých, i když je bude mít stále u sebe.

Přijetí sebe s nemocí a pocit vlastní hodnoty.

Důstojnost a strach z její ztráty, ke které se váží podtémata jako je soběstačnost

nebo strach ze ztráty sebekontroly.

Pocit vlastní hodnoty posilují kompetence získané svobodnou vůlí a odpovědností

za vlastní život, která by rozhodně neměla být pacientům brána. Bohužel přesně to rodiny
umírajících často dělají.

Postupná ztráta možností, které se uzavírají nejčastěji na základě fyzických

omezení.

K pozitivnějším prožitkům na konci přispívá tendence bilancovat a hodnotit a

uzavírat vlastní minulost, která předpokládá a zároveň posiluje akceptaci smrti. Tento
proces není snadný. Pokud je pacient schopný vnímat předešlý život jako smysluplný a
naplněný, bude pro něj jednodušší najít smysl i v životě na konci.

Pokud stále máme pocit vlastní hodnoty a cítíme, že je náš život smysluplný,

zmírňuje to strach z umírání a potažmo i strach ze smrti.

Posledním zmiňovaným faktorem je bezmoc, která je více důsledkem než příčinou

výše zmiňovaného. Má spoustu forem a pociťuje jí nemalá část pacientů hospice.

Většina faktorů se vzájemně ovlivňuje, ovlivňuje akceptaci smrti a umírání, ale

zároveň tato akceptace má vliv na některé faktory. Všechna výše zmíněná témata/faktory
se týkají prožívání pacientů hospice v posledních dnech a týdnech a tvoří společně klubko
různých souvislostí.

Myslím, že je důležité se zabývat tím, co přesně pociťují pacienti na konci, jak své

pocity chápou, jaký je jejich postoj ke smrti a jak procházejí složitým procesem umírání.

Výsledky z větších studií by mohly sloužit jako podklady pro zkvalitnění hospicové péče,
především té psycho-sociální.

Výzkum v mojí diplomové práci ukazuje na to, že prožívání pacientů na konci je

velice rozmanité, ale zároveň komplikované. Jejich emoční stavy se mění neskutečně

rychle a někdy se ani sami ve svém prožívání nevyznají. Na základě toho usuzuji, že
v hospici je potřebná také péče terapeutická, která by zahrnovala například právě hlubší
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práci se strachem a úzkostí ze smrti a pomáhala by v závažnějších komunikačních a

vztahových problémech mezi pacientem a jeho blízkými, na které sociální pracovníci
zaneprázdněni byrokracií mnohdy nestačí.

V Hospici Dobrého Pastýře je jeden psycholog na celé paliativní oddělení. Myslím,

že za takových podmínek je individuální péče možná pouze do jisté míry, a psychologů a
psychoterapeutů nebo jiných odborníků školených alespoň v komunikaci by v hospici mělo
být více.
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ZÁVĚR
Cílem diplomové práce bylo nahlédnout do prožívání pacientů v hospici a zkoumat,

jaká témata se na konci cesty životem v podmínkách hospicové péče ukazují jako ta

nejdůležitější. Předpokládala jsem souvislost těchto témat se strachem ze smrti a
schopností akceptovat smrt a umírání.

Teoretická část práce se zabývá strachem ze smrti, způsobem, jak se s ním lidé

vyrovnávají nikoli pouze na konci života, ale také v jeho průběhu, propojením postoje ke
smrti a postoje k životu a souvislostí mezi vztahovostí a smrtelností člověka. To vše do
sebe absorbuje koncept hospice a tzv. dobré umírání.

Praktická část zkoumá prožívání tohoto období u čtyř pacientů Hospice Dobrého

Pastýře. Práce zkoumá respondenty detailně, včetně jejich životního a vztahového

kontextu. Sběr dat probíhal pomocí polostrukturovaných rozhovorů, následně rozhovorů
narativních, fenomenologických a neformálních, které byly analyzovány metodou

tematické analýzy. V rozhovorech se jen zřídka objevovala témata týkající se explicitně
strachu ze smrti a schopnosti akceptovat terminální prognózu. Často byla ale skryta v
pozadí témat jiných.

Výzkumné šetření potvrdilo, že strach ze smrti je významným fenoménem

v prožívání hospicových pacientů. Každý člověk je jedinečný a způsoby vyrovnávání se s
umíráním a smrtí jsou různé. Na to, jak a jakým způsobem pacient zvládá proces umírání,

co všechno prožívá a zda tento proces a přicházející smrt akceptuje, má vliv mnoho
faktorů. Ty shrnuji v závěru výzkumné části. Za nejpodstatnější z nich považuji rodinu a

blízké osoby, důstojnost, svobodnou vůli a zodpovědnost za vlastní život, pocit vlastní

hodnoty, minulou zkušenost a její rekapitulaci a smysl v životě na konci. Tato zjištění
rozšiřují předpoklady „dobrého umírání“, které je charakterizováno zachováním
důstojnosti, odstraněním bolesti a zapojením rodiny, o mnoho dalších.

Praktický výzkum je podložen teoretickou částí, o kterou se opírám při snaze

porozumět souvislostem v prožívání pacientů hospice. Z jedné strany se snažím eliminovat
určité předporozumění a fenomenologicky rozumět zkušenosti pacienta takové, jaká je, a
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fenoménům obecně tak, jak se nám ukazují. Ze strany druhé se opírám při zpracovávání
dat a tvorbě výsledků o určitá existencialistická a fenomenologická teoretická východiska.

Nedostatkem je malý počet respondentů a limity, které jsou dány specifičností

prostředí hospice. Nebylo možné odhadnout, jak dlouho budou pacienti schopni účastnit se
výzkumu. Nejednou v průběhu rozhovoru kvůli náhlému zhoršení fyzického stavu nebyli

schopni verbálně komunikovat. Navíc výzkum musí striktně respektovat přání a potřeby
pacienta.

Hlavní přínos diplomové práce spočívá v detailním zaměření se na individuální

prožívání pacientů hospice, což umožňuje pochopit specifičnost každého člověka a jeho

situace. Tato studie tak může přispět spolu s dalšími propracovanějšími longitudinálními
výzkumy ke zlepšení péče o umírající v hospici i mimo něj.
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PŘÍLOHA I
Tab. č. 4. Kódy, podtémata a témata – respondentka A (paní H.)

Kódy

Soběstačnost
Chce běžné úkony zvládnout
sama

Skryté potvrzování sebehodnoty
Negativní sebehodnocení
Pocit tělesné čistoty

Respektování intimity a soukromí
Být sám sebou, soběstačnost –
chození na záchod

Ztráta sebe sama, disociace těla a
duše - cizí tělo
Strach z vlastní nesoběstačnosti a
závislosti na druhých lidech
Není čím vyplnit čas, nuda,
fyzická omezení, nemožnost
naplňovat tvůrčí hodnoty

Tvůrčí a prožitková nenaplněnost
v životě s omezenými možnostmi
Důraz na přítomnost, odpoutání
od budoucnosti, prožitkové
hodnoty

Prožívání nemožností – smutek,
hněv, vzdor
Promarněný čas

Spánek jako osvobození a žrout
času – ambivalence
Potřeba znát informace a vědět,
co se s ní děje

Podtémata

Téma

Soběstačnost

Pocit vlastní hodnoty
Důstojnost

Důstojnost a pocit
vlastní hodnoty

Ztráta sebe sama
Závislost na druhých lidech
Nenaplněnost všedního dne

Nenaplněnost v životě na konci
Zbývá důraz na přítomnost
Emoční reakce na omezení smutek a hněv nad ztracenými
možnostmi

Ztráta možností

Truchlení nad utraceným časem
Truchlení nad utraceným
časem/Není, jak čas naplnit
(ambivalence)
Potřeba kontrolovat situaci
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Svobodná vůle a
odpovědnost za vlastní

Kódy

Touha nechat odpovědnost za
svůj život na někom jiném
(nechuť prožívat až do konce,
uvědomovat si)

Péče o manžela a prožívání jeho
proměny

Pospolitost v rodině, důraz na
rodinu, mezigenerační propojení
Přesah prostřednictvím potomka

Z více náznaků se zdálo, že si
paní H. myslí, že je v nemocnici.
Jasné popírání – vytěsnění
tělesných příznaků souvisejících
s konečnou fází umírání

Pomíjivost, strach ze smrti

Připravenost odejít, sebepřesah
v rodině
Hodnocení minulosti,
spokojenost se životem,
připravenost odejít

Bilancování minulosti, staré
křivdy (potvrzování vlastní
jedinečnosti)

Zpětné hodnocení, život v pravdě
Chalupa jako přesah
Tělesné prožívání

Podtémata
Zřeknutí se zodpovědnosti za
svůj život
Péče o nemocného manžela
Pospolitost v rodině

Přesah prostřednictvím potomka

Téma

život

Rodina a blízké vztahy
v procesu umírání

Popírání/Zmatenost?

Popírání tělesných symptomů
souvisejících s preterminální fází
umírání

Strach ze smrti a její
popírání či akceptace

Strach z pomíjivosti

Zázemí ve fungující rodině
nabízející sebepřesah jako faktor
mírnící strach ze smrti
Hodnocení předešlého života
jako spokojeného a naplněného

Rekapitulace událostí v životě a
Rekapitulace minulosti
bilancování
Celkové zhodnocení předešlého
života

a bilancování na konci

Chalupa, která zůstane i po smrti
paní H.
Tělesné prožívání nemoci

Strach z utrpení a nejistoty,
kterou proces umírání a
především smrt přináší

Strach z utrpení a nejistoty na
konci

Strach z umírání,
ztráta smyslu v životě
na konci

Důraz na preciznost a dokonalost,
puntičkářství

Důraz na dokonalost, potřeba
dokonalosti

Nezařaditelné kódy

Přání rychlé klidné smrti

Přání rychlé klidné smrti
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Kódy

Zmatenost

Podtémata

Nevím, neznám, ničemu
nerozumím

Strach z nevhodnosti tématu, z
nepochopení, potřeba ujištění, že Potřeba ujištění, že smí mluvit i
se o určitých tématech smí mluvit
o nepříjemných tématech
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Téma

PŘÍLOHA II
Tab. č. 5. Úryvky a kódy – respondentka A (paní H.)
1

2

3

4

5

6
7

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Úryvek

„To je ti taková hrůza. Představ si, že se jdu za noc třeba
osmkrát osprchovat. Nikoho na to nevolám. Já vím, že
pak sem tam spadnu, ale to bych potřebovala jednoho
ošetřovatele, který by tu byl jen kvůli mně a to nejde! Já
prostě nejsem schopná to nechat být. Potřebuji se cítit
čistě. Ještěže mám soukromí a svůj pokoj. Takhle vím, že
tím nikoho neruším.“
„To v nemocnici to bylo utrpení. Koukali tam na mě skrz
prsty, že se chodím často mýt. Co je na tom k čertu
špatného? A kdyby si viděla, jak se tam k starším
pacientům chovají, jako kdyby to u nich už bylo jedno.
Klidně vás svléknou přede všemi, protože jste přece už
stará bába. No hrůza. Tak nedůstojné. Například když
byla vizita, tak tam jedné paní přede všemi na pokoji
stáhli kalhoty. Kdyby jí alespoň něčím zakryli. Mají tam
mít paravany nebo něco takového, tohle je hrozně
nedůstojné. Když mi přinesli bažanta, abych mohla
vykonat svou potřebu, tak se taky všichni koukali.
Příšerné.“

„Ležela jsem, ty sestry si podle mě musely všimnout, že
nespím a stejně se nade mnou bavily o tom, že mám raka.
Nebylo vůbec jednoduchý se přímo dostat k informacím.
Člověk tam hrozně dlouho ležel, aniž by mu řekli, co se
s ním děje. Pak přišel doktor a tak nějak se točil okolo
toho tématu, ale ne a ne se dostat k jádru pudla. Tak jsem
mu řekla: „Pane doktore, já chci přesně vědět, jak to je.“
Nehrajte to tady na mě, já jsem slyšela sestřičky, což teda
nebylo moc těžké, když se bavily nade mnou.“

„To už nebyl ten muž, jakého jsem znala dříve. Byl tak
neschopný. Nedokázal se již ani sám obout. Já jsem to
samozřejmě všechno dělala, ale bylo mi líto, že už nic
nemůže. Vzpomínala jsem na to, jaký byl zamlada a už
jsem si to skoro ani nemohla vybavit. Někdy to bylo, jako
kdybych žila s někým jiným, než koho jsem si před těmi
šedesáti lety brala. To stáří je hrozná věc. A když je
člověk nemohoucí, tak tuplem. Jiné vdovy bývají po
úmrtí manželů zdrcené. Já jsem jeho úmrtím získala zpět
svou svobodu. Když jsem se o něj starala, tak jsme měla
poprvé v životě pocit, že o ní přicházím. Nechci, aby
někdo takto musel pečovat o mě.“

Kódy
Pocit tělesné čistoty,
chce běžné úkony
zvládnout sama,
soběstačnost.

Respektování intimity a
soukromí. (Zážitky
z nemocnice)

Potřeba znát informace,
vědět, co se děje,
důležitost přímé
komunikace. (Zážitky
z nemocnice)

Péče o manžela,
prožívání jeho proměny,
ztráty své svobody a
strach z vlastní
nesoběstačnosti a
závislosti na druhých
lidech.

1 „Víš, já si někdy nejsem tak úplně jistá, zda tohle jsem
Pocit „cizího“ těla,
2 ještě já. To, co vidíš před sebou, to už je jen tělo, tělo
chápe ho jako něco, co
3 neschopný nic dělat, tělo, který nefunguje. Jen schránka.“ už není její, co už není
ona.
1 „Přála bych si zavřít oči a nebýt, život mě vždy bavil
2 a mám ho ráda, ale tohle už je jen zbytečné protahování.
3 Kdybych tam mohla zemřít ve spánku.“
1
2
3
4

Paní H.: „Jen doufám, že jsem vás nevyděsila. Určitě
jsem vás takovými výroky nevyděsila? Přijdete ještě, že
jo?“
Já: „Se mnou můžete mluvit i o těch méně úhledných
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Přání rychlé klidné
smrti.

Strach z nepochopení,
strach z nevhodnosti
tématu, potřeba ujištění,
že se o takových věcech

Poznámka (faktická)

8

9

5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10 1
2
3
4
5
6
7

11 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Úryvek
Kódy
tématech, nebojte, mě to neděsí a moc ráda za vámi přijdu může mluvit, že pro
znovu.“
druhé nejsou děsivá.
Paní H: „Jooo? Tak to jsem ráda. Bála jsem se, že jsem
vás vyděsila a budete se bát příště přijít.“
„Požádala jsem si v hospici o papír a představ si, že už to
nešlo. Chtěla jsem udělat tah tužkou a klepající se ruka
mi ujela, tak jsem to zkoušela znovu a znovu a prostě to
nešlo. Jsem už úplně k ničemu. To mě je jasný, že šaty
bych už neušila, ale že už ani neudržim tužku? (Pauza)
Tak jsem si vzala do ruky knížku. Mám tady jednu moc
pěknou o životě Emila Zátopka, on byl chudák tím
režimem neskutečně šikanovaný. No a tak jsem si četla pět
minut a pak mi začala ujíždět písmenka, normálně se
začala sesypávat dolů (a rukou naznačila, jak to asi
vypadalo). To je pak velmi těžké, na televizi já moc
nekoukám. Sem tam nějaký film na ČT1 nebo ČT2, ale
tam něco dobrého běží jednou za čas. Jinak je to
vymývárna mozku. No a co jiného já mám tady dělat. Mně
to hlavně pořád pálí, já potřebuju nějak živit ten svůj
mozek a není jak, jen tady tupě čumim z okna a povídám
si s mouchou. Ne vážně jsem si dnes asi deset minut
povídala s mouchou a vysvětlovala jí, že má odletět.“

Narůstající fyzická
omezení, ztráta
možností, není, jak
naplnit čas, nuda,
negativní
sebehodnocení, protože
již není možné
naplňovat tvůrčí
hodnoty.

„To si nedovedete představit bez práce celý den. Je to
složitý tohleto. Číst nemůžu, blbnou mi oči strašně. Po
pár minutách čtení se začnou ty řádky sypat dolu, jako
když padají přes hodně naloženej vůz nebo tak. Jde to jen
chviličku. No a jak jsem se tenkrát snažila nakreslit ty
šaty.. já vim, kam s ní, já vim, co s tou tužkou udělat a já
to prostě nedokážu. Jsem zkoušela naskicovat šaty, bez
nějaké postavy, jen ty šaty a nešlo to...ne...prostě ne!“
(naštvaně a plačtivě)

Prožívání „nemožností“,
smutek, vzdor, hněv.

„Já mám v tomto ohledu čisté svědomí. Já jsem vždycky
říkala a dělala to, co jsem si myslela. Však jsem taky
mnohokrát naletěla. Tehdejší ředitel Národního divadla
mě taky kvůli tomu hoodně nemusel. Chtěl za mě dosadit
jednu takovou krávu ze strany a to taky udělal. Blbec.
(pauza) Já jsem do KSČM nikdy nevstoupila a jsem za to
ráda. Věděla jsem, že si případně práci najdu jinde,
anebo budu dělat něco jiného. (odmlčení asi na minutu)
Nejlepší na tom bylo, že jsem jim tam nakonec opravdu
scházela. Herci, mnozí z nich byli moji kamarádi, už na
mě byli zvyklí. Byli zvyklí, že mám ve všem pořádek a
hlavně, že to mám zorganizované. A víš co je největší
zadostiučinění? (dramatická pomlka, doslova) Že ona pak
pokazila jednu velmi zásadní premiéru v zahraničí. Ona
jim ty kostýmy nepřipravila včas. No to byl průšvih. Jejej
to byl průšvih, kdybys to viděla.“

Rekapitulace,
bilancování, staré
křivdy, potvrzování
vlastní jedinečnosti.

„Všechny životní úkoly jsou splněny, tak co tady ještě víc
strašit. Mám velkou rodinu, všichni se u nás mají rádi,
jsem dokonce i čerstvě dvojitá prababička. (Usmívá se a
chvilku povídá o jednom z pravnoučat.) Svou práci jsem
milovala a dělala dobře a nikdy jsem se nezaprodala
režimu, já jsem si nikdy nenechala nic diktovat, takže já
se nemám za co stydět, já se smrti nebojím.“

12 1 „Nikdy jsem neudělala nic, čeho bych teď musela
2 litovat.“
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Poznámka (faktická)

Poznámka: Toto bylo
řečeno v rámci jednoho
Bilancování, hodnocení
z prvních rozhovorů,
minulosti, spokojenost s
tedy když byla paní H.
vlastní životem,
ještě relativně při síle.
připravenost odejít.

Zpětné hodnocení, život
v pravdě

13 1
2
3
4
5
6

Úryvek

„To je hrozný, tak já jsem tolikrát řekla, že to kafe
nemám ráda moc slazené a stejně mi ho zase osladí.
I když Honza ten už si to pamatuje, to joo, to je zlatíčko.
Ale pro ostatní už jsem asi jen bába, co si toho nevšimne,
u které už na tom stejně nezáleží. No však maj taky
pravdu.“

Kódy

Skryté potvrzování
vlastní sebehodnoty.

14 1 „Tak a teď můžu konečně jíst zmrzlinu. Už žádné diety, na Důraz na přítomnost
2 budoucnosti už nesejde. Dala bych si zmrzlinu a pořádně a prožitkové hodnoty,
3 sladkou. A víte co, přineste jich celý mrazák.“
„tady a teď“, odpoutání
o toho, co bude.
15 1
2
3
4
5
6
7
8

„Já bych si tak moc přála, aby to bylo už za mnou. Tak si
říkám, že ta eutanazie není špatná věc, pěkně si nechat
píchnout injekci a mít pokoj, žádný zbytečný utrpení.
Nevím, jak to teď bude pokračovat dál, ale nechce se mi
to, jak bych tak řekla, podstupovat. Jeeej. Nejlepší by bylo
si večer lehnout a ráno už se neprobudit. No to by byla
paráda. A ať je to co nejdřív. Anebo to je vlastně jedno,
kdy to bude, ale ať je to takhle.“

Přání rychlé klidné
smrti, strach z utrpení a
z nejistoty, jak to bude
probíhat.

17 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Paní H.: „Je to k ničemu, nejradši bych už byla někde
jinde. Nejhorší je, že mě to pořád pálí. To vždycky říká
moje dcera, že to je ta moje největší nevýhoda. Víš, jak
jsem mluvila o té prasklé cévce v mozku. Mám teď
takové tlaky v hlavě, až se mi tam něco utrhne, udělá to
rup a já budu z minuty na minutu blbec..a mně se uleví.
Pak už mi to všechno může být jedno. To už budou řešit
ty okolo mě, už to nebude můj problém.“
Já: „A to by vám opravdu nevadilo? Vy, která tolik dbáte
na to, jak působíte na druhé lidi? Na tom není nic
špatného, jen se ujišťuju, že to myslíte vážně. Chápu, že
je to příslib určité bezstarostnosti.“
Paní H.: „Ne, nevadilo, protože já už bych to nevěděla.
Chápeš? To by mi nemohlo vadit. Mně už by to bylo
jedno. To už by ti moji museli nějak zvládnout.“
Já: „Takže jim důvěřujete, že by se s něčím takovým
dovedli vypořádat?“
Paní H.: „Jo přesně, důvěřuju.“
Já: „A nevadilo by vám, že byste je už nemohla vnímat?“
Paní H.: „Ale tak jasně, že jo. Ale všechno je lepší než
tohle zabíjení času.“

Nechuť žít až do konce,
nihilismus, touha nechat
zodpovědnost za svůj
život na někom jiném,
už u toho nebýt,
absence smyslu v životě
na konci.

16 1
2
3
4
5
6
7
8

18 1
2
3
4
5
6
7

Já: Jak se dnes cítíte?
Paní H.: (Delší odmlka) „Špatně. (Další odmlka) Není mi
dobře. Když mně nějak nic nechutná, vždyť já snim tak tu
jednu zmrzlinu a to je všechno. A hned to jde všechno
Tělesné prožívání
zase ven, spodem. Takže za prvé, je to hrozně nedůstojný,
a taky to má právě takovýhle důsledky. Jsem tak unavená,
vždyť nemám z čeho brát tu energii, když ve mně nic
nezůstane.

„Co se týče rodiny, tak to nemůžu říct špatného slova. To
je báječný. (Pauza) Všechny je mám tady kousek. Dcera
žije ve vesnici kousek od Čerčan, mají tam dům. No a
Hanýsek i Kačenka (vnoučata) se tam později přistěhovali
také. Hanýsek má teď druhé děcko, ta druhá je mrninka,
ona se chudinka narodila o tři měsíce dřív. Tý teď celá
rodina držíme palce, to je to nejdůležitější. Mají svůj dům,
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Důraz na rodinu, zázemí
ve velké fungující
rodině, pospolitost v
rodině, mezigenerační
propojení

Poznámka (faktická)

Poznámka: Pro paní H.
bylo velmi důležité, aby
byly její i na první
pohled malicherné
prosby vyslyšeny.
Potřebovala cítit, že její
přání někoho zajímají,
že není jen jedna z
mnoha.

8
9
10
11

19 1
2
3
4
5
6
20 1
2
3
4
5
6
7
21 1
2
3
4
5
6
22 1
2
3
4
5
23 1
2
3
4
5
24 1
2
3
4
5

Úryvek
ale stejně jsou pořád navezený u dcery…. Teď mi říkala,
že když tam byli posledně, tak malej tak moc nechtěl
domu, že tam museli přespat. To je krásný. To je dar pro
každou babičku.“

„Já bych chtěla nějak přeskočit tohle utrpení. Mně to
myslí dobře, ale tělo už mi nefunguje, takže nemůžu ty
dny naplňovat tak, jak by ta hlava potřebovala, jak bych
já potřebovala. Často je mi špatně, tak už ani třeba dobré
jídlo si neužiju, ven na sluníčko taky nemůžu, tam by mi
bylo tuplem zle.“

Kódy

Tvůrčí a prožitková
nenaplněnost v životě
s omezenými
možnostmi.

„Já to nechápu. Slavná herečka. Vždyť to byla jednou
provždy Rusalka. Byla tváří Národního divadla, tváří
doby. Ty už vůbec nevíš, kdo to je, prostě nevíš, nová
Pomíjivost, strach
generace už jí nezná. Takový úspěch měla, takové slávy,
z pomíjivosti.
tolik toho odehrála a teď už po ní neštěkne ani pes. Po mě
už taky neštěkne ani pes, ale to je ještě pochopitelný, ale
jaktože ani ona, to mi teda nejde do hlavy.“

„Zítra přijde Věra, tak jí dám špinavé prádlo. To je
takovej můstek s tím světem, co jsem žila... že prostě…. To
je příšerný, že si člověk řekne, že tady zajde a vyřízeno.
Přesah prostřednictvím
Ale Věra je můstek… Ohledně rodiny, tam si vážně
potomka.
nemůžu stěžovat, to já zas vím. Ta Věra je možná jedinej
most se světem. To ona tady po mě zůstane.“
„On byl zas incident včera. Jsme se málem pohádali.
Musím chodit pod dozorem. Já jsem říkala, co bych
chodila pod dozorem!! (Odmlčela se) Je to blbý v tom, že
člověk holt není svůj. A ještě mě budou vodit na hajzl, ty
čtyři kroky tadyhle..to je příšerný..“
Já: „Máte krásné nehty, máte je zase nově udělané, že
jo?“
Paní H.: „Mně to vadí, že to není tak dokonalý jako to
bylo předtím. Předtím to bylo tak krásný. Tak nám nalej
aspoň loka!“ (Připíjení Coca colou spolu s vnukem)

„Ono už je tolik hodin. Já ty dny prolajdačim,
promrskám, to já vůbec… to je hrozný, já nic nedělám.
Chtěla bych pracovat, číst, ale ne abych všechno takhle..
(Odmlčela se) Mně by akorát vadilo, kdybych musela
vařit, to mě nikdy nebavilo.“

Soběstačnost,
důstojnost, být sám
sebou.
Důraz na preciznost
a dokonalost, důraz na
estetično, puntičkářství.
Promarněný čas, paní
H. chybí nějaká
smysluplná náplň dne,
tělo už jí nedovolí téměř
nic a těžce tato omezení
snáší.

25 1 „Mně štve jedna věc, kde komu bejkám, jak mě se točí ta
2 hlava, to je něco tak příšerného, i žaludek, celá cimra,
3 jako když vlezu na kolotoč... (pauza) A s tím se nic neděje,
4 s tím nikdo nic nedělá. Děvenko, já mam šmytec.. 1,7, to
5 není dobrý, teď jsem se to dozvěděla, tu cukrovku. A pan Popírání situace.
6 doktor je furt spokojenej, to já nepochopim... Tak doufám, Důsledek strachu ze
7 že se to u mě všechno nějak srovná a bude to dobrý.“
smrti nebo jen
zmatenost?

26 1
2
3
4

Poznámka (faktická)

„Já tomu nerozumim. A přestávám tomu rozumět natolik,
že ten můj kvartýr se furt ještě drží... Takže mám alespoň
nějaký starosti no..“ Odmlčela se a po chvíli zničehonic:
„Nevim, neznám, neviděla jsem.“
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Zmatenost

Poznámka: Zaměření na
somatické problémy
kurativní medicíny, paní
H. jako kdyby najednou
úplně zapomněla, že je v
hospici. Dříve
orientovaná a se svou
prognózou smířená.
Vzhledem k pádu v den
tohoto rozhovoru by se
tento jev dal připsat
chvilkové zmatenosti.

27 1
2
3
4
5

Úryvek

„Představ si, stejný příznaky jako mám teď já, měla i
Dana, co tu byla...bolení žaludku, motá se s tebou svět,
celá ta cimra, vysloveně se ti chce zvracet... Dana to měla
taky, měli jet do Varů a nemohla právě kvůli tomu...nějak
to teď řádí...“

Kódy

Popírání

28 1
2
3
4
5
6
7
29 1
2
3
4
5
6
7
8
9

30 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Paní H.: „Já pořád chrnim. Je mi líto toho času.“
Já: „A co byste dělala, kdybyste nechrněla?“
Paní H.: „Hmmm, čuměla bych do blba na nějakýho
Promarněný čas,
pavouka, s tim si ráda povídám.. Blbečku, říkám mu, co
popírání.
sem lezeš pořád? Vždyť to je špitál a ještě samý báby. Běž
raději zas ven, domlouvám mu. No a on nechce, vždycky
zas přileze zpět.“
„To je tak krásně ukrojený čas, ten spánek...který nebolí,
spíš pomáhá...je to príma..dopoledne se mi spí tak
dobře... Teď jsem se dokonce dočetla, že máte nechat jako
ještě kousek po snídaní volna pro to tělo a znovu se najíst
a všechno znovu opakovat..že to prej pomáhá
i hubnout..odpočineš si po snídani, schrupneš si, a pak se
zase nasnídáš... Kterej blbeček tohle může dát do novin,
to je na hození šutrů do okna!! Copak zapomněl na to, že
v té naší republice většina lidí ráno chodí do práce!“

Poznámka: Příznaky,
které popisuje paní H.,
jsou typické tělesné
projevy, které se
objevují u pacientů, kteří
se blíží ke konci. Zčásti
může být způsobeno
onkologickým
onemocněním, zčásti se
jedná o vedlejší účinky
léků proti bolesti.
Většinou lidé vnímají
tyto tělesné změny a
bývá to, pokud mají
dostatek energie, období
rozkrývání zásadních
témat. Paní H. je ovšem
přesvědčená, že se
nakazila střevní virózou.

Ambivalence: Spánek
jako vysvobození,
zároveň ale mrhání
časem.

„Dědulka to nezvládl a vypadl druhou stranu taxiku..no
já ho zkárovala.. Já tu chalupu chtěla a on mi řekl, ať si
za ty pěníze koupim kožich a vyřízeno! Dneska bych měla
vypelichanej kožich a místo toho máme takovou krásnou
chaloupku. Já jsem nic jinýho nedělala, než jsem furt
něco tloukla, pilovala, hoblovala, ne hoblování mi nešlo,
to jsem šla s hoblíkem za tělem a to se prý nemá.. Já jsem Přesah. Až já tu nebudu,
třeba přeložila za den všechny tašky na střeše, tak jsem
chalupa ano.
čekala, že se bude dědeček divit a on na to: Hmm to je
ohromný, počkáme, až bude pršet, jestli to promokne
nebo ne.. Ani dcera nikdy moc nejevila zájem. Až vnuk mi
tento čin posvětil a jezdí tam rád a pravidelně, proto má
taky u mě takovou protekci (směje se). Vypadá to, že další
potomstvo už ji ocení, jsem ráda, že ji máme!“
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Poznámka (faktická)

Poznámka: Na koupi
chalupy je paní H. velmi
pyšná. Má pocit, že to
nikdo neocenil. Ulevilo
se jí, když její vnuk
jasně naznačil, že tam
jezdí rád a že tam bude
jezdit i po její smrti.
Chalupu koupila sama,
sama ji přestavěla a
udržovala. Je něčím, co
sama vybudovala a co tu
po ní zůstane, až umře.

PŘÍLOHA III
Tab. č. 6. Kódy, podtémata a témata – respondentka B (paní A.)

Kódy

Šok a popření
Obava o děti

Smutek a zoufalství

Uklidnění a dočasné přijetí

Myšlenkové zpracování
a uvědomění terminální prognózy

Podtémata

Šok a popření
Obava o děti

Smutek a zoufalství

Uklidnění a dočasné přijetí
Myšlenkové zpracování
a uvědomění terminální
prognózy

Děs ze slova hospic, předsudky
a zkreslené představy
o hospicové péči

Představa hospice jako zlého
místa, kam nechce
(popírání/odmítání pravdy)

„Přece nikdo nemůže vědět
s jistotou, co bude.“

Naděje na prodloužení života

Snaha se vyrovnat s prognózou vzdor a pokora.
„Kdyby tak šlo mít jen o pár let
navíc na dovychování dětí.“
„Ještě ne“

Zlost a agrese cílená jedním
směrem, k osobě lékaře, který
paní A. jako první sdělil bez
obalu reálně a přesně její
prognózu.
„Proč právě já.“

Vztek směřovaný na úřady, málo
času, prohlubuje se pocit
bezmoci.

Smlouvání o roky života
Smlouvání

Zlost a agrese nasměrovaná na
jednu osobu
Hněv a lítost

Smutek a pocit nespravedlnosti,
že ona nemůže se svým synem
být.

Smutek, bolest a pocit
nespravedlnosti, že nemůže být
se svým synem

„Jsem ráda, že jsou, a oni to
zvládnou.“ Děti, které tu
zůstanou a zvládnou to i bez

Proces přijímání
prognózy

Proces přijímání
prognózy: Smlouvání

Proces přijímání
prognózy: Hněv

Hněv a bezmoc
Strach o budoucnost dětí po své
smrti

Strach z toho, že už nikdy neuvidí
své děti, ze zpřetrhání vazby
matky s dítětem.

První reakce na
pravdivé a přímé
sdělení prognózy

Vzdor a pokora

Strach o budoucnost dětí po své
smrti
Stesk po dětech, dítě jako
psychická podpora

Téma

Dítě jako psychická podpora

Strach z toho, že už své děti
nikdy neuvidí.

Ujištění, dítě jako sebepřesah
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Děti

Kódy
matky.

Paní A. si stěžuje na rozmazlené
děti, které nemají respekt ke
svým rodičům.
Uvažování nad tím, co bude po
její smrti, zda budou děti
zaopatřeny, především mladší
syn, se kterým žila.
Hodnocení povahy a kvalit
přítele. Dokáže se o syna
postarat?

Reakce blízkých osob a jejich
tendence k popírání.
Reakce přítele a matky na
terminální prognózu.

Podtémata
Nespravedlnost, potvrzování
sebe jako dobré matky. Děti
a mateřství
Bilancování a děti
Bilancování a děti
Popírání na straně rodinných
příslušníků a blízkých osob

Sociální opora a prostředí jako
faktory usnadňující proces
umírání.

Stesk po rodině a pocit samoty,
rodina jako hodnota
Naděje na urovnání vztahů
s rodinou

Ozvali se kamarádky z ubytovny.
Radost a naděje. Necítí se
zapomenuta.
Vztah s matkou - chyběla
otevřenost a důvěra

Blízké vztahy na konci jako
faktor usnadňující umírání

Vztah s matkou: Pokora, touha se
usmířit

Vztah s matkou, popírání na
straně matky. Potřeba opory
v rodině. Obecná tendence
napravovat pochroumané vztahy.

Snaha napravit pochroumané
vztahy a obnovit zpřetrhané
vazby

Hodnocení života s bývalým
přítelem a ujištění, že se rozhodla
správně, když od něj odešla.
Oddělení „já s nemocí“ a „já bez
nemoci“
Fyzické a vizuální změny

Strach z reakce druhých osob

Důležitost fungujících
vztahů na konci (Smrt
a vztahovost)

Vztah s matkou: Rekapitulace
a bilancování

Uvědomění, jak moc je pro ni
matka důležitá, zpracování křivd
a touha se usmířit

Chtěla by vidět matku, hrdost jde
stranou.

Téma

Vztah s matkou

Vztah s matkou: Pokora

Rekapitulace a hodnocení
minulosti, bilancování, ujištění
Přijetí sebe s nemocí
Stud

Strach z odmítnutí, z nepřijetí
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Bilancování a
rekapitulace minulosti

Pocit vlastní hodnoty

Kódy
Pocit vlastní užitečnosti,
výlučnosti a jedinečnosti

Bezprizornost. Pocit vlastní
zbytečnosti.

Stud a pocit trapnosti. Strach
z toho, že okolí obtěžuje. Pocit,
že se vnucuje. Ztráta sebeúcty.
Propast mezi dvěma světy
Důsledky strachu z reakcí
druhých lidí

Strach z toho, co bude s dětmi po
její smrti
„Zemřeme všichni a nikdo
nevíme kdy, neovlivníme to.“
Přijetí neúprosné existenciální
reality.

Podtémata
druhými lidmi

Pocit vlastní užitečnosti
a výlučnosti

Bezprizornost. Pocit vlastní
zbytečnosti

Stud a pocit trapnosti. Strach
z toho, že okolí obtěžuje. Pocit,
že se vnucuje. Ztráta sebeúcty.
Vzdálenost (fyzická i situační)
Pohyb od lidí

Strach ze smrti a její akceptace
Strach ze smrti a zaměření na
přítomnost

Smrt dědy, který měl v rodině
velice důležitou roli, byl důležitý
pro všechny členy i pro rodinu
jako celek.

Dřívější konfrontace se smrtí

Strach z toho, že se probudí vedle Strach z mrtvého těla, z proměny
mrtvého člověka v případě, že by
z živého na neživé, z bytí na
byla na dvoulůžkovém pokoji.
nebytí.

BEZMOC (od slova bez moci),
paní A. nemá fungující tělo, má
NE-MOC, a do toho nemá žádné
finanční prostředky, za kterými se
skrývá spousta možností. Věci,
které jsou pro jiné lidi běžné a
samozřejmé, jsou pro paní A.
často nemožné nebo možné jen
do určité míry.
Ztráta možností. Omezení v
kombinaci s neschopností vidět
to, co může, i když toho není

Izolace a vzdálenost
(Samota)

Strach ze smrti a děti

Odpoutání od myšlenek na smrt
pomocí zaměření na přítomnost

Paní A. se dozvěděla, že mají na
účtu exekuci. Spoléhala na ty
peníze a najednou zjistila, že
nemají nic. Přítel je delší dobu
pryč. A nemožnost dělat běžné
úkony závislé na penězích ještě
posiluje celkový pocit bezmoci.

Téma

Strach ze smrti

Finanční tíseň, zklamání,
dezorientace, další nemožnosti,
pocit osamocení a bezmoci,
SAMOTA A BEZMOC

Bezmoc
Omezení, která uzavírají
možnosti. BEZMOC A
ZTRÁTA MOŽNOSTÍ
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Kódy
mnoho. Uzavření možností,
neschopnost je nadále vidět.

Beznaděj zakládající se na
omezených možnostech z
hlediska choroby a z hlediska
finančního zázemí,
nesamostatnost, závislost na
druhých.

Beznaděj spojená s nemožností
být s dětmi.

Bezmoc v tom nejširším slova
smyslu, nemůže se vzepřít realitě
blízkého konce.
Kamarádky, co se měly přijít,
nepřišly.

Význam malých radostí,
prožitkových hodnot a obecně
přítomného okamžiku jako zbraň
proti beznaději.
Prázdnota, absence smysluplné
činnosti.
Každodennost v hospici, nuda

Útěcha v podobě sociální opory
a medikace.

Vypovídání (filtrování) jako
vyrovnávací strategie v krizových
situacích.

Chybí naplnění dní nějakou
smysluplnou činností, chybí
podpora blízkých osob a rodiny,
která by pomohla s překonáváním
složité životní situace
a přicházející smrti. Pocit samoty.
Myšlenky na smrt.

Podtémata

Téma

Závislost na druhých, omezené
možnosti, bezmoc z nedostatku
financí, které znamenají
možnosti. BEZMOC
A ZÁVISLOST
BEZMOC A DĚTI
BEZMOC spojená
s neodvratností smrti
BEZMOC A ZKLAMÁNÍ
Zaměření na přítomnost jako
zbraň proti beznaději. BEZMOC
A PŘÍTOMNÝ OKAMŽIK
Nenaplněnost všedního dne.
Nuda a apatie

Nuda a deprese

Subjektivní zdroje útěchy
Vyrovnávací strategie
v krizových situacích.
Subjektivní zhodnocení: Nuda,
chybí podpora blízkých osob
a rodiny, samota, myšlenky na
smrt a na to, co bude s dětmi.
SMRT A VZTAHY
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Co pomáhá/nepomáhá
(subjektivní
zhodnocení)

PŘÍLOHA IV
Tab. č. 7. Úryvky a kódy – respondentka B (paní A.)12
1

2

3

4

5

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Úryvek

Ráda bych se tě ještě jednou zeptala na historii tvého
onemocnění. Zajímá mne především ten moment, kdy
ses dozvěděla poprvé o své nevyléčitelné nemoci, jak to
probíhalo v nemocnici, jakým způsobem se k tobě
chovali doktoři, jak ti to oznámili a co následovalo
potom.

Kódy

Poznámka (faktická)

„Dozvěděla jsem se to… už potřetí jsem si zavolala
sanitku, bolela mě totiž páteř, nemohla jsem chodit, ty
mě odnesli na neurologii. Doktorka se zeptala: „Vy
máte něco s prsem? Operovali vás?“ Řekla jsem, že ne a
vyhrnula tričko. Ona se na to podívala a řekla mi, že ty
bolesti můžu mít z toho prsa, pak následovaly vyšetření,
a ano, ty bolesti páteře a vlastně i té nohy mě bolí kvůli
Šok, „proč právě já?“,
rakovině prsu a metastázím po těle... Když jsem se to
obava o své děti, „ještě
dozvěděla, těžko se mi to vstřebávalo, byla jsem v šoku.
ne“.
Hned jsem si vzpomněla na své dvě děti, které mám
malé. Proč se tohle stalo zrovna mně? Děti půjdou do
školy, chtěla jsem je doprovodit do prvního ročníku a
sdílet s nimi jejich radosti a starosti, prostě jako školu
řešit. Vždyť život mám před sebou, nemám ani 40 let a
už mám být jednou nohou v hrobě? Velmi špatně jsem to
snášela, velmi jsem plakala.“
Můžu se tě ještě zeptat, jak ti lékaři sdělili, že ukončují
klasickou somatickou léčbu kurativní neboli kauzální, že
zkrátka příčiny nemoci už dál není možné a není
smysluplné řešit, že tě dávají do péče paliativní, do
hospice, kde se tedy řeší již jen důsledky?

„Tehdy mi to došlo, že není naděje, že bych se uzdravila.
Paní doktorka mi přinesla papír na přeložení do
hospice, který jsem musela podepsat. Toho slova hospic
jsem se děsila, protože jsem měla před očima, že to je
místo, kam chodí lidi umírat. Říkala jsem jim, že já
rozhodně do hospice do Čerčan nechci. Měla tam ještě
něco na Petřinách, ale tam jsem díky své zdravotní
pojišťovně nemohla.“
My jsme se tu prvně potkaly již v únoru. Pamatuji si, že
jsi tu byla docela čerstvě. Hned při prvním nebo druhém
rozhovoru jsme řešily hospicového pana doktora, na
kterého jsi byla naštvaná, že ti sdělil tvou prognózu snad
necitlivě a zbytečně tvrdě. Říkám to správně? To musel
být velice těžký moment. „Já jsem se třásla, ani jsem se
nemohla nadechnout, jak jsem plakala. Ošetřovatelka ke
mně běžela, pak hned sestřička. Daly mi hned nějaké
prášky na uklidnění. Byl to šok. Nemohla jsem to strávit,
nevim vlastně přesně, co se to se mnou tenkrát dělo...
12

Opravdové myšlenkové
zpracování a uvědomění
terminální prognózy
přišlo až s příchodem do
hospice. Předsudky, děs
ze slova hospic, zkreslené
představy o hospicové
péči.

Šok a hněv jako reakce na
oznámení terminální
prognózy hospicovým
lékařem (střet s realitou).

Paní A. je Slovenka, ale v Česku žije již dlouho. Mluví česky a sem tam zařadí nějaké slovenské
slovo. Zapisuji text do tabulek v češtině, protože v tomto ohledu na jazyku tolik nezáleží. Nenese sám o sobě
relevantní informace. Úryvky nejsou řazeny chronologicky v čase. Jako první jsem ovšem sepsala úryvky z
rozhovoru, který byl jako jediný nahráván na diktafon.
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Úryvek
Kódy
Teď jsem nějak ztratila nit. Co si chtěla vědět ještě
promiň…?“ Přesně to, o čem mluvíš, mě zajímalo, jak
to tenkrát bylo s tím zlým panem doktorem.(trošku
humorně) „Přímo mi prostě pověděl, že ta moje choroba
se nedá léčit, že se s tím nedá nic dělat, nedá se to
operovat, nezabere už ani chemoterapie, vyčerpali se
všechny možnosti léčby. Na to jsem se ho zeptala: Pane
doktore, kolik času mi zůstává? Já mám malé děti. A on
mi řekl: Měsíc, dva, možná půl roku.“
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„Ale asi jo, ale jen naznačovali, spíš mi stále říkali, že
se mám držet a nevzdávat to. Vůbec jsem si nedovedla
představit, že by to reálně opravdu mohla být pravda, že
umírám. To prostě ve čtyřiceti člověk nečeká. Máte
pocit, že máte ještě všechno zásadní před sebou. To je
šok. Hospicový doktor mi to pověděl přímo, a to se ve
mně něco vzbouřilo. Nechtěla jsem si to přiznat. Začala
jsem plakat a už jsem nepřestala. Měla jsem ty dny
velice zlé. Pak mi nasadili antidepresiva a postupně se
ten stav začal zlepšovat. Byla jsem taková veselejší,
komunikativnější, usměvavější. No a teď je to dobré“ A
proč myslíš, že se ti ulevilo? Šlo jen o ty prášky? „Asi si
to člověk v sobě nějak zpracoval. Nemám na výběr, nic
s tím neudělám. Tak jsem to musela nějak přijmout. Ale
opravdu hodně dělají ty prášky, ty antidepresiva.“
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Možná trošku těžší téma, týká se dětí. Když o nich
přemýšlíš, v jakých souvislostech? Co tě na tom nejvíc
trápí? Co ti tak nejvíc a nejčastěji běží hlavou? „Chci být
Děti – strach z toho, že
mámou na plný úvazek. Chci být tou správnou mámou,
ale nejsem, protože ležím v hospici a stará se o ně někdo není dobrá máma, když se
jiný. Doufám, že až budou starší, a bude jim to správně o ně nemůže starat.
vysvětlené, tak to pochopí.. Teď jsou to malé děti, žijou
si ve svém světě, takové věci teď ještě nepochopí.“

Poznámka (faktická)

1 To muselo být nesmírně těžké, nedovedu si to snad ani
2 představit. A to bylo poprvé, co ti někdo něco takového
3 řekl. V nemocnici nic podobného nenaznačovali?
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Popření, šok, smutek,
zoufalství, částečné přijetí
– postupné přijímání
diagnózy a dlouhodobé
prognózy.

Jak tohle všechno vnímalo tvoje okolí. Jak jim to bylo
řečeno? Jak to snášel Janík (současný přítel)? Ten se to
dozvěděl jak? „Dozvěděl se to ode mě. Vytřeštil oči,
díval se na mě, jen díval. Dlouhou dobu nepověděl nic, a
pak začal plakat, objal mě a plakal. Pak to taky nějak
Reakce blízkých osob a
strávil a řekl mi, že se tomu nemám poddat, že mám
jejich tendence
myslet na něco veselého, že to bude dobré, že ještě jsem
k popírání.
tu, že nemám plakat. Doktoři toho navykládají, říkal mi.
Není vše tak černé, jako se na první pohled zdá. Když mi
chutná jíst, tak to jsou klady té choroby. Horší by bylo,
kdyby mi nechutnalo jíst, měla jsem bolesti.. Ale já se
cítím dobře!“

Jak dlouho jsi je neviděla? „Toho staršího už dlouho,
zůstal s bývalým a jeho matkou. Na začátku února jsem
viděla toho mladšího, tomu je tři a půl. To bylo
naposled, pak jel k babičce, a od té doby jsem ho
neviděla. Jen po telefonu. Do toho mi stále vysvětluje, že
má novou sekačku, že má nový kombajn, stále něco,
takové věci teď on řeší. (směje se) Mami jsem na cestě,
jdu tě zachránit, to mi vždycky říká. Taková slova tak
zahřejí, to děcko ani netuší, jak taková slova povzbudí.
Jsem ráda, že ho mám. Myšlenky na něj mi pomáhají.
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Dítě jako psychická
podpora a činitel
redukující úzkost
a prázdnotu v životě na
konci.

Poznámka: Tento strach
je u paní A. nejčastěji
přítomný. Je to matka
s malými dětmi, takže to
není nic překvapivého.
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Úryvek

A on ví, že maminka je nemocná? Nebo, jak mu to bylo
vysvětleno? (Odmlčela se a najednou začala mluvit.)
„Mami já tě nevidim. Já tě taky nevidím, ale slyším tě.“
(Mluví trošku jako ve snách, napůl jen pro sebe.) „On je
tak zlatej.“
„S druhým synem nemám kontakt, ten zůstal u mámy
mého bývalého muže, se kterým už nejsem hodně dlouho.
Ten bohužel tenkrát zůstal u nich. A my nemáme dobré
vztahy. S bývalým ani náhodou a s jeho mámou také ne.
Ona mě nemá ráda a mám strach, že mě před malým
pomlouvá. Ten už je zpracovaný… Ale jak jsme teď
posílaly spolu ten balík, tak ten došel, přišlo to,
nevrátilo se to… tak to jsem ráda... (Pauza) Přemýšlela
jsem, zda se nesetkat Marianem (jméno bývalého
přítele). Chci toho svého kluka vidět, zvláště teď, když
nevím, zda budu mít možnost ho vidět, dokud… (opět se
odmlčela) Když on by byl schopný sem přijet, a určitě by
byl vožralej. Já bych se musela stydět. On by tu vyvolal
určitě zas nějaké konflikty, udělal by mi tu ostudu…
Nene tohle já fakt nechci, tohle si nevezmu na
zodpovědnost. A jeho maminka to je totéž. No nechme
toho… Nemáš na mě nějakou další otázku? Dala bych si
pivo!“

Kódy

Stesk, mateřská láska

Tendence opravovat a
obnovovat zpřetrhané
vazby. Touha vidět
staršího syna nabírá v
hospici na důležitosti.

Kdo pro tebe znamená největší oporu? Kdo je v tvém
životě důležitý? Koho máš teď nejblíž? „No tak
samozřejmě Janík (přítel) a brácha, ten mi teď
pravidelně volá a pořád se ptá, zda něco nepotřebuju.
Máš cigára? Ano, mám. No tak já ti pošlu ještě pár
krabiček a nějaký kokosový sladkosti. No je zlatej. Tak
s kým a kvůli komu dál se mi tak nějak lehčeji žije…
(přemýšlí) No a pak samozřejmě tady lidi z hospice,
Sociální opora a prostředí
nejvíce asi Honzík (ošetřovatel), ten mi vždycky se všim
jako faktory usnadňující
pomůže. To je tak hodný člověk. Strašně dobrá energie
proces umírání.
z něho jde. Umí se vcítit, víš. Když má někdo potíže, není
mu to zkrátka jedno..takovej ten člověk, co by nejradši
zachránil celý svět a takových je v dnešní době málo...
Potom slečna jmenovaná, která tu vedle mě sedí, ta mi
dodává hodně energie, velmi pozitivní energie... (s
úsměvem) Pak za mnou chodí jedna dobrovolnice,
Martinka, tam si máme co povídat, bavíme se hlavně o
dětech, taková veselá témata… „

14 1 „Brácha se zas ptal, co potřebuji..tak jsem mu řekla o
2 šampon, nějakou další hygienu, cigára, sladkosti,
3 malované křížovky.“

Význam malých radostí.

15 1 To je stejně dobré, že mají pivo i na recepci. „Jojo to je
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Každodennost v hospici,

Poznámka (faktická)

Poznámka: Stesk
a zoufalství spojené
s nemožností být se
svými dětmi se postupně
u paní A. proměňovalo
a posouvalo ke
smířlivějšímu postoji.
Poznámka: Druhému
synovi je šest let
a neviděli se hodně
dlouho. Po odchodu od
svého bývalého manžela
nejsou vůbec v
kontaktu. Nejsem si
přesně jistá, jak je
právně ošetřena péče
o dítě, každopádně žije
s rodinou přítele a s
matkou se nevídá.
Myslím, že by syna
opravdu hodně chtěla
vidět, ale bohužel není
jisté, zda by jí třeba
poznal. Toho se také
pravděpodobně děsí.

Poznámka: Paní A. je
z velmi chudých
sociálních poměrů.
Když jí někdo pošle
balík, tak to je pro ni
velký svátek. Často je
závislá na tom, co ji
přinesou a dají
ošetřovatelé a sestry.
Díky materiálním
nedostatkům jsou pro ni
takové věci neobvykle
důležité.
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Úryvek
Kódy
paráda, jen cigára nemají. Brácha mi poslal celý karton nuda.
cigár a já jsem je za 8 dní vyhulila, představ si. Jsem
hrozná, musim se polepšit, jedu tady jednu za druhou.
Co tady ale mám dělat? Vstanu, mám ranní hygienu, no
a co pak dál. Sedím na internetu a kouřim no...a sem
tam přijdou s jídlem…“
Na co nejčastěji během dne myslíš? Co tě nejvíce
doprovází? „Na Janíka, na malého Janíka, na bráchu,
na celou rodinu, že bych chtěla být s nimi. Představuju
si všechno možné. Na smrt se snažím nemyslet, vůbec
nemyslet na tyhle zlé věci, ale myslet na to dobré... Ono
docela pomáhá myslet na lidi, které má člověk rád, to
mě chrání před černými myšlenkami... No a já tu mám
od sestřiček teďka notebook, tak jsem pořád na netu, čtu
si různé články o celebritách a jsem na facebooku, kde si
píšu s lidmi, ale jen s některými. Mam strach, že by tu
mojí situaci někteří nepochopili.“

Propojila ses přes facebook s nějakými kamarády?
„Našla jsem jich tam hodně, i z dětství, ale nemám chuť Blízké vztahy - izolace a
se k nich hlásit. Co jim povim? Že jsem v hospici a mám vzdálenost (nikoli
rakovinu? Nechce se mi jim to vysvětlovat. Jsem ráda, že fyzická, ale situační)
si píšeme s bráchou, to mi stačí.“

Poznámka faktická:
Janík je jméno
aktuálního přítele paní
A. a i mladšího syna,
kterého spolu mají.
Poznámka interpretační:
Rodinu chápe paní A.
jako velmi důležitou
hodnotu, její rodina
bohužel není úplná a
rodinné vztahy jsou
velmi komplikované.

To mě právě nedávno napadlo, když jsem o tobě
přemýšlela. Říkala jsem si, jestli to není smutné, že
spousta lidí, kteří dřív patřili do tvého života, a ty jsi je
měla ráda, jsou teď od tebe díky rozdílnosti situace
vzdálení nebo spíš ty od nich. Chápu, že se ti to nechce
vysvětlovat, že si nedovedeš představit, že by byli
schopní vůbec něčemu takovému rozumět. Bojíš se asi
jejich reakce viď? Ale to pak tvoří ve vztazích velkou
propast, mezi těmi, co ví a těmi, co neví. Mezi tebou a
světem, tebou a tvými kamarády. „Jo, přesně. No to si
vystihla úplně přesně. Například jsem měla jednu
dobrou kamarádku, zaučovala mě v Bile za pokladnou.
Několik let jsme spolu dělaly, moc jsme si rozuměly.
Dalo by se s ní spojit, ale mně se prostě nechce. Já mám
strach, že by mi zas říkala, ať to nevzdávám, že to určitě
nemůže být pravda, že by to prostě nepřijala a co já pak
s tim... Hmmm je no, taky jsem si původně myslela, že to
není možné, ale je to tak, musíte se s tim prostě smířit…
ne vážně, tohle mě vyčerpává...“ Rozumím.

Propast mezi dvěma
světy, má strach, že by se
vyděsili, kdyby ji viděli v
takovém stavu. Strach
z nepřijetí. Disociace já
bez nemoci a já s nemocí.
VZDÁLENOST
A IZOLACE.
DŮSTOJNOST A POCIT
VLASTNÍ HODNOTY.
PŘIJÍMÁNÍ SEBE
S NEMOCÍ.

Když se vrátíme na moment ještě zpět k té kamarádce.
Ty bys stála o to, abyste se potkaly? „Ano, ale nedovedu
si prostě představit, jak by zareagovala, kdyby mě viděla
v takové pozici. Bojim se, že by to neunesla... A není to
škoda se už třeba nikdy nepotkat kvůli strachu? Možná
jsou ti naši blízcí silnější a empatičtější, než si myslíme.
Jsem ráda, že se ti s tím bráchou povedlo propojit. Jojo
on už mě chránil, když jsem byla malé dítě. Dneska mi
napsal, že kdyby on se střetl s Marianem, tím bývalým,

Pozn.: 1) Marian je
Beátin bývalý přítel,
Strach z reakcí druhých
který je alkoholik a
lidí, včetně blízkých osob, nakonec po létech, kdy
stud. IZOLACE A
se s ním, jak popisuje,
VZDÁLENOST, POHYB trápila, se ho rozhodla
OD LIDÍ.
opustit. 2) Připadá mi,
že se snaží od tématu
utéct. O kontaktování

19 1 (Ošetřovatel přinesl pivo, bere si ho do ruky.) „Už jsem
2 jednou nohou v hrobě, jak se říká, tak ať si to alespoň
3 ještě užiju, tou jednou, co je ještě venku!“ (zvolání)
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Stesk po rodině. Blízké
vztahy na konci jako lék
zmírňují úzkost ze smrti.
Strach z nepochopení.
DŮLEŽITOST
BLÍZKÝCH VZTAHŮ
NA KONCI. IZOLACE.

Poznámka (faktická)
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Důraz na přítomnost,
prožitkové hodnoty,
smysl života na konci.
Význam malých radostí a
přítomného okamžiku na
konci stoupá.

Úryvek
10 tak že by se asi neudržel.“
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Kódy

A myslíš, že když to ustál brácha, že přátelé by to
neustáli? „Oni mě Terezko znají jinak. Byla jsem pěkná,
vždy hezky namalovaná, kudrnaté dlouhé vlasy,
upravená, úzké rifle, kozačky, uplně v jiném světle mě
poznali, to by je zděsilo..“ A nepozná se právě takto
dobrý kamarád, že tě má rád za všech okolností a tím, že
jsi onemocněla, pro něj rozhodně neztrácíš hodnotu, ať
vypadáš, jak vypadáš? „No ale tato dotyčná osoba se
stejně střetla s tím mým bývalým a on ji nakecal Bůh ví
co, takže já už ani nevim, jak by to mezi námi
bylo...nechci se tím stresovat...“ Dobrá, už tě nechám
být, promiň.

Chtěla si asi mluvit o Marianovi viď? „No když to je
takovej blb, on se prostě nikdy nezmění, to mi říkávala
ta kamarádka a měla pravdu. Ale zároveň na mě byla
naštvaná, že jsem si začala s Janíkem. Představ si, že on
mi třeba zavolal a úplně otevřeně bez obalu mi řekl, že
všechny prachy narval do automatu. Já jsem ho pak
musela živit a nejhorší je, že jemu to vůbec nebylo blbý.
A tak to bylo každý měsíc.
Já jsem k tomu měla důvod, opustit ho a začít si
s Janíkem. Já to zkoušela na několikrát, to bylo slibů,
ale jak říkala ta kámoška, on se jen tak nezmění.
Jéjej a my jsme ho s Janíkem podváděli, já už se s nim
scházela totiž. Byla jsem s nim třeba celý den a on to
nepoznal. Nevěděl, hlupáček. Jiný chlap by na to hned
přišel, vypitý mozek to byl.. (pauza) On byl z toho
hotovej, že jsem ho nechala. Zareagoval tak, že mě
nazval k….. Jenomže on už nikde neříká, proč jsem ho
nechala.. (pauza) On je dobrák od kosti, ale nesmí pít.
To mi říkali všechny kamarádky, že se nezmění (opět
opakuje).
Já ho musela opustit. Tam by změna nebyla žádná nikdy,
opravdu!“
Působí to na mne, jako kdyby ses potřebovala ujistit, že
si to tenkrát udělala správně. Takže toho nelituješ? „Ne.
Rozhodně ne. V tomhle už mám jasno. Jestli je pán Bůh,
tak to je určitě on, kdo mi Janíka poslal, ne toho já

115

Fyzické změny, vizuální
změny, stud, strach z
odmítnutí.
DŮSTOJNOST A POCIT
VLASTNÍ HODNOTY,
STRACH Z NEPŘIJETÍ
DRUHÝMI LIDMI,
PŘIJETÍ SEBE
S NEMOCÍ.

Hodnocení života s
bývalým přítelem a
ujištění, že se rozhodla
správně, když od něj
odešla.
Působí to, jako kdyby si
tento zásadní krok v
životě potřebovala
obhájit, přede mnou a
hlavně před sebou.
Potřebuje se ujistit, že to
tak bylo správně.
REKAPITULACE
MINULOSTI A
BILANCOVÁNÍ.

Opět ujišťování a
utvrzování v tom, že se
zachovala správně.
Potřebuje si vše

Poznámka (faktická)
kamarádů zatím nechce
ani slyšet. Takto
původně mluvila
i o bratrovi a matce a po
čase se to začalo měnit,
proto jsem se k tomu
ještě několikrát vrátila.
Zajímalo mě, jak moc je
přesvědčená, že něco
takového teď nepřipadá
v úvahu. Naopak je
vidět, že ji velice tíží
minulost s bývalým
přítelem. Dříve jsme o
něm spolu již hovořily,
ale nikdy v tom nebylo
tolik emocí. Zdá se, že si
o tom opravdu potřebuje
promluvit.

Poznámka: Opravdu
nechce, už o tom ani
nechce mluvit, utíká od
tématu, je to moc
nepříjemná představa,
ztráta důstojnosti.

Úryvek
Kódy
nelituju. Já jsem vážně vůbec neměla výčitky svědomí po zrekapitulovat, aby to
tom, co všechno mi udělal. Taky tam ani nebyl žádný cit, mohla uzavřít.
dávno. A jak žárlil, zastal se mě třeba cizí chlapec, když
viděl, jak na mě řve na ulici, jak mi sprostě nadává. Na
tom není nic divného, co mi má co takhle nadávat. A on
hned, co s ním máš? To musím s někým něco mít, aby se
mě zastal? Žádná úcta, respekt, láska, nic. On si myslel,
že je Bůh či co.“

Poznámka (faktická)
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Můžeme se ještě posunout k tvojí mamince, o které jsme
si hodně povídaly minule? Jak přesně vypadal váš vztah,
když jsi byla malé děcko? Kdy se to mezi vámi
pokazilo? „S mámou jsme měly v dětství hezký vztah.
Starala se o mě dobře. Ale ta puberta.. Ona se nějak
nedokázala smířit s tím, že rostu, že už nejsem to malé
děvčátko. Chtěla mě ochránit. Měly jsme ten vztah
takový, ne tak otevřený jako jiné holky. Měla jsem
Primární vztahy - vztah s
kamarádku, co mámě všechno povídala, první polibek,
matkou. Chyběla
první zlomené srdce, první sex, první menstruace.. Byly
otevřenost a důvěra.
jako nejlepší kámošky. S ničím takovým jsem se já mámě
nesvěřovala. Když jsem dostala poprvé menstruaci, tak
jsem tajně prala kalhotky, aby to neviděla, a pak to
běžela říct kamarádkám.“

26 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A myslíš na mámu často? „Jojo, myslim. Představ si
Terezko, prý ona vymyslela, že budou posílat ty balíky,
co mi přišly od bráchy. Neuvěřitelný viď? To by mě
nikdy nenapadlo. A brácha chce přijet. Řekl mi, že si
chce udělat výlet do Prahy. A možná si mě bude brát na
víkendu domů, pokud by to šlo zařídit. Člověk se musí
dostat do takovýhle situace, aby lidi okolo něj procitli,
aby ty svoje tvrdošíjný povahy nechali bejt. Rozumíš
tomu? No jsem zvědavá, já bych jí ještě moc chtěla
vidět.“

Poznámka: Paní A. a její
matka nejsou v kontaktu
již 18 let. Přestaly spolu
mluvit, když od ní paní
A. v osmnácti odešla
k bývalému příteli.
Zpětně si nemyslí, že to
byl dobrý krok a chápe,
že to matku ranilo, ale
zároveň říká, že přeci v
osmnácti člověk nemá
rozum, že by to mohla
zpětně pochopit a
odpustit jí. Paní A. se
chtěla s matkou před
lety usmířit, ale ta byla
příliš hrdá a její omluvy
nepřijala.
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„A jeho sestra umřela jako malá na udušení plynem,
nehoda, z nepozornosti, prostě jejich matka usnula
vožralá. Ona totiž pila taky. Já bych tohle dítěti nikdy
neudělala, já vůbec nechápu, jak se matka může takhle
nestarat o dítě. Teď už to nejde, ale do těch Janíkových
tří let jsem se o něj starala a chránila ho jako oko
v hlavě.. Alespoň toho druhého. Byla jsem pořád s ním.
Jéjej to jsem se třeba dva roky pořádně nevyspala. (s
úsměvem) -Pauza- Tolik energie jsem mu věnovala a teď
ani nebudu moct sledovat, jak dál roste, co mu jde a co
mu nejde, co mu dělá radost, jak bude nastupovat do
školy, nic z toho neuvidim. To bolí nejvíc! „(Odmlčení a
slzy v očích)
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Poznámka: Beáta hodně
přeskakuje z tématu na
Smutek, bolest a pocit
téma. Občas ji nějak
nespravedlnosti, že
nasměruji já anebo se
nemůže se svým dítětem
snažím naopak zůstat u
být déle. (Proč ona, která
jednoho tématu, ale
se starala o dítě dobře,
většinou jí nechávám
musí zemřít a někdo si v
mluvit. Pokud moje
klidu žije a své dítě
reakce nejsou důležité a
zanedbává.) POCIT
odpovědi na ně
NESPRAVEDLNOSTI.
nenavazují přímo a tím
SMUTEK, že neuvidí své
pádem prohlášení i bez
dítě se dál vyvíjet.
nich dávají smysl, tak je
sem nekopíruji.

Poznámka: Paní A.
doslova ožila, když se jí
Naděje a radost. Konečně poprvé ozval po letech
má paní A. pocit, že o ní její bratr a začal s ní
rodina nebo alespoň jedna komunikovat. Vztahy v
rodině jsou velmi
její část stojí, že není na
všechno tak sama. Naděje zvláštní. Již při první
schůzce jsem se
na urovnání vztahů a
podporu ze strany rodiny. pozastavovala nad tím,
Popírání situace ze strany že se paní A. dostala do
hospice a nikdo za ní
rodinných příslušníků.
nechodí, stěží o její
Možný příslib opory
nevyléčitelné nemoci
v rodině. RODINA A
vůbec vědí. Byla velmi
BLÍZKÉ VZTAHY V
sama a těžce to snášela.
PROCESU UMÍRÁNÍ
Po pár měsících se
ovšem daly věci do
pohybu. Mělo to pouze

Úryvek

Kódy
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„Brácha mi poslal utěráček, který byl pod těmi
sušenkami v balíku. Je to jen blbá utěrka, ale pro mě to
byla utěrka od bráchy, tak jsem si ji schovala. Taková
Upomínka na bratra.
hloupost, ale já mam pocit, že mam něco od bráchy a od
Pocit, že mu na ní záleží.
mámy.“
RODINA A BLÍZKÉ
VZTAHY V PROCESU
UMÍRÁNÍ
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A jak dlouho jste se to s mámou neviděly? „No od
osmnácti, pak jsem ji ještě jednou potkala po pár letech
v supermarketu a od té doby nikdy. Vdala se, to jsem
zjistila přes facebook. To jsem zjistila tak, že ten její
nový manžel se nás podle mě snažil dát dohromady.
Jménem mé mámy mě žádal o přátelství. Asi o mně ta
máma musí nějak mluvit, vždyť jsem taky její dcera, ona
možná zapomněla, ale já ne..“

29 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Co bys potřebovala? Co ti schází? Případně co ti dodává
útěchu a sílu v takové těžké situaci? „Já jsem se s tim
nějak vyrovnala. Nebo mam ten pocit. Já nevim..
(odmlčení) No tak jsou tu milí lidi kolem mě, kteří mi
dodávají pozitivní energii. Chodíš sem ty, Martinka a
ještě jeden dobrovolník, to je fajn. Hodně dělají ty
prášky, jsem trošku otupená.. Dvakrát mi je sebrali a
museli mi je dát nazpět. Bylo to špatné. Viděli, že se
Útěcha v podobě sociální
usmívám, mylná představa no. Ale neznamená, že když
opory. Medikace.
se člověk usměje nebo si dělá srandu, že je v pohodě.
Snažila jsem se na to nemyslet.. A jak to vypadalo po
vysazení? To jsem se takhle jednou ráno probudila a
měla jsem zlé myšlenky, zaobírala jsem se smrtí,
přemýšlela jsem hodně o dětech, co s nimi bude. Pak
jsem stále jen plakala, celý den, pořád mě napadali zlý
věci, bez přestávky.“
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Co je to přesně za myšlenky. Čeho se bojíš? Z čeho máš
největší strach? „Bojím se, že tu nebudu a nechám tu ty
dvě malé děti, že o ně nebude dobře postaráno. Bojím se
smrti, prostě toho, až umřu. Bojím se toho, že to má
opravdu jednou skončit a to docela brzy. Já si to ani
nepředstavím. Je těžký si to připustit, když mám tak málo
roků. Nějak mi to nebral mozek, že v takových letech
bych už měla zemřít, to mě děsí. Ty antidepresiva
pomáhají, aby mi to bylo jedno, nemyslím na to tolik,
někdy jo, ale ne permanentně, to je pak špatný.
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Touha se usmířit.
Uvědomuje si, jak moc je
pro ni matka důležitá.
VZTAH S MATKOU.
RODINA A BLÍZKÉ
VZTAHY V PROCESU
UMÍRÁNÍ.

Strach ze smrti,
především z toho, co bude
s dětmi, až tu nebude. Bez
medikace je pohlcena
úzkostí ze smrti, to ji
paralyzuje. Děs z nebytí.
STRACH ZE SMRTI

Poznámka (faktická)
určitou setrvačnost.
Fázemi přijímání takové
informace si neprochází
pouze umírající sám.
Její matka si
pravděpodobně dlouho
nepřipouštěla, že by
paní A. opravdu mohla
zemřít, že už by se
opravdu nemusely už
nikdy potkat.

Poznámka interpretační:
Tady je vidět, jak moc je
pro ni takové
„pohlazení“ důležité. Až
dětsky hledá lásku a
důkaz, že na ní rodině
záleží. Z utěrky, která
byla přiložena
z praktických důvodů, si
udělala talisman.
Poznámka: V procesu
umírání vystupuje více
potřeba urovnat si blízké
vztahy. Dá se pozorovat
rozdíl v postoji k rodině
v únoru, kdy Beáta
nastoupila do hospice,
a v červenci, kdy byl
pořízen tento rozhovor.

Poznámka: Útěchu jí
dodávají lidé okolo ní,
především ti, kteří jsou
fyzicky s ní, tedy
pracovníci hospice
a dobrovolníci. Rodina
také, ale stále jsou
především jen
v telefonickém kontaktu.
Pomáhají jí hodně
antidepresiva, to si
uvědomuje. Bez nich by
to zvládala těžce nebo
by minimálně
potřebovala daleko větší
psychosociální péči
a větší zázemí v rodině.
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Úryvek
Připustím si drsný věci a nemůžu reálně uvažovat,
nemůžu nic dělat, nemůžu si číst, koukat na televizi, nic.
Jsem těmi myšlenkami pohlcená. Nemůžu se soustředit,
pořád přemýšlím o tom samém. Knížku nedokážu
přečíst. Když jsem neměla ty tabletky, tak jsem myslela
jen na ty zlé věci, nic pozitivního..“

On je asi rozdíl mezi tím přijímat, v jaké jsi situaci a dle
toho jednat, a tím, když myslíme jenom na smrt a
nejsme schopný myslet na nic jiného. Tím pádem
nezvládáš prožívat to, že ještě žiješ. Jak si říkala ta jedna
noha, která je z hrobu ještě venku, se chová jako kdyby
už tam byla. „To je přesný! Nemůžeme se zabývat tím, že
nebudem. Ještě nějaké dny mám, tak je chci prožít. To
mi tady říkali, že se nemám ještě psychicky položit, že
mě ještě třeba čeká něco pěkného. To by pak mohli
vlastně všichni lidé takto život opustit. Protože každého
z nás to čeká. Jak se člověk narodí, tak musí i zemřít. A
čeká to každého, ať je mladý nebo starý, to nikdo neví.
Může to přijít kdykoli. Někdo umře, když je mu dvacet,
někdo ve třiceti, někdo v padesáti a někdo má tak tuhý
kořínek, že přežije i svoje děti. Každý člověk má ve svém
osudu vepsané, jak dlouho tady bude, a nic s tím
neudělá, to prostě neovlivní. Něco ovlivnit jde a něco
ne.“

Kódy

Poznámka (faktická)

Poznámka: Zajímavé je,
že zde paní A.
přeskočila svůj věk. Zdá
se, že je smířena s tím,
že člověk je tvor
smrtelný a dokonce si
uvědomujeme, že smrt
k životu patří, můžeme
Snaha odpoutat pozornost umřít od té chvíle, kdy
od nepříjemných
se narodíme. Paní A.,
myšlenek pomocí
která má základoškolské
zaměření na přítomnost.
vzdělání, tady předkládá
Zemřeme všichni a nikdo prostě a jednoduše
nevíme, kdy. To je něco, myšlenky podobné
co neovlivníme.
tomu, co složitě
ZAMĚŘENÍ NA
popisuje Martin
PŘÍTOMNOST.
Heidegger v knize Bytí
ČÁSTEČNÁ
a čas. Je za nimi prostý
AKCEPTACE (říká,
jednoduchý způsob
člověk je tvor smrtelný a přemýšlení, a přesto
může kdykoli zemřít, ale jsou velice pravdivé.
opravdu si paní A.
Uvědomuje si, že každý
připouští, že se to týká
člověk může zemřít
přímo jí samotné?)
prakticky kdykoli, i ona,
že smrt je součástí
našeho bytí. Přesto,
když jmenovala
příklady, vynechala
právě svůj věk. Jako
kdyby se z těchto
„pravd“ chtěla
podvědomě vyřadit.

Máš nějaké univerzální vyrovnávací strategie, které ti
v životě během krizí fungovali a fungují. Co ti pomáhalo
v těžkých chvílích? „Jee tak to nevim. Já se vždycky
vykecala nějaké kamarádce a bylo dobře. I když ne
Vyrovnávací strategie, jak
vždycky to stačí, někdy musíte udělat razantní změnu vy, čelit krizovým situacím.
a dokud to neuděláte, tak se to nevyřeší. To bylo s tim
Marianem takhle. V situaci, kdy je změna možná, by se
o ní měl člověk snažit.“
„Já ti odpovídám a mám pocit, že ti pomáhám. No vůbec
mě to nerozhazuje. Když jsme se dřív bavily o takových
tématech, tak jsem plakala, teď mě to nerozhazuje. To je
zvláštní. Asi že mám v hlavě, že to dělám proto, abych ti
pomohla. Mám dobrý pocit, že i z takové pozice můžu
ještě něčím přispět, že ještě i já mohu někomu pomoci, já
taková nemohoucí. Další otázku máš?“
Mám. Už si byla někdy dřív se smrtí konfrontovaná, už
si se s ní dostala do kontaktu dříve? Například, zda ti již
zemřel někdo blízký nebo si byla svědkem toho, že lidé
někde umírali. Někde jinde než jen na obrazovkách
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„Ještě k něčemu jsem,
ještě přeci jen něco
dokážu a můžu být
užitečná.“ Pocit
užitečnosti. POCIT
VLASTNÍ HODNOTY

Smrt dědy, který měl v
rodině velmi zásadní roli
a byl důležitý pro všechny
její členy i pro rodinu

Poznámka: Zdá se, že to
paní A. začalo bavit.
Dodává jí to mimo jiné
i pocit výlučnosti a
jedinečnosti.
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Úryvek
televizorů. „Byla jsem, jak ty říkáš konfrontovaná, a to,
když mi zemřel děda. To mi bylo sedmnáct. Zemřel děda,
mámin otec. Tehdy jsem tomu byla přímo, tehdy jsem si
nejvíc uvědomila, co je to vlastně smrt. Na pohřeb jsem
šla pod nějakými práškami. Všichni jsme v sobě měli
nějaké prášky, všichni jsme byli na omdlení. I mého
bratra pustili tenkrát z vojny, dostal opušťák, jen měl
podmínku, že musí být v uniformě. Ten chtěl skočit do
jámy za dědou, on byl na něj hrozně fixovanej. Měli se
strašně rádi. Když mu to přišla babička povědět do
Prešova na vojnu, tak omdlel. Ztratil vědomí, babka mu
pak tlačila do úst citronovou šťávu a on se probral. „
A co ty? Jaké to bylo pro tebe? „Já měla s dědou dobrý
vztah, ale on byl víc jeho miláček, prvorozený vnuk. Měl
mě rád, ale Péťa byl Péťa. Pro mě to takový šok nebyl.
Ale byla jsem smutná, to jo. Tam šlo hlavně o to, že
máma se o nás starala sama, protože otec byl alkoholik,
ona se s ním rozvedla a vyhodila ho. Takže ona byla na
svých rodičích závislá, oni jí pomáhali, jednak
s penízkama a taky ve výchově. Pro nás děda nebyl jen
děda. On znamenal jistotu, to byl on, kdo nám mohl
koupit dobré body, tašku do školy, kdo nás držel
finančně, kdo s námi žil a kdo nás vychovával. V té
domácnosti byl jako kdyby místo táty. Máma vydělávala
1200 korun, 500 z toho šlo na nájem. I z toho mála
uměla uspořit, ale bylo by to opravdu jen na ty základní
věci. Já jsem pak půl roku na to odešla z domova, tak
nevím, jak to s nimi bylo dál. „

36 1 Ta smrt dědy byla drsná. Do té doby to bylo u nás doma
2 vždycky jeden za všechny a všichni za jednoho. Po jeho
3 smrti se to rozpadlo. On byl takový vůdce smečky.“
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Kódy
jako celek. DŘÍVĚJŠÍ
KONFRONTACE SE
SMRTÍ

Okolnosti smrti dědy.
Znamenalo to pro rodinu
významnou změnu.
Nejednalo se „pouze“ o
Poznámka: Má tendenci
citové vazby, rodina na
mluvit o bráchovi více,
něm byla závislá i
než o sobě.
finančně. Byl vůdcem
smečky a nahrazoval paní
A. a jejímu bratrovi tátu.
Odchod z domova.

Změny po smrti dědy.
Zasáhlo to celou rodinu.
Děda je držel pohromadě,
možná trochu
autoritářsky, ale držel.

„Chtěla bych ještě vidět mámu, být s ní, chtěla bych,
aby mě utěšila, a ona se vůbec nezajímá. Je tak hrdá,
stále se mnou nemluví, ani teď ne. Je jí to asi úplně
Vztah s matkou. Popírání
jedno nebo já nevim. Když jsem jí volala ještě tenkrát z matky. Popírání na straně
nemocnice, že mám rakovinu, tak ona na to zareagovala, rodinných příslušníků.
jako kdybych jí řekla, že mě bolí zuby. Řekla jen hmmm
a začala mluvit o něčem jiném.“
„Chtěla bych být s dětmi, kdyby to nějak šlo zařídit.
Nevíte, je tady něco takového možné?“ To určitě možné
je, ale záleží na tom, kde a s kým jsou, jestli se dokážete
domluvit v rámci rodiny. „No to se právě bojim, že ne.
Když mně se tak stýská. Největší strach mám z toho, že
už je nikdy neuvidim.“

„Janík ten je zlatý, to je férovej chlap. Udělal by pro mě
první poslední, on se snaží, ale problém je, že v rodině
nemá žádné slovo, a hlavně je takovej mouchy snězte si
mě. Já byla vždycky ta rázná, co se ozvala, když se jí
něco nelíbilo, když jsem něco chtěla, tak jsem si pro to
došla. Byla jsem rázná za nás oba, ale teď už nemůžu a
on to nedokáže. Mám strach, zda se pak dokáže sám
postarat o Janíka. Je zodpovědný a můžu se na něj
spolehnout, ale nechá se ušlapat.“
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Poznámka (faktická)

Poznámka:
Pravděpodobně bude
existovat spojitost mezi
smrtí dědy a odchodem
paní A. z domova, z
jejích úst to ovšem
nezaznělo.
Poznámka: Z prvního
rozhovoru, který proběhl
již 16. 2. 2016

Strach z toho, že už nikdy
neuvidí své děti, ze
zpřetrhání vazby matky s
dítětem. DĚTI.

Důvěra v přítele. Dokáže
se o syna postarat?
Ujišťování, že bude o
syna dobře postaráno.
Bilancování.

Poznámka: Toto se
během dalších
rozhovorů velice
proměňovalo. Často
mluvila o příteli a
synovi. Mluvila o příteli
hezky, že se na něj může
spolehnout, ale vadilo jí,
že je málo průbojný.

Úryvek

Kódy

40 1 „Proč zrovna já? Jak to teď vše zvládnu? Chtěla bych
2 umírat doma! Proč to nejde?“

Lítost. Naříkání a
zoufalství.

41 1 „Přece nikdo nemůže vědět s jistotou, co bude. Doktoři
2 toho vědí spoustu, ale lidské tělo je nevyzpytatelné.
3 A dokud mě zatím nic nebolí, tak je to dobré.“

42 1
2
3
4
5

„Mně se ještě nechce, vždyť mám teprve čtyřicet let
života za sebou, to není čas na umírání. Kdyby tak šlo
mít jen o pár let navíc na dovychování dětí. Kdybych
toho mladšího alespoň ještě mohla doprovodit do první
třídy.“ (Plačtivě)

44 1
2
3
4

A co tě drží nad vodou? „Přítel, věřím mu, a taky ty
dětičky. Sice mě hrozně trápí ta představa, že tu budou
bez mámy, ale jsem ráda, že jsou a oni to zvládnou.
Hlavně ten malej, je báječnej.“

45 1
2
3
4
5
6
7
8

S matkou Mariana mám taky velmi špatný vztah, proto
je tak těžké se k synovi dostat. Ona mi nikdy neodpustila,
že jsem jejího syna opustila. Přitom ví, jakej je, ale i tak.
Mají teď u sebe toho kluka a podle mě do něj šijou, jak
je maminka špatná a jak na ní má zapomenout.
(naštvaně) Jednou jsem ho viděla, ale i to je dlouho…
ale jediné, co mi řekl bylo, že nejsem jeho maminka a
utekl..(bez větších emocí)

43 1
2
3
4
5

„A dneska tu u mě byl zas ten doktor, co ho nemám
ráda. On se tak zvláštně tváří vždycky, prostě je mi tak
nesympatickej, nepříjemnej. Já chci, aby za mnou chodil
někdo jiný. Vždycky se děsim momentu, kdy přijde. Je
to pro mě jako kdyby smrt vstoupila do dveří. Brrrr.“

46 1 „To já bych strašně nechtěla mít pokoj s někým. Jako
2 jasně jedna věc je soukromí, můžu si pustit v noci telku,
3 kouřit a podobně, když jsem tu sama... Ale hlavně, víš,
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Naděje na prodloužení
života. Popírání.

Poznámka (faktická)

Když to říkala, byl
v tom cítit jakýsi apel.
Během prvního
rozhovoru paní A.
většinu času proplakala.
Byl to rozhovor, při
kterém byla asi
nejotevřenější co kdy.
Bohužel jsem ho ale
nezaznamenávala na
diktafon.

Poznámka: Vyrovnávací
strategie/obrana, kterou
si paní A. vytvořila do
další schůzky o několik
dní později. Na rozdíl od
minulé schůzky již
neplakala, kdykoli
vyslovila slovo Janík,
děti, umírání nebo smrt.

Smlouvání o roky života.
SMLOUVÁNÍ
S nejmenovaným panem
doktorem nikdo jiný z
pacientů problém neměl.
Paní A. je jinak velice
přátelská.
Agrese nasměrovaná na
Předpokládám, že to
jednu osobu, které je
souvisí se sdělováním
přiřknuta vinna za to, ve
prognózy. Tento lékař
které se paní A. ocitla
byl první, kdo jí řekl
situaci. Dokonce pro ni
plnou pravdu. Ona
personifikuje smrt. HNĚV
celkem logicky všechen
hněv teď centruje na něj.
Ulevuje si tak od
psychické bolesti, kterou
pravda způsobila.
Zdroje útěchy –
subjektivní zhodnocení
Vztah s matkou svého
bývalého přítele,
přerušení kontaktu se
synem. Zpřetrhané vazby
se dostávají na povrch.
(Ovšem odstřihnutí od
emocí)
Strach z mrtvého těla, z
proměny z živého na
neživé, z bytí na nebytí.

Poznámka: 1) Strach se
postupem času mírnil.
Tady už je vidět určitá
změna postoje. Věří, že
to děti zvládnou.

Poznámka: Paní A.
nikdy nepřiznala, jak
vypadaly okolnosti
jejího odchodu, jak je
možné, že syn zůstal u
přítele, nikoli s matkou.
Poznámka: Z rozhovoru,
kdy jsme probíraly
přesun paní A. z

4
5
6
7
8
9
10
11
12

47 1
2
3
4
5
6
7
8

Úryvek
Kódy
co mě děsí? Co když tam budu s nějakou babičkou, která STRACH ZE SMRTI.
už na tom bude hodně zle a přes noc zemře. No a teď já
tam budu s mrtvolou, dokud si toho někdo nevšimne.
Nee, já vim, že nás tu stále obcházejí a hlídají a že by u
toho třeba byl někdo z rodiny, ale jsou i případy, že
někdo zemře v klidu sám ve spánku. Budeme obě spát,
ráno se probudím jen já a babičky se nedovolám,
protože už je nějakou dobu mrtvá. Když spíme, tak nás
ošetřovatelé nekontrolují.“
„Já nechápu, jak mohou mít děti takový nerespekt
a neúctu vůči své matce. To moje děti by si nikdy ke
mně dovolit nemohly. To Janík ten byl teda jinak
vychovávaný. Je důležité, aby mělo dítě dostatek péče
a láska, ale musí vědět, kam až může, musí mít nějaké
meze. Hrozně mě štvou rozmazlené děti, kterým je
povoleno úplně všechno, mají všechno, a pak si ničeho
nejsou schopné vážit.“

48 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

„Tak se ukázalo, že na té kartě je dluh, že je
zablokovaná a my se k těm penězům nedostaneme. Je na
ně uvalena exekuce, takže po tom složitém zařizování,
kvůli kterému musel Janík na Slovensko a nebyl se
mnou, stejně k žádné změně nedojde. Jsem na tom úplně
stejně jako předtím, nemám nic. Nemám ani korunu,
takže nemůžu nic, nemám ani na ty cigára, nic. Přítel je
stále pryč a já jsem na všechno sama, jsem tak sama.
Probrečela jsem víkend. Já jsem o té exekuci vůbec
nevěděla, nechápu to. Nevím, jak to tam vzniklo. Věřím
Janíkovi, když říká, že o tom nevěděl, stejně jako já. Já
vim, nemůžu si bejt jistá. Co když se někde zadlužil a
neřekl mi to. Ale co mi zbývá, než mu věřit. Třeba
někde neuhradil nějakou složenku, nevšiml si toho,
upomínky nechodili, protože jsme se přestěhovali, a ono
se to nastřádalo. Já nevim, já se v tom nikdy moc
nevyznala. Já tomu vůbec nerozumim, nic nemam a není
tu nikdo, kdo by mě utěšil. Mám jen Janíka a ten už je
týdny pryč. Když člověk nemá prachy, tak je v dnešní
době ztracenej.“

49 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

„No a ještě jsem slyšela, jak mě pomlouvají na chodbě,
jak se o mně baví, že nevědí, co se mnou. Že mi pořád
někdo nosí cigára, že v hospici jsem zadarmo, ale že
takhle to dál nejde. Ale Terezko, co já mám dělat?
Kdybych nebyla takhle nemohoucí, tak se pěkně zvednu
a půjdu do práce, ale já nemůžu vůbec nic. Jsem fakt
odkázaná jen na to, co mi kdo dá. A já je chápu, že taky
nemaj moc a že se se mnou nemohou dělit napořád. Ale
co mám dělat? Ale že to neřekne mně, víš. Já bych to
pochopila. Musí to říkat před někým jiným na chodbě a
ještě tak, že já to slyšim. To mě hrozně zamrzelo. Ne
fakt celej víkend jsem probulela. Ale co, já se bez nich
obejdu, beze všech.“

50 1
2
3
4

„Nic nejde a nic není možné. A to už v zárodku... Já
tady zemřu a nikdo si toho nevšimne, naopak to bude
ulehčení, protože jsem všude jen na obtíž. A už zase
nemůžu chodit na záchod, tak to bolí, to je tak
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Chybí jí, že ona nic
takového už řešit nemůže.
Proč její děti mají tak
málo možností, dokonce
ani nebudou mít matku, a
jiné se mají tak dobře, že
už si toho ani neváží?
Pocit nespravedlnosti,
hněv. Stesk po dětech a
mateřské roli.

Poznámka (faktická)
finančních důvodů do
jiného hospice, kde měla
být umístěna na
dvoulůžkový pokoj.
Tento přesun se ale
nakonec nekonal.

Poznámka lehce
interpretační: Myslím,
že paní A. její synové
velice schází, že se jí
těžce vyrovnává s tím,
že je nemůže vidět díky
nedostatku financí
a pochroumaným
vztahům v rodině.

Poznámka: Její přítel
odjel na Slovensko
zařídit platební kartu k
účtu, který měl ještě z
dob, kdy bydleli u jeho
rodičů na Slovensku.
Myslel si, že by tam
snad mohly být nějaké
Naříkání, zoufalství,
ztracenost, zklamané
peníze. Na Slovensku
naděje a pocit beznaděje, pak zůstal více než
že se situace nikdy
měsíc, namísto
nezlepší. Ztráta možností. plánovaných deseti dní.
ZKLAMÁNÍ
Bylo to v době, kdy
A BEZMOC.
jsem již chodila do
hospice jen svátečně,
protože už jsem musela
začít psát diplomovou
práci. Nepřijel a jen paní
A. zavolal, že tedy
žádné peníze nebudou,
protože byly zabaveny.
Pocit bezprizornosti,
zbytečnosti, bezcennosti,
samoty, beznaděje.
LÍTOST. SAMOTA.
POCIT VLASTNÍ
HODNOTY. BEZMOC
(bez- moci, nedostatek
financí ještě uzavírá další
možnosti a prohlubuje
beznaděj)
Pocit, že je jen na obtíž.
Osamocení. Omezení a
ztráta možností. POCIT
VLASTNÍ HODNOTY.

Úryvek
5 nepříjemný.“
51 1
2
3
4
5
6
7

„Mám pocit, že otravuju už i tebe. Já vím, že ti říkali, že
za mnou musíš přijít. Ale já jsem nečekala jen na tebe.
Jasně, těšila jsem se a doufala, že přijdeš, ale nebylo to
tak, že kdybys nemohla, tak to nezvládnu, nebo že bych
třeba na tebe byla naštvaná. Já právě úplně chápu, že
toho máš hodně a nechci, aby sis myslela, že jsem na
tom takhle závislá. Nechci ti brát čas. Rozumíš?“

53 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

„Víš to je tak neskutečná nikdy nekončící beznaděj.
Začíná to u těch peněz. V dnešní době když je nemáš,
tak si bez šance. Vždyť já si ani nekoupím sama
krabičku cigaret. Každý den řešit to, že nemam ani na
ten základ a škemrat u druhých. Taky neni příjemný, že
vim, že mě odsud chtěj poslat pryč právě proto, že si to
nemůžu hradit sama. A já s tim hlavně nic neudělám.
Dřív jsem v takových situacích mohla aspoň něco zkusit,
ale teď tu jen ležim a čekám, zda Janík tu kartu zvládne
vybavit, zda bude mít peníze, aby za mnou přijel, anebo
mi zas napíše, že ho nevyplatili a nemá z čeho koupit
jízdenku na vlak a ani nepřijede.“

55 1
2
3
4

„A snad úplně nejhorší je ta bezmoc, že zkrátka s tim
svým stavem nic neudělám. Že každý máme svůj osud
dopředu napsaný a prostě to neovlivníme. S tím, že jsem
nemocná a umřu, nemůžu dělat vůbec, ale vůbec nic.“

52 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

54 1
2
3
4

56 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kódy
SAMOTA. ZTRÁTA
MOŽNOSTÍ.
Strach z toho, že okolí
obtěžuje. Pocit, že se
vnucuje. Ztráta sebeúcty.
DŮSTOJNOST A POCIT
VLASTNÍ HODNOTY

„Ozvaly se mi konečně obě kamarádky z ubytovny.
Bydlely jsme hned vedle sebe a zvláště s tou jednou
jsme si byly vzájemně velkou oporou. Ona byla Romka,
ale teda super Romka, taková rázná, ale moc hodná
ženská. Když jsem opouštěla Mariana, tak ona mi dost
pomohla, pomohla mi se odhodlat. No a včera mi volala.
Prý sehnala číslo přes Janíka a všechno ví od Janíka,
Naděje. Potřeba blízkých
všechno to ví a říkala, že přijde a že by dyžtak mohl
vztahů a sociální opory na
Janík bydlet u nich, protože on teď má problém s bytem
konci.
a hrozí, že se bude muset odstěhovat z Prahy, což by
nebylo dobré. Mohl by být u nich v podnájmu, přispíval
by jim a měl by kde být. Jsem zvědavá, říkala, že něco
pošle. Tak tady přeci jen neumřu v zapomnění.“ (se
smíchem)

Beznaděj zakládající se na
omezených možnostech
kvůli nemoci a nedostatku
financí, závislost na
druhých. BEZMOC a
závislost

„No a pak ta bezmoc, že nemůžu vidět ty své děti.
Nemůžu se sebrat a jet za nimi a oni jsou moc malé na
to, aby mohli přijet sami za mnou. Musel by to někdo
zařídit a to nikdo neudělá.“(pláč)

Beznaděj spojená s
nemožností být s dětmi.
BEZMOC a děti

Možná ale můžeš dělat něco s časem, který ti ještě
zbývá, nebo ne?
„To je ale moc krátký čas, já se prostě cítím mladá na to
umřít, zároveň chápu, že to není o tom, co já chci, že si
nevybíráme, a že tohle prostě nezměnim.“
„A čas, kterej zbývá, no, tak to tu taky jen ležim a
čumim na telku, teď si tu ty a jsme venku, to je fajn, ale
zítra a pozítří zas budu dělat jen to, co dělám každý
den... Hygiena, pak vykouřim spoustu cigár, shlédnu
nějaký pořady, přečtu časák...“

Snaha se vyrovnat s
prognózou, vzdor a
pokora.
Prázdnota, nuda, absence
smysluplné činnosti.
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Poznámka (faktická)

Bezmoc v tom nejširším
slova smyslu, nemůže se
vzepřít realitě blízkého
konce. BEZMOC spojená
s neodvratností smrti

Poznámka: Pokud okolo
sebe umírající nemá
osoby, o které by se
mohl opřít, je zle.
Samota je těžká i v
průběhu života, ale na
konci je snad ještě
děsivější, protože jen
umocňuje existenciální
samotu a izolaci
způsobenou tím, že
umírající na rozdíl od
ostatních má již jen
přítomnost a minulost a
v brzké době nebude mít
ani to.

57 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
58 1
2
3
4
59 1
2
3
4
5
60 1
2
3
4
5

Úryvek

„A nebo ta máma. V moment, kdy by jiná máma byla
největší oporou, je ona někde v trapu. Přidala si mě do
přátel na Facebooku, následně na to jsme spolu mluvily.
To mě překvapilo. Že by se mi máma sama ozvala, no to
je nějaký divný, jsem si říkala. Přidala si mě, tak jsem jí
hned psala a pak mi právě volala. Ale působilo to, jako
kdyby jí k tomu někdo donutil, neměla jsem pocit, že mě
vnímá, když jsem jí říkala, že jsem nemocná, tak na to
zas vůbec nezareagovala. Jen ticho a pak začala mluvit o
něčem jinym. Já to prostě nepochopim. Neni tohle
situace na to, aby sklopila uši, a myslela na to, co
potřebuju já? Jestli ne, tak už teda nevim, co se musí
ještě stát.“

Kódy

Poznámka (faktická)

Vztah s matkou: potřeba
opory, tendence obnovit
vztah, volání o pomoc,
ignorace nebo popírání na
straně matky
(pravděpodobně
popírání).

„Nechápu, proč to těm úřadům tak trvá. (Přítel odjel na
Slovensko vyřídit znovuvystavení platební karty.)
Člověk tady umírá, no nezbývá mi zrovna moc času, a
jim trvá tři týdny vybavit jednu blbou kartičku.“

Vztek směřovaný na
úřady, málo času,
prohlubuje se pocit
bezmoci, HNĚV.

„Chybí mi osoba, která by mi byla stále nablízku. Cítím
se tu sama a nudím se. Pak právě přicházejí ty
nepříjemné myšlenky, myslim na ty špatné věci, na smrt,
na to, že mi nezbývá moc času, na děti, že tu zůstanou
sami a tak...“

Nuda, chybí podpora
blízkých osob a rodiny,
Poznámka: z rozhovoru
samota, myšlenky na smrt
22. 3. 2016 a 4. 4. 2016
a na to, co bude s dětmi.
SMRT A VZTAHY.

„Ty kamarádky, co se měly ozvat, se neozvaly.“ (v hlase
je cítit zklamání a smutek)
Zklamání. Pokora.
„Chtěla bych ještě vidět tu mámu. Já už se na ní za nic
nezlobim, všechno sem jí odpustila, však taky nemam
jinou možnost. Škoda, že ona neudělala to samé.“
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Poznámka: 5. 5. 2016

PŘÍLOHA V
Tab. č. 8. Kódy, podtémata a témata – respondentka C (paní V.)

Kódy

Podtémata

Potřeba mít kontrolu nad tím, co
Potřeba mít kontrolu nad tím, co
se bude dít po její smrti, mít vliv se bude dít po její smrti, poslední
na druhé lidi a jejich činy i po své
vůle, vliv na události po své
smrti.
smrti.
Potřeba mít kontrolu nad tím, co
se bude dít bezprostředně po její
smrti, připravit se na smrt i po té
praktické stránce.(8)

Nebude zasahovat do dění po své
smrti, s tím je smířena, život
půjde dál i bez ní, ale chce na něj
mít vliv alespoň v otázkách, které
se váží k její poslední vůli (viz.
závěť a parte).
Bezprizornost a ztráta smyslu.

Pocit naplněnosti a ukončenosti
života. Ukončení léčby kurativní
z vlastní vůle, nechuť ke
zbytečnému protahování.

Příprava na smrt a poslední vůle.

Bezprizornost a ztráta smyslu.
Završení života. Nechuť ke
zbytečnému protahování.
Nechuť žít až do konce

Izolace a vzdálenost od
společnosti zdravých a mladých
lidí, i od svých blízkých.

Izolace a pohyb od lidí

Přání rychlého odchodu. Snaha
nikoho svou smrtí a umíráním
nezatěžovat. „Umírání a smrt s
vyloučením veřejnosti.“

Negativní sebehodnocení, ztráta
vlastní hodnoty, pocit, že nemá
již co předat.
Strach z umírání a nejistoty na
konci.
Přání umřít v klidu a rychle.
Nepřipravenost na proces
umírání, strach z umírání.

Strach z bolesti! Strach z toho, že
se bude dusit.
Čas se naplnil. Bylo uděláno vše,
co být uděláno mělo.

Příprava na smrt.

Poslední vůle po smrti

Nechuť žít až do konce
Bezprizornost (6)

Téma

Ztráta smyslu v životě na
konci

Bezprizornost

„Umírání a smrt s vyloučením
veřejnosti“
Negativní sebehodnocení

Izolace a vzdálenost

Pocit vlastní hodnoty

Strach z umírání a nejistoty na
konci
Přání umřít v klidu a rychle.

Nepřipravenost na proces umírání
Strach z bolesti

Završení života, připravenost na
smrt
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Strach z umírání

Rekapitulace minulosti a
bilancování na konci

Kódy

Podtémata

Hodnocení života jako dobrého,
spokojeného a naplněného

Spokojenost se životem, život
naplněný smyslem

Smrti se nebojím, umírání ano

Smrti se nebojím, umírání ano

Akceptace smrti

Připravenost na smrt

Důležitost vědomí velké fungující
rodiny
Rodina a blízké vztahy
Sociální opora

Strach o budoucnost vnučky

Téma

Akceptace smrti

Připravenost na smrt

Důležitost vědomí velké
fungující rodiny.

Zázemí ve velké fungující rodině

Důraz na nadcházející generace –
přesah
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Strach ze smrti

Rodina a blízké vztahy
v procesu umírání

PŘÍLOHA VI
Tab. č. 9. Úryvky a kódy – respondentka C (paní V.)
1
2

3
4

5

6
7

8

Úryvky
1 „Napsala jsem si závěť. Moc času nezbývá a ujistilo mě
2 to, že se po mé smrti nebude dít něco, co já nechci. No to
3 je vždycky dobré, já bych si to ráda urovnala.“

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5

„Prožila jsem dlouhý a spokojený život, za sebou
zanechávám velkou rodinu. Myslím, že být prababičkou
je úctyhodná meta, takže už nemám, co bych tu dál
okouněla. Můj manžel už je deset let po smrti a nedávno
mi umřela i moje nejlepší kamarádka. No a děti a
vnoučata, ty už mají svoje starosti, důležitější, než chodit
za starou bábou. (Ironicky) Přines si ty svoje otázky a já
ti odpovim, na cokoli budeš chtít, ať tu ještě k něčemu
jsem.“
„Jsem připravená zemřít, ale nevím, jak na to. Nejradši
bych to celé přeskočila. Nevíš, jak se to vzdává? Já
doufám, že si to budu moct určit sama, že jsme schopný
se rozhodnout, kdy a jak to přijde.“
Jak to přesně bylo v nemocnici v Táboře? Dříve jste mi
vyprávěla o momentu, kdy byla u vás definitivně
ukončena léčba kurativní. Bývá to u pacientů docela
zásadní zlom, proto se na to ptám znovu. Jak to
probíhalo u vás?
„Chtěli mě poslat ještě na nějaké další vyšetření, na
biopsii myslim, a pak měla následovat operace, ale já
jsem jasně řekla, že už nechci. Nestálo mi to za to. I
kdyby mi operace měla prodloužit život o několik dalších
let, tak nevidím důvod proč. Je mi osmdesát šest, to už
není věk, kdy chcete něco takového podstupovat. Je to
zbytečné, svůj život už mám za sebou… Tenkrát jsem
podepsala revers a šla domu. Nějakou dobu jsem byla
doma, ale pak se mi na záchodě zamotala hlava, ztratila
jsem vědomí a mířila jsem rovnou do hospice. Ukázalo
se, že doma už to nezvládám sama a tak mi dcera, přes
známosti, přeci jen ona jako lékařka se orientuje,
vybavila tento hospic. Za to jsem opravdu ráda, je to ten
s nejlepšími referencemi.“
A o domácí péči jste neuvažovali? „Dcera by na něco
takového neměla čas, chtěla jsem do LDN, doma už by to
nešlo, ale nakonec jsem skončila tady, což je asi lepší.“
Říkala jste mi, že váš manžel umřel před deseti lety.
Můžu se zeptat, s kým jste v poslední době byla nejvíce
v kontaktu? „Převážně s dcerou a s jejími dětmi, oba
jsou lékaři, stejně jako dcera. Ta naše holka si díky té
své kariéře nezvládla najít nějakého toho chlapce, to mě
trápí. Ale tak ona už je taková, on málokterý by jí stačil.
Tamhle mám jejich fotky, vnuka i vnučky. A tohle mi
vnučka dala, když tu před pár dny byli.“(Ukazuje na
rámeček s obrázkem)
Zaujalo mne, když jste mi minule říkala, že máte pocit,
že jste rodině na obtíž. Dokonce jste říkala, že vaše
vnoučata už o vás nestojí, když jste na tom takhle.
Z toho, co mi teď povídáte, to tak úplně nepůsobí. „Ale
joooo, to oni přijdou na návštěvu, jsou to hodné děti, ale

Kódy
Poznámky
Potřeba mít kontrolu nad tím,
co se bude dít po její smrti,
mít vliv na druhé a jejich činy
i po své smrti.
Čas se naplnil. Bylo uděláno
vše, co být uděláno mělo.
Hodnocení života jako
dobrého, spokojeného a
naplněného. Bezprizornost,
ztráta smyslu na konci.
Připravenost na smrt,
akceptace smrti. Strach z
umírání a nejistoty na konci.

Poznámka: řádky 4 6 rozhovor z 15. 3.
2016
Poznámka: dále
zkrácený přepis
rozhovoru z 21. 3.
2016

Pocit naplněnosti a
ukončenosti života. Ukončení
léčby kurativní z vlastní vůle,
nechuť ke zbytečnému
protahování.

Rodina a blízké vztahy.
Sociální opora. Strach o
budoucnost vnučky.
Negativní sebehodnocení,
ztráta vlastní hodnoty, pocit,
že nemá již co předat. Ztráta
smyslu v životě na konci.
Ztráta sebe sama. Izolace a
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6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4

Úryvky
já už jim nemám co dát. Už mám všechno za sebou. Bylo
to fajn, ale teď už to skončilo, už chci jen umřít, co
nejdřív a ideálně ve spánku, už to prostě nejde…
Nepřipadám si, že jsem to ještě stále já, zábava už se
mnou opravdu není a co si tak ze mě kdo může vzít. Oni
mají svoje starosti, mají toho hodně v práci a ještě by je
měla zdržovat nějaká bába na smrtelný posteli. Už jsem
prostě za zenitem. Tohle už se mě netýká.“
To si nemyslím. Proč bych za vámi jinak já chodila,
kdybyste už neměla co předávat. Líbí se mi váš přístup
k životu a ke smrti, je tak originální a opravdový, že je
pro mě velkou inspirací. S málokterou babičkou jsem si
tady tak hezky popovídala o životě jako s vámi. „Nooo
jo.. To je od vás hezký. (Odmlčela se) Ale stejně mi
nevymluvíte, že už tady nemám co pohledávat.“
Pojďme se ještě na chvíli vrátit k tomu momentu, kdy
jste odmítla operaci. Rozumím tomu, proč jste se
rozhodla to již dále neprotahovat. Ale brnká mi tam
jedna docela osobní otázka, kterou jsme již nepřímo
naťukly dříve, vy se nebojíte smrti? „Ne. To není o nic
horší než tohle. Já už jsem si své prožila. Už mě všechno
bolí a máloco těší. Jen bych hodně nerada, aby to bolelo.
Bojím se, že to bude bolet, už bych to nejraději měla
rovnou za sebou. Ideálně zemřít ve spánku. Nebo se
nechat uspat, mně by to vůbec nevadilo takováhle
možnost, kdyby to šlo.“
Můžu se ještě vrátit k tomu vašemu nápadu, že si
napíšete vlastní parte? Už jsme o tom jednou mluvili, ale
úplně jsem nepochopila, proč je to pro vás důležité.
„Chtěla bych mít jistotu, co se se mnou bude dít, až bude
po všem. Já bych byla hrozně nerada, kdyby mi to
vymýšlel někdo jiný a napsal tam nějaký krávoviny, který
já tam nechci. Takhle tam budu mít přesně to, co chci,
teda doufám. Takový parte je důležitá věc.“
To je docela pěkný přístup, prostě je fajn se připravit i na
to, co bude po vaší smrti. „Ano, přesně.. Až umřu, život
jde dál… Budou se stále dít stejné věci, jen beze mě,
takže už do toho nebudu mít možnost zasáhnout.“

13 1
2
3
4
5
6
7
8
14 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Mluvila jste o „vzdávání“ , že byste to nejraději hned
vzdala, ale ono to nejde. Působilo to na mne, že máte
pocit, že můžete určit, kdy zemřete. To by bylo hezké.
Myslíte, že má člověk opravdu moc si to tak trošku
udělat po svém? Jsme schopni ovlivnit, kdy odsud
odejdeme? „To já bych právě hrozně chtěla. Chtěla bych
si umět říct, že se vzdávám a pak bych mohla v klidu
umřít, prostě už nebojovat o život, který už nechci žít.“
Vnímáte naději na přesah, utěšujete se tím, že i když
odejdete, něco tu po vás zůstane? Možná se neptám
úplně vhodně, třeba to není vaše téma. Jen to znám od
ostatních pacientů, tak mě zajímá, jak moc to cítíte
podobně či zda máte úplně jiné myšlenky. „To ani ne.
Měla jsem dobrý život a nemám problém s tím, že z něj
odejdu. Nepotřebuju k tomu žádné další naděje. Víte co,
moje maminka umřela tak, že se ráno neprobudila, její
maminka, moje babička, taktéž. Kéž by to tak vyšlo i
mě!“ (Zvolání)

9

10

11

12

Kódy
vzdálenost od společnosti
zdravých a mladých lidí, i od
svých blízkých.

Poznámky

Ztráta pocitu vlastní hodnoty
a smyslu života na konci.

Strach ze smrti. Strach z
umírání a bolesti.

Potřeba mít kontrolu nad tím,
co se bude dít bezprostředně
po její smrti, připravit se na
smrt i po té praktické stránce.
Nebude zasahovat do dění po
své smrti, s tím je smířena,
život půjde dál i bez ní, ale
chce na něj mít vliv alespoň v
otázkách, které se váží k její
poslední vůli (viz. závěť a
parte).

Přání umřít v klidu a rychle.

Připravenost na smrt,
nepřipravenost na proces
umírání, strach z umírání a
nechuť dožít život až do
konce.
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Poznámka:
„Předčasný odchod“ zdá se, že paní V. svět
a život opustila dříve,
než se to fyzicky
doopravdy stalo.

15 1
2
3
4
5
6
7
16 1
2
3
4
17 1
2
3
4
5

Úryvky
Co vás povzbuzuje, co vám dodává sílu a jistotu
překonávat situaci, ve které se nacházíte? „Asi naděje, že
to všechno dobře dopadne.“ Můžete to „všechno“ blíže
specifikovat, co přesně má dobře dopadnout? „No že
odejdu z tohoto světa v klidu, ideálně ve spánku, že
nebudu nikoho zbytečně zatěžovat a že to bude rychlý, v
tichosti a zkrátka bez problémů.“
Máte pocit, že do hospice patříte? Kde byste byla úplně
nejraději? „Ale to těžko říct, někde být musím, možná
bych klidně mohla být i v té LDN. Doma už to nešlo a
tady to není zas tak špatné.“
Na co nejčastěji myslíte? „Přemýšlím o své rodině,
hodně myslím na ty vnoučata a na moje pravnoučata.
Honzík už má totiž dvě děti. Z toho mám velkou radost.
Dotáhla jsem to až na prababičku. Někdy si vzpomenu
na kolegy ze školy.“

Kódy
Opět přání rychlého odchodu.
Snaha nikoho svou smrtí a
umíráním nezatěžovat.
„Umírání a smrt s
vyloučením veřejnosti.“
V hospici je paní V.
spokojená.

Důležitost vědomí velké
fungující rodiny. (Strach ze
smrti a její akceptace)

18 1 Z čeho máte největší strach? Jde to pojmenovat? Co
2 proti tomu pomáhá? „Z bolesti. Z toho, že nebudu moct
3 dýchat.“

Strach z bolesti! Strach z
toho, že se bude dusit.

19 1
2
3
4

Poznámky

Co byste dělala či udělala, kdyby existoval osmý den
v týdnu, den, který se nepočítá, kdy je všechno možné?
„Holčičko to teď opravdu nevím. Ne vážně ne. Asi bych
byla s rodinou, ale nevím..“
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Poznámka
interpretační: Paní V.
čtyřicet let učila na
základní škole. Za
sebou nechává velkou
rodinu, to ji
podvědomě, myslím
si, uklidňuje.
Poznámka faktická:
Pro pacienty, kteří
mají problémy s
dušností, je strach z
bolesti, která je
spojena s nemožností
volně dýchat, typický.
Dušnost (ztížené a
namáhavé dýchání a
pocit nedostatku
vzduchu) je tělesný
projev/symptom, se
kterým si paliativní
medicína poradí jen
do určité míry.
Poznámka: Ten den
paní V. nebylo dobře.
Věděla, že mi slíbila
rozhovor a studium je
pro ni důležité, proto
chtěla rozhovor za
každou cenu udělat.
Bála se, že třeba umře
a že mi tím pádem
nepomůže
s diplomovou prací.
V běžných situacích
byla daleko
upovídanější, sdílnější
a měla větší tendence
se pouštět i do
složitých témat. Tady
je vidět, že na něco
odpověděla krátce a
neurčitě jen proto, že
se jí do složitější
odpovědi ve stavu
fyzické a psychické
vyčerpanosti nechtělo.
Možná je to ale zas o

Úryvky

Kódy

20

21
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Poznámky
to ryzejší a
opravdovější, bez
zbytečného
zakouzlování do
sofistikovaných vět.
4.4. 2016 už bylo paní
V. zle a téměř
nevnímala. Byla jsem
u ní spolu s její
rodinou, která
působila odměřeně. I
když se to nemá,
protože nikdy nevíme,
co umírající vnímá a
co nikoli, povídali si o
ní, o její smrti, nikoli
s ní, ale nad ní.
5. 4. 2016 stav jako v
deliriu, vzpínání
rukou, mumlání,
halucinace a
komunikace s někým,
koho viděla jen paní
V. - deathbed scenes,
haptická komunikace,
reagovala na moje
doteky, ale jen
neverbálně, možná
přeci jen nechtěla být
sama, ale to se můžu
jen domnívat

PŘÍLOHA VII
Tab. č. 10. Kódy, podtémata a témata – respondent D (pan F.)

Kódy

Podtéma

Snaha od sebe odehnat druhé lidi. Snaha od sebe odehnat druhé lidi.
Odstřihnutí od života zdravých
lidí již v průběhu léčby.

Strach z toho, jak se změní v
očích svých blízkých v průběhu
postupující nemoci, z jejich
rekce, vedl k rozhodnutí, se od
nich postuplně vzdalovat, až se
izoloval úplně.
Ztráta smyslu v životě již v
nemocnici po sdělení diagnózy.

Striktní oddělování doby před a
po zjištění onkologické diagnózy,
sebe bez a s nemocí.
Rozhodnutí odstřihnout se od lidí
úplně, i od těch nejbližších, a
rozloučit se dřív, než nastoupí do
hospice.
Do hospice jsem přišel pouze
zemřít.

Připravenost odejít - praktická
příprava.

Silná touha uspíšit nebo raději
úplně přeskočit proces umírání.
Odsuzování žen s rakovinou
vaječníku, že si za to mohou
sami.

Vztah s rodiči, úmrtí bratra,
rodiče by neměli pohřbívat oba
své syny.

Halucinace - dětský smích. Pláče,
když mluví o dětech. Říká, že na
ně stále myslí.
Vzpomínky na zážitky z vojny a
výlety s kamarády.

Milosrdná lež za sebou může
skrývat nechuť si naplno
připustit, že opravdu umírá,
ignorování reality takové, jaká je.
Není to popírání, jak ho známe z

Odstřihnutí od života zdravých
lidí, ztráta smyslu.
Přerušení kontaktu s blízkými.

Ztráta smyslu v životě, nepřijetí
takového života.

Nepřijetí sebe s nemocí,
oddělování sebe s nemocí a sebe
bez nemoci.
Předčasné „ukončení života“ vzdávání.
Hospic jako dům smrti, smrt k
životu nepatří.
Čekání na smrt.

Strach z umírání.
Zahořklost a zlost, která je
centrovaná na skupinu lidí.
Smutek nad tím, že zde
zanechává své rodiče.
Stesk po dětech.

Téma

Izolace a vzdálenost

Nepřijetí nemoci a
disociace

Smysl v životě na
konci
Strach z umírání a
ztráta smyslu na konci
Hněv
Smutek ze zpřetrhání
vazeb, ze zanechání
blízkých osob
samotných (SMRT A
VZTAHOVOST)

Vzpomínání na minulost.

Rekapitulace
minulosti

Nešťastná snaha uchránit děti
před realitou, že jejich otec
umírá.

PRAVDA
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Kódy
jiných kontextů, ale důsledky
jsou podobné.

Konfrontace blízkých s vlastní
smrtí chápe jako ubližování.
Popis fyzického stavu.
Nechce, aby ho někdo zdravý a
mladý viděl v takovém stavu.
Zhoršování fyzického stavu

Podtéma

Téma

Nechce konfrontovat blízké se
svou smrtí, nechce konfrontovat
sebe s jejich reakcí. (protože by
to bylo bolestivé a pravdivé)
„Já už jsem víc mrtvola než
člověk.“

Strach z nepřijetí druhými lidmi.
Strach ze ztráty sebekontroly.
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Důstojnost a pocit
vlastní hodnoty

PŘÍLOHA VIII
Tab. č. 11. Úryvky a kódy – respondent D (pan F.)13
1

Úryvky
1 „Vždyť si nebudeme rozumět. Má vůbec smysl si
2 povídat? Já jsem Slovák a mluvím slovensky, to ta vaše
3 generace už nezná.“

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
3 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
4 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2

Jak jste se dostal do hospice? Můžu se vás zeptat, jak
probíhal ten moment, kdy jste se dozvěděl, že další
kurativní léčba není možná, resp. že všechny možnosti
léčby jsou vyčerpány?
„Hospic jsem si našel sám na internetu. Byl to ten, co
byl nejblíž. A rodiče mi to pomohli zařídit. Oni mi teď
hodně pomohli. Ale jsou z toho teda v p….. , hlavně
máma. Ona to nezvládá. Ta se s tim nikdy nesmíří. Mně
už je to jedno. Já už jsem všechno odstřihl. Všechno
jsem zařídil, všechno mám vyřízené, závěť jsem napsal,
rozloučil se, a sem jsem přišel už jen zemřít.“
Jen zemřít..
„Jo, jen nechci, aby to bolelo. Bojim se toho, hrozně.
Už teď je mi strašně zle. Kdyby to šlo, tak bych to
skončil hned. Radši bych někde skonal náhlou smrtí.
Ale takhle se rakovina nechová. Ta vás v tom
vyždímá.“
A jak vlastně probíhalo léčení vaší nemoci? Kdy a jak
jste se to dozvěděl? „To už je asi rok, jo je to přesně
rok. V práci mi nebylo dobře. Já jsem dělal
v dřevařském průmyslu, takže jsem dělal se dřevem
vlastně skoro celý život. Za den jsem vyrobil třeba 40
dvěří, 40 dvěří za den. No a mě pořád píchalo na hrudi,
dlouho jsem to přehlížel, ale když už se mi hodně
špatně pracovalo, tak jsem s tim šel k doktorovi. No a
tam mi to řekli.. že mam raka. Tim se všechno rozpadlo.
Najednou jsem se ocitl někde jinde než zbytek světa.
Přestal jsem pracovat a už jsem běhal jen po
nemocnicích. Chodil jsem na chemoterapie, bylo mi zle,
sem tam sem byl doma a starala se o mě máma, sem
tam v nemocnici. Stálo to za h…. Trvalo to opravdu
celý rok, během kterého se to jen pomalu horšilo. Já
sem o tom nikomu neříkal. Vědělo to jen pár lidí, těm
ostatním jsem prostě najednou zmizel ze života.“
A ten moment, kdy vás odeslali do péče praktického
lékaře, vypadal jak? Myslím moment, kdy vám bylo
oznámeno, že všechny možnosti klasické kurativní
léčby jsou vyčerpány, že už je možné léčit jen
symptomy. „No k tomu to tak nějak směřovalo. Jestli
se ptáte na to, jestli to byl šok, tak nebyl. Mně se změnil
život ve chvíli, kdy jsem se dozvěděl, že mám rakovinu a
nastoupil jsem léčení. V ten moment jsem to přestal bejt
já. Pak už to jen bylo pořád horší a horší, až to dospělo
až sem. Když jsem se dozvěděl, že už opravdu umírám,
tak jsem si řekl, že zemřu v hospici. Sem jsem přišel jen

Kódy
Snaha od sebe lidi
odehnat.

Poznámky
Poznámka: Ke konci
rozhovoru mi prozradil,
že mluví plynuje česky a
přešel do češtiny.
Zajímavé.

Poznámka interpretační:
Pan F. chápe hospic
Rodina - primární
opravdu jen jako „dům
vztahy. Připravenost
smrti“ a jestli s něčím
odejít, ale strach z
smrt podle něj nesouvisí,
umírání, strach z bolesti.
tak právě s životem.
Nesmíření se situací
Snaží se tyto dva
takovou, jaká je.
neoddělitelné fenomény
striktně oddělit.

Moment zjištění
diagnózy, odstřihnutí od
života zdravých lidí již
během léčby,
IZOLACE, ZTRÁTA
SMYSLU ŽIVOTA.

Interpretační poznámka:
Pan F. přestal žít v
moment, kdy mu v
Šok, ztráta smyslu
nemocnici oznámili, že
života s prvním
má rakovinu. Od té doby
sdělením diagnózy,
už žádné výraznější
disociace. ZTRÁTA
emoční zvraty
SMYSLU ŽIVOTA NA
nepozoruje. Už to nebyl
KONCI.
jeho život, už to byl
život člověka
nemocného rakovinou

V tomto případě nechávám kurzívu všude, protože není potřeba odlišovat úryvky z audiozáznamu
a ze zápisu před a po rozhovoru. Pan F. se nenechal nahrát na diktafon ani jednou. Kurzíva ovšem poslouží
k oddělení toho, co říká pan F a já [výzkumník].
13
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Úryvky
zemřít, nic víc, nějakej stacionář mě fakt nezajímá.“
„Jsem se rozloučil se svým nejlepším kamarádem. Dřív
jsme si bili hodně blízcí, jednu dobu jsme spolu i
bydleli. To bylo hrozně smutný. Objali jsme se tak silně.
A já plakal. Taky jsem se rozloučil se ženou. Já mám
mladší ženu, jí je teď 27 let. Když jsme se poznali, bylo
jí osmnáct. Jsem tenkrát sbalil osmnáctku. (Uchechtává
se) No co. (Odmlčení) Nechci, aby to viděla, aby mě
takhle viděla. Chci, aby si mě pamatovala takovýho,
jaký jsem byl dřív. Ona plakala, ale já měl jasno. Mám
strach, že by to nezvládla. Ona si mě pamatuje jinak. A
jsem za to rád.“
Takže jste se takhle odstřihl od všech svých blízkých?
„Jo přesně, až na rodiče, to jsou jediní, kdo sem jezdí a
kdo mi volá. Řekl jsem ženě , že sem nemá jezdit.
Mluvíme spolu jen po telefonu. Je to tvrdý. Nechci, aby
byla smutná.. (pauza) Rakovina je největší s…. , vám
povim.“
A proč rodiče ano a žena ne? „Ty mě takhle vidět
můžou. Ale pro ní by to bylo hrozný, je ještě tak mladá.
A taky nemůžu zase být uplně sám.“

Kódy
Strach z toho, jak se
změní v očích svých
blízkých, odstřihnutí,
„předčasné ukončení
života“, Vzdálenost,
IZOLACE (záměrná),
DŮSTOJNOST A
POCIT VLASTNÍ
HODNOTY, ZTRÁTA
SEBE SAMA (když
jsem nemocný a umírám
už to vlastně nejsem já),
disociace (nemoc k
němu nepatří), rozdělení
na on s nemocí a on bez
nemoci.

Poznámka: interpretační:
Snaha ochránit ženu je
Smrt k životu nepatří
skrytou snahou ochránit
(žena je mladá, proto by
sebe před tím, aby si
ho neměla vidět umítat).
naplno připustil, co
přesně se děje.
Poznámka interpretační:
Při prvním rozhovoru
mluvil pan F. většinu
času jen o svém těle.
Výrazné zaměření na
tělo. Určitě kvůli
Tělesné dění,
bolestem, ale také proto,
popisování tělesných
že pan F. vědomě
symptomů. Cítí se víc
odmítal jakékoli jiné
mrtvý, než živý! Ztráta otázky. Mluvil hodně o
pocitu vlastní hodnoty a tělesných procesech a
důstojnosti. Strach ze
stavech. Na první pohled
ztráty sebekontroly.
to vypadalo, že svou duši
už pan F pohřbil,
zůstávala pro něj již jen
tělesná schránka, která
musí dožít. Připadá mi,
že to vystihuje jeho
postoj ke smrti.
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„No je mi zle. A když se podíváš na ty ruce a nohy,
vždyť já už vážim dvacet kilo i s postelí. A nemůžu
chodit na záchod, hrozně to bolí. A mám vývod. …(pak
ještě detailní popisy různých symptomů) Já už jsem víc
mrtvola než člověk.“ A bude to ještě horší. Za chvíli už
ani nebudu vědět, co říkám a dělám. Už teď cítím, že
nevoním zrovna.“
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„A to já jsem byl vždycky férovej, rád jsem udělal práci
i za někoho jiného. Nevadilo mi třeba pustit někoho na
cigáro a mezitím to dodělat za něj, a případně ho krejt.
Ne vždycky se tak všichni chovali. A to byla tvrdá
O práci a o vztahu k
práce, nesměli jsme si odskočit ani na cigáro. To mi
druhým zaměstnancům.
hrozně vadilo. Takový nelidský podmínky. Jen v rámci
půlhodinový pauzy, jinak nic. Skoro ani na záchod se
někdy nesmělo.“
„To v práci to bylo těžký. Tam jsem dostával sodu za
to, že jsem Slovák. Chlapi si na mě dovolovali. Nemám
odtamtud ty nejlepší kamarády zrovna. Byla to těžká
práce, hodně disciplíny, neměli jsme nároky na pauzy.
Šikana v práci.
Člověk třeba bez přestávky dělal rámy dveří, nebo teda
s půlhodinovou pauzou.
Jaj to muselo být těžké. Zvláště ten důvod. lišit se,
jakkoli, je pro některé lidi zločin. „To bylo vyloženě jen

9
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Poznámky
(disociace).

NEZAŘAZENO

Poznámka: Hlavně
nelitovat!

9
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Úryvky
Kódy
o nějaký nadřazenosti na základě toho, že nejsem Čech,
ale Slovák. To se dělo běžně i jiným kamarádům.“
„Tam to byla hrozná beznaděj. Bylo nás tam několik
s rakovinou.. A i mladší než já. Hlavně ženský. Nejvíce
tam bylo mladých holek s rakovinou vaječníku. No jo,
to maj z toho života, jakej vedly. Ono je to
promiskuitní, šuká to kde s kým, a pak se divěj. Běhali
tam s nahatýma zadkama, protože nemohly nosit
kalhotky. Chuděry. Ale stejně si za to můžou sami.“

Zahořklost, nevybitá
agrese centrovaná na
ženy, které onemocněli
rakovinou vaječníku,
HNĚV.
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A rodiče žijí v Praze jako jste žil vy? Vídali jste se?
„Jojo žijí na Spořilově a v kontaktu jsme vždycky byli.
Nebylo to vždycky ideální.. Ale jooo s rodiči mám
dobrý vztah. Vídame se docela dost, teď je to teda
hodně vzalo. Oni na mě byli docela závislý a já na nich
taky. Jsem taky už jejich jediný syn a i toho nakonec
přežijí. On totiž bratr zemřel, když byl ještě malý. Byl
nemocný. Všichni jsme se snažili, ale stejně zemřel.“
A kdy se to stalo? „No když jsme byli oba ještě malí
kluci. Já už si nepamatuju, kolik nám bylo. Ale od té
doby jsem zůstal rodičům jen já. A já teď taky
předčasně umírám. To víš že to není dobrý pohřbívat
oba své syny. To by mělo být naopak!“ (slzy v očích)
„To jste mluvil s maminkou. Volá vám často?“ „Jojo,
oni volají každý den a ob den sem jezdí, i s tátou. Jsou
jediní. Ženě jsem to zakázal a děti to nevědí, a žádné
z kamarádů už vidět nechci. Buď o ně už nestojím a
nebo, s těmi nejbližšími, jsem se rozloučil, něž jsem šel
do hospice.“

14 1
2
3
4
5

„Nejbližší kamarády mám z vojny. Já jsem strávil skoro
celou vojnu v Tatrách jako správce jedné horské chaty.
Měl jsem velké štěstí. Žádná vojenská disciplína.
Krásně jsme se tam flákali, večer se pilo a hrál se
kulečník. Dopoledne se mohlo vyspávat. Byli jsme tam
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Poznámky
(Z prvního rozhovoru)
Zpočátku mluvil
především o nemoci a
fyzických příznacích, o
léčbě v Motole a lidech,
se kterými tam byl.
Deskripce: Působil
přísně a despoticky, ale
brzy se ukázalo, že byl
sám promiskuitní a nežil
tak úplně příkladný
život. Netolerantní a
sebestředný. Těžko říct,
do jaké míry je to
součást jeho povahy a do
jaké míry se jedná o
určitou fázi procesu,
během které se
vyrovnává se svou
prognózou a blížící se
smrtí.
Interpretace
(prozkoumat):
Má někde v hloubi duše
pocit, že i on si za to
může sám? Pocit vinny,
obviňování sebe sama?

Vztah s rodiči, úmrtí
bratra, které tento vztah
pravděpodobně hodně
ovlivnilo. RODINA A
BLÍZKÉ VZTAHY.
Umírám předčasně.
Nejenom, že mám děti,
ale mám také rodiče a ty
bych měl přežít.

Odstřihnutí od svých
blízkých, záměrná
izolace, rozloučení a
„čekání na smrt“.

Vyprávění z vojny, o
kamarádech,
PROMĚNA K VĚTŠÍ
OTEVŘENOSTI (přeci
jen ještě žije).

Poznámka: 1) Reakce na
dlouhý třicetiminutový
telefonát. To na mě
mluvil pan F ještě
slovensky. Přeloženo do
češtiny, nejedná se tedy
o přesnou citaci. 2) O
dětech ani kamarádech v
ten moment mluvit
nechtěl, ale samozřejmě
mě to překvapilo, že má
děti.
Poznámka: Na konci
prvního rozhovoru. Pan
F. začal mluvit česky.
Shodil svou masku v
průběhu vyprávění
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Úryvky
Kódy
úžasně zašitý, to byla krásná doba, moc krásná.“
„To jsme si vždycky takhle s klukama rozložili károšky,
udělali ohýnek, otevřeli pivo a pěkně po chlapsku si
tam jen tak byli. Spalo se pod širákem samozřejmě.
Nosili jsme si kotlíky a vždycky se snažili vařit na ohni.
Pamatuju si, jak jsem jednou udělal vajglovej guláš. To
byl jen nějakej z pytlíku, ale vařilo se to tak dlouho, že
jsme tam omylem začali házet nedopalky.“
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„S jedním z těch kamarádů, se kterými jsme čundrovali,
jsem dokonce i dlouhou dobu bydlel. Když jsem
odcházel do hospice, tak jsme se loučili. Bylo to
smutný, plakali jsme. Byl pro mě opravdu důležitej.“
„Já jsem chtěl jít do hospice ve chvíli, když už budu mít
všechno zařízené. Chtěl jsem se rozloučit v moment,
kdy jsem to ještě já. Nechci, aby tohle kdokoli z mých
blízkých viděl. Žena mi volá a pořád pláče. Je to hrozně
těžký. Máme spolu tři děti, jsou ještě malé.“
(Odmlčení) A ty děti jste neviděl jak dlouho? „Už to
bude několik měsíců. Viděl jsem je naposledy v
nemocnici, ale v době, kdy jsem vypadal ještě docela
normálně. Nechci, aby si tohle prožili, aby mě viděli.
Nechci, aby trpěli. Nesmí se to dozvědět!“ Takže oni
ani neví, že jejich otec umírá? „Ne, nevědí. Já nechci,
aby to věděli. Jsou ještě malé.“ A jak jim to je
podáváno? Jak jste jim vysvětlili, že táta není doma?
Předpokládám, že se budou ptát. „Žena jim řekla, že
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Poznámky
zážitků z vojny, které
citovat nebudu. V
druhém rozhovoru už byl
otevřený a rozhovořil se
i o velice osobních
tématech. Přes houbaření
a „čundráctví“ jsem se
dozvěděla, že měl přeci
jen tři blízké kamarády.
Zprvu se prezentoval
jako člověk, co nemá
přátele, co je nikdy
nepotřeboval a nikdy o
ně nestál. Výraz ve tváři
Vyprávění z výletů z
pana F. se proměnil,
kamarády. Kamarádství,
poprvé jsem ho viděla se
příroda.
usmívat, když mluvil o
čundru s kamarády.
Překvapilo mě, jak moc
to změnilo jeho tvář.
Během deseti minut mi
připadalo, že hovořím s
úplně jiným člověkem.
Pan F. byl rázem vřelý a
povídáním o hezkých
zážitcích z lesa s jeho
kamarády se mi
najednou velice přiblížil.
Interpretační poznámka:
Pan F se konečně dostal
k tomu, že vzpomínal na
život, na hezké chvíle,
které prožíval ještě
vlastně docela nedávno.
On úplně zapomněl žít,
zapomněl, co to je žít.
Přes vzpomínání na
minulost jsme se dostali
blíže k aktuální situaci a
ke vztahům, především
k těch blízkým.
Blízký kamarád a
rozloučení.
Ztráta sebe sama, stesk
po dětech, nešťastná
snaha uchránit je reality
pomocí lží, milosrdná
lež, za kterou může být
popírání, resp.
neschopnost si naplno
připustit, že opravdu
umírá, nechce děti se
svou smrtí přímo
konfrontovat.

Poznámka: O dětech
jsme již jednou mluvili,
ale ne v tomto kontextu a
bez emocí. Nedokáže o
nich dál mluvit, zalévají
se mu oči slzami.
Představa, že by se
s nimi ještě viděl, je
podle něj nemyslitelná.
To by nezvládl. Hluboký
smutek, tvrdá slupka je
pryč.
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Úryvky
jsem nemocný, to mě pak párkrát, když to nebylo ještě
tak zlé, byli navštívit v nemocnici. Ale teď jsme jim
řekli, že jsem odjel. Oni jsou vážně ještě moc malé,
jeden a půl, tři a půl a čtyři a půl let.“ (Pláč)
„Nechci hlavně nikomu ublížit!“ Řekl jsem ženě, ať mě
nenavštěvuje, že jí to zakazuju. S dětmi si nechci ani
zavolat, ty se toho snažíme úplně uchránit. (Nevydržela
jsem a zakročila.) A myslíte si, že tímto způsobem, je
uchráníte? Nejsou náhodou tak jako tak smutné, že
jejich táta s nimi není, jen třeba ještě ke všemu vůbec
nechápou proč? Třeba by to zvládly lépe, než si
dokážete představit. Malé děti umí překvapit. Ne já
vážně nechci! Dobrá, chápu.

„Snažím se je odtřihnout..jako kdybych už nebyl, cítím
se jako kdybych už nebyl.. Ale zároveň je to těžký,
protože na ně pořád myslim. (Tentokrát se úplně
rozpláče.) (Po odmlce) Normálně se mi třeba stále zdá,
že slyším na chodbě děstský smích. Mám pocit, že jsou
to oni, ale pak zjistím, že se mi to opravdu asi jen
zdálo, že mám nějaké halucinace nebo co.“
„Trápím se, večery jsou tady neskutečně dlouhé a
prázdné, když vše utichne, to přichází ta deprese.“
„Když budete chtít příště přijít, budu rád, pokoj číslo
25 jo?“

24
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Kódy

Poznámky

Konfrontace blízkých s
vlastní smrtí jako
ubližování.

Nemohla jsem mu to
jakkoli rozmluvit. Bylo
vidět, že je pevně
přesvědčený. Ovšem je
možné, že se tato
stanoviska budou měnit a
u toho by rozhodně měl
někdo být a neměli by
prosby umírajícího
uniknout pozornosti. Ale
bojím se, že tohle
všechno se píše jen
v knihách, v praxi je
taková péče možná jen
do určité míry.

Halucinace - dětský
smích, STESK PO
DĚTECH, pocity vinny?
(k přezkoumání, mohou
se pod tím vším skrývat)
Večerní deprese.

Ocení společnost
někoho neutrálního.

Na konci druhého
rozhovoru.
Shrnutí: Pan F. si
neuvědomuje, že umírání
je málokdy záležitost pár
dnů, většinou jde o
týdny, u někoho i měsíce
a v té době se vše ještě
dynamicky proměňuje.
Rodiče za ním smí a ty
by tam naopak chtěl mít
stále. Nikoho jiného
nechce vidět, ale zároveň
se bojí být sám a stýská
se mu. Zvláštní
ambivalence, která se
projevovala v různé míře
ve všech třech
rozhovorech.
Tento pán nakonec
opravdu zemřel sám, ač
si nejsem jistá, zda to
nakonec bylo to, co
opravdu chtěl.
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