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ÚVOD 

 

     Mnohého �tená�e možná napadne, pro� jsem si zvolila takto „vážné“ téma pro 

svou diplomovou práci. Dokonce n�kolik mých známých se podivilo, pro� chci 

psát práv� o smrti. Mnoho lidí se p�i vyslovení slova smrt stáhne a neví,  

co by k tomu dodali. D�vod, pro� chci toto téma zpracovat a uvést jej mezi 

všechna „normální“ pedagogická, psychologická a jiná témata je ten, že jsem  

se sama zhruba p�ed dv�ma lety velmi zblízka setkala se smrtí milovaného 

�lov�ka. To bylo signálem k tomu, že jsem za�ala více vnímat, jak lidé ke smrti 

p�istupují, jak o ní mluví, a v neposlední �ad� jsem za�ala dosti citliv� vnímat to,  

jak se ostatní lidé chovají k �lov�ku, který n�koho blízkého ztratil. Tato práce  

by m�la pomoci p�ípadnému �tená�i, uv�domit si fakt, že smrt je sou�ástí života, 

a� už si to uv�domujeme nebo ne. Nabyla jsem dojmu, že v dnešním moderním 

sv�t� se o smrtí nemluví a p�íliš se s ní nepo�ítá. O to je pak ale �lov�k 

zasko�en�jší, když se s ní setká a není na to p�ipraven.  

     Ze své zkušenosti vím, že mnoho lidí, kte�í se setkají s �lov�kem, který n�koho 

blízkého ztratil, neví, jak se k n�mu mají chovat. Nev�dí, jak reagovat, co �íct  

a mnohdy proto rad�ji ned�lají nic. To, že d�lají, jako by se nic nestalo, je však 

podle mého názoru to nejhorší, co mohou ud�lat. �lov�k, který tuto ztrátu utrp�l, 

si zpravidla pot�ebuje s n�kým promluvit o svých pocitech, o tom, co jej trápí,  

jak celou situaci vnímá.  

     Vzhledem k oboru, který studuji jsem se rozhodla zam��it svou práci na d�ti, 

které se mohou setkat, nebo již setkaly se smrtí blízkého �lov�ka. Ve své práci 

popisuji proces, kterým �lov�k prochází, když se setká se smrtí a zam��uji  

se na vnímání smrti u d�tí školního v�ku a v dospívání. Dále ve své práci uvádím 

r�zné druhy pomoci, které mohou tyto d�ti využít a která by jim m�la být 

poskytnuta. Dotýkám se zde také logoterapie, která m�že pomoci �lov�ku nastínit 

životní hodnoty a pomoci udržet �i nalézt smysl života. Logoterapeutická metoda 

a její myšlenky mohou být v situaci, kdy se �lov�k dostává do p�ímého kontaktu 

se smrtí velmi povzbuzující a smysluplné. 
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     Cílem mého snažení je: 

1) upozornit na pot�eby a složitost situace �lov�ka, který se setkal s blízkostí smrti    

2) zjistit, zda je d�tem setkávajícím se se smrtí, poskytnuta pedagogická pomoc  

    �i podpora                       

3) prov��it, zda d�ti, které se v této situaci ocitly m�ly o tuto pomoc v�bec zájem 

4) navrhnout koncept možného p�ístupu k d�tem, které se setkaly se smrtí blízké 

    osoby 

 

     Vedlejším cílem je dostat téma smrti více do pov�domí lidí, nebo�  

se domnívám, že v dnešní spole�nosti je smrt brána jako tabu. Ráda bych 

motivovala p�ípadného �tená�e této práce, nebát se o smrti mluvit a snažit se vid�t 

�lov�ka, který má pot�ebu o své zkušenosti se smrtí hovo�it. Každý �lov�k  

by si m�l být v�dom toho, že pomoc, kterou m�že poskytnout on sám druhému 

�lov�ku, m�že kdykoli a zcela ne�ekan� i on sám jednoho dne pot�ebovat.   

      

Hlavní výzkumná otázka si klade za cíl zjistit: „Je �i není smrt ve spole�nosti 

dnešní doby tabuizována? Jsou lidé ochotni o smrti mluvit a berou ji jako sou�ást 

života?“ 

  

     Vzhledem k povaze této práce jsem tedy v teoretické �ásti zvolila metodu 

popisu, kterou doplním kvalitativním výzkumem v praktické �ásti.  

Pro praktickou �ást jsem uvažovala mezi dv�ma metodami sb�ru dat. Jednou 

z nich byla „metoda sn�hové koule“ a druhou metodou bylo prosté „dotazování“. 

Nakonec jsem se p�ece jen rozhodla pro metodu dotazování, nebo� jsem  

se domnívala, že vzhledem k citlivosti tématu bude vhodn�jší, budu-li mít 

k respondent�m blíže a budu-li na n� mít doporu�ení od n�koho známého,  

než se k nim dostávat p�es n�kolik cizích osob.  

     Teoretická �ást má tedy popisnou strukturu podle základních �ástí, kterým  

se v�nuje. V teoretické �ásti považuji za d�ležité p�iblížit �tená�i tyto oblasti:  

v první kapitole vymezit pojem smrti a vnímání smrti u d�tí, v kapitole druhé 

popsat proces umírání a ztráty, další - t�etí kapitola popisuje druhy r�zné pomoci, 
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ve �tvrté kapitole se pokusím p�iblížit logoterapii a popsat její p�ínos v tíživé 

životní situaci. Poslední, pátou kapitolu své teoretické práce v�nuji výchov�  

a p�ístupu pedagoga k d�tem. Praktickou �ást své práce �lením na dv� �ásti. 

V prvním se zam��uji na to, jak d�ti prožívaly ztrátu blízké osoby, zda se jim 

dostalo pomoci a to p�edevším pomoci pedagogické. Formou �ízených rozhovor� 

v rámci kvalitativního výzkumu se pokusím zjistit, zda se t�mto d�tem dostalo 

pozornosti, nebo zda byly nuceny se s touto situací vyrovnat samy.  Dále bude 

praktická �ást obsahovat zpracování návrhu, který bude moci sloužit jako 

pedagogický list pro výchovného poradce �i jakéhokoli jiného pedagoga. Tento 

pedagogický list bude obsahovat jednak návrh preventivního p�ístupu pedagoga  

k d�tem a dále návrh pomoci formou rituál�. Pedagogický list bude zpracován 

zvláš� pro d�ti mladšího školního v�ku, st�edního školního v�ku a pro d�ti 

dospívající. 

     K tématu umírání a smrti se dá v dnešní dob� získat pom�rn� velké množství 

literatury. Auto�i, kte�í o tomto tématu píší se opírají p�evážn� o své vlastní 

zkušenosti z praxe. V�tšina literatury je však zam��ena na smrt a umírání,  

je pom�rn� obtížné najít díla zam��ena na d�tí, které se se smrtí již setkaly. 

Jednou z nejznám�jších zahrani�ních autorek píšících o tématu smrti je Elisabet 

Kübler-Rossová, která se lidem, setkávajícím se se smrtí, v�nuje již od konce 

druhé sv�tové války. Známými �eskými autorkami zabývajícími se tímto tématem 

jsou H. Haškovcová, J. Kelnarová a M. Svatošová, která se v�nuje pé�i  

o nemocné a umírající a je zakladatelkou prvního hospice v �echách.  

     V kapitolách v�novaných pomoci a prevenci se opírám p�edevším  

o V. E. Frankla a jeho žákyni E. Lukasovou, kte�í jsou sv�tov� známými autory 

zabývajícími se tématem logoterapie. I p�esto, že jejich díla již v dnešní dob� 

nejsou žádnými novinkami, jsou stále uznávanými autory a je jisté, že k této 

problematice mají stále co �íct. V poslední teoretické �ásti týkající  

se pedagogického p�ístupu vycházím p�edevším z J. K�ivohlavého, J. �ápa,  

J. Mareše a S. St�elce, kte�í se všichni v�nují pedagogice �i pedagogické 

psychologii. 
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1  SMRT – VYMEZENÍ POJMU  

 

     Z d�vodu, že je tato práce zam��ena na téma smrti, považuji za nezbytné, 

pokusit  se v pr�b�hu první kapitoly p�iblížit pojem „smrt“, dále p�ístup k ní 

v r�zném �asovém období našich d�jin a také stru�n� nastínit p�ístup ke smrti 

v r�zných v�dních disciplínách. Protože je celá práce zam��ena p�edevším na d�ti, 

které se se ztrátou blízkého �lov�ka setkaly, bude zde dále popsán psychický 

vývoj dít�te, vnímání smrti v r�zném d�tském v�ku a p�ístup d�tí ke smrti. 

  

     Umírání a smrt pat�í odnepam�ti k životu každého �lov�ka. D�íve nebo pozd�ji 

se s ním každý z nás ur�it� setká. V d�ív�jších letech bylo umírání více �i mén� 

tabuizováno. V n�kterých národech, když �lov�k v�d�l, že se blíží jeho konec, 

odešel zem�ít n�kam stranou, pry� od všech lidí – sám. Postupem �asu se smrt 

za�ala z tabuizace vyma�ovat a lidé se za�ali více zajímat o své blízké, kte�í 

bu�to procesem umírání procházeli, nebo již zem�eli. �ím více se lidé ke smrti, 

nebo umírajícím p�ibližují, tím více se také diskutuje, jak je nejlépe k nim 

p�istupovat. Jak se chovat, co d�lat a co ne. Toto téma je �ím dál více diskutováno 

a zabývá se jím i etika, náboženství a morálka.1 Sou�asn� s t�mito otázkami  

se lidstvo také ptá, kdy p�esn� je možno považovat �lov�ka za mrtvého 

a kdy ješt� ne. Tato otázka bude zodpov�zena v kapitole 1.2 (Medicínské hledisko 

smrti).  

 

 

1.1  UMÍRÁNÍ A SMRT V D�JINÁCH 

 

     Každý �lov�k, který se narodí, dostává do vínku nejen život, ale i smrt. Život  

a smrt spolu velmi úzce souvisí, nebo� bez života by nemohlo být smrti a bez 

smrti by nemohl �lov�k žit. Nikdo zatím nevymyslel nekone�ný život. M�žeme 

tedy �íci, že smrt je z hlediska evoluce jedním z nejd�ležit�jších �lánk� života  

                                                
1 Srov. KELNAROVÁ, J. Tanatologie v ošet�ovatelství. Brno, 2007. s. 17 – 18. 
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na zemi.2 Každý �lov�k tedy již p�i svém zrodu je spojen neodlu�n� se smrtí  

a každý živý tvor žije sv�j život s tím, že jednou p�ijde konec jeho pozemského 

bytí. Vše živé je pod�ízeno biologickým zákonitostem, kterým se nelze vyhnout  

a p�ed kterými nelze utéct. Zdravý �lov�k si díky svému rozumu tuto skute�nost 

uv�domuje a p�ijímá ji za jistotu se kterou po�ítá. Díky uv�domování si své 

kone�nosti má však možnost sv�j život lépe využít a  snažit se ho naplnit 

smysluplným konáním a jednáním, aby sv�j život plnohodnotn� využil. 3 

     Kone�nost života si lidé uv�domovali vždycky, ale ne vždy k tomuto faktu 

p�istupovali se stejným z�etelem. Josef Petr Ondok ve své knize k tomu píše: 

„Francouzský historik Philippe Aries tvrdí, že postoj k smrti v d�jinách lidstva 

závisel na tom, jak si �lov�k uv�domoval sám sebe, svou individualitu  

a personalitu.“4 

 

     Smrt, umírání a p�ístup k n�mu byl v mnoha spole�nostech r�zný. Toto téma 

však vždy souviselo s náboženským smýšlením a cít�ním �lov�ka té které doby. 

S možnostmi a rozumovou úrovní dané spole�nosti. Do jisté míry však ur�it� také 

s tím, na kterém konci naší planety se �lov�k vyskytoval. D�ležitou roli mohly 

hrát skalní jeskyn�, mo�e a podobn�. 

     Z archeologických nález�, nap�íklad již z doby Paleolitu (starší doby 

kamenné) se m�žeme domnívat, že  poh�bívání tehdy bylo jistým projevem úcty 

k mrtvému. Nenajdeme však samostatná poh�ebišt� a poh�bu se dostávalo jen 

n�komu. Z Mezolitu se nám zase dochovala samostatná kostrová poh�ebišt�. 

Nej�ast�jším zp�sobem poh�bení �lov�ka tedy bylo uložení t�la do zem�.  

Do hrob� se ukládaly p�edm�ty, které mrtvému sloužily za života. Z toho lze tedy 

usuzovat, že se v��ilo na jistou formu posmrtného života. Ve st�edním neolitu  

se pak objevuje i kremace a zbytky popela, op�t s materiálním vybavením se vše 

ukládalo op�t do zem�. Eneolit (pozdní doba kamenná) zase p�ináší používání 

obli�ejových uren. Mrtví byli nadále spalováni, nebo poh�bíváni do zem�  

                                                
2 Srov. ONDOK, J.P. Biotika, biotechnologie a biomedicína. Praha: Triton, 2005. s. 153 – 154. 
3 Srov.HAŠKOVCOVÁ, H.  Thanatologie nauka o umírání a smrti. Praha: Galén, 2000.  

s. 23 – 25.  
4 ONDOK, J.P. Biotika, biotechnologie a biomedicína. Praha: Triton, 2005. s. 154. 
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a nalezeny byly i spole�ná poh�ebišt� ve studnovitých, až 6 metr� hlubokých 

jámách. V dob� bronzové se za�alo poh�bívat do dubových rakví a rozvinula  

se i víra v posmrtný život. P�edm�ty ukládané spole�n� se zem�elým do jeho 

rakve m�ly zajistit, aby mrtvý už nem�l d�vod vracet se na sv�t mezi živé.5 

     Další významnou roli v procesu poh�bívání sehrává Egypt. Pro Egyp�any 

nebyla smrt bolestná, nebo� v��ili, že �lov�k žije dál i po smrti.  Z tohoto d�vodu 

si na poh�ebních rituálech dávali mnoho záležet. Jejich poh�ební ceremonie stály 

poz�stalé mnoho úsilí, �asu i pen�z. V hrobkách bohatých Egyp�an� se nacházely 

cenné p�edm�ty, dary p�evad��i na cestu do Západní Zem�, neboli Zem� mrtvých, 

kde podle nich byl další život.6 Nejbohatší poklady se samoz�ejm� nacházely 

v hrobkách faraón�, kte�í byli mnohdy poh�bíváni i se svými otroky z d�vodu, 

aby se o n� mohli i po smrti postarat. Kolem roku 3000 p�ed Kristem se v Egypt� 

objevuje balzamování, které m�lo chránit mrtvého p�ed zkázou t�la. U faraón�  

se pak objevuje ješt� mumifikace.  

     V zemích úrodného p�lm�síce se musel poh�eb vykonat co nejd�íve po smrti, 

nebo� teplé klima se velmi rychle podepisovalo na t�lech zem�elých. Podobn� 

jako v Egypt� se do hrob� bohatých lidí ukládali šperky a cenné p�edm�ty. 

Poh�bívalo se zde výhradn� do zem�, nebo� se v��ilo, že duše i po smrti je vázána 

na t�lo. Spalování mrtvol bylo považováno za potupu, avšak nejkrut�jším trestem 

by bylo odep�ení poh�bu v�bec. Ten se z tohoto d�vodu dop�ával i zlo�inc�m  

�i chudák�m. Ti však byli poh�bíváni do spole�ných poh�ebiš�. Také se však 

objevují rodinné hrobky a v��ilo se, že kmenová spole�nost p�ekoná smrt.7     

     Ve starov�kém �ecku byla smrt považována za sou�ást života. Zkrátka 

k životu pat�ila a lidé se ani tak nezamýšleli nad tím, zda zem�ít �i ne, ale spíše  

si kladli otázku jak zem�ít. Protože v��ný život spat�ovali ve sláv�, bylo pro  

n� velkou ctí, položit sv�j život nap�íklad v boji. Smrtí pak tedy rozum�lo 

rozlou�ení duše s t�lem. Zp�sob poh�bívání se však v antickém sv�t� n�kolikrát 

zm�nil. Všeobecn� zde však bylo p�ijímáno, že duše, která opustí t�lo s posledním 

jeho vydechnutím je pak povolána k božskému životu. Platón vysv�tluje 
                                                
5 Srov. KELNAROVÁ, J. Tanatologie v ošet�ovatelství. Brno, 2007. s. 15 – 27. 
6 Srov. WALTARI, M. Egyp�an Sinuhet. Praha: Odeon, 1989. s. 139 – 141.  
7 Srov. KELNAROVÁ, J. Tanatologie v ošet�ovatelství. Brno, 2007. s. 18 – 19. 
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Sokratovo pojetí smrti, kde �íká, že smrti se není t�eba bát, nebo� je to stav 

neexistence a pokud už �lov�k nežije, tedy necítí a pro duši to znamená jakýsi 

p�echod z jednoho místa na místo jiné.8  

     St�edov�k – �asové období, které si mnohdy spojujeme práv� s umíráním  

a smrtí. A� už se nám p�i p�edstav� st�edov�ku vybaví k�ížové výpravy, ve�ejné 

popravy, útrpné právo �i �erná smrt, která znamenala umírání mnoha lidí 

najednou p�i morových epidemiích, je z�ejmé, že to byla doba, kdy smrt byla 

sou�ástí denního života a �lov�k se s ní setkával stále znovu a znovu. St�edov�ký 

�lov�k byl na smrt dob�e p�ipraven a v k�es�anském smyslu ji pravd�podobn� 

chápal jako završení svého života zde na zemi.9 Lidé tedy byli se smrtí v úzkém 

kontaktu. Díky stísn�ným prostor�m, ve kterých museli tito lidé žít, se již  

od d�tství setkávali s umírajícími a následn� jejich mrtvými t�ly. V dnešní dob�, 

díky zm�n� životního stylu, není výjimkou, že potkáme dosp�lého �lov�ka, který 

ješt� nikdy nevid�l mrtvého. Náro�nost st�edov�kého života byla d�sledkem toho, 

že v�tšinou z�stával s umírajícím pouze jeden �lov�k a až když se zjevn� blížila 

jeho poslední hodinka, sešli se všichni ostatní.10 Rozlou�it se s ním p�išla rodina, 

p�íbuzní, p�átelé, sousedi, spoluob�ané, spolupracovníci z cechu �i bratrstva.11 

Umírající v��ili, že z tohoto sv�ta odcházejí ke svému Stvo�iteli, a smrt vnímali 

jako vysvobození z pout fyzického t�la. Z d�vodu, že mnohdy pracovali 

až do poslední chvíle, zastávali názor, že B�h rozhodne, kdy smrt pro �lov�ka 

p�ijde, ale �lov�k sám  cht�l rozhodnout, jak zem�e. Zem�ít d�stojn� totiž  

ve st�edov�ku znamenalo, oddat se s d�v�rou v Boha vlastnímu osudu a p�ijmout 

smrt klidn�.12 O tom, zda již nastala smrt rozhodovali starší lidé, kte�í tak 

usuzovali z ur�itých p�íznak�, jako byly nap�íklad: studené t�lo, ztuhnutí svalstva, 

zástava srdce a dýchání, zbarvení k�že �i mrtvolný zápach. Mnohdy však bylo 

složité prohlásit �lov�ka za mrtvého, nebo� neexistovala p�esná definice smrti  

a stanovení t�chto p�íznak� nebylo vždy snadné odhalit. Smrt totiž nebyla 

                                                
 8 Srov. KELNAROVÁ, J. Tanatologie v ošet�ovatelství. Brno, 2007. s. 20 – 21. 
 9 Srov. OHLER, N. Umírání a smrt ve st�edov�ku. Jino�any: H & H 2001. s. 7 – 9. 
10 Srov. OHLER, N. Umírání a smrt ve st�edov�ku. Jino�any: H & H 2001. s. 59. 
11 Srov. Tamtéž s. 64. 
12 Srov. OHLER, N. Umírání a smrt ve st�edov�ku. Jino�any: H & H 2001. s. 60. 
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jednozna�ná a viditeln� ohrani�ená událost, ale proces. �asto se tedy stávalo,  

že prohlášený za mrtvého ješt� nebyl zcela mrtvý. „Ani dnes nejsou léka�i, 

právníci, filozofové, ani teologové nikterak zajedno v tom, kdy je t�eba �lov�ka 

pokládat za „mrtvého“. P�i zástav� srdce? Nebo teprve p�i naprosté a nevratné 

ztrát� veškerých mozkových funkcí?“13 Tyto diskuze st�edov�kého �lov�ka 

netrápily, rozší�ily se až rozvojem léka�ské medicíny.14  

     Umírající �lov�k doufal, že se s jeho t�lem po smrti naloží tak,  

jak to vyžadovaly zvyky st�edov�ké spole�nosti. P�íbuzní mu m�li zatla�it o�i  

a zav�ít ústa a povinností žen bylo posmrtné umývání t�la. Toto omývání m�lo 

zajistit, aby byl mrtvý p�ed poh�bením kultovn� �istý. Mrtvé t�lo bylo dále 

oku�ováno kadidlem a byly kolem n�j rozsvíceny svíce.15 Poh�bu na h�bitov�  

se sm�li ú�astnit jen pok�t�ní jedinci, ostatní m�li být vylou�eni. V 10. století však 

byli pok�t�ni tém�� všichni dosp�lí, takže toto omezení se týkalo p�edevším d�tí, 

které ješt� nestihli pok�tít. Stejn� tak na h�bitov� mohl být poh�ben jen �lov�k, 

který celý sv�j život vytrval v k�es�anské ví�e. Ten, kdo se na smrtelné posteli 

bránil nap�íklad zpov�di, nebo jinak pochyboval o k�es�anské ví�e, tomu byl  

na k�es�anském h�bitov� poh�eb odep�en.16     

     Teprve 19. století je obdobím zm�n v celkovém život� �lov�ka a tyto zm�ny  

se týkají nejen v�dy a techniky, ale  i p�ístupu ke smrti a umírání. 19. století 

p�ináší velký pokles úmrtnosti, nebo� se za�íná více dbát na �istotu prost�edí. 

Moderní technika p�ináší nejr�zn�jší možnosti v léka�ství, sterilitu, odborn�jší  

a tedy mén� komplikované porody, o�kování a celkovou hygienu v život� 

�lov�ka. Smrt je sou�ástí každé rodiny a ta také o umírajícího do poslední chvíle 

jeho života pe�uje, nebo� umírající �lov�k umírá nej�ast�ji doma, mezi lidmi, 

které zná. To znamená, že i rodinní p�íslušníci a p�edevším d�ti,  které jsou smrti 

bezprost�edn� p�ítomni, se již od útlého v�ku setkávají se smrtí a od ostatních 

dosp�lých se u�í, jak se v této situaci chovat. Tato zkušenost jim pak zp�tn� dává 

jistotu, že až oni budou na sklonku života, nebudou opušt�ni, ale že se jim dostane 

                                                
13 OHLER, N. Umírání a smrt ve st�edov�ku. Jino�any: H & H 2001. s. 93 
14 Srov. Tamtéž. s. 93. 
15 Srov. Tamtéž. s. 95 – 97. 
16 Srov. Tamtéž. s. 175 – 176. 
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stejné blízkosti, kterou oni te� dávají zem�elému �lenu rodiny. Významnou roli 

zde také sehrávaly k�es�anské rituály, které umož�ovaly zarmouceným p�íbuzným 

projevit své emoce. A� už se jedná o samotný poh�eb, �i pozd�jší pé�i o poz�stalé 

�leny rodiny. Truchlící m�li dostate�ný prostor a možnost nap�íklad plakat, 

ve�ejn� o svých pocitech hovo�it a podobn�.    

     Za�átek 20. století mluví o institucionalizaci smrti. �lov�k je v poslední chvíli  

života zpravidla odkázán na odbornou léka�skou pomoc, která mu sice zaru�í vše, 

co jeho fyzické t�lo pot�ebuje, ale nedokáže mu v�tšinou poskytnout cit, 

porozum�ní a sounáležení. Mnohdy zde chybí jakýkoli osobn�jší lidský kontakt.17 

�lov�k tak tedy umírá v �istém až sterilním prost�edí, mnohdy za podpory lék� 

tlumících bolest, ale umírá zcela sám, odtrhnut od svých nejbližších a milovaných. 

Smrt však znamená rozlou�ení pro ob� strany. Také p�íbuzní nev�dí, jak se mají 

k umírajícímu chovat, když k n�mu p�ijdou na návšt�vu. Mnohdy nev�dí, co mají 

�íkat, nebo� tuto situaci ješt� nikdy nezažili a i oni se musí vyrovnat s b�emenem 

osam�ní. Zkušenost se smrtí v moderním život� zkrátka chybí.18  

     Ve 20. století se také rozší�ily nové p�í�iny smrti. Jsou to nap�íklad 

kardiovaskulární onemocn�ní, AIDS, sebevraždy a podobn�. V �eské republice 

došlo po roce 1989 k detabuizaci umírání a smrti, o nichž se za�íná stále více 

hovo�it. Na toto téma vyšlo v posledních desetiletí také mnoho odborných 

publikací. 

 

     Tento stru�ný historický p�ehled nám ukazuje, že �lov�k se smrtí do jisté míry 

zabýval odjakživa. P�ístupy ke smrti, k umírání a pé�i o zem�elé se však r�znily 

tím, jak se vyvíjela kultura a spole�nost. Jisté je, že smrt byla pro �lov�ka 

vždycky d�ležitým mezníkem, a� už k ní p�istupovat s úctou, strachem,  

�i respektem.19 

 

 

                                                
17 Srov. KELNAROVÁ, J. Tanatologie v ošet�ovatelství. Brno, 2007. s. 24 – 26. 
18 Srov. HAŠKOVCOVÁ, H. Thanatologie nauka o umírání a smrti. Praha: Galén, 2000.  

s. 25 – 26. 
19 Srov. KELNAROVÁ, J. Tanatologie v ošet�ovatelství. Brno, 2007. s. 24 – 26. 
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1.2  MEDICÍNSKÉ HLEDISKO 

 

     Chceme-li popsat smrt z medicínského hlediska, musíme si p�ipustit,  

že v posledních letech, kdy v�da a technika ud�lali velký pokrok, se i definice 

smrti mnohdy velmi rychle m�nila a byla nucena se pod�izovat novým výzkum�m 

a dovednostem léka��. Dnešní medicína je schopná díky transplantacím orgán�   

a jiným moderním technologiím zachránit polomrtvého �lov�ka, který by ješt� 

p�ed n�kolika desítkami let byl odsouzen k jisté smrti.20 

     Medicínské hledisko se tedy zabývá problematikou, kdy je �lov�k již 

považován za mrtvého a nelze jej vrátit k životu. Hranice tohoto rozlišení je i dnes 

velice diskutabilní. Stanovení smrti se opírá o behaviorální projevy a m��ení 

fyziologických znak�.  Vyhasnutí t�chto projev� musí být trvalé a nezvratné.  

Zde musí mít léka� stanovující smrt jedince úplnou jistotu. D�íve byl považován 

za živého jedince ten, jehož t�lo bylo vcelku a funk�ní. V antice pak se k definici 

smrti vyžadovaly všechny �ty�i základní mrtvolné znaky (algor - chladnutí,  

pallor – bledost, livor – skvrny , rigor - ztuhlost ). Další vývoj ukázal, že ani tato 

definice není dostate�ná, nebo� nap�íklad krátké selhání srde�ní �innosti lze 

v dnešní dob�, díky moderní medicín� znovu obnovit a p�ivést tak postiženého 

zp�t k životu. Jedná se zde o klinickou smrt nemocného. Kolem roku 1970 p�i 

stanovování znak� smrti již �innost srde�ního svalu zcela chyb�la.  Naopak byla 

zavedena nová kritéria. D�ležitou roli p�i zjiš�ování smrti hráli: krevní tlak, 

krátkodobá nebo do�asná zástava dýchání (apnoe) a rozší�ení zorni�ky (mydriáza) 

zcela bez reakcí na podn�ty. Všechny tyto funkce jsou d�sledkem �innosti 

mozkového kmene.21  

     Pokud si mozek p�edstavíme ve velmi zjednodušené podob�, m�žeme jej 

vnímat jako systém dvou center. Jedná se o vyšší mozková centra – cerebrální 

hemisféry a mozková centra nižší – mozkový kmen. Pokud je porušeno jedno 

z t�chto dvou center, projeví se to na zdravotním stavu �lov�ka, podle toho, které 

                                                
20 Srov. HAŠKOVCOVÁ, H. Spoutaný život. Praha: 3LF UK, 1991. s. 273-274. 
21 Srov. PAYNE, J. Klinická etika. Praha: Triton, 1992. s. 17 – 19. 
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centrum a do jaké míry je poškozeno.22 Mozek tedy plní jednak regulaci všech 

vitálních funkcí a tím udržuje t�lo p�i život�. Také ale realizuje p�sobení mysli  

na t�lo. A�koliv k�ra �ídí kmen, on samotný si m�že zachovat své základní funkce 

i bez ní. Z toho plyne, že ke stanovení smrti je t�eba konstatovat smrt mozku 

celého, tedy obou výše popsaných center.  

     Mozek je okysli�ován krví – mozkovou smrt a tedy i smrt celého jedince 

m�žeme tedy konstatovat, pokud krev mozek nezásobuje. Prakticky se tato 

skute�nost zjiš�uje opakovaným, trojnásobným m��ením v p�lhodinových 

intervalech. Tento proces m��í pr�tok krve ve všech �ty�ech mozkových tepnách. 

Sou�asná medicína tedy pokládá za smrt �lov�ka okamžik, kdy se ani  

v jednom z t�chto m��ení nezobrazí žádné krevní �e�išt�.23  

   

     Nyní zde uvedeme specifická kritéria stanovující smrt mozku, která popisuje 

Kelnarová jako zprávu z výboru na Harvard Medical Schoul, vydanou v roce 

1968. Autorka však blíže neuvádí o jaký výbor se jedná, proto zde citujeme pouze  

body této zprávy: 

� „selhání reakce na nejbolestn�jší vn�jší stimuly 

� nep�ítomnost spontánních dýchacích, nebo svalových pohyb� 

� nep�ítomnost reflex� 

� rovná �ára na EEG (kolektiv autor� 2002)“24  

 

 

1.3  FILOSOFICKÉ HLEDISKO 

 

     Pokud zde má být popsán filosofický pohled na smrt, považuji za d�ležité 

nejprve ujasnit, do jaké hloubky tohoto tématu se pustím. Pokud se filosofie 

soust�edí na vnímání smrti, zam��uje se p�edevším na tyto otázky: Co je to smrt?  

Spo�ívá umírání v odd�lování duše od t�la? Je smrt pouhým biologickým koncem 

                                                
22 Srov. ONDOK, J.P. Biotika, biotechnologie a biomedicína. Praha: Triton, 2005. s. 156 – 159. 
23 Srov. PAYNE, J. Klinická etika. Praha: Triton, 1992. s. 20. 
24 KELNAROVÁ, J. Tanatologie v ošet�ovatelství. Brno, 2007. s.13. 
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�lov�ka? Znamená smrt konec osobní identity �lov�ka? Existuje pro �lov�ka 

n�jaká nad�je za hranicí smrti? A pokud ano, jak si tento stav má �lov�k 

p�edstavovat? Jak se má �lov�k ke smrti stav�t? Je smrt zlem, kterého je nutno se 

obávat? Nebo je naopak vysvobozením �lov�ka z jeho fyzického t�la? Odkud 

víme o smrti? Takto by bylo možno klást mnoho dalších otázek. Úkolem této 

kapitoly však není odpovídat na všechny tyto otázky, ale poskytnout zde alespo� 

stru�ný p�ehled pohled� na smrt v d�jinách filosofie.25 

 

     Na úvod stru�n� popíši Schelerovu myšlenku „intuitivní jistoty smrti“.  

Tato myšlenka vyjad�uje názor, že �lov�k si n�jakým zp�sobem, a to nezávisle  

na vn�jších zkušenostech uv�domuje, že jej �eká smrt a tuto skute�nost by vnímal 

i kdyby kolem sebe nevid�l nikdy ostatní lidi umírat. Smrt je dána v podstat� 

samotného života a je tedy vnímána jako jistota. Nejistý je jen její okamžik  

a zp�sob uskute�n�ní. Scheler vidí souvislost mezi popisovanou intuitivní jistotou 

smrti a t�emi sm�ry prožívání bytí, jimiž jsou p�ítomné bytí, minulé bytí a budoucí 

bytí. T�mto bytím odpovídají odlišné druhy úkon�: vnímání sou�asnosti, 

vzpomínání na minulost a o�ekávání budoucnosti. Všechny jsou p�ítomny 

v jednom okamžiku a roz�le�ují celkový obsah naší zkušenosti. Smrt podle 

Schelera nastává, pokud se objem budoucnostního bytí p�ibližuje nule.26     

     Jedním z nejvýznamn�jších filosof� starov�kého 	ecka byl Platón  

(427-347 p�.n.l.). Platón zastával velmi jasn� dualismus t�la a duše. T�lo vid�l 

jako materiální princip a vnímal ho jako v�zení duše. T�lo je podle n�j smrtelné  

a je odsouzeno k rozkladu. Duši vnímal Platón jako realitu božského p�vodu  

a vidí ji jako nesmrtelnou substanci. Smrt �lov�ka není pro Platóna nešt�stí,  

ba spíš naopak, dochází zde k osvobození duše z v�zení t�la. Teprve po smrti  

se m�že duše rozvinout, nebo� již není sužována formou t�la. Toto Platónovo 

p�esv�d�ení je ve výrazném rozporu s poselstvím Ježíše Krista, nebo� podle 

                                                
25 Srov. SCHERER, G. Smrt jako filosofický problém. Kostelní Vyd�í: Karmelitánské 

nakladatelství, 2005. s. 7 – 9. 
26 Srov. SCHERER, G. Smrt jako filosofický problém. Kostelní Vyd�í: Karmelitánské 

nakladatelství, 2005. s. 62 – 64. 
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Platóna je pouze duše hodna zájmu a t�lo je hodno opovržení. Vzk�íšením t�la  

by podle n�j tedy znamenalo odsoudit duši k v��nému nešt�stí.27    

     Dalším významným myslitelem byl Aristoteles (384-323 p�.n.l.), který  

se zprvu, co se týká smrti a nesmrtelnosti, p�idržuje myšlenek Platónových. 

Pozd�ji však rozvíjí své vlastní názory, které jsou k t�m Platónovým spíše 

kritické. Aristoteles tedy zastává myšlenku, že každé existující jsoucno je složeno 

s látky a formy. Duši vidí jako akt, který m�že prosazovat ú�el a cíl v živém 

organismu. Prohlašuje tedy, že t�lo existuje jen kv�li duši. �lov�ka pak vidí 

Aristoteles jako jednu substanci, která se skládá z duše a t�la. Aristoteles dále 

popisuje t�i složky duše, z nichž my zmíníme jen duši duchovní, nebo� to je duše 

�lov�ka. Tato duše je podle n�j nadána rozumem, který p�ichází k �lov�ku 

zvn�jšku a je božského p�vodu. Teprve když se tento rozum odd�lí od t�la,  

stane se tím, �ím opravdu je a jako jediný je v��ný a nesmrtelný. Z toho však 

plyne, že pro Aristotela není jednozna�ná otázka smrti a nesmrtelnosti.28    

     U Augustina (354-430) lze dob�e sledovat, jak hluboce m�že �lov�k prožívat 

p�ítelovu smrt. Augustin tuto událost popisuje ve IV. knize svých Vyznání. 

Popisuje zde ztrátu onoho p�ítele, natolik blízkého, že vyjad�uje jejich životy jako 

dv� t�la s jednou duší. Po ztrát� tohoto p�ítele byl natolik zarmoucen, že všude 

vid�l jen smrt a p�ipadalo mu, jakoby se jeho smrt ší�ila po celém sv�t�.29 

„Zkušenost smrti, kterou Augustin prožíval p�i pohledu na p�ítelovu smrt,  

je tak intenzivní, že se pro n�ho nejen stává jistotou všeobecný lidský úd�l smrti, 

nýbrž diví se tomu, že ostatní lidé, t�ebaže už jsou ozna�eni smrtí a nazývají  

se smrtelníky, v�bec ješt� žijí.“30  Ješt� více jej však zaráží, že on sám je ješt� 

naživu, když p�ítel již nežije. Z tohoto jeho smýšlení tedy vyplývá otázka,  

jak m�že �lov�k v�bec žít dál, když je vytržen z jednoty, kterou sdílel 

s milovanou osobou, která byla dosud jeho životem. Augustin na ni odpovídá 

                                                
27 Srov. MORIN, D. Co se d�je po smrti? Praha: Paulínky, 2000. s. 17 – 18. 
28 Srov. SCHERER, G. Smrt jako filosofický problém. Kostelní Vyd�í: Karmelitánské 

nakladatelství, 2005. s. 159 – 161. 
29 Srov. Tamtéž. s.92 – 93.  
30 SCHERER, G. Smrt jako filosofický problém. Kostelní Vyd�í: Karmelitánské nakladatelství, 

2005. s. 93. 
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spíše zamyšlením tak, že pokud již zem�el s p�ítelem, ale p�esto sám ješt� žije, 

z�stává pak sám pro sebe velkou hádankou.31      

     Tomáš Akvinský (1225-1274) vidí lidské bytí podobn� jako Aristoteles 

v jednot� t�la a duše. �lov�ka však nevidí jako složení duše a t�la, nýbrž �lov�k  

je podle n�j sebevyjád�ením ducha, tedy duchovn�-t�lesná bytost. Smrt však 

vnímá jako odd�lení t�la od duše. Smrt tedy nem�žeme v Tomášov� pojetí vnímat 

jako osvobození duše z v�zení t�la, ani tak, že nesmrtelná duše za sebou nechává 

smrtelnou schránku. Z d�vodu Tomášovi teologické motivace vyplývá, že smrtí 

umírá pouze �lov�k. Nesmrtelná duše pak tvo�í jakýsi most mezi smrtí  

a vzk�íšením.32  

     Novov�ké metafyzické myšlení p�edstavuje bezesporu Descartes (1596-1650), 

který obnovil dualismus t�la a duše. Dodal tomuto dualismu novou ostrost  

a vytvo�il nové teorie o jejich vzájemném p�sobení.   Domníval se, že p�em�že 

smrt a to nejen smrt duše, ale i smrt t�la. Jeho myšlenkou bylo, lepším poznáním 

t�la a správnou výživou prodloužit lidský život alespo� o n�kolik staletí.  Zastává 

názor, že smrt nem�že duši nikterak uškodit, nebo� je to �ist� t�lesná záležitost. 

Smrt tedy chápe mechanicky a duši do ní neza�le�uje.33  

     Pro Kierkegaarda (1813-1855) je smrt jakýmsi p�edm�tem „vážnosti“ a tato 

vážnost je pro �lov�ka vždy ve vztahu k „já“. Smrt se podle n�j m�že stát 

p�edm�tem vážnosti jen tehdy, když se o ní nemluví všeobecn�, ale jen tehdy, 

když uvedeme smrt do vztahu k nám samotným. Pokud tedy mluvíme o smrti 

stylem „všichni jednou zem�eme“, nebo dokonce pokud mluvíme o zármutku nad 

smrtí našich blízkých, z�stává zmi�ovaná „vážnost“ stále n��ím vn�jším.  

Tato vážnost se projevuje teprve tehdy, myslíme-li na svou vlastní smrt, 

p�edstavujeme-li si sami sebe jako mrtvé a podobn�. Tehdy se stáváme podle 

Kierkegaarda sv�dky vlastní smrti. Smrt je podle n�j „zánik sv�ta“ a kon�í pro nás 

tedy vše sv�tské a pozemské. D�ležité je tedy p�ijmout tento blížící se konec sv�ta 

již v pr�b�hu života. Kierkegaard tedy nepovažuje za vrchol vážnosti samotnou 

                                                
31 Srov. Tamtéž. s.  93. 
32 Srov. Tamtéž. s. 162 – 164. 
33 Srov. SCHERER, G. Smrt jako filosofický problém. Kostelní Vyd�í: Karmelitánské 

nakladatelství, 2005. s. 166 – 169. 
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smrt, ale pouhou myšlenku na ni. Touto myšlenkou bereme do rukou sami sebe  

a jsme nuceni si uv�domovat, že smrt je jistá a m�že p�ijít kdykoli.34 

     Martin Heidegger (1889-1976) zastává názor, že �lov�k je �lov�kem ve své 

ohrani�enosti, tedy jeho existence dává smysl pouze skute�ností smrti. �lov�k, 

který by nebyl vymezen po�átkem a koncem své existence, tedy jakýsi 

„nad�asový“ �lov�k,  by pravd�podobn� nenacházel smysl svého bytí. 

Heideggerovo prožívání viny, sv�domí, rozhodování a úzkostí pramení práv� 

z uv�dom�ní si možností budoucí existence a jejího ohrožení, v kontextu smrti, 

která radikáln� omezuje všechny jeho plány a možnosti.35  

     Jean Paul Sartre (1905-1980) naopak odmítal p�ipustit názor, že by smrt 

mohla dodávat životu smysl. Byl p�esv�d�en o absurdnosti života, nebo� život  

i smrt se vymykají lidské kontrole a podle Sartra nad nimi m�že �lov�k jakousi 

kontrolu získat jen nap�íklad díky sebevražd�.36 Smrtí tedy podle n�j dosahujeme 

jakési definitivnosti, ale je to definitivnost absurdní, nebo� okamžik jejího 

p�íchodu je neur�itý a my ji tedy nem�žeme ani o�ekávat.37   

 

 

1.4  K�ES�ANSKÉ HLEDISKO 

 

     K�es�anské u�ení nehlásá smrt jako hroznou událost, ale pokud �lov�k žije 

v souladu s Bohem a jeho u�ením, je pro n�j dovršením cesty, vyvrcholením 

života a vlastn� dává celému životu smysl. Smrt se m�že zdát hrozná pouze tehdy, 

pokud �lov�k umírá a není s Bohem smí�en, nebo� to pro n�j znamená vzdálení  

se Božímu království. Pro k�es�any je duše �lov�ka n��ím vysoce individuálním  

a tuto svou hodnotu duše neztrácí ani po smrti. Po vzk�íšení se duše op�t spojí 

                                                
34 Srov. Tamtéž. s. 69 – 71. 
35 Srov. SCHERER, G. Smrt jako filosofický problém. Kostelní Vyd�í: Karmelitánské 
    nakladatelství, 2005. s. 254 – 261. 
36 Srov. DAVIES, D. J. Stru�né d�jiny smrti. Praha: Volvo Globator, 2007. s. 23. 
37 Srov. SCHERER, G. Smrt jako filosofický problém. Kostelní Vyd�í: Karmelitánské 

nakladatelství, 2005. s. 223 – 224. 
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s prom�n�ným t�lem. Duše však p�ijímá bezprost�edn� po smrti odm�nu �i trest 

za konání a jednání, kterého se dopustila ješt� na zemi.38 

     D�kazem k�es�anského smýšlení a vnímání smrti je i modlitba  

„V��ím v Boha“, ve které k�es�ané vyznávají víru v Boha Otce, Syna a Ducha 

svatého. Tato modlitba je zakon�ena vyznáním víry ve vzk�íšení mrtvých  

a ve v��ný život. K�es�ané v��í, že stejn� jako byl vzk�íšen k životu po smrti Syn 

Otce Ježíš Kristus, budou vzk�íšeni i oni a budou se radovat na v��nosti. 

Vyznávají zde víru ve vzk�íšení nesmrtelné duše, ale i smrtelného t�la. 

Bezprost�edn� po smrti je sice duše od t�la odlou�ena a t�lo propadá rozkladu, 

avšak v den vzk�íšení se duše s t�lem op�t setká a budou spolu žít na v��nosti.39  

     �lov�k je zvyklý smrt p�ijímat jako n�co p�irozeného, nevyhnutelného,  

avšak pro víru je smrt jakousi „odplatou za h�ích“. Smrt je n��ím nevyhnutelným, 

ukon�ením pozemského života. Každý �lov�k má vym��en �as, který na zemi 

stráví do své smrti, do té doby se m�ní, vyvíjí, stárne. V�domí nevyhnutelnosti 

smrti dává životu �lov�ka naléhavost, získává tím šanci uv�domovat si,  

že je smrtelný, že jeho existence jednou skon�í a že je t�eba dát tedy životu n�jaký 

smysl, n��ím ho naplnit, nepromarnit jej. To, že �lov�k neví, kdy p�ijde jeho 

konec, mu pomáhá uv�domovat si, že by nem�l �as marnit, ale naopak  

se snažit jej využít co nejvíce a co nejsmyslupln�ji a to okamžit� a neodkládat 

dobro, které zde m�že vykonat.  V u�ení církve lze nalézt myšlenku, že smrt  

je d�sledkem h�íchu a že vstoupila do života pro h�ích �lov�ka. Smrt  

je však Kristem p�em�n�na v n�co vyššího. Ježíš Kristus podstoupil smrt  

na k�íži za lidské h�íchy. Tedy i on byl smrti vystaven, ale jeho smrtí a následn� 

vzk�íšením dostala lidská smrt zcela jiný rozm�r. Díky Kristu má tedy k�es�anská 

smrt kladný smysl, nebo� pokud s ním �lov�k zem�e, bude s ním též dále žít.  

Smrtí vlastn� volá B�h �lov�ka k sob�. Smrtí se tedy podle k�es�anské víry 

napl�uje pozemský život podle božích zám�r�.40 Abeln a Kner ve své knize 

„Umírání znamená lou�ení“ píší, že smrti se nemusí �lov�k bát a není t�eba být 

z ní zoufalý, i když tu m�že být náhle a kdykoli. Popisují názor, že sv�t  
                                                
38 Srov. KELNAROVÁ, J. Tanatologie v ošet�ovatelství. Brno: Littera, 2007. s. 22 – 23. 
39 Srov. KKC. Praha: Zvon, 1995. 988 – 990. 
40 Srov. KKC. Praha: Zvon, 1995. 1006 – 1011, 1013. 
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je povídavý dokud je vše v po�ádku, ale když n�kdo um�e, je zaražený a neví  

co �íct. Práv� toto je pak chvíle, kdy se dostává ke slovu církev. Církev totiž 

vyjad�uje postoj, že smrtí vše nekon�í ba naopak teprve za�íná.41 

     Pro v��ícího �lov�ka po smrti nastává teprve ten opravdový, skute�ný život. 

Pozemský život je k�es�any vnímán, jako jakýsi p�edstupe� k životu v��nému, 

který nám svou smrtí Ježíš Kristus otev�el. Ti, kdo umírají v Kristu, jsou p�izváni 

do jeho království, avšak ne všichni do n�j vchází hned, n�kte�í  nejd�íve 

procházejí takzvaným o�iš�ováním – o�istcem, kde jsou lidé souzeni podle toho, 

jak milovali zde na zemi. Pokud �lov�k zde na zemi volil dobrovoln� zlo a tím  

se tak odklonil od Boha a jeho milosti, nem�že k n�mu po smrti dojít.  

Kdo nemiluje Boha, z�stává ve smrti a jeho duše i t�lo se dostává do pekla,  

kde žijí v��n� a tento stav je už nezvratný.42   

 

 

1.5  PSYCHOLOGICKÉ HLEDISKO – CHÁPÁNÍ SMRTI  

 

     Z psychologického hlediska se vnímání d�tí v�nuje vývojová psychologie.  

Jejím cílem je postihnout psychický i fyzický vývoj v r�zných fázích, které  

na sebe navazují. Tyto jednotlivé fáze však nemusejí být u každého jedince stejn� 

dlouhé a dokonce projevy jednoho �lov�ka ani nemusejí odpovídat projev�m 

ostatních jedinc�. Každý �lov�k je individualita, která je tvo�ena jednak genotypy 

a fenotypy. Vývojová psychologie se zabývá celkovým popisem vývoje jedince, 

tedy jak složkou psychosociálního vývoje, biosociálního vývoje, tak  

i kognitivního vývoje. V této práci bude pozornost soust�ed�na p�edevším  

na složku psychosociální, vzhledem k tomu, že p�i setkání se smrtí hrají 

nejd�ležit�jší roli p�edevším tyto faktory - myšlení, vnímání, cít�ní, prožívání  

a podobn�. V následujících p�ti kapitolách tedy p�iblížíme psychický vývoj dít�te, 

                                                
41 Srov. ABELN, R. KNER, A. Umírání znamená lou�ení. Kostelní Vyd�í: Karmelitánské 

nakladatelství, 1993. s.18. 
42 Srov. KKC. Praha: Zvon, 1995. 1020, 1022, 1025, 1026, 1030, 1031, 
    1033 – 1035, 1038, 1039. 
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jeho vztah k lidem a vazby, které si tvo�í. Dále pak jeho vnímání smrti v tom 

kterém v�ku.43    

     Jak již bylo zmín�no na za�átku první kapitoly, smrt je sou�ást života  

a k životu neodd�liteln� pat�í. Každý �lov�k však ke smrti p�istupuje zcela 

individuáln� a každý �lov�k se s ní také jinak smi�uje a vyrovnává. „Intenzita  

a pr�b�h truchlení velmi úzce souvisí s vývojem chápání pojmu smrt a s hloubkou 

uv�dom�ní si d�sledk�, které ztráta milované osoby p�ináší.“44 Velký rozdíl  

je ve vnímání a p�ijetí smrti mezi dosp�lým �lov�kem a dít�tem. Je to p�edevším 

z toho d�vodu, že dosp�lý m�že ke smrti p�istupovat na základ� cit�, emocí  

a rozumu. Dít� si sice ztrátu milované bytosti uv�domuje, avšak není schopno  

ji rozumov� uchopit. Neví co smrt znamená a bez pomoci ji jen t�žko dovede 

pochopit. Pro dít� je nejkrut�jší ztráta otce �i matky, nebo� až do puberty vnímá 

rodi�e jako své vzory. Díky nim si vytvá�í vlastní identitu, chápe kým  

je a u�í se od nich nejr�zn�jším vzorc�m chování. Rodi�e ovliv�ují dít� z velké 

�ásti i neverbální komunikací, která je pro rozvoj d�tí též velmi d�ležitá. 

Chováním rodi�� se vlastn� dít� u�í jednat a vystupovat a vytvá�í si díky nim i své 

citové zázemí. Dít� samoz�ejm� ovliv�ují i reakce jiných lidí, sourozenc�, 

p�íbuzných i cizích, ale rodi�e mají p�edevším v mladém v�ku na dít� nejsiln�jší 

vliv a proto je pro dít� ztráta rodi�e nejvíce bolestná. Ztráta rodi�e m�že p�ipadat 

dít�ti, jako by ztratilo celý sv�t, nebo� p�ichází o záchytný bod, podle kterého  

se orientovalo v život�. Dít� proto pot�ebuje pochopit, co se stalo, kde tatínek 

nebo maminka jsou.  Míra tohoto porozum�ní se odvíjí od v�ku dít�te. P�ibližn� 

od 13ti let je již dít� schopno pochopit smrt stejn� jako dosp�lý �lov�k.45        

 

 

 

 

 

 
                                                
43 Srov. VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. Praha: Portál, 2000. s. 15 – 16. 
44 KUBÍ�KOVÁ, N. Zármutek a pomoc poz�stalým, Praha: ISV, 2001. s. 87.  
45 Srov. DIGIULIO, R., KRANZOVÁ, R. O smrti, Praha: Lidové Noviny, 1997. s. 16 – 17. 
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1.5.1  D�TI DO DVOU LET V�KU 

      

     Hlavním úkolem dít�te v kojeneckém v�ku je získání d�v�ry ve vztahu  

ke sv�tu. Prost�edkem socializace dít�te do dvou let je takzvané sociální u�ení, 

které probíhá díky mezilidským interakcím. Dít� si v tomto v�ku vytvá�í vazbu  

na �leny své rodiny, avšak jde zde spíše o uspokojování jeho pot�eb. Dochází zde 

k velmi úzkému spojení mezi dít�tem a matkou, která se stává nejd�ležit�jším 

objektem v jeho život�. Matku m�že v tomto období nahradit i jiná osoba, která 

dá dít�ti lásku, pocit bezpe�í a bude uspokojovat jeho biologické i sociální 

pot�eby.46 Po prvním roce života se vytvá�í u dít�te rovnováha mezi 

osamostat�ováním a pot�ebou stability, jistoty a bezpe�í. Zna�nou roli v tom 

sehrává odpoutání z p�edchozí upnuté vazby na mate�skou osobu. Tato separace 

od matky umož�uje dít�ti poznávat okolní sv�t a u�í se pravidl�m, podle kterých 

tento sv�t funguje. Dále mu umož�uje vytvá�et si vazby s dalšími lidmi. Dít�  

je v tomto v�ku rozlišuje na lidi blízké, známé a zcela cizí. Díky tomu všemu dít� 

pomalu získává d�v�ru v sama sebe a své schopnosti, což se projevuje jeho 

sebeprosazováním.47 

     Pokud takto malé dít� ztratí n�koho ze svých nejbližších, jist� tuto situaci bude 

ur�itým zp�sobem prožívat, i když nemá ješt� v�bec žádnou p�edstavu o smrti. 

Vnímá však, že rodi�e �i jeho blízcí jsou vzrušení a že se stalo n�co hrozného, 

nep�íjemného. Cítí nap�tí, které v rodin� vládne a pokud jsou rodi�e neš�astní  

a smutní, bude se i dít� cítit stejn� jako oni, bude neš�astné a nejisté. I když malé 

dít� ješt� nechápe co je to smrt, uv�domuje si, co znamená odlou�ení, opušt�ní  

a samota a je schopno to ur�itým zp�sobem prožívat. Proto, když dít� p�ijde 

nap�íklad o jednoho rodi�e, je pravd�podobné, že již v tomto v�ku jej bude 

postrádat, nebo� bylo zvyklé na jeho blízkost, na to, že se o n�j staral a poskytoval 

mu pocit jistoty a bezpe�í. Toto dít� prožívá p�i takovéto ztrát� intenzivní bolest, 

nebo� nechápe, co se p�esn� stalo a pro� už s ním není �lov�k, na kterého bylo 

zvyklé a kterého m�lo rádo. V tomto okamžiku pot�ebuje pomoc od ostatních lidí, 

                                                
46 VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. Praha: Portál, 2000. s. 56 – 72. 
47 Tamtéž s. 84 – 100. 
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kte�í jsou mu blízcí a p�edevším od t�ch, které dít� dob�e zná a má k nim kladný 

vztah. Dít�ti velmi pom�že jejich blízkost, hlazení, mazlení a konejšení, nebo�  

je to jakási citová náplast na prožívanou ztrátu.48  Kubí�ková píše, že v�tšina 

odborník� se shoduje, že i p�esto, že dít� je schopno poci�ovat tuto ztrátu, není 

schopno v tomto v�ku truchlit. Dále také píše, že tomuto názoru však odporuje 

Bowlby, který považuje již v�k šesti m�síc� za nejnižší hranici, kdy je dít� 

schopno truchlení.49   

 

 

1.5.2  D�TI OD 3 DO 5  LET 

 

     Dít� v p�edškolním v�ku si za�íná uv�domovat samo sebe. Svou identitu  

a svou odlišnost od ostatních lidí. Jeho chování je v tomto období vysoce 

egocentrické. Hlavními vzory pro nápodobu chování jsou p�edevším rodi�e. 

Rodina je tak místem, kde v tomto období svého života  probíhá nejv�tší 

socializace. Dít� – pokud je rodina funk�ní zde má matku – vzor ženské a otce 

jako p�edstavitele mužské role. Vyplývá z toho, že dít� v p�edškolním v�ku  

si tedy uv�domuje rozdílnost obou pohlaví a zná obsah chlapecké i dív�í role. Dít� 

je v tomto v�ku na rodi�e velmi vázáno a fixováno, nebo� oni jsou ti nejd�ležit�jší 

v jeho život�. Rodi�e jsou dokonalými vzory, jsou v o�ích dít�te tém�� všemocní. 

Dít� se s nimi ztotož�uje a snaží se je v nejvyšší mí�e napodobovat. Toto 

ztotož�ování pomáhá dít�ti budovat vlastní identitu a roste v n�m tak jeho pocit 

sebev�domí. Sou�ástí jeho identity tak je cokoli, co k dít�ti n�jakým zp�sobem 

pat�í, co si dít� p�ivlast�uje a považuje za své. Nejsou to tedy jen v�ci hmotné,  

ale i osoby a lidé ke kterým má vztah. Dít� si tak tímto zp�sobem vytvá�í osobní 

teritorium.50  

     P�edškolní dít� je již schopno p�ijmout za sob� blízké i jiné osoby než rodi�e. 

V mate�ské škole se dostává do kolektivu svých vrstevník�, mezi kterými si hledá 

kamarády. Ti jsou pro n�j však stále mén� d�ležití než rodi�e, nebo�  
                                                
48 Srov. DIGIULIO, R., KRANZOVÁ, R. O smrti, Praha: Lidové Noviny, 1997. s. 18. 
49 Srov. KUBÍ�KOVÁ, N. Zármutek a pomoc poz�stalým, Praha: ISV, 2001. s. 87 – 88. 
50 Srov. VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. Praha: Portál, 2000. s. 115 – 119. 
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mu neposkytují bezpe�í a jistotu, kterou dít� v tomto v�ku pot�ebuje. Podobn� 

tomu je i u sourozenc�. Zde hraje svou roli ješt� jejich v�kový rozdíl. Jak již bylo 

�e�eno výše, dít� se v tomto v�ku váže p�edevším na dosp�lé – na vzory chování, 

které obdivuje a které mu dávají p�íklad. Vrstevníci jsou též d�ležitým �lánkem 

socializace dít�te, ale vztahy k vrstevník�m jsou ješt� vícemén� povrchní, snadno 

prom�nné a dít� se na své kamarády tolik neváže.51  

     D�ti p�ibližn� do p�ti let v�ku stále ješt� nechápou, co je to smrt. Uv�domují  

si však už své t�lo, jeho fyzickou konstanci, takže si již umí p�edstavit,  

co znamená být zran�ný, zmrza�ený, nebo moc a moc nemocný, ale nezvratnost  

a trvalost smrti stále ješt� pochopit nedokáží.52 Stejn� tak nedokáží o smrti 

souvisleji uvažovat ani mluvit. Je však z�ejmé, že na n� smrt p�sobí  

a že se o ni do jisté míry i zajímají. Mohou se u nich projevovat takzvané 

„badatelské touhy“, kdy se d�ti �asto fascinovan� zajímají o vše, co se d�je 

v souvislosti umírání a smrti. Bez v�tšího studu �i odporu se mnohdy do detail� 

zajímají o to, co p�esn� se d�je pod zemí, co se stane s mrtvým t�lem a podobn�.53   

     Aby toto všechno pochopily, když se setkávají se smrtí, pot�ebují podporu  

a blízkost n�koho dosp�lého, kdo jim poskytne pocit jistoty a bezpe�í. Když d�ti 

nepochopí, že zem�elá osoba odešla a už se nikdy nevrátí, mohou jí n�kdy 

vyhrazovat místo ve svém život�. Proto je vhodné, jak píší DiGiulio a Kranzová, 

aby bylo umožn�no i velmi malým d�tem vid�t t�lo zesnulého, nebo alespo� 

zú�astnit se poh�bu, což jim m�že pomoci si skute�nost kone�nosti této bytosti 

uv�domit. Jak víme, se smrtí blízké osoby se t�žko vyrovnávají i dosp�lí lidé,  

o co pak to musejí mít t�žší d�ti, které smrt nemohou rozumov� pochopit. Malé 

d�ti n�kdy mohou mít na druhé lidi vztek a mohou si p�át, aby zem�eli.  

Ve skute�nosti si však nep�ejí opravdu jejich smrt, ale jen aby na chvíli zmizeli  

a ony s nimi nem�ly problémy. Když pak n�kdo opravdu zem�e, mohou mít v této 

nev�domosti pocity viny, že smrt sami zavinily, když si p�ály, aby doty�ná osoba 

zem�ela. Pokud jim tato skute�nost není dostate�n� vyvrácena a není jim zcela 

                                                
51 Srov. VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. Praha: Portál, 2000. s. 127 – 131. 
52 Srov. DIGIULIO, R., KRANZOVÁ, R. O smrti, Praha: Lidové Noviny, 1997. s. 18 – 21. 
53 Srov. MURO
OVÁ, E. Smrt starého dubu, D�ti a jejich p�edstavy o smrti. Rodinný život,  2008, 

ro�. 18, �. 1, s. 12 – 14. 
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up�ímn� a  pravdiv� sd�leno co se stalo a kde se te� zem�elý nachází, mohou trp�t 

mnohými mylnými p�edstavami. V tomto období, kdy neznají a nechápou 

souvislosti smrti, se opravdu t�žko vyrovnávají s odchodem osoby, se kterou m�ly 

problematický vztah. Dále si mohou myslet, že nap�íklad maminka odešla kv�li 

tomu, že zlobily, nebo že když si B�h vzal k sob� jejich brat�í�ka, protože byl 

hodný, pak brzy zem�ou i ony, když budou hodné. Proto je tak d�ležité �íci dít�ti 

pravdu, aby se s touto krutou skute�ností mohlo plnohodnotn� a bez následk�  

a zbyte�ných stres� vyrovnat.54 

 

 

1.5.3  MLADŠÍ ŠKOLNÍ V�K  6 – 8 LET 

  

     Dít� školního v�ku se dostává do období života, ve kterém ho �eká mnoho 

d�ležitých zm�n. Dít� za�íná navšt�vovat školu – instituci, která je v o�ích dít�te 

mnohem mocn�jší než rodina, protože i rodi�e musejí její pravidla a požadavky 

akceptovat. S nástupem do školy se postupn� m�ní i uvažování a myšlení dít�te. 

Dovede již posuzovat situaci z více hledisek, dovede stav�t situace do r�zných 

vztah�, chápe, že objekty i situace se mohou m�nit �i vyvíjet. Dít� již dovede brát 

v úvahu více hledisek. Dovede pochopit, že tatínek není jen tatínek, ale také 

manžel maminky a ješt� k tomu pan Novák. Je schopno pochopit trvalost ur�itého 

objektu, p�esto, že jeho vn�jší vzhled se m�že m�nit. Chápe logiku a podstatu 

t�chto v�cí a ur�itým zp�sobem již také dovede zd�vodnit, pro� to tak je. Dít� je 

tedy schopno uvažovat stále komplexn�ji a flexibiln�ji. Na významu již nabývá  

i vrstevnická skupina, i když v�tší vliv mají stále rodi�e. Vrstevnická skupina 

dít�ti nabízí místo, kde jsou lidé, kte�í �eší stejné problémy, mají stejné, nebo 

podobné životní zkušenosti, hodnoty a ideály. Tyto a mnohé jiné zkušenosti mají 

pro dít� velký socializa�ní p�ínos pro budoucí život. Nejv�tší citovou jistotou však 

stále z�stává rodina.   

     Rodina pro školáka p�edstavuje první místo v d�ležitosti proto, že stále ješt� 

uspokojuje v�tšinu jeho pot�eb. Je sou�ástí jeho identity a dít� ji považuje  
                                                
54 Srov. DIGIULIO, R., KRANZOVÁ, R. O smrti, Praha: Lidové Noviny, 1997. s. 18 – 21. 
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za samoz�ejmost. Otec i matka jsou zapojeni do b�žných rutinních záležitostí  

a dít� v tomto období získává mnoho zážitk�, které vytvá�ejí spole�nou historii 

rodiny. Tento zdroj jistoty, který dít� ve funk�ní rodin� získá je pro n�j tak 

samoz�ejmý, že je p�esv�d�eno, že tomu tak bude navždy beze zm�n. V tomto 

v�ku se dít� ztotož�uje s rodi�em stejného pohlaví, je pro n�j jakýmsi modelem 

pro budoucnost. Matka je v tomto období s dít�tem pevn� svázána, plní v�tšinu 

jeho fyzických i psychických pot�eb. Dochází tu tedy ke každodenní interakci.  

Na d�ležitosti také nabírá role otce, který poskytuje dít�ti zcela jiné možnosti  

a zcela jiný vztah než matka. Otec se stává dít�ti partnerem v r�zných hrách  

a poskytuje mu mnohé p�íležitosti k dobrodružství a poznávání jak okolního sv�ta, 

tak i sama sebe. Dít� si tímto vztahem k otci upev�uje sebev�domí, zdokonaluje 

svou samostatnost, nezávislost, sebed�v�ru a podobn�. Dalším d�ležitým �lánkem 

v život� dít�te jsou vrstevníci.55        

     Dít� mladšího školního v�ku setkávající se se smrtí v tomto období života,  

má podobné problémy a zp�soby prožívání jako dít� v mladším v�ku. Šestileté 

dít� je však schopno p�i�adit si ke smrti ur�ité zd�vodn�ní.56 Avšak není v tomto 

v�ku výjimkou, že si stejn� jako d�ti p�tileté n�kdy mohou klást za vinu, že rodi� 

zem�el, a stejn� tak nejsou ješt� schopny po�ádn� pochopit nezvratnost a trvalost 

smrti. Dochází zde též k pocit�m, že smrt �lov�ka p�ivolali, nebo� si ji „p�ály“ 

avšak s rozdílem, že d�ti v tomto v�kovém období již dokáží mnohem lépe klást 

otázky a vysv�tlovat své myšlenky, z �ehož plyne, že se jim tyto pocity dají 

podstatn� lépe vyvrátit. Z tohoto d�vodu je velmi vhodné, aby byl v této chvíli  

na blízku n�kdo dosp�lý, kdo na n� bude mít �as, vyslechne je a bude se snažit, 

aby d�ti co nejlépe pochopily, co se stalo a pro� se to stalo. Dosp�lí, alespo� 

pokud jsou sami do smrti zainteresováni, neumí tuto d�tskou pot�ebu �asto 

uspokojit, nebo� jsou zahled�ni sami do sebe. Mají své problémy se zvládnutím 

tak t�žké situace a mnohdy si ani neuv�domí, že dít� m�že mít se smrtí také 

n�jaký problém. �asto se domnívají, že d�ti jsou ješt� malé na to, aby byly 

schopny pochopit co se stalo a nepovažují za tak d�ležité se jimi zabývat. 
                                                
55 Srov. VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. Praha: Portál, 2000. s. 148 – 184. 
56 MURO
OVÁ, E. Smrt starého stromu, d�ti a jejich p�edstavy o smrti, Rodinný život, 2008, 

ro�. 18, �. 1, s. 12 – 14. 
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Obzvlášt� tiché d�ti mohou být okolím špatn� pochopeny, nebo� mohou p�sobit 

tak, jako by se jich smrt dané osoby v�bec nedotkla. D�ti jsou však citliv�jší,  

než se mohou n�kte�í dosp�lí domnívat. Mohou pot�ebovat více �asu,  

aby pochopily, že se jejich život nezhroutil, ale že bude pokra�ovat dál,  

jen ve trochu zm�n�né podob�. D�ti pot�ebují pochopit, že je blízký �lov�k 

neopustil schváln�, a že smrti ani on sám nemohl zabránit. Pot�ebují též ujišt�ní, 

že plá� pomáhá a není d�vod se za n�j styd�t, že zloba, smutek, a další jejich 

prožívané pocity pat�í k truchlení a že toto vše je d�ležité nepotla�ovat,  

aby se s obchodem milovaného �lov�ka snáze vyrovnaly.57  

 

 

1.5.4  ST�EDNÍ ŠKOLNÍ V�K 9 – 12 LET 

 

     Toto období mezi 9-12 lety, m�žeme vnímat jako p�ípravu na vstup  

do období dospívání. Dít� vnímá již sv�t více reáln� a je otev�ené k poznávání  

a samostatnému se u�ení  nových v�cí. Dít� má sklon vid�t v�ci pozitivním 

zp�sobem. I když rodina stále poskytuje dít�ti pocit jistoty, jeho pozornost se stále 

více p�enáší na vrstevníky, kte�í �asem rodinu zcela nahradí. Díky komunikaci 

s vrstevníky ve školní t�íd� se dít� u�í citlivosti a dovede se již vcítit do situace 

druhého. Zde již nejde jen o pouhé monologizování jak tomu bylo v mladším 

v�ku. Tento v�k je typický pro vytvá�ení p�átelství p�edevším s osobami stejného 

pohlaví. Teprve na konci st�edního školního v�ku se d�tské sebehodnocení stává 

stabiln�jším. Záleží to na tom, kým se dít� cítí být a za koho se pokládá.  

Je to vlastn� jakýsi obraz vlastní osobnosti. Základ citové sebed�v�ry je však 

v rodin�. Dalším �lánkem, který rozvíjí d�tskou psychiku a dovoluje dít�ti navázat 

bližší vztah jsou zví�ata. D�ti dávají p�ednost malým zví�at�m, nebo� ty mohou 

mít doma a mít je tak v�tšinu volného �asu u sebe. I zví�ata totiž mohou 

uspokojovat r�zné d�tské pot�eby a obohacovat d�tskou duši a citový život,   

pokud se jim tohoto citu nedostává od lidí. Zví�e poskytuje dít�ti i veliký prostor  

a možnost k u�ení. Jednak je zdrojem neustále nových zážitk� a pak se dít� u�í  
                                                
57 Srov. DIGIULIO, R., KRANZOVÁ, R. O smrti, Praha: Lidové Noviny, 1997. s. 21 – 23. 
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se zví�etem komunikovat. Je to neverbální komunikace a ta je zcela jiná, než 

komunikace slovní. Dít� tak rozvíjí svou empatii a u�í se být vnímavé a pozorné 

na signály, kterými se zví�e projevuje a dít� si pak tyto dovednosti p�enáší  

i do mezilidských vztah�. Dít� také prost�ednictvím zví�ete získává mnohdy první 

zkušenost s projevy života, jako je rození a umírání.  Tyto projevy jsou totiž 

v dnešní dob� tabuizovány. Zví�e, které se �asto nedožívá vysokého v�ku, je tak 

mnohdy opravdu první p�íležitostí, jak se m�že dít� setkat se smrtí. Díky tomuto 

zážitku se dít� nau�í chápat tuto skute�nost a pochopit ji jako p�irozenou sou�ást 

b�žného života. P�ítomnost zví�ete v rodin� m�že posilovat u dít�te jeho 

emocionalitu. Nejen že m�že být první p�íležitostí k setkání se smrtí, ale m�že 

také pomáhat dít�ti  p�i ztrát� n�kterého �lena rodiny. Zví�e má  dobrou schopnost 

udržovat celkovou kohezi rodiny a vytvá�et p�íjemnou a radostnou atmosféru.58 

     Dít� v tomto v�ku již lépe chápe nezvratnost smrti a uv�domuje si,  

že postihuje všechny živé tvory. Ve v�ku p�ibližn� devíti let si však ješt� 

nep�ipouští, že by se mohla týkat i jich samých.59 Zhruba o t�i roky pozd�ji,  

tedy kolem dvanáctého roku v�ku teprve za�íná chápat, že i ono m�že zem�ít. 

P�edevším smrt n�koho, kdo je v podobném v�ku jako ono samo, v n�m vyvolává 

d�sivé myšlenky a p�edstavy o vlastní smrti. Dít� v tomto v�ku si teprve 

uv�domuje svou užite�nost a také to, že se na n�j dá spolehnout. To v n�m však 

m�že vyvolávat pocit, že ono musí být silné a nesmí projevovat žádný zármutek  

a truchlení. Rodi�e jist� nic nezkazí, když takto staré dít� požádají o pomoc 

v domácnosti nebo cokoli jiného, co je v této situaci pot�eba vykonat, avšak 

tomuto dít�ti nesmí být odpíráno ani právo na smutek a na vyjád�ení projev� 

truchlení.60  Smutek a strach však u takto starého dít�te m�že rozvíjet p�edstavy  

o nesmrtelnosti a vyvolávat u n�j otázky o posmrtném život�. Dít� se m�že 

zabývat  otázkami, zda život po smrti pokra�uje a pokud ano, tak jak.61 

                                                
58 Srov. VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. Praha: Portál, 2000. s. 201. 

59 Srov. MURO
OVÁ, E. Smrt starého dubu, D�ti a jejich p�edstavy o smrti, Praha: ISV, 2001. 
s.12 – 14. 

60 Srov. DIGIULIO, R., KRANZOVÁ, R. O smrti, Praha: Lidové Noviny, 1997. s. 23 – 25. 
61 Srov. MURO
OVÁ, E. Smrt starého dubu, D�ti a jejich p�edstavy o smrti, Praha: ISV, 2001. 

s.12 – 14. 
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1.5.5  DOSPÍVAJÍCÍ V�K 

 

     Dospívající období popisuje Vágnerová jako dobu mezi d�tstvím a dosp�lostí. 

Dochází zde ke komplexní prom�n� všech složek osobnosti. �lov�k je v této dob� 

mén� egocentrický, nejde mu již v takové mí�e o sebeuspokojení, ale snaží se již 

ve vztazích n�co poskytovat, nabízet. Je to období hledání vlastní identity  

a dochází zde k pochybnostem o sob� samém a o své pozici ve spole�nosti. 

Všechny zm�ny, které toto období p�ináší, vedou ke ztrát� starých jistot  

a k vytvo�ení nové stabilizace. Pubescent se dostává do kolísavosti v emo�ním 

lad�ní, prožívá v�tší labilitu a tendenci reagovat p�ecitliv�le i na b�žné podn�ty. 

Tyto projevy svého chování m�že vnímat jako nep�íjemné, nebo� p�esn� neví,  

kde je jejich p�í�ina. To m�že být d�vodem toho, že �asto neprojevuje své 

opravdové pocity a rozpoložení. I p�esto, že svým pocit�m v�nuje v�tší pozornost 

než d�íve, vede to k jeho uzavírání se do sebe. Z toho plyne, že vztahy mezi 

pubescentem a ostatními lidmi jsou mnohdy dosti problematické, nebo� jednak 

k nim p�istupuje kriticky a pak díky zvýšené emocionalit� m�že docházet 

k �astým hádkám a nedorozum�ním.62  

     Druhý �asový úsek dospívání nazýváme adolescence. Vágnerová jej popisuje 

jako období p�ibližn� mezi patnáctým a dvacátým rokem života. V tomto období 

dochází l dotvá�ení osobnosti. Dochází k dokon�ení emancipace z vázanosti  

na rodinu a ješt� v�tší vliv na jedince mají vrstevnické vztahy a vztahy 

partnerské.63 Rodina už tedy nemá na jedince takový vliv, je vnímána spíš jako 

ur�itý model života a dosp�losti. Vrstevnické vztahy pomáhají jedinci 

v osamostatn�ní se a p�edevším jsou to práv� vrstevníci, kdo uspokojuje v�tšinu 

jeho pot�eb.64  Z toho vyplývá, že tento mladý dospívající se stává samostatným 

individuem a uv�domuje si tak svou jedine�nost. Jeho chování je již více vyzrálé  

a více se podobá chování dosp�lého. Na základ� toho je ve spole�nosti také jako 

mladý dosp�lý vnímán.65  

                                                
62 Srov. Srov. VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. Praha: Portál, 2000. s. 209 – 216. 
63 Srov. Tamtéž s. 253. 
64 Srov. VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. Praha: Portál, 2000. s. 281 – 287. 
65 Srov. Tamtéž s. 263. 
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     V tomto v�ku již dospívající chápou  smrt stejn� jako dosp�lí a také jsou 

schopni o ní na podobné rovin� p�emýšlet. To však neznamená, že se se smrtí 

dokáží vyrovnávat stejn� jako dosp�lí. Dospívající jsou v období nevyrovnané 

emocionality, a zvýšené citové lability. Jsou v období, kdy si hledají a vytvá�ejí 

své vlastní já a setkání se smrtí práv� v tomto období m�že ješt� více rozhodit 

jejich už tak dosti obtížn� budovanou životní rovnováhu. Jejich zvýšená 

sugestibilita a emocionalita mohou p�i setkání se smrtí blízké osoby zp�sobit 

rozvoj patologického chování jako reakce na zármutek. Mohou se vyskytnout 

problémy v chování, se školním prosp�chem, se zodpov�dností a spolehlivostí 

v�bec. Také se u nich mohou vyskytnout nejr�zn�jší neurózy, fobie,  

�i psychosomatická onemocn�ní. Velkou podporu a pomoc m�že v období 

dospívání sehrát sociální a vrstevnická skupina. Pokud však tento druh podpory 

není k dispozici, nebo není na úrovni, kdy by mohl nabídnout dospívajícímu 

pot�ebnou zp�tnou vazbu, m�že být jeho vyrovnávání se a p�ijetí ztráty dosti 

komplikované.66 Obzvlášt�, pokud se setká adolescent se smrtí rodi�e, m�že být 

jeho vyrovnání se s touto skute�ností velmi t�žké, nebo� se nachází v období,  

kdy se vymezuje z jejich vlivu a vytvá�í si svou vlastní identitu a nezávislost. 

Proto, když rodi� zem�e, m�že se zdát, že se mu opravdu splnilo o� usiloval  

a m�že to v n�m vyvolávat velmi negativní pocity viny a tento stav jej m�že dosti 

ni�it.67    

 

     Všemi �ástmi první kapitoly byl položen základ celé této práci. Byla snad 

v�nována dostate�ná pozornost pojm�m „smrt“ a „d�tské vnímání“, které jsou pro 

tuto práci st�žejní. Díky této kapitole se tedy lze v�novat dalším kapitolám této 

práce s tím, že je již znám sm�r, jakým se bude práce dále ubírat.   

 

 

 

 

                                                
66 Srov. KUBÍ�KOVÁ, N. Zármutek a pomoc poz�stalým, Praha: ISV, 2001. s. 92 – 93. 
67 Srov. HARISSON, T. Druhá strana smrti, Praha: Návrat dom�, 2003. s. 161. 
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2  PROCES VYROVNÁVÁNÍ SE SE SMRTÍ 

 

     Následující kapitola uvede �tená�e do problematiky truchlení a vyrovnávání  

se s faktem ztráty. Stejn� tak, jako je truchlení a smutek nezbytnou sou�ástí 

prožívání situace ztráty, je tato kapitola nezbytná k naší práci, z d�vodu objasn�ní 

t�chto pojm�. Dále bude popsáno, jak rozdíln� vnímají d�ti ztrátu ur�itých �len� 

rodiny a také, zda je jim v�nován dostatek pozornosti p�i prožívání této události.  

 

     Když se �lov�k dozví, že brzy zem�e, dochází u n�j ke smi�ování se s faktem 

blízkosti smrti.  Smrt už pro n�j není jen pojmem, na který nemyslí, a který 

jednou, n�kdy p�ijde. Pro tohoto �lov�ka i pro jeho blízké náhle dostává smrt 

zcela jiný ráz. Náhle je to n�co konkrétního. �lov�k si uv�domuje, že ten, kdo 

zem�e, není nikdo cizí, ani nikdo druhý koho zná, ale že je to on sám a že nezem�e 

n�kdy, ale brzy. Smrt v tuto chvíli má velmi ostré rysy a je zcela konkrétní. 

Elizabeth Kübler-Rossová, která se dlouhou dobu v�novala t�žce nemocným  

a umírajícím lidem, popisuje ze své zkušenosti p�t stádií, která prod�lává 

prakticky každý umírající jedinec. Jsou to: popírání a izolace, zlost, smlouvání, 

deprese a p�ijetí. Více o t�chto stádiích pohovo�íme v kapitole 2.1 (P�ijetí smrti). 

Tohoto je zbaven �lov�k, který umírá náhle, avšak podobné pocity a myšlenky  

se smrtí související si vyhledají ty, kte�í zde po mrtvém �lov�ku z�stali.  

I poz�stalí mají mnoho problém� vyrovnat se se smrtí blízké osoby – osoby, 

kterou milovali.68   

     Jednou z nejd�ležit�jších schopností, které m�že �lov�k využít v blízkosti 

smrti je schopnost empatie. Empatie, tedy schopnost vcít�ní se, se snáze 

projevuje, pokud jde o radostnou událost. Pokud má �lov�k s druhým sdílet n�co 

p�íjemného, jde to zpravidla p�irozen� a snadno. Problém však nastává, pokud  

se má �lov�k vcítit do druhého �lov�ka, který prožívá n�co smutného, bolestného, 

natož pak t�eba smrt blízké osoby. Toto m�že každému jedinci usnadnit, pokud 

má s blízkostí smrti svou osobní zkušenost. Pokud se již v podobné situaci ocitli  

a ví jaké to je. Dovede si pak snáze p�edstavit, co druhý �lov�k prožívá, jaké má 
                                                
68 Srov. DIGIULIO, R., KRANZOVÁ, R. O smrti, Praha: Lidové noviny, 1997. s. 52 – 54. 
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myšlenky a pocity. Díky tomu pak m�že poskytnout momentáln� zarmoucenému 

�lov�ku jakousi zp�tnou vazbu �i pomoc. Pokud však tuto zkušenost nemá, m�že 

mu alespo� vyjád�it svou blízkost a spoluú�ast. Tu m�žeme vyjád�it svou 

p�ítomností, tónem hlasu apod.69 

 

 

2.1  P�IJETÍ SMRTI 

 

     Je jisté, že umírání prožívá každý �lov�k zcela individuáln� a v podstat�  

i rozdíln�. Stejn� tak tuto situaci prožívají i blízcí lidé, kte�í jsou umírání 

p�ítomni.70 N�kdo m�že vnímat smrt jako naprostý klid a odpo�inek  

po celoživotním putování zde na zemi, jiní zas mohou vnímat smrt jako p�irozený 

kolob�h p�írody. Skute�nost, že �as vypršel, jist� p�ijme lépe �lov�k, který umírá 

s pocitem, že jeho život byl napln�ný a že se v n�m nezpronev��il sám sob�.71  

Jak již bylo zmín�no výše, Elizabeth Kübler-Rossová ze své praxe a zkušenosti 

zjistila a popsala p�t stádií, kterými snad všichni umírající lidé prochází.  

Tato stádia však nemusí každý �lov�k prožívat stejn�. Probíhají v rozdíln� 

dlouhých periodách, mohou se navzájem odd�lovat, nebo p�ekrývat.72   

 

     Nyní zde bude p�iblíženo t�chto p�t stádií. První stádium E. Kübler-Rossová 

nazývá pop�ení a izolace. Je to zcela p�irozená reakce lidí, kterým je sd�leno,  

že brzy zem�ou. Prost� tomu nev��í. Je t�žké se smí�it s tím, že zkrátka 

p�estaneme existovat, že již nás nic ne�eká, vnive� p�icházejí veškeré naše 

p�edstavy a plány. Není lehké si p�edstavit, že již nebudeme myslet, cítit a moci 

být s lidmi, které milujeme. Zmín�ná autorka se domnívá, že lidská psychika  

se odmítá smí�it se smrtí proto, aby mohla zmobilizovat své síly pro boj  

o poslední zbytek života. V�tšina lidí nedokáže plynule p�ejít ze stavu pop�ení,  

ve kterém se celý život nachází do stavu uv�dom�ní si a p�ijmutí vlastní smrti. 

                                                
69 Srov. Tamtéž. 
70 Srov. KÜBLER-ROSSOVÁ, E. Hovory s umírajícími, Hradec Králové, 1992. s. 81. 
71 Srov. VODÁ�KOVÁ, D. a kol, Krizová intervence, Praha: Portál, 2002. s. 311. 
72 Srov. KÜBLER-ROSSOVÁ, E. Hovory s umírajícími, Hradec Králové, 1992. s. 81. 
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Lidé v tomto období doufají, že pokud budou d�lat, že je všechno v naprostém 

po�ádku, skute�n� tomu tak bude. Toto období je však velmi náro�né i pro 

nejbližší okolí umírajícího �lov�ka. I p�íbuzní a blízcí lidé mají sklon k popírání 

skute�nosti smrti. Elizabeth Kübler-Rossová dokonce tvrdí, že umírající lidé, 

kterých se smrt bezprost�edn� týká, p�ijímají smrt snadn�ji, než jejich okolí. 

Nakonec se však v d�sledku vývoje situace �lov�k s touto realitou smí�í, avšak 

nejde to hned, k tomu je pot�eba �as na uv�dom�ní si tohoto faktu. N�kte�í 

umírající se v tomto období uchylují do izolace, tedy do odlou�ení od t�ch, které 

milují. Pokud je k sob� pustí a komunikují s nimi, v�tšinou odmítají vést 

rozhovory na hlubší citové úrovni. Toto všechno slouží p�edevším k ochran� 

umírajícího p�ed uv�dom�ním si své aktuální situace do té doby, než bude 

schopen se s ní vyrovnat. Elizabeth Kübler-Rossová zastává názor, že p�íbuzní  

a p�átelé nemají umírajícího do ni�eho nutit, ale být nablízku, než bude schopen 

sám hovo�it o svých pocitech. Pro umírajícího je velkým darem, pokud mu dáme 

najevo, že jsme mu stále nablízku a jsme ochotni kdykoli s ním promluvit  

a naslouchat a to obzvláš� ve chvíli, kdy se umírající rozhodne vystoupit ze své 

negace a p�estane popírat realitu.73 Tyto rozhovory mohou být pro p�íbuzné  

i v lec�ems pou�né. Sta�í pozorn� naslouchat. �asto zde pak dochází k velmi 

d�v�rnému vztahu, pokud nemocný cítí, že má v n�kom oporu, že není odkázán 

sám na sebe a že se m�že n�komu sv��it se svými pocity. Tento vztah nemusí být 

založen ani tolik na množství slov, ale p�edevším na blízkosti a mnoha nepatrných 

gestech. V�tšina pacient� však v pozici popírání z�stává dlouhou dobu.74  

 

     Druhá fáze se nazývá zlost. Pokud �lov�k kone�n� p�ijme fakt, že jeho osud  

je nezvratný a že brzy zem�e, v�tšinou ho napadne otázka: „Pro� práv� já?“ 

�lov�k má zlost, nebo� zlost je reakcí na n�co zlého, co se nám d�je.  

A to zpravidla v situaci, kdy máme pocit, že je nám odep�eno n�co, na co máme 

podle svého názoru právo.75 �lov�k, když si uv�domí, že skute�n� umírá, má zlost 

                                                
73 Srov. DIGIULIO, R., KRANZOVÁ, R. O smrti, Praha: Lidové Noviny, 1997. s. 54 – 57. 
74 Srov. KÜBLER-ROSSOVÁ, E. Hovory s umírajícími, Hradec Králové: Signum Unitatis, 1992. 

s. 15 – 21. 
75 Srov. DIGIULIO, R., KRANZOVÁ, R. O smrti, Praha: Lidové Noviny, 1997. s. 57 – 59. 
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na spoustu v�cí, roz�iluje ho prakticky všechno. Lze �íci, že v podstat�  

má k této zlosti i jakési právo. Vidí kolem sebe zdravé lidi, kte�í se sm�jí, radují, 

plánují budoucnost, užívají si života. V televizi vidí spoustu bezstarostných tvá�í  

a práv� on je ten, kdo má o všechno p�ijít.76 Toto všechno m�že v �lov�ku 

vyvolávat nep�íjemné pocity a také závist. Pro umírajícího je t�žké snášet, že život 

je nespravedlivý a že druhým zbývá ješt� více �asu než jemu samému. Lidem 

v této fázi m�že všechno vadit a vše co pro n� léka�i, ale i p�íbuzní a p�átelé 

d�lají, hodnotí jako špatné a zbyte�né. �lov�k v tomto stavu své zlosti je obvykle 

naštván na celý sv�t, na život jako takový a mnohdy dokonce i na Boha. To však 

m�že negativn� p�sobit na blízké lidi umírajícího a to p�edevším, pokud jsou 

v��ící. Tato zlost na Boha jim m�že být velmi nep�íjemná, vždy�  

oni se za nemocného modlí a prosí Boha o jeho uzdravení, o pomoc a sílu v této 

situaci. Nyní p�eci není dobré se na Boha zlobit, ale být mu spíše naklon�n.  

V t�chto t�žkých chvílích m�že blízkým umírajícího pomoci, pokud budou v�d�t, 

že zlost je v podstat� b�žnou sou�ástí umírání a že ji prožívají tém�� všichni 

umírající lidé. Pokud je jim tato skute�nost známa, m�že jim to pomoci,  

aby si takovouto zlost nebrali osobn�. N�kdy však i oni sami poci�ují tuto zlost, 

nebo� si uv�domí, že i oni jsou ochuzeni o n�co, co druzí mají a �eho se oni musí 

definitivn� vzdát.77  

     T�etí fázi E. Kübler-Rossová nazývá smlouváním, které by se dalo popsat, 

jako jakési uzav�ení do�asného p�ím��í. Umírající p�ipustil, že musí zem�ít,  

ale nesmí to být te� hned. Není zcela jisté, zda tento postoj nepramení z pocitu 

viny. V této fázi si �lov�k v�tšinou klade úkoly, které chce ješt� stihnout,  

než zem�e. Dalo by se �íci, že chce jakýmsi zp�sobem od�init svou vinu,  

dokud má k tomu ješt� šanci. Jsou to nap�íklad r�zná usmí�ení s p�áteli, vyslovené 

omluvy, na které se n�kdy �ekalo i desítky let apod. Hrani�ním okamžikem 

mohou být také významné životní okamžiky, jako t�eba, než se narodí vnou�e, 

než dcera odpromuje a podobn�. �lov�k zde tedy smlouvá se smrtí, aby mohl žít 

                                                
76 Srov. KÜBLER-ROSSOVÁ, E. Hovory s umírajícími, Hradec Králové: Signum Unitatis, 1992. 

s. 24. 
77 Srov. DIGIULIO, R., KRANZOVÁ, R. O smrti, Praha: Lidové Noviny, 1997. s. 58 – 60. 
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ješt� alespo� do té doby, než se stane ta která ur�itá v�c. Z toho plyne, že tento 

zp�sob jednání m�že dát �lov�ku sílu a nad�ji na do�asné p�ežití.78 

     Po procesu smlouvání p�ichází fáze deprese, která je  Elizabeth  

Kübler-Rossovou popisována jako nej�ast�jší reakcí umírajících lidí. Deprese  

na �lov�ka dolehne, když si uv�domí, že jeho situace je opravdu tak vážná, smrt 

nevyhnutelná a že to již nic nem�že zm�nit. �lov�k se v této fázi deprese lou�í  

se vším, na co byl doposud zvyklý. Je to jeho minulost, p�ítomnost i budoucnost. 

�lov�k pot�ebuje �as, aby toto vše oplakal a p�ijal to jako fakt, který nezm�ní. 

Musí se smí�it s tím, že se musí vzdát budoucnosti, kterou si n�jak plánoval,  

že už se nedo�ká ur�itých v�cí, na které se t�šil, že zkrátka musí zm�nit své plány 

se kterými již t�eba po�ítal. Když si �lov�k toto vše uv�domí, není to jist� snadné 

unést. �lov�k jist� v této chvíli poci�uje velké smutno, které m�že p�echázet  

až v zlost. Jak již bylo zmín�no výše, popisované fáze se mohou prolínat. Pokud 

však již ani zlost nedává dostate�ný pr�b�h jeho emocím, dostavuje se deprese, 

což je dlouhodobý stav, kdy se �lov�k dostává do otup�losti, chybí mu cit, prožívá 

beznad�j a bezmocnost. �lov�k je v tomto stavu ned�tklivý, uzav�ený, nikoho 

k sob� nepustí, nebo� zastává názor, že mu stejn� nikdo nepom�že, tak co se tím 

zabývat. Deprese tedy v tomto stavu nep�ináší žádnou úlevu. Lidé si za t�chto 

podmínek neuv�domují, že až když dokáží naplno prožít sv�j smutek, m�žou dojít 

k vnit�nímu klidu, smí�ení, a vyrovnat se se smrtí. Vzhledem k umírajícímu 

nezbývá  jeho blízkým, než p�ijmout všechny jeho pocity, což není zcela 

jednoduché, nebo� se pot�ebují vyrovnat i se svými city a v�novat se také sami 

sob�.79 P�estože v této chvíli cítí velikou bolest všichni zú�astn�ní,  je d�ležité 

poskytnout umírajícímu možnost p�irozen� projevit co cítí, nebo� on je ten, kdo 

ztrácí všechno. Tato fáze m�že být zakon�ena pot�ebou modlitby, nebo�  

je to chvíle, kdy se �lov�k za�íná zabývat spíše v�cmi nastávajícími a mnohdy 

hledá úto�išt� v duchovním život�.80       

                                                
78 Srov. DIGIULIO, R., KRANZOVÁ, R. O smrti, Praha: Lidové Noviny, 1997. s. 60 – 61. 
79 Srov. DIGIULIO, R., KRANZOVÁ, R. O smrti, Praha: Lidové Noviny, 1997. s. 61 – 64. 
80 Srov. KÜBLER-ROSSOVÁ, E. Hovory s umírajícími, Hradec Králové: Signum Unitatis, 1992. 

s. 50. 
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     Poslední fází je p�ijetí, neboli akceptace. �lov�k dochází ke stanovisku,  

že smrt je p�irozená v�c, že jednou potká každého a že je zkrátka p�irozeným 

zakon�ením života na zemi. Je to fáze, kdy se dostavuje klid a vyrovnanost  

se situací, která ho potkala a v jisté mí�e ji mohou n�kte�í lidé vnímat jako 

vít�zství.81 Fáze p�ijetí, neboli souhlasu však nesmí být chápana jako š�astný stav, 

ale spíš jako jakýsi �as posledního klidu p�ed dlouhou cestou. Vždy� tato fáze 

m�že být prožívaná také jako jakási rezignace že nemá cenu dál bojovat, když  

už není sil ani p�esv�d�ení pro�. Z toho plyne, že toto období se blízkým 

umírajícího nejh��e zvládá a že pot�ebují více podpory spíše než on sám, nebo�  

on již došel do jisté míry pokoje.82   

 

 

2.2  TRUCHLENÍ 

 

     Truchlení lze chápat jako proces vyrovnávání se s n�jakou ztrátou.  

Jeho pr�b�hem a zpracováním se zabývalo již mnoho autor�. Nap�íklad známý 

psycholog Sigmund Freud mu v�noval dílo „Truchlení a melancholie“ z roku 

1917. Také Erik Lindemann se v�noval syndromu ztráty a popsal p�íznaky 

akutního žalu tak, že u �lov�ka se mohou dostavovat t�lesné potíže, pocity 

neskute�nosti, pocity bezú�elnosti, �lov�k m�že být neschopen dodržovat b�žné 

denní �innosti, m�že poci�ovat vinu a nep�átelství.83     

     Proces truchlení má n�kolik fází, jejichž po�et se však u r�zných autor�  

a v r�zných publikacích m�že lišit. Úkolem této práce však není tyto fáze 

porovnávat a hledat jejich odlišnosti. Pro naši práci posta�í nástin t�chto fází 

pouze od jednoho autora. 

 

 

                                                
81 Srov. DIGIULIO, R., KRANZOVÁ, R. O smrti, Praha: Lidové Noviny, 1997. s. 64. 
82 Srov. KÜBLER-ROSSOVÁ, E. Hovory s umírajícími, Hradec Králové: Signum Unitatis, 1992.   

s. 67. 
83 Srov. BAŠTECKÁ, B. et al. Truchlení a žal nad ztrátou. Psychologie dnes, 2004, ro�. 10, �. 2,  
    s. 36 – 37.  
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   Popsány zde budou fáze truchlení podle Winklera:84 

 

� Fáze šoku – v níž nechceme p�ipustit, že je to pravda, tato fáze nastává 

zpravidla po oznámení úmrtí a trvá n�kolik hodin až dva dny. 

� Druhá fáze je fází sebekontroly – kdy se nejbližší poz�stalí soust�edí  

na organizování poh�ebních záležitostí a jsou zaneprázdn�ni organizací 

nap�. poh�ební hostiny do takové míry, že potla�ují své pocity. Tato fáze 

trvá v�tšinou do ve�era dne poh�bu, kdy truchlící z�stanou sami a mají tak 

možnost propadnout svému zoufalství. 

� Fáze regrese – kdy se žal projevuje v plné mí�e.  V této fázi �lov�k 

setrvává jeden až t�i m�síce, ve kterých prožívá plá�, apatii, úzkost. apod. 

V tomto období se poz�stalý probírá neustále se opakujícími myšlenkami, 

které musí zpracovat a odpoutává se od zesnulého, aby mohl žít dál sv�j 

život a plnit pracovní i osobní role. 

� �tvrtou fází je fáze adaptace – která trvá u r�zných lidí r�zn� dlouho  

a v níž se �lov�k smi�uje s realitou, která ho potkala. Poz�stalý už m�že 

zvládat úkoly b�žného života, avšak stále má v sob� tu bolestnou 

zkušenost, která p�i nejr�zn�jších p�íležitostech znova a znova bolí. 

 

     Kubí�ková uvádí jako možné pocity p�i truchlení nap�íklad smutek, úzkost, 

bezradnost, beznad�j a samotu. Pot�ebujeme plakat a to vše proto, abychom dali 

pr�b�h emocím, které v nás smrt blízké osoby vyvolala. Pokud �lov�k nemá 

p�íležitost �i možnost truchlení dostate�n� zpracovat, m�že dojít k jeho pozd�jším 

patologickým projev�m, nap�íklad ve form� deprese.85 Jedním z velmi 

významných zp�sob� truchlení je poh�eb. Hudba, atmosféra, blízkost lidí,  

kte�í svou p�ítomností vyjad�ují jednak svou podporu poz�stalým a také sv�j 

vztah k zesnulému, to vše nám pomáhá zpracovat naše emoce a uvolnit bolest, 

kterou cítíme uvnit� sebe.86 To je d�vodem, pro� jsou poh�by d�ležité p�edevším 

                                                
84 Srov. K	IVOHLAVÝ, J. Jak zvládat depresi. 2. rozší�. vyd. Praha: Grada, 2003. s. 101. 
85 Srov. KUBÍ�KOVÁ, N. Zármutek a pomoc poz�stalým, Praha: ISV, 2001. s. 33, 59. 
86 Srov. HARRISON, T. Druhá strana smrti, Praha: Návrat dom�, 2003. s.159. 
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pro blízké p�íbuzné zem�elého. I když svou ú�astí na nich projevujeme svou úctu 

k zem�elému, je d�ležité d�lat p�edevším to, co považují za správné jeho 

poz�stalí.87 V dnešní dob� však truchlení stejn� jako smrt samotná ztratilo svou 

p�irozenost. Podpora spole�nosti v této situaci mnohdy selhává a �lov�k je nucen 

poradit si vícemén� sám. Má-li však �lov�k p�ijmout skute�nost ztráty a zárove� 

její význam, je zapot�ebí umožnit mu o své situaci a jejích podrobnostech hovo�it. 

K tomu je ale zpravidla zapot�ebí hodn� �asu, mnohem více, než si odborníci  

�i blízcí lidé myslí. Truchlení je tedy možno vnímat jako jakýsi samolé�ivý proces 

trvající u r�zných lidí r�znou dobu, v n�mž se truchlící odd�luje od zem�elého  

a na jehož konci se vrací do života bez osoby, kterou ztratil.88       

     

 

2.3 ZTRÁTA BLÍZKÉ OSOBY 

 

     Jak lze vnímat ztrátu blízké osoby a jak se s touto skute�ností �lov�k smí�í 

záleží na mnoha faktorech. Nejd�ležit�jším z nich je vztah, který k umírajícímu  

�i zem�elému jedinec má. Jak uvád�jí ve své knize DiGiulio a Kranzová, tento 

vztah je ovlivn�n tím, jaký druh lásky máme k umírajícímu jedinci. Dále je to také 

v�k umírajícího a jak již bylo zmín�no v p�edchozí kapitole i náš v�k, ve kterém  

se s touto bolestnou ztrátou setkáme.89 Elizabeth Kübler-Rossová  popisuje 

v jedné ze svých knih skute�nost, že �lov�k když p�ichází na sv�t, je vybaven p�ti 

základními emocemi. Jsou to strach, zármutek, hn�v, žárlivost a láska.  

Tyto emoce nám mají pomáhat projít životem a p�irozen� se vyrovnat  

se situacemi, které nás v n�m potkávají. �lov�k však má sklon tyto emoce 

p�ekrucovat a pok�ivovat a následkem toho pak dochází k nabourávání jeho 

fyzického i psychického zdraví.90   

                                                
87 KÜBLER-ROSSOVÁ, E. O d�tech a smrti. Praha: Ermat, 2003. s. 209. 
88 Srov. BAŠTECKÁ, B. et al. Truchlení a žal nad ztrátou. Psychologie dnes, 2004, ro�. 10, �. 2, s. 
    36 – 37. 
89 Srov. DIGIULIO, R., KRANZOVÁ, R. O smrti, Praha: Lidové Noviny, 1997. s. 109. 
90 Srov. KÜBLER-ROSSOVÁ, E. O d�tech a smrti. Praha: Ermat, 2003. s.72 – 73. 
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     D�íve, když ješt� v�da a léka�ství nebyli tak daleko jako dnes, nebylo možné 

umírání nemocného �lov�ka prodlužovat a zanechat ho tak co nejdéle p�i život�.  

�lov�k umíral v�tšinou doma, nebo i na ve�ejných místech, ale zpravidla tomu 

bylo v p�ítomnosti rodinných p�íslušník�, nebo blízkých osob. To bylo d�ležité 

nejen pro umírajícího, který vedle sebe vid�l v poslední chvíli svého života blízké 

lidi, které m�l rád, ale i pro poz�stalé, nebo� m�li p�íležitost se s umírajícím 

rozlou�it a podpo�it ho v lou�ení se životem. Kolem umírajícího byla v�tšinou 

soust�ed�na celá blízká, mnohdy i vzdálená rodina a po jeho smrti si tito lidé 

navzájem poskytovali út�chu a podporu nad jeho ztrátou. V dnešní dob�,  

kdy léka�ství umož�uje nejr�zn�jší zp�soby, jak zachovat �lov�ka p�i život�  

co nejdéle, však souvisí s tím, že nemocný a umírající �lov�k je mnohdy p�evezen 

do nemocnice nebo sanatoria, kde se nalézá v cizím a naprosto nep�irozeném 

prost�edí. Je vytrhnut od lidí, kte�í jsou mu blízcí a je odkázán na cizí, ne vždy 

zrovna p�íjemný personál daného za�ízení. To vše má velký vliv na psychický 

stav jak umírajícího, tak i jeho p�íbuzných.91 �lov�k pak �asto umírá sám,  

bez podpory a blízkosti lidí, které m�l rád. Zpráva o úmrtí je mnohdy rodinám 

sd�lována telefonicky, bez jakéhokoli v�tšího vzrušení a sdílení lítosti. Poz�stalí 

se pak musí vyrovnat nejen se ztrátou svého blízkého �lena rodiny, ale také s tím, 

že s ním nebyli v jeho poslední chvíli, kdy ješt� žil a z toho pak mohou vznikat 

nejr�zn�jší pocity úzkosti, lítosti a traumata.92 

 

 

2.3.1  ZTRÁTA RODI�E A PRARODI�E 

  

     Ztráta rodi�e �i rodi�� je vždy velmi bolestná práv� pro city, které z tohoto 

vztahu vyplývají. Tuto ztrátu však bude pravd�podobn� zcela odlišn� prožívat 

dosp�lý jedinec, který má již svou vlastní rodinu a jinak malé dít� �i dospívající. 

Je tomu tak p�edevším z d�vodu, do jaké míry jsme na rodi�ích závislí a jakou roli 

                                                
91 Srov. ONDOK, J.P. Biotika, biotechnologie a biomedicína. Praha: Triton, 2005. s. 154 – 156. 
92 Srov. KELNAROVÁ, J. Tanatologie v ošet�ovatelství. Brno, 2007.10 – 11. 
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�i úlohu pro nás v dané dob� p�edstavují.93 Pro dít�, �i mladého �lov�ka, je tato 

ztráta pravd�podobn� v�bec nejzásadn�jší. Tato skute�nost p�ináší do rodiny, 

která takovouto ztrátu zažije, mnoho zm�n. Mohou to být zm�ny v emo�ním  

a citovém strádání, nebo mohou nastat ekonomické problémy, problémy  

se zvládáním b�žných rutinních záležitostí. Zvlášt� dospívající d�ti mohou trp�t 

množstvím nep�íjemných pocit�. Nap�íklad tím, že by m�li zem�elého rodi�e 

n�jakým zp�soben nahradit, dále si mohou p�ipadat trapn�, že jsou jiní než ostatní 

a podobn�. Pokud rodina ztratí muže – živitele rodiny, m�že ovdov�lá matka 

p�enášet své pocity na nejstarší dít� a stav�t ho do nep�íjemné pozice svého 

„kamaráda“ a to m�že zp�sobovat další problémy a nep�íjemnosti v rodin�. 

Dospívající �lov�k má spoustu svých problém� a i když ho �ekají nové 

povinnosti, nem�l by být vtla�en do role zem�elého rodi�e.94 Dít� i dospívající  

se musí v první �ad� n�jakým zp�sobem se smrtí rodi�e sami vyrovnat  

a p�edevším musí zvládnout, pokud možno, co nejvíce p�irozený vývoj svého 

v�ku. Pokud by byla tato složka opomenuta, mohlo by se to negativn� projevit 

pozd�ji a to ve smyslu n�jaké patologie �i psychické poruchy.95 Aiken k tomu 

píše, že u d�tí v p�edškolním v�ku se m�že tato ztráta projevovat dokonce 

poruchami p�ijímání potravy, poruchami spaní a vym�šování. Somatické 

problémy se však mohou �asto objevit i u d�tí ve školním v�ku. U t�ch m�že 

�asto docházet také k podrážd�nosti a agresivit�. U chlapc�, �ast�ji než u dívek,  

se mohou objevit i destruktivní sklony.  Dít� je mnohdy vystaveno další 

nep�íjemné situaci a to, že se poz�stalý rodi� na n�j za�ne velmi siln� fixovat.96          

     P�i úmrtí babi�ky nebo d�de�ka se mnohé d�tí i dospívající setkávají  

se smrtí mnohdy úpln� poprvé. Ne vždy však bývá vztah k nim blízký a plný 

lásky.  Mnohdy se d�ti s prarodi�i nestýkají a� už z d�vodu vzdáleného bydlišt�, 

nebo chladn�jších vztah� mezi prarodi�i a rodi�i. Pokud ovšem tento vztah 

funguje a vztahy mezi prarodi�i a vnou�aty jsou v�elé, mohou d�ti poci�ovat tuto 

                                                
93 Srov. KUBÍ�KOVÁ, N. Zármutek a pomoc poz�stalým, Praha: ISV, 2001. s. 56. 
94 Srov. DIGIULIO, R., KRANZOVÁ, R. O smrti, Praha: Lidové Noviny, 1997. s. 109 – 111. 
95 Srov. KUBÍ�KOVÁ, N. Zármutek a pomoc poz�stalým, Praha: ISV, 2001. s. 58. 
96 Srov. AIKEN, L. R. Dying, Death, and Bereavement, Lawrence Erlbaum Associates, 2000.  

s. 243. 
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ztrátu jako velmi významnou, protože n�kdy prarodi�e nahrazují dít�ti autoritu  

a zastávají rodi�e, kte�í t�eba nemají na d�ti tolik �asu a� už ve výchov�, nebo 

v citových vztazích. Pokud jsou tedy vztahy mezi prarodi�i a rodinou jejich d�tí 

kladné, m�že dojít k tomu, jak popisují DiGiulio a Kranzová, že se veškerá 

pozornost soust�e�uje práv� na dosp�lé, kte�í p�išli o rodi�e a pocity a pot�eby 

d�tí z�stávají mnohdy opomenuty.97   

 

 

2.3.2  ZTRÁTA SOUROZENCE A KAMARÁDA 

 

     Ztráta bratra �i sestry je op�t prožívána velmi rozdíln� a to p�edevším 

s ohledem na v�k poz�stalého dít�te. Jak již bylo zmín�no výše, v útlém d�tství 

souvisí prožívání této ztráty s vnímáním smrti jako takové.98 U dospívajícího 

m�že tato ztráta vyvolat pocit, že se zm�nila celá jeho identita. M�že se dostávat 

do trapných a nep�íjemných situací, když se ho n�kdo zeptá kolik má sourozenc� 

a podobn�. D�ležitou roli však také sehrává, kolik d�tí v rodin� bylo a jaké bylo 

jejich postavení, zda byly nejmladší, prost�ední �i nejstarší, nebo� díky této 

události se mohou dostat do úpln� nové role, na kterou si musí zvyknout. Stejn� 

jako u smrti prarodi�e se naše spole�nost v této situaci zam��uje p�edevším  

na zármutek rodi��, nebo� oni p�išli o dít� a spole�nost tuto ztrátu považuje  

za marginální a zármutek d�tí tak z�stává mnohdy bez v�tšího povšimnutí.99  

Dít� však tuto událost zpravidla také velmi citliv� prožívá. M�že se cítit z nové 

situace zmatené a sociáln� izolované. Dít�, kterému se v této situaci nedostává 

dostate�né pozornosti a jeho pocity jsou p�ehlíženy, se �asto uzavírá do sebe.  

Je smutné a mohou se dostavit i pocity viny za smrt sourozence. U takto 

postižených d�tí se mohou dostavit i nejr�zn�jší somatické problémy. Tyto d�ti 

pak mohou vykazovat �asto neod�vodnitelný strach z léka��, nemocnic, z jejich 

vlastní smrti a podobn�. Pokud jsou všechny tyto p�íznaky truchlení rodi�i 

ignorovány, mohou tyto stavy snadno dlouho p�etrvávat a negativn� ovlivnit 
                                                
97 Srov. DIGIULIO, R., KRANZOVÁ, R. O smrti, Praha: Lidové Noviny, 1997. s. 116 – 117. 
98 Srov. KUBÍ�KOVÁ, N. Zármutek a pomoc poz�stalým, Praha: ISV, 2001. s. 75. 
99 Srov. DIGIULIO, R., KRANZOVÁ, R. O smrti, Praha: Lidové Noviny, 1997. s. 113 – 114. 
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budoucí chování a celkovou stabilitu dít�te. Na druhou stranu, píše Aiken, n�které 

d�ti mohou mít k mrtvým sourozenc�m zdrav�jší postoj, než jejich rodi�e. Jsou 

více flexibilní a snáze se tak p�izp�sobí nové situaci. V žádném p�ípad� by však 

nem�ly být vy�azeny z poh�b� a o nov� vzniklé situaci by se s nimi m�lo hovo�it. 

I malé d�ti, nap�íklad p�ti a šestileté již mohou chápat význam poh�bu. Nem�ly  

by být nuceny se ho zú�astnit, ale pokud sami cht�jí, m�la by jim být tato možnost 

umožn�na.100   

     Smrti kamaráda �i p�ítele nebývá v naší spole�nosti, ve vztahu k d�tem, stejn� 

jako smrt sourozence, mnohdy p�ikládána taková d�ležitost, jako když se jedná  

o smrt p�ímého p�íbuzného. Tato p�átelství však bývají mnohdy tak blízká  

a d�v�rná, že jejich ztráta je pro dít� velmi d�ležitá a bolestná. Mnohdy jsou 

okolím p�átelské  vztahy považovány za povrchní �i d�tské lásky a dosp�lí �asto 

nevidí, jakou mají pro jejich potomky d�ležitost. Tyto ztráty však vyvolávají 

p�edevším u dospívajících, kte�í jsou velmi vázáni na své vrstevníky a pro n�ž 

p�edstavuje v té dob� p�átelství nejd�ležit�jší vztahy v život�, velmi hluboký  

a oprávn�ný zármutek.101      

 

     Díky této kapitole byly popsány fáze, kterými prochází umírající �lov�k a díky 

tomu se �tená� mohl dov�d�t, jak na tyto fáze reagují a jak k nim p�istupují 

nejbližší p�íbuzní umírajícího. Dále byly popsány fáze  truchlení a i když m�že 

tuto situaci prožívat každý jedinec zcela individuáln�, víme nyní, že proces 

vyrovnávání se se ztrátou blízké osoby je proces, který se vyvíjí a sp�je  

k „uzdravení“ a smí�ení se s faktem ztráty.  

 

 

 

 

 

 
                                                
100 Srov. AIKEN, L. R. Dying, Death, and Bereavement, Lawrence Erlbaum Associates, 2000.  

  s. 240. 
101 Srov. DIGIULIO, R., KRANZOVÁ, R. O smrti, Praha: Lidové Noviny, 1997. s. 118. 
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3  DRUHY MOŽNÉ POMOCI 

 

     Vzhledem k náro�nosti situace, kterou bezpochyby ztráta blízké osoby je, lze 

považovat za d�ležité, zmínit se o formách pomoci, kterou m�že poz�stalý �lov�k 

vyhledat. Každý �lov�k má jiné schopnosti a jiné možnosti, jak se s takovou 

ztrátou vyrovnat. Ne každý zvládne své pocity zpracovat sám, a proto zdebudou 

popsány alespo� t�i základní druhy pomoci, které m�že �lov�k vyhledat.  

Další – pedagogická pomoc – bude popsána v pr�b�hu páté kapitoly, kde bude 

blíže popsáno pedagogické prost�edí, výchova a prevence. 

      

     Smrt popisuje Jaro K�ivohlavý jako konkrétní ztrátu, která m�že �lov�ka 

zasáhnout. Vidí ji jako ztrátu milované osoby, p�i �emž platí, že �ím byla tato 

osoba více milována, tím v�tší a hlubší je smutek a deprese, který se po jejím 

odchodu dostavuje. Pokud se �lov�k setká s jedincem, který se nachází v takto 

traumatické situaci, je t�eba p�i komunikaci s ním jednat vždy co nejvíce otev�en� 

a empaticky. �lov�k se zde setkává s jeho emocemi, a m�l by se snažit,  

co nejvíce pochopit jeho situaci, pocity a bolest. M�l by se též vyvarovat frází 

jako „muži p�ece neplá�ou“ nebo „to nic není“, „to p�ejde“ a podobn�. Je tomu 

tak z d�vodu, že on není v situaci v jaké se nachází poz�stalý �lov�k a pocity  

a prožívání jsou u každého �lov�ka jinak silné.102    

     Klinická psycholožka Petra Feglerová jež vychází ze své zkušenosti v práci 

s poz�stalými píše, že mnoho lidí se domnívá, že by m�li situaci ztráty blízkého 

�lov�ka zvládnout sami, bez odborné pomoci jen za podpory nejbližších.103 

DiGiulio a Kranzová mají stejný názor, a podkládají ho tím, že dnešní spole�nost 

je vysoce individualistická a že jedinec se zabývá p�edevším sám sebou  

a to jak v �asech dobrých, tak i zlých. Na �lov�ka jsou kladeny tak vysoké nároky  

na jeho samostatnost, že emoce jako plá�, citový zmatek �i vyhledání pomoci  

by bylo považováno za slabost a navíc to vyžaduje dávku odvahy a síly. P�itom 

pomoc, kterou m�že �lov�k v krizové situaci svého života vyhledat m�že být 

                                                
102 Srov. K	IVOHLAVÝ, J. Jak zvládat depresi, Praha: Grada, 2003. s.109 – 110. 
103 Srov. FEGLEROVÁ, P. I ve smutku dát svobodu. Rodinný život, 2008, ro�. 18, �.1, s. 17 – 19. 
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skýtána od samotné rodiny, p�átel, p�íbuzných, v��ících z farnosti, kterou �lov�k 

navšt�vuje, kn�ze, pedagog�, vychovatel� až po pomoc odbornou, jako  

je nap�íklad psychologická �i psychoterapeutická.104 Odbornou psychologickou  

�i psychiatrickou pomoc však podle Feglerové vyhledávají p�edevším lidé, kte�í 

se v procesu truchlení zarazili, z�stali stát na ur�itém stupni, ze kterého  

se nedokázali p�enést dál.105  

 

 

3.1  POMOC OD NEJBLIŽŠÍCH – RODINA, P�ÁTELÉ 

 

 Pokud se jedná o ztrátu n�kterého �lena rodiny, je to vždy problém celé 

rodiny, nebo� bolest a smutek prožívají všichni její �lenové. Žal však prožívá 

každý �lov�k jinak a každý pot�ebuje jiné prost�edky a jiný �as na jeho 

zvládnutí.106 Nikdo nemá jistotu, že se mu tato situace vyhne, smrt si nevybírá  

a nešt�stí m�že potkat jak bohaté, tak chudé, jak staré tak mladé lidi. V manželství 

slibujeme, že s daným �lov�kem budeme v dobách dobrých i zlých a je už jen  

na každém z nás, jak si to v rodin� za�ídíme, jak dokážeme poskytovat t�m 

druhým lásku, podporu a porozum�ní. V rodin� se d�ti nejvíce nau�í od svých 

rodi��, jak se zachovat v ur�ité situaci.107 Marie Svatošová k tomu �íká,  

že nejbližší zem�elého to nemají v�bec jednoduché, každý z nich sám trpí  

a pot�ebuje ur�itou podporu, avšak sou�asn� je blízkým �lov�kem trpícího  

a zárove� se od n�ho tedy o�ekává, aby podporu dával.108 Každý �lov�k  

je individuální a má jiné pot�eby. I zármutek m�že prožívat každý �lov�k jiným 

zp�sobem. Je však d�ležité snažit se tolerovat prožitky ostatních �len� rodiny  

a respektovat jejich chování. Je d�ležité dát si v tomto svobodu a snažit  

se pochopit, že co je v té chvíli d�ležité pro mn�, nemusí být d�ležité pro ostatní  

a naopak. Rodina by m�la po�ítat s tím, že po smrti milovaného �lov�ka ji �eká 

                                                
104 Srov. DIGIULIO, R., KRANZOVÁ, R. O smrti, Praha: Lidové Noviny, 1997. s. 90. 
105 Srov. FEGLEROVÁ, P.  I ve smutku dát svobodu. Rodinný život, 2008, ro�. 18, �.1, s. 17 – 19. 
106 Srov. DIGIULIO, R., KRANZOVÁ, R. O smrti, Praha: Lidové Noviny, 1997. s. 127. 
107 Srov. SCHAEFFEROVÁ, E. Co je rodina? Praha: Návrat dom�, 1995. s. 62 – 64. 
108  Srov. SVATOŠOVÁ, M. Pro m� smrt není konec, ale brána do v��nosti, která se otev�e. 

Rodinný život, 2008, ro�. 18, �. 1, s. 3 – 6. 
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ješt� mnoho dalších obtížných mezník�, které bude muset p�ekonat.  

Jsou to zpravidla první výro�í narozenin zem�elého, první Vánoce, Velikonoce  

a podobné události, které zem�elý prožíval spole�n� s rodinou. Tyto okamžiky 

bývají zpravidla p�ece�ovány a jejich skute�né prožití pak není zdaleka  

tak traumatizující, jak se o�ekává. �asto jim tato výro�í pomohou spíše  

ke smí�ení. To však není d�vod k tomu, aby byly podce�ovány a každá rodina  

si musí sama zvolit zp�sob, jakým bude toto období prožívat. Zda nap�íklad 

v kruhu p�íbuzných, nebo o samot� jen se vzpomínkami na zem�elého.109  

     �lov�k, který je smutkem a ztrátou zasažen si m�že p�ipadat, jako by se sv�t 

zastavil. Vše co se kolem n�j d�je vnímá jakoby n�jak v mlze, jako n�co,  

co se ho netýká, jako by byl duchem n�kde jinde. V�tšinu v�cí d�lá mechanicky  

a v duchu je stále s drahým zesnulým. �lov�k se v této chvíli musí snažit držet 

všeho a všech. Jak popisuje ve své knize E. Kübler-Rossová, toto je chvíle,  

kdy nám mohou pomoci p�átelé. Jsou to lidé, kte�í vycítí, že se pot�ebujeme dostat 

alespo� na chvíli z atmosféry, která je tak t�žká a která nám stále p�ipomíná 

nemoc a smrt. Nemusí to být ani blízcí lidé, m�že se jednat o sousedy,  

lidi z farnosti, nebo zkrátka jen lidi, které neznáme, ale oni se dov�d�li o našem 

nešt�stí. Jejich pomoc m�že p�icházet pozvolna a nenápadn�.  M�že se jednat  

o rozhovor, p�es nabídku pomoci s úklidem domácnosti, hlídání d�tí, až po t�eba 

jen krati�ké výlety, které mají za ú�el, vytrhnout nás z tak bolestné reality. 

Poskytnou nám možnost být alespo� chvíli sám a na�erpat sílu nap�íklad 

v p�írod�, nasát vzduch b�žného života a podobn�. Za p�átele m�žeme považovat 

ty, kte�í nám tato krátká vytrhnutí z bolestné reality umožní a pak nás zase vrátí 

zpátky do našeho života, kde pak máme v�tší sílu p�e�kat další den �i noc.110     

 

 

 

 

 

                                                
109 Srov. FEGLEROVÁ, P.  I ve smutku dát svobodu. Rodinný život, 2008, ro�. 18, �.1, s. 17 – 19. 
110 Srov. KÜBLER-ROSSOVÁ, E. O d�tech a smrti. Praha: Ermat, 2003. s. 157 – 161. 
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3.2  CÍRKEVNÍ POMOC  

 

     Jak již bylo zmín�no výše, prvním �lánkem, který by m�l pomoci p�i ztrát� 

blízké osoby by m�ly být primární �lenské skupiny, tedy v první �ad� rodina. 

Avšak rodina je ne vždy schopna tuto pomoc vykonat. Mnoho lidí neví, jak se má 

k poz�stalým chovat, co má �íci a tak rad�ji ml�í, nebo d�lají, že jejich trápení 

nevidí, nebo že se jich netýká.111 �lov�k je však v této dob� mnohem citliv�jší  

a to i na duchovní pot�eby a vyvstávají mu na mysl otázky po smyslu dosavadního 

i budoucího života.112 To je pak okamžik, kdy se �lov�k obrací o pomoc jinam. 

V dnešní dob� však mnoho lidí nepat�í do žádného církevního spole�enství,  

a proto je pak mnohdy ani nenapadne pomoc v t�chto institucích hledat.  

Kubí�ková ve své knize cituje Parkese, který k tomu píše: „V��ící poz�stalí  

si obvykle najdou svou komunitu, stejného vyznání, což je dobrým zdrojem 

duševní i sociální pomoci, ale jen málo lidí vyhledává tuto cestu. Je to škoda, 

protože duchovní zpravidla umí velmi dob�e vyjád�it podporu a poradit bez 

jakéhokoli nátlaku.“113 Církev p�itom nabízí hned n�kolik možností, jak pomoci 

truchlícímu �lov�ku. Nap�íklad církevní ob�ad, zádušní mše, poh�ební rituály,  

ale také psychosociální pomoc a pé�i, které jsou v naší spole�nosti nabízeny 

prost�ednictvím pracovník� katolické Charity, nebo evangelické Diakonie. 

Církevní pomoc je zpravidla zam��ená na �lov�ka.114  

     Jak se píše v Bibli (Mt 9, 35) Ježíš Kristus m�l blízko k nemocným  

a umírajícím, mimo to, že kázal v synagogách také uzdravoval nemocné a k�ísil 

umírající. Slibuje odm�nu a v��né království t�m, kte�í se stejn� jako on budou  

o nemocné a umírající starat. Nemocným je dokonce v�nována jedna ze svátostí,  

pomazání nemocných. Z Písma svatého m�žeme vy�íst, že pé�i o nemocné  

a umírající nespat�oval pouze v milosrdné lásce k bližním, ale též v poslání 

                                                
111 Srov. KUBÍ�KOVÁ, N. Zármutek a pomoc poz�stalým, Praha: ISV, 2001. s. 179 – 181. 
112 Srov. K	IVOHLAVÝ, J. K�es�anská pé�e o nemocné, Praha: Advent, 1991. s. 107.  
113 Srov. KUBÍ�KOVÁ, N. Zármutek a pomoc poz�stalým, Praha: ISV, 2001. s. 185 – 186. 
114 Srov. KUBÍ�KOVÁ, N. Zármutek a pomoc poz�stalým, Praha: ISV, 2001. s. 185 – 186. 
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k�es�anské církve hlásat do celého sv�ta Boží slovo. Toto poslání vždy 

dodržovala a zastávala p�edevším k�es�anská charita.115     

     Kn�z �i jiný duchovní v�dce má p�íležitost v kontaktu s poz�stalými sdílet 

bolest, ale také  poukazovat na zdroj radosti, který nelpí jen v našich citech,  

ale v Božím díle a v Ježíši Kristu. M�že truchlícího navést na myšlenku,  

že situace, kdy jsme ztratili milovanou osobu je jednou z nejvhodn�jších,  

kdy se m�žeme zastavit a zamyslet se nad otázkou smysluplnosti vlastního života, 

nad jeho správným sm�rem a postojem k n�mu.116 Kubí�ková cituje Opatrného: 

„Pastorální pé�e je takové jednání s �lov�kem, ve kterém ho respektujeme v jeho 

jedine�nosti, p�istupujeme k n�mu z pozice v��ících k�es�an�, doprovázíme  

ho v jeho utrpení a pomáháme mu k lidsky d�stojnému zvládnutí jeho životní 

situace, a to na jemu dostupné úrovni víry.“117 

 

     P. prof. Jaro K�ivohlavý popisuje pastý�skou pé�i o poz�stalé v n�kolika 

hlavních bodech:  

� „vytvo�it poz�stalým p�íležitost k vyplakání se „dosyta“ a na�íkání podle 

osobní pot�eby – bez ostychu a obav 

� být s nimi a neopoušt�t je v jejich nejt�žších chvílích, ba ani potom, když 

se dostali z nejhoršího 

� dodávat jim síly a zv�stovat jim nad�ji 

� pomáhat jim hledat a nacházet nápl� jejich dalšího života 

� pomáhat jim vid�t sv�t v Božím sv�tle 

� pomáhat jim získat novou perspektivu smysluplného života a p�ebudovat 

život s ohledem na to, co mají p�ed sebou 

� pomoci jim zachovat rozumný zp�sob fungování (chodu) jejich rodiny 

v situaci kdy toho je nezbytn� zapot�ebí 

� pomoci jim v boji se zni�ujícími formami reagování na ztrátu  

                                                
115 Srov. BRABEC, L. K�es�anská thanatologie. Praha: Gemma 89, 1991. s. 78. 
116 Srov. K	IVOHLAVÝ, J. K�es�anská pé�e o nemocné, Praha: Advent, 1991. s. 107 – 108. 
117 KUBÍ�KOVÁ, N. Zármutek a pomoc poz�stalým, Praha: ISV, 2001. s.186. 
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� pomoci jim se za�izováním b�žných v�cí života v dob�, kdy si pro bolest 

nev�dí rady  

� zv�stovat jim pot�šení, kterým my sami jsme pot�šováni.“118  

 

 

3.3  PROFESIONÁLNÍ POMOC 

 

     Profesionální pomoc vyhledává �lov�k ve chvíli, kdy laická pomoc selhává  

a on už neví kudy kam. V�tšina lidí zvládne situaci zp�sobenou ztrátou blízké 

osoby jen za pomoci nejbližších rodinných p�íslušník� �i p�átel. Odbornou pomoc 

vyhledává v�tšinou �lov�k, který se na této cest� zastaví.119 Tuto pomoc nabízejí 

r�zní kvalifikovaní pracovníci, kte�í jsou odborn� vzd�láni v ur�itém oboru  

a disponují odbornou praxi. Jsou to nap�íklad psychologové, psychiat�i, 

psychoterapeuti, nebo sociální pracovníci. Odborná pomoc však nemusí spo�ívat 

pouze v psychické podpo�e, ale n�které organizace poskytují lidem též 

krátkodobou �i dlouhodobou sociální pomoc.120        

     Pro d�ti p�edstavuje nejdostupn�jší odbornou pomoc bu� pedagogický 

poradce, který by m�l být na každé škole, nebo p�ímo za�ízení nazývající  

se Pedagogicko-psychologická poradna, kterou najdeme v každém regionu naší 

republiky. Tyto poradny poskytují pomoc d�tem od 3 do 15 let, které mají potíže 

ve škole. M�že se jednat o problémy se samotným u�ením, ale také o problémy 

vzniklé mezi rodinou a žákem, rodinou a vrstevníky a podobn�.121  

     Psychologickou �i psychoterapeutickou pomocí se zabývají také nejr�zn�jší 

psychologická a psychoterapeutická centra, nebo soukromé ordinace, kde jim 

svou pomoc nabízí psycholog �i psychiatr. Tato pomoc funguje na ur�ité form� 

kontaktu, bu� individuální, nebo skupinové terapie. Psychologická pomoc  

je p�itom zam��ena na krátkodobou pomoc, kdy jim  psycholog m�že pomoci 

vid�t jejich problém z jiného úhlu, �i jim poskytnout cenné rady a zkušenosti 

                                                
118 K	IVOHLAVÝ, J. K�es�anská pé�e o nemocné, Praha: Advent, 1991. s. 106. 
119 Srov. FEGLEROVÁ, P. I ve smrti dát svobodu. Rodinný živo, 2008, ro�. 18, �. 1, s. 17 – 19.  
120 Srov. KUBÍ�KOVÁ, N. Zármutek a pomoc poz�stalým, Praha: ISV, 2001. s. 189 – 191. 
121 Srov. DIGIULIO, R., KRANZOVÁ, R. O smrti, Praha: Lidové Noviny, 1997. s. 130. 
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z praxe. Toto samé jim nabízí i pomoc psychiatra s tím rozdílem, že jeho pomoc 

je zam��ena více dlouhodob�, na n�kolik m�síc� až let.122 Psychologické 

poradenství nabízejí i nejr�zn�jší samostatné instituce, které m�žeme nalézt 

nap�íklad na internetu.123  

 

     P�e�tením této kapitoly si �tená� mohl uv�domit, jak d�ležitou roli p�edstavují  

nejbližší �lenové rodiny �i kamarádi. Také se mohl dov�d�t, kde jinde m�že 

truchlící �lov�k vyhledat pomoc, pokud má pot�ebu, která není nejbližšími lidmi 

v jeho prost�edí uspokojena. Tato kapitola m�la pomoci �tená�i, uv�domit  

si že bez pomoci, a� už je jakákoli je mnohdy t�žké zvládnout starosti b�žného 

života, natož pak chvíle, které jsou obzvlášt� náro�né.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
122 Srov. DIGIULIO, R., KRANZOVÁ, R. O smrti, Praha: Lidové Noviny, 1997. s. 132 – 133. 
123 Nap�íklad organizace �SODN, která mimo jiné formy pomoci nabízí i nap�íklad: psychickou 
      podporu po prožitých traumatech, zprost�edkování kompetentních léka�ských, 
      psychologických a právních služeb, pravidelné setkávání ob�tí dopravních nehod a další. 
      Dostupné na: http://projekty.design3000.cz/cz02/csodn/csodn.php?akce=desatero 
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4  VIKTOR EMANUEL FRANKL 

 

     Pátá kapitola je v�nována logoterapii a smyslu života. Aby k tomu byl podán 

ucelený náhled, bude zde p�iblížen život zakladatele logoterapie Viktora 

Emanuela Frankla, který sám prožil období, kde bezsmyslnost a marnost zni�ili 

mnoho život�. Díky n�mu a jeho p�ístupu se však �tená� dozví, že na život, který  

se setká s utrpením lze nazírat i jinak, než jako na život marný. Tato kapitola  

pom�že celé práci v tom, že a� sama kapitola není nikterak veselá, podává d�kaz 

jakéhosi optimismu a nad�je tolik pot�ebných k tomuto tématu. 

 

     Viktor Emanuel Frankl je celosv�tov� známý a uznávaný psycholog. Narodil 

se 26. b�ezna 1905 ve Vídni, kam se odst�hoval spole�n� se svými rodi�i 

z Poho�elic u Brna. Zem�el roku 1997 ve Vídni. Je zakladatelem  

logoterapie - moderní psychoterapeutické metody o které se více zmíníme 

v následující kapitole. V letech 1942-1945 byl Frankl v�zn�n v n�kolika 

koncentra�ních táborech, kde získal mnohé zkušenosti, které mu posloužily jako 

podklad pro napsání n�kterých svých knih, které vypráv�jí o smyslu života,  

o utrpení, které je �lov�k schopen snést a co mu pomáhá k jeho p�ekonání. Za sv�j 

život napsal 30 knih, které vyšly ve dva a dvaceti jazycích v�etn� japonštiny  

a �ínštiny. N�které jeho knihy, týkající se utrpení a smyslu života: Léka�ská pé�e 

o duši, …A p�esto �íci životu ano, V�le ke smyslu.124 Otázky smyslu života, 

smyslu utrpení, a podobné si Frankl kladl již v období druhé sv�tové války,  

ale i dnes jsou tyto otázky díky usp�chanosti života nanejvýš aktuální. Pacienti 

v dnešní dob� nep�icházejí k psychiatr�m z d�vod� mén�cennosti �i potla�ováním 

sexuálních otázek, jak �íkal Freud, nýbrž v�tšina lidí, vyhledávající dnešní 

odbornou psychologickou �i psychiatrickou pomoc, má problémy práv� s pocitem 

prázdnoty a bezsmyslnosti života. Frankl uvádí, že t�mito pocity je podmín�no  

asi 20% neuróz a tento sou�asný problém nazývá „existenciálním vakuem“. 

Dalším d�vodem pro napsání svých knih bylo, že sám zažil velká bezpráví, 

                                                
124 Srov. FRANKL, V. E. Léka�ská pé�e o duši. Brno: Cesta, 2006. s. 234 – 235. 
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nespravedlnosti a krutosti.125 On však dokázal najít i v utrpení smysl, ba dokonce 

zastává myšlenku, že práv� v utrpení �lov�k dozrává a roste. Pokud �lov�k n��ím 

trpí, je to tím, že to zkrátka nechce nechat platit. Vypo�ádat se s tím, co osud 

�lov�ku p�ináší je vlastní cíl utrpení. Stejn� tak, jako je bolest v biologické rovin� 

varovníkem p�ed tím, že je fyzicky n�co špatn�, chrání utrpení �lov�ka p�ed apatií  

a umírající duševní strnulostí, nebo� dokud �lov�k trpí, je to známka toho, že ješt� 

z�stává duševn� na živu. Utrpení tedy pat�í k životu stejn� jako osud a jako smrt. 

Pokud by bylo toto vše od života odd�leno, byl by život zbaven podle Frankla  

i formy a smyslu. Každé i sebev�tší utrpení, i pokud v n�m �lov�k nevidí žádný 

smysl je pro �lov�ka p�íležitostí k projevení postoje, jaký lze v��i n�mu 

zaujmout.126 Frankl ve své knize cituje  HEBBELA, který k tomu výstižn� �íká: 

„Život není n�co, vždycky je jen p�íležitostí k n��emu“.127  

 

   

4.1  LOGOTERAPIE 

 

     Jednou z možností pomoci �lov�ku, který se setkává s utrpením a ztrátou 

smyslu života je logoterapie. �lov�k, který ztratí milovanou osobu, m�že rázem 

ztratit i smysl života a prožívat pocit prázdnoty. Tento pocit m�že být následkem 

ztráty nebo jiného utrpení, ale v dnešní dob� není výjimkou, když jej prožívá 

�lov�k, kterého žádná rána osudu nezasáhla a mnohdy jsou to lidé ješt� pod t�icet 

let. Klade-li si �lov�k otázku po smyslu života, dává tím najevo své lidství a tento 

postoj není výrazem duševní choroby, ba naopak, jak uvádí V. E. Frankl, lze jej 

považovat za výraz duševní dosp�losti. Avšak �lov�k hledající smysl, je díky 

dnešním spole�enským podmínkám spíše frustrován než pobízen. Naše spole�nost 

sice uspokojuje všechny konzumní pot�eby �lov�ka, ale pot�eba, která  

je v �lov�ku zako�en�na nejhloub�ji vychází velmi �asto naprázdno. Je to práv� 

pot�eba nalézt v život�, nebo v každé jednotlivé životní situaci smysl  

a naplnit jej. V. E. Frankl popisuje cesty, díky nimž lze dojít ke smyslu.  
                                                
125 Srov. FRANKL, V. E. V�le ke smyslu. Brno: Cesta, 1994. s. 165. 
126 Srov. FRANKL, V. E. Léka�ská pé�e o duši. Brno: Cesta, 2006. s. 107 – 111. 
127 FRANKL, V. E. Léka�ská pé�e o duši. Brno: Cesta, 2006. s. 111. 
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Je to vytvá�ení n�jakého díla, prožívání n��eho, nebo n�koho v jeho 

jedine�nosti, což znamená jej milovat. Tento proces se uskute��uje ve služb� 

n�jaké v�ci �i v lásce k n�jaké osob� a tím napl�ujeme i sami sebe. Pokud  

se �lov�k dostane do situace, kterou nem�že zm�nit, kdy je vystaven beznad�ji, 

tak práv� tam, �íká Frankl, lze prožívat život smyslupln�, nebo� práv� tam 

m�žeme zm�nit lidskou tragédii v triumf. Z toho plyne, že �lov�k je práv� 

v mezních situacích života vyzýván, aby podal sv�dectví o tom, �eho je schopen. 

Jedním z nejt�žších úkol� �lov�ka prožívajícího utrpení tedy je, postavit se mu 

�elem, p�ijmout jej a dát mu smysl.128 Frankl zde op�t cituje Yehudu Bacona: 

„Utrpení má totiž smysl tehdy, staneš-li se sám jiným.“129  

     Na toto však �lov�k mnohdy nesta�í sám, nebo� když se nachází v životní 

krizi, �asto mu trvá dlouho, než zmobilizuje své síly a je schopen se jí postavit. 

�lov�k pak v nouzi hledá pomoc na nejr�zn�jších místech. D�íve lidé nem�li 

psychiatry ani terapeuty, ale vždy byl v dosahu n�kdo, kdo zastával pozici rádce, 

který byl svým charismatem a vý�e�ností p�ipraven poskytnout pomoc a út�chu. 

Trpícím lidem tak byla mnohdy slibována spravedlnost „na onom sv�t�“ �i bylo 

jejich utrpení interpretováno jako zkouška na cest� ke št�stí. Náboženská mystika 

dlouho zt�žovala v�decký p�ístup k psychoterapii, racionalizaci a podobn�.  

Na druhé stran� se z psychoterapie bez magie rychle stala psychoterapie bez duše  

a to, co se jí poda�ilo získat na v�deckosti, ztratila na lidskosti. Mezi sou�asnými 

psychologickými proudy se objevuje i Logoterapie, která má vést k psychoterapii, 

která už není mýtem, ale má ješt� duši.  Snaží se o spojení v�deckosti  

a lidskosti.130  Frankl ji nazývá jako „psychoterapii s lidskou tvá�í“ nebo� v jejím 

st�edu vidí to, co je na �lov�ku nejlidšt�jší a to – duchovní dimenzi �lov�ka.131 

Vyzdvihuje zásadu, že tam, kde již nelze pomoci je t�eba poskytnout alespo� 

út�chu. Ne vždy je snadné nalézt v tíživé situaci smysl, pro který by stálo za to žít. 

N�kdy se �lov�k ocitá v situaci, která se m�že jevit bezvýchodn� a nesmysln�, 

v situaci, kterou nelze zm�nit, ani ovlivnit, kdy prožíváme bolest a utrpení.  

                                                
128 Srov. FRANKL, V. E. V�le ke smyslu. Brno: Cesta, 1994. s.164 – 169. 
129 FRANKL, V. E. V�le ke smyslu. Brno: Cesta, 1994. s.169. 
130 Srov. FRANKL, V. E. V�le ke smyslu. Brno: Cesta, 1994. s. 9 – 20. 
131 Srov. LUKASOVÁ, E. Logoterapie ve výchov�. Praha: Portál, 1007. s. 16. 
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Vždy ale má možnost volby svého postoje vzhledem k této situaci a postoj  

je práv� to na �em v té chvíli záleží. Mnozí lidé v tíživé situaci získají pocit,  

že již nestojí za to dál žít, že jejich život zkrátka smysl ztratil. Viktor Frankl �íká, 

že tito lidé zaujímají k situaci nezdravý duchovní postoj, který umoc�uje pocit 

beznad�je a d�lá vše ješt� horším. Tvrdí, že abychom v utrpení dosáhli obratu, 

musíme v��i n�mu zaujmout pozitivní postoj, nebo� obrat k pozitivnímu znamená 

obrat ke smysluplnému. Mnoho lidí již dokázalo, že i za nejbizardn�jších 

podmínek lze utrpení zm�nit v lidský výkon a to tak, že vlastnímu utrpení dali 

smysl. Paradoxn� – mnohdy práv� trpící lidé dokáží rozdávat více út�chy a ší�it 

kolem sebe pozitivní nalad�ní, než ostatní. Aby tohoto mohl �lov�k dosáhnout, 

musí být podle Frankla schopen odstranit p�ekážky, kterými jsou naše vlastní 

slabosti a musí být schopen p�ekro�it sv�j vlastní stín.132 Elisabeth Lukasová 

k tomu �íká, že dnešní �lov�k je ochotný vzdorovat svému osudu,  

a� už je jakýkoli, ale �asto nechce, nebo neumí sv�j osud akceptovat a p�ijmout. 

Díky tomu se pak �lov�k ocitá v životní krizi, ve které jsou dle Lukasové možné 

tyto t�i možnosti pomoci: 

 

� víra a d�v�ra v Boha  

� soucit a pochopení nejbližšího okolí  

� vlastní stabilní napln�ní smyslu.   

 

     V dnešní dob� však d�v�ra v Boha zna�n� kolísá a lidská soudržnost zrovna 

tak. Logoterapie se snaží pomoci �lov�ku pochopit utrpení v kontextu pozitivního 

postoje k n�mu. Vychází z toho, že každé utrpení lze psychicky zvládnout,  

je-li možné ho pochopit v n�jaké smysluplné souvislosti. To samoz�ejm� není 

snadné, avšak pomoc, kterou nám logoterapie nabízí, je �asto vázána  

na mali�kosti, stejn� tak, jako podn�t k zoufalství m�že být n�kdy jen mali�kost. 

Poda�í-li se postoj k nezm�nitelnému osudu spojit s kapkou humoru, s úsm�vem 

�i nad�jí, je vícemén� zaru�ena pacientova stabilita. Logoterapie vychází 

                                                
132 Srov. LUKASOVÁ, E. I tvoje utrpení má smysl. Brno : Cesta, 1998. s. 9 – 20. 
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z p�edpokladu, že žádné utrpení nem�že zdolat �lov�ka, který je ochoten hledat  

a dát svému utrpení smysl.133  

 

 

4.2  SMYSL A HODNOTA ŽIVOTA 

 

     �lov�k, a� už z jakéhokoli d�vodu, nacházející se v životní krizi, klade  

si zpravidla otázku po smyslu života. Aby však bylo možno mluvit o smyslu 

života, musí být nejprve uvedena zmínka o životních hodnotách, nebo� jsou  

to práv� hodnoty, co dává lidskému životu smysl. V. E. Frankl popisuje ve své 

knize „Léka�ská pé�e o duši“ t�i kategorie hodnot. V první �ad� mluví  

o hodnotách tv�r�ích, které lze uskute�nit jakoukoli tv�r�í �inností.  Hodnoty, 

které se uskute��ují v pasivním prožívání sv�ta, nap�íklad pono�ením se do krásy 

p�írody, nebo um�ní, nazývá hodnotami zážitkovými. Poslední a dalo by se �íci 

snad marginální hodnotu vidí Frankl v postoji, který �lov�k zaujímá k ur�ité 

situaci. Nazývá ji pak hodnotou postojovou.134 Tato hodnota se uplat�uje tam, 

kde dochází v lidském život� k n��emu osudovému, kde musí být p�ijímáno n�co 

nezm�nitelného. Z toho tedy vyplývá, že lidský život nemusí být napl�ován pouze 

v tvo�ení a radosti, ale že m�že získat smysl i v jeho utrpení.135 Ne vždy m�že 

�lov�k zastávat v život� všechny tyto t�i hodnoty sou�asn�. N�kdy mu dává život 

dar, aby sv�j život obohatil prožitky, jindy po n�m chce, aby jej obohatil tv�r�í 

�inností. Frankl tímto vyjad�uje názor, že smysluplný m�že být i život, který není 

bohatý na zážitky, ani není tvo�iv� plodný. Život, který �lov�k nem�že naplnit ani 

jednou z prvních dvou zmi�ovaných hodnot m�že naplnit tím, že nezm�nitelný 

osud bere na sebe, že jej nese a zp�sob jak ho nese. Jde zde o postoj, který �lov�k 

v t�žké životní situaci zaujímá, s jakou state�ností a d�stojností tento t�žký k�íž 

nese. Díky tomuto pohledu pak nem�že být lidský život nikdy chápán jako 

bezsmyslný, nebo� z tohoto pohledu je lidský život napln�n smyslem do poslední 

chvíle, kterou Frankl nazývá „in ultimus“ tedy, dokud �lov�k dýchá. �lov�k  
                                                
133 Srov. LUKASOVÁ, E. I tvoje utrpení má smysl. Brno : Cesta, 1998. s. 63 – 85. 
134 Srov. FRANKL, V. E. Léka�ská pé�e o duši. Brno: Cesta, 2006. s.61. 
135 Srov. FRANKL, V. E. Léka�ská pé�e o duši. Brno: Cesta, 2006. s.107. 



 

 57 

má vlastn� v��i svému životu jakousi povinnost a odpov�dnost realizovat 

hodnoty, i kdyby m�lo jít práv� jen o hodnoty postoje. I když už �lov�ku nezbývá 

nic, má vždy ješt� možnost zaujmout v��i svému utrpení postoj a tím dát svému 

životu smysl, nebo� být �lov�kem znamená být v�domým a odpov�dným.136       

     Odpov�dnost každého �lov�ka za jeho život tedy roste s jedine�ností jeho 

osoby a jednorázovostí situace. Z toho tedy plyne, že každý �lov�k nese 

odpov�dnost za smysl svého života. �lov�k setkávající se se smrti, a� už svou,  

�i blízké osoby �asto namítá, že život pro n�j ztratil smysl a zpochyb�uje smysl 

celého života. Frankl si klade otázku, zda opravdu m�že smrt zrušit smysluplnost 

celého života. V záp�tí na ni však odpovídá tím, že naopak práv� nesmrtelnost  

by život postavila do zbyte�nosti a marnosti, nebo� by �lov�k vše odsunoval  

na „n�kdy“ a nedokázal by využít aktuáln� prožívaného �asu. Díky v�domí smrti 

má �lov�k ohrani�eny možnosti, díky kterým lépe využívá �as pro jedine�né 

p�íležitosti, které by mu jinak mohly nepozorovan� proklouznout mezi prsty.  

A jsou to práv� tyto p�íležitosti, které v kone�ném výsledku tvo�í celý život. 

Kone�nost a pomíjivost života dává tedy lidskému životu jistý sm�r a smysl. 

Žádný �lov�k neví, kdy jeho smrt p�ijde a tak je neustále udržován ve st�ehu  

a m�l by na ni být p�ipraven a stále s ní po�ítat. Tato nejistota by mu m�la sloužit 

k tomu, aby se snažil maximáln� využít každé p�íležitosti a aby sv�j život 

napl�oval smyslem co nejvíce, nebo� smysl nespo�ívá v tom, jak dlouhý život 

bude žít, ale v tom, do jaké míry se mu jej poda�í naplnit.137 Frank k této 

skute�nosti �íká: „I když pochode� doho�ela, m�lo její sv�tlo smysl; žádný smysl 

však nemá, p�idá-li se do n�jaké t�eba v��né posloupnosti pochodní  

(do nekone�na) n�jaká další, která neho�í.“138 Dále cituje Wildganse, který tuto 

myšlenku dopl�uje: „Co má svítit, musí snášet, že ho�í“.139 

 

 

 

                                                
136 Tamtéž. s. 62 – 63.  
137 Srov. FRANKL, V. E. Léka�ská pé�e o duši. Brno: Cesta, 2006. s. 80 – 83. 
138  FRANKL, V. E. Léka�ská pé�e o duši. Brno: Cesta, 2006. s. 83. 
139  FRANKL, V. E. Léka�ská pé�e o duši. Brno: Cesta, 2006. s. 83. 
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4.3  SÍLA ŽÍT DÁL 

 

     Viktor Emanuel Frankl popisuje ve své knize „…A p�esto �íci životu ano“ 

zážitky z koncentra�ního tábora, kde byl za 2. sv�tové války v�zn�n. Z jeho �ádk� 

je z�ejmé, jakou musel mít �lov�k sílu, odvahu a vytrvalost, aby toto období plné 

hr�z, a strachu ze smrti vlastní �i kamarád� dokázal p�ežít. A co víc, tento 

psycholog zde zachycuje, jak bylo d�ležité a nesnadné dávat ostatním v�z��m 

nad�ji a sílu p�ežít tyto hr�zné v�ci, které byli na lidech páchány. Setkáváme  

se zde s myšlenkou, že když už je �lov�k p�esv�d�en, že jeho život nemá žádný 

smysl, že již od života nic neo�ekává, že již po ni�em netouží, tak mnohdy 

p�emýšlí nad dobrovolným odchodem z tohoto sv�ta. Frankl zde však vyjad�uje 

názor, že se �lov�k musí u�it a zoufající lidi povzbuzovat ke zm�n� pohledu  

na tuto skute�nost. A to k takové zm�n�, že ani tak nezáleží na tom, co �lov�k 

�eká od života, jako na tom, co o�ekává život od n�j. Život �lov�ku stále klade 

otázky, na které mu musí odpovídat, ale ne jen pouhými slovy, nýbrž �iny  

a správným chováním. Když �lov�k prožívá sv�j život, natož když prožívá n�jaká 

utrpení, m�l by mít na mysli práv� to, že prožít život neznamená jen si ho užít  

a vyt�žit z n�j maximum pro sv�j prosp�ch, ale vydat maximum ze sebe práv� pro 

samotný život a pro druhé. V této souvislosti tedy nelze chápat smysl života jako 

n�co, co je všeobecné, nebo� každý �lov�k je individualita a každý lidský život  

je n�co zcela konkrétního a tato konkrétnost s sebou p�ináší lidský osud,  

který je též konkrétní a jedine�ný. Žádný lidský osud není totožný, a to �lov�ka 

nás vyzývá k tomu na sebe tento sv�j osud vzít, state�n� jej nést a aktivn� utvá�et. 

Pokud dá �lov�ku osud do života utrpení, nap�íklad spojené s úmrtím velmi blízké  

a milované osoby, je na �lov�ku, aby v tomto svém utrpení vid�l úkol, který  

je t�eba vykonat. Je t�eba, aby si takový �lov�k uv�domil, že tento úkol  

je postaven do cesty práv� jemu a že on je jediný �lov�k, který m�že tento úkol  

na sebe vzít a toto utrpení protrp�t. Takovému �lov�ku je t�eba pomoci toto 

utrpení uchopit a povzbuzovat ho v odvaze jej p�ijmout a nést. Frankl se snažil 

vždy najít v život� n�co, co pom�že �lov�ku soust�edit se na budoucnost, najít 

n�co, co má ješt� vykonat, co od n�j život ješt� �eká. Tímto bodem mohlo být 
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tém�� cokoli, n�jaká osoba, která jej pot�ebuje, n�jaký úkol, který je t�eba 

dokon�it �i vykonat. Frankl také poukazuje na d�ležitost minulosti.140 Jak mohou 

vzpomínky prosv�tlit temné lidské dny v utrpení, nebo� jak praví: „Co jsi prožil,  

o to t� neoloupí žádná moc tohoto sv�ta“.141 Vždy a za všech životních podmínek 

je t�eba se snažit nalézt v život� smysl, i když tento smysl lidské existence v sob� 

m�že zahrnovat utrpení, umírání, nouzi a smrt. Je d�ležité si uv�domit, že v každé 

chvíli života na �lov�ka hledí n�kdo, a� už je to jeho milovaný zem�elý, možná 

n�kdo živý, kdo ješt� pot�ebuje jeho blízkost, nebo samotný B�h. Pokud si �lov�k 

uv�domí, že tento „n�kdo“ tu je, m�že mu to dát sílu, nezklamat ho a nést své 

utrpení state�n� a snažit se žít dál.142  

 

     Díky této kapitole snad mohli �tená� lépe pochopit smysl lidského života  

a uv�domit si tak, že v život� nejde vždy jen o maximální prožitek a dosažení 

osobního št�stí, ale že život má jakýsi vyšší smysl, ke kterému je nutno  

se v t�žkých chvílích života obracet. I p�es svou stru�nost lze zd�raznit, že téma 

této kapitoly by snad mohlo dát smysl nejen celé naší práci,  

ale životu i smrti v�bec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
140 Srov. FRANKL, V. E. A p�esto �íci životu ano. Kostelní Vyd�í: Karmelitánské 
      nakladatelství,1996. s. 74 – 77. 
141 FRANKL, V. E. A p�esto �íci životu ano. Kostelní Vyd�í: Karmelitánské nakladatelství, 1996. 
      s. 79. 
142 Srov. Tamtéž. s. 78 – 81. 
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5  PEDAGOGICKÁ SITUACE 

 

     V této kapitole bude pozornost v�nována p�ístupu pedagoga, který se setká 

s dít�tem, které prožilo ztrátu blízké osoby. Popsáno bude vnímání této situace, 

zp�sob, jak by se v ní m�l pedagog zachovat a jak m�že tomuto dít�ti pomoci 

situaci zvládnout, nebo alespo� uleh�it. Popsána bude d�ležitost rituál� pro d�ti,  

a uveden bude p�íklad rituálu provedeného ve t�íd�, kde se d�ti setkaly se smrtí 

své spoluža�ky. Tato kapitola je pro tuto práci nezbytn� d�ležitou, nebo� pedagog 

je pravd�podobn� hned po rodin� nejd�ležit�jší subjekt, který má na d�ti vliv  

a m�že jim poskytovat výchovu a pomoc. 

   

     Situace je pojem, kdy ur�ité objekty a vztahy mezi sebou tvo�í vnit�n� spjatý, 

samostatný systém. Lze ji chápat jako d�j, událost odehrávající se v ur�itém 

prost�edí, mezi ur�itými lidmi, v ur�itém �ase a je o „n��em“. Prostor, �as a obsah 

jsou tedy základními prvky situace. Z toho plyne, že situace je systém dynamický 

a relativní. A� chceme, nebo ne, neustále se nacházíme v n�jaké situaci.  

Nelze tedy �íci, že by jsme v ur�itém období svého života nebyli v žádné situaci, 

pouze si tuto skute�nost nemusíme uv�domovat. „	ekneme-li, že se ur�itý �lov�k 

nachází v n�jaké situaci, �íkáme vlastn�:  

 

a) že se „ocitl v ur�itých podmínkách“, 

b) že tyto podmínky n�jak vnímá a interpretuje, 

c) že se s ním v d�sledku toho „n�co d�je.“ “143 

 

     Každý �lov�k však prožívá ur�ité situace svého života individuáln� a reaguje 

na n� jiným zp�sobem, podle toho, jak jedinec situaci vnímá a interpretuje.  

Tyto reakce mnohdy bývají dosti rozdílné, nebo� jsou ovliv�ovány našimi 

subjektivními postoji, zájmy, znalostmi, zkušenostmi, osobnostními rysy.  

Chce-li tedy pedagog na �lov�ka p�sobit v ur�ité situaci, je t�eba, aby dob�e 

porozum�l jeho projev�m chování, a kontextu celé situace. Pedagog by m�l  být 
                                                
143 ST	ELEC, S. et al. Kapitoly z teorie a metodiky výchovy I. Brno: Paido, 1998. s.38. 
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bystrý, vnímavý a empatický, aby byl schopen p�íznaky neobvyklého chování 

žák� rozpoznat a situaci identifikovat. Musí však být také vzd�laný a zkušený, 

aby mohl �lov�ku v problémové situaci nabídnout pomoc. Problémová situace  

je jakýsi nesoulad mezi stavem aktuálním a stavem, cílovým. Z tohoto d�vodu 

vzniká zát�ž, která na �lov�ka p�sobí a lze ji chápat jako rozpor mezi možnostmi 

jedince a požadavky vyplývajícími ze situace. Pokud tedy pedagog na základ� 

identifikace problému vstoupí do procesu, v n�mž se rozhodne p�iblížit se žákovu 

problému a pomoci mu s ním, chápeme tento vztah zám�rného a organizovaného 

p�sobení jednoho subjektu na subjekt druhý jako pedagogický vztah, 

pedagogickou situaci. Tato situace je pak vlastn� jakýmsi spole�ným hledáním  

a vzájemným obohacováním. Jakákoli situace, kterou prožíváme, m�že být 

chápána jako ego-angažovaná, �i ego-neangažovaná. Ego-neangažované situace 

jsou ty, které jsou pro nás psychologicky neutrální a ego-angažované naopak 

zvyšují, udržují �i snižují hodnotu našeho ega. Pedagog ve výchovné situaci by 

m�l mít na mysli, že v žádném p�ípad� nesmí zra�ovat žákovo „já“, 

ale naopak by m�l usilovat o jeho stabilizaci a posílení. Výchovné p�sobení  

má za úkol vytvá�et a upev�ovat nezávislost a samostatnost dít�te.144 

 

 

 5.1  PEDAGOGICKÝ P�ÍSTUP 

 

     Pokud se �lov�k zamyslí nad tím, jakou úlohu má vlastn� pedagog ve škole,  

a dojde-li k n�jaké odpov�di, která se však m�že podle r�zných názor� lišit, 

vyvolá to v n�m p�edstavy, které má o povolání pedagog�. To pak souvisí 

s požadavky, které na pedagogickou roli jednotlivý �lov�k klade. Milan Vlach 

popisuje dva pedagogické p�ístupy, autoritá�ský a demokratický.  Autoritá�ský 

model je takový, kdy u�itel pouze suše p�edává v�domosti a dovednosti, které  

se sám n�kde nau�il a to vše d�lá bez v�tšího zájmu o vztah �i morální rozvoj 

žák�. Takovéhoto u�itele lze považovat za jakéhosi „ú�edníka“, který svým 

jednáním vychovává další „ú�edníky“. Takto podávané v�domosti jsou v�tšinou 
                                                
144 Srov. ST	ELEC, S. et al. Kapitoly z teorie a metodiky výchovy I. Brno: Paido, 1998. s. 37 – 42. 
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rychle zapomínány a nutí nás to k zamyšlení, k �emu tedy vlastn� jsou. Smutnou 

skute�ností je, že jsou v�tšinou opravdu k ni�emu. Tento p�ístup nem�že vést 

nikdy k rozvoji kritického myšlení a tvo�ivosti, stejn� jako k samostatnosti  

a odpov�dnosti za své chování. �lov�k je tak tedy veden pouze k poslušnosti  

a pod�izování se autorit�. Vlach vidí d�ležitost pedagogické role v p�sobení 

�lov�kem na �lov�ka, tedy ve formování jednoho �lov�ka jiným �lov�kem. 

Základem tohoto p�ístupu je proces vzájemného p�sobení a nikoli pouhé 

p�edávání a ukládání dat do pam�ti jedince. U�itel by proto m�l být odborníkem 

na toto vzájemné p�sobení a specialistou na práci s lidmi, z �ehož vyplývá,  

že by m�l absolvovat tomu odpovídající vzd�lání. T�mto požadavk�m odpovídá 

demokratický zp�sob výchovy, ve kterém podle Vlacha vystupuje do pop�edí 

schopnost u�itele vést tvo�ivý dialog, a to jak s jednotlivci, tak s celou skupinou. 

U�itelé jak píše Vlach, nep�ipravují své žáky pouze pro tento den,  

nýbrž pro budoucnost. Lze tedy �íci, že u�itelé mohou ovliv�ovat budoucnost 

formováním osobnosti svých žák� a student�, tedy lidí, kte�í budou celý sv�t 

v budoucnu dále utvá�et. Pedagog by však m�l p�edávat i ur�ité hodnoty,  

a to nap�íklad hodnoty aktivity, tvo�ivosti, odpov�dnosti a sebed�v�ry ve vztahu 

k jednotlivému �lov�ku a hodnoty svobody, solidarity a vzájemné d�v�ry  

ve vztazích mezi lidmi. Škola sice není jedinou institucí, která by m�la na �lov�ka 

p�sobit, je však pravdou, že je jednou z t�ch nejd�ležit�jších. S výchovou �lov�ka 

je nutno za�ít co nejd�íve a formovat jej již od útlého d�tství, nebo� v tomto v�ku 

je �lov�k nejvíce tvárný a lze na n�j ješt� dob�e p�sobit. Škola tedy nemá za úkol 

p�ipravit �lov�ka jen pro ur�ité zam�stnání, ale také a snad p�edevším by ho m�la 

formovat jako budoucího samostatného ob�ana.145 Vladimír Spousta k tomu �íká, 

že v d�ív�jších dobách byla škola vhodnou institucí k p�edávání v�domostí  

a ukáz�ování žák� a teprve v dnešní moderní dob� je na pedagoga nahlíženo jako 

na „manažera výchovného procesu“. To však nevyvrací skute�nost, že n�kte�í 

u�itelé stále setrvávají ve starém autoritá�ském p�ístupu, nebo nejsou schopni  

se p�izp�sobit novému, požadovanému modelu.146 „Z toho všeho vyplývá,  

                                                
145 Srov. ST	ELEC, S. et al. Kapitoly z teorie a metodiky výchovy I. Brno: Paido, 1998. s. 9 – 13.   
146 Srov. ST	ELEC, S. et al. Kapitoly z teorie a metodiky výchovy I. Brno: Paido, 1998. s. 58. 
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že p�íprava u�itel� musí být mnohem náro�n�jší než dosud, stejn� jako to,  

že  objektivní význam jejich práce stále poroste. Položíme-li d�raz na rozvoj 

tv�r�ího myšlení a hluboce zd�vodn�ných humanitních hodnot u žák� a student�, 

stává se z�ejmým, že p�íprava u�itele bude stále více p�ípravou vysoce 

kvalifikovaného odborníka.“147  

 

 

5.2  OSOBNOST PEDAGOGA - VYCHOVATELE 

 

     Jak již bylo nastín�no v p�edchozí kapitole, na osobnost u�itele jsou kladeny 

stále v�tší nároky. Je to dáno práv� tím, že u�itel má velký vliv na výchovu d�tí  

a mládeže a že je svým p�sobením z velké �ásti p�ízniv� �i nep�ízniv� ovliv�uje. 

Pedagogická profese má za úkol jednak vzd�lávat, ale také vychovávat.  

Tato kapitola bude zam��ena spíše na u�itele „paidotropa“, tedy u�itele 

zam��eného více na žáka, než na obor (u�itel „logotrop“), nebo� samotné 

vyu�ování se p�ímo netýká problematiky naší práce. Musíme brát ovšem z�etel  

na skute�nost, kterou popisují J. �áp a J. Mareš ve své knize „Psychologie  

pro u�itele“, že oba tyto typy u�itel� vedou v krajních podobách k nežádoucím 

výsledk�m.148   

     Každý pedagog má za sebou vysokoškolskou p�ípravu, z �ehož vyplývá,  

že by m�l být erudován nejen ve v�dním oboru, který studoval, ale že má znalosti 

pedagogické, psychologické a sociální. Díky tomu má p�edpoklady k tomu,  

aby mohl v nejvyšší mí�e do hloubky poznat žáky, a tím zkvalitnit svou 

výchovnou �innost.149 Vychovávat tedy znamená, rozvíjet zájmy, postoje, 

schopnosti a charakter žák�, s ohledem na jejich individuální rozdíly a pot�eby. 

Úloha u�itele - vychovatele však není nijak snadnou záležitostí, je proto t�eba 

vyrovnané a zralé osobnosti, která dovede pracovat s lidmi a vážit si jich.  

Podle analýzy P. A. Wittyho ze �ty�icátých let, který nechal dvanáct tisíc žák� 

napsat volné vypráv�ní na téma „U�itel, který mi nejvíce pomohl“ vyplývá,  
                                                
147 ST	ELEC, S. et al. Kapitoly z teorie a metodiky výchovy I. Brno: Paido, 1998. s. 12. 
148 Srov. �ÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro u�itele. Praha: Portál, 2001. s. 264 – 265. 
149 Srov. ST	ELEC, S. et al. Kapitoly z teorie a metodiky výchovy I. Brno: Paido, 1998. s. 60. 
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že žáci nejvíce oce�ují na u�iteli tyto znaky: demokratický vztah k žák�m, 

porozum�ní pro jednotlivce, trp�livost, široké zájmy, osobní vzhled, p�ív�tivé 

chování, smysl pro humor, charakternost, d�slednost, chápání obvyklých 

problém� žák�, p�izp�sobivost, užívání pochval spíše než trest� a u�itelské 

mistrovství.150 S. St�elec vidí významnou podporu profesního uplatn�ní  

u�itele - vychovatele v rozvoji empatických, percep�ních, behaviorálních, 

komunikativních, interak�ních, opera�ních, organiza�ních, diagnostických, 

prognostických a projek�ních schopností a dovedností. Jsou to vlastn� jakési 

osobní dispozice, které mu umož�ují zvládat všechny zát�žové situace.151   

Za zmínku také stojí fakt, že u�itel je díky nadbytku interpersonálních podn�t� 

vystavován psychické zát�ži. Musí být neustále p�ipraven odpovídat  

na nejr�zn�jší dotazy, sledovat a regulovat reakce žák�, neustále je také on sám 

sledován, musí �ešit mnoho konflikt� a problém�, a hlavn� být v pohotovosti, 

p�ejít rychle od jednoho k druhému a p�i tom všem ješt� �ešit podstatné úkoly  

a povinnosti. Zna�nou zát�ž také m�že vyvolávat prom�nlivost situací  

a podmínek. M�ní se však i chování žák� jako jednotlivc� a hrubou chybou pak 

je, když u�itel nezaregistruje zm�nu, která se s žákem d�je. Pokud však u�itel tuto 

zm�nu post�ehne, m�la by na �adu p�ijít pedagogická komunikace. Je to proces, 

kdy si u�itel, žák, skupina žák� �i školní t�ída vym��ují informace.  

Tato komunikace m�že probíhat bu� verbáln� �i nonverbáln�. Žáci jsou mnohdy 

velmi vnímaví a citliví k u�itelovým projev�m, proto je d�ležitá intonace, tempo 

�e�i, hlasitost, pozice t�la, mimika  gestikulace a další. Pedagogická komunikace 

každého u�itele je na první pohled viditelným projevem jeho osobnosti  

a sociálních dovedností.  

     �áp a Mareš dále popisují tyto klí�ové vlastnosti osobnosti, kterými by m�l 

dobrý pedagog disponovat: humánní vztah k d�tem, empatie, porozum�ní, snaha 

pomoci, kladný emo�ní vztah a afiliaci, ve které se projevuje míra rozvoje 

u�itelových sociálních dovedností, ozna�ovaných odborným termínem 

 - pedagogický takt. M�žeme jej chápat jako sociální dovednost, kdy je �lov�k 

                                                
150 Srov. �ÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro u�itele. Praha: Portál, 2001. s. 266 – 268. 
151 Srov. ST	ELEC, S. et al. Kapitoly z teorie a metodiky výchovy I. Brno: Paido, 1998. s. 64. 
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schopen vcítit se do druhých.152 „O u�iteli �íkáme, že má pedagogický takt, když 

dovede správn� a v�as rozpoznat reakci žák� na situaci, zvlášt� na své p�sobení, 

když správn� a rychle rozpozná zm�nu v psychickém stavu a postoji žák�  

a dokáže podle toho uzp�sobit své další chování a jednání.“153  

 

 

5.3  VÝCHOVA K HODNOTÁM 

 

     Jak již bylo zmín�no výše, pedagog tedy nemá za úkol pouze p�edávat 

obsahovou stránku u�iva, ale m�l by d�ti i vychovávat a p�edávat jim cenné 

zkušenosti a hodnoty. Hodnoty jsou v�ci, �i jevy, které uspokojují n�jakou naší 

pot�ebu. Hodnoty mohou být kulturní, duchovní, sociální, vyšší hodnoty a další. 

Hodnotou tedy rozumíme n�co, k �emu máme zvláštní citový vztah, máme  

to rádi, je nám to milé, obdivujeme to, vážíme si toho, je to blízké našemu srdci. 

Každý �lov�k m�že mít jiné hodnoty, nap�íklad blahobyt, pohodlí, jiný zas 

pravdomluvnost a podobn�. Ne všechny hodnoty tedy musíme s druhými nutn� 

sdílet, ale ty humanistické je dobré alespo� akceptovat.154 Hodnoty mohou být 

vnímány podle Pavla Prunnera také jako normy, kritéria, stimuly �i regula�ní 

prvky, které nám pomáhají p�i rozhodování a usnad�ují tak náš výb�r.   

Jako takové mají relativn� nem�nný charakter.155       

     Linda a Richard Eyrovi popisují ve své knize „Jak nau�it d�ti hodnotám“ 

názor, že aby se d�ti cítili spokojené a š�astné, m�li bychom je  prost�ednictvím 

výchovy u�it poznávat a uznávat základní morální hodnoty. Vidí hodnotu 

v takové vlastnosti, která se násobí a prohlubuje a která zárove�, �ím více  

je projevována, tím více se nám vrací.  Nabízejí vý�et dvanácti hodnot, které 

pokládají ve výchov� d�tí za nejd�ležit�jší. Jsou to: poctivost, odvaha, 

mírumilovnost, sebed�v�ra, v�rnost, spolehlivost, úcta, láska, citlivost, 

                                                
152 Srov. �ÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro u�itele. Praha: Portál, 2001. s. 267 – 270.  
153 �ÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro u�itele. Praha: Portál, 2001. s. 269. 
154 Srov. ST	ELEC, S. et al. Kapitoly z teorie a metodiky výchovy I. Brno: Paido, 1998. s. 15 – 18. 
155 Srov. PRUNNER, P., MI
HOVÁ, J., KUBÍKOVÁ, A. Vybrané kapitoly ze sociální 
      psychologie pro u�itele. Plze�: Pedagogická fakulta Z�U, 1993. s. 34 – 35.  
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p�átelskost a spravedlnost. Dnešní komer�ní spole�nost dává mnohdy p�ednost 

vlastn�ní a získávání p�ed bytím a dáváním. Není snad nutné zd�raz�ovat,  

že abychom byli spokojeni sami se sebou je d�ležité pracovat sami na sob�,  

na tom, kým opravdu jsme a co dáváme druhým, než na tom, co, nebo kolik toho 

vlastníme. D�kazem toho, že základní morální hodnoty jsou k dobrému  

a plnohodnotnému životu nezbytné,  je fakt, že stejné hodnoty jsou p�edávány 

v r�zných zemích a kulturách. Prvním �lánkem výchovy a p�edávání t�chto 

hodnot by m�li být samoz�ejm� rodi�e, nebo� dít� se m�že hodnotám nejsnáze 

nau�it již v útlém v�ku jejich pozorováním, tedy názorným p�íkladem. Avšak  

ne vždy rodi�e tyto hodnoty sami uznávají, nebo z jakýchkoli jiných d�vod� tuto 

funkci zkrátka neplní, �i alespo� ne dostate�n�. A to je okamžik, kdy za n� musí 

tuto odpov�dnost p�evzít jiná instituce, nej�ast�ji škola a její pedagogové. Je však 

z�ejmé, že �ím d�íve se tyto hodnoty za�nou v d�tech upev�ovat, tím lépe  

se s nimi ztotožní, p�ijmou je za své a budou moci utvá�et lepší a ohledupln�jší 

sv�t. Proto manželé Eyrovi �íkají, že s výchovou k morálním hodnotám  

by se nem�lo �ekat až na „n�kdy“, ale m�lo by se s ní za�ít práv� te�.156  

Jsou p�esv�d�eni o tom, že: „ Respektovaná a univerzáln� p�ijatelná hodnota 

prospívá jak �lov�ku, který ji uznává, tak lidem, s nimiž v duchu této hodnoty 

jedná.“157 V knize „Výchova dští 1000+1 rada pro každou situaci“se do�teme,  

že nau�it d�ti hodnotám se vyplácí. Je to d�ležité p�edevším proto, že život 

s lidmi, kte�í uznávají a jednají podle humánních hodnot, je mnohem p�íjemn�jší  

a snazší. S p�edáváním hodnot m�žeme za�ít prakticky kdykoli, bude však 

„chvíli“ trvat, než se tyto hodnoty v d�tech zakotví a než je p�ijmou za své.  

I kdyby však nebyly hodnoty nep�edávány p�ímo, d�ti se jim od dosp�lých budou 

u�it už jen tím, že budou pozorovat jejich chování. Pokud s nimi budou dosp�lí  

o hodnotách komunikovat, jist� si je d�ti osvojí mnohem d�íve a snáze tak 

pochopí i jejich smysl a ú�el.158   

 

                                                
156 Srov. EYROVI, L a R. Jak nau�it d�ti hodnotám. Praha: Portál, 2000. s. 8 – 13. 
157 EYROVI, L a R. Jak nau�it d�ti hodnotám. Praha: Portál, 2000. s. 12. 
158 Srov. REICHLIN, G., WINKLER, C. Výchova d�tí 1000+1 rada pro každou situaci. Brno: 
     Computer Press, 20007. s. 61 – 64. 
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5.4  PEDAGOGICKÁ POMOC FORMOU ROZHOVORU 

 

     Lidé, kte�í n�koho blízkého ztratili, mají v�tšinou pot�ebu se z tohoto 

traumatického zážitku vypovídat. Cht�jí vyjád�it své pocity ze smrti, mluvit  

o svém blízkém, který už nežije. Tento fakt je velmi d�ležitý proto, že každým 

rozhovorem se zmenšuje míra strachu, hn�vu, �lov�ku se mnohdy uleví i tím,  

že se p�i hovoru vyplá�e.159  Jak již bylo zmín�no v kapitole 5.2 (Osobnost  

pedagoga – vychovatele) jsou u�itelé vysokoškolsky vzd�laní lidé. Mají tedy 

znalosti z pedagogiky, sociologie, psychologie a dalších v�dních disciplín.  

Nejsou to však specializovaní psychologové. Ze zkušenosti vím,  

že setká-li se �lov�k,  tedy i pedagog s dít�tem, které zažilo smrt blízké osoby, 

m�že se snadno dostat do situace, kdy nebude v�d�t jak se zachovat, jak k dít�ti 

p�istupovat. Každý pedagog by se však m�l snažit, zachovat se alespo� jako 

�lov�k a mít zájem dít�ti tuto situaci co nejvíce usnadnit.         

     Dalším bodem, který by žádný pedagog nem�l opomenout je nabídka 

rozhovoru s dít�tem a to takový rozhovor, kdy u�itel naslouchá dít�ti, nebo� 

v takovéto chvíli je d�ležit�jší naslouchat, než mluvit. Naslouchání, m�že být 

chápáno jako p�ijímání toho, co druhý �lov�k vysílá. Dít�, které ztratilo blízkou 

osobu m�že zažívat strach, úzkost a podobné nep�íjemné pocity. Díky tomu m�že 

„hledat“ n�koho, s kým by si o tom všem mohlo promluvit. Pedagog by m�l být 

v této chvíli obzvlášt� vnímavý a snažit se zachytit signály, které dít� m�že 

vysílat, nebo� nenalezne-li dít� nikoho, komu by se mohlo sv��it, m�že být 

frustrováno a chovat se rozlad�n�, podrážd�n�, nebo nervózn�. Jak je všeobecn� 

známo, sd�lené nešt�stí je polovi�ní nešt�stí a pot�eba se o své pocity rozd�lit 

s druhým �lov�kem je vlastní snad každému. Obzvlášt� pak, když je tato pot�eba 

zvlášt� naléhavá. J. K�ivohlavý popisuje deset bod�, které mohou u�iteli pomoci 

druhému �lov�ku pozorn� naslouchat.  

 

                                                
159 Hospicové ob�anské sdružení Cesta domu [online]. Praha: Cesta domu,  Dostupné na: 
      http://www.cestadomu.cz/index.php?cmd=page&id=1106&lang=cs 
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� První fáze je práv� o hledání �lov�ka, ke kterému by dít� m�lo d�v�ru, 

který by byl ochoten jej vyslechnout. Tehdy se dít�, a� to nemusí být  

na první pohled znát, dívá zpytav�, zkoumá lidi kolem sebe  a hledá 

n�koho, na koho by se mohlo obrátit. Nemusí to však být jen pohledy, 

kterými dít� „hledá“ ale i další neverbální projevy.  

� Druhá fáze je fází, kdy již došlo k prvnímu kontaktu mezi dít�tem  

a u�itelem. Pokud však má být tento rozhovor opravdovým nasloucháním, 

je zapot�ebí, aby se pedagog 100% soust�edil na to, co mu dít� �íká. 

� Ve t�etí fázi je d�ležité, aby u�itel dít� podporoval v hovoru, ale zbyte�n� 

mu neskákal do �e�i. Není d�ležité, že t�eba ví, co chce dít� �íct, ale fakt, 

že to dít� opravdu vysloví. 

� Pedagog by se m�l snažit zjistit, co mu vlastn� chce dít� �íci, co p�esn� 

chce vyjád�it. M�l by se maximáln� soust�edit na vnímání toho, co mu dít� 

�íká.  

� Dále by m�l naslouchající v�novat pozornost všem projev�m dít�te, nejen 

verbálním, ale i nonverbálním, jako jsou nap�íklad gesta, pozice hlavy, 

mimika, poloha t�la a podobn�. Nebo� naslouchat znamená vnímat 

celkový projev dít�te a vnímat ho všemi smysly.  

� Také m�že záležet na pozici naslouchajícího. Kde sedí a podobn�.  

Dít� pozná když se u�itel soust�edí na to, co povídá a není myšlenkami 

nikde mimo. Vypovídá o tom i nap�tí v n�kterých obli�ejových svalech. 

� Pedagog by si m�l též dávat p�i rozhovoru pozor na „apercepci“. 

Apercepce znamená, že si vytvo�íme p�edstavu o tom, co nám chce dít� 

�íci a pak se již soust�edí pouze na to, co tuto domn�nku potvrzuje  

a ostatní informace již nevnímá.  

� Naslouchající by nem�l zapomínat, že zde jde p�edevším o dít�, které 

s ním hovo�í. Proto by se m�l soust�edit p�edevším na to, co zajímá dít�  

a ne o to, co zajímá jeho.  

� Není pravdou, že vše, co dít� �íká, vnímáme stejn� naléhav�.  

M�l by se proto u�itel snažit soust�edit se na to, co chce dít� vyjád�it, 

pokud po n�m n�co chce. 
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� Když je již hovor u konce, pokud dít� u�itele o n�co požádá, m�l by mu 

dát pedagog najevo, zda pochopil, co od n�j dít� chce a zda to splní. M�že 

to být nap�íklad slib, že o n�kterých v�cech nebude s nikým mluvit  

a podobn�.160 

 

 

5.5  PEDAGOGICKÁ PREVENCE 

 

     Otázkou z�stává, zda se dá na takovou situaci, kdy se �lov�k setká s jiným 

�lov�kem, který ztratil n�koho blízkého, v�bec n�jak p�ipravit. Asi ne úpln� 

p�ímo, nebo� jak již  bylo zmín�no výše, každá taková situace je zcela jedine�ná. 

U�itel by ale m�l d�ti vychovávat tak, aby znaly hodnotu života, aby nevnímaly 

sobecky jen samy sebe a své problémy, ale aby byly schopny vnímat druhého 

�lov�ka v jeho jedine�nosti a byly citlivé k jejich pot�ebám a projev�m. Toto vše 

m�že u�itel d�lat svým pedagogickým p�sobením. N�které d�ti jsou p�irozen� 

vnímavé k pot�ebám druhých, ale �ast�ji jsou více egocentrické a zam��ují  

se samy na sebe. Všechny výše zmi�ované schopnosti se však mohou u d�tí 

p�stovat již od ranného v�ku a mohou být vybudovány práv� cvi�ením. Tuto 

výchovu by m�li mít na starosti p�edevším rodi�e, avšak u�itel by v ní m�l 

pokra�ovat, nebo ji zastávat, pokud je zanedbaná.  

     Velmi d�ležitý úkol v této výchov� hraje chvála. U�itel by zde m�l být 

bystrým pozorovatelem, který pochválí a vyzdvihne jakoukoli nesobeckost, které 

se jeho žáci dopustí. Jakákoli citlivá pomoc, rozd�lení se s druhým by m�lo být 

d�vodem ke chvále. Pedagog by se m�l snažit vychovávat d�ti k tomu, aby byly 

pozorné k tomu, když má druhý �lov�k problémy a aby byly ochotny a schopny 

mu pomoci. D�ti by m�ly v�d�t, že se od nich o�ekává spolehlivé a odpov�dné 

chování, nebo� d�ti, které nejsou vedeny k odpov�dnosti za své chování bývají 

rozmazlené a nevidí pot�eby druhých. S touto výchovou však neodd�liteln� 

souvisí výchova vlastním p�íkladem. Pedagog by m�l být k d�tem empatický, 
                                                
160 Srov. K	IVOHLAVÝ, J. Rozhovor a jednání �lov�ka s �lov�kem – sociální komunikace  

ve  zdravotnictví. Brno: Ústav pro další vzd�lávání st�edních zdravotnických pracovník�. 
1981. s. 72 – 76.  
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snažit se pozorn� naslouchat tomu, co d�ti �íkají a mít up�ímný zájem jim pomoci, 

když mají problémy. Stejn� jako K�ivohlavý, i manželé Eyrovi zde mluví  

o „aktivním naslouchání“, které vede spole�n� s povzbuzováním k v�tší 

výmluvnosti dít�te.161  „Tuto techniku vymyslel psychoterapeut Carl Rogers, 

jeden ze zakladatel� humanistické psychologie, který vypozoroval, že lidé toho 

�eknou daleko víc, když je posloucháte, než když se jich sami ptáte.“162  Zkušený 

pedagog by m�l mít také na v�domí, že když se setká s dít�tem, které zažilo takto 

traumatický zážitek, že je velmi desorientované a psychicky i fyzicky vy�erpané, 

nebo� prudké zm�ny cit� oslabují �lov�ka a snižují kvalitu jeho života i jeho 

výkonnost. Proto by m�l být pedagog v takovéto situaci nanejvýš empatický  

a snažit se podle toho i k dít�ti p�istupovat. Pedagog m�že dít�ti doporu�it r�zné 

prost�edky, které pomáhají zmírnit bolest a smutek. Jsou to nap�íklad poslech 

dobré hudby, plá�, hledání pravdy, soucit p�átel, rozjímání, koupel �i spánek. 

Pedagog sám by se m�l pak snažit uleh�it dít�ti tuto situaci alespo� tím,  

že se ve t�íd� pokusí vytvo�it dobré spole�enství, zahrne do výuky p�ednášku  

o hodnotové orientaci, kde se zmíní o duchovních a prosociálních hodnotách.163  

     Empatický by však nem�l být jen u�itel sám, ale m�l by se snažit docílit 

empatického chování i u svých žák�, nebo� empatický �lov�k nepot�ebuje slyšet 

tolik slov, aby pochopil pocity druhého �lov�ka. To mu pak m�že uleh�it 

komunikaci s ním. Bez empatie pak mohou mít pokusy o pomoc i negativní 

ú�inek, nebo� mohou být založeny na špatném pochopení pocit� a pot�eb 

druhých. D�ležité také je, aby �lov�k um�l otev�en� vyjad�ovat své city, nebo� 

osoby, které dokáží své city vyjad�ovat, jsou zpravidla více empatické než ti, kte�í 

mají s vyjad�ováním svých cit� problémy. Pokud se �lov�k dokáže vcítit  

do situace druhého �lov�ka, m�že mu pak snáze porozum�t a nabídnout svou 

pomoc. Empatie m�žeme rozd�lit na empatie kognitivní a emocionální. 

Kognitivní empatie mohou být vnímány jako schopnost pochopit zp�sob 

uvažování a jednání druhého �lov�ka, p�edvídat jeho myšlení a chování. Empatie 

                                                
161 Srov. EYROVI, L a R. Jak nau�it d�ti hodnotám. Praha: Portál, 2000. s. 118 – 120. 
162 EYROVI, L a R. Jak nau�it d�ti hodnotám. Praha: Portál, 2000. s. 120. 
163 Srov. LENCZ, L., K	ÍŽOVÁ, O. Etická výchova, metodický materiál 1. Praha: Luxpress, 2000. 
      s. 82.  
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emocionální umož�ují vcítit se do druhé osoby alespo� natolik, aby byl pedagog 

schopen posoudit, zda je ur�itá situace pro druhého �lov�ka p�íjemná �i nikoli. 

Tyto dv� složky spolu úzce souvisí, a proto od sebe nemohou být nikdy zcela 

odd�leny.164   

     Pedagog m�že svou výchovou p�iblížit d�tem skute�nost, že kone�nost života 

a jeho zánik jsou jeho sou�ástí. M�l by se snažit, aby d�ti vnímaly ztrátu jako 

prom�nu. Ur�itými prost�edky je možno s d�tmi nacvi�it nap�íklad „lou�ení“  

a tak jim citliv� p�iblížit kone�nost života. Pedagog m�že v d�tech rozvíjet 

v�domí, že vztahy mezi lidmi nemusí probíhat bezpodmíne�n� jen v reálné 

rovin�, ale že je to možné i v rovin� realitu p�esahující. D�ti by si m�ly uv�domit, 

že vztahy mezi živými a mrtvými jsou také vztahy a mohou mít svou hodnotu  

a hloubku.165  

 

 

5.6  RITUÁLY SPOJENÉ SE SMRTÍ 

 

     A� si �lov�k p�ítomnost rituál� v život� uv�domuje nebo ne, rituály jsou již  

od útlého d�tství sou�ástí každodenního života. Lze je chápat jako p�evážn� 

slavnostní, �asto náboženské ceremonie, které se odehrávají v�tšinou podle p�esn� 

stanoveného �ádu a z�stávají mnohdy po dlouhý �as nem�nné. M�žeme  

si p�edstavit nap�íklad mši v kostele, poh�eb, ale i korunovaci krále �i ud�lování 

nejr�zn�jších cen.166 „Jak se prom��uje spole�nost, mohou n�které z nich ztrácet 

sv�j smysl a nejsou-li napln�ny novým obsahem, brzy zanikají, nebo se stávají 

pouhou formou bez obsahu.“167 V d�ív�jších dobách rituály �ídily více než dnes 

b�žný život �lov�ka. Do dnešní doby se dochovaly už jen n�které  

a p�edevším se s nimi �lov�k setkává v krizových situacích. Slovo krize lze 

definovat jako okamžik, kdy je �lov�k nucen projít n�jakou zm�nou, n�jakou 

                                                
164 Srov. LENCZ, L., K	ÍŽOVÁ, O. Etická výchova, metodický materiál 1. Praha: Luxpress, 2000. 
      s. 94. 
165 Srov. MURO
OVÁ, E. Smrt starého dubu, D�ti a jejich p�edstavy o smrti, Praha: ISV, 2001. 
      s.12 – 14. 
166 Srov. KAUFMANNOVÁ HUBEROVÁ, G. D�ti pot�ebují rituály. Praha: Portál, 1998. s. 9. 
167 KAUFMANNOVÁ HUBEROVÁ, G. D�ti pot�ebují rituály. Praha: Portál, 1998. s. 9. 
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nestandardní situací. V�dom� �i nev�dom� se pak v t�chto situacích lidé obrací  

k rituál�m, které jim pomohou prožít životní úseky, které jsou pro n� obtížné  

a ve kterých neví jak dál. Rituály lidem pomáhají p�ekonat situace, kdy jsou 

ochromeni strachem a cítí se bezmocní, pomáhají jim rozlou�it se s tím,  

co musí opustit. Rituály pro �lov�ka však mohou být i jakousi prevencí  

ke zvládání složitých situací, se kterými se setkává v podstat� již od narození. 

Jsou to nap�íklad: r�st prvních zub�, nemoc vlastní, nebo nemoc sourozence, smrt 

domácího zví�ete �i dokonce blízkého �lena rodiny, potíže ve škole, rivalita mezi 

sourozenci a podobn�.168 Rituály jsou pak d�ležité p�edevším pro d�ti, které 

pot�ebují pevný �ád a pocit sounáležitosti a minimáln� toto mohou získat práv� 

díky tradicím �i rituál�m, které prožívají. Zvyklosti, které se po dlouhá staletí 

p�edávají nej�ast�ji z generace na generaci již od útlého d�tství, pomáhají 

p�edevším d�tem uv�domovat si sama sebe, dávají jim pocit bezpe�í, který v�tšina 

z nich nachází v rodin�, pomáhají jim orientovat se v �ase a podobn�. P�edevším 

malé d�ti mají mnohdy problémy p�ijmout novou situaci, jako je t�eba odchod 

blízké osoby. Práv� v takovéto situaci mohou rituály velice pomoci ke zvládnutí 

nové situace. Záleží pak jen na šikovnosti a schopnosti rodi�� �i vychovatel�, 

vcítit se do dít�te, um�t pochopit a odhalit jeho problém �i strach z n�jaké situace 

a mít dost fantazie �i zkušeností na to, um�t mu pomoci tento problém 

zvládnout.169 D�ti si �asto samy vytvá�í své vlastní rituály, dosp�lí by m�li být 

v tomto ohledu velmi citliví a snažit se pochopit jejich chování a nezakazovat jim 

ho, jen proto, že jim mnohdy p�ipadá nesmyslné. Rituál lze tedy chápat jako 

jakýsi most k vnit�ním duševním vrstvám, kterým do své duše lze p�ivád�t 

pozitivní síly, díky kterým m�že jít �lov�k v�bec dál.170 P�i setkání se smrtí 

blízkého �lov�ka život nabízí chvíli, kdy se každý m�že zastavit a zamyslet se nad 

vlastním životem. K tomuto lidem pomáhají práv� smute�ní rituály. Jsou  

to chvíle, kdy spole�nost dovolí odložit obvyklé zábrany a naplno tak projevit  

                                                
168 Srov. KAUFMANNOVÁ HUBEROVÁ, G. D�ti pot�ebují rituály. Praha: Portál, 1998.  
      s. 10 –12. 
169 Srov. Tamtéž. s. 63 – 69. 
170 Srov. Tamtéž. s. 10. 
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a prožít zármutek a žal.171 Nyní zde bude uveden p�íklad jednoho rituálu, který  

si mohly prožít d�ti, které se setkaly se ztrátou své spoluža�ky. 

 
„ Smrtelná nehoda jedné žákyn� �tvrté t�ídy hluboce zasáhla u�itelku i spolužáky. 

V�tšina d�tí se poprvé dostala do tak blízkého kontaktu se smrtí. Všechny cítily,  

že se jim m�že p�ihodit n�co podobného. Celá t�ída se zú�astnila církevního 

poh�bu a n�kolika písn�mi se rozlou�ila se svou kamarádkou. U�itelka však 

z chování d�tí brzy vypozorovala, že tento rituál nesta�il. D�ti byly hlu�né, 

nervózní a nesoust�ed�né. U�itelka, citlivá a bystrá žena, uspo�ádala proto 

následující rituál: Každé dít� sm�lo nakreslit na tabuli kv�tinu pro zem�elou 

spoluža�ku. Vznikla tak pestrá kytice, která zdobila tabuli celý týden. Každé ráno 

si d�ti navíc zazpívaly oblíbenou písni�ku své kamarádky. Po celý m�síc si také 

ráno zapalovaly sví�ku, která stála na hedvábném ubrusu, obklopena p�knými 

kameny, které d�ti nasbíraly. Tímto zp�sobem nebyla smrt potla�ována a d�ti  

se láskyplným zp�sobem dokázaly s kamarádkou rozlou�it. V této atmosfé�e m�ly 

také odvahu klást otázky o smrti i o tom, co je po ní. U�itelka využila této 

p�íležitosti k osobním rozhovor�m a neváhala se ani vyznat ze své osobní víry.“172    

 
     Toto je dobrý p�íklad toho, jak se d�ti mohou lépe vyrovnat se smrtí a  nau�í  

se vnímat a vyjád�it smutek. 

 
     Obsah této kapitoly nám pomohl uv�domit si, že každá situace v lidském 

život� je individuální a že každý �lov�k m�že prožívat ur�itou situaci zcela 

odlišn�. Dále jsme zd�raznili fakt, že dobrý pedagog se nesnaží pouze p�edat 

obsah svého u�iva, ale má zájem p�edevším o dít� samotné a snaží se mu p�edat 

n�jaké hodnoty a postoje k životu. To naší práci pomohlo v tom, že když  

se �lov�k setká s životní krizí, kterou je nap�íklad práv� smrt blízkého �lov�ka, 

nezáleží mu tolik na ni�em, jako práv� na hodnotách a p�ístupu druhých lidí.  

S tím souvisí i popsaná komunikace a zp�sob naslouchání a rituály, které nám 

pomáhají tyto t�žké situace zvládat.  

                                                
171 Srov. HARISSON, T. Druhá strana smrti, Praha: Návrat dom�, 2003. s. 164. 
172 KAUFMANNOVÁ HUBEROVÁ, G. D�ti pot�ebují rituály. Praha: Portál, 1998. s. 69. 
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7  PRAKTICKÁ �ÁST 
 
 
7.1 ÚVOD PRAKTICKÉ �ÁSTI 
 
 
     Obsah praktické �ásti bude rozd�len na dv� �ásti. První – výzkumná obsahuje 

vyhodnocení rozhovor� s lidmi, kte�í v d�tství prožili smrt n�koho blízkého. 

V této �ásti budou rozhovory zpracovány a vyhodnoceny. Výsledkem výzkumné 

�ásti bude analytický p�íb�h. Náplní druhé �ásti bude návrh pedagogických list�, 

které mohou být ur�eny pro výchovného poradce �i jiného pedagoga. Tyto listy 

budou zpracovány jako prevence pro d�ti, které se se smrtí zatím nesetkaly. Dále 

budou pedagogické listy vypracovány jako návrhy p�ístupu k d�tem, které  

se se smrtí blízkého �lov�ka práv� setkaly. V tomto p�ístupu bude navržena 

pomoc formou rituál�. Z d�vodu vnímání smrti a p�ístupu k ní u d�tí r�zného 

v�ku, budou všechny tyto listy zpracovány samostatn� pro d�ti mladšího školního 

v�ku, pro d�ti st�edního školního v�ku a pro dospívající d�ti.   

     Pro takto pojatou praktickou �ást práce jsem se rozhodla, nebo� ze své 

zkušenosti usuzuji, že je v naší spole�nosti smrt tabuizována a mnoho lidí v�bec 

netuší, jak k ní má p�istupovat, když se s ní setkají. Ve výzkumné �ásti  

se pokusím zjistit, zda se d�tem, které se se smrtí blízkého �lov�ka setkaly, 

dostalo pomoci, která by jim pomohla tuto situaci dostate�n� prožít a vst�ebat. 

Druhá �ást je ur�ena pedagog�m, a to z d�vodu, že ani oni, pravd�podobn� 

mnohdy nev�dí, jak se chovat k takto postiženým d�tem.      

 

     Cílem rozhovor� bylo zjistit p�edevším: 

� jak d�ti prožívají ztrátu blízké osoby 

� jak bylo p�istupováno k d�tem, které se setkaly se smrtí blízkého �lov�ka 

� zda jim byla nabídnuta n�jaká pomoc, jak se lépe se situací vyrovnat 

� zda tuto pomoc d�ti p�ijaly 
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     Z d�vodu vážnosti tohoto tématu jsem se rozhodla provést kvalitativní 

rozhovory s dosp�lými lidmi, kte�í se v d�tském v�ku setkali se smrtí blízkého 

rodinného p�íslušníka. Zam��uji se na skupinu lidí, mezi dvacátým a t�icátým 

rokem, nebo� tito lidé prožili tuto zkušenost zpravidla již p�ed n�kolika lety a mají 

k ní již dostate�n� velký odstup na to, aby byli schopni o ní otev�en� mluvit. 

Zárove� v��ím, že tento odstup není tak velký, aby si lidé nepamatovali  

na události, pocity a prožitky, které v té dob� m�li. Po�et respondent� byl 

stanoven na deset. Domnívám se, že toto �íslo je dosta�ující vzhledem k tématu  

a metod� výzkumu.  

     Pro získání respondent� jsem zvolila metodu dotazování, které jsem 

provád�la u mých známých a kamarád�. O n�kterých jsem sama v�d�la,  

že se se smrtí v d�tství setkali. Dále jsem zjiš�ovala, zda moji kamarádi neznají 

n�koho, kdo by v d�tství blízkou osobu ztratil. Rozhovory jsem tedy provád�la 

s lidmi, o kterých jsem já sama v�d�la, že n�koho blízkého ztratili, nebo s lidmi, 

které mi zprost�edkovali moji p�átelé.   

     Vyhodnocování výzkumu bude provedeno pomocí otev�eného kódování 

s využitím metody „papír a tužka“. Jejím cílem je zakódovat veškerý text  

do „kód�“ které jsou jakýmsi zevšeobecn�ním toho, co respondenti ve svých 

rozhovorech sd�lili. Po vytvo�ení t�chto kód�  bude provedena kategorizace,  

ve které bude vytvo�eno n�kolik kategorií, pod které budou jednotlivé kódy 

za�azeny. Kódy budou seskupovány do kategorií podle podobností a souvislostí, 

které se mezi nimi nacházejí. Jsou to tedy vždy kódy p�íslušející ke stejnému jevu. 

N�které vnit�ní obsahy zvolených kategorií budou dle pot�eby dále �len�ny. 

Výsledkem tohoto procesu bude sepsání analytického p�íb�hu.173  

 

     Považuji za svou povinnost, uvést zde skute�nost, že p�i provád�ní rozhovor� 

jsem se vlastní chybou dopustila omylu a provedené rozhovory jsem 

nezaznamenávala do mediální podoby. Myln� jsem se domnívala, že posta�í, 

budu-li si d�lat poznámky o výpov�dích, ze kterých pak bude provedeno 

                                                
173 Srov. ŠVA	Í�EK, R., ŠE�OVÁ, K et al. Kvalitativní výzkum v pedagogických v�dách. Praha: 
      Portál, 2007. s. 207 – 254. 
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vyhodnocení rozhovor�. Z �asových d�vod� a z ohleduplnosti k lidem, kte�í byli 

ochotni se mnou rozhovory uskute�nit, jsem již necht�la osobní rozhovory 

provád�t podruhé. Rozhodla jsem se, že oslovím podruhé ty samé lidi, avšak 

jejich sd�lení si nechám napsat jimi samými, tedy již bez mé p�ítomnosti. 

Respondenti byli požádáni, aby odpov�d�li na stejné otázky, které byly pokládány 

v p�edešlém rozhovoru. Své vypráv�ní m�li rozd�lili do t�í �ástí. První �ást m�la 

obsahovat informace o samotné události, a o pr�b�hu prvního dne, kdy se o smrti 

blízké osoby dozv�d�li. Ve druhé �ásti m�li popsat pomoc, které se jim dostalo. 

M�li popsat, jakým zp�sobem tuto pomoc vnímali a zda ji p�ijali. T�etí �ást m�la 

být výpov�dí o vztazích v rodin�, o tom, jak tato událost zm�nila je samotné  

�i jejich rodiny. Také zde m�li respondenti popsat, jak vnímají smrt s odstupem 

�asu a zda je tato událost vid�ná s odstupem dokázala n�jak obohatit.     

      

     Kódy, které byly získány z provedených rozhovor� byly rozd�leny do t�í 

kategorií, které se daly logicky vygenerovat i z odpov�dí respondent�. Jsou to: 

 

1. Den „D“ 

2. Pomoc od okolí v dalších dnech 

3. Událost vid�ná s odstupem 

 

     Tyto kategorie jsou obecn� složkami postoj�, které �lov�k zaujímá ve vývoji 

vyrovnávání se se smrtí blízké osoby. Je to složka emocionální, složka jednání  

a složka rozumová. Respondenti ve svých výpov�dích popsali tyto t�i složky 

postoj�, které p�evažovali v r�zných fázích tohoto procesu.  

     Den „D“ je spojen s p�evažujícím popisem emocí a s p�esným vybavením 

jednání, které respondenti provád�li. Další dny jsou spojeny p�edevším s popisem 

jednání okolí, ale i vlastních zm�n jednání. Ve t�etí kategorii nastupuje složka 

rozumová a výpov�di respondent� sm��ují k formulaci nového celistvého postoje.  
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     Každá z t�chto kategorií byla dále roz�len�na na n�kolik podkategorií. Toto 

další roz�len�ní záleželo na množství informací, které jednotlivé kategorie 

obsahovaly.   

 

ad 1. POCITY, �INNOSTI, CO D�TI NEJVÍCE POT	EBOVALY 

ad 2. DRUH POMOCI, KDO NABÍZEL, CO D�TI OCENILY, REAKCE 

         POSTIŽENÉHO 

ad 3. KDE VIDÍ ZM�NY S ODSTUPEM �ASU, SOU�ASNÝ POHLED NA 

SMRT 

 

     Kategorie tedy byly utvo�eny tak, aby mapovaly výpov�di respondent�, které 

zachycují událost od okamžiku sd�lení, až po sou�asnost. 

 

  

7.2  ANALYTICKÝ P�ÍB�H 

 

     Z provedeného výzkumu lze tedy usuzovat, že dít�, které se setká se smrtí 

blízké osoby, m�že prožívat v té chvíli nejr�zn�jší pocity. V�tšina t�chto pocit� 

bude mít pravd�podobn� záporný charakter. Dít� m�že poci�ovat samotu, 

prázdno: „M�la jsem temno v hlav�.“ a smutek. Dále strach: „I m� napadalo, kdo 

se o m� bude starat, t�eba mi plést cop…“, „Hrozn� jsem se totiž toho, co p�ijde 

dál, bála.“, stud, zlost: „Za�ala jsem na ni k�i�et, co to �íká za nesmysly…“,„Když 

mi to �ekla, k�i�ela jsem a plakala.“,  zmatek: „…v�bec jsem si to nemohla v hlav� 

srovnat…za�aly m� napadat úpln� nesmyslné myšlenky…“, úzkost: „Když �lov�k 

vidí ta místa, v�ci, které má spojené s mamkou…“, také m�že cítit tíhu a lítost. 

Jindy m�že dít� prožívat bolest, nebo šok: „…v�ešt�ly jsme se sestrou  

na maminku, která p�ib�hla z koupelny…“, „…p�ib�hla za mnou a vyd�šená  

na m� vyhrkla, že je ta�ka mrtvej.“ neúnosnost, neskute�nost �i  nepochopení: 

„Moc jsem nechápala co se stalo, všude byl najednou takový zmatek.“ N�kdy 

m�že skute�nost popírat: „Stále jsem si �íkala, že došlo ur�it� k omylu“, „Necht�l 

jsem si p�iznat, že mamka odchází…“, „Zdálo se nám to jako zlý vtip.“ Dále m�že 
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prožívat nejistotu, nespravedlnost: „Pro� si vzala ta�ku, když nás m�l rád a byl 

hodný…“, bezradnost: „Nev�d�la jsem co mám d�lat.“, p�ekvapení: „…myslel 

jsem si, že jsem na to p�ipravený, možná, že �áste�n� i ano, ale ten holý fakt,  

že už nežije, je stejn� ne�ekaný, jako zp�tná rána po výst�elu z pušky. �lov�k  

s ní po�ítá, ale p�esto p�ekvapí a škubne.“. M�že se stát, že bude dít� prožívat 

nechu� n�co d�lat, únavu �i vy�erpání, nebo pocit viny: „…že je to moje vina.  

Já cht�la, aby byl ta�ka v práci.“ Je však možné, že bude prožívat také pocity 

s kladným nábojem, a to nap�íklad úlevu: „Kone�n�, má to za sebou, nebude  

se trápit.“, ohleduplnost a state�nost: „Dosp�lí kolem m� byli smutní, cht�la jsem 

je povzbudit, že to zvládneme.“, „…cht�la jsem to zvládnout sama. �íkala jsem si, 

že já jsem te� ta dosp�lá a budu se tak chovat.“ M�že nastat situace, kdy dít� 

bude prožívat i emoce neutrální, nap�íklad o�ekávání a soucit. N�kdy m�že být 

moment ztráty tak p�ekvapující, že dít� m�že být ur�itý �as naprosto bez projevu 

emocí: „Skoro jsem ani nebre�ela…“, „Babi�ka (tátova máma) tehdy �ekla,  

že jsem asi nem�l tátu rád, když jsem ani nebre�el.“ 

     Když odezní první vlna ohromení ze samotné události, m�že dít� vykonávat 

n�kterou z t�chto �inností. Mohou to být ak�ní �innosti jako út�k: „…utekla jsem 

ven a chodila po vesnici…“, „Nakonec jsem utekla pry�.“, volno�asové sportovní 

závody �i toulky: „Vyrazil jsem do blízkého lesa a celé odpoledne strávil tam…“, 

„…toulal jsem se okolo zámecký zahrady, docela dlouho i b�žel…“ Dále  

se u dít�te mohou vyskytovat emocionální �innosti jako nap�íklad plá�, objetí, 

zpytování sv�domí, psaní deníku: „…psal jsem si deník, tam jsem n�co napsal.“ 

Dále to m�že být sn�ní: „…o samot� m� to vedlo ke vzpomínání…“, „�asto  

si p�edstavuju, jaké by to bylo, kdyby babi�ka ješt� žila.“ rozmlouvání s mrtvým: 

„…v duchu i polohlasn� jsem s ní mluvil“. N�kdy se dít� m�že snažit stát 

neviditelným a nep�ekážet, uzav�ít se do sebe, nebo m�že mít pot�ebu být samo.    

     Smi�ování se se smrtí u d�tí probíhá formou procesu, který se r�zn� vyvíjí. 

Dít� prožívající tuto situaci m�že postrádat pot�ebu komunikace, pot�ebu se sv��it 

se svými pocity. Jindy zas m�že postrádat nad�j �i bezpe�í: „…mít alespo	  

na chvíli pocit, že se to nestane i mamce a rodin�. Bála jsem se, že um�ou taky.“ 

M�že mít ale pot�ebu vysv�tlení situace, pochopení smyslu události: „Pot�ebovala 
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jsem vysv�tlit, že se musím snažit, že všechno neskon�ilo, že „život jde dál.“ 

Každá zát�žová situace je velmi náro�ná na lidský organismus. Z toho vyplývá,  

že takto postižené dít� m�že pot�ebovat více spánku, samoty: „Nejvíc by mi asi 

pomohlo, kdybych do té školy nemusela v�bec chodit.“ a klidu.  

     Tomuto dít�ti mohou být nabídnuty r�zné druhy pomoci. Pomoc m�že dít� 

vnímat jako pomoc p�ímou – komunikaci, rozhovory: „Paní u�itelka si m� ten den 

vzala do kabinetu a povídala si se mnou.“ Dále mu mohou být nabídnuty 

minirozhovory, m�že mu být poslán dopis: „ O Vánocích ( 2 m�síce po mam�in� 

smrti) mi poslal dopis plný vtipných obrázk� s anglickým textem.“, slovní 

povzbuzení, rady: „Taky m� pozd�ji upozornil, že se vlny smutku budou vracet 

celý život, jen v r�zné intenzit� a �etnosti. Má pravdu…“ N�kdy m�že být dít�ti 

nabídnuta pomoc formou rituálu: „Darem mi byla spole�ná mše svatá za duše 

v o�istci, na duši�ky, kde se krom jiných modlilo i za tátu.“ Také se dít� m�že 

setkat s pomocí, která je projevována pouze v náznacích, tedy nep�ímo  

– rozptýlení, ohleduplnost, sd�lení svého p�íb�hu: „�ekla mi n�co o svých 

problémech…“ Jiná forma nep�ímé pomoci m�že být vid�na v zájmu o situaci, 

sd�lení svého p�íkladu ze života: „�asto vypráv�l o svém d�tství. Rodi�e mu 

zem�eli, když byl ješt� kluk.“ Mohou mu být poskytnuty r�zné úlevy, nap�íklad  

ve škole, opora, všímavost, vnímavost, podpora, nasm�rování �i informování 

spolužák� o situaci: „Po prázdninách po p�ivítání v lavicích, �ekla t�ídní 

spolužák�m, že to mám te� t�žké, že na m� mají být hodní. To mi pomohlo v tom, 

že jsem nemusela nic „vysv�tlovat“, pouze jeden spolužák se zeptal, co se stalo, 

odpov�d�la jsem a on to �ekl ostatním. To mi pomohlo asi nejvíc, že jsem každému 

na potkání nemusela vysv�tlovat, co se u nás stalo..“ Dalším druhem pomoci,  

se kterou se m�že dít� setkat je finan�ní pomoc: „…protože mi p�isp�li, aniž bych 

n�kde n�koho žádal, na vým�nný (asi 5 dn�) pobyt ve Francii, z n�jakého z�ejm� 

sociálního fondu…“, „Nejstarší bráška nám pomáhal a teta podporovala finan�n� 

na studiích…“ N�kdy se však dít� m�že setkat také s absencí pomoci, kterou bude  

o�ekávat: „Ona se o to nezajímala, na nic se m� neptala, ale všichni ve škole  

to v�d�li…“, „…nikdo se mnou o tom ve škole nemluvil a myslím, že by bylo lepší, 
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kdyby n�kdo p�išel.“, „Necítila jsem tehdy od u�itel� žádnou pomoc…“, „Ve škole 

se o tom se mnou nikdo nebavil a to mi chyb�lo.“ 

     Veškeré výše popisované druhy pomoci m�že dít� o�ekávat p�edevším  

od svých nejbližších – rodiny, p�íbuzných nebo nejlepších p�átel. Další, 

pedagogické pomoci se mu m�že dostat od pedagog�, vychovatel�: „Akorát  

na intru, asi po p�ti letech, byla jedna vychovatelka, která se o tom se mnou 

bavila. Hodn� jsem v tý dob� bre�ela a ona si toho všimla.“, „…po babi��in� 

smrti jsem jela na d�tský tábor…pamatuji si, že jedna vedoucí si tam se mnou  

o tom povídala.“, nebo p�ímo od školy jako instituce. Další pomoc m�že být dít�ti 

poskytnuta od kamarád�, kn�ze: „Jednou jeden kn�z (Vendelín Zboro	), který  

ji znal mi �ekl, že se za mamku modlil a že je p�esv�d�en, že je v Božím 

království.“, „D�lal jsem spoustu mimoškolních aktivit s P. Hurníkem  

– salesiánským kn�zem.“  �i léka�e: „Dostali jsme injekci na uklidn�ní…léka� byl 

u nás doma v obýváku, než p�išla babi�ka s d�dou…a než jsme se trochu 

uklidnili.“ Jindy od psychologa �i soused�: „…n�jaké sousedky nabídly, že nás 

pohlídají, když z rodiny nikdo jiný nebude moct.“   

     Dít�, které se ocitne v takto tíživé situaci m�že ocenit jednak projevy 

pochopení – zájem, ú�ast, út�chu, spole�nost, blízkost, rozptýlení: „Cht�li  

mi pomáhat, po�ád m� „tahali“ ven.“, vzpomínání, povzbuzení, v�elost kamarád� 

a jejich kladný p�ístup. Dále si také m�že vážit citlivosti v podob� lidskosti, 

p�irozenosti, ohleduplnosti a „normálnosti“: „Normální p�ístup…n�co jako „život 

jde dál“, nic zvláštního.“ N�kdy m�že dít� ocenit i takzvané „ponechání osudu“, 

tedy samotu, diskrétnost a nep�ehán�ní pé�e.    

     Dít� však také nemusí ocenit nabízenou pomoc a m�že reagovat obranným 

zp�sobem: „Když se n�kdo zeptal, v�d�la jsem, že bych za�ala bre�et, tak jsem  

se hovor�m na toto téma vyhýbala.“ Dále se to u n�j m�že projevit nap�íklad 

špatnými pocity z nadm�rného zájmu. Jindy zas dít� nemusí chtít zvýhod�ování, 

nemusí chtít komunikovat o svých problémech a pocitech a pokud se s ním o tom 

n�kdo bude snažit mluvit, tuto komunikaci nebude chtít p�ijmout a m�že  

se uzav�ít do sebe: „Všichni mi nabízeli pomoc jen formou rozhovoru. M� se o tom 

necht�lo mluvit, proto jsem ji nikdy nep�ijala.“ N�kdy m�že dít� na situaci ztráty 
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reagovat také lajdavostí: „…která za m� žehlila pr�švihy ve škole, které jsem 

za�ala d�lat (neomluvené hodiny, prosp�ch)“ a rezignace: „Když mi došlo,  

co se stalo, za�ala jsem na všechno kašlat, bylo mi všechno jedno a hodn� jsem  

se zhoršila ve škole.“  

     Jak praví staré �eské p�ísloví: „�as všechno zahojí“ a tak lze p�edpokládat,  

že i dít�, které prožije již v d�tství tuto smutnou událost, bude se s n�kolikaletým 

odstupem na situaci dívat jinak. Dít� pak m�že vnímat celou situaci jako zm�nu, 

kterou m�že pozorovat jednak u sebe, jako zm�nu v samostatnosti �i osobní 

vysp�losti: „…jen jsem musela ledasco pochopit d�ív, než moji vrstevníci.“ Dále  

zm�nu odolnosti: „Už m� od té doby žádná smrt hloub�ji nezasáhla…“, 

charakteru: „Kdyby otec nezem�el, byla bych ur�it� š�astn�jší, ale dalo  

mi to n�které charakterové rysy, na které jsem hrdá.“, síly: „…díky tomu v��ím  

na osud a jsem schopna vyrovnat se v život� se situacemi, kdy se mi neda�í, jak 

bych cht�la.“ M�že u n�j dojít ke zm�n� hodnot: „Dokud �lov�k o n�co nep�ijde, 

nemá šanci zjistit, jaké je to bez toho…“, rodinných pout a zm�nu v citlivosti: 

„Když mám n�koho ráda, dávám mu to najevo, protože jsem si v�doma toho,  

že nikdy nem�žeš v�d�t, kdy tady ten �lov�k nebude.“, v zodpov�dnosti: 

„…postupn� jsem si uv�domoval zodpov�dnost za každou chvíli svého života.“ 

Dít� se m�že stát více state�ným, více a rychleji vysp�t a zocelit se, ale také m�že 

do jisté míry otup�t. M�že se u n�j zm�nit zp�sob dospívání, zdokonalení empatií, 

sblížení, vnímání, m�že dojít ke zm�n� v poko�e, ve vývoji osobnosti a zm�n�  

ve zkušenosti, kterou již má se smrtí blízkého �lov�ka: „Zkušenost smrti, kterou 

mám je pro m� cenná. Byla drahá a t�žká…P�iznám se ale, že za život mamky zp�t 

bych ji okamžit� vym�nil.“ Dále m�že dít� pozorovat zm�ny vztahující  

se k rodin�. Tato událost m�že zm�nit funkce rodiny: „Naši rodinu tato událost 

zm�nila dost zásadn�, protože jsme p�estali být rodina a trvalo moc dlouho,  

než jsme se jí zase stali.“ M�že se stát, že se bude muset nau�it starat  

o domácnost, zastávat nové domácí práce, že se zm�ní role v rodin�: „Roli 

„hospodyn�“ p�evzala sestra.“, do rodiny mohou p�ijít noví �lenové:  

„…na podzim m�l ta�ka novou paní, která se o nás m�la starat místo 

mamky…nem�la jsem ji ráda, zmizelo u ní spoustu našich fotek a památek  
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po mamce…byla jsem neš�astná, ale nemohla jsem v�bec nic d�lat, abych  

to zm�nila…našt�stí prozíravá babi�ka op�t zasáhla a díky inzerátu nám sehnala 

mamku se vším všudy…do roka jsme m�li novou mamku, která je pro m� skute�n� 

mamka.“, „S ta�kou jsme m�li vztah dobrý, ale ten si našel novou ženu…“, 

„Ta�kovi se narodil ješt� jeden syn, náš nevlastní brácha.“ Zm�nit se m�že 

vedení domácnosti, dít�ti m�že p�ibýt více práce, pokud rodina ztratí matku, m�že 

dít� pozorovat ur�ité zm�ny u otce. M�že to být nap�íklad jeho v�tší starostlivost: 

„Za�al se o nás více zajímat a omezil trochu svou pracovní �innost.“ a zlepšení 

jeho p�ístupu v pe�ování o d�ti. Zm�nit se m�že celkový životní styl rodiny, 

atmosféra: „…totáln� to zm�nilo domácí prost�edí.“, „Nedá se to popsat, prost�  

je to bez jednoho z rodi�� úpln� jiné.“ Zm�nit se m�že i komunikace v rodin�  

a nejr�zn�jší rodinné rituály: „…už nebylo setkávání p�i oslavách narozenin  

a svátk� doma, kde to mamka pro oslavence p�ipravovala…“ Dít� m�že 

zaznamenat též zm�ny v duchovním život�. M�že dojít k posílení jeho víry, 

nad�je, m�že poci�ovat smrt blízké osoby jako výzvu žít lépe, zm�nit se m�že 

uvažování o smrti a náhled na dávání a dostávání: „�ím je v�tší ztráta, tím  

se otvírá v�tší a bohatší nalezišt� „zisk�“ Možná to zní bezcitn�, ale myslím si,  

že když �lov�k dokáže zpracovat nep�íjemné životní zkušenosti, dokáže se z nich 

obohatit, m�že tím obohatit i druhé a p�idá mu to jakýsi nadhled nad životem“. 

     Dít� m�že na konci tohoto vývoje zaujmout r�zný postoj ke smrti. Jednak 

m�že dít� dosp�t k pohledu transcendentálnímu, kdy m�že vnímat smrt jako 

p�echod: „Smrt vnímám jako p�echod z života k životu.“, „Smrt vnímá jako 

nep�íjemný p�echod z tohoto sv�ta do života po smrti.“, „…p�echod k v��nému 

životu �i k v��né smrti, tedy jako nad�ji a hr�zu.“ nad�ji: „…�lov�k je ve v��né 

radosti u Boha.“, „ víru a o�ekávání. Jindy se zas m�že na smrt „t�šit“: „T�ším  

se na ni, jako na chvíli setkání se se skrytým Bohem tvá�í v tvá�.“, nebo ji m�že 

vnímat jako cestu k Bohu a vyrovnanost. N�kdy m�že vnímat dít� smrt reáln�,  

a to jako nutnost, samoz�ejmost, sou�ást života, ne negativní p�ístup: „M�j vlastní 

pohled na smrt je ur�en mou vírou, díky níž lze na smrt nahlížet pozitivn�, alespo	 

v tom smyslu, že �lov�k je ve v��né radosti u Boha.“ �i smí�ení: „Už to beru tak 

n�jak jinak, jako že se to prost� d�je a že to tak musí být.“ M�že ji vnímat také 
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jako jistotu, nebo bezbolestný stav: „Že už je nic netrápí“. Také m�že dít� vnímat 

smrt jako nespravedlnost, ztrátu, strach a tabu: „Smrt je prost� tabu, tak jak byl 

p�ed sto lety sex.“, komerci �i byznys.        

 

 

7.3  DISKUSE 

 

     V diskusi budou porovnány nejvýznamn�jší body, vybrané z výsledk� 

výzkumu. Porovnány budou s literaturou, která je op�rným bodem v teoretické 

�ásti této práce. Budou to pocity, které dotazovaní popsali a zm�ny, které 

zaznamenali v souvislosti s událostí. Dále pomoc, kterou respondenti popsali. 

     Na základ� kódování v provedeném výzkumu bylo zjišt�no množství pocit�, 

které prožívají d�ti, které se setkají se smrtí blízkého �lov�ka. Ve své knize „Jak 

zvládat depresi“ Jaro K�ivohlavý uvádí, že pocity a zp�sob prožívání jsou  

u každého �lov�ka jinak silné. D�kazem toho je i provedený výzkum. Všechny 

d�ti prožívaly v souvislosti s úmrtím velmi intenzivní pocity. I když n�které 

pocity se u v�tšiny d�tí shodovaly, žádné z d�tí neprožívalo naprosto totožné 

pocity a každé dít� je také prožívalo s jinou intenzitou. Jak lze vy�íst z teoretické 

�ásti této práce, Kubí�ková uvádí jako možné pocity p�i truchlení smutek, úzkost, 

bezradnost, beznad�j, samotu a plá�. Lindemann zase popisuje jako p�íznaky 

akutního žalu neskute�nost, bezú�elnost, neschopnost dodržovat b�žné denní 

�innosti, pocity viny a nep�átelství. Provedený výzkum dokazuje, že respondenti 

se skute�n� v souvislosti se ztrátou s v�tšinou t�chto pocit� setkali. Jak dále 

popisuje Kubí�ková, p�i ztrát� blízkého �lov�ka velmi záleží na vztahu, který 

k n�mu dít� m�lo. K�ivohlavý k tomu dodává, že �ím více byla tato osoba 

milována, tím hlubší je smutek, který se po jejím odchodu dostavuje. Ze dvanácti 

oslovených respondent�, jedenáct z nich ztratilo otce �i matku. Poslední 

respondent popisuje ztrátu prarodi�e. Všichni dotazovaní však ve svých 

výpov�dích popisují sv�j vztah k zem�elému jako kladný. Jedenáct respondent� 

popisuje, p�i vzpomínkách na zem�elého, jen jeho kladné vlastnosti. Pouze jeden 

respondent ve své výpov�di nazna�uje, že každý �lov�k má dobré i špatné 
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vlastnosti. Z �ehož plyne, že si reáln� uv�domuje všechny povahové rysy  

a vlastnosti zem�elého. DiGiulio a Kranzová dále píší, že p�i ztrát� jednoho 

z rodi�� m�že nastat v rodin� mnoho zm�n. Že ztráta rodi�e je pro dít� 

nejzásadn�jší a že díky ní mohou nastat problémy p�i zvládání b�žných záležitostí. 

Z provedeného výzkumu vyplývá, že skute�n� rodiny, které se setkají se ztrátou 

jednoho z rodi�� procházejí mnohými zm�nami. Respondenti popisují  

v souvislosti se ztrátou jednoho rodi�e zm�ny, které vid�li v té dob� kladn�.  

Je to lepší komunikace a vztah se zbývajícím rodi�em, vnímání a uv�domování  

si sociálních rolí v rodin� a pozitivn�jší vztahy s ostatními �leny rodiny. �asto 

došlo k vytvo�ení siln�jšího pouta mezi zbylými rodinnými �leny a k v�tší 

blízkosti. Tato situace p�inesla  také mnoho zm�n k horšímu. Byla to nap�íklad 

zm�na rituál�, kdy se již doma nekonaly rodinné oslavy, protože je nem�l kdo 

p�ipravovat, dále v n�kterých rodinách p�ibyli nové �lenové, na které si d�ti  

špatn� zvykaly. P�ibylo v rodin� více práce pro jednotlivé �leny, starosti  

o domácnost, zm�nila se funkce rodiny. N�kdy dokonce rodina p�estala zcela plnit 

funkci rodiny a d�ti si musely zvykat na nové role, které pro n� nebyly vždy 

snadné. Jmenovaní auto�i dále píší o tom, že dospívající mohou prožívat 

nep�íjemné pocity díky složitosti samotného období dospívání. N�kte�í 

respondenti, kte�í prožili tuto ztrátu v období dospívání, skute�n� popisují 

problemati�t�jší vyrovnávání se s událostí, než d�ti v mladším v�ku. Ve svých 

výpov�dích doslova vyjad�ují skute�nost, že ztráta rodi�e p�išla ve složitém 

životním období, kdy m�li sami se sebou problémy. V období, kdy �ešili vývoj 

své osobnosti, pocity a myšlenky spojené s obdobím dospívání. 

     Chce-li �lov�k pomoci jedinci nacházejícímu se v této situaci, m�l by být jak 

píše K�ivohlavý p�edevším otev�ený a empatický. M�l by se snažit co nejlépe 

pochopit jeho pocity i celou situaci. Respondenti v provedeném výzkumu oce�ují 

podobné projevy. Jsou to: ú�ast, zájem, lidskost, p�irozenost, ohleduplnost, 

„normálnost“, blízkost, út�chu, povzbuzení, v�elost. DiGiulio a Kranzová píší  

o možných druzích pomoci. Uvádí pomoc od rodiny, p�átel, p�íbuzných, v��ících 

z farnosti, kn�ze, pedagog�, vychovatel�, �i pomoc odbornou, nap�íklad 

psychologickou. Všechny tyto druhy pomoci se objevily v provedeném výzkumu. 
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Navíc byla v jedné výpov�di popsána ješt� pomoc od léka�e, který p�išel smrt 

rodinného p�íslušníka oznámit. Poskytl poz�stalým zklid�ující injekci a z�stal  

s rodinou, dokud se její �lenové alespo� trochu neuklidnili. Nejv�tší oporu  

a pomoc poskytovala u v�tšiny dotazovaných rodina. Svatošová však píše,  

že nejbližší �lenové rodiny to nemají v�bec jednoduché. Sami jsou zran�ni bolestí 

ze ztráty a ješt� musí dávat oporu druhým. P�esn� tento post�eh popisují  

i respondenti v tomto výzkumu. Popisují, že poz�stalý rodi� m�l sám co d�lat 

s tím, aby situaci zvládl, p�esto se však snažil darovat podporu svým d�tem. Další 

pomoc p�išla formou p�ímého �i nep�ímého zájmu ze školy, dokonce  

i od vychovatel�. N�kte�í respondenti uvád�jí i pomoc kn�ze a také rozhovor 

s psychologem. Žádný z dotazovaných nevyhledal žádnou jinou pomoc, než která 

mu byla nabídnuta.               

 

 

7.4  ZÁV�R VÝZKUMU 

 
     Vzhledem k tématu a metod� vyhodnocování rozhovor�, byl stanoven po�et 

respondent� na deset. I p�es po�áte�ní obtíže s vyhledáváním respondent�, bylo 

nakonec deseti dotazovaných dosaženo.  

     P�i shán�ní respondent� bylo nejt�žší sehnat lidi, kte�í se se smrtí setkali 

v d�tství. N�kolik lidí, o kterých jsem se dozv�d�la, že ztratili blízkou osobu, 

prožili tuto událost již v ranné dosp�losti. Z tohoto d�vodu jsem je nemohla použít 

pro sv�j výzkum. P�i prosb� o rozhovor jsem se p�evážn� setkala se vst�ícným 

p�ístupem. Pouze jeden �lov�k mi odmítl rozhovor poskytnout. Další dva lidé byli 

ochotni se mnou uskute�nit rozhovor, ale sepsání písemného rozhovoru jsem  

od nich do stanoveného termínu již neobdržela. Byla jsem tedy nucena sehnat jiné 

lidi, kte�í by byli ochotni mi pomoci. To se mi poda�ilo.  

     N�kolik dní p�ed dokon�ením práce jsem však ne�ekan� obdržela zmín�né dva 

rozhovory, se kterými jsem již nepo�ítala. I p�es jejich pom�rnou stru�nost byly 

nakonec do práce za�azeny. Jednak z d�vodu vd��nosti za ochotu lidí, kte�í  

mi je zaslali a pak také proto, že každý rozhovor je autentický, jedine�ný  
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a zajímavý. Navíc v t�chto dvou rozhovorech byly popsány skute�nosti, které 

nepopsal nikdo ze všech prvních deseti respondent�. Tyto rozhovory tedy práci 

jen obohatily. Kone�né �íslo všech rozhovor� je tedy dvanáct.  

     Díky provedenému výzkumu je možné odpov�d�t na vyty�ené otázky. 

Z rozhovor� bylo zjišt�no, že �lov�k nacházející se v této situaci m�že prožívat 

tuto situaci r�zným zp�sobem. N�které d�ti se spíše uzav�ou do sebe, jiné naopak 

mají pot�ebu se sv��ovat a vypovídat. Všichni respondenti vypov�d�li, že jim byl 

nabídnut alespo� n�jaký druh pomoci. Nap�íklad pomoc v rodin�, ve škole, 

od nejbližších p�átel, pomoc kn�ze �i psychologa. N�které d�ti byly rády, když 

jim byla nap�íklad ve škole pomoc, alespo� rozhovorem, nabídnuta. Jiné d�ti zase 

striktn� odmítaly jakýkoli zájem, rozhovor i pomoc formou úlev p�i výuce. 

Z výzkumu je dále z�ejmé, že s odstupem �asu se d�ti dokáží se smrtí blízkého 

�lov�ka vícemén� vyrovnat. Tato událost v nich ale zpravidla zanechává stopy, 

které v nich z�stávají do konce života. D�ti, které prošly touto zkušeností, 

ji popisují jako n�co, z �eho lze �erpat. I když jim tato událost vzala milovaného 

�lov�ka, s odstupem n�kolika let jsou s ní smí�eni. Tito lidé m� p�esv�d�ili,  

že dokázali na�erpat ze situace maximum toho pozitivního. Tato situace  

je zm�nila zpravidla v tom, že jsou siln�jší, odoln�jší, samostatn�jší a dovedou 

brát život tak jak jde. Rozhovory s t�mito lidmi m� obohatily a vzbudily ve mn� 

nejen soucit, ale p�edevším obdiv k jejich pohledu na život a jejich chuti  

do života. 

     V teoretické �ásti je kapitola 6.4. zam��ena na pedagogickou pomoc. Popisuje 

pomoc formou rozhovoru a naslouchání podle K�ivohlavého. Ze všech deseti 

respondent� však pouze jeden jediný popsal pomoc, která by se uskute�nila 

formou rituálu. Kapitola 6.6. teoretické �ásti, popisuje d�ležitost rituál� v život� 

�lov�ka. Popisuje vhodnost rituál� práv� v krizových situacích, kterou ztráta 

blízké osoby bezesporu je. Z d�vodu, že rituál oslovuje ve své symboli�nosti 

p�edevším citovou složku osobnosti �lov�ka a odehrává se formou symbolického 

jednání, je p�esn� tím, co m�že �lov�ku v této t�žké situaci pomoci. Svou funkci 

navíc m�že plnit beze slov, nebo jen s minimem verbálního vyjad�ování. 
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7.5  NÁVRH PEDAGOGICKÉHO LISTU 
 
 
     P�i práci s d�tmi musíme mít vždy na v�domí, že d�ti uvažují o smrti jinak,  

než dosp�lí. Vidí zkrátka celý sv�t „o�ima dít�te“ a na to nesmíme v žádném 

p�ípad� zapomínat. V prevenci sou�asné doby bude možná nejt�žším úkolem 

odstran�ní pon�kud nejistého vztahu lidí ke smrti, kdy smrt „je i není“ tabu. 

Pokud však zvládneme tento úkol, bude pak mnohem snazší jednat jak s d�tmi, 

které n�koho blízkého ztratily, tak s d�tmi, které m�že tato zkušenost teprve 

potkat.174  

     Pokud se pedagog ocitne v situaci, kdy má ve t�íd� dít�, kterému zem�el n�kdo 

blízký, �eká ho možná nelehký úkol. Pedagog by nem�l d�lat, že se ho tato situace 

netýká, ale m�l by se snažit dít�ti pomoci n�jak situaci zvládnout, prožít  

a vst�ebat. Jak již bylo zmín�no v kapitole 6.6 (Rituály spojené se smrtí), velmi 

dobrým zp�sobem, jak procházet náro�nými životními situacemi je práv� využití 

rituál�. Proto i zde budou navrhnuty p�íklady rituál�, které m�že pedagog d�tem 

nabídnout.  Tyto rituály, které zde budou popsány, však musí být vždy založeny  

na dobrovolnosti všech d�tí, které se jich ú�astní. Nikdo tedy nesmí být k tomuto 

zp�sobu nucen. Je však velmi pravd�podobné, že d�ti rády tuto nabídku p�ijmou, 

nebo� jednak to pro n� bude zkušenost prožít n�co nového a pak tyto rituály 

mohou pomoci nejen dít�ti, které se setkalo se smrtí, ale i ostatním d�tem ve t�íd�. 

Tyto d�ti �asto nev�dí, jak se mají k takto „postiženému“ dít�ti chovat a rituál jim 

m�že otev�ít cestu, jak s ním navázat kontakt a tak neztratit p�átelství s tímto 

kamarádem.  

     U�itel by se m�l však vždy nejd�ív domluvit s daným dít�tem, zda  

s provedením rituálu bude souhlasit. Popsat mu p�esn� o co jde a dohodnout s ním 

zp�sob, jak jej vykonat. Teprve, pokud bude dít� souhlasit, m�že tuto možnost 

nabídnout ostatním d�tem ve t�íd�. T�mto d�tem je t�eba nejprve �íci,  

co jejich spolužáka potkalo, aby v�d�ly, pro� se t�eba jeho chování v poslední 

dob� zm�nilo, nebo pro� nebyl pár dní ve škole. Dále by jim m�l u�itel dob�e 

                                                
174 Srov. REICHLIN, G., WINKLER, C. Výchova d�tí 1000+1 rada pro každou situaci. Brno: 
     Computer Press, 2007. s. 141. 
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popsat a vysv�tlit pr�b�h rituálu, který jim nabízí, aby d�ti v�d�ly, co p�esn�  

je �eká. D�ti by m�ly v�d�t, v �em podstata rituálu spo�ívá a také to, že svou 

ú�astí na n�m mohou vyjád�it jakési spolusdílení, blízkost, podporu a p�átelství 

tomuto spolužákovi.  Nakonec se domluví místo a �as, kde se d�ti sejdou. 

     Pro jakoukoli �innost, týkající se smrti blízké osoby by m�ly být d�ti 

motivovány, ale musí ji sami chtít d�lat a brát ji vážn�. N�které d�ti se mohou 

v situaci, kdy n�koho ztratily, uzav�ít a nemají chu� d�lat žádné rituály a podobné 

v�ci. Tato jejich volba by m�la být v každém p�ípad� pedagogem akceptována.     

     

 

7.5.1  PEDAGOGICKÁ PREVENCE PRO MLADŠÍ ŠKOLNÍ V�K 
 
 
     Šesti až sedmileté d�ti neberou ješt� smrt jako nezvratnou situaci, avšak velmi 

brzy již vnímají smrt jako symbol. Jejich p�edstavy o smrti se �asto váží  

na symbol �erného muže, temné noci, nemoci, kostlivce a podobn�.175 Navodit 

atmosféru bychom mohli n�jakou pohádku, kde n�kdo zem�e a nap�íklad 

polibkem je vrácen k životu. Vybrat takovou pohádku jist� nebude problém.  

(Mrazík, Sn�hurka) Na pohádku bychom mohli navázat otázkou, zda si d�ti myslí, 

že to tak funguje i v b�žném život�. U�itel by m�l být trp�livý a ochotný 

vyslechnout všechny názory, které d�ti mají a také se jich vyptat, pro� si to tak  

�i onak myslí a p�edstavují. Dále by se m�l pedagog snažit vysv�tlit t�mto d�tem 

realitu a to lze v tomto nízkém v�ku snadno  a nenásiln� p�iblížit nap�íklad 

n�jakým vhodn� upraveným vypráv�ním, �i pohádkou. Nyní zde bude uveden 

p�íklad, jak lze d�tem p�iblížit kone�nost smrti formou pohádkového vypráv�ní. 

 

SMRT STARÉHO DUBU 

 

     „Jsem nejstarší strom v lese. Jsem desetkrát sto – to je tisíc – let starý.  

V lese stojí ješt� jiné staré stromy, ale žádný z nich tady není tak dlouho jako já. 

Jsem prastarý. Mnoho dn� jsem prostál v teple a sv�tle slunce a mnoho nocí jsem 

                                                
175 Srov. ROGGE, J. Výchova dít�te krok za krokem. Praha: Portál. 2007. s. 256 – 257. 
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probd�l pod oblohou plnou hv�zd. Vím, co je déš�, a co sníh. Vím, co je vítr  

a jakou škodu m�že ud�lat vich�ice. Jednou do m� ude�il blesk a odlomil  

mi velkou v�tev. Na ja�e mívám listí jako poslední ze všech strom� v lese  

a na podzim je také jako poslední ztrácím. Mám mnoho p�átel a mnoho z nich  

u m� bydlí. V mé korun� spí p�es den stará sova, na mé nejho�ejší v�tvi sedává 

sojka, aby m�la dobrý výhled do okolí, a v dutin� mého kmene má svou skrýš malá 

veverka. Prožil jsem dlouhý a bohatý život a pamatuji to, co už nikdo jiný. Dob�e 

vím, že jednoho dne p�estanu žít, že m� mé ko�eny neudrží a že padnu k zemi tak, 

jako každý podzim padá k zemi mé listí.  

     Jednoho dne – byl práv� listopad a po lese se válely mlhy a prohán�l  

vítr – starý dub zavzdychal: „Ach, jsem tak unavený. Už nebudu dlouho žít.“  

      Svým p�átel�m však �ekl: „Odejd�te, odst�hujte se ode m�. Musíme  

se rozlou�it. Brzy padnu k zemi.“ 

     „Nesmíš um�ít!“ volala sova. „Kam se p�es den schovám?“  

„Nesmíš spadnout“ Odkud jinud bych m�la takový výhled?“ plakala sojka.  

     „ A kam si budu schovávat svou potravu?“ vzlykala veverka.  

„Kdo nás ochrání? Kdo nám bude vypráv�t p�íb�hy, které už nikdo jiný 

nepamatuje?“ volala zví�átka a na�íkala.  

     „Musíte si najít nové p�átele,“ domlouval jim starý dub, „M�j život se opravdu 

blíží ke svému konci. Cítím to.“ 

     A pak jednou ráno, ješt� p�ed východem slunce, se lesem ozvalo hlasité 

praskání v�tví. Starý dub se zat�ásl a zhroutil k zemi. Naposledy se zahoupaly 

jeho v�tve a pak už bylo jen ticho a klid. Stromy a zví�átka byla vyd�šená. 

Doufala, že starý dub op�t vstane a za�ne r�st, ale nic takového se ned�lo.  

Jak padl, tak z�stal ležet a ležel bez hnutí celé dny a noci. Slunce na n�j svítilo, 

padal na n�j déš�, lezli po n�m brou�ci a jednou si dokonce na jeho kmen sedlo 

dít�, které šlo náhodou kolem.  

     Tak tady ležel mnoho let a brzy se s ním za�alo dít to, co s jeho listím, když  

na podzim opadalo. D�evo za�alo trouchniv�t, m�knout, drobilo se a pomalu  

se mísilo se zemí. To, co ze zem� vzešlo, se zase do zem� vracelo.  
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     Pak už tam nebylo nic, jen staré stromy ješt� po letech ukazují t�m mladším  

to místo, kde stával, a �íkají: „Na tomto míst� rostl velký prastarý dub.  

M�l bohatý a krásný život a spoustu p�átel a jednoho dne zem�el.“176  

 

     A� již d�ti v tomto v�ku chápou smrt jakkoli, otázky týkající se tohoto tématu 

jsou pro n� naprosto normální a p�irozené. To, že se na smrt budou t�eba sami 

vyptávat a zajímat se o ni, je dáno p�edevším v�kem a je to d�kazem jejich 

emocionálního a kognitivního vývoje. N�kte�í dosp�lí, a� už jsou to rodi�e  

�i vychovatelé se pak mohou snadno dostat do situace, kdy neví, co d�tem  

na danou otázku odpov�d�t.177 Na to však existuje velmi jednoduchá rada,  

a to, odpov�d�t jim otázkou typu: „Co si myslíš ty o…“ Mnohdy se mohou dosp�lí 

divit, co všechno se mohou na takovouto otázku dozv�d�t.178 Navíc touto otázkou 

dají d�tem najevo, že je berou vážn�, že je jejich názory zajímají a že jim n�kdo 

naslouchá.  Každopádn� by však m�li p�i komunikaci s d�tmi použít t�chto zásad: 

 

� podávat z�etelné informace 

� mluvit jasn� 

� �íkat jen pravdu 

� vytvá�et p�i rozhovoru d�v�rnou atmosféru179 

 
 
 
7.5.2  VYUŽITÍ RITUÁLU V MLADŠÍM ŠKOLNÍM V�KU 
 

     U�itel by se mohl p�edem domluvit s dít�tem, kam se zem�elou osobou rádo 

chodilo nap�íklad na procházky. Pokud žádné takovéto místo dít� neur�í, vybere 

u�itel místo, které uzná za vhodné. Nejlepší bude n�jaké klidné, tiché a p�íjemné 

místo, kde není slyšet nap�íklad ruch aut a podobn�. M�lo by to být místo, n�kde 

                                                
176 Srov. MURO
OVÁ, E. Smrt starého dubu, D�ti a jejich p�edstavy o smrti, Praha: ISV, 2001. 
      s.12 – 14. 
177 Srov. ROGGE, J. Výchova dít�te krok za krokem. Praha: Portál. 2007. s. 257 – 258.  
178 Srov. REICHLIN, G., WINKLER, C. Výchova d�tí 1000+1 rada pro každou situaci. Brno: 
     Computer Press, 2007. s. 142. 
179 Srov. ROGGE, J. Výchova dít�te krok za krokem. Praha: Portál. 2007. s. 258 – 259. 
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v p�írod�, kde je kousek n�jakého betonu, nebo kamení, zkrátka místo,  

kde lze dob�e a bez obav zapálit sví�ky a nechat je doho�et bez nebezpe�í,  

že by od nich n�co mohlo chytit.  

     Cestou na toto místo mohou d�ti nasbírat kv�tiny, které najdou. U�itel s sebou 

vezme sklenici s vodou, do které se pak mohou kv�tiny dát. Pokud zrovna 

nekvetou kv�tiny, mohou je nahradit barevné podzimní listy, nebo jarní v�tvi�ky 

ze strom�, které t�eba brzy rozkvetou. (ko�i�ky, zlatý déš�, t�eše�…)  

     Když dojdou na ur�ené místo, vytvo�í všichni kroužek, do jehož st�edu u�itel 

umístí sklenici s vodou. Pokud to po�así dovolí, mohou se d�ti posadit do trávy. 

Pro zklidn�ní a odpoutání se od rušivých civiliza�ních podn�t� mohou být d�ti 

vyzvány, aby se ztišily a poslouchaly pouze zvuky, které se v p�írod� vyskytují. 

Potom u�itel p�ipraví �ajové sví�ky, které budou moci d�ti použít. Je t�eba, aby 

sví�ek byl dostatek pro všechny d�ti. U�itel pak �ekne d�tem, že kdo chce, m�že 

dát svou kv�tinu do vázy a zapálit sví�ku s tím, že m�že �íct, za koho sví�ku 

zapaluje a komu symbolicky v�nuje své kv�tiny. Jako první pak umístí  

do sklenice kv�tinu u�itel a zapálí sví�ku. U�itel také m�že �íct n�jaká slova  

na povzbuzení, která zarmoucené dít� mohou pot�šit, nebo vyzdvihnout 

skute�nost, že to, že se tam sešli je d�kazem, jak dát dít�ti najevo, že není samo  

a že ho má stále n�kdo rád. Po�ká se, až všechny d�ti, zapálí sví�ky a odloží 

kv�tiny. Pokud je pot�eba, u�itel pom�že d�tem se zapalováním sví�ek.  Sví�ky  

se umístí okolo vázy s kv�tinami. Nakonec by d�ti mohly zapívat n�jakou 

oblíbenou písni�ku. U�itel pak p�ed odchodem nabídne d�tem, že kdo chce, m�že 

cestou zp�t natrhat další kv�tiny, které pak m�že dát do vázy ve t�íd�, nebo  

je v�novat smutnému spolužákovi. Pokud d�ti cht�jí, mohou na zpáte�ní cest� 

zpívat ješt� písni�ky, které si samy vyberou.   

     Je jisté, že tento rituál nepom�že dít�ti zmírnit bolest, a jeho utrpení,  

avšak m�žeme mu dát pocit, že v této t�žké situaci není opušt�no, že p�i n�m 

n�kdo stojí, zajímá se o jeho problémy a že se mu n�kdo snaží porozum�t. 
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7.5.3  PEDAGOGICKÁ PREVENCE VE ST�EDNÍM ŠKOLNÍM V�KU 
 

     D�ti v tomto v�ku již chápou, co znamená smrt a že je nezvratná. Nezabývají  

se však oby�ejn� myšlenkou, že by se smrt mohla dotknout i jich samotných. 

Pedagogická prevence v tomto p�ípad� by mohla vypadat nap�íklad tak,  

že by se za pomoci n�jakého dobrodružného a napínavého p�íb�hu mohla d�tem 

p�iblížit nevyhnutelnost smrti. D�ti by na hrdinovi p�íb�hu vnímaly jeho ohrožení 

a boj o holý život. Mohou prožívat p�íb�h do takové hloubky, že se ztotožní bu� 

s p�íb�hem, nebo s hrdinou samotným. Díky vhodnému pedagogickému vedení  

by si mohly uv�domit, že mohou mít strach o n�koho, komu fandí, koho „mají 

rády“. Pokud by tento p�íb�h byl dopln�n vhodnými slovy, mohou být d�ti 

vybídnuty k tomu, uv�domit si, koho mají rády a na kom jim v život� záleží, 

(nap�íklad maminka, babi�ka sestra…). Dále by jim mohlo být nabídnuto  

o takovémto �lov�ku, kterého si samy zvolí a kterého mají opravdu rády, vytvo�it 

jakousi knihu. Nap�íklad v hodin� výtvarné �i ob�anské výchovy a mohla by být 

nazvána nap�íklad „knihou o Tob�“. Tuto knihu by pak mohly s sebou d�ti vozit 

na místa, kde s nimi tento �lov�k nem�že být a kde jej t�eba mohou postrádat. 

Nap�íklad: letní tábory, ozdravné pobyty, sportovní soust�ed�ní a podobn�.  

     D�tem by m�ly být poskytnuty pom�cky, které mohou k takovéto �innosti 

pot�ebovat. Jsou to nap�íklad barvy, barevné papíry, lepidla, n�žky, �asopisy  

na vyst�ihování, ozdobné stuhy, sušené vylisované kv�tiny, obrázky a další.  

Dále by m�ly mít d�ti k dispozici n�jaký sešit, �i tvrdé papíry, které lze pozd�ji 

svázat dohromady jako knihu. Druhou variantou m�že být krabice, do které  

se mohou umístit r�zné památkové p�edm�ty, které by bylo obtížné nalepit  

do knihy.  

 

 

PAMÁTKOVÁ KNIHA 

     D�ti si seženou fotografie vybraného �lov�ka, básni�ky, které mu jej 

p�ipomínají, �i které má tento �lov�k rád. N�které d�ti mohou napsat své vlastní 

verše, které by cht�ly tomuto milému �lov�ku v�novat, mohou se pokusit sepsat 
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chvíle a okamžiky, na které rády vzpomínají, slavnostní události, které spolu 

prožili. Dále mohou sepsat jeho oblíbená jídla, barvy, sport, který jejich blízký rád 

provozuje, nebo knihu, kterou má obzvlášt� rád. Také se d�ti mohou pokusit 

popsat místo, které má jejich blízký �lov�k rád a které spolu t�eba navšt�vují p�i 

procházkách. D�ti by se mohly pokusit namalovat portrét, jak toho �lov�ka 

vnímají. Kniha by dále mohla obsahovat charakteristiku toho �lov�ka, jeho 

d�ležitá data jako nap�íklad datum narození, svátek, n�jaký úsp�ch v jeho život�, 

To vše by m�lo být do knihy zaneseno. D�ti, které budou takovou knihu vlastnit, 

pak mohou mít pocit, že mají alespo� pomysln� tohoto �lov�ka stále u sebe. 

 

 

PAMÁTKOVÁ KRABICE 

     Jinou variantou, jak již bylo zmín�no výše, by mohla být jakási vzpomínková 

krabice, kterou si d�ti vyzdobí, polepí a pomalují. Do krabice pak mohou uložit 

jednotlivé listy se vzpomínkami, celou vzpomínkovou knihu, nebo i p�edm�ty, 

které jim budou tohoto �lov�ka p�ipomínat. Mohou to být r�zn� pomalované 

kamínky, suché listy a podobn�.  

     D�tem m�že být navrhnuta možnost, vyrobit si podobnou  knihu �i krabici  

ve chvíli, kdy ztratí n�koho blízkého. Tato kniha pak m�že sloužit jako 

vzpomínka na zem�elého. V takovéto „vzpomínkové knize �i krabici“ by pak 

mohlo být navíc nakresleno místo, na kterém si d�ti zem�elého �lov�ka 

p�edstavují. M�že to být místo plné žluté zá�e, nebo louka plná kv�tin a podobn�. 

Starší d�ti by mohly chtít mít v této knize  úmrtní oznámení vyst�ižené z novin  

�i parte, den smrti, den poh�bu a podobn�. N�které d�ti by tam mohly mít zapsány 

verše z Bible, typická slova zem�elého a podobn�. Navíc by zde mohly být 

zaznamenány poslední myšlenky, které se zem�elého týkaly a tak by nebyly nikdy 

zapomenuty a byly by  jim i po letech k dispozici. 180 Tuto knihu �i krabici mohou 

s d�tmi vytvo�it nap�íklad rodi�e �i jiní p�íbuzní.  

                                                
180 Srov. POUST DETURRIS, M. Parenting a Grieving Child. Chicago: Loyola Press, 2002. 
      s. 92 – 95. 
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7.5.4  VYUŽITÍ RITUÁLU PRO D�TI ST�EDNÍHO ŠKOLNÍHO V�KU 

 

     Dít�ti ve st�edním školním v�ku by se m�lo dostat minimáln� nabídky,  

o situaci, která jej potkala, s n�kým hovo�it. Pedagog by se m�l zajímat o pocity 

dít�te. M�l by zjistit, zda nepot�ebuje n�jakou fyzickou �i materiální pomoc. Dále 

by m�la být dít�ti nabídnuta možnost prožít situaci také za pomoci n�jakého 

spole�ného rituálu. Op�t by m�la být tato možnost nejprve probrána s tímto 

dít�tem a pak teprve nabídnuta ostatním d�tem ve t�íd� a op�t musí být tato 

aktivita dobrovolná. U�itel p�ipraví n�kolik citát� na téma nad�je, povzbuzení  

�i p�átelství. Citáty napsané na papírku pak rozdá všem d�tem. Každé dít� bude 

moci ozna�it citát, který se mu nejvíce líbí. Na papíru bude také místo kam d�ti 

mohou p�ipsat vzkaz �i myšlenku, kterou by cht�ly sd�lit zarmoucenému 

kamarádovi. D�ti mohou na papír také vyjád�it svou podporu, své p�átelství  

a pocity, které momentáln� prožívají. I samo dít�, které smutek prožívá, m�že 

napsat dopis v�novaný zem�elé osob�. Mohou tam být pocity a myšlenky, které  

jí chce ješt� sd�lit. Potom se d�ti s u�itelem, který také m�že napsat dít�ti dopis, 

vydají do p�írody, na n�jaké klidné místo a papíry s citáty si všichni vezmou 

s sebou. Vybere se n�jaké p�íjemné místo, kde se zapálí sví�ka a každé dít�  

si vybere n�jakou barevnou stuhu, kterou složený papír p�eváže. Kdo chce, m�že 

pak sv�j dopis dát p�ímo svému smutnému kamarádovi, které si jej bude moci  

v soukromí p�e�íst. Druhá možnost je, pomocí malé lopatky psaní�ka zahrabat  

do zem�, kde z�stanou uloženy. Stejn� se m�že rozhodnout i dít�, které své �ádky 

sm��ovalo zem�elé osob�. Náhradní variantou je, celý rituál provést u �eky a hodit 

dopisy do vody. Tento druhý zp�sob zbavení se psaní�ek m�že být p�ijateln�jší 

pro d�ti, které nev�d�ly, co na papír mají napsat. Vyjad�ovat své pocity m�že být 

n�kdy obtížné a d�ti k tomu nemusí mít odvahu. N�které d�ti se mohou chtít 

pouze zú�astnit rituálu a projevit tak svou ú�ast, avšak mohou se styd�t  

za formulaci svých myšlenek a pocit�. Tím, že budou v�d�t, že nikdo jejich �ádky 

�íst nebude, jim m�že usnadnit lepší formulaci slov. To jim m�že pomoci, ujasnit 

si postoje ke svému smutnému kamarádovi. Za p�edpokladu hezkého po�así 

mohou být dopisy psány až v p�írod�. 
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7.5.5  PEDAGOGICKÁ PREVENCE PRO DOSPÍVAJÍCÍ D�TI 

 

     U dospívajících d�tí je chápání smrti v podstat� stejné, jako u dosp�lých lidí. 

V tomto v�ku však lidé se smrtí p�íliš nepo�ítají. Smrt p�íliš neupoutává jejich 

pozornost. V�tšinou do té doby, než se s ní setkají zblízka. Z toho tedy plyne,  

že s takto starými d�tmi se dá již o smrti hovo�it na rozumné úrovni a m�že jim 

tak být lépe p�iblížena možnost se s ní osobn� setkat. Rozhovor s dospívajícími 

d�tmi by mohl být zapo�at díky n�jaké tragické události, kterých dnes sd�lovací 

prost�edky nabízejí nep�eberné množství. Nap�íklad díky n�jaké obrázkové 

prezentaci nebo nahrávkou záznamu z televize by d�ti mohly být vtaženy  

do vážnosti této situace. S t�mito d�tmi mohou být probírány i faktické 

skute�nosti prožívání žalu a podobn�. Díky diskuzi, která je zde možná,  

ne-li vhodná, m�že pedagog spole�n� s d�tmi vymyslet a sepsat r�zné možnosti, 

jak lze �lov�ku, který se se smrtí setká, pomoci a jak je vhodné k n�mu 

p�istupovat. Díky tomu, že bude situace d�tem podána tímto zp�sobem „pomoci 

druhému“, jim vlastn� bude dán jakýsi návod, jak mohou tuto zkušenost, pokud  

je potká sami zpracovat, aniž by to vnímali jako radu. Dospívající d�ti, pokud  

se setkají zblízka se smrtí, se zpravidla uzav�ou a zatvrdí. Pak už by bylo velmi 

t�žké chtít jim n�jak konkrétn� pomoci, protože dost �asto o „rady“ dosp�lých 

nestojí.  Nyní zde budou uvedeny n�které body, ke kterým by se m�l u�itel 

s d�tmi pomocí diskuze dostat. M�li bychom se snažit �lov�ka povzbudit  

a nabádat ho k tomu, aby:181 

 

� si nep�ipoušt�l zbyte�né pocity viny 

� si dop�ál dostate�ný oddech a odpo�inek, nebo� žal je velmi vy�erpávající 

pro celé t�lo 

� dovedl relaxovat, nap�íklad chodil na procházky, plavat, dával  

si relaxa�ní koupele,  masáže �i navštívil solnou jeskyni, i když tyto 

                                                
181 Hospicové ob�anské sdružení Cesta domu [online]. Praha: Cesta domu, Dostupné na: 
      http://www.cestadomu.cz/index.php?cmd=page&id=1105&lang=cs 
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procedury oby�ejn� nevyhledává, práv� ve chvílích, kdy je t�lo vy�erpané 

mu mohou dodat chyb�jící energii a alespo	 na chvíli dop�át klid  

� si vedl deník a zapisoval si do n�j své pocity a myšlenky 

� se více oddával hudb� �i jiným výrazovým prost�edk�m – tanci, malování 

� vyhledával také chvíle ticha, nap�íklad v p�írod� 

� za�al provozovat n�jakou pravidelnou aktivitu, která ho bude uspokojovat 

a bude jej nutit dodržovat pravidelný rytmus dne – cvi�ení, jízda na kole  

a podobn� 

� nechal v�ci v byt� tak jak jsou, �asem t�eba bude pot�eba je zm�nit 

� si vystavil fotografii zem�elého a zapaloval u ní sví�ku 

� n�které v�ci t�eba za�al d�lat tak, jak by je d�lal zem�elý 

� se zkusil i trochu rozptýlit, nevyhýbal se všem spole�enským akcím 

� vyhledal �lov�ka, který má podobné zkušenosti 

� se pokusil dodržovat denní rytmus 

� jedl alespo	 trochu, i když nemá chu� 

� pokud má pot�ebu, prospal tolik �asu, kolik pot�ebuje 

 

 

7.5.6  VYUŽITÍ RITUÁLU U DOSPÍVAJÍCÍCH D�TÍ 

 
     Také pro dospívající d�ti budou na za�átku použití rituálu platit stejná pravidla 

jako u p�edchozích v�kových skupin. Tedy dobrovolnost a p�edb�žná 

informovanost o pr�b�hu a smyslu rituálu. D�ti se sejdou v kuchy�ce, kterou  

má jist� každá škola k dispozici. Budeme pot�ebovat kousek n�jakého pletiva, 

alobal, n�kolik barevných vosk� a knot.  Podstatou tohoto rituálu bude spole�né 

vyrobení sví�ky, která bude symbolizovat spoluú�ast všech p�ítomných d�tí. 

Nejprve d�ti spole�n� s u�itelem vytvo�í z pletiva a alobalu formu na sví�ku. 

Potom v horké vod� rozpustí barevné vosky. Každý si vybere barvu jakou chce. 

Než se vosky roztaví, každý bude mít p�íležitost rozmyslet si, zda a co by cht�l 

druhým �íci. Když budou vosky p�ipraveny, d�ti je postupn� vlijí do p�ipravené 

formy. P�i vlévání vosk� do formy m�že každý vyjád�it své pocity, myšlenky, 



 

 97 

nebo prosby za n�jakou dobrou v�c. U�itel by m�l vlít do formy vosk jako první, 

jednak, aby se d�ti nestyd�ly a aby je svou myšlenkou t�eba d�ti mohl motivovat. 

P�i vlévání vosk� nesmíme zapomenout vložit do formy také knot,  

aby mohla sví�ka ho�et. Než sví�ka ztuhne, m�žou d�ti s u�itelem diskutovat 

nap�íklad o v�cech, které m�ly na mysli p�i vlévání vosku do formy, nebo m�že 

u�itel s d�tmi rozebrat symboliku barev. Pokud bude pot�eba a u t�chto starších 

d�tí m�že být i zájem se od symboliky barev snadno dostat ke k�es�anství, které 

poskytuje široké pole pro debatu, ve které se m�že mluvit nejen o smrti jako 

konci, ale i o smrti jako nad�ji na n�co, co pozemský život p�esahuje. Když bude 

svíce hotová a dostate�n� ztuhlá, m�žeme postupn� odstranit alobaly i pletivo.  

Na svíci bude nyní dob�e vid�t, spole�né dílo a to, jak se vosky spojily v jeden 

celek. U�itel m�že na této symbolice ukázat myšlenku podpory a spoluú�asti 

vyjád�ené smutnému spolužákovi. Nakonec d�ti mohou svíci spole�n� odnést  

na h�bitov a zapálit ji na hrob� zem�elého. 
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ZÁV�R PRÁCE 

 

     Jak název p�edestírá, celá tato práce byla v�nována tématu smrti a procesu 

vyrovnávání se s ní. Zam��ena byla p�edevším na d�ti, které se se smrtí dostanou 

do velmi úzkého kontaktu. Teoretická �ást zmapovala vnímání smrti v r�zném 

d�tském v�ku, r�zná hlediska smrti, proces vyrovnávání a druhy možné pomoci. 

Dále popsala smysl života a možnost jeho udržení �i znovunalezení díky 

logoterapii. Dále pomoc, která m�že být d�tem poskytnuta ve škole, d�ležitost 

rituál� a p�íklad jejich využití. Díky zpracování celé teoretické �ásti byl vytvo�en 

ucelený pohled na problematiku smrti a  p�ípadný �tená� tak m�že lépe pochopit, 

jak je situace ztráty blízkého a milovaného �lov�ka náro�ná. To je d�kazem 

spln�ní prvního stanoveného cíle.  

     Díky zpracovanému výzkumu v praktické �ásti nyní mohou být zodpov�zeny 

další dva výše stanovené cíle této práce. Odpov�� na tyto cíle však není 

jednozna�ná. N�kterým takto postiženým d�tem se ve škole dostalo pomoci  

a pozornosti, jiné d�ti se však s nabídkou pomoci ve škole nesetkaly. Stejn� tak 

nelze konstatovat, zda obecn� d�ti nabízenou pomoc využívají. Výzkum této 

práce ukázal,  že n�které d�ti pomoc od pedagog� ve škole doslova o�ekávají  

a jsou p�esv�d�eny, že by jim mohla pomoci. Jiné d�ti zas necht�jí p�ijmout 

pomoc v žádné její form� a jsou rády, pokud je k nim p�istupováno tak, jak p�ed 

událostí, kdy se zblízka setkaly se smrtí. �tvrtý cíl byl spln�n v praktické �ásti 

tak, že byly navrženy pedagogické listy, které lze využít pro prevenci d�tí, které 

se dosud se smrtí nesetkaly. Dále byly navrženy zp�soby rituál�, které mohou být 

využity ve chvíli, kdy n�které z d�tí ve školní t�íd� ztratí blízkého �lov�ka. 

Pedagogické listy i návrhy rituál� byly zpracovány pro d�ti mladšího školního 

v�ku, pro d�ti st�edního školního v�ku a pro dospívající d�ti. Domnívám se,  

že �tená�, který si pozorn� p�e�te celou tuto práci, získá dojem, že smrt  

je skute�n� sou�ástí života a že není d�vod ji v život� p�ehlížet, nebo� jak se praví 

– kdo je „p�ipraven“, není zasko�en.   

     Také odpov�� na hlavní výzkumnou otázku je diferencovaná. Vyplývá  

to z provedeného výzkumu, nebo� lidé, kte�í se se smrtí již setkali, nemají 
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problém o ní mluvit. Smrt pro n� není tabu a berou ji zpravidla jako sou�ást 

života. Ve svých výpov�dích však uvád�jí, že lidé, kterých se smrt zblízka 

nedotkla, ji v�tšinou popírají a nep�ipoušt�jí si ji. Vnímaví a citliví lidé, když  

se setkají s �lov�kem, který n�koho blízkého ztratil, dovedou druhého vyslechnout 

�i povzbudit. V�tšina lidí ale p�esn� neví, co má v té situaci d�lat, jak se zachovat 

a co �íci. Podíváme-li se tedy na problematiku tabuizace smrti, nap�íklad  

i ve výzkumu této práce, z dálky, m�že se nám zdát, že tabuizace smrti neexistuje. 

Každé postižené dít�, pokud m�lo pot�ebu, nalezlo n�koho, kdo by s ním o jeho 

pocitek a prožitcích mluvil. Podíváme-li se však na tuto problematiku z v�tší 

blízkosti a jdeme-li v našem zkoumání do hloubky, zjistíme, že mnoho lidí  

se dostává p�i hovoru o smrti do rozpak�, že opravdu neví co �íci a mnohdy rad�ji 

d�lá, že „nic“ nevidí.  

     Z toho lze tedy usuzovat, že smrt v dnešní spole�nosti do jisté míry 

tabuizována je a ani u�itelé �asto neví, jak p�istupovat k d�tem, které  

se s ní setkaly. Aby bylo toto tabu odstran�no, bylo by dobré, kdyby byli u�itelé 

v tomto sm�ru n�jak školeni. Není náplní této práce navrhovat r�zné varianty 

t�chto školení, je to však výzva pro další výzkumy a bádání v této oblasti. 

Skute�nost, že jsem i p�i dokon�ování práce stále nalézala novou literaturu  

a �lánky (v práv� vyšlých �asopisech) ukazuje, že téma smrti by se dalo zpracovat 

mnoha dalšími zp�soby, že by se o n�m dalo vyzkoumat a napsat mnohem více, 

než tato práce obsahuje.  

 

     Pro �tená�e, kterého by tato tématika dále zajímala, nabízím další literaturu, 

která není podkladem k mé práci, ale vztahuje se k tématu smrti.  

 

� FIRTHOVÁ, P. et al. Ztráta, zm�na a zármutek v kontextu paliativní pé�e. 

Brno: Spole�nost pro dobrou literaturu, 2007. ISBN 978-80-87029-21-3. 

� PARKES, C. M. et al. Poradenství pro smrteln� nemocné a poz�stalé. 

Brno: Spole�nost pro dobrou literaturu, 2007. ISBN 978-80-87029-23-7.  
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ROZHOVOR – VYPRÁV�NÍ �ÍSLO 1 

 

1) 

Jsem žena. Když jsem se poprvé blíže setkala se smrtí, bylo mi 15 let. P�išla 

jsem o maminku, kterou jsem moc milovala a byla nejd�ležit�jší �lov�k 

v mém život�. Byla to z mého pohledu nejúžasn�jší bytost na sv�t�, dokázala 

si se vším poradit a všichni ji m�li rádi. Maminka byla dobrá �idi�ka, jezdila 

20 let bez nehody, její první dopravní nehoda se jí stala osudnou. Bylo náledí 

a ona dostala smyk a narazila do protijedoucího auta. Náraz nebyl velký,  

ani aut�m se skoro nic nestalo, ale maminka si nárazem zlomila vaz.  

Byl �tvrtek po ob�d�, m�li jsme ve škole zrovna �eský jazyk, n�kdo zaklepal 

na dve�e, profesorka šla otev�ít, vyšla ze t�ídy a dlouho se nevracela, pak vešla 

a �ekla mi, a� si sbalím v�ci, že na m� venku �eká teta (maminky sestra). 

V�bec m� nenapadlo nic špatného, spíš jsem byla ráda, že vypadnu. Venku 

byla teta a tvá�ila se divn�. 	ekla mi Jí�o, mamka m�la boura�ku. Já se ptala 

co se stalo, jestli je v nemocnici a ona že mamka to nep�ežila. Za�ala jsem  

na ni k�i�et, co to �íká za nesmysly, v�bec jsem si to nemohla v hlav� srovnat. 

Za�aly m� napadat úpln� nesmyslný myšlenky, myslela jsem na bráchu, 

protože ten den m�l jet s mamkou na rovnátka, ale tohle se stalo ráno,  

když jela podnikovým autem. Když nás pak strejda p�ivezl dom�, jeli jsme 

k babi�ce a d�dovi. Nemohla jsem to vydržet v tý hrozný atmosfé�e, tak jsem 

utekla ven a chodila jsem po vesnici a snad jsem ani nebre�ela, cht�la jsem 

s n�kým mluvit, šla jsem do telefoní budky, ale shodou okolností mi nikdo 

nebral telefon. Od �ákýho �lov�ka jsem vysomrovala cigaretu. Necht�la jsem 

se už nikdy vrátit dom�. Samoz�ejm� jsem se za pár hodin vrátila.  

 

2)  

Mluvit jsem o té události s nikým necht�la, jen jednoho �lov�ka jsem m�la, 

kterýmu jsem mohla �íct všechno, byla to moje nejlepší kamarádka.  

Ta mi pomohla úpln� nejvíc. V té dob� jsem navšt�vovala Gymnázium. 

U�itelé se ke mn� chovali myslím skoro stejn� jako p�edtím. N�kte�í byli 

P�íloha I 
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citliv�jší, n�kte�í mén�. Už si všechno nevybavuju, ale já od nich ani žádnou 

shovívavost, nebo ohleduplnost necht�la. Ale m�la jsem dv� profesorky, které 

mi pomohly. Byla to prof. n�m�iny, se kterou jsem si povídala a která  

mi tak trochu p�ipomínala mojí mamku. Pak t�ídní profesorku, která  

za m� žehlila pr�švihy ve škole, které jsem za�ala d�lat (neomluvené hodiny, 

prosp�ch). V té dob� jsem uvažovala  o zm�n� školy, ale nakonec jsem 

z�stala, protože se docela špatn� p�izp�sobuji zm�nám a spolužáci se ke mn� 

chovali hezky. Žádný odborník se mnou nemluvil, ani bych k žádnému nešla, 

byla jsem zatvrzelá a necht�la se nikomu sv��ovat. Kamarádi, ti opravdoví 

kamarádi mi z�stali a snažili se mi pomáhat a mluvit se mnou, ale spousta 

známých se p�estala ozývat a trvalo dlouho, než jsem se s nima zase dostala 

do kontaktu. Asi nev�d�li jak se zachovat a já jim to nemám za zlé. Spolužáci 

ve t�íd� m� ale p�ekvapili, d�ív jsem pat�ila mezi takové outsidery t�ídy,  

ale pak se se mnou za�ali bavit i šprti a lidi, o kterých jsem si myslela, že jsem 

jim úpln� volná. Bylo to p�íjemný zjišt�ní. V té dob� jsem smrt vnímala jako 

velkou k�ivdu a nespravedlnost. O mám� jsem v té dob� nemluvila, protože 

jsem po�ád nev��ila, že je mrtvá. Její smrt mi zp�sobila spoustu problém�, 

hlavn� v tom, že mamka všechno obstarávala a �ešila s náma, a najednou jsem 

si všechno musela obstarat sama a já byla ješt� docela nesamostatná. V tomhle 

m� její smrt posunula dop�edu. Nau�ila jsem se postarat sama o sebe a taky  

o rodinu. 

 

3) 

V rodin� to bylo hrozný, všichni byli hrozn� utrápený a ubre�ený, ale nikdo  

si o tom nepovídal. S ta�kou jsem o tom za�ala mluvit až po p�ti letech. 

Babi�ka a d�da (mamky rodi�e) se úpln� zhroutili, akorát teta (mámy sestra) 

nám hodn� pomáhala. Naší rodinu tato událost zm�nila dost zásadn�, protože 

jsme p�estali být rodina a trvalo moc dlouho, než jsme se zase rodinou stali. 

M� bylo 15 let, byla jsem tvrdohlavej puber�ák, na rodinu jsem se moc 

neohlížela a ta�kovi jsem asi ob�as ubližovala. Nyní vnímám smrt úpln� 

jinak. Už m� od té doby žádná smrt hloub�ji nezasáhla, smrt je pro m� 
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sou�ást života. Už mi ned�lá problémy o smrti mluvit ani na ni myslet. 

Kdybych se setkala s �lov�kem, který prožívá n�co, jako jsem prožila já,  

asi bych s ním o tom dokázala mluvit a v lec�em ho pochopit. Spousta lidí 

kolem nás vnímá smrt jako n�co špatného, co �lov�ku ubližuje. Já už ne!  

Už to beru tak �ák jinak, jako že se to prost� d�je a že to tak musí být. Dneska 

už si ani na ty nehorší chvíle po smrti mamky moc p�esn� nepamatuju,  

už je to 11 let, ale myslím na ni hodn� �asto, hlavn� ve chvílích, jako byla 

maturita, svatba, narození dcery,… Jestli se ze ztráty dá i n�co získat,  

tak já jsem se ur�it� stala samostatn�jší, siln�jší osobností. Nau�ila jsem  

se starat o domácnost, va�it, a to se mi pozd�ji vyplatilo. 
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ROZHOVOR – VYPRÁV�NÍ �ÍSLO 2 

 

1) 
Jsem žena. Bylo mi 10 let, když mi um�ela mamka. Moje mamka byla 

vst�ícná, starostlivá. Byla jsem malá, když um�ela, nevnímala jsem více její 

osobnostní rysy. Um�ela náhle, doma. Po porodu nejmladší sestry za�ala trp�t 

epilepsií. Smrt nastala z�ejm� v souvislosti s komplikacemi s epileptickým 

záchvatem ve ve�erních hodinách. Byly jsme doma 3 sestry (10, 8, 5 let), 

ta�ka byl v práci. S první pomocí pomohla sousedka, záchranka oživovala.  

Že maminka zem�ela jsem se dozv�d�la hned ve�er od ta�ky, který  

jen nazna�oval. Ráno nám to potvrdila babi�ka s d�dou, kte�í p�ijeli k nám 

dom�. Byla jsem u toho, sama jsem to tušila. Na zp�sob sd�lení si ale už moc 

nevzpomínám. Úpln� jsem si neuv�domovala, co se stalo. Dosp�lí kolem  

m� byli neš�astní, cht�la jsem je povzbudit, že to zvládnem. I m� ale napadalo, 

kdo se o mn� bude starat, t�eba mi plést cop… 

 

2) 

O smrti mojí mamky jsem se za�ala bavit jen s nejbližšími kamarádkami. 

V dob�, kdy se to stalo, byli všichni moji kamarádi malí, m�la jsem stejné 

starosti jako všichni kolem. Dosp�lí se m� na toto téma neptali. Hodn� 

pomohla babi�ka, zajistila pot�ebnou pé�i. Už si nepamatuju, jestli jsem n�kdy 

kv�li tomu bre�ela, možná ve�er v posteli. Lítost p�išla až déle, �lov�k si �íká, 

jaký by to bylo, kdyby tady mamka byla…? Když se to stalo, chodila jsem  

do �tvrté t�ídy. Že mamka um�ela mi �ekla babi�ka s d�dou v ned�li. 

V pond�lí se mnou šla babi�ka do školy a �ekla to mojí paní u�itelce.  

Jen si vzpomínám, že ten den m�la moje spoluža�ka referát na Robinsonku. 

Paní u�itelka si m� hned ten den vzala do kabinetu a povídala si se mnou. 

Bohužel si nevzpomínám, co mi �íkala. Jen vím, že se jí cht�lo skoro bre�et 

víc než m�, já jsem opakovala, že to musíme zvládnout. Pak už se mnou  

o tom ve škole nikdo nemluvil. Nevyhledali jsme pomoc. Hodn� pomohla 

babi�ka, mám jí po�ád ráda, byla stále na blízku. Doma nahrazovala mamku. 

P�íloha II 
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Ta�ka ale brzy našel novou mamku, babi�ka mu s tím pomáhala (inzeráty 

v �asopisech). Mezi kamarády jsme o tom, co se stalo u nás moc nemluvili. 

Díky babi�ce jsem tu situaci docela dob�e zvládla. Moc si na tu dobu 

nevzpomínám, ale myslím si, že i kdyby se m� cht�l n�kdo na n�co ptát, bylo 

to trochu tabu. Nebyla jsem t�eba ani na poh�bu, ale vím, že jsem za to byla 

ráda. Trochu hloupý bylo, že na podzim m�l ta�ka paní, která se o nás m�la 

starat místo mamky. Nem�la jsem jí ráda, zmizelo u ní spoustu našich fotek  

a památek po mamce. V tý dob� jsem se zhoršila ve škole, byla jsem 

neš�astná, ale nemohla jsem v�bec nic d�lat, abych to zm�nila. To bylo 

strašn� nebezpe�ný, v�bec nevím, jak by to dopadlo, kdyby u nás z�stala. 

Našt�stí prozíravá babi�ka op�t zasáhla a díky inzerátu nám sehnala mamku  

se vším všudy. Ze za�átku puberty jsem byla víc psychicky labilní,  

asi než bylo zdrávo. Postupn� se to vyrovnalo. Ono by bylo i dost divný, 

kdyby se na �lov�ku neprojevilo, když by si žil deset letko v bavlnce a pak mu 

náhle pod vlastníma rukama um�ela nejbližší osoba. Myslím si, že trvalý 

následky to nemá, jen jsem musela ledasco pochopit d�ív, než moji vrstevníci. 

Žádnou pomoc jsme nevyhledali. Snad t�eba jen se n�jaké sousedky nabídly,  

že nás pohlídají, když z rodiny nikdo jiný nebude moct. Pomoc nejvíce 

sm��ovala z vlastní rodiny – od babi�ky, nárazov� od tet. 

 

3) 

Naší rodinu to ur�it� zasáhlo, minimáln� v tom, že do roka jsme m�li novou 

mamku, která je pro m� skute�n� mamka. Jen n�kdy, když jsme se t�eba 

v pubert� pohádaly, jsem �íkala, že s mamkou pravou bych se kv�li tomu 

nehádala. Ale možná i jo, nevím. V rodin� jsme se o úmrtí nebavili, 

výjime�n�. Na zážitky s pravou mamkou ale vzpomínáme �asto, to není 

tabu, ani p�ed novou mamkou. S novou mamkou jsem získala i celé nové 

p�íbuzenstvo. Na ty jsem si docela dlouho zvykala. Našt�stí nebyly 

p�etrhány vztahy s pravou babi�kou. Smrt vidím jako p�irozenou sou�ást 

života. Když mám n�koho ráda, dávám mu to najevo, protože jsem  

si v�doma toho, že nikdy nem�žeš v�d�t, kdy tady ten �lov�k nebude. 
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Mluvit o smrti mi ned�lá problémy, už t�eba proto, že pracuji hodn�  

se starými lidmi. Téma smrti pat�í mezi ty �ast�jší. Kdybych potkala n�koho 

s podobnou zkušeností, jako mám já, dokázala bych se do n�j vcítit, poskytla 

bych svoji blízkost a dala nad�ji na otev�enou budoucnost (tou smrtí 

blízkého, jeho život neskon�il). Myslím, že vysp�lejší �lov�k chápe smrt 

jako sou�ást života. Nezáleží tedy na v�ku, ale na psychické vyzrálosti  

a stabilit�. Hodn� t�eba m�že hrát víra. Úmrtí mamky se ur�it�  

do m� vepsalo. Za�átek vyrovnávání se nebyl jednoduchý. Už jen proto,  

že p�ede mnou byla puberta a s ní spojený zmatek v hlav� a pocitech.  

Vinu za smrt jsem si nikdy nep�ikládala, spíš to p�isoudila nezvratnému 

osudu – díky tomu v��ím v osud a jsem schopná vyrovnat se v život�  

se situacemi, kdy se mi neda�í, jak bych cht�la. Ztotož�uji se s jedním 

citátem, který je mimo�ádn� pravdivý: „Utrpení je nejrychlejší k�	 na cest� 

za poznáním“. 
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ROZHOVOR – VYPRÁV�NÍ �ÍSLO 3 

 

1) 

Jsem muž. Když mi zem�ela maminka, bylo mi 18 let. Byl jsem ješt�  

na gymnáziu. Mamka zem�ela, když m�la 55 let. A bylo to velmi ne�ekané. 

Jednou v ned�li jí bylo špatn� a bolelo jí b�icho. Švagr ji odvezl  

do nemocnice. To bylo vlastn� naposledy, co jsem ji vid�l. Zem�ela ve �tvrtek. 

Ta�ka ji byl ješt� navštívit, pak už to nešlo. P�í�inou smrti byl rozpad slinivky 

b�išní. �ím byl zp�soben, nevíme. Nikoho nenapadlo, že to bude tak rychlé, 

nenapadlo nás ani to, že to m�že takhle skon�it. Maminku jsem m�l rád,  

jak to bývá. Byl jsem ve v�ku (18), kdy jsem si pomalu uv�domoval, jací jsou 

moji rodi�e. Nem�l jsem však na to, abych jim pod�koval, a u mamky  

už to nestihnu. Alespo� ne osobn�. Postupn� oce�uji mnoho kladných 

vlastností. Co se m� na mamce líbilo nejvíc, byla št�drost a její vyhlášená 

pohostinnost (vždycky o Velikonocích v�tšina „koledník�“ vysedávala  

na zahrad� u nás…). Mamka toho v život� hodn� vydržela, p�esto nebyla 

zaho�klá. Dob�e v�d�la, že s ta�kou nemá cenu se hádat a tak, když  

se schylovalo ke sporu, um�la bu� ustoupit, nebo rychle odpov�d�t, ale tak,  

že vzala ta�kovi vítr z plachet a bylo po hádce… O její smrti m� �ekla moje 

sestra, volal jsem jí ze školy. Zeptal jsem se, jak je na tom mamka a dozv�d�l 

jsem se, že zem�ela. Ve�er p�ed tím jsem si p�edstavoval – to už jsme v�d�li, 

že je to vážné, co bych asi d�lal, jak bych reagoval. Situace prob�hla úpln� 

stejn�, jak jsem o ní p�emýšlel. Stejný �as, stejný telefon, stejné informace… 

Na pocity se �lov�k nep�ipraví. M�l jsem temno v hlav�. Do školy jsem  

už nešel – ani se omluvit. Šel jsem dom�. Nev�d�l jsem jak, autobus nejel,  

ale zastavili m� známí. P�evládající pocit – samota. Cítil jsem se hodn� sám. 

Bál jsem se, co te� bude. Samota, smutek. Ten se znásobil, když jsem dojel 

dom�. Tam byla segra. Jinak nikdo. Když �lov�k vidí ta místa, v�ci, které  

má spojené s mamkou… 

 

P�íloha III 
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2) 

     O situaci jsem m�l pot�ebu mluvit. Bavili jsme se nemálo doma – hlavn�  

se sestrami. S ta�kou ne. Bavil jsem se o tom s kamarádem ve škole – znal 

mamku i m� a byl to m�j nejlepší kamarád. Bavil jsem se o tom i s n�kolika 

u�iteli. Chodil jsem na biskupské gymnázium. S n�kolika u�iteli jsem m�l 

výborný vztah a s nimi jsem se o tom bavil. Nejvíc asi s u�itelkou na n�m�inu. 

Byla to taková „u�itelka“. Rozum�la nám a m�li jsme ji rádi. Brala v�ci 

z psychologického pohledu jako v��ící i z pohledu k�es�ana. Nevedli jsme 

žádné dlouhé hovory. Spíš to byla forma poznámek, povzbuzení  

minirozhovor� na chodb�, v autobuse atd. Zajímavý byl i profesor angli�tiny. 

O Vánocích (m�síce po mam�in� smrti) mi poslal dopis plný vtipných 

obrázk� s anglickým textem. Byla to jeho forma ú�asti. �asto vypráv�l o svém 

d�tství. Rodi�e mu zem�eli, když byl ješt� kluk. Složité to bylo se spolužáky. 

Navenek vše OK, ale cítil jsem nap�tí. Nev�d�li, jak se se mnou mají bavit. 

Bylo jim m� líto, ale nev�d�li, co si m�žou dovolit. Po týdnu, dvou, bylo vše 

ve stejných kolejích. Necht�l jsem, aby m� n�kdo litoval a tak jsem o mamce 

nahlas nemluvil, jen s p�áteli, kn�zem…Co by m�l d�lat u�itel? Hodn� záleží 

na jeho osobnosti a vztahu ke student�m. Myslím, že je dob�e, když projeví 

alespo� ú�ast. Z mimoškolních aktivit jsem chodil na atletiku  

a tam jsme se tím nijak nezabývali. Od koho jsem pomoc �ekal,  

ten mi ji vícemén� poskytl. D�ležití pro m� byli kamarádi a kn�z, ke kterému 

jsem chodil na besedy. Smrt jsem v té dob� vnímal jako n�co, co je nezbytné, 

co každého potká. Všichni se s ní musíme vyrovnat, ale nechápal – necht�l 

jsem chápat  PRO� nám a pro� te� um�ela mamka? Tehdy jsem nejvíc 

pot�eboval blízké lidi okolo. Objetí, ale ne soucit. Pot�eboval jsem nad�ji, 

odpov��, že „to“ má n�jaký smysl. O mamce jsem dokázal mluvit. Mluvil 

jsem o ní dokonce rád. Samoz�ejm� jen s ur�itými lidmi (kn�z, kamarád, 

doma). Souviselo to s tím, že jsem si pomalu za�al uv�domovat, koho jsem 

ztratil, v �em m� chybí a co všechno jsem m�l. Za�al jsem si uv�domovat to, 

jaká mamka vlastn� byla. „Tato událost“ – tedy smrt mamky samoz�ejm� 

zp�sobila problémy – hodn� praktické = vedení domácnosti, va�ení, praní… 
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Myslím, že mamka odešla v dob�, kdy jsem ji za�ínal více vnímat. O pomoci 

jsem psal. Byla to pomoc formou rozhovor� atd. Rozhodn� nikdo nep�išel  

a ne�ekl: „Podívej, rád bych ti pomohl, co pot�ebuješ?“ Byla to pomoc formou 

„�asu“. Mít �as, chu� a využít p�íležitosti k popovídání. (Kn�z, kamarád, 

profesorka na gymplu). 

  

3) 

     Vztah s rodinou… nevím, �ekl bych „normální“. Ani jsme se nehádali,  

ani jsme nesed�li p�i každém jídle spole�n�. 	ešili jsme normální všední dny. 

N�které v�ci byly samoz�ejmostí a tak jsme o nich nemluvili – p�. to,  

že se máme rádi. Byl jsem doma rád a cítil jsem se v bezpe�í. O smrti mamky 

jsme samoz�ejm� mluvili. Byly to, �ekl bych – „vzpomínkové rozhovory“. 

Sed�li jsme a vzpomínali na r�zné události, situace a chvíle, které jsme 

s maminkou zažili. To jsem m�l – a mám – rád. Pomohlo m� to poskládat  

si p�edstavu o tom, kdo byla moje mamka a jak ji vid�li moji sourozenci  

a ta�ka. Naše rodina se do jisté míry zm�nila. Roli „hospodyn�“ p�evzala 

sestra. �lov�k, když p�ijede dom�, je rád, je p�ijat, vše OK, - zdá se ale,  

že chybí kousek „domova“. Takové to pohlazení a vyptávání se na b�žné  

až nudné v�ci… další situace je vid�t na ta�kovi. Další zm�na je vid�t  

na ta�kovi – situaci a samotu mu hodn� pomohla vy�ešit víra. V ní má ješt� 

v�tší jistotu a oporu. Smrt vnímám v zásad� stejn� – jako n�co, co je b�žné, 

nutné, co je tu. Bojím se však o n�které svoji blízké, což je p�irozené. O smrti 

se však málo mluví. Málo se reflektuje. Smrt je nic víc než strašák. Neumíme 

s ní žít. Svoji zkušenost se smrtí lze využít. �lov�k lépe chápe, co prožívá 

�lov�k, komu odešel n�kdo blízký. Umí mu popsat svoje pocity,  

p�ed n�kterými v�cmi ho - když ne varovat, tak upozornit. Jeho slova nemusí 

znít jako prázdná út�cha. Je to spole�ný plá�. (trochu knižn�). Tato zkušenost 

lze využít, což mohu potvrdit z vlastního života. Smrt – už jsem k tomu  

n�co psal – je strašák. Bojíme se jí a nemluvíme o ní. Nechceme ji vid�t  

a když, tak pro nás znamená KONEC. STOP. Mnoha lidem chybí NAD�JE. 
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P�iznání si  vlastní pomíjivosti, vede k úct� k životu, vede k POKO	E,  

která nám tak chybí. Zkušenost smrti, kterou mám je pro m� cenná.  

Byla drahá a t�žká. Má hodnotu. Její hodnotu m�žu odhadovat a psát o ní... 

P�iznám se ale, že za život mamky zp�t bych ji okamžit� vym�nil.  
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ROZHOVOR – VYPRÁV�NÍ �ÍSLO 4 

 

1) 
Jsem žena. Bylo mi 12 let. Byl to m�j otec. A m�li jsme spolu dobrý vztah. 

M�la jsem ho ráda a nepamatuji se na nic negativního. Mé vzpomínky jsou 

dost mlhavé. Nedokážu popsat, jaký byl. M�li jsme dobré vztahy, m�l hodn� 

kamarád�, v�noval se nám. Je to t�žké, t�ch vzpomínek je opravdu málo, 

vzpomínám si na situace, ale nedokážu už �íct, jak jsem ho vid�la v dob�,  

kdy žil. Zabil se p�i automobilové nehod�. P�išla mi to �íct mamka. Sama m�la 

co d�lat, aby situaci alespo� n�jak zvládla. Vzbudila m� a �ekla mi prost� „ 

Už nemáme tatínka.“ Moc jsem to nechápala. Reagovala jsem na to ml�ky. 

Kolem byl zmatek, snažilo jsem se, aby m� nebylo ani vid�t. Vím, že m�  

v té chvíli na padalo, co bude asi dál? Snažila jsem se být „neviditelná“  

a vyhýbat se tím pla�tícím dosp�lým. 

 

2)  

Necht�la jsem o té události mluvit. Nikoho jsem nehledala. Cht�la jsem  

co nejrychleji zapomenout. Studovala jsem osmileté Gymnázium, sekundu. 

Myslím si, že u�itelé se zachovali dob�e. Já jsem se o tom bavit necht�la  

a oni se o tom se mnou nebavili. P�istupovali ke mn� „normáln�.“ Ale když 

jsem o tom p�emýšlela pozd�ji i te�, bralina m� ohledy (co se týká školních 

výsledk�, snížené pozornosti atd.), ale nedávali to p�ede mnou najevo. 

Pomohli mi tím, že se práv� takto chovali. Ned�lali ze m� chudinku, nevolali 

si m� do kabinetu, necht�li to se mnou rozebírat. Snaha po tom, chovat  

se „normáln�“ a brát m� „normáln�“ mi pomáhala. Jedna moje paní u�itelka  

se m� zeptala, jestli školu te� zvládám. A nabídla, pokud bych m�la 

problémy, pot�ebovala poradit, mám za ní zajít. A kdykoliv mi nebude  

p�i hodin� dob�e, mám odcházet. Bude to tolerované. Necht�la jsem takové 

výhody. U�itel by m�l asi dít�ti nabídnout pomoc (t�eba rozhovor),  

ale nevnucovat se. Když se s tím dít� bude chtít vyrovnávat postupn� samo, 

p�ílišná pé�e je víc na škodu než k užitku. Pak by m�l být byst�ejší k tomu,  

P�íloha IV 
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jak se dít� chová ve škole – ke školním povinnostem, v kolektivu.  

Zda se na jeho chování n�co m�ní. Myslím si, že z toho lze poznat, jak se dít� 

dob�e �i špatn� s novou situací srovnává. Navšt�vovala jsem ZUŠ, výtvarný 

obor. Nemohu si vzpomenout, jaký byl p�ístup tamních u�itel�. Nikdo se m� 

ur�it� na nic neptal. Nevzpomínám si, že by mi jejich chování n�jak výrazn� 

pomohlo. Nedokážu p�esn� �íct, co mi v té dob� nejvíce pomohlo, bylo to celé 

okolí, já sama. Nemohu �íct jednu v�c, jednu osobu, na které by to všechno 

stálo. Kamarádi se ke mn� chovali dob�e. Nevzpomínám si na n�jaký 

negativní incident. Všichni byli ješt� p�átelšt�jší a milejší. Cht�li mi pomáhat, 

po�ád m� „tahali“ ven. Ve t�íd� se se mnou bavili najednou úpln� všichni.  

I ti, se kterými jsem t�eba d�íve moc nevycházela. Cht�la jsem být hodn� 

sama, takže jsem pot�ebovala lidi neustále kolem sebe. Pot�ebovala jsem 

rozruch a mít po�ád co na práci. V té dob� jsem se smrti asi bála. Nevybavím 

si to. Tehdy jsem nedokázala o ta�kovi mluvit. Problémy to zp�sobilo možná 

jen tam „uvnit�“ a také, jak se vyrovnat s novou situací doma. Najednou jsme 

byli doma pouze t�i a mamka se stala „hlavou“ rodiny. Dlouho jsem neum�la 

p�istoupit na tyto naše „nové role“. Všichni mi nabízeli pomoc jen formou 

rozhovoru. M� se o tom necht�lo mluvit, proto jsem ji nikdy nep�ijala.  

Dále mi pomoc promluvy nabízeli r�zní p�íbuzní. 

 

3) 

Myslím si, že s rodinou byl vztah celkov� dobrý. Mluvilo se o tom dost �asto. 

Nem�la jsem z toho dobré pocity. Kdykoliv a kdekoliv se o tom mluvilo, m�la 

jsem chu� odejít. Ur�it� tahle událost naší rodinu zm�nila. Pokud jde o mé 

nejbližší (mamka, bráška) semknulo nás to a posílilo. Myslím si, že nyní 

vnímám smrt citliv�ji než ostatní lidé. Ned�lá mi problémy o smrti mluvit,  

ale myslet na ni ano. Už jsem se s setkala se situací, kdy n�komu známému 

n�kdo zem�el. A vím, že ti lidé mají i k tob� blíž a rad�ji se ti sv��í, protože ví, 

že zrovna ty víš, co te� prožívají. Takže tato zkušenost je opravdu využitelná. 

Myslím si, že v�tšina lidí moc smrt nevnímá. Myslím si, že si ji nep�ipouští. 

Znám také hodn� lidí, kte�í se se smrtí �lov�ka, kterého znali, ješt� nesetkali. 



 

 118 

Ti pak tuto pro n� neznámou situaci nemohou brát jako sou�ást života  

�i ji n�jakým zp�sobem vnímat (t�eba jako já). Bylo mi dvanáct let,  

takže myslím, že tato situace utvo�ila celou mojí sou�asnou osobnost. 

Rozhodn� m� postavila p�ed t�žkou životní situaci, kterou jsem zvládla. Takže 

mi asi dala velkou sílu nezhroutit se.  
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ROZHOVOR – VYPRÁV�NÍ �ÍSLO 5 

 

1) 

Pohlaví muž. V šestnácti letech jsem p�išel o tátu. Zem�el mi ta�ka a m�j 

vztah k n�mu byl dobrý, každý jsme m�li své p�ednosti i chyby, ale m�li jsme 

se rádi. Táta byl pracovitý muž, dokázal vyrobit, opravit a ud�lat mnoho 

pot�ebných v�cí, když to šlo, vzal mn� do kina nebo na koupališt�. S mámou 

se m�li rádi. M�l i své slabosti, ale p�esto si ho vážím. Táta jel za prací  

do sv�ta. V Krkonoších zem�el tragickou smrtí. Uho�el v seníku. Bylo  

mu 36 let. Vrátil jsem se asi po t�ech m�sících dom� s mámou a babi�kou  

a bylo nám na schodech do bytu sd�leno, že táta nežije. 	ekli nám to babi�ka, 

tátova máma, a tát�v bratr. Babi�ka byla sama zran�na bolestí nad ztrátou 

syna, ale snažila se upozornit mámu i nás, a� se nelekáme, ale že táta  

již nežije. Necht�lo se nám tomu v��it. Zdálo se nám to jako zlý vtip. Sd�lení 

bylo ale citlivé. Myslím, že nám to oznámili d�stojn� a ohledupln� v rámci 

možností. Byla to p�ekvapující bolest, která se mi zdála jako n�co,  

co snad není možné a p�esto stála tato zkušenost p�ede mnou jako výmluvná 

realita. Snažil jsem se zachovat chladnou hlavu a nepanika�it. Bolelo to, ale 

necht�l jsem p�idávat ješt� víc bolesti mám�. Bylo t�eba být si vzájemn� 

oporou. Napadlo m� „pro� si B�h vzal ta�ku a ne m�?“ uv�domil jsem si,  

že jsem klidn� mohl zem�ít já. �lov�k neví dne ani hodiny, kdy zem�e. Nebyla 

to však vý�itka Bohu. Spíše pokorné p�iznání si skute�nosti. A postupn� jsem 

si uv�domoval zodpov�dnost za každou chvíli svého života. S �ím p�ed Boha 

p�ijdu, až si m� zavolá. Bylo mi líto ta�ky. Bylo mi líto toho, když jsem žil 

nedob�e a uv�domil jsem si, že mi B�h dává možnost spravit sv�j život 

k lepšímu. Mé chování v tom �ase se dá p�irovnat k zodpov�dnému p�ijetí 

reality. Bolelo to, ale cítil a jednal jsem tak, jak jsem uznal za vhodné  

a pot�ebné nejen pro rodinu, ale i pro sebe. Jednal jsem dost racionáln�. 

Zvláš�, když jsem byl s druhými. Ovšem o samot� m� to vedlo ke vzpomínání 

a lítostivému zármutku. M�l jsem tendenci se jím nedat unášet. Rozpoznal 

jsem však toto nebezpe�í a tak se snažil spíše d�lat v�ci a povinnosti,  

P�íloha V 
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o kterých jsem v�d�l. Snažil jsem se vše p�edkládat Bohu, ne se utáp�t 

v beznad�ji. B�h byl mou nad�jí.  

 

2)  

Tehdy jsem nem�l moc pot�ebu o smrti ta�ky mluvit. Byla to bolest  

a m� to totáln� p�esahovalo. Cítím, že spíše te� bych si rád popovídal s n�kým 

o t�ch v�cech. Je však pravda, že hodn� lidí mi bylo oporou a út�chou. N�kte�í 

kamarádi mi �ekli, že prožili n�co podobného a že bolest nesou se mnou. Jiní 

m� povzbudili a �ekli mi, že by to nezvládli asi tak jako já. S mámou jsme  

se t�šili a snažili se být vzájemn� oporou. Kamarádi, n�kte�í, co byli 

intenzivn� shodou okolností ten �as kolem mne, mi byli oporou. T�eba  

jen p�ítomností a jen ob�asným slovem. Bavili jsme se o spoust� jiných v�cí  

a toto spíš tehdy pot�eboval. N�kte�í však vid�li mou jakoby necitlivost v��i 

smrti táty. Babi�ka tehdy (tátova máma) �ekla že jsem asi nem�l tátu rád, když 

jsem ani nebre�el. Vím, že to tak nemyslela a že ji asi zaráželo, jak se stavím 

k skute�nosti racionáln�. Byla to však pro m� ješt� v�tší bolest, když toto 

�ekla. Jako bych za�al pochybovat o sob� a o své lásce nejen k tátovi,  

ale i k lidem. Byl to vnit�ní boj, ve kterém mi op�t pomohlo to vše �íkat Bohu. 

V�d�l jsem, že on m� i skute�nost a pot�ebu chvíle a chování zná líp,  

než kdokoliv jiný a že mi pom�že vše n�jak zvládnout. O smrti táty jsem 

necht�l mluvit, protože to byla událost pro m� bolestná a skute�nost, která  

by m� asi v té dob� mohla velmi rozhodit. Pot�eboval jsem sám spravit a dát  

si do po�ádku sv�j život a postoj k životu. Tato událost by mé myšlenky 

nabourala k malomyslnosti, kdybych o t�ch v�cech až moc mluvil. Škola, 

kterou jsem po tátov� smrti navšt�voval byla církevním u�ilišt�m Dona 

Boska. U�itelé m� až tak neznali, ale n�kte�í, když se dozv�d�li, co se stalo 

m� povzbuzovali a dokonce mi n�kte�í otev�eli sv�j životní p�íb�h. Ur�it�  

mi byli jejich snahy pomocí. Zvlášt� že jsem vid�l jejich lidskost. A vid�l  

je jako pedagogy i z jiného úhlu. Nebudu se zamýšlet, co bych ocenil. Napíšu, 

co jsem ocenil. Darem mi byla spole�ná mše svatá za duše v o�istci  

na duši�ky, kdy se krom jiných modlilo i za tátu. Mám n�jaké známé 
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psychology a s nimi jsme se bavili i o tátov� smrti. Dali mi p�ed o�i skute�nost 

i reálnou p�edstavu, jak se lidsky vyrovnat se smrtí táty. Je však velký rozdíl, 

když mi �íkal o út�še nev��ící dobrý psycholog a v��ící �lov�k. Z každého  

se dalo na�erpat povzbuzení, ale od v��ících jsem dostal i nad�ji. D�lal jsem 

spoustu mimoškolních aktivit s P. Hurníkem – salesiánským kn�zem. 

Pracovali jsme s d�tmi a mládeží. P�ístup byl podobný, jak jsem popsal  

u u�itel� z u��áku. Nepamatuji se, zda jsem �ekal od n�koho pomoc, které by 

se mi nedostalo. Smrt jsem vnímal jako p�echod k v��nému životu �i k v��né 

smrti tedy jako nad�ji a hr�zu. O tátovi jsem myslím tehdy moc nemluvil,  

asi jen to nejnutn�jší. Vítal jsem již popsanou pomoc kamarád� a jejich i když 

krátká slova povzbuzení a út�chy, tak i možnost rozptýlit se s nimi v b�žných 

denních hrách a �innostech. P�ijal jsem to a byl za to vd��ný. Kamarádi 

pomohli, ale napíši i v�tu v��ící známé psycholožky: „Budeš muset znásilnit 

sám sebe.“ Parafrázuji: „aby z tebe bylo n�co dobrého.“ Zam��ení na sebe  

a práci. Na sebe a ne na tátu v nezdravé sebelítosti. 

 

3) 

V dob�, kdy táta um�el, jsem byl asi t�i m�síce mimo domov. Po smrti jsme  

se snažili povzbuzovat a podep�ít jeden druhého. O smrti táty jsme doma 

mluvili. Pocity byly dobré, ale plné zármutku a pokory p�ed tajemstvím smrti. 

Rodinu tato událost ur�it� zm�nila dost. Zvláš� pro mámu to byl nový k�íž, 

který jako matka �ty� syn� musela a nese do dneška sama s vírou v Boha  

a oporou nejbližší rodiny. Smrt vnímám jako p�echod z života k životu. T�ším 

se na ni jako na setkání s tím, kdo m� miluje a s kým mi je dob�e. T�ším  

se na ni jako na chvíli setkání se se skrytým Bohem tvá�í v tvá�. Na druhou 

stranu se trochu lekám bolesti. Modlím se, abych z�stal v�rný v jakémkoliv 

utrpení i smrti. V�rný ve ví�e v Ježíše Krista, skrze n�hož jsou mé viny 

odpušt�ny a v n�mž mám nezasloužen� darovanou milost k v��nému životu. 

V��ím ve vzk�íšení z mrtvých. Ned�lá mi nyní problém mluvit o smrti. Spíše 

jen n�kdy vnímám velikost a hloubku tohoto tajemství, jako n�co,  



 

 122 

co m� p�esahuje a nerozumím všemu. V��ím ale, že B�h ví. Pokud bych vid�l, 

že mu to pom�že, snažil bych se pomoci sd�lením své zkušenosti. Ovšem vím, 

že ne vždy dokážu mluvit, když vidím utrpení druhých. Snažím se alespo� 

modlit, když už nic jiného. Myslím, že lidé dnešní doby smrt moc nevnímají  

a když p�ijde jsou zd�šeni a p�ekvapeni realitou. ANO – myslím, že lidé 

neberou smrt jako sou�ást života a nejsou na ni v�tšinou ani p�ipravováni. 

Malou výjimku tvo�í v��ící, ale i my jsme sou�ástí tohoto sv�ta. A tím jsme 

poznamenáni stejn� jako zbytek populace. Ur�it� m� zm�nila.  

Vzal jsem si pou�ení a výzvu žít dob�e. Abych ve chvíli smrti se mohl t�šit  

na setkání s Bohem a t�mi, kdo m� �ekají. Smrt mi vzala tátu, který mi chyb�l 

a n�kdy chybí. Získal jsem v�tší jistotu, že B�h je a nelze být samozvaným 

pánem nad životem (jako já). Jediný pán života je ten, který život dává i bere. 

Upevnilo m� to v jistot� a poznání, že B�h chce život �lov�ka a nejen tento 

pozemský.  
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ROZHOVOR – VYPRÁV�NÍ �ÍSLO 6 

 

1) 
Jsem muž. Bylo mi 17 let. Zem�ela mi matka, p�irozen� jsem ji m�l rád,  

ale její nezastupitelnou hodnotu jsem poznal, až když zem�ela. Byla  

to normální mamka, která se �ádn� starala o rodinu, pokorn� a state�n� snášela 

sv�j úd�l, aniž by tím zat�žovala okolí, své „povinnosti“ v��i svým d�tem 

plnila naplno až do konce svého života. Pravda je, že její ob�� byla velká  

a pokorná, to jsem si uv�domil, až když už nežila a já „dostal více rozumu“  

a zkušeností ze života. Na prvním míst� u ní nebylo „já a mé starosti, bolesti“, 

ale „vy (4 d�ti) a co nejv�tší (kvalitativn�) a  nejdelší (kvantitativn�) podpora 

a p�íprava na život, jak zdraví a síly umožnily“. V roce 1985 jí byla 

diagnostikována rakovina prsu (m� bylo 9 let, že není vše u ní OK jsem  

do d�sledku pochopil až n�kdy kolem 14 roku). Údajn� jí dávali  léka�i 8 let 

života, což se naplnilo a ona se je snažila do posledních chvil pln� využít. 

S odstupem �asu si to teprve uv�domuji a jsemjí za to velmi vd��ný i dojat.  

Že by následek výbuchu jaderné elektrárny v �ernobylu??? Spekulace… 

Necht�l jsem si p�iznat, že mamka odchází (asi m�síc p�ed smrtí), ale cítil 

jsem to. Poslední její ve�er jsem u ní v nemocnici byl, ale to už byla „mimo“, 

bylo jasné, že odchází. Zem�ela ráno, nevím, kdo mi to �ekl, brácha? Ta�ka? 

Bylo to strohé, vždy� se jim to muselo �íkat t�žko, víc si nevzpomínám. Pocity 

velkého smutku, pot�eby být sám … jsem si užíval ve vlnách už od ve�era 

p�ed úmrtí. Ne n�jak afektovan�, jeli jsme se na mamku ješt� podívat  

do nemocnice, moc si z toho nepamatuji, vím, že ten den jsem m�l závody  

a když se mi na n� necht�lo, nejstarší brácha m� p�emluvil, abych na n� ur�it� 

šel (cht�l, abych na to asi nemyslel). I když jsem v�d�l, že to p�ijde, p�esto  

to bylo silné, myslel jsem si, že jsem na to p�ipravený, možná, že �áste�n�  

i ano, ale ten holý fakt, že už nežije, je stejn� ne�ekaný a mocný jako zp�tná 

rána po výst�elu z pušky. �lov�k s ní po�ítá, ale p�esto p�ekvapí a škubne. Ten 

den jsem ráno šel na závody (karate), ale víc jsem si to odžíval již ve�er p�ed 

tím, kdy jsem po návratu z nemocnice nešel domu (bylo to ve�er  

P�íloha VI 
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5. 11. asi po 20 hod., všude už tma), nikdo mi nebránil, protože jsem 

pot�eboval být sám, a toulal jsem se okolo zámecký zahrady, docela dlouho  

i jsem b�žel, kde byla tma a nikdo tam nebyl. Z�stal jsem tam, dokud jsem 

nedostal strach z toho temného místa, dokud mi nebyla zima, nebolely nohy, 

nepot�eboval na záchod, nem�l žíze�… asi všechny možné základní 

biologické pot�eby. Jestli jsem tak strávil asi 1 hodinu? Už nevím, doma jsem 

šel docela rychle do postele. Vím, že druhý den byla ned�le. 

 

2)  

Nem�l jsem pot�ebu o tom mluvit, ale psal jsem si deník, tam jsem n�co 

napsal. Pozd�ji snad, když na to n�kdo p�ivedl �e� (na mamku), nebo jako ty, 

že se o to zajímáš. Jist� by se n�kdo našel, ale já nikoho nevyhledával. Cht�l 

jsem si to nést sám, už déle jsem si to nesl, zvládal jsem to. V�d�l jsem,  

že to p�ijde, snad jsem si v ur�ité melancholii i liboval. Chodil jsem v té dob� 

na Gymnázium. U�itelé byli v pohod�, žádná velká lítost ani lhostejný p�ístup. 

Myslím, že jsem žádnou pomoc neo�ekával a nehledal. Jist� to ale ur�it� m�lo 

vliv na jejich pohled na m�, mou situaci, protože mi p�isp�li, aniž bych n�kde 

n�koho žádal, na  vým�nný (asi 5 dn�) pobyt ve Francii z n�jakého z�ejm� 

sociálního fondu, pamatuji si, že to bylo tenkrát 500K�. Možná  

mi vyhovovalo, že mi žádnou pomoc nevnucovali, já jsem její pot�ebu necítil 

(pomoci). Cením si toho, že se to po škole ve�ejn� neší�ilo, ned�lal  

se ze m� „chudák“. Asi ur�it� mi t�ídní �ekla, že se na ni mohu obrátit, 

kdybych m�l pot�ebu to �ešit, ale já toho nevyužil. Myslím si, že když se u�itel 

setká s dít�tem, které n�koho ztratilo, hodn� záleží na v�ku dít�te a situaci, 

která nastala. Ur�it� je dobré nazna�it (up�ímn�), že o tom ví, že s ním soucítí  

a hlavn�, že pokud by nastala pot�eba, tak je ochoten/a dle svých možností 

pomoci. Ur�it� je na míst� zvýšená pozornost a sledovaní toho dít�te,  

aby mohl p�i p�ípadných náznacích n�jakého problému zasáhnout. Je to jedna 

z osob, která se s tím dít�tem stýká a nem�že být lhostejná k p�ípadnému 

ohrožení dít�te. Navšt�voval jsem tou dobou hudební a výtvarnou školu.  

Ve výtvarce jsem o tom nemluvil, u�itel v hudebce to v�d�l. On byl úžasný, 
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celkov� jako �lov�k, dal mi p�irozené a vhodné podpory. Pomohla mi i moje 

sle�na (ne tím, že bychom o tom mluvili, ale že jsem ji „m�l“). Taky život šel 

dál a já musel �ešit normální situace, nemohl jsem z�stat stát na míst�, 

bráchové studovali v Praze, ta�ka jezdil domu z práce nepravideln� (spíše  

na víkendy) a já se musel postarat o domácnost a mladšího brášku. Jednou 

jeden kn�z (Vendelín Zboro�), který ji znal, mi �ekl, že se za mamku modlil  

a že je p�esv�d�en, že je v Božím království. Nepochyboval jsem o tom,  

ale cítím to jako velkou podporu, ujišt�ní. Taky m� pozd�ji upozornil,  

že se vlny smutku budou vracet celý život, jen v r�zné intenzit� a �etnosti.  

Má pravdu… Kamarádi byli taky v pohod�, já to s nima ne�ešil. Chovali se asi 

normáln�. N�které holky asi m�ly tendenci m� litovat, ale já to p�echázel. 

Nevím, co jsem tehdy nejvíc pot�eboval, asi prostor žít dál a já ho m�l  

a to hodn� velký (asi to tak vnímám, protože jsem ze široké rodiny, n�kam 

jsem pat�il, t�ch se to taky dotýkalo, prožívali to, možná to v�domí, že s tím 

žijí a bojují i jiní, mí blízcí, takže jsem tu musel být i pro n�). Když bych m�l 

�íct, jestli smrtí existence lidská kon�í, tak v��ím, že smrtí existence nekon�í. 

Jinak smrt považuji za p�irozený proces živých organizm�, máme celý život  

na to, abychom se s tím smí�ili a p�ipravili (jsou r�zné cesty, ned�lám  

si a� jako v��ící �lov�k (snad dostate�n�) patent na rozum). Necht�l jsem  

o tom mluvit a pozd�ji to bylo lepší, ale nevyhledával jsem to. Je mi líto,  

že moje malinkatá dcére�ka :-) nem�že s babi�kou zažít n�jakou chvíli,  

kdy se ob� mohly radovat ze vzájemné p�ítomnosti. Všechno se v té dob� dalo 

�ešit, aniž bych si �íkal, že pokud by tu byla mamka, tak by to bylo jinak 

(nebyl problém). Nechci nikomu k�ivdit, ale neuv�domuji si, zda jsem �ekal 

pomoc od n�koho, od koho jsem ji nedostal. Nejstarší bráška nám pomáhal  

a teta podporovala finan�n� na studiích (fungovala širší rodina). 
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3) 

M� bylo 17 a chodil jsem na gympl, žil jsem sv�j život bez v�tšího 

omezování, ale za to jsem se snažil být co nejvíce zodpov�dný. Nem�l jsem 

žádný velký problém ve vztazích v rodin�. Jen ta�ka dom� z práce nejezdil 

každý den. N�kdo musel aspo� trošku vést každodenní chod domácnosti. 

Starší bráchové studovali v Praze, jezdili dom� maximáln� na víkend. Nikdy 

jsme se k tomu moc nevraceli, spíše v�bec. My „chlapi“ jsme spole�n� emoce 

moc nesdíleli, tedy verbáln�, ur�it� jsme je sdíleli, ale n�jak jinak, ur�it� jsme 

v�d�li, že tu událost máme v sob�, podporovali jsme se tím, že jsme stáli  

p�i sob�, i když každý byl t�eba jinde. Byl jsem hrdý na mamku,  

že mám bráchy, o které se mohu op�ít, když bych byl v nouzi �i n�co 

pot�eboval. Tato událost ur�it� zm�nila naší rodinu. D�ív jsme byli vyhozeni 

do života, kdy jsme si samostatn� šli za svým cílem, už nebylo setkávání p�i 

oslavách narozenin a svátk� doma, kde to mamka pro oslavence p�ipravovala, 

ale sešli jsme se (pozd�ji jsme vlastn� všichni byli v Praze – práce/studium) 

n�kde v restauraci, kde platil ten, kdo vyd�lával – nejstarší brácha. Vlastn� 

jsem byla taková rozbitá rodina. S ta�kou jsme m�li vztah dobrý,  

ale ten si našel novou ženu, s ní vztah nap�ed rozpa�itý, ale pak jsme  

ji akceptovali, ale nikdy to nebyla náhrada za mamku, už jsme byli v�tší. 

Ta�ka m�l své nové starosti a my jsme se snažili žít samostatn�, když bylo 

t�eba, tak nás na holi�kách nenechal, ale my jsme se snažili ho o n�co žádat  

co nejmén� (že by chlapská hrdost, ješitnost ???) Ta�kovi se narodil ješt� 

jeden syn, náš nevlastní brácha. Kontakty s ta�kou a jeho rodinou udržujeme  

a vztahy jsou dobré. Vidíme se �i spolu mluvíme tak 1x m�sí�n�. Smrt 

vnímám stejn� jako p�ed tím. Nemám problémy mluvit o smrti. Ur�it� jsem 

v pozici, kdy se m�žu lépe vcítit do toho druhého a s ním prožívat opravdov� 

n�co, co jsem už prožíval (�i prožívám). Nebude to klišé – p�ijm�te up�ímnou 

soustrast. Taky vím, že se ur�it� nebudu vnucovat, spíše �eknu tady jsem, jsem 

na blízku a p�ipraven ti naslouchat. Každý se s tím musí porvat sám,  

my ostatní m�žeme ud�lat „jemné bariéry“, aby si ten �loví�ek „neublížil“. 

V každém v nás fungují ur�ité obranné mechanizmy, které tuto situaci n�jak 
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ošet�í, jde jen o to, aby byly „zdravé a d�stojné“. Je tu prostor k doprovázení 

tou dobou po smrti blízkého. Myslím, že smrt vnímá každý možná jinak.  

To bych te� mohl rozvíjet možné možnosti vnímání smrti a popsal tak mnoho 

stránek, aniž by to pro tento rozhovor bylo p�ínosné a žádoucí. Obecn�  

to mohu rozd�lit na: 1. po smrti nic není – otázka je, co je to nic????  

2. po smrti následuje n�jaká kvalitativn� jiná forma existence – jak 

kvalitativn�, to je taky široká diskuse. 3. n�kdo m�že tvrdit, že smrt ani není, 

protože t�eba ani my nejsme……??? Sd�lovací prost�edky píšou o tom, jak 

ubývá církevních poh�b� i civilních ob�ad�, že si poz�stalí nevyzvednou ani 

urnu…, že lidé neumírají doma u svých blízkých, nechodí se poh�by…to píší  

a vysílají sd�lovací prost�edky. Možná mají pravdu, možná ne, 

s p�esv�d�ivým výzkumem jsem se v této oblasti nesetkal, snad proto,  

že to nevyhledávám. Mohu jen souhlasit s odborníky, že smrt blízké osoby  

se má �ádn� rituáln� „oslavit“, abychom si ve sv�domí pozd�ji nenesli vý�itky 

nebo �asovanou bombu (te� jsme v pohod�, ale kdo ví, kdy se to objeví, 

aspo� si myslím, že p�i vlastním umírání.) Co ale mohu jist� napsat,  

že je to dobrý „byznys“, takže smrt se stala (artiklem) situací, na které  

se dá zbohatnout. �lov�k se m�ní tím, jak proplouvá životem, nevím,  

co zm�nil odchod mé mamky a co by se stejn� zm�nilo, i když by žila. Snad 

mohu jen �íct, že v��ím, že mamka mi je n�kde na blízku a hájí pro m� to,  

co je nejlepší. Dalo mi to zkušenost, kterou d�íve �i pozd�ji v�tšina z nás 

zažije, jen já jsem ji zažil v 17 letech. Tato zkušenost, pokud se zvládne, tak 

by m�la �lov�ka posílit, ale není to bez ob�ti, zanechá šrámy a pozd�ji jizvy, 

staré rány se prost� n�kdy otvírají. Nemohu �íct, že mám život š�astn�jší  

�i mén� š�astný. Mohu povídat o tom, co jsem zažil a nebudou to vymyšlené  

„kecy“ – to je to nejmenší. Možná smrt vnímám víc jako sou�ást života, 

nemohu �íct, jestli se jí obávám více �i mén�, prost� racionáln� vím,  

že je a že m� �eká. 
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ROZHOVOR – VYPRÁV�NÍ �ÍSLO 7 

 

1) 
Jsem žena. Tehdy mi bylo 12 let. Zem�el mi otec. Vztah jsem k n�mu m�la 

jako k otci, m�la jsem ho ráda, normální... Byl velmi dobrosrde�ný, pon�kud 

flegmatický, veselý. Um�el bohužel zrovna v dob�, kdy jsem teprve za�ínala 

pozorovat lidi kolem, vid�la jsem ho o�ima dcery, která s ním vyrostla,  

ale byla moc malá na to, aby se ho snažila poznat jako osobu. Od mých šesti 

let byl otec velice nemocný, trp�l nevylé�itelnou plicní chorobou se spoustou 

komplikací, zem�el na jednu z nich – infarkt. Zcela náhle, jen mu p�edtím bylo 

trošku špatn�. Otec dostal infarkt doma, spadl v kuchyni na podlahu, v�ešt�ly 

jsem se sestrou na maminku, která p�ib�hla z koupelny a za�ala s první 

pomocí, já jsem volala záchranku. Pro m� asi um�el v téhle chvíli. Jinak byl 

ješt� �trnáct dní v bezv�domí zp�sobeným t�žkým poškozením mozku 

nedostatkem kyslíku, maminka nám nedovolila jít za ním do nemocnice. 

Vid�la jsem ho naposled ten ve�er o od druhého den potom jsme prakticky 

v�d�ly, že se asi neprobere. Všechny v�ci jsem v�d�la od maminky, 

nepamatuji si, nakolik nás informovala, ale zásadní v�ci, nap�. poškození 

mozku nebo malou nad�ji na probrání, nám �ekla vždycky. I za �trnáct dní  

potom – že um�el. Maminka šla z nemocnice, �ekaly jsme ji se sestrou  

na schodech, už na posledních jsme vid�ly, že plá�e, pak nám �ekla: „Holky, 

ta�ka um�el.“ Bylo to ur�it� nejíp, jak jsem se to mohla dozv�d�t. Od mamky, 

doma, s rodinou... Napadlo m�, kone�n�, má to za sebou, nebude se trápit,  

my se o n�j nebudeme muset starat (kdyby to p�ežil, byl by ochrnutý). Skoro 

jsem ale nebre�ela a styd�la jsem se, maminka se sestrou bre�ely hrozn� moc, 

tak jsem je aspo� objímala. Dodnes mám pocit, že u m� p�evažovala úleva  

nad zármutkem. Hrozn� jsem se totiž toho, co p�ijde, bála. 
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2)  

Nem�la jsem pot�ebu o tom mluvit, spíš jsem se tomu podv�dom� vyhýbala. 

Když se n�kdo zeptal, v�d�la jsem, že bych za�ala bre�et, tak jsem  

se hovor�m na toto téma vyhýbala. Mohla jsem o tom však mluvit s lidmi 

z mého okolí, dle okolností. Te� (po deseti letech mi to problémy b�žn� 

ned�lá), v emocionáln� vypjatých situacích se k tomu vracet nechci, bre�ela 

bych ur�it� a to nechci kv�li okolí. Navšt�vovala jsem ZŠ,  matematickou 

t�ídu.U�itelé se ke mn� chovali normáln�, u v�tšiny jsem byla oblíbenec,  

po ta�kov� smrti myslím v�tšinou zohled�ovali, že je maminka s námi sama, 

když to bylo t�eba. Pomohli mi tak, že to p�íliš nerozebírali. Po prázdninách 

po p�ivítání  v lavicích �ekla t�ídní spolužák�m, že to mám te� t�žké, že na m� 

mají být hodní. to mi pomohlo v tom, že jsem nemusela nic „vysv�tlovat“, 

pouze jeden spolužák se zeptal, co se stalo, odpov�d�la jsem a on to �ekl 

ostatním. To mi pomohlo asi nejvíc, že sem každému na potkání nemusela 

vykládat, co se u nás stalo. Pomoc ze strany u�itel� mi nechyb�la, ani jsem ji 

neo�ekávala a asi bych ani necht�la...Nejvíce jsem v té dob� ocenila normální 

p�ístup, kterého se mi ostatn� dostalo. N�co jako „život jde dál“;  

nic zvláštního. Myslím, že by u�itel v této situaci nem�l p�ehán�t pé�i  

a pozornost, to by bylo dít�ti nep�íjemné. Spíš by m�l dít� „sledovat“  

a v p�ípad� zjevných problém� v pr�b�hu vyu�ování (dít� by bre�elo, bylo 

mimo, nestíhalo...) to �íct rodi��m, poradit se s psychologem apod. Chodila 

jsem do hudebky a na gymnastiku. Všichni se chovali normáln�, na zvláštní 

p�ístup si nevzpomínám. Nejvíc mi pomohla asi rodina a že jsem m�la zábavu 

pro volný �as, nem�la jsem �as „na blbosti“. Spolužáci se chovali kv�le, 

ohledupln�, nevyzvídali, neš�ourali se v tom. Byli skv�lí, chovali se normáln�. 

Nejvíce jsem asi pot�ebovala klid. Jak jsem tehdy vnímala smrt  

si už nevzpomínám. Mluvit jsem o ta�kovi v té dob� moc nedokázala. 

Problémy vznikly jednak asi v tom, že to hodn� poznamenalo celou rodinu, 

totáln� se zm�nilo domácí prost�edí, životní styl celé rodiny, což by místy 

nebylo ani n�jak negativní, ale hlavn� to byl hrozn� traumatizující zážitek, 
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celé jsem to vlastn� vid�la a slyšela, úpln� srovnaná s tím nejsem, ob�as  

se mi to vrací. Mám t�eba dodnes posttraumatický strach z úraz�, krve. 

 

3) 

Doma byly vztahy normální, p�kné, nikdy jsme doma nem�li rodinné 

neshody, ani p�edtím, ani potom. M�la jsem díky rodi��m úžasné d�tství, 

doma bylo krásn�. Rodina se samoz�ejm� zm�nila. Asi tak, jak se m�že 

zm�nit rodina, když p�ijde o otce. Nedá se to popsat, prost� je to bez jednoho 

z rodi�� úpln� jiné. Ve všem. Myslím, že smrt pat�í k životu. Hlavn� u starých 

a nemocných lidí mám spíš pocit nad�jný a pozitivn� lad�ný v tom smyslu,  

že jim moc p�eju, že už jsou u Boha a radují se. Že už je nic netrápí. Horší  

je to u mladých lidí, vždycky hodn� plá�u a jsem neš�astná, ptám se Boha, 

pro� si vzal skv�lého �lov�ka tak brzo, pro� nám ho tu ješt� aspo� chvilku 

nenechal… Dnes m�žu o smrti normáln� mluvit. Ned�lá mi to žádné 

problémy. M�j vlastní pohled na smrt je ur�en mou vírou, díky níž lze na smrt 

nahlížet pozitivn� alespo� v tom smyslu, že �lov�k je ve v��né radosti u Boha. 

Tak si myslím, že by smrt mohla vnímat v�tšina k�es�an�. Nedokážu  

si ale v�bec p�edstavit, jak smrt vnímají nev��ící. Pro n� musí být bu� 

p�íšerným strašákem na konci, protože po ní je bu� nic nebo kdo ví… Anebo 

ji nevnímají v�bec, vyt�s�ují ji a utíkají p�ed ní, kde m�žou, protože  

na tu beznad�j po ní necht�jí ani pomyslet. Myslím, že v�tšina lidí nevnímá 

rozhodn� smrt jako sou�ást života. Naši nemocní, sta�í, blízcí umírají 

v nemocnicích… Minulý týden mi zem�ela babi�ka, nejvíc mi bylo líto,  

že musela být v t�ch posledních chvílích sama, ležela v nemocnici. Lidé  

se necht�jí na umírající dívat, necht�jí o tom nic v�d�t, jinak by p�ece 

nenechávali svoje blízké umírat v nemocnicích. N�co jiného je, když n�kdo 

zem�e náhle, po úrazu, neš�astnou náhodou. Pak jsou myslím zasko�eni 

všichni kolem a necht�jí smrt p�ijmout. Ta událost m� zm�nila nutn�,  

už jen tím, že jsem dospívala bez otce. Je mi stále líto, že u nás táta chyb�l, 

zrovna když jsem za�ínala pozorovat sociální struktury prost�edí, ve kterém 

jsem se pohybovala. Také pro to mám mnohem vyvinut�jší cit než t�eba 
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spoluža�ky, uv�domuji si, nakolik je otec v rodin� pot�ebný. Dokud �lov�k  

o n�co nep�ijde, nemá šanci zjistit, jaké je to bez toho…  

To je asi to nejzákladn�jší, co se u m� zm�nilo. Náhled na rodinu, úcta k úplné 

rodin�… D�ležité jsou taky zm�ny, které na holce zanechá to, že v rodin� není 

ani jeden chlap. P�esn� to te� nedokážu popsat, ale jednak to, že si zvykne,  

že ženská musí ud�lat, obstarat a vydržet úpln� všechno, za druhé neví,  

jak se žije s mužským pod jednou st�echou. To zní možná divn�,  

ale je to tak… �lov�k dokud o n�co nep�ijde, nemá šanci zjistit, jaké  

je to bez toho… Zkušenosti. Jednou z t�ch nejd�ležit�jších zkušeností je,  

že i když si myslíte, že život dál nep�jde, nebo budete až do jeho konce 

neš�astní, s �asem lze všecko p�ekonat. 
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ROZHOVOR – VYPRÁV�NÍ �ÍSLO 8 
 

1) 

Jsem muž. Tehdy mi bylo n�jakých 12 let. Byla to moje matka. V rodin� jsme 

si vícemén� rozum�li. Matka byla pe�livá a starostlivá. Zastávala veškerou 

práci v domácnosti. M�li jsme malé hospodá�ství, takže se od rána do ve�era 

moc nezastavila. Jak jsem ji vid�l v dob�, kdy ješt� žila? Jako dvanáctiletý 

kluk jsem toho ješt� o vztahové stránce mezilidských vztah� moc nev�d�l. 

Bral jsem všechno jako samoz�ejmost. Mamka je tu p�eci pro m�. Teprve 

pozd�ji jsem došel k poznání, že to bylo úpln� naopak.  Maminka m�la 

rakovinu plic. Nebyla tedy n�kolik týdn� p�ed smrtí doma – chodili jsme  

za ní do nemocnice. Poslední asi m�síc už tam chodil jen táta se starším 

bratrem. Dozv�d�l jsem se to tedy od nich. I když jsem doma žili bez mamky 

už dost dlouho – takže v b�žném život� nebylo pozorovat zm�ny – zm�na  

to byla. I když jsem to tehdy ješt� tak nevnímal. Definitivnost toho všeho jsem 

si uv�domoval až postupn�. 	ekl mi to táta. 	ekl to takovým zp�sobem,  

jak bylo jeho zvykem. Stru�n� a jasn�. 	ekl bych, že to bylo p�im��ené.  

Jak už jsem psal, smrt se o�ekávala. První pocit tedy byl – je to tady! Cht�l 

jsem být sám. Vyrazil jsem do blízkého lesa a celé odpoledne jsem strávil  

tam – na svém oblíbeném míst�. Vzpomínal jsem na maminku. A v duchu  

i polohlasn� jsem s ní mluvil.  

 

2) 

Mluvit jsem o tom cht�l. Navíc jsem nem�l slova, kterými bych to uchopil. 

Mohl jsem se spolehnout na staršího bratra a otce, kte�í se mnou na toto téma 

mohli rozmlouvat. Také mi hodn� pomohlo formulovat své myšlenky, když 

jsem se o tom bavil s mladším bratrem (10 let). Chodil jsem v té dob�  

do 5. t�ídy základní školy. Dojížd�l jsem autobusem asi 15 kilometr�  

do obecní školy. Protože jsem bydlel dosti daleko, u�itelé o smrti maminky 

(respektive o její nemoci) ani nev�d�li. Ptali se m� na to až tehdy, kdy jsem  

se jim zdál patrn� zamlklý. U�itelka matematiky se m� jednou o p�estávce 

P�íloha VIII 
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ptala, pro� jsem tak smutný. 	ekl jsem jí to, co se stalo a ona si ke mn� 

p�isedla a celou p�estávku jsme si povídali. Bylo to velice p�íjemné. 

S odstupem �asu vidím, že to byla zkušená profesorka. Nejvíc mi utkv�lo 

v pam�ti její pohled na život a na smrt. Pomohla mi práv� ona u�itelka, 

pomohla mi v novém pohledu na celou situaci. Byl jsem hodn� p�emýšlivý  

a tak m� to vedlo k novému uvažování a bylo to potravou pro chvíle samoty, 

které jsem tehdy zažíval více, než d�íve. Na škole, kterou jsem navšt�voval, 

nebyl žádný odborný pracovník. Myslím si, že by u�itel v podobné situaci m�l 

postupovat p�edevším citliv�. N�kdo pot�ebuje, aby se ho ostatní  ptali  

a n�komu je to t�eba nep�íjemné. Žádnou mimoškolní aktivitu jsem 

nenavšt�voval. Nejv�tší oporu mi poskytla rodina. S kamarády jsem se o této 

záležitosti pokoušel z po�átku mluvit, ale asi proto, že nem�li podobnou 

zkušenost, nebylo brzy o �em mluvit. Kamarádi m� vyslechli, �ekli,  

že je to asi blbý, ale nedokázali se vžít do mojí situace. Asi bych uvítal, 

kdybych našel n�koho ve stejnémv�ku, kdo má stejnou, �erstvou zkušenost, 

abych si s ním o tom mohl povídat. Po�ád jsem si myslel, že smrt je jen n�jaká 

„hra“ – že na m� mamka n�kde vykoukne za stromem, nebo že se ráno 

probudím a ona bude v kuchyni p�ipravovat snídani a bude se usmívat. Také 

se mi o ní �asto v noci zdálo. S odstupem �asu vnímám, že nejv�tší problémy 

byly v tom, že jsme si museli všechnu práci (a že jí bylo mnoho) rozd�lit. 

Vnímal jsem velkou opušt�nost. 

 

3) 

Jako dvanáctiletý hoch jsem m�l v rodin� asi „normální“ postavení  

a „normální“ problémy. V zásad� ale nebyly n�jaké dlouhodob�jší nebo 

závažn�jší konflikty. V rodin� nebyl problém mluvit o �emkoliv. Vzhledem 

k tomu, že jsme doma nem�li televizi, ve�er jsme si hodn� povídali.  

Po mat�in� smrti to bylo hodn� na toto téma. M�l jsem pocit, jako by byla 

maminka v tu chvíli s námi, jako by nás poslouchala. Samoz�ejm�, že tato 

událost naši rodinu zm�nila. Tatínek se stal trochu víc komunikativn�jší. 
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Musel p�evzít pé�i o nás mladší. Za�al se o nás více zajímat a omezil trochu 

svou pracovní �innost. Smrt vnímám jako nep�íjemný p�echod z tohoto sv�ta 

do života po smrti. Nev��ím v osobního boha, ale p�ijde mi nesmyslné,  

aby to všechno, co zde na Zemi prožijeme a ud�láme, p�išlo vnive�. Život  

po smrti n�jak pokra�uje a jestli je to k�es�anský nebo jiný b�h, nevím. Ned�lá 

mi žádné problémy o smrti mluvit. Naopak si vždy p�i „kontaktu“ se smrtí 

vzpomenu na maminku a hledám smysl života a smrti. Tato zkušenost  

se dá ur�it� využít. A už jsem ji také využil. 	ekl bych, že se �lov�k setkává 

se smrtí stále více – jen je pot�eba být pro to citlivý a vid�t v�ci, které se d�jí 

okolo. 	ekl bych, že dokážu pochopit �lov�ka, kterému n�kdo zem�el. Myslím 

si, že lidé vnímají smrt p�edevším jako bolest, která ji p�edchází nebo provází. 

	ekl bych, že lidé se snaží na smrt nemyslet – nebo to alespo� nep�iznávají. 

Smrt je prost� tabu, tak jak byl p�ed sty lety sex. Smrt se nevyplatí  

ani komerci. �lov�k, který ví, že zem�e (a uv�domuje si to) žije jinak,  

než �lov�k, který naivn� doufá, že si m�že stále užívat a že nemá pevn� 

vym��en �as. Nevím, jestli m� zm�nila jen tato zkušenost, nebo to byl celkový 

dlouhodob�jší proces p�ijímání smrti. Možná to bylo tak, že jsem se smrtí  

byl tvrd� konfrontován v útlém mládí a to jaksi nastartovalo mé p�emítání  

a vyrovnávání se se smrtí. Samoz�ejm� nemohu �íci, že by m�j postoj  

byl dokonalý nebo definitivní. Také si nejsem jistý tím, jak budu prožívat  

své umírání �i p�ípravu na n�j. Ur�it� m� tato událost obohatila. �ím je v�tší 

ztráta, tím se otvírá v�tší a bohatší nalezišt� „zisk�“. Možná to zní bezcitn�, 

ale myslím si, že když �lov�k dokáže zpracovat nep�íjemné životní zkušenosti, 

dokáže se z nich obohatit, m�že tím obohatit i druhé a p�idá mu to jakýsi 

nadhled nad životem. 
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ROZHOVOR – VYPRÁV�NÍ �ÍSLO 9 

 

1)  

Jsem žena. Bylo mi 10 let. Um�el mi ta�ka. M�la jsem ho ráda, m�li jsme mezi 

sebou normální vztah. Ta�ka byl �lov�k, který m�l smysl pro humor, v�noval 

se nám, byla s ním vždy legrace, ale byl i dost p�ísný. Snažil se z nás vychovat 

dobré lidi. Tak jsem ho asi vid�la a tak si ho pamatuji. Zem�el p�i autonehod�. 

	ekla mi to mamka. 	ekla mi, že ta�ka m�l nehodu a že um�el. Bylo  

to od mamky, takže to bylo sd�lení citlivé, ale pro ni jist� hodn� t�žké, když 

nám ( d�tem) musela tohle �íct. Moc jsem nechápala co se stalo, všude byl 

najednou takový zmatek. Maminka byla hodn� smutná a já jsem nev�d�la  

co bude dál. Když jsem pak šla spát, hodn� jsem bre�ela a nemohla jsem moc 

spát. Nevím, co m� napadalo, po�ád jsem musela myslet na maminku  

a kde je te� tatínek. Když mi došlo, co se stalo, za�ala jsem na všechno kašlat, 

bylo mi všechno jedno a hodn� jsem se zhoršila ve škole. 

 

2) 

Cht�la jsem v�d�t, co se stalo s tatínkem a kde te� je, cht�la jsem to líp 

pochopit. Mluvila jsem o tom nejvíc s maminkou a prarodi�i. Myslím, že jsem 

o tom mluvit cht�la – pot�ebovala. V té dob� jsem chodila na základní školu, 

která byla v naší obci. M�la jsem v té dob� novou u�itelku se kterou jsem 

nem�la vytvo�ený žádný vztah. Ona se o to nezajímala, na nic se m� neptala, 

ale všichni ve škole to v�d�li, jsme malá obec, kde se všichni znají. Cítila 

jsem, že se na m� berou ohledy, že já jsem ta co nemá tatínka  

a že se mi uleh�uje. Jedna u�itelka pak �ekla, že se na m� nesmí brát ohledy,  

že se ke mn� má p�istupovat stejn� jako k ostatním. To jsem brala jako kladný 

p�ístup, necht�la jsem, aby se mi uleh�ovalo. Jak jsem psala, nikdo se mnou  

o tom ve škole nemluvil a myslím, že by bylo lepší, kdyby n�kdo p�išel. 

Myslím, že by mi to mohlo pomoct, ale to, že se ke mn� chovali jako 

k chudákovi mi spíš vadilo. Nejvíc bych ocenila, asi kdyby se chovali 

normáln�, nevím, jak to napsat. Žádný odborník se mnou o tom nemluvil,  

P�íloha IX 
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ale myslím si, že by m�l n�kdo takový být, ale musel by být vzd�laný,  

jak v takové situaci jednat. Myslím, že by se ho m�l asi zeptat, jak mu je,  

nebo tak n�co. Mohl by mu �íct, že když bude cokoli pot�ebovat, že m�že 

p�ijít a tak. Chodila jsem akorát do družiny a tam byla paní u�itelka fajn.  

Ta se m� ptala, jak to te� doma zvládáme, a celkov� se zajímala o to,  

jak mi to jde ve škola a jestli je mi smutno.Nevím, jestli se to tak dá �íct, 

myslela jsem si, že se m� na to ve škole budou ptát, ale sama jsem nem�la 

odvahu za nimi jít. Myslím, že se o tom ty u�itelky bály se mnou mluvit, 

možná nev�d�ly, co by mi na to m�ly �íct. Ur�it� to byla mamka, která nás 

m�la ráda a starala se o nás. Kamarádi byli normální, nevzpomínám si,  

že by mi n�jak výrazn� pomohli, asi to bylo spíš v�kem. Bavili jsme  

se o normálních v�cech, o té události, nebo o ta�kovi ne. Asi se chovali 

normáln�, jako by se nic nestalo. Vzpomínám si, že jsem hodn� bre�ela,  

to mi pomáhalo, ale bylo to fakt moc, ur�it� jsem tím dost zat�žovala svoje 

okolí, hlavn� mamku. Asi jako n�co, co mi vzalo ta�ku a co m� hodn� štvalo. 

O ta�kovi jsme hodn� mluvili, doma s mamkou, nebo babi�kou. Vzpomínali 

jsme. Problémy jsem za�ala mít hodn� ve škole, za�ala jsem všechno flákat  

a hodn� jsem za�ala „zlobit“. Jinou pomoc jsem asi nedostala, spíš ve škole 

m� za�ali brát jako že zlobím a dostala jsem i n�jaké napomenutí. Nikdo  

se ale nezajímal, pro� se to chování tak zhoršilo, prost� mi dali napomenutí  

a tím to pro n� skon�ilo. Akorát na intru, asi po p�ti letech byla jedna 

vychovatelka, která se o tom se mnou bavila. Hodn� jsem v tý dob� bre�ela 

 a ona si toho všimla. 	ekla mi n�co o svých problémech a taky mi poradila  

a mluvila o tom se mnou. To bylo fajn, to mi hodn� pomohlo. 

 

3) 

      V rodin� to bylo dobrý, všichni byli smutný, ale hodn� nás to spojilo, hlavn�  

m� a sestry. Víc jsme se vážili jeden druhého a hodn� nám pomohla  

teta - ta�kova sestra. Jo, mluvili jsme o tom hodn�, to bylo dobrý, mohla jsem 

se zeptat na cokoli. Hodn� jsme se semkli a m�li se víc rádi. Ale taky jsme  

se myslím o sebe víc báli. Taky se zm�nilo fungování rodiny, hodn� nám 
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(mamce) pomáhali prarodi�e a další p�íbuzní, ale ta�kovo místo, bylo stejn� 

po�ád prázdný. Smrt vnímám jako n�co, co pat�í k životu, jen n�kdy prost� 

p�ijde nevhod, když um�e mladej �lov�k. Ne, beru to jako sou�ást života  

a když na ni p�ijde �e�, vzpomenu si vždycky na ta�ku a to je milý, vždycky  

si ho tím p�ipomenu. Myslím, že smrt už nemám spojenou s negativní 

p�edstavou, ale tam uvnit� to samoz�ejm� bude vždycky bolet. Kdybych 

potkala �lov�ka, který se setkal se smrtí, v�d�la bych jak mu je, ale nev�d�la 

bych co mu mám �íct. 	ekla bych asi jen to, jak jsem to prožívala já. Záleží 

taky na tom, kdo by to byl. Myslím si, že lidi o smrti necht�jí v�d�t, d�lají  

že se jich netýká. T�eba v práci se zeptají na rodinu, ale je to spíš  

jen ze slušnosti. Když �eknu, že mi ta�ka um�el, už nev�dí co �íct. Nepo�ítají 

s touhle odpov�dí, necht�jí to slyšet. Cht�jí slyšet, jak je všechno fajn. 

Myslím, že smrt v jejich život� nemá místo. Kdyby každýmu n�kdo um�el,  

asi by sv�t vypadal jinak. Jak jsem napsala, myslím, že JE tabuizována. 

Myslím, že díky té zkušenosti jinak p�emýšlím, mám jiné hodnoty, jinak 

vnímám život. Vážím si te� víc n�kterých v�cí, velkej vzor je pro m� mamka, 

že to zvládla a dob�e nás vychovala. To bych asi bez toho nevnímala tak siln�. 

Dalo mi to tu zkušenost, jaký je p�ijít o n�koho, koho mám moc ráda, myslím, 

že m� to posílilo. 
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ROZHOVOR – VYPRÁV�NÍ �ÍSLO 10 

 

1) 

Jsem žena. Bylo mi v té dob� 11 let, když mi zem�ela moje babi�ka, kterou 

jsem m�la moc ráda. Babi�ka bydlela s námi, p�es chodbu m�la vlastní kuchy� 

a pokojík. Ráda jsem za ní chodila a byla jsem ráda, když p�išla k nám. Ráda 

jsem si s ní povídala. Byla na m� vždy moc hodná. Byla jsem ráda, když jsem 

se nau�ila �íst a mohla jí �íst pohádky, nebo zprávy z novin. Chodily jsme 

spolu na procházky. N�kterých jejích kamarádek – taky babi�ek – jsem  

se n�kdy trochu bála. Jedna z nich mi �íkala, že mi ust�ihne culík. Ale když 

babi�ku zem�ela, pak jsem ji ráda (ale i ostatní, o kterých jsem v�d�la,  

že si s nimi babi�ka povídala) potkávala. Byla to taková vzpomínka  

– ty kamarádky babi�ku znaly a tak mi ji n��ím p�ipomínaly. Také 

vzpomínám, jak mi babi�ka va�ila (to když jsem byla ješt� ve školce) a u jídla 

mi vypráv�la. Nechávala jsem si vypráv�t znovu a znovu to samé. Byla 

strašn� hodná. Babi�ka byla nemocná s játry a m�la otev�ené bércové v�edy. 

Než um�ela, ležela na LDN v Sedlci – Pr�ice, tehdy LND ješt� v Benešov� 

nebyla. �asto jsme tam jezdívali. Málokdy beze m�, myslím, že snad vždycky 

celá rodina. Maminka m� tehdy poslala, a� po�kám dole u vrátnice. M�la 

tušení, že tam jsme za babi�kou naposledy a necht�la, abych byla  

u „toho“. maminka tehdy byla u babi�ky, když vydechla naposled. V�d�la 

jsem, že se babi��in stav nelepší, ale…odjeli jsme a jeli jsme jinudy. Zastavili 

jsme a šli jsme se projít a tam mi maminka �ekla, že babi�ka usnula  

a že už se neprobudí. Byli jsme tehdy celá rodina spolu. Postupn�  

mi to docházelo, jak mi maminka �ekla, že už se babi�ka neprobudí. Toto její 

sd�lení bylo citliv�jší, než tvrd� �íct, že babi�ka už um�ela. Jsem ráda,  

že mi to maminka �ekla a že to „neutajovala“… Bylo mi strašn� smutno  

a hrozn� jsem bre�ela. V první chvíli jsem si to ani nedovedla p�edstavit  

a doufala jsem, že za babi�kou budeme jezdit dál. Nikdy jsem necht�la,  

aby zem�ela. Strašn� jsem bre�ela, nevzpomínám si, co mi v té chvíli rodi�e 

�íkali, ale ur�it� se m� snažili uklidnit. Jist� se v té chvíli cítili úpln� stejn� 

P�íloha X 
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jako já. Nejvíce jsem tehdy cht�la slyšet, že to není pravda a že se babi�ka 

ješt� probudí a bude tu s námi po�ád. Pak jsem se snažila podporovat 

maminku, být hodná a pomáhat jí.     

 

2) 

Cht�la jsem o té události mluvit, ale jen s rodinou a blízkými rodinnými 

známými. Asi taky byly chvíle, kdy jsem se o tom bavit necht�la, ale to proto, 

že by mi z toho bylo smutno. Babi�ka um�ela 29. 7., takže byly prázdniny. 

M�la jsem tak v�tší možnost, být a vzájemn� se podporovat s rodinou.  

Po prázdninách jsem šla do páté t�ídy na ZŠ. U�itel�m to rodi�e �ekli. Možná 

jsem se pak ve školním roce – nebo na za�átku, o smrti trochu bavili,  

ale to už si moc nevzpomínám. Ale možná, že m�j bývalý pan u�itel t�ídní  

m� potkal a povídali jsme si o tom. Nebo alespo� mám pocit, že to v�d�l  

a že m� pochopil. Kdyby se to stalo ve školním roce, ur�it� bych pomoc 

uvítala. Asi bych byla ráda, kdyby to u�itel �ekl ve t�íd�, že bychom  

si spole�n� popovídali, jestli už n�kdo také o prarodi�e p�išel  

a že by tím vysv�tlil, pro� jsem smutná. Díky prázdninám jsem to ale nejvíc 

prožívala s rodinou. Kdybych chodila v dob� úmrtí do školy a m�la tam 

problémy, ur�it� bych uvítala, kdyby se mnou o tom n�jaký u�itel mluvil. Pár 

dní po babi��in� smrti jsem jela na d�tský tábor, kde jsem z d�ív�jších let 

znala vedoucí. Maminka jim o smrt babi�ky �ekla a pamatuji se, že jedna 

vedoucí si tam se mnou o tom povídala. Byla jsem za to ráda. Myslím,  

že u�itel by m�l být k žákovi, který n�koho blízkého ztratil hodn�jší,  

ve smyslu tolerantn�jší, nezkoušet ho v té dob�, odpustit úkol odevzdaný  

se zpožd�ním a nezazlívat mu, kdyby se rozbre�el. Naopak by se m�l snažit, 

aby žák ve škole, mezi kamarády p�išel na jiné myšlenky… Nejv�tší oporu 

jsem v té dob� cítila od rodi��. Povídala jsem si o tom s nejlepší kamarádkou, 

a všichni ve t�íd� byli na m� hodní. Nejvíce jsem v té dob� pot�ebovala cítit, 

že na to nejsem sama. Tím pádem jsem si uv�domovala, že i díky m� na tom 

nejsou ani ti druzí sami. Babi�ka zem�ela ve spánku. Tak jsem si smrt 

p�edstavovala. A jako v��ící, že je u Boha, a že se s ní jednou setkám.  
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O babi�ce jsem dokázala mluvit, ale taky asi byly chvíle, kdy jsem o ní mluvit 

necht�la, kdy bych byla radši, kdyby tu byla. 

 

3) 

Nejvíce mi pomohla hlavn� rodina. Byli jsme si v té dob� blíž. Pomáhali jsme  

si a maximáln� jsme si vycházeli vst�íc. Jsem v��ící a smrt vnímám jako 

odchod k Bohu. Jen jsem poznala, že se neumírá jen ve spánku, v klidu  

a nejen ve stá�í. Je to smutné téma a �lov�k by u sebe a jiných lidí vždy vybral 

život, než smrt. Kdybych potkala �lov�ka ve stejné situace, myslím si, že �ím 

by mi byl bližší, tím lépe bych se dokázala vžít do jeho pocit�. Myslím,  

že v��ící lidé vnímají smrt stejn� jako já a nev��ící n�kdy jako n�co 

nespravedlivého, jako osud, jako trest…	ekla bych, �áste�n� tak a �áste�n� 

tak. Je t�žké ji úpln� p�ijmout jako sou�ást života. Také záleží na v�ku 

zem�elého, protože smrt starého �lov�ka je „p�irozen�jší“, než nap�. smrt 

dít�te, ale nikdy si ji �lov�k dop�edu nedokáže p�edstavit. �asto si p�edstavuji, 

jaké by to bylo, kdyby babi�ka ješt� žila. Díky babi��in� smrti jsem  

se postupem �asu p�estala bát t�ch paní a obecn� dote� mám ke starším  

a starým lidem respekt – mohou to být také babi�ky  d�de�kov�, jako byla  

ta moje.  
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ROZHOVOR – VYPRÁV�NÍ �ÍSLO 11 

 

1) 
      Jsem žena. Bylo mi 14 let, když mi zem�el otec. Zahynul p�i autonehod�. 

	ekla mi to sestra, p�ib�hla za mnou a vyd�šená na m� vyhrkla, že je ta�ka 

mrtvej. Nemohla jsem uv��it tomu, co se stalo. Když mi to �ekla, k�i�ela jsem 

a plakala. Stále jsem si �íkala, že ur�it� došlo k omylu.  Nev�d�la jsem  

co mám d�lat. Nakonec jsem utekla pry�. 

 

2) 

 Necht�la jsem o tom s nikým mluvit, ale vím, že kdybych cht�la, v rodin�  

by o tom se mnou mluvili ur�it� všichni. Vlastn� jsem o tom mluvila trochu 

s babi�kou a tetou, ale bylo to až pozd�ji. Nebylo mi ale p�íjemné  

o tom mluvit, cht�la jsem to zvládnout sama. 	íkala jsem si, že já jsem te�  

ta dosp�lá a budu se tak chovat. Chodila jsem tehdy na obchodní akademii  

do prvního ro�níku. Tam se ke mn� chovali všichni stejn� jako p�ed tím. 

Necítila jsem tehdy od u�itel� žádnou pomoc, ale možná by mi pomohli, 

kdybych cht�la. Já o tom ale s nikým mluvit necht�la. Nejvíc by mi asi 

pomohlo, kdybych do té školy nemusela v�bec chodit. Nejvíce  

mi pomohl m�j p�ítel. Taky kamarádi se chovali báje�n�, snažili se. Myslím, 

že jejich p�ístup byl v podstat� stejný, jen trochu byla cítit lítost. Ostatní 

spolužáci se chovali stejn� a v�d�la jsem, že o tom mluví za mými zády. Cítila 

jsem velkou pot�ebu od všeho utéci. Smrt jsem tehdy vnímala jako hroznou 

nespravedlnost. O ta�kovi jsem mluvit dokázala, ale necht�la jsem ho moc 

rozebírat. Všechny problémy, které ze situace vyvstaly se daly n�jak p�ekonat. 

Vše se ale zkomplikovalo, hlavn� situace doma.  

 

3) 

 Ve vztahu k rodin� to bylo zvláštní. Snažila jsem se uniknout, ale p�itom 

pomoci. Moc jsem s nimi o tom necht�la mluvit, protože to bylo velmi 

bolestivé. Naše rodina se ur�it� hodn� zm�nila. D�íve jsem to nevid�la, dnes 

P�íloha XI 
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vím, že bychom byly charakterov� jiné a ur�it� jinde. Dnes také vnímám smrt 

jinak. Vnímám ji jako n�co, co je dané a musíme s tím žít. Také dnes nemám 

žádný problém o smrti mluvit. Myslím si, že lidé se ke smrti to�í zády,  

ale není to pravidlo. Tato událost m� rozhodn� více osamostatnila a trochu 

otupila, ale to se �asem m�ní – dle okolností (vlastní rodina). Nevím,  

zda mi ta událost více vzala �i dala, prost� vše bylo jiné. Kdyby otec 

nezem�el, byla bych ur�it� š�astn�jší, ale dalo mi to n�které charakterové rysy, 

na které jsem hrdá. Celkov� mohu �íci, že tato událost spojila zbytek rodiny  

a vztahy jsou citliv�jší. 
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ROZHOVOR – VYPRÁV�NÍ �ÍSLO 12 

 

1) 

Jsem žena. Když mi um�el otec, bylo mi dev�t let. Byl to zodpov�dný otec 

rodiny, dobrý sportovec, kamarád, ochránce. Zem�el p�i autonehod�, narazil 

do stromu. Byla sobota ráno – doma poklidná atmosféra. P�ijela policie  

a léka�, kte�í nám to oznámili. Slyšela jsem je, když to oznamovali mamce. 

Myslím, že to bylo standardní sd�lení. Když mamka otev�ela,  

tak se p�edstavili a �ekli co se stalo. Já i mamka jsme dostaly injekci  

na uklidn�ní. Léka� byl u nás doma v obýváku, než p�išla babi�ka s d�dou,  

pro které došli a než jsme se trochu uklidnili. Napadalo m�, že to nem�že být 

pravda, že je to moje vina. Já cht�la, aby byl ta�ka v práci. M�la jsem pocit,  

že všechno skon�ilo. Reagovala jsem na to plá�em. Taky m� napadalo,  

že to tak nechci. Pro� to nejde zm�nit? Co s náma bude?  

 

2) 

 Cht�la jsem o tom mluvit. Mohla jsem s rodinou – mamka, babi�ka s d�dou. 

Ve škole se o tom se mnou ale nikdo nebavil a to mi chyb�lo. Ur�it� bych 

uvítala n�jakou odbornou pomoc. Pot�ebovala jsem vysv�tlit, že se musím 

snažit, že všechno neskon�ilo, že „život jde dál“. Myslím, že by se m�li 

u�itelé minimáln� zeptat, jak mi je, jestli nepot�ebuji n�jak pomoct. Taky  

by se mohli zeptat, jak to zvládají zbylí �lenové rodiny – jestli dít�ti nechybí 

pé�e, protože z�stalí jsou rádi, že mohou fungovat. Sva�iny, �isté prádlo, 

vyžehlené, p�íprava na druhý den…je hrozné, když na tohle z�stane dít� samo. 

(I když to trvá je 1-2 m�síce). Nejvíce mi v té dob� pomohla rodina. Hlavn� 

ta�kova sest�enice. Kamarádi se ke mn� chovali odm��en�. Víc šlo myslím  

o zv�davost, než o oporu. (Co ale �ekat v devíti letech). M�li strach  

se se mnou o tom bavit, aby mi neublížili a ne�ekli n�co špatn�. Pot�ebovala 

jsem v té dob� mít alespo� na chvíli pocit, že se to nestane i mamce a rodin�. 

Bála jsem se, že um�ou taky. Smrti jsem se tehdy bála – vnímala jsem to,  

P�íloha XII 
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že smrt p�ijde kdykoli se jí zachce. Pro� si vzala ta�ku, když nás m�l rád a byl 

hodný…Tehdy jsem o ta�kovi mluvila jen s plá�em.  

 

3) 

      Rodina byla p�ed tou událostí normální rodinou. Potom jsme se podrželi  

a ucelili, nikdo nás jen tak nerozd�lí.  Bylo mi velké smutno. M�la jsem pocit, 

že to nemohu zvládnout. Babi�ka s d�dou nám �ekli, jak te� musíme být silní, 

state�ní, poslouchat mamku a nezlobit. Že je to t�žké pro všechny. Tato 

událost m� ur�it� zm�nila. Zm�nilo to celý m�j život. V rodin� se upevnily 

vztahy, bylo v�tší spolehnutí jeden na druhého. Smrt ale vnímám stejn� špatn� 

jako tehdy. Díky ní si víc vážím lidí, které mám a �asto jim opakuji, jak moc 

je mám ráda.  
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ABSTRAKT 
 
HLINÁKOVÁ, L. �lov�k v situaci smrti blízké osoby, pedagogický p�ístup  

a prevence. �eské Bud�jovice 2008. Diplomová práce. Jiho�eská univerzita 

v �eských Bud�jovicích. Teologická fakulta. Katedra pedagogiky. Vedoucí práce 

doc. PhDr. Ludmila Muchová PhD.  

 

Klí�ová slova: smrt, truchlení, blízká osoby, pedagogický p�ístup, vyrovná 

situace, smysl života, hodnoty,  pedagogická pomoc, prevence 

 

     Práce se zabývá tématem smrti blízké osoby, dále pomocí a prevencí, 

dostávající se d�tem,  které se s touto ztrátou setkaly. Teoretická �ást popisuje 

n�které postoje ke smrti, r�zná hlediska na smrt, ztrátu blízkého �lov�ka, proces 

vyrovnávání se s touto ztrátou, dále n�které druhy pomoci a pedagogický p�ístup 

k d�tem, které se již se smrtí setkaly. 

     Praktická �ást  obsahuje kvalitativní výzkum ve form� rozhovor� s lidmi, kte�í 

se v d�tství se smrtí blízké osoby setkaly. Na základ� vyhodnocení tohoto 

výzkumu dále obsahuje návrh p�ístupu, jak lze t�mto d�tem pomoci tuto složitou 

životní situaci prožít a p�ekonat. Sou�ástí návrhu je i prevence, jak p�iblížit riziko 

ztráty d�tem, které se zatím se smrtí nesetkaly. Tento pedagogický list  

je vypracován zvláš� pro d�ti mladšího školního v�ku, pro d�ti st�edního školního 

v�ku a pro dospívající d�ti.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 146 

ABSTRACT 
 

A man during a loss of a close person, pedagogic approach and prevention.  

 

Key words: death, bereavement, close person, pedagogic approach, educational 

situation, meaning of life, values, educational help, ritual, prevention 

 

     The work  deals with the issue of a loss of a close person. The theoretical part 

describes several attitudes towards  death, different views of  death, the loss  

of a close person and the process of coping. The work also mentions several ways 

of how to help and pedagogic approach towards children that encountered  death. 

     The practical part consists of  a quality survey in the form of controlled 

conversations.  

The conversations were conducted with people that experienced death of a close 

person in their childhood. This section also contains a suggestion  

for an appropriate approach to help these children to overcome the loss. 

Aducational approach trying to make the issue of death more accesible  

for children not yet affected with the loss is included.  

     The suggested solutions are for children of the early, middle school age  

and for adolescents are dealt with separately. 

 
 


