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SEMESTR
Psychologie

Vážení vyučující, milé 
studentky, milí studenti, naši 
čtenáři!

Dříve než Vás uvítám 
na stránky našeho druhého 
čísla, chci jménem celé 
redakce poděkovat všem, 
kteří nás nadšeně chválí, 
drží nám palce a podporují 
nás. Vážíme si Vás! Slova 
povzbuzení nás v práci 
posilňují a v těžkých chvílích 
umožňují dokončit dílo. 

Abychom udržely kvalitu 
slov, přijaly jsme do týmu 
skvělé kolegyně: redaktorku 
Kateřinu Barošovou, která 
se rovněž stará o korektury 
textů a dále redaktorky Marii 
Vondráškovou a Kateřinu 
Ludvíkovou. Kvalitu slušivého 
grafického kabátku nám 
i tentokrát ušila grafička 
Veronika Kováčová. 
A to zdaleka není vše!

Ptáte se, co Vás čeká? 
Potřesete si rukou s celým 
týmem koordinátorů 
ČASP pobočky. Recenzemi 
nahlédnete do knihovny 
psychologické prózy. Poté 
si zajdete na slovíčko s paní 
PhDr. Mgr. Naděždou 
Špatenkovou, Ph.D. 
a Mgr. Monikou Ulrichovou, 
Ph.D. O tom, jak skloubit 
muzikál, dravce a plínky 
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s psychologií Vám poví 
3 spolužáci v rubrice Ze života 
studentů. Doporučuji rovněž 
zavítat na stránky reálných 
niterných příběhů člověka 
s nevyléčitelnou nemocí 
a člověka s překonanou 
touhou umřít.  
O akademické roli, diplomové 
práci a rodinném slavení 
pohovoříte s Mgr. Klárou 
Machů, Ph.D. A pokud jste 
se nestihli či nemohli přihlásit 
do Kurzu krizové intervence, 
poskytneme Vám zpětnou 
vazbu prvního běhu. Příloha 
tohoto čísla – stejně jako 

červená linka celého časopisu, 
je zaměřena na téma smrt, 
umírání. Děsivý výraz, který 
právě teď z vašich tváří 
odezírám, mě nutí rychle 
napsat: Nebojte se! Pravý 
důvod, proč jsme právě 
takové téma vybraly, jistě 
sami brzy pochopíte. A když 
ne hned, určitě po přečtení 
celého časopisu. A pokud ani 
potom, využijete poznatky 
i notýsek studenta v přípravě 
na zkoušku z klinické 
psychologie či na státnicovou 
otázku šťastného čísla 13. 

Ničím nerušené čtení 
plné inspirace Vám přeje 
redakce ČASPISu: Semestr 
psychologie

Marie Vaverová, 
Hana Peigerová,

Debora Janáčková,
Veronika Kováčová,
Kateřina Barošová,

Marie Vondrášková,
Kateřina Ludvíková.

editorial

Milí čtenáři,

redakce časopisu mě oslovila 
s prosbou o napsání zdravice 
pro nové, jarní číslo. 
Pravděpodobně se nejednalo 
o náhodnou volbu, jelikož 
aktuální číslo je věnováno 
tématu, jímž se již několik let 
zabývám. Tímto tématem 
je smrt. Jeho spojení s jarem 
se může zdát nevhodné, 
případně kontrastní, ale něco 

na tom je. Vždyť jaro tradičně 
začínalo vhazováním smrtky 
do potoka a Velikonoce, 
které zanedlouho nastanou, 
jsou nejen oslavou smrti, ale 
i vzkříšení a nového života.  
Než tedy tu pomyslnou 
smrtku vhodíme do řeky času, 
pojďme se podívat,  
co se o ní z hlediska 
psychologie můžeme 
dozvědět… 

Zdravice

K novému číslu časopisu studentů psychologie.   

Zdravice

Přeji všem čtenářům, aby 
se tématu nezalekli a nebáli 
se začíst do předkládaných 
textů. Věřím, že nás všechny 
mohou obohatit.

Redakci přeji hodně 
optimismu a radosti z práce, 
kterou dělají kvalitně 
a se zápalem!

Srdečně

Mgr. Klára Machů, Ph.D.
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MEdailonky
Následující řádky vás seznámí s jednotlivými koordinátory naší pobočky. 
Dozvíte se nejen to, co jejich jednotlivé funkce obnáší, ale také co dělají,  
když zrovna nekoordinují.

Manažerka 
Hana Peigerová
mail: ostrava@caspos.cz 
FB: Chanka Peigerová

Chani, Vodníku, Rákosníku – 
lidé mě oslovují různě, když 
mě potkávají na chodbách 
univerzity (nebo i kdekoli 
jinde). Většinou jsem 
ta, co se hlásí o slovo 
na přednáškách, aktivně všem 
skáče do řeči, je střeleně 
nadšená do všemožných 
nápadů a pevně doufá, 
že to s ní ostatní přežijí 
a nepošlou ji za to do horoucích 
pekel. Miluju práci s dětmi, 
víno (první dvě položky 
nekombinuji), společenské 

hry, kafe, čtení knih ve vaně, 
lidi… Jako manažerka naší 
pobočky jsem taková 
„holka pro všechno“, mám 
na své poměry spoustu 
zodpovědnosti, dohlížím, 
aby vše fungovalo a každé 
ráno mám plnou schránku 
mailů a spoustu zpráv 
na messengeru. Takže 
pokud tě ohledně ČASPy 
něco zajímá, něčemu 
nerozumíš, máš nápad, 
ozvi se (na ty zprávy vážně 
odpovídám). 

Finanční koordinátor 
Tomáš Franc
mail: franctom821@gmail.com 
FB: Tomáš Franc 

Hana peigerova

Dovolte mi se představit, 
jsem studentem druhého 
ročníku jednooborové 
psychologie a co dělá takový 
student ve svém volném 
čase… Rád sáhnu po nějaké 
knížce nebo si přečtu 
zajímavý článek, ovšem bez 
trochu té „psychotématiky“ 
se to neobejde. Dobrá četba 
pohladí po duši, avšak na tělo 
se nesmí zapomínat, proto 
si udržuji stálou hladinu 
endorfinů, přes zimu 
badmintonem  
a v létě cyklistikou. 
Na ostravské pobočce 
ČASP zaujímám pozici 
finančního koordinátora 
a v rámci své činnosti 
dohlížím na hospodaření 
a zajišťuji finanční fungování 
pobočky. Studenti, kteří 
jsou členy jednotlivých 
týmů, se na mě mohou 
obrátit v případě, že budou 
potřebovat proplatit náklady 
spojené s propagační činností 
či realizací nejrůznějších 
časpáckých akcí.

CASP LIDE

Medailonky

Tým propagace a akcí  
Katka Szczyrbová
mail: k.szczyrbova@gmail.com 
FB: Katka Szczyrbová 

V dubnu mi bude 25 let, 
absolvovala jsem na Vyšší 
odborné škole obor sociální 
práce a teď studuji psychologii. 
Deset let jezdím na tábory 
jako vedoucí a minulý rok 
jsem pracovala v následné 
péči s lidmi závislými 
na alkoholu. S týmem 
pracujeme na přípravách 
psychopárty, pro nadcházející 
období plánujeme uspořádat 
Seznamovák pro studenty 
prvního ročníku a také večery, 
kdy se budou hrát společenské 
hry. Těšit se můžete opět 
na oblíbené Večery ve jménu 
frisbee. V týmu máme také 
schopné lidi na propagaci – 
Honzu, který se stará hlavně 
o instagram a Vivi, která dělá 
nejkrásnější plakátky pod 
sluncem. Ráda pracuji s lidmi, 
pokud budete mít nápady 
a chuť se zapojit, připojte 
se k nám.

HR tým  
Sabina Krainová
mail: sabi.kraina@gmail.com 
FB: Sabina Krainová

Jmenuji se Sabina Krainová 
a jsem studentka druhého 
ročníku psychologie. Práce 
v oblasti lidských zdrojů 
mne láká od začátku studia 
mého oboru, nicméně více 
jsem do této problematiky 
proplula po absolvování 
HR modulu a následné praxi 
na personálním oddělení. 
ČASPa mi dává příležitost 
v této oblasti pokračovat 
a já tuto studentskou 
organizaci naopak mohu 
podpořit. Náš skromný tým 
se stará o administrativu 
potenciálních, aktivních 
i pasivních ostravských členů 
ČASP a spravuje úkolový 
portál, který je využíván 
našimi koordinátory. 
Aktuálně ve spolupráci 
s olomouckou pobočkou 
rozjíždíme „tréninky měkkých 
dovedností“ pro jednotlivé 
týmy pod vedením absolventů 

LTŠ a ČASP trenérů, jakožto 
drobné poděkování za jejich 
odvedenou práci.

Tým projektů a vzdělávání 
Debora Janáčková
mail: djk.8227@gmail.com 
FB: Debora Janáčková

Ahoj! Jmenuji se Debora 
Janáčková a v současnosti 
jsem koordinátorkou Týmu 
projektů a vzdělávání. Spolu 
s ostatními členy se podílíme 
na organizaci různých 
zajímavých přednášek, 
besed, workshopů a kurzů, 
převážně s psychologickou 
tématikou. Snažíme se tak 
rozšířit obzory všem těm, 
kteří mají rádi psychologii 
stejně tak jako my. Naším 
doposud největším počinem 
je kurz Krizové intervence, 
který nejen studentům otevírá 
spoustu nových možností. 
A tím to rozhodně nekončí. 
Do budoucna se určitě máte 
na co těšit. V našem týmu 

CASP LIDE
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jsme skvělá banda a pokud 
chceš i TY být její součástí, 
neváhej nás kontaktovat. 
Uvítáme i jakékoliv nápady 
a podněty na další akce.

Projekt Bylo Nebylo 
Michaela Šrubařová
mail:  
srubarovamichaela@gmail.com 
FB: Michaela Šrubařová

Ahoj. Jmenuji se Michaela 
a jsem koordinátorem 
projektu Bylo nebylo. Pokud 
zrovna nejsem ve škole, pracuji 
jako lektorka jógy anebo 
se věnuji vzdušné akrobacii 
v kruhu a v síti. K dětem mám 
velmi blízko, a proto jsem 
si zamilovala i projekt Bylo 
nebylo, kdy chodíme číst 
dětem do nemocnic. Náš tým 
je založený na vlastní iniciativě 
každého člena. Můžete si sami 
zvolit čas a frekvenci návštěv. 
Nápomocný vám bude 
i personál nemocnice, který 
vás informuje o možných 
komplikacích, jako je například 
aktuální chřipková epidemie.

Projekt Psychotalks  
Veronika Prokopová
mail: Prokopkaverca@gmail.com 
FB: Veronika Prokopová 

Jsem studentkou druhého 
ročníku psychologie. 
Loni jsem se zúčastnila 
přednášky s paní s diagnózou 
schizofrenie, která pro 
mě byla zlomová. Díky tomu 
jsem se začala dívat na tyto 
lidi jinak – bez předsudků. 
A i to je jeden z důvodů, proč 
jsem se rozhodla přinést 
projekt Psychotalks k nám 
do Ostravy. Ráda bych jím 
napomohla k odbourávání 
společenského stigma. 
Přednášky se budou konat 
jednou měsíčně a mezi 
přednášející budou patřit lidi, 
kteří mají co říct: od odborníků 
až po lidi s diagnózou. Pokud 
máte návrhy, či byste se rádi 
přidali do týmu, neváhejte 
mě kontaktovat. 

CASP LIDE

Ačkoli brigádně cvičí děti 
v gymnastice, tato letní škola 
nemá se sportovním tréninkem 
nic společného. O co jde? 
To zprvu netušila ani samotná 
Sabča, ale poslechněme si její 
příběh – jak se k trenérství 
dostala, jak se vypořádala 
s nečekanými zvířecími 
návštěvníky po čas tréninku 
a co plánuje do budoucna? 

Po krátké úvaze nad tím, 
že bych ráda prázdniny strávila 
i někde v přírodě, s příjemnými 
lidmi a něco málo se  

i přiučila, jsem 
do facebookového 
vyhledávače psala heslo: 
„letní škola“. Vyskočilo 
na mě nespočet nabídek, 
kdy jedna z nich spadala 
pod ČASPu, což mě zaujalo. 
Začala jsem stránku Letní 

trenérské školy ČASP sledovat 
a postupně na mě vykukovaly 
různé upoutávky, pozvánky, 

ale já nejsem člověk, který 
něco vidí a hned do toho jde, 
potřebuji svůj čas. Ovšem 
když už to na mě vyskočilo 
po milionté a v medailonku 
slibovali pobyt v přírodě, 
skvělý kolektiv, překročení 
komfortní zóny, zdokonalení 
se v měkkých dovednostech 
– nemohla jsem tomu říct 
ne! Vlastně jsem vůbec 
netušila, do čeho jdu, co si pod 
trenérstvím představit, 
mé rozhodnutí bylo zcela 
intuitivní, ale přesto jsem 
vyplnila dotazník, napsala 

letni  
trenerska 

skola CASP

Sabinka Krainová je první ostravskou absolventkou Letní trenérské školy 
ČASP (doufejme, že brzy již samotnou trenérkou). 

Vlastně�jsem�vůbec�
netušila,�do�čeho�jdu,�co�si�
pod�trenérstvím�představit

report

Letní trenérská škola

Hana Peigerova
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motivační dopis a odeslala to. 
Odpověděli mi, že mě berou.

Tím, že jsem vůbec netušila, 
do čeho jdu, jsem se v dalších 
dnech a týdnech podivovala 
tomu, co se děje. Ona 
totiž trenérská škola není 
letní tábor. Má své trvání 
před samotnou událostí, 
a dokonce i potom. Chodily 
mi různé maily s nějakými 
úkoly, nakonec jsem měla 
točit i video! Byl to pro 
mě určitý tlak a napětí, něco 
neznámého, zpětně 
to ovšem vnímám pozitivně. 
Ještě nikde jsem nezažila, 
že by se účastníci sbližovali 
už takhle před započetím 
samotného kurzu. Trenéři díky 
těmto aktivitám také zjistili, 
co očekáváme a čemu bychom 
se v rámci tréninků měli 
věnovat.

První den LTŠ jsme přijeli 
na chatu kousek za Olomoucí, 
kolem byl les, příroda, 
restaurace, stanové městečko  
a byly tam kozy! No, sotva 
jsme tam přišli, tak si říkám: 
Sabi, hlavně se uklidni! (Sabča 
má hrůzu ze zvířat všeho 
druhu, pozn. red.) No, to bylo 

teprve překročení komfortní 
zóny, přesně jak slibovali. 
A my se měli posadit na zem, 
kolem nás kozy! Přežila jsem, 
jak můžete vidět. Tam venku 
probíhal teambuilding, hráli 
jsme různé hry a už to byl 
vlastně trénink, aniž bych 
to tušila. 

Oficiálně začal program 
večer, kdy jsme si vyráběli 
dalekohled – celé trenérství 
je postavené na kreativitě,  
na učení zážitkem. Trenérky 
použily jako metaforu logo 
LTŠ, které představuje 
lodičku vyplouvající právě 
z té naší komfortní zóny, 
vstříc něčemu novému. 
Bylo ovšem nutné vědět, 
kam míříme, proto jsme 
si z papíru vyrobili dalekohled, 
na který jsme svá očekávání 
a představy napsali. Další 
dva dny probíhaly tréninky 
od čtyř trenérek a třetí den 
večer jsme si připravovaly 
ve dvojičkách svůj vlastní 
trénink, stejně jako čtvrtý 
den dopoledne. K ruce jsme 
měli mentora - jednu ze čtyř 
trenérek, se kterým jsme 
to mohli konzultovat. Čtvrtý 
den odpoledne probíhaly naše 
tréninky. Co jsme tedy vlastně 
trénovali? To jsem asi ještě 
nezmínila… Jakékoli soft skills 
(měkké dovednosti, pozn. 
red.), jako je např. schopnost 
komunikovat, zvládat 
konfliktní situace, úspěšně 

vést tým lidí, prezentovat 
nebo pracovat s duševní 
hygienou.

Musím říct, že nejvíce nadšená 
jsem byla z trenérek, které 
nám to udělaly fakt hezké 
a dokázaly nás vtáhnout 
pomocí jejich vlastního 
nadšení do trenérství. 
Po dokončení LTŠ jsem 
momentálně absolventem. 
Abych se stala trenérkou, 
musím odtrénovat deset 
hodin, k čemuž se pomalu 
ale jistě propracovávám. 
Můj první trénink mimo LTŠ 
byl v Olomouci se studenty 
zubárny! Prostě úplně jiný 
mindset (způsob myšlení, 
pozn. red.) než studenti 
humanitních oborů, bylo 
to hodně obohacující. 

Ale ono to není jen tak, zajít 
si na hodinku za skupinkou 
lidí, něco jim povídat a mít 
odtrénováno. Trenérství 
je založeno na fungujících 
teoriích (základem všeho 
je Kolbův cyklus učení – 
teorie zážitkového učení pro 
dospělé).  
Na začátek je potřeba chytit 
se příležitosti, udělat analýzu 
potřeb skupiny (na jaké měkké 
dovednosti vlastně postavíme 
trénink?), zajistit prostory, 

Ona�totiž�trenérská�
škola není letní tábor. Má 
své�trvání�před�samotnou�
událostí,�a�dokonce� 
i�potom.

Co�jsme�tedy�vlastně�
trénovali?�To�jsem�asi�ještě�
nezmínila… 

report

čas, nastudovat si potřebnou 
literaturu, stanovit si cíle. 
Příprava i trénink zahrnují 
tedy jak strukturovanou 
práci, tak i spoustu kreativity 
– to si takhle vždycky den 
před tréninkem sedím doma 
a stříhám, lepím, kreslím… 
Jako trenér v sobě mám mít 
hned čtyři postavy – kouče, 
mentora, facilitátora a učitele. 
Být facilitátorem mě osobně 
baví nejvíc. No a když 
proběhne samotný trénink, 
přijde na řadu evaluace, lidé 
tedy zhodnotí, co se jim líbilo  
a nelíbilo.

Upřímně si myslím,  
že trenérství vůbec není 
tak jednoduchá věc. Být 
vážně kvalitní trenér, to chce 
čas a zkušenosti a já jsem 
za tuhle možnost neskutečně 
ráda – můžu se v této oblasti 
vzdělávat už teď, v době svého 
studia. Otevřelo mi to dveře. 
Po LTŠ jsem absolvovala 
také HR modul a praxi 
v manažerské psychologii, 
kde se mi zkušenost 
s trénováním sešla a viděla 
jsem i profesionály v akci. 
Vzdělávání ve firmách je teď 
velmi aktuální, tudíž v tom 
vidím i velké uplatnění 
do budoucna, a jakožto 
koordinátorka HR týmu 
v ČASPě mohu používat 
tréninky jako odměnu  pro 
naše týmy na pobočce. A taky 
nerada jen sedím na zadku 
a učím se na zkouškové…

Letní trenérská škola 
ČASP je událost, na které 
máte možnost seznámit 
se s trenérstvím měkkých 
dovedností. Trénink 
si můžete představit podobně 
jako vedení workshopů 
či lektorství. Letní škola vás 
během pěti nabitých dní naučí 
sestavit efektivní trénink, 
pracovat se skupinovou 
dynamikou, facilitovat, 
efektivně stanovovat cíle, 
poskytovat smysluplnou 
zpětnou vazbu a mnoho 
dalšího – vše, co pro práci 
trenéra  potřebujete. Pro 
více informací sledujte 
facebookovou stránku „Letní 

trenérská škola ČASP“ nebo 
na mail: 
casptrainer@gmail.com.

Trenérské centrum vzniklo 
na podzim roku 2017 

s cílem začlenit trenérství 
do organizační struktury 
ČASP. Tvoříme základnu 
pro rozrůstající se komunitu 
ČASP trenérů a absolventů 
Letní trenérské školy 
ČASP. V rámci Trenérského 
centra usilujeme o rozšíření 
povědomí o podstatě a náplni 
tréninků. Naší hlavní náplní 
je každoroční organizace 
LTŠ ČASP; budování, rozvoj 
a podpora trenérské komunity. 
V neposlední řadě vytváříme 
a zprostředkováváme 
trenérské příležitosti.

Být�vážně�kvalitní�trenér,�
to�chce�čas�a�zkušenosti� 
a�já�jsem�za�tuhle�možnost�
neskutečně�ráda
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kurz 
krizove 
intervence

„Fakt jsem to nechtěla… 
Křičela jsem a kopala. Byl moc 
silný… Povalil mě na zem.

Neměla jsem nosit ty červené 
šaty.

Měla jsem křičet víc!

Můžu si za to sama…“

Jen málokterý člověk ví, jak 
správně reagovat, odpovídat 
nebo klást otázky, když 
k němu přijde osoba, která 
si právě prožila trauma jako 
je znásilnění, napadení, týrání, 
či jiný podobný šok. 

Dokázali byste to?

Řešením, jak se naučit 
komunikovat v těchto 
nelehkých situacích, je kurz 
krizové intervence. 

Kladete-li si otázku, v čem 
tento kurz spočívá, ráda vám 
dám odpověď.

Jedná se o akreditovaný 
kompletní 150 hodinový 
výcvik. Zajišťuje ho Déčko 
Liberec, které zasílá vždy 
dva své lektory z řad 
kvalifikovaných psychologů, 
psychiatrů, popřípadě 
sociálních pracovníků. 

Kurz probíhá v pátek 
(7 výukových hodin), v sobotu 
(11 výukových hodin) 
a v neděli (6 výukových hodin). 
A je rozložen do šesti víkendů 
– takzvaných „modulů“. 

Zbývajících 14 hodin je domácí 
trénink. Při podepsání 
smlouvy účastník obdrží 
skripta a záznamový arch, 
do kterého si zaznamenává 
modelové situace, které 
si cvičil.

Během prvního a druhého 
modulu účastníci kurzu 
trénují rozhovor po telefonu. 
Ve třetím a čtvrtém přechází 
k rozhovorům „face to face“. 
Tyto dva typy se propojují 
v modulu pátém, kdy by měl 
být účastník kurzu schopen 
reagovat. Šestý modul 
je teoretický test a praktická 
zkouška. 

V rámci těchto víkendů 
jsou rozložena témata 
jako rozhovor s agresivním 
klientem, úzkostlivým, 
plačícím či mlčícím klientem, 
dětmi a dospívajícími, oběťmi 
trestných činů nebo situace 
ukončení kontaktu s obtížným 
klientem. Účastník se také 
naučí různé techniky vedení 
rozhovoru, získá informace 
o historii, principech 
a legislativě.

Účastník�se�také�naučí�
různé�techniky�vedení�
rozhovoru
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Kurz krizové intervence

Katerina Ludvikova

Po probrání teoretických 
postupů následují praktické 
ukázky, které ze začátku 
předvádí lektoři. Následně 
se účastníci kurzu rozdělí 
do skupinek minimálně 
po třech (klient, intervent, 
pozorovatel) a vyzkouší 
si hraní rolí. Lektoři 
je pozorují, dělají si poznámky 
a opravují chyby.

Po úspěšném absolvování 
výcviku účastník obdrží 
certifikát, který ho opravňuje 
k práci v krizových centrech 
nebo na linkách důvěry.

Cena kurzu se pohybuje okolo 
17 000 Kč. 

Před každým kurzem 
ČASPa vypisuje výběrové 
řízení na post koordinátora 
tohoto projektu, který 
má 50% slevu. K této práci 
je třeba zodpovědnost, 
dále je podmínkou zaslání 
motivačního dopisu, 
životopisu a plánu rozvržení 
kurzu. 

Přestože cena může být 
odrazující, je to výhodná 
investice do svého rozvoje 
a profesní kariéry. Jak 
sama koordinátorka říká: 
„Naše ostravská skupinka 
je charakteristická pro svou 
velkou různorodost, kde 
je mimo studenty psychologie 
zastoupena vojenským, 
školním psychologem, 
pediatrem a dalšími lidmi 

z praxe. Zejména pak 
dává všem dostatečný 
prostor k seberozvoji, 
a to díky své intenzitě a důrazu 
na propojenost praktických 
cvičení s teorií.“ Se smíchem 
dodává, že jí to za ten balík 
peněz stojí. 

Kurz probíhal na pobočkách 
ČASPy v Praze, Olomouci, 
Brně a Ostravě. Informace 
o přihlášení naleznete 
na stránkách ČASPy caspos.
cz a na facebookové stránce, 
kde budete s dostatečným 
předstihem informováni. 
Jakmile se kurz otevře, 
rozhodujte se rychle. Kapacita 
je pouhých 19 míst plus 
koordinátor.

Reflexe:
„Kurz krizové intervence 
opravdu doporučuji! Učíme 
se nejen teorii, ale rovnou 
si ji vždy zkoušíme i v praxi 
v modelových nácvicích. Také 
nám naše lektorky vypráví 
o svých zkušenostech z jejich 
práce. Je tam  
i banda skvělých 
lidí, ať už studentů 
či vystudovaných psychologů, 
kteří se vším rádi pomůžou. 
Kdybych se měla znovu 
rozhodnout, určitě bych šla 
do tohoto kurzu znovu!“  
Veronika Wranová, studentka

„Za velmi přínosné pokládám 
dlouholeté praktické 
zkušenosti lektorek s krizovou 
intervencí, rovněž bych 
vyzdvihl supervizi, kterou 
poskytují při nácviku 
jednotlivých krizových 
situací. Právě Účastník 
se také naučí různé techniky 
vedení rozhovoru odlišuje 
tento kurz krizové intervence 
od některých dalších, 
které jsou zaměřeny spíše 
na teoretické poznatky nebo 
pouze na některá témata 
a typy krizové intervence. 
Negativem může pro někoho, 
kdo o tomto kurzu uvažuje, 
být jeho časová náročnost 
a nutnost nácviku modelových 
situací mimo jednotlivá 
setkání. Rovněž může být 
náročné vydržet v modelových 
situacích, které se mohou 
frekventantů osobně týkat.

Celkově hodnotím tento 
kurz jako přínosný vzhledem 
k jeho praktickému zaměření, 
na které není často během 
studií dostatek prostoru. 
Věřím, že tento kurz 
může pomoci studentům 
psychologie a začínajícím 
psychologům získat potřebné 
kompetence k práci s lidmi 
v krizových situacích.“

Dalibor Chalcař,  
školní psycholog

...�Účastník�se�také�naučí�
různé�techniky�vedení�
rozhovoru ...
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TROPICKÁ 
PSYCHOPÁRTY
Teplota na bodu mrazu, 
já oblékám si šaty. 
Je něco málo před sedmou, 
dneska mě čeká párty.

Rozrážím dveře do klubu. 
Tu máš panáka od cesty! 
Toť typické přivítání 
návštěvníka Fiesty.

Co se to děje? Slunce svítí. 
Vidím holku s kokosy 
kolem krku pestré kvítí. 
Místo sukně rákosy?

Debora janackova

Hasselhoff hlídá bazének, 
vyhlíží dívky v nesnázích. 
Mezitím ony na baru 
utápějí se v panácích.

Z repráků se line hudba 
a nutí mě hýbat boky. 
Tancuji, co síly stačí, 
přestože vůbec neznám kroky.

V pokročilé hodině, 
že prý se bude soutěžit.
Chytám kohosi za ruku, 
k výhře se hodlám protančit. 

Tančilo se, pilo se 
až do brzkého rána. 
Psychouši se družili,  
jó to bylo dráma.

Kdo tam nebyl, pochybil.  
Tam se tenkrát děly věci. 
Tak příště sakra neváhej! 
Seber se a doraz přeci!

psychoparty

report

Psychopárty

PSYCHOLVENTSKÁ 
PYŽAMOVÁ 
Brzo na to přišla další 
a to hlavně pro ty starší. 
Stejně jako po ránu 
všichni přišli v pyžamu.

Ti, co jsou už třeťáci, 
užili si legraci. 
Byli totiž povýšeni, 
na PSYCHOLVENTY – 
to se cení.

Dík skvělému programu, 
doma jsme až po ránu. 
Pyžamo už dávno máme  
a tak rovnou uleháme!

report
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BYLO NEBYLO

Od nás studentů se očekává 
nejen studium nejrůznější 
literatury, ale také aktivní 
činnost, která nám umožní 
se alespoň trochu přiblížit 
tomu, co nás bude čekat v naší 
pozdější profesi. Bylo nebylo 
je jednou z možností, kterou 
k tomu lze využít. 

Mateřskou kampaní tohoto 
projektu, vzniklou v roce 2006, 
je Celé Česko čte dětem. Bylo 
nebylo nám umožňuje docházet 
do dvou ostravských nemocnic 
předčítat dětem a alespoň 
na chvíli jim tak zpříjemnit 
jejich pobyt na oddělení. 
Ne vždy se však setkáte s dětmi 
toužícími po čtení.  
Ale ani to neznamená, že svou 
návštěvou nebudete přínosní. 
Děti jsou rády, když si mohou 
s někým jen tak popovídat 
anebo si zahrát nějakou stolní 

hru. Čas s nimi strávený vám 
rychle uplyne a jak děti, tak 
vy, se budete těšit na další 
návštěvu.

BYLO NEBYLO – REFLEXE
„Bylo nebylo je úžasný 
projekt, který studentům 
psychologie nabízí jedinečnou 
možnost práce s dětskými 
pacienty.  Měla jsem 
možnost navštívit devítiletou 
holčičku, která měla z pobytu 
v nemocnici velký strach. 
Plakala, její rodiče byli ten den 
v práci a nemohli za ní přijít. 
Na pokoji jsme si povídaly, 
hrály hry, četly si, a když jsem 
odcházela, byla malá slečna 
v mnohem lepší náladě. 
A to byla odměna i pro mě.“ 

Michaela, koordinátorka 
projektu 

„Bylo nebylo je užitečný 
projekt, který nabývá 
na významu obzvláště 
v dnešní přetechnizované 
době. Představuje skvělý 
způsob, jak děti odtrhnout 
od telefonů a zabavit je. 
Největší odměnou je, když vás 
děti nechtějí pustit domů.“ 

Eva

„Nemocnici jsem navštívila 
prozatím jen dvakrát, avšak 
i z této zkušenosti si troufám 
říct, že projekt Bylo nebylo 
je přínosem nejen pro 
děti, kterým čtení či hraní 
si alespoň trochu zpříjemní 
čekání na propuštění 
z nemocnice, ale také pro 
nás, dobrovolníky, kterým 
je naskytnuta příležitost 
naučit se komunikovat 
s dětmi a tak nějak si k nim 
nalézt cestu. Sama za sebe 
projekt chválím a i nadále 
mám v plánu v této aktivitě 
pokračovat.“ 

Karin

„Projekt Bylo nebylo pro 
mě byl rozhodně zajímavou 
zkušeností. S dětmi jsme 
si nejen četli, ale na jejich 
přání často také hráli různé 
hry či povídali. Většině dětí 
hodina nestačila a často nás 
vůbec nechtěly pustit domů, 
takže jde vidět, že tento 
projekt je pro hospitalizované 
děti příjemným rozptýlením 
a že rozhodně není zbytečný.“

 David

report

Bylo Nebylo

Katerina Barosova

Spiritualita a postoje ke smrti

Mgr. Klara  
machu, Ph.D

Mgr. Klára Machů, 
Ph.D. vystudovala 
jednooborovu psychologii 
v Olomouci a dlouhodobě 
se věnuje problematice postojů 
ke smrti, zvláště pak ve vztahu 
se spiritualitou. Dále se zabývá 
psycholingvistikou a vztahem 
mezi psychoanalýzou 
a jazykovědou. Rozhovor 
v některých částech vychází 
z její disertační práce na téma 
Spiritualita a postoje ke smrti. 

Mohla byste čtenářům 
přiblížit, čemu se ve své 
práci zejména věnujete? 
Je něco, co byste chtěla 
zvláště vyzdvihnout? 
Především se věnuji výuce 
studentů a vedení prací. 
Velkou část mé práce by měl 
tvořit výzkum a publikování 
výsledků. Bohužel je to časově 
náročné. Svou profesi vnímám 
jako něco, co jsem chtěla dělat 
a co mě naplňuje pocitem 
životní smysluplnosti. Určitě 
však vnímám velký časový 
tlak. Příprava výuky zabere 
hodně času, vedení prací také 
a do toho ještě dělat výzkum, 
publikovat výsledky a jezdit 
na konference! Máte v sobě 
několik profesí najednou. 
Minimálně dvě – jako vyučující 
a jako výzkumník.  A pro 

mě je velice těžké skloubit 
to vše ještě s rodinou. Vím, 
že bych mohla pracovat 
více na výzkumech, ale 
to by pro mě znamenalo, 
že bych musela ukrajovat 
z času, který strávím 
s rodinou, nebo z přípravy 
a mít méně kvalitní výuku. 
A mě velmi baví učit! Baví 
mě si výuku připravovat 
a chtěla bych vyzdvihnout 
práci se studenty, která 
je pro mě nejvíce naplňující. 
Výzkum mě také zajímá, 
nechci říct, že ne, jenomže 
na to bych potřebovala ještě 
další lidi. A kdybych měla 
říct, co mě nejvíce baví, 
je to právě výuka. Učím věci, 
které mě zajímají a baví a jsem 
ráda, že se tak můžu rozvíjet. 
Také sama vnímám i ze strany 
studentů, že oni rozvíjejí 
mě. Kolikrát vy, studenti, 
víte spoustu věcí, nebo máte 
životní zkušenosti. 

Nejdříve�jsem�začala�
postoje�ke�smrti�zkoumat�
během�studia

rozhovor

Mgr. Klára Machů, Ph.D.

Katerina Barosova

Marie vondraskova
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Proč právě téma 
spiritualita a postoje 
ke smrti? Bylo to čistě 
proto, že se tomuto 
tématu nevěnovalo mnoho 
pozornosti nebo byl zde 
nějaký zlomový okamžik?
Byl to spíše takový pozvolný 
proces. Nejdříve jsem začala 
postoje ke smrti zkoumat 
během studia ve třetím 
ročníku, protože mi přišlo, 
že je tomu opravdu věnováno 
málo pozornosti. Tak jsem 
pokračovala i v diplomové 
práci, kde jsem ve výzkumu 
zjistila, že tím nejdůležitějším 
faktorem toho, jestli se člověk 
staví ke smrti pozitivně, 
jestli ji bere přirozeně nebo 
ne, je přítomnost právě 
nějakého náboženského 
přesvědčení. Následně jsme 
to definovali jako spiritualitu, 
ať se zde vejdou všechny 
pohledy na transcendentální 
záležitosti. Náboženské 
přesvědčení byl zavádějící 
pojem. Podle mě hraje 
spiritualita v životě člověka 
významnou roli. Tedy jednak 
to mělo logickou návaznost 
v tom, že výzkum takto 
pokračoval a jednak z toho 
důvodu, že pro mě osobně 
je velmi zajímavé spiritualitu 
zkoumat.

Jak velký pokrok vidíte 
v detabuizaci tématu smrti 
od doby, kdy jste se jím 

sama začala zabývat, 
ve srovnání s dneškem? 
Myslím si, že došlo k velkému 
pokroku hlavně v oblasti 
vědeckého zkoumání, 
protože si pamatuji, že když 
jsem se o toto téma začala 
zajímat, měla jsem problém 
s vyhledáváním literatury. 
Bylo málo zdrojů v češtině. 
V zahraničí to sice zkoumají 
o něco déle, ale i tak to nebylo 
jednoduché. A když se dnes 
podívám, kolik knih vychází 
k tématu smrti a umírání, tak 
mám dojem, že je to téma 
teď tak nějak blíže centru 
pozornosti. Ale jestli 
se to změnilo u populace 
celkově? To se domnívám, 
že úplně ne, protože 
pořád přibývá pohřbů bez 
obřadů a lidé se o smrti 
bojí mluvit. Když jsem 

začínala s výzkumem, tak 
už při distribuci dotazníků 
se mě lidi ptali: ‚Proč zkoumáš 
tak temné téma, vždyť 
to je hrozné!‘, a měli určité 
předsudky, nebo… možná 
to nejsou ani úplně předsudky 
jako obrany v tom smyslu, 
že je to ‚temné téma‘ a o tom 
se přeci nemluví. A nedivila 
bych se, kdyby to bylo 

stejné i teď, že bych narazila 
na lidi, kteří by to brali tímto 
způsobem. Takže v něčem 
posun vidím a ve vědě 
se téma smrti a umírání určitě 
otevřelo.

Když jste zmínila, 
že většina lidí 
se podivovala, proč 
se zajímáte právě 
o ‚něco tak negativního 
jako je smrt‘, vnímáte 
to také tak, tedy jako něco 
negativního?
Na tuto otázku jsem musela 
už tolikrát odpovídat, 
i u obhajob, kde se ptali: 
„A proč tu smrt?“ Kdyby 
mi umřel někdo blízký, tak 
to určitě budu vnímat svým 
způsobem negativně, ale 
zároveň jako přirozenou 
součást života. Záleží 
samozřejmě i na formě 
smrti. Kdyby to bylo dítě, 
tak to si ani nedovedu 
představit. Když je to člověk, 
kterému je sedmdesát let, 
tak už to člověk pochopí 
snáz. Těžko říct, jak na smrt 
vlastně nahlížet. Já jsem 
vždycky říkala, že se na smrt 
dívám spíše, jako že jsem 
zvědavá. Je tam určitě nějaký 
strach, to nepopírám, ale 
také ta otázka „Jak to teda 
bude?“ Tak to konečně 
budeme vědět, když 
umřeme, jestli je něco 
potom, nebo není. A jelikož 

Je�tam�určitě�nějaký�
strach,�to�nepopírám,� 
ale také ta otázka  
„Jak to teda bude?“

rozhovor

jsem nábožensky založený 
člověk, tak mě to neděsí 
takovým způsobem, jako 
by to mohlo děsit člověka, 
který se zaměřuje jenom 
na tenhle život.

Na základě vaší výzkumné 
otázky ve vaší disertaci, 
ve které se domníváte, 
že respondenti, kteří mají 
děti, dosahují na škále 
strach ze smrti statisticky 
významně nižšího skóre, 
se vás ptáme, zda jste 
u sebe zaznamenala rozdíl 
ve vnímání smrti  
po narození vašeho 
potomka?
V mé disertaci to nevyšlo a vliv 
rodičovství se na souboru 
neprokázal, což mě trochu 
překvapilo. A já když 
se na to podívám u sebe, 
tak si myslím, že se něco 
změnilo. Ve chvíli, kdy se vám 
narodí dítě, tak mám pocit, 
že se od té doby už pořád 
jenom bojíte, hlavně  
o to dítě. Všimla jsem 
si nárůstu nějakého strachu. 
I před tím, než se narodí, tak 

už máte strach, ať se něco 
nestane. To bych řekla, 
že může pramenit ze strachu 
ze smrti. A určitě se mi tak 

nějak zvýšila opatrnost - 
nechci, aby se mi něco stalo, 
protože ho chci vychovávat 
a chci tady s ním být. Takže 
si myslím, že se to změnilo 
směrem k nějaké vyšší 
opatrnosti.

Jak uvádíte ve své práci - 
Grof ve své knize z roku 
2009 uvádí tvrzení, 
že porod alespoň 
potencionálně představuje 
ohrožení života a tím 
se v našem nevědomí 
vytváří spojnice mezi 
porodem a smrtí. Z toho 
usuzuje na porod jako 
podstatný zdroj strachu 
ze smrti – souhlasíte 
s touto myšlenkou?
Mně přijde tato úvaha docela 
blízká. Sama jsem vám možná 
vyprávěla, že mi babička 
vždycky říkala, že porod 
je jednou nohou v hrobě. 
A jelikož měla pět dětí, tak 
o tom nejspíš něco věděla 
(smích). A když se podívám 
na svoji vlastní zkušenost 
z porodu, tak si myslím, 
že tam opravdu vnímáte, 
že to je na hraně. Když 
slýchám příběhy různých 
kamarádek, tak málokdy 
to je bez problému, většinou 
se nějaký problém objeví, 
i když ne třeba kdovíjak 
zásadní.  Grofův pohled 
je spíše z hlediska toho 
dítěte, i když se jedná 

o spekulativní věc, myslím si, 
že to porod ovlivňuje. Vím, 
že v psychologii to obecně 
úplně přijímáno není, nebo 
se o tom diskutuje.  A Grof 

určitě není první, který tuto 
myšlenku zmiňuje. Ale ano, 
myslím si, že zde nějaká 
souvislost být může, např. 
s rozvojem nějakých úzkostí 
nebo fobií.

Zpátky ke spiritualitě. Při 
tolika pojetích a definicích 
spirituality, máte některé, 
které preferujete, 
nebo je Vám nejbližší? 
A považujete sebe samu 
za spirituálního člověka?
Právě z těch definic 
je problém něco vybrat. 
Já jsem měla jednu takovou 
oblíbenou, protože byla velice 
jednoduchá. Něco ve smyslu, 
že spiritualita je způsob 
vztahování se k tomu, co nás 
přesahuje. Líbí se mi tato 
obecná formulace, protože 
mi připadá, že je to těžko 
definovatelný koncept. 
A pro mě osobně určitě hraje 
spiritualita velmi významnou 
roli v životě a do značné míry 
jej určuje.

...�babička�vždycky�
říkala,�že�porod�je�jednou�
nohou�v�hrobě.

...�spiritualita�je�způsob�
vztahování�se�k�tomu,� 
co�nás�přesahuje.

rozhovor
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Jak jste již sama zmínila, 
v dnešní době se stále 
více objevuje nezájem 
o pořádání smutečních 
obřadů. Kromě dalších 
faktorů pozůstalí často 
uvádějí, že tak činí 
z důvodu respektování 
výslovného přání 
zemřelého. Co je podle 
vás stěžejní, respektovat 
přání zemřelého anebo 
se postarat o řádné 
rozloučení se s blízkou 
osobou, které funguje 
jako důležitý přechodový 
rituál?
To je těžká otázka. Nevím, 
co bych sama dělala, kdybych 
byla před takovou volbu 
postavena, protože je to přání 
zemřelého a člověk k němu 
má úctu.  

A dělat něco proti jeho 
přání, to člověk prostě cítí, 
že to není jaksi v pořádku. 
Na druhou stranu si myslím, 
že význam pohřbu pro 
rodinu je velmi podstatný. 
Je to opravdu přechodový 
rituál a mluví o tom 
i Špatenková, že je velice 
důležité, aby člověk začal 
truchlit, a aby to truchlení 
proběhlo v pořádku.  Asi bych 
takovou zapeklitou situaci 
vyřešila tak, že bych nedělala 

oficiální pohřeb, ale zkusila 
bych vytvořit alespoň setkání 
s rodinou a blízkými k uctění 
jeho památky, které by obřad 
nahradilo.

Jak jste na tom obecně 
s rituály vy, osobně? Jsou 
události, které pravidelně 
završujete nějakým 
rituálem?
Já myslím, že v naší rodině 
se rituály udržují. Třeba 
i v tom, že jsem měla svatbu, 
dnes už to není tak běžné. 
Takže my v naší rodině 
všechno slavíme, jestli tohle 
může být bráno jako rituál. 
U nás se slaví i každý svátek 
každého člena, a to i mých 
sestřenic a nehledě na rodiče, 
tety. Takže my začneme 
sezónu slavení někdy 
začátkem února… Vlastně 
ne! První jsou narozeniny 
mého muže, který je v lednu! 
(smích) Fakt těžko bych 
hledala měsíc, kde se něco 
neslaví. Krom toho, že slavíme 
Velikonoce, to je vždy opravdu 
veliká oslava, nedělní sváteční 
obědy, kdy přijde třeba dvacet 
lidí. Ve velkém se u nás slaví 
taky pouť, kdy rodiče sezvou 
opravdu širokou rodinu. Navíc 
máme rodinu i na Valašsku, 
takže tam se také jezdí, 
na všechny svatby a tak dále. 
Takže my pořád slavíme! 
Ale jestli já mám nějaké 
osobní rituály…nevím, nic 
tak specifického mě teď 

nenapadá. Takže spíše, když 
se podívám tak globálně, 
že žijeme v rituálech. 

Máte nějakého oblíbeného 
autora, který se této 
problematice věnuje 
a kterého byste chtěla 
studentům doporučit? 
První, co mě napadlo, 
jsou knížky od doktorky 
Špatenkové. Velmi pěkně 
píše a dělá obrovskou práci.  
Líbí se mi, že vytvořila kurz 
pro práci s pozůstalými, 
to je velmi záslužná věc. 
A já si jí tedy velice vážím. 
Dobrou přehledovou knížku 
také napsal Martin Kupka, 
kolega z Olomouce, jmenuje 
se Psychosociální aspekty 
paliativní péče. Anebo spíše 
beletristicky laděná knížka: 
Čeho před smrtí nejvíce 
litujeme. Zajímavá kniha 
od ženy, která pracovala 
s umírajícími lidmi a ptala 
se jich, čeho litují. To by si měl 
člověk přečíst, aby se zamyslel 
nad svým životem, než bude 
pozdě, protože někdy lidé 
litují až těsně před smrtí, kdy 
už nemohou nic změnit. 

Nicméně člověk najde hodně 
poznatků o životě a smrti 
i v dílech různých autorů úplně 
mimo psychologii a mimo 
vědeckou oblast. Já myslím, 
že někteří spisovatelé dokáží 
dobře vyjádřit a vystihnout, 
co člověk prožívá, když umírá, 

Je�to�opravdu�
přechodový�rituál�a�mluví� 
o�tom�i�Špatenková�...

rozhovor

nebo když mu někdo blízký 
umře. Já jsem měla během 
studia období, kdy po tom, 
co jsem celé ty roky četla 
psychologickou literaturu, 
tak mě to najednou přestalo 
bavit a už jsem to nechtěla ani 

vidět. To období trvalo nějaký 
ten rok a já jsem se v té době 
zaměřila hlavně na beletrii 
a prózu a zjistila jsem, 
že se hodně dozvím o lidech 
i z těchto knih. Spisovatelé 
mají někdy dar zachytit, 
jak život probíhá, a myslím 
si, že to v žádném ohledu 
nebyla ztráta. Možná bylo 
lepší si udělat takovou pauzu 
od těch všech vědeckých 
publikací, které přeci jenom 
mají svůj žargon a ten musí 
dodržet. A není to zrovna 
vždycky až tak čtivé. Když 
se podíváte na jinou literaturu, 
tak se můžete hodně 
dozvědět. 

Paní doktorko, velmi Vám 
děkujeme za rozhovor!

�Spisovatelé�mají�někdy�
dar�zachytit,�jak�život�
probíhá�...

rozhovor
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hlavni tema

Umeni zit,
umeni umirat
Světová statistika uvádí, že během dnešního dne zemřelo 135 435 lidí. 
Počet narůstá každou vteřinou. Není to až moc veliké číslo na to, abychom 
předstírali, že se právě nás netýká? Jestli si něčím v životě můžeme být opravdu 
jisti, tak tím, že jednou skončí. Náš život má spotřební lhůtu, je nerozlučně 
spojen se smrtí, ta se bohužel pro nás stala něčím, co v nás vyvolává povětšinou 
negativní emoce. Následující dva texty, skutečné příběhy ze života, jsou jasným 
důkazem toho, že smrt nemusí být něco, čeho bychom se měli bát.  
Není to naopak ona, která dává životu smysl? 

hlavni tema

Ma nemoc  
mi pomohla
naucit se zit

Abych vám mohla vyprávět 
tenhle příběh, budu muset 
se slzou v oku mnohým z vás 
potvrdit vaše tušení,  
co se mého životního 
stylu týče. Ti z vás, kteří 
mě neznáte, neděste se. Ono 
to vlastně vůbec není tak, jak 
vám to tady budu povídat, 
ale už slyším ty hvizdy 
ve vzduchu, jak jen všichni 
máchnete rukou, protočíte 
panenky a zabrebentíte něco 
jako: „No jasně, to ti tak 
zbaštím.“ Takže se nebudu 
zbytečně namáhat, protože 
tenhle příběh mi toho dal 
hodně – a okolnosti kolem něj, 
ty vpusťte jedním uchem sem, 
ale zase druhým uchem ven. 

Znáte ten pocit, když 
se probudíte po… 
protancované noci a jen 
s námahou chytáte vzpomínky 
kroužící vám nad hlavou 
zpátky do kebule? Párkrát 

jsem zamrkala a v každém 
tom pracném pohybu víček 
se skrýval jeden obraz. 
Zpráva od kamarádky, 
že udělala státnice! Jupí jej. 
Měli jsme se sejít na velmi 
známé ulici Ostravy, vedle 
které náhodou bydlím, takže 
rozhodování, zda jít oslavovat, 
bylo rychlé. Těch oslavenců 
bylo nějak víc, mých známých 
taky, na baru se objevovaly 
tekutiny, které jsem v životě 
neviděla. Jedna měla tři barvy 
a hořela. Tu jsem naštěstí 
nepozřela. 

Pohnu na posteli nohou, au! 
No jo, asi jsem si zvrtla kotník, 
pitomý schodek v klubu. 
V dalším obraze vycházíme 
z baru a venku to vypadá 
na poledne! Zrovna otvírá 

pekárna, takže poledne asi 
ne… Zato když se kouknu 
na mobil teď, ukazuje přesně 
dvanáctou. Zamrkám 
znovu, protože mě udivuje, 
že vidím nafukovací matraci 
na zemi netknutou. Jsem 
si stoprocentně jistá, 
že na druhé posteli spí 
známý a tu nafukovačku 
jsem chystala pro… Míša 
se jmenoval! Tuším… Kde 
je? Posunu hlavu na stranu 
a vidím, jak si to chrupká 
přímo na podlaze vedle 
čistě ustlané matrace tzv. 
na supermana. Ušklíbnu 
se a zdokumentuju 
to na foťák. 

Má nemoc mi paradoxně 
pomohla naučit se žít. Žít 
v aktuální chvíli. Vím, že to zní 
jako motivační klišé,  
ale opravdu to tak je. Možná 
jsem se od té doby stal 
sobečtějším, ale konečně 

Jako�by�mě�nemoc�
naučila�žít�teď,�a�ne�až�zítra

Má nemoc mi pomohla naučít se žít

Hana Peigerova
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jsem začal myslet na sebe. 
Vždycky jsem chtěl cestovat, 
a tak cestuji, jak jen 
se dá. Cestoval jsem již před 
nemocí, ale po diagnóze 
častěji a intenzivněji. Jako 
by mě nemoc naučila žít teď, 
a ne až zítra. Nemoc mě naučila 
vážit si každého dne, každého 
paprsku slunce a každé radosti. 
Myslím, že díky ní prožívám 
život mnohem intenzivněji. 
Mám v plánu splnit si svůj 
dětský sen. Když jsem si totiž 
jako malý hrál s globusem, 
prst se mi zastavil na Srí 
lance. Ptal jsem se rodičů, 
co je to za ostrov, a tak 
mi o něm něco málo, co věděli, 
řekli a já od té chvíle věděl, 
že se tam jednou podívám, ale 
až do teď „nebyl čas“. Nemohu 
říct, že bych nad smrtí a nad 
mou nemocí nepřemýšlel. 
Jsou horší a lepší dny. Někdy 
mě to dožene  
a přemýšlím nad tím, že nechci. 
Že nechci odejít. Pak jsou také 
dny, kdy si říkám, že je to tady 
a teď to nejlepší, co jsem kdy 
poznal a že nebýt nemoci, 
možná bych se ani neodvážil 
to udělat a být tady.

Zjistila jsem, že pohyb 
pro dnešek nebude tak 

jednoduchý, ať už kvůli 
kotníku, u kterého jsem začala 
pochybovat, zda není dokonce 
i zlomený nebo kvůli té bouři, 
co se děla v mém žaludku. 
Zůstala jsem u pohybů víček  
a posměšků nad dalšími 
dvěma mrtvolkami 
v místnosti, které se začaly 
taky pomalu probouzet. 
Oni mou zmatenost 
před pár minutami 
nemohli zahlédnout, zato 
já se tou jejich dost dobře 
bavila. Ovšem musím říct, 
že paradoxně jsme se nad 
Míšovými spacími návyky 
podivovali víc my s Lukášem 
než Michal sám, ten se zdál, 
jako by tohle vše od počátku 
zamýšlel. 

Možná to zapříčinila společná 
částečná amnézie na včerejší 
večer, noc… ráno, ale byli 
jsme najednou takoví bratři 
v triku. Oblečení měl tedy 
každý své! Ale všechno bylo 
tak přirozené. Míšovo jméno 
jsem si stěží pamatovala, 
toho člověka jsem nikdy 
dřív neviděla, ale přepadl 
mě pocit, jako bych ho znala 
roky, možná ani to není ten 
správný výraz. Vzhledem 
ke své fyzické kondici jsem 
nebyla schopná dojít ani 
do kuchyně pro džus, natož 
pro pečivo k „snídani“, 
toho se se samozřejmostí 
ujal a vůbec mu nevadilo, 
že kuchyni hledal po bytě 

pět minut a málem netrefil 
do pokoje zpátky, protože 
nám z chodby vede asi 
miliarda stejný dveří. Taky 
mu nešly otevřít vchodové 
dveře, když šel na nákup, 
tak si tam prostě patnáct 

minut v klidu poseděl, než 
Lukyho napadlo jít mu otevřít. 
Poslouchali jsme písničky, 
tancovali (někteří), dělali 
si ze sebe vzájemné srandičky, 
snažili se rozpohybovat 
mou chromou nohu. 
Dokonce mě ani nenapadlo, 
že by se mě mohl někdo 
po ránu leknout, když na sobě 
nemám známky make-upu 
nebo učesané vlasy (a fakt 
nejevili známky vyděšení). 

Před mou diagnózou jsem žil, 
řekl bych, obyčejně neobyčejný 
život. Základní hodnoty 
jsem měl uchované hlavně 
ve škole, v práci a v přípravě 
na budoucnost a na spořádaný 
život Svým způsobem, když 
se na to koukám zpětně, jsem 
byl asi tak trochu uvězněný 
sám v sobě. Smrt pro mě vždy 
byla a je součást přirozeného 
života, součást bytí. K tomu, 
aby mohl vzniknout život, musí 
také zaniknout. Smrt je pomalu 
jediná věc, kterou máme 
všichni společnou, jednou nás 

Zůstala�jsem�u�pohybů�
víček�a�posměšků�nad�
dalšími�dvěma�mrtvolkami�
v místnosti

Nad�smyslem�života�
jsem�přemýšlel,�řekl�bych�
odjakživa

hlavni tema

potká všechny stejný osud, 
ať jsme bohatí, chudí, žena 
nebo muž. U někoho sice dříve, 
ale výsledek bude vždycky 
stejný. Nad smyslem života 
jsem přemýšlel, řekl bych 
odjakživa, nicméně jsem tomu 
nepřikládal hlubší význam než 
„hledání sebe sama“.

Kluci odcházeli v pět večer 
s úsměvy od ucha k uchu 
a já si pak při přípravě večeře 
říkala, že už jsem dlouho 
nezažila takovou chvíli, 
kdy by někdo neprohlásil: 
„Jé, to já už tě tady nebudu 
zdržovat,“ nebo „Já se za sebe 
tak stydím.“  Měla jsem pocit, 
že je život přesně takový, 
jaký má být. Bez zbytečných 
strachů, bez bezduchých 
omluv a výmluv. Cítila jsem 
touhu v tu chvíli prostě jen 
být, říkat lidem, jak moc pro 
mě znamenají, taky jen proto, 
že prostě jsou. V tu chvíli 
mi bliknul messenger: „Jsi 
úžasný člověk a jsem moc rád 
za to, že jsem tě mohl poznat.“ 
Bylo to to nejupřímnější 
a nejčistší, co jsem za dlouhou 
dobu četla. Od té doby jsem 
Míšu neviděla, ani s ním 
nebyla jinak v kontaktu. 
Až mi po půl roce poslal fotku 
miniponíků z Holandska…

Diagnózu jsem se dozvěděl 
na podzim roku 2016. Bolela 
mě záda, a tak jsem si řekl, 
že si radši dojdu k lékaři, aby 
se na ně podíval, a tak nějak 
mi je třeba „prokřupal“. Chyba 
lávky. Již na rentgenových 
snímcích se lékaři něco 
nezdálo, a tak mi sdělil, že bude 
potřebovat, abych se dostavil 
na biopsii a další podrobnější 
vyšetření, že to není sice jisté, 
ale že je možné, že mé bolesti 
způsobuje nádor.

V tu chvíli jsem si říkal, 
že to přece není možné, 
že jsem byl vždycky zdravý, 
a že mě se přece problémy 
se zdravím netýkají. A nádor? 
Ten přece mají jen ve filmech 
a mě se to přece týkat nemůže. 
Následná biopsie prokázala 
přítomnost nádoru, který 
je známý jako „Ewingův 
sarkom“. Jde o zhoubný 
nádor kostí. Já měl to „štěstí“, 
že se mi přichytil na obratli 
v tak hloupém místě, že podle 
lékařů není operovatelný. 

V tu dobu jsem cítil 
bezmoc. Pořád jsem si říkal, 
že to není správné. A hlavně, 
že to není vůbec možné. 
Abych já měl rakovinu? 
Nicméně nejhorší pro mě bylo 
to, když se o tom postupně 
dozvídali příbuzní a přátelé. 
Od té doby se ke mně chovají 
„jako k tomu nemocnému“. 
Jako by mě někteří z nich 

odepisovali. Vím, že na jednu 
stranu cestováním utíkám. 
Že cestováním a prací utíkám 
před lidmi, a hlavně před jejich 
lítostí a vnucováním toho, 
že jsem přeci „ten nemocný“.

Nezměnilo se ovšem to, jak 
se dívám na smrt. Pořád ji beru 
jako přirozenou součást života 
a to, že se mě teď týká možná 
o trochu víc než vás? Ale kde 
že – cítím se teď mnohem 
více na živu než dříve. Možná 
kdybych nebyl nemocný, žil 
bych déle, ale skutečně bych 
žil lépe? Skutečně delší život 
rovná se hodnotnější život? 
A ať už si pro mě smrt přijde 
zítra nebo za pár let, tak už teď 
vím, že to stálo za to.

Již�na�rentgenových�
snímcích�se�lékaři�něco�
nezdálo

...�ale�skutečně�bych� 
žil�lépe?

hlavni tema
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Moje 
kamaradka
smrt

Je něco před šestou, pondělí. 
Ležím na posteli a nevím, jak 
dál. Hlavou se mi honí spousta 
myšlenek. Za pár minut 
se octnu tváří v tvář smrti.  
Ale vraťme se zpět tam,  
kde to všechno začalo. 

Narodila jsem se na jaře 
roku 2000. Tehdy jsem ještě 
netušila, co všechno mě čeká. 
Mé dětství se zdálo být 
bezstarostné. Bydleli jsme 
v malém domku kousek 
od Liberce. K mojí smůle jsem 
nebyla prvním dítětem v této 
rodině. Předběhli mě mí dva 
sourozenci – Jakub a Anička. 
Věřte, že s nimi to teda nebyl 
žádný med. Byla jsem pro 
ně něco jako malý vetřelec 
a dávali mi to pěkně sežrat. 
Ale nebojte, jen jak jsem 
se naučila chodit, zahájila 
jsem protiútok. Sourozenecké 
války byly na denním 
pořádku. I přesto, že mezi 

námi panovala jistá rivalita, 
nedovedu si život bez nich 
představit.

A tak to bylo i s rodiči. Sem 
tam jsem schytala jednu 
výchovnou, ale milovala jsem 
je.

Doteď s úsměvem na tváři 
vzpomínám na své dva 
nejlepší kamarády Káju 
a Lenku. Ach! Co my jsme 
se toho navyváděli. Byli jsme 
nerozlučná trojka. 

Až v roce 2011 se něco 
změnilo. Nechápala jsem 
to, ale přestali se se mnou 
kamarádit. Ani naši rodiče 
už se nestýkali. Bylo mi to líto.

Doma začalo být tou dobou 
docela dusno. Se mnou 
se o tom nikdo bavit nechtěl, 
ale vycítila jsem, že je něco 
špatně. Možná proto, že jsem 
vyslechla hned několik hádek 
mezi rodiči. Od té doby 
se vlastně hádky staly naším 
denním chlebem. Hádala 
se mamka s taťkou, mamka 
s bratrem, a dokonce i mamka 
se sestrou. Bylo mi z toho 
smutno a často jsem plakala, 
když po sobě řvali. Časem 
se to dostalo až do stádia,  
kdy se doma i bili. 

Když jsem byla malá, cítila 
jsem se jako střed vesmíru. 
Mamka a taťka o mě pečovali, 
hráli si se mnou a podporovali 
mě. Teď si mě sotva všimli. 
Sestra se odstěhovala. Bydlela 
u babičky – to bylo jediné, 
co jsem o ní tou dobou věděla. 
Celkem mi chyběla.  
Jednoho zimního dne, byla 

Debora janackova

Když�jsem�byla�malá,�
cítila�jsem�se�jako�střed�
vesmíru
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jsem tenkrát ve 4. nebo 
5. třídě, jsem šla za svojí 
kamarádkou Nikčou. „Jsem 
slyšela, ségra teď bydlí 
u babičky?“ ptala se. 
„Co se stalo?“ Neodpověděla 
jsem. 

„Rodiče říkali, že tvůj táta 
ji nějak zneužíval.“

Pane bože! Co mám dělat? 
Je to pravda? Co to říká? 

Můj život byl v tu ránu naruby. 
Najednou mi všechno začalo 
docházet. Hádky. Stěhování. 
Taky to, proč už se se mnou 
Kája a Lenka nesměli bavit. 
Došlo mi také to, proč 
se o Aničku celá ta léta zajímal 
víc než o mě. A to jsem byla 
jeho dcera, na rozdíl od ní. 
Kuba a Anička měli jiného 
otce. 

Ve městě se z toho stalo 
veřejné tajemství a já jsem 
se s tím musela naučit žít. 
Doma mi samozřejmě nic 
neřekli, tak mi nezbývalo než 
dělat, že se nic neděje. 

Ve škole to se mnou šlo 
z kopce. V žádném kroužku 
jsem nevydržela a kamarádů 
jsem taky moc neměla. Cítila 
jsem se sama. K tomu všemu 
jsem ve třídě musela čelit 

šikaně. A ta mě provázela 
celou základku.  

Na střední škole jsem začala 
s čistým štítem, ale ponořena 
do svých problémů jsem 
od sebe stejně všechny 
odehnala. Zase jsem byla 
sama. Anička mi časem 
přiznala pravdu, netušila, 
že už jsem do ní nějakou 
dobu zasvěcená. Netušila, 
že už nějakou dobu žiju s tou 
myšlenkou, že jí můj otec 
ubližoval.

Doma se stále hádali. 
Paradoxně ne kvůli tomu, 
co se tenkrát odehrálo. 
S Aničkou a Kubou byly pořád 
nějaké problémy. Utíkali 
z domova, bouřili se. Já měla 
deprese a většinu dní jsem 
proležela.

 Můj otec byl hebefilik. 
Na jednu stranu 
mi ho bylo líto, na druhou jsem 
nechápala, proč od něj máma 
ještě neodešla. Nechápala 
jsem ani sama sebe. A nebyla 
jsem jediná, kdo měl značné 
psychické problémy. I když 
to často nepřiznala, sestra 
na tom byla špatně a bratr 
jakbysmet. Anička se dokonce 
dostala do psychiatrické 
léčebny. 

To nejhorší nás ale ještě 
čekalo. 

Po tom, co se sestra vrátila 
z léčebny domů, pohádaly 
se s matkou kvůli penězům, 
které si půjčila od babičky. 
Pokusila se zabít. Našel ji bratr 
a bylo to doslova za pět 
dvanáct. Naštěstí to přežila! 
Bylo to těžké období. 
V tu dobu jsem ještě netušila, 
že budu jednou stát před 
stejným rozhodnutím.  
Žít nebo zemřít. Následoval 
další Aničky pobyt v léčebně. 

Ať už tam s ní udělali cokoliv, 
myslím, že ji to postavilo 
na nohy. Vrátila se plná 
odhodlání postavit se životu 
čelem a nakopat mu prdel. 
Zatímco se jí se vracela chuť 
do života, o mně se to stejné 
říct nedalo.  Sestra se tvrdě 
zakousla a šla si za svým 
snem, já mezitím upadala 
do čím dál větší deprese. 

Rok na to odešla Anička 
na vysokou. Bratr už také 
nebydlel doma. A tak jsme 
zůstali jen my tři. Já, máma 
a táta – a moje problémy.  
Brzo na to jsem odešla 
ze školy. Možná proto, 
že už byla většina dětí z domu, 
máma se rozhodla tátu 
opustit. Sice pozdě, ale přece. 

Čekalo nás stěhování. Zprvu 
jsem byla nadšená. Záhy 
jsem zjistila, že změna místa 
moje problémy nevyřeší. Byly 
tam stále. Problémy v práci 
a k tomu jsem ještě byla 

Můj�život�byl�v�tu�ránu�
naruby

hlavni tema

V tu dobu jsem 
ještě�netušila,�že�budu�
jednou�stát�před�stejným�
rozhodnutím

nešťastně zamilovaná.  
To byla v mém životě 
ta poslední kapka. 

Je chvíli po šesté. Mám toho 
dost. Chci umřít.

Mé bezvládné tělo našla moje 
matka. Myslela si, že spím. 
Já nespala. 

Probrala jsem 
se až v nemocnici připojená 
na přístrojích. 

Co jsem to jen udělala?  
Mrzí mě to. 

Teď už vím, jaké to je stát 
na prahu smrti. 

Také vím, že můj konec 
je zároveň mým novým 
začátkem. Chci také jít 
za svým snem. Nechci 
se stydět za to, kdo 
jsem a možná proto vám 
tu vyprávím svůj příběh. 

Jmenuji se Štěpánka a nakopu 
životu pořádně prdel!

hlavni tema
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rozhovor

mgr. Monika
Ulrichova, ph.d.

Mgr. Monika Ulrichová, 
Ph.D. je pedagožkou, 
psychoterapeutkou 
a má bohatou zkušenost 
v multikulturním prostředí. 
Na stážích byla v Krakově, 
Vancouveru, Georgetownu, 
a Kapském městě. Dále 
působila na Katedře 
kulturních a náboženských 
studií na Univerzitě v Hradci 
Králové a vyučovala dva roky 
v New Yorku. Má za sebou 
pětiletý sebezkušenostní 
výcvik existenciální 
analýzy a logoterapie. 
Vydala 3 monografie 
a aktuálně provozuje vlastní 
psychoterapeutickou praxi.

Při pohledu 
na Váš životopis 
se člověku nechce věřit, 
že vše lze za tak krátký čas 
zvládnout a především, 
že aktivity lze skloubit 
dohromady?! Jaká 
byla tedy Vaše cesta 
k současnému povolání?
Mně přijde, že jsem toho 

mohla stihnout více. V roce 
2005 jsem měla možnost 
nastoupit do posledního 
výcviku, který začínala 
a zároveň končila Jana 
Božuková1, zakladatelka 
logoterapie v Čechách. 
Jenomže jsem dostala zároveň 
s touto nabídkou možnost 
jet pracovat do Ameriky. 
Ve stejnou dobu dvě 
neopakovatelné nabídky! 

Jana mi na to řekla: „Jeď 
do Ameriky. Já jsem nikdy 
nelitovala odjet do ciziny. 
Obohatí tě to, vrátíš se a budeš 
svět vidět jinak.“  Zkušenost 
v Americe považuji za opravdu 
jedinečnou, přestože byla 
velmi náročná a ne každý, 
kdo tam se mnou byl, 
obstál. Tamní děti byly těžce 
zvladatelné a hodně narušené. 

1 Více se můžete dočíst v knize 
„Současná psychoterapie“ (Vybíral 
et al., 2010, str. 16.-17).

Jednalo se o děti ulic, 
přistěhovalců. Tedy rodičů, 
kteří si mysleli, že jedou 
do Ameriky za dobrým 
životem a že budou „padat 
pečení holubi do úst“, ale 
tak to tam nefunguje. Tam 
se peníze nevydělávají tak 
lehce, jak si člověk myslí. 
Nicméně život v USA 
se mi velmi líbil. Uběhlo 10 let 
a Jana mi představila svého 
učitele, Alfreda Längle! Žáka 
Viktora Frankla – zakladatele 
logoterapie. Takže jsem 
nakonec poznala i takto 
výborného člověka a navíc 
jsem u něho zažila výcvik 
v Polsku. Logoterapie mne 
velmi oslovila a začala jsem 
se jí více věnovat.

Co bylo pro Vás 
v konfrontaci s odlišnou 
kulturou nejpřínosnější?
Člověka to obohatilo 
a posílilo nejvíc v tom, 
že se mohl stát tolerantním 
vůči jinakosti. Ale zároveň, 

�Smrt�je�vlastně�hrozně�
intimní moment

rozhovor

Mgr. Monika Ulrichová, Ph.D.

Marie Vaverova
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a to musím dodat hned 
za tím, se držel a uvědomoval 
si hodnotu vlastní kultury. 
A pro mě osobně hodnotu 
křesťanství. Myslím si, že když 
nechcete druhého „předělat“ 
na svou víru, jste zdravě 
tolerantní a vnímáte dobře své 
hodnoty, můžete žít s jinakostí 
vedle sebe, pokud druhá 
strana uvažuje podobně.

Paní doktorko, vydala 
jste dvě publikace týkající 
se smrti. Kde začala Vaše 
cesta k tomuto tématu?
Když jsem studovala doktorát 
a profilovala si téma, čerstvě 
otevřeli hospic v Červeném 
Kostelci. Dodnes, když 
o tom mluvím, cítím mráz 
po zádech. Když jsem tam 
jela poprvé jako mladá 
studentka s batohem 
na zádech na měsíční stáž, 
byla jsem poprvé svědkem 
nejintimnějších momentů 
života člověka. Protože 
to smrt je. Smrt je vlastně 
hrozně intimní moment. 
Když umíráte, často jste 
už nesoběstačný. Všechno 

už odevzdáváte, fyzicky 
už nemůžete. A viděla jsem, 
že smrt může být různá. 
To mě zasáhlo. Byť je to jeden 

z nejvíc existenciálních 
fenoménů v životě, každý 
se v tu chvíli chová různě. Byla 
jsem tím oslovena a začala 
dělat rozhovory s umírajícími 
lidmi. 

Ve své knize píšete: „Naše 
společnost smrt vytěsnila, 
jako by téměř popírala její 
existenci.“ Proč je téma 
smrti a umírání v naší 
společnosti tabu?
Všechno, co je spojeno 
s neznámem, nejistotou 
a strachem, se stává 
tabu. Tabu v sobě nese 
jmenovatele strachu. Smrt 
je u nás tabuizovaná, protože 
my si ji nemůžeme natrénovat. 
Projdeme tím všichni jenom 
jednou, a proto to budí 
velkou nejistotu a strach. 
Člověk nemá povědomí, jak 
to bude dál. Bojí se bolesti 
a osamocení. Lidé se tolik 
samotné smrti nebojí, jako 
toho procesu umírání. 
A samozřejmě je to i tím, 
že o tom spolu nemluvíme. 
Lidé se často ptají, zda mají jít 
na pohřeb i děti. Samozřejmě, 
že se mají rozloučit se svými 
prarodiči, tetou, s tím, kdo 
do rodiny patřil. Ony potřebují 
vidět oplakávání zesnulého 
a zároveň si uvědomit 
důležitost každého momentu, 
kdy člověk může žít. Proto 
se o smrti má mluvit 
přirozeně, ale ještě lépe 
radostně žít a život opravdu 

prožít. To je nelehký úkol pro 
každého z nás. 

Smrt patří k životu – nikdy 
není sama o sobě. Život 
a smrt jdou spolu ruku 
v ruce. Často, jak jsme žili, 
tak i umíráme. Nemusí 
to být pravidlem, ale může 
to spolu souviset. Je důležité 
o ní mluvit ne proto, abychom 
se trápili, co všechno 
krásné pro mnohé z nás 
skončí, ale proto, abychom 
si uvědomili důležitost 
přítomného okamžiku. 
Protože ten už se nikdy 
opakovat nebude. Vnímání 
života v jeho jedinečnosti 
a neopakovatelnosti 
je to pravé.

Co může člověk dělat 
se strachem ze smrti tak, 
aby strach nepopíral?
Strach má obrovskou funkci 
a existuje mnoho jeho druhů. 
Paralyzující, který vás zkroutí 
a uzavře. Avšak zdravý strach 
vede k pokoře. Díky ní víme, 
že nejsme pány světa a že jsou 
věci, které nemůžeme mít 
pod kontrolou. Vede nás 
k odevzdání se. Ve smrti 
jsme nahatí před sebou 
i před druhými. Skutečnost, 
že nás opouští nejbližší, může 
vést k touze po tom lepším, 

radostně�žít�a�život�
opravdu�prožít.�To�je�
nelehký�úkol�pro�každého�
z nás.

Ve smrti jsme nahatí 
před�sebou�i�před�druhými

rozhovor

abychom prožili život, jak 
nejlépe umíme. Smrt nás vede 
k životu, abychom dokázali 
pěkné okamžiky prožít, vážit 
si blízkosti druhých. Je dobré 
přijmout, že život je konečný 
a začít žít tady a teď.

Ve své knize na jiném 
místě citujete mnoho 
autorů, kteří popisují 
osobní změnu k lepšímu 
po konfrontaci se smrtí. 
Může člověk této změny 
dosáhnout i sám? 
K této změně většinou 
dochází v nějakém 
existenciálním momentě 
života. Může se to však stát 
i prostřednictvím zkušenosti 
druhého. Příkladně o tom 
vypráví dílo Tolstoje – Smrt 
Ivana Iljiče, kde umírající 
hrdina hodnotí svůj život 
těmito slovy: „Žil jsem lehce, 
slušně a hezky“. Mě vždy 
fascinovalo to slovo „slušně“, 

jak může mít prázdný obsah. 
Sám umírající poznává, jak žil 
povrchně. Když se ho dotkla 
nemoc a začal mít bolesti, 
došel k restrukturalizaci 
hodnot. A to je ono. Každá 
krize, kterou člověk zažije, nás 
může dovést na dno. A máme 
několik variant, jak z něj ven. 

Máme chuť brát věci do svých 
rukou, narovnávat křivdy. 
Můžeme z toho vyjít i jinak 
– život restrukturalizovat. 
Odrazit se, mít zdravou 
dávku pokory, vážit si lidí, 
které máme rádi a kteří mají 
rádi nás. Každá krize, 
i u umírajících, má v sobě 
„kairos“ - dobu milosti. 
Dobu, která proměňuje. 
Může to být pro člověka 
i dřina. Ale ze zkušeností, 
které mám, pak lidé říkají: 
„Už vím, co je důležité. Tímhle 
už nebudu ztrácet svůj životní 
čas.“ Je to ale velice těžké, dělí 
nás velmi tenká linie.

Když v nás zůstává 
konfliktní situace 
z minulosti a už se s daným 
člověkem nesetkáváme, 
jak mu můžeme odpustit? 
A jak se může člověk 
postavit k odpuštění 
někomu, kdo už není mezi 
námi?
Toto téma je velmi obtížné. 
Často jsem se v poradně 
setkala s tím, že člověk není 
schopen odpustit svým 
rodičům, trápí se tím, obviňuje 
se. Odpuštění je věc hodně 
složitá. Odpouští se dobře 
tehdy, když jste o odpuštění 
požádáni. Tam nemáte skoro 
ani jinou možnost, pokud 
nedošlo k hluboké blokádě. 
Mnohem složitěji se odpouští, 
když se druhý člověk chová 

tak, jako by se nic nestalo. 
Když si vybavíme různé 
zločiny v historii, uvědomíme 
si, že nejhorší na tom všem 
nebylo to, že se staly, ale 
že k nim byli lidé potichu. 
Mlčet ke zločinům, 
ať už se jedná o politiku, nebo 
duši, to je tím nejhorším 
proviněním. Stáváme 
se morálně slepými, aniž 
bychom si to uvědomovali. 

Vždycky by se měl člověk 
pokusit odpustit kvůli 
sobě, aby se zbavil balvanu. 
Je to těžké a někdy 
je na to potřeba hodně času. 
Můžeme jej povzbuzovat: 
„Doufám, že se ti to časem 
podaří, že k tomu dozraješ.“ 
V psychoterapii lze s člověkem 
dál pracovat. Existují 
psychologická cvičení, např.: 
hraní rolí, kdy terapeut hraje 
zemřelou matku a klient hledá 
cestu k odpuštění. V dobré 
psychoterapii je prostor 
k tomu, aby k odpuštění 
člověk mohl dojít, pokud 
o to stojí. I v logoterapii 
je to běh na dlouhou trať, 
zvláště pak, pokud jsou 
zranění hluboká.

Čím je existenciální 
analýza, logoterapie 
výjimečná právě 

Je�dobré�přijmout,� 
že�život�je�konečný�a�začít�
žít�tady�a�teď

„Smrt�má�smysl�v�tom,� 
že�život�je�ohraničen.“

rozhovor
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v souvislosti s tématem 
smrti? 
Logoterapie umožňuje 
pohledět na smrt, umírání 
jako na události, které mají 
smysl. Osou logoterapie 
je smysluplnost. Ona nám 

říká: „Smrt má smysl v tom, 
že život je ohraničen.“ 
Kdyby tady nebyla 
ta hranice a my bychom žili 
do nekonečna, pravděpodobně 
bychom nebyli schopni učinit 
důležité kroky v našem 
životě. Pořád bychom něco 
odkládali. Čas je existenciální 
veličina a záleží na tom, 
jak s ním nakládáme. Tím, 
že zde něco končí, obracíme 
se k životu. Frankl, který 
zažil koncentrační tábor – 
to příšerné utrpení, které 
my známe jen z knížek, 
ve kterém byla lidská 
důstojnost úplně rozšlapaná… 
Nachází i v tomto utrpení 
smysl! Aby se člověk dostal 
úplně k sobě a v tom 
nejintimnějším momentě 
svou osobnost proměnil 
a získal poznání, co je v životě 
důležité. Osobně si myslím, 
že toho není schopen každý… 

Hodně záleží na otevřenosti 
člověka, jestli po tom sám 
touží, zda má kolem sebe síť 
a osobnostní dispozice též 
nejsou nepodstatná veličina.

Frankl vlastně mluví 
o 3 způsobech, jakým člověk 
může dát svému životu smysl: 
tvoření, prožívání a zaujetí 
postoje. 

Ano, Frankl nabídl tyto 
hodnoty. U postojových 
hodnot jdeme na dřeň. Jsme 
na dřeni toho, jak snášíme 
utrpení. Frankl popisuje, 
že i do toho plynu šli lidé velmi 
rozdílně. Byli tam i ti, co šli 
s hrdostí. 

Při doprovázení umírajících 
je určitě důležité dbát 
na jejich potřeby. Jaké 
potřeby umírající mají?
Různé. Jedna 
z nejdůležitějších věcí je, aby 
umírající nezůstal sám, pokud 
o to stojí. Pamatuji si, že jeden 
pán toužil jít si ještě zarybařit. 
Tak jsme opravdu jeli chytat 
ryby (smích). Ano, to jsou 
přání, která můžete pomoci 
naplnit. Ale jsou i taková, 
která už nesplníte. Nebo 
jiná vzpomínka: na pokoji 
v hospici v Červeném Kostelci 
může být ubytován i partner. 
A nejednou se stalo, že člověk 
umřel zrovna ve chvíli, kdy 
jeho partner na chvíli odešel. 
Tam vnímáte, že umírající 

Pořád�bychom�
něco�odkládali.�Čas�je�
existenciální�veličina� 
a�záleží�na�tom,�jak� 
s ním nakládáme

rozhovor

chtěl být sám a na ten 
moment čekal. Je důležité 
umět se na tyto lidi naladit, 
procítit to s nimi. Vnímat, 
co chtějí a respektovat to. 
Každý je jiný a naše potřeby 
se liší.

Jak spiritualita člověka 
ovlivňuje pohled na smrt? 
Platí, že duchovní aspekt 
člověku „pomáhá“, aby 
se vlastní smrti tolik 
nebál?
Zdravá spiritualita vede 
člověka k otevřenosti 
vůči Bohu, světu, tomu, 
co ho přesahuje, k naději 
a k lásce. I když není věřící 
a nenazývá to Bohem. 
Spirituální neznamená 
nábožensky založený. Jsou 
lidi, kteří jsou spirituální, 
nejsou náboženští, ale mají 
přesah a zdravý pohled. 
S několika takovými lidmi 
jsem v hospici umírala. I když 
nebyli religiózní, byli velmi 
životu otevření. Takoví lidé 
umírali skoro s úsměvem. 
Takže náboženství v tomto 
ohledu nezaručuje nic. 
Záleží na naší osobnosti, 
jestli po tom toužíme 
a otevřeme se. Zdravá 
spiritualita vede k naději. 
Všechno – co se mně podařilo, 
nepodařilo, co potřebuji, 
aby mi bylo odpuštěno – 
to směřuje jakoby k „dobrému 
rodiči“. Protože vše, co dítě 

dělá, je u dobrého rodiče 
zužitkované. Špatný 
rodič vás týrá, kritizuje, 
škatulkuje a vlastně vás 
nikdy nepřijme. Dobrý 
rodič – znázorňuje zdravou 
spiritualitu – jemu všechno 
dáváte a je to u něj dobře 
zužitkované. Neznamená to, 
že vám neřekne kritické věci, 
ale vy se s ním cítíte v bezpečí. 
Nikdy toho nezneužije a nikdy 
vám nevezme naději. Taková 
je i má představa Boha.

Ve své knize uvádíte: 
„Smrt v nemocnici nikdy 
nebude kvalitní, ani 
nemůže být, protože 
většina lidí si přeje zemřít 
v intimnějším prostředí.“ 
Také na Vás prozradím, 
že v současnosti 
spolupracujete s domácí 
hospicovou péčí. Můžete 
studentům přiblížit 
výhody služeb hospicové 
domácí péče?
Ano, za chvíli tam zrovna 
pojedu. Podstata spočívá 
v tom, že je zachováno domácí 
prostředí. Přijedu k pacientům 
přímo domů. Jedná 
se o lidi, kteří buď umírají – 
jsou v terminálním stadiu, 
nebo jsou ve fázi chvíli před, 
ale mají infaustní onemocnění, 
které je neslučující se životem. 
Role terapeuta spočívá 
v tom, že je k dispozici pro 
umírajícího a povzbuzuje 

ho. Pokud je to v jeho síle, 
dává mu otevřeně naději 
a s respektem odpovídá 
na jeho otázky, přijímá ho. 
Je tam s ním – to je důležité. 
Umírající jsou doma a rodinní 
příslušníci se u nich mohou 
v péči střídat. A někteří 
si to opravdu dokážou 
velice dobře zorganizovat. 
Hned se pozná, jak 
to v rodině funguje! 
Na hodinu přijde vnuk, pak 
dcera a další… Přijíždějí 
k nim pracovníci charity, 
sestřičky pomohou člověka 
okoupat, lékař naordinuje 
léky, psychoterapeut 
jej povzbuzuje. 
Ta péče se dá opravdu dobře 
zorganizovat a je komplexní. 
To je na tom perfektní.

Paní doktorko, moc Vám děkuji 
za rozhovor a přeji hodně síly 
a trpělivosti do výkonu Vašeho 
povolání!

Děkuji mockrát.

rozhovor
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Ceho 
pred 
smrti 
nejvice 
litujeme
Bronnie

ware 

svetlo 
na konci 
tunelu 
aneb 
uvahy o 
smrti a 
umirani

‚Smile and know. Thank 
and know.‘

Smrt a umírání je těžké 
téma, ať už k zamyšlení jako 
takovému, k rozhovoru, 
či jako ústřední motiv knihy, 
na tom se zajisté shodneme. 
Bronnie Ware je písničkářka 
a spisovatelka z Austrálie, 
která měla možnost pracovat 
v oblasti paliativní péče, a tak 
se právě k smrti a umírání 
dostala velice blízko.  
Ve svém díle se snaží 
čtenářům přiblížit nejenom 
myšlenky a životní příběhy 
terminálně nemocných 
lidí, ale také příběhy 
vlastní. A tak se může stát, 
že se od smrtelné lože 
najednou octnete v ženské 

věznici, kde odsouzené 
hrají na kytary anebo v autě 
a jste svědkem toho, jak 
se autorka pokouší najít 
sebe samu. Jedná se jakoby 
o dvě samostatné, i když 
prolínající se dějové linie. 
Jestliže čekáte pouze výčet, 
ze kterého byste se poučili, 
abyste sami před smrtí 
ničeho nelitovali, můžete 
být zklamáni. Toto berte 
jako malé upozornění. I přes 
možné výtky se jedná o knihu, 
která má co říct a věřím, 
že si z ní každý dokáže vzít 
to, co chce nebo co právě 
potřebuje. 

Kniha s kýčovitým názvem 
Světlo na konci tunelu byla 
vydána až po smrti švýcarské 
psychiatričky a odbornice 
na paliativní péči Elisabeth 
Kübler-Rossové a je takovým 
sborníkem mnoha jejích 
přednášek. Její známější 
titul O smrti a umírání, který 
se silně zasadil o detabuizaci 
tématu smrti a poprvé v něm 
představila svůj pětistupňový 

model vyrovnávání 
se se smrtí, může být 
studentům povědomější. Ráda 
bych ovšem představila méně 
známý titul, který je takovou 
skládankou. Můžeme v něm 
najít příběhy umírajících, 
mystické zkušenosti, ale 
je nám přiblížen i život a osudy 
samotné autorky, která o nich 
pojednává nenásilně a dovolím 
si tvrdit, že po přečtení vám 
bude nesmírně líto, že již 
nebudete mít možnost nikdy 
navštívit její přednášku, 
neboť vás výpravnost knihy 
zcela pohltí, dost možná 
rozpláče, zcela určitě donutí 
k zamyšlení.  

Elisabeth 

kubler-

ross 

recenze

Čeho před smrtí nejvíce litujeme
Světlo na konci tunelu aneb úvahy o smrti a umírání

Marie vondraskova

Hana Peigerova

Oskar a 
ruzova 
pani
eric-

emma 

nuel 

schmitt

„Milý Bože, jmenuji se Oskar, 
vypadám stěží na sedm, kvůli 
rakovině bydlím v nemocnici 
a nikdy jsem se na Tebe 
neobrátil, protože si stejně 
myslím, že neexistuješ.“

Oskar se vám bude líbit. 
Je to ještě dítě, ale moudřejší 
než jeho vlastní rodiče, kteří 

přes svůj vlastní zármutek 
a bolest nejsou schopni 
plně trávit vzácný čas 
s Oskarem. Naštěstí je tu babi 
Růženka s bohatou fantazií, 
neúnavnými odpověďmi 
na hloubavé otázky 
a vždy otevřenou náručí pro 
Oskarův vnitřní svět! Oskar 
má na prožití celého života 
pouhých deset dní. Během 
nich najde pravou lásku, 
odpustí nepřátelům a vydá 
se na cestu, která jej málem 
připraví o život. Nakonec 
objeví toho, jehož celou dobu 
hledal.

Tato kniha je třetí 
ze Schmittovy tetralogie 
„O neviditelném“. Další 
je Noemovo dítě, Otec 
Ibrahim a květy koránu 
a poslední Miralepa. Hlavní 
linkou všech příběhů 
je dítě s výrazným duševním 
„hendikepem“ a jeho silné 
přátelství s ochráncem, který 
jej doprovází na cestě k životní 
zralosti. Vše se odehrává 
na pozadí různých kultur 
a světových náboženství.

Studentům psychologie může 
tento přístup připomenout 
odkaz C. R. Rogerse, který 
o své svěřence pečoval 
s bezpodmínečným přijetím, 
naslouchal, chápal je a oni 
sami navzdory svému utrpení 
či osudu poznali, jak mají 
svůj život žít. Kéž jsme 
i my dobrými průvodci 
na cestě životem.

recenze

Oskar a růžová paní

Marie Vaverova
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po stopach 
studentu

Milí čtenáři, pokud jste 
si mysleli, že se život takového 
studenta psychologie točí 
jen kolem školy, učení 
a seminárních prací, 
že jsou budoucí psychologové 
dennodenně zahrabáni 
v knihách, rádi bychom vás 
vyvedli z omylu. Mnozí z nás 
nejenže úspěšně studují, 
ale mají i spoustu různých 
koníčků a zálib.  V této rubrice 
nahlédneme do životů hned 
několika studentů. Tentokrát 
nás vítr zavál  
za choreografkou Simčou, 
maminkou Terezou 
a sokolníkem Tomem. 

PSYCHOLOŽKA 
NA SCÉNĚ
Ahoj, já jsem Simča, 
je mi 21 let a kromě studia 
psychologie pracuji společně 
se svým přítelem na novém 
divadelním muzikálu s názvem 
Katův syn. Konečně jsem 
objevila činnost, která 
je stmelením hudby a tance, 

tedy toho, co mě vždycky 
bavilo nejvíce. Proto mi taky 
nevadí, že mi tento projekt 
zabírá téměř celý můj volný 
čas… jsme na to totiž jen 
my dva - od napsání scénáře 
i hudby, přes výrobu kulis 
a tvorbu choreografií, 
až po zorganizování 
premiéry. Na tu bych vás 

tímto chtěla srdečně pozvat, 
a to 21. 9. 2018 v 18 hod. 
v KDPB Havířov. Doufám, 
že se uvidíme! 

ROK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
Terku (33) ve škole 
rozhodně nepřehlédnete. 
Úsměv od ucha k uchu 
a v náručí dcerku Josefínku. 
Terezka alias mamina, 
jak jí s oblibou říkáme, 
bojuje hned na několika 
frontách. Je matkou na plný 
úvazek a při tom studuje 
psychologii. Cesta k jejímu 
vysněnému oboru ovšem 
nebyla vůbec jednoduchá. 
Po střední škole začala 
studovat vychovatelství. 
Získání magisterského 
titulu jí umožnilo vrhnout 
se do pracovního procesu. 
Vystřídala spoustu pracovních 
pozic. Dělala asistentku 
pedagoga, vychovatelku 
v družině, a nakonec 
nastoupila do výchovného 
zařízení, kam se snažila dostat 

rubrika

Po stopách studentů

Debora janackova

už 6 let. Konečně to vyšlo. 
Rok 2016 byl zlomový. 
Nejenže dostala místo 
ve vysněné práci, ale mimo 
jiné taky zjistila, že je těhotná. 
A to není všechno! Ten samý 
rok ji přijali na psychologii 
a na psychoterapeutický 
výcvik. Čekalo ji těžké 
rozhodování, ale jak už jste 
správně odtušili, vydala 
se na dráhu studentky  
a matky.  A musím říci, 
že to zvládá skvěle! 
A víte, co ještě zvládá skvěle? 
Hraní. Ano, pravidelně 
ji potkáte na improvizačních 
představeních, kde účinkuje 
s improvizační skupinou 
All Imp. Takže neváhejte 
a dorazte!   

DRAVCE PROSTĚ NELZE 
STRČIT DO SKŘÍNĚ
Každý by měl mít něco, 
co mu přináší radost a naplňuje 
ho to. U mě je to studium 
psychologie  
a sokolnictví. Sokolnictví jsem 
se začal věnovat už jako malé 
dítě a drží mě to doteď. Tento 
koníček není pro každého. 
Je časově i fyzicky velmi 
náročný. Dravce prostě nelze 
strčit do skříně a vytáhnout 
ho, až budete mít zase 
chuť. Sokolník se mu musí 
věnovat ať už je zdravý nebo 
nemocný, ať venku mrzne 
nebo svítí slunce. Za tím, aby 
dravec lítal a vracel se zpět 
k sokolníkovi nebo dokonce 
lovil, jsou desítky hodin práce, 
která za to ale stojí, protože 
já osobně neznám hezčí pocit 
než vidět, jak vám nad hlavou 
lítá váš svěřenec.  
Tomáš (20)

rubrika
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Vlastni tvorba

On a ona

Vlastni tvorba

Ráno vstal a uvařil sobě 
a jí kafe s mlíkem a bez 
cukru, tak, jak to měla ráda. 
Společně s koblihami naložil 
všechno na tác a vrátil 
se za ní do ložnice. Prameny 
šedých vlasů jí překrývaly 
půlku tváře a v polospánku 
se usmívala. Pod pravým 
okem se jí rýsovala malá 
jizva, kterou měla, už když 
ji poznal, ale nikdy mu neřekla, 
jak k ní přišla. Nemohl 
uvěřit, že už je to tak dávno, 
co ji poprvé potkal. Vlezl  
za ní zpátky do postele 
a probudil ji polibkem na čelo. 

Společně se nasnídali a vyrazili 
na tradiční procházku 
po vesnici. Když scházela 
schody, podpíral ji.  
Za necelou hodinu byli 
zpátky. Časy, kdy za stejnou 
dobu byli schopni uběhnout 
nesčetněkrát větší vzdálenost, 
byly dávno pryč. Za chvíli 
už spala na gauči. Přikryl 
ji dekou a pustil se do vaření 
oběda. Dal vařit pět brambor, 
čtyři pro sebe a jednu pro 
ni. S masem si nemusel 
dělat starosti. On se dnes 
spokojí s volským okem a ona 
maso dávno nejedla. Jedna 
brambora byla poslední dobou 
maximum jídla, které do sebe 
přes oběd dostala. 

Vzbudil ji a u oběda si povídali. 
Chtěla slyšet o tom, kam letos 
pojedou na dovolenou. Zase. 
Tentokrát si vymyslel Jižní 

Ameriku. Za mlada milovala 
latinskoamerické tance, 
přestože on zvládl jen valčík  
a polku. Usmívala se celou 
dobu, co povídal, ale na závěr 
řekla, že by stejně chtěla 
někam do Čech. Bylo 
mu jasné, kam tím míří. 
Na jejich první dovolenou 
ve Valticích nezapomněl ani 
on. Hodně vína a málo místa 
pod stanem vzalo za své 
a po dvou týdnech probdělých 
nocí odjížděli ve třech, i když 
to tehdy samozřejmě ještě 
nevěděli. 

„Přijede tento týden David 
domů ze školy?“ zeptala se. 
Přestože podobnou otázku 
očekával, nemohl se jí při 
odpovědi podívat do očí. Opět 
si uvědomil, že jiskra jí v nich 
pomalu, ale jistě vyhasíná 
a on to ještě nebyl schopen 
přijmout.

„Měl by přijet už ve čtvrtek,“ 
odpověděl, zatímco pohledem 
probodával lógr na dně hrnku. 
Měla radost, protože Davida 
už přece dlouho neviděli. 
Doufala, že zvládl zkoušku 
z matematiky a plánovala, 
že mu na oslavu upeče 
jahodový řez. 

K večeru hráli karty 
a když si šla lehnout, zavolal 
Davidovi. Tento týden 
by se mohl i se snachou  
a vnučkami zastavit. V ložnici 
jí vyřídil Davidův pozdrav 

a ona se mu šťastná schoulila 
do náruče. 

Ráno vstal a uvařil pro 
změnu konev čaje, protože 
ten měla taky ráda. Rohlíky 
s marmeládou naložil  
na talířek a vrátil se do ložnice. 
Vlasy měla rozprostřené 
na polštáři tak, že její 
tvář viděl celou. Usmívala 
se a uvědomil si, že jizvu, která 
se jí rýsuje pod pravým okem, 
miluje úplně stejně jako ji. 
Nemohl uvěřit, že už je to tak 
dávno, co ji poprvé potkal. 
Vlezl za ní zpátky do postele, 
ale polibkem na čelo 
se mu ji probudit nepodařilo.

Poprvé snídal sám.

On a ona
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Phdr. et mgr. 
nadezda  
SpaTEnkova,  
ph.d.

PhDr. et Mgr. Naděžda 
Špatenková, Ph.D., 
vystudovala jednooborovou 
psychologii a sociologii – 
andragogiku v profilaci 
na sociální práci. Působí jako 
psycholog ve zdravotnictví 
a přednáší na Univerzitě 
Palackého v Olomouci, kde také 
vede Univerzitu třetího věku. 
Je autorkou a spoluautorkou 
řady odborných publikací, 
věnuje se i lektorské činnosti. 
Je první autorizovanou osobou 
pro Poradenství pro pozůstalé 
v ČR.

Můžete našim čtenářům 
přiblížit, v čem spočívá 
služba poradenství pro 
pozůstalé? Co přesně 
a jakým způsobem 
poskytuje? 
Poradce pro pozůstalé 
odborně a kompetentně 

(do)provází pozůstalé jejich 
zármutkem. Nezůstávají 
tak v této náročné životní 
situaci sami. I v České 
republice se pomalu, ale 
jistě konstitucionalizuje 

poradenství pro pozůstalé 
jako nové povolání, resp. 
profesní kvalifikace. Poradci 
pro pozůstalé dnes působí 
v nemocnicích, sociálních 
službách, hospicích, církevních 
institucích, pohřebních 
službách, nejrůznějších 
zapsaných spolcích, fungují 
jako OSVČ. Záleží tedy 
na prostředí a daném 
konkrétním poradci pro 
pozůstalé, jaké aranžmá 

nakonec poradenství pro 
pozůstalé má. Já jako 
psycholog ve zdravotnictví 
na akutním příjmovém 
oddělení psychiatrické 
nemocnice „dělám“ přece jen 
poradenství pro pozůstalé 
jinak, než kolega kaplan 
či pastorační pracovník 
doprovázející umírajícího 
a jeho blízké již ve fázi pre 
finem. Anebo kolegyně, která 
je současně sjednavatelkou 
pohřbení a objednává 
v kanceláři pohřební služby 
smuteční obřady. Poradenství 
pro pozůstalé může mít tedy 
nejrůznější design.  

Ve své knize píšete, 
že literatura obvykle 
rozděluje poradenství 
pro pozůstalé a terapii 
pozůstalých, přičemž 

Katerina Barosova

Za�určitých�okolností�
totiž�může�být�„normální“�
i�to,�co�obvykle�„normální“�
není. 

rozhovor

PhDr. et Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D.

poradenství pro 
pozůstalé je považováno 
za adekvátní 
formu pomoci při 
nekomplikovaném, 
„normálním“ truchlení, 
kdežto komplikovaným 
formám zármutku 
se již věnuje terapie 
pozůstalých. Mohla 
byste čtenářům nastínit, 
co může být indikací pro 
volbu terapie? 
Ve skutečnosti ovšem není 
hranice mezi jednotlivými 
formami pomoci pozůstalým 
tak zřetelná a v praxi 
se často stírá. Spíše než 
členění na „normální“ 
a „komplikované“ truchlení 
preferuji koncept faktorů, 
které mohou truchlení 
usnadňovat nebo naopak 
ztěžovat.  
Za určitých okolností totiž 
může být „normální“ i to, 
co obvykle „normální“ není.  
Např. truchlení rodičů nad 
smrtí dítěte je normální 
souhrn reakcí na nenormální 
situaci (nikdo z nás neočekává, 
že přežije vlastní dítě). 
Cokoliv se objeví, je normální. 
Rodičovská ztráta je intenzivní 
a komplikovaná sama o sobě. 
Znamená to, že reakce 
rodičovského smutku jsou 
samy o sobě „nepřiměřené“, 
„přehnané“ a „nekončící“. 
Tyto typy reakcí by měly 
být v případě truchlení 
rodičů předpokládány – 

jsou přirozené a normální. 
Kdo je vůbec kompetentní 
posoudit, zda truchlení 
trvá příliš dlouho nebo 
je příliš intenzivní? Nesmíme 
zapomínat na to, že zármutek 
je prostě normální, přirozená 
reakce na ztrátu, není to žádná 

nemoc, která by se měla 
či musela léčit. Někdy ovšem 
může zármutek vést 
k nemoci – a pak je terapie 
na místě. Jestliže pozůstalý 
trpí depresí, PTSP, fobií, 
má problémy se závislostí 
na alkoholu či nealkoholových 

rozhovor

Marie Vaverova
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drogách – je terapie adekvátní 
přístup. Kromě toho záleží 
v neposlední řadě na tom, 
zda pozůstalý vyhledá pro 
svoji pomoc poradce nebo 
psychoterapeuta, tedy 
odborníka s příslušným 
psychoterapeutickým 
výcvikem.

Kdo je způsobilý k výkonu 
doprovázení umírajících 
a jejich pozůstalých?
Od roku 2009 působila při 
Ministerstvu pro místní 
rozvoj ČR pracovní skupina 
pro tvorbu standardů 
v poradenství pro pozůstalé, 
která začala ve smyslu zákona 
č. 179/2006 Sb.,  
o uznávání výsledků dalšího 
vzdělávání, vytvářet návrh 
hodnotícího standardu 
dílčí kvalifikace „Poradce 
pro pozůstalé“. Od roku 
2011 tak existuje státem 
uznaný hodnotící standard 
Poradce pro pozůstalé, 
který jasně nastavuje 
kritéria pro hodnocení 
kvality toho, co se u poradce 
pro pozůstalé považuje 
za vhodné, co se vyžaduje, 
aby dodržoval a co nabízel 
pozůstalým klientům. Cílem 
hodnotícího standardu 
je zajistit určité standardní 
kvality poskytovaných služeb 
v poradenství pro pozůstalé 
a umožnit zvýšení kvalifikace 
všem laikům i profesionálům, 

kteří na poli péče o pozůstalé 
působí. Je to také určité 
vodítko pro jejich vlastní 
odborný růst. 

Národní soustava povolání 
(www.nsp.cz) popisuje 
poradce pro pozůstalé 
jako „kvalifikovaného 
pracovníka, který samostatně 
a systematicky pod dohledem 
supervizora doprovází 
klienty prostřednictvím 
poradenského vztahu 
vytvořeného v průběhu 
umírání jim blízké osoby při 
přípravě pohřebních obřadů 
a při jejich práci se smutkem.“ 

Podle karty typové pozice 
je poradenství pro pozůstalé 
zařazeno mezi služby provozní  
a osobní s kvalifikační úrovní 
NSP 5, kde najdete také 
příklady prací, které může 
poradce pro pozůstalé 
vykonávat.

Profesionální poradci 
pro pozůstalé se posléze 
sdružují v Asociaci poradců 
pro pozůstalé. Mít profesní 
kvalifikaci poradce 
pro pozůstalé je jasně 
artikulovaná výzva směrem 
k pozůstalým: CHCI, UMÍM 
a MOHU vám pomoci s vaším 
zármutkem. 

Jakou funkci plní smuteční 
obřad? Může v důsledku 
neuspořádání pohřbu trvat 
truchlení déle?
Rituály jsou důležitou součástí 
života člověka, života rodiny, 
života komunity i života celé 
společnosti. Rituály mnoho 
věcí usnadňují, „předepisují“, 
jak by něco mělo probíhat, 
jak by to mělo vypadat. Jsou 
to jednoduché vzorce chování, 
kterými se stačí řídit – není 
o tom třeba moc přemýšlet 
nebo vymýšlet něco jiného. 
Bylo to již prostě vymyšleno 
a opakovaně ověřeno 
a potvrzeno. Například takový 
katolický pohřeb je jeden 
z nejpropracovanějších 
pohřebních rituálů vůbec, 
funguje už více než dva 
tisíce let. V nynější „tekuté“ 
společnosti, jak sociologové 
současnou epochu označují, 
je ale význam jakýchkoliv 
rituálů zpochybňován – 
prý jsou k ničemu, lidé 
je nepotřebují, jsou drahé… 
A nemusí to být jen o pohřbu, 
ale také o svatbě, křtu, 
vítání občánků… Mnohé 
rituály dnešním lidem 
přijdou prázdné, vyčpělé, 
nicneříkající… Rituál uvádí 
člověka do nějakého stavu, 
jiného, nového. Pohřební 
rituály byly dříve určeny 
především zemřelým – 
uváděly je z tohoto světa 
do onoho světa. Dnes jsou 
určeny především pozůstalým 

Obvykle�se�uvádí,�že�
truchlení�trvá�až�13�měsíců

rozhovor

– převádí je ze světa 
se zemřelým do světa bez 
zemřelého. A co se stane, když 
žádný takový přechodový 
či odlučovací rituál 
neproběhne? Nemusí dojít 
ke snadnému přechodu 
a odloučení… Ano, 
já se domnívám, že absence 
nějakého smysluplného 
rituálu může průběh truchlení 
značně ovlivnit. Neznamená 
to ale, že musíme za všech 
okolností absolvovat pohřeb 
v takové podobě, jaká nám 
nevyhovuje, např. jako 
trapná dvacetiminutovka 
v krematoriu. „Jaký 
si to uděláš, takový to máš“, 
platí i v tomto případě, resp. 
jaké nám to udělají pozůstalí. 

Dá se určit obecná délka 
prožívání smutku?
Obvykle se uvádí, že truchlení 
trvá až 13 měsíců. Může, 
ale nemusí. Podle mne trvá 
truchlení mnohem déle. A trvá 
dokonce i mnohem déle, než 
si většina lidí (a to i odborníků) 
myslí. Záleží na mnoha 
faktorech, okolnostech, 
především na tom, kdo zemřel 
a jaký byl vztah pozůstalého 
k zemřelému. Pokud mi zemře 
ten nejdůležitější člověk 
na světě (ať už je to kdokoliv), 
nebudu ani za rok v pohodě. 
Já klientům rozhodně 
neslibuji, že to bude za rok 
lepší, říkám jim, že to bude 

jiné. Zármutek se proměňuje 
– přichází, odchází a někdy 
také zůstává. Truchlení 

trvá prostě tak dlouho, 
jak člověk potřebuje a jak 
je ochoten se ho vzdát. Ano, 
někdy se bojíme ukončit 
své truchlení, protože 
máme strach, že bychom 
mohli zapomenout… Mezi 
truchlením a uchováváním 
vzpomínek je ale velký rozdíl 
– truchlení bolí, vzpomínky 
těší.  A také zdůrazňuji 
aktivitu pozůstalých – nestačí 
jen čekat, že „to“ přejde. 
Samo to nepřejde. Je potřeba 
v tomto ohledu něco udělat, 
např. vzpomínat, připravit 
a realizovat nějaký rituál, 
cokoliv, co pomůže.  

Jaké prožitky pozůstalí 
prožívají, co potřebují, 
co je pro ně nejtěžší?
Smrt blízkého člověka 
představuje extrémní zásah 
do života pozůstalých. 
V jediném okamžiku 
se radikálně mění celý jejich 
život. Ztráta blízkého člověka 
nevyvolává u pozůstalých 
pouze silné emoční reakce, 
nabourává také jejich pocit 
vlastní identity („Jsem ještě 
manželka, když mi zemřel 
manžel? Ne, už nejsem, jsem 

vdova.“), pocit vlastní integrity 
(„Něco ve mně zemřelo, jako 
bych ztratil kus svého já.“), 
vztahy s jinými lidmi („Není 
mi dobře samotné, ale není 
mi dobře ani mezi lidmi.“), 
přesvědčení o stabilitě 
a bezpečnosti světa („Jak 
to jen Bůh mohl dopustit?“). 
Pozůstalí v takové situaci 
potřebují pomoc a podporu. 
Té se jim ale často nedostává. 
Hlavním zdrojem pomoci 
pozůstalým by měli být 
především jejich nejbližší 
– rodina, příbuzní, přátelé, 
známí. Jenomže i ostatní 
členové rodiny mohou být 
zasaženi zármutkem, truchlí. 
Smrt také významným 
způsobem zasahuje 
do struktury i fungování 
celé rodiny a rodinný systém 
může být smrtí a truchlením 
natolik narušen, že se stává 
dysfunkčním. Úmrtí člena 
rodiny nejenže vyvolává zcela 
nové, specifické problémy, 
ale může také znovuotevřít 
dříve existující a doposud 
nevyřešené problémy, nebo 
vyhrotit problémy stávající. 
V takovém případě nemůže 
být rodina zdrojem účinné 
pomoci, protože sama 
potřebuje pomoc. Pozůstalí 
prožívají po náhlé ztrátě 
dosti dlouho (i několik let): 
pocit životního vykolejení; 
silnou nedůvěru v cokoliv 
a kohokoliv; sociální izolaci; 
intenzivní pocit, že zemřelý 

...�nestačí�jen�čekat,�že�
„to“�přejde.

rozhovor
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je stále naživu. Tento pocit 
ovšem nemůže ochránit 
pozůstalé před osamělostí, 
úzkostí a depresemi. 
Tyto pocity mohou být 
pro pozůstalé nesmírně 
bolestivé a tíživé. Někoho ale 
„převálcují“ až praktické věci – 
dědictví, existenční problémy, 
vlastní fyzické či psychické 
vyčerpání.  

Jaké mechanismy 
pomáhají uvolnit bolest 
a žal?
Někomu pomáhá o ztrátě 
s někým mluvit, potřebuje 
být s někým, nebýt osamělý… 
Někdo je raději sám. Jiný 
si píše deník, do kterého 
vkládá své pocity a myšlenky – 
a pro dalšího je něco takového 
naprosto nepředstavitelné. 
Někdo pláče, jiný se zlobí. 
Důležitá je ventilace emocí. 
Efektivní je mít účinnou 
sociální oporu. Pomáhají 
rituály… Neopominutelné 
jsou informace – pozůstalí 
potřebují relevantní 
informace. A hlavně pomáhají 
vzpomínky. Již Freud byl 
toho názoru, že truchlení 
je založeno na vyzvedávání 
každé jednotlivé vzpomínky… 
Z mého pohledu to může 
být i reminiscenční terapie, 
jako specifická metoda práce 
se vzpomínkami. 

Spatřujete v poradně 
určitý rozdíl mezi 
případem, kdy se jedná 
o přirozenou smrt blízkého 
a kdy se jedná o náhle 
ukončený život (nehoda, 
sebevražda, nemoc)?
Okolnosti smrti determinují 
průběh truchlení. Například 
autonehoda, při které 
zahyne dítě nebo dospívající, 
je kombinací náhlé, nečekané, 
tragické a předčasné 
smrti, a přináší celou řadu 
specifických problémů. 
Úmrtí dětí a dospívajících 
při dopravních nehodách 
vyvolává u rodičů intenzivnější 
zármutek, deprese 
a pocity viny než úmrtí dětí 
na infaustní onemocnění.

Zvlášť tragickou ztrátu 
představuje vražda. 
V takových případech 
komplikuje truchlení silný 
pocit viny a hněvu, velká touha 
po pomstě a také deziluze 
ve vztahu k autoritám, které 
mají zajišťovat bezpečí 
občanů – především k policii 
a k soudům. Ale asi nejméně 
přijatelným a nejobtížněji 
zvládnutelným typem 
ztráty je pro pozůstalé 
pravděpodobně sebevražda. 
Nemohou pochopit, proč 
je jejich blízký ze své vůle 
opustil. Pocity hněvu 
a viny, které se objevují 
u pozůstalých po jakémkoliv 
typu ztráty blízké osoby, 
nabývají v případě sebevraždy 

Zvlášť�tragickou�ztrátu�
představuje�vražda

rozhovor

nevídané intenzity. Pozůstalí 
se mohou činit odpovědnými 
za tento akt, hledají příčiny 
sebevraždy jak jinde, tak 
především v sobě, mohou 
se trestat za domnělou 
vinu, což může mít formu 
automutilací nebo suicidálních 
tendencí. Zpracování 
zármutku a vyrovnávání 
se se ztrátou trvá v tomto 
případě zpravidla mnohem 
déle než u přirozeného 
způsobu smrti. Výskyt 
komplikovaných reakcí 
je za takovýchto okolností 
velmi častý.

Tato práce je zajisté 
velmi emocionálně 
vyčerpávající, vyskytuje 
se při jejím výkonu něco, 
čeho by se měli pracovníci 
vyvarovat, aby nedošlo 
k syndromu vyhoření?
Především se při této 
práci vyskytuje něco, 
na co by poradci pro 
pozůstalé neměli zapomínat 
– a to na péči o sebe sama. 
Ta může mít nejrůznější 
podobu – od supervize, 
průběžného vzdělávání, 
kultivace svých profesních 
a osobnostních kompetencí – 

Především�se�při�této�
práci�vyskytuje�něco,�na�co�
by�poradci�pro�pozůstalé�
neměli�zapomínat�–�a�to�na�
péči�o�sebe�sama.�

až po péči o svoji duši  
a ducha, včetně péče o své 
tělo, protože naše duše nemá 
jinou nádobu, než je naše 
tělo… Poradce pro pozůstalé 
nesmí zapomenout žít, neměl 
by při své práci umírat zaživa. 

Jak můžeme lépe 
reagovat na své okolí, 
přátelé, kolegy, sousedy, 
po zjištění, že jim 
někdo blízký zemřel, 
aniž bychom je urazili, 
rozesmutnili, a přitom 
byli v soustrasti upřímní? 
Kterým reakcím je vhodné 
se vyhnout?
Neříkejme trapné „útěchy“ 
typu: 

„Netrap se tím!“ To je přece 
absurdní! Jak se nemají 
pozůstalí trápit, když navždy 
ztratili milovaného člověka?!

„Nesmíš na to myslet, život 
jde dál!“ Jenomže pozůstalí 
mají pocit, že se jejich svět 
právě zhroutil, že jejich život 
ztratil smysl...

„Všichni tam musíme...“ 
To je sice pravda, ale pro 
pozůstalé to není žádná velká 
útěcha.

„Co se stalo, to se stalo…“ Ale 
tohle se stát nemělo!

„Teď se nemůžeš zhroutit.“ 
A kdy jindy se člověk může 
zhroutit, když ne po smrti 
někoho blízkého?

„Vzmuž se trochu!“ Jak 
se má pozůstalá žena 
„pochlapit“?

„Všechno musí jednou 
skončit…“ Jenomže proč právě 
teď? A proč zrovna takto?!

„Už o tom nemluv, stejně 
to nikomu nepomůže…“ 
Naopak, pozůstalým může 
velmi pomoci, mohou-
li o tom, co se jim stalo 
a co prožívají, s někým 
hovořit. Můžete s nimi o tom 
mluvit právě vy? Respektive 
chcete jim aktivně naslouchat? 
Ano? To je to nejlepší, co pro 
ně můžete udělat. Vždyť 
přece – sdělená starost, 
poloviční starost. Být s nimi, 
být pro ně, sdílet s nimi 
jejich zármutek, pomoci jim 
to unést. A je jedno jak – 
osobně, po telefonu, na síti. 
Jak to vyhovuje jemu i vám. 
Nechovejme se, jako by se nic 
nestalo. Stalo. Někdo zemřel. 
A to je vážná a smutná 
věc, která nezřídka otřese 
bytostnými hodnotami všech, 
protože nejvyšší hodnotou 
je život sám.  

Paní doktorko, velmi Vám 
děkujeme za Váš čas a přejeme 
Vám mnoho síly a pokoje při 
výkonu Vašeho povolání! 

rozhovor
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Drazí čtenáři, i přesto, že je naše 
hlavní téma opravdu obsáhlé, 
se vám pokusím poskytnout, 
či připomenout pár informací 
ve vám již známém odborném 
okénku. 

„Smrt dává životu smysl, a proto 
je třeba mít ji vždycky u sebe – 
v mysli.“

Jack Kerouac

1. SMRT A UMÍRÁNÍ
Smrt a umírání jsou dva odlišné 
pojmy. Smrt můžeme definovat 
jako zastavení životních funkcí 
a to ireverzibilně, není tedy 
možná jejich obnova. Umírání 
je organické dění bezprostředně 
před smrtí (Vašutová, 2010), 
jedná se o proces, během 
kterého postupně selhávají 
vitální funkce, orgány a tkáně. 

Aby však definování smrti 
nebylo tak ‚jednoduché‘, 
můžeme vymezit následující 
typy smrti:

• Fyzická smrt, exitus: Pohled 
biologický či lékařský, kdy 
se jedná právě o nezvratné 
zastavení životních funkcí.

• Psychická smrt: Jedná 
se o stav, kdy jedinec prožívá 
beznaděj, zoufalství a v podstatě 
naprosto rezignuje.

• Sociální smrt: K této smrti 
dochází v případě, kdy 
je člověk vyvázán z nejbližších 
a důležitých sociálních 
a mezilidských vztahů.

Proces umírání je rozčleněn 
na následující části:

• Pre finem: Období, 
které začíná oznámením, 
že pacientova diagnóza 
je neslučitelná se životem. 
Může trvat dny, měsíce i rok. 
Během této doby se lékaři snaží 
o dosažení remise (odstranění 
příznaků  
a projevů nemoci, ne však 
nemoci samotné). V tomto 
období se vyskytuje popření 
a nejintenzivnější úzkostné stavy 
vyplývající ze strachu ze smrti. 

• In finem: V této fázi má člověk 
méně a méně sil, více času 
prospí, může se ‚vzdálit‘ 
od vnějšího světa (klesne zájem 
o televizi nebo knihy, a naopak 
se více soustředí na vlastní 
prožívání). Ne vždy může stát 
o návštěvy, někdy chce být 
o samotě (Haškovcová, 2007). 
Pár dní před smrtí se může 
vyskytnout předsmrtná euforie, 
kdy má jedinec najednou plno 
elánu, je komunikativní a chce 
se například posadit či vstát. 
Tato euforie je vystřídána tzv. 
smrtelným kóma, kdy pacient 
naopak nereaguje, ale přesto 
může vnímat přicházející 
podněty, proto se doporučuje 
s ním stále mluvit, jako by byl při 
vědomí.

• Post finem: Je fází týkající 
se péče o tělo mrtvého. 
Také je zde zahrnována péče 
o pozůstalé, pro které jsou 
okamžiky po smrti blízké osoby 
velmi důležité v tom smyslu, 

aby truchlení proběhlo, pokud 
možno, zdravým způsobem, 
nikoliv patologickým.

2. TRUCHLENÍ
Truchlení a projevení zármutku 
je velmi důležitou částí, která 
v podstatě odstartuje proces 
vyrovnávání se se ztrátou blízké 
osoby. Ovšem každý jedinec 
má svůj specifický způsob 
prožívání a vyjádření smutku. 
Bezprostředně po ztrátě může 
člověk prožívat lítost či hněv, ale 
projevovat se může různě. Jeden 
člověk bude nezastavitelně 
plakat, druhý toho vůbec 
nemusí být schopen a někdo 
se může dokonce projevit, 
naprosto paradoxně, smíchem 
nebo střídáním smíchu a pláče. 
Časté je také takzvané ohlušení 
nebo oněmění, nejčastěji 
v případech nečekaného úmrtí. 
Samotné období truchlení 
začíná pohřbem a jeho obvyklá 
délka bývá okolo jednoho roku 
(Kupka, 2014).

2.1. Fáze truchlení
Proces truchlení můžeme 
dle Špatenkové rozdělit 
do následujících čtyř fází:

• Šok a otřes: Dostavuje 
se přímo po ztrátě 
a trvá do dvou dní. Projevuje 
se otupělostí až zmateností.

• Sebekontrola: Týká 
se především nejbližších 
pozůstalých, kteří organizují 
pohřeb a nemohou si dovolit 
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naplno projevit smutek, k tomu 
dochází až po pohřbu. 

• Regrese: Pozůstalí se mohou 
chovat do jisté míry jako děti. 
Intenzivně pláčou a truchlí, 
může se vyskytovat apatie, 
uzavřenost, úzkost či celková 
neschopnost běžně fungovat. 
Tato fáze trvá od jednoho do tří 
měsíců.

• Adaptace: Pozůstalí se zpátky 
zařazují do běžného režimu, 
smiřují se s realitou. Dochází 
k ní během roku či déle. 

2.2. Komplikované 
truchlení 
Americko-německý psychiatr, 
Erich Lindemann, autor 
knihy ‚Symptomatology and 
Management of Acute Grief‘ 
popisuje dva typy truchlení, 
které mají jisté odlišnosti 
od běžného truchlení.

• Opožděné reakce: Pozůstalý 
vypadá se ztrátou smířený 
a vyrovnaný, a to velice 
přesvědčivě. Reakce jsou 
opožděny o pár týdnů, ale 
může se jednat až o léta. 
Nezpracované trauma se může 
otevřít další ztrátou nebo 
prožitím složité životní situace. 

• Zkreslené reakce: Projevují 
se například hyperaktivitou, 
změnou chování vůči příbuzným 
a přátelům, nebo také rozvojem 
závislostí na návykových látkách 
(Kupka, 2014).

V některých případech 
pozůstalí nezvládnou své 
truchlení a potřebují něčí 
pomoc. V takovém případě 
mohou pomoct jak známí, tak 
duchovní, psychologové, sociální 
pracovníci, či přímo poradci  
pro pozůstalé. 

2.3. Model Elisabeth 
Kübler-Rossové
Elisabeth Kübler-Rossová byla 
lékařka švýcarsko-amerického 
původu, která se zabývala 
především tématikou smrti, 
umírání a svými díly zahájila vlnu 
detabuizace tohoto tématu. 
Ve své první knize  
‚O smrti a umírání‘ uvedla pět 
stádií umírání či truchlení, 
kterými se proslavila. Stádia 
na sebe nemusí navazovat 
v přesném pořadí, mohou 
se opakovat a také není jisté, 
že člověk projde všemi stádii.

• První stádium – popírání 
a izolace: ‚To nemůže být 
pravda.‘, takto často zní první 
věta poté, co se pacient dozví, 
že jeho diagnóza je terminální. 
Toto stádium se v jisté míře 
vyskytne u většiny lidí a může 
se objevit i v dalších, pozdějších 
stádiích. Způsob, jakým 
je podána zpráva o pacientově 
nepříznivém stavu, značně 
ovlivňuje míru následného 
popírání. Zde může nastat 
problém, pokud je informování 
strohé či necitlivé. Lékaři 
se však v dnešní době snaží, 
pokud možno co nejvíce 
zmírnit důsledky negativních 

zpráv. (Více informací, nejen 
k tomuto tématu, můžete 
nalézt ve sborníku z 2. ročníku 
mezinárodní konference 
Psychologické aspekty 
pomáhání 2016, která se konala 
na FF OU.)

Jedná se o radikální obranný 
mechanismus, který však 
člověku dává čas na to, aby 
přešel na jinou, efektivnější 
strategii, jak se se zprávou 
vyrovnat. Jen výjimečně 
se může stát, že popírání přetrvá 
až  do samého konce (Kübler-
Rossová, 1969).

• Druhé stádium – zlost: 
Po prvotním šoku a popření 
se dle Kübler-Rossové dostavuje 
dost obtížné stádium, 
a to nejenom pro samotného 
pacienta, ale i pro jeho okolí. 
Charakterizovat jej můžeme 

otázkou ‚Proč právě já?‘ 
a projevuje se tím, že je pacient 
plný vzteku, závisti, rozmrzelosti 
a všechny tyto pocity si vybíjí 
na okolí. V této fázi si takové 
chování může vzít okolí osobně, 
pokud si neuvědomí, proč 
jedinec tuto zlost prožívá. Může 
vyžadovat maximum pozornosti 
a snažit se o co největší 
projevení negativních emocí. 
Pochopení situace pacientovi 
ulehčí průběh tohoto období.

• Třetí stádium – smlouvání: 
V této fázi se jedinec snaží 
alespoň oddálit konec, o kterém 
ví, že se blíží. Když nepomohl 
hněv, třeba pomohou prosby. 
Přeje si čas navíc, nebo třeba 
jen o dny bez bolesti, které 
by byly odměnou např. za dobré 
pacientovo chování. Kübler-
Rossová toto stádium přirovnává 
k dětem, které se nemohou 
smířit s rodičovským ‚ne‘ 
na dětské přání. Dítě se bude 
s velkou pravděpodobností 
nejprve vztekat, ale poté 
se zamyslí, jestli by na rodiče 
nemělo jít jinak, a to právě přes 
smlouvání.

• Čtvrté stádium – deprese: 
Během dlouhé hospitalizace 
či léčení se naskytne mnoho 
důvodů, které mohou přispět 
k rozvoji deprese. Ta se však liší 
od té, kterou si jedinec prochází 
v případě, když již ví, že je jeho 
cesta u konce. Forma deprese 
ve čtvrtém stádiu napomáhá 
ke smíření, bývá tišší a méně 
nápadná.

• Páté stádium – akceptace: 
Pokud si pacient prošel stádii, 
kterými potřeboval a vyjádřil, 
co potřeboval, ať už zármutek, 
či vztek, může dojít do stádia 
akceptace – přijetí. Nicméně vše 
chce svůj čas, a jelikož se toto 
stádium vyskytuje nejčastěji 
jako poslední, má za sebou 
pacient dlouhou cestu a je již 
unavený  a vyčerpaný. Nejedná 
se o kdovíjak šťastné stádium, 
spíše je popisováno jako období 
zbavené emocí, kdy člověk chce 
být více o samotě a odpočívat. 
Proto může být toto období 
opět větší zátěží především pro 
rodinu a blízké (Kübler-Rossová, 
1969).

3. PROŽITKY BLÍZKÉ 
SMRTI
Zkušenost blízké smrti 
neboli near death experience 
(zkráceně NDE) je zkušenost 
prožití změněného stavu 
vědomí během tzv. klinické 
smrti. Při ní dojde k zastavení 
dechové a srdeční činnosti 
(ne však mozkové) a člověk 
se z ní může vrátit zpět 
do života. Ke změněnému 
vědomí může člověk 
dojít také užitím drog, 
pomocí tance, meditace 
či holotropního dýchání, které 
jako psychoterapeutickou 
metodu sebeobjevování 
vyvinuli Christina a Stanislav 
Grofovi. Zpravidla mají tyto 
stavy na člověka silný dopad 
a jedinci, kteří takový stav zažili, 
často popisují, jak jim právě 
tato zkušenost změnila život. 

Těmito prožitky se zabývali již 
psychologové jako C. G. Jung 
nebo V. E. Frankl. Při NDE lidé 
nezávisle  
na sobě popisují podobné 
prožitky, mezi které nejčastěji 
patří pocit naprostého míru, 
lásky, a naopak necítí žádnou 
bolest, strach nebo úzkost 
(Kupka, 2014). Také bývají 
opakovaně zmiňovány složitější  
(a více spekulativní) fenomény 
jako vystoupení z těla (out 
of body experience), vidění již 
zemřelých příbuzných, nebo 
přehled života od dětství 
po současnost (jak často 
lidé při životu ohrožujících 
situacích příhodně praví, že jim 
právě ‚Proběhl celý život před 
očima‘). Pro zvídavé je v dnešní 
době dostupná jak literatura, 
tak i dokumenty k tomuto 
tématu. Z konkrétních knih 
lze uvést Posmrtný život 
existuje, od autorů Jeffreyho 
Longa, lékaře a výzkumníka 
fenoménu NDE a spisovatele 
Paula Perryho. Oba zmínění 
autoři také účinkovali společně 
s dalšími osobnostmi jako 
je např. Raymond Moody, 
americký lékař, psycholog 
a spisovatel, na dokumentu 
Afterlife. Aktuality, nejnovější 
poznatky a další odkazy lze 
nalézt na stránkách www.near-
death.com .

4. PALIATIVNÍ PÉČE
Paliativní péči lze 
charakterizovat jako péči mírnící 
bolest a symptomy nemoci 
pacienta, bere zřetel  
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na aspekty psychologické, 
sociální i duchovní. Zahrnuje 
mimo jiné také péči o rodinu 
nemocného. Můžeme rozlišit 
dvě základní formy paliativní 
péče:

• Obecná paliativní péče: 
V základní podobě ji mohou 
poskytovat všichni zdravotníci 
bez ohledu  na specializaci. 
To znamená,  že zdravotník 
jedná s pacientem citlivě, 
empaticky, komunikuje jak 
s ním, tak s jeho rodinou 
a v nepolední řadě účinně léčí 
symptomy nemoci.

• Specializovaná paliativní péče: 
Je péče poskytovaná týmem 
odborníků, kteří jsou k tomu 
speciálně vzdělaní. Takový 
tým se skládá z lékaře, sestry, 
fyzioterapeuta, psychologa, 
pastoračního pracovníka, ale 
také z dobrovolníků (Payneová, 
Seymourová, & Ingletonová, 
2007).

Je důležité nezapomenout, 
že paliativní péči poskytuje 
také rodina, známí a přátelé 
nemocného, kteří se na ní podílí.

5. HOSPICE
„Hospicová péče nám pomáhá 
naplno žít poslední dny našeho 
života. Učí nás žít nyní, ale 
dává nám  i odvahu střetnout 
se s každým dnem přibližující 
se smrti a zužitkovat naši bolest 
a utrpení jako motivátory 
a ukazatele nového směru.“ - 
Bernie S. Siegel

Hospice jsou odbornými 
zařízeními, která poskytují 
paliativní péči – pečují o pacienty 
s nevyléčitelnou chorobou 
v pokročilém nebo konečném 
stádiu. Hlavní myšlenkou 
hospice je, že přístup k člověku 
vychází z toho, že se jedná 
o jedinečnou bytost se svými 
individuálními potřebami 
a v první řadě by se s ní mělo 
zacházet s úctou. Slibuje, 
že bude člověku zachována 
lidská důstojnost, nebude 
trpět velkými bolestmi a ani 
v posledních chvílích nebude 
sám. V neposlední řadě 
se také snaží zajistit oporu 
rodině a blízkým. I přesto, 
že se může zdát, že hospice 
jsou smutnými místy, samy 
by se tak necharakterizovaly. 
Snaží se pořádat akce, koncerty 
či dílny a užívat každého dne. 

5.1. Stručně z historie 
hospiců
První moderní hospic vznikl 
v 60. letech ve Velké Británii, 
která je kolébkou hospicového 
hnutí. Zakladatelkou byla Cicely 
Saundersová, původně sestra 
a sociální pracovnice, později 
lékařka, která od mládí svou 
pozornost věnovala umírajícím, 
které chtěla především zbavit 
bolesti a utrpení. Následně byl 
roku 1969 v Londýně otevřen 
St. Christopher Hospic, kde byla 
Cicely Saundersová ředitelkou. 
Tímto začalo celé hospicové 
hnutí, které se rychle šířilo 
po světě.

Co se týče hospiců u nás, prvním 
hospicem byl Hospic Anežky 
České v Kostelci, založen v roce 
1995 MUDr. Marií Svatošovou, 
která tímto započala hospicové 
hnutí u nás. Za svou záslužnou 
práci je nositelkou mnoha 
ocenění a vyznamenání, 
jako jsou Medaile Za zásluhy 
III. stupně, Svatováclavská 
medaile nebo ocenění Dáma 
české kultury. O umírajících, 
jejich potřebách a hospicích 
napsala také díla jako Hospice 
a umění doprovázet nebo Víme 
si rady s duchovními potřebami 
nemocných?.

5.2. Dělení hospiců
Hospice můžeme rozdělit 
na 4 základní typy:

• Domácí hospicová péče 
poskytuje péči v domácím 
prostředí, kdy lékaři a sestry 
navštěvují pacienta doma. 
Počítá se se zapojením 
rodinných příslušníků do péče 
o nemocného.

• Denní stacionáře 
se týkají především lidí, kteří 
žijí v blízkosti hospice, ale 
jejich domácí péče nestačí. 
Ve stacionáři tráví většinu dne, 
ale na večer se vrací zpátky 
domů.

• Lůžkový hospic je využíván 
v případě, kdy předchozí 
způsoby nedostačují nebo 
nejsou k dispozici a poskytuje 
nepřetržitou péči. Hospic 
disponuje pomůckami, 
které nejsou typické pro jiná 

zdravotnická zařízení, jako jsou 
elektrická polohovatelná lůžka, 
pojízdné vany a podobně.

• Dětský hospic není typickým 
druhem a značně se odlišuje 
od hospice určeného pro 
dospělé, do dětského hospice 
přijíždějí nemocné děti 
s rodiči na několikadenní 
až několikatýdenní ozdravné 
pobyty, aby jak děti, tak 
rodiče načerpali novou energii 
do dalšího boje.

Více informací lze nalézt 
na stránkách www.hospice.cz .

6. EUTANAZIE
Eutanazie je v poslední době 
často zmiňovaným tématem. 
Tato kapitolka bude sloužit 
k utřídění pojmů, nikoliv 
k předkládání důvodů, proč 
eutanazii ano, či ne.

Eutanazii Světová zdravotnická 
organizace definuje jako: 
‚Vědomé a úmyslné provedení 
činu s jasným záměrem 
ukončit život jiného člověka 
za následujících podmínek: 
subjektem je kompetentní 
informovaná osoba 
s nevyléčitelnou chorobou, 
která dobrovolně požádala, aby 
její život byl ukončen. Jednající 
ví o stavu této osoby a o jejím 
přání zemřít a páchá tento 
skutek s prvořadým úmyslem 
ukončit život této osoby a skutek 
je proveden se soucitem a bez 
osobního zisku.‘ 

• Aktivní eutanazie: Jedná 
se o činnost, která uspíší nebo 

přímo navodí smrt druhého 
člověka – takto je chápána 
eutanazie v pravém slova 
smyslu.

• Pasivní eutanazie: Pasivní 
eutanazie je opakem, tedy 
jedinec nějakou činnost 
neprovede (neposkytnutí 
léčby), a to má opět za následek 
uspíšení smrti nebo přímo úmrtí. 

• Dobrovolná eutanazie: 
Eutanazie se děje na žádost 
pacienta. 

• Nedobrovolná eutanazie: 
Ta se týká nekompetentních, 
nesvéprávných pacientů, 
za kterého  o eutanazii požádá 
rodina a lékař tuto žádost 
odsouhlasí. 

• Asistovaná sebevražda: Jedná 
se o poskytnutí rady, informace 
nebo konkrétního prostředku  
ke spáchání sebevraždy, dále 
se může rozlišit lékařsky 
asistovaná sebevražda, kdy 
tento prostředek poskytne 
přímo lékař. 

• Sociální eutanazie: Souvisí 
s lékařskou úrovní a dostupnými 
prostředky. To znamená, 
že na určitém místě může 
pacient zemřít i přesto, že jinde 
ve světě, nebo v téže zemi 
je dostupný prostředek pomoci. 
Taková eutanazie není vyvolána, 
jako spíše bezmocně přijata 
(Kupka, 2014).

První zemí, kde byla eutanazie 
uzákoněna, bylo Nizozemsko. 
V dnešní době je však zemí, kde 
je určitá forma ‚dobrovolného 

odchodu‘ schválena, povícero. 
Asistovaná sebevražda je možná 
například ve Švýcarsku, kam 
se vydávají i lidé z jiných zemí. 
Dále lze uvést např. Belgii, 
Lucembursko nebo Kanadu. 
V České republice není schválena 
ani eutanazie, ani asistovaná 
sebevražda a obojí je tedy 
hodnoceno jako trestný čin. 

7. PORADENSTVÍ PRO 
POZŮSTALÉ
Na závěr bych chtěla zmínit 
poradenství pro pozůstalé 
jako významnou oblast celé 
tématiky. Úmrtí představuje 
pro pozůstalé bezpochyby 
krizi, kterou si musí určitým 
způsobem projít. Poradci  
pro pozůstalé jsou pozůstalým 
psychosociální oporou, 
pomáhají se zařizováním pohřbů 
a v neposlední řadě doporučují 
možnosti svépomoci. Pro 
další informace si vás dovolím 
odkázat na rozhovor s dr. 
Špatenkovou a zároveň i na její 
monografie jako Poradenství 
pro pozůstalé, O posledních 
věcech člověka nebo Krizová 
intervence pro praxi.

ZÁVĚR
Zdárně jste se dočetli 
až na samotný konec odborného 
okénka! Pevně věřím, 
že ať už jste se něco nového 
dověděli, nebo si informace ‚jen‘ 
připomněli (víte, jak je to s tím 
opakováním… ), byla pro vás 
chvilka tohoto čtení přínosná 
a k dalšímu studiu podněcující. 
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