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ABSTRAKT

Hlavním tématem bakalá ské práce jsou rituály spojené s umíráním, smrtí a poh bíváním.

V teoretické ásti objas uji pojem a význam rituál , zabývám se umíráním a poh bíváním

v minulosti, doprovázením umírajících a rituály poh  v sou asnosti. V praktické ásti se

nuji informovanosti d tí na základní škole, zjiš uji úrove  jejich teoretických v domostí i

praktických dovedností a jak se na této informovanosti podílí rodina.
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ABSTRACT

The main topic of my bachelor piece of work is rituals connected with dying, death and

burying. In the theoretical part I explain the concept and significance of rituals. I deal with

dying and burying in the past and accompanying the dying and funeral rituals at the present

time. In the practical part I describe the foreknowledge of children in basic school, I deter-

mine their level of theoretical knowledge as well as practical knowledge and how the family

participates in this foreknowledge.
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ÚVOD

lov k se v dnešní dob  se smrtí a umíráním setkává tém  každý den, ale jde o smrt virtu-

ální, hranou, která se ukazuje na televizních obrazovkách, v po íta ových hrách, teme o ní

v novinách, knihách, atd. Lidé se s ní neztotož ují, spíše naopak se snaží, aby se jich nedo-

týkala, a rad ji se staví na stranu t ch, kdo p ežívají. Naproti tomu setkání se skute ným

koncem lidského života se už tak asto nevidí. Chybí nám zkušenost našich prababi ek,

které podobu smrti znaly už od d tství, protože lidé umírali doma, byla pro n  p irozenou

sou ástí života. P edností tohoto zp sobu umírání byl vypracovaný rituál umírání, kdy kaž-

dý v l, co m že a co má d lat. Dnes jsou umírající odsunuti do nemocnic a jiných ústav ,

smrt je nám neznámá, máme z ní strach a hr zu. Separace umírajícího od rodiny byla

v minulých letech tak dlouhá, že se dnes p irozené vzorce chování nemají p íbuzní kde nau-

it. Ve snaze žít bezstarostný život vyt ujeme ze svého v domí nep íjemné myšlenky na

konec života. O to víc pak m žeme být zasko eni nemocí a umíráním blízkého lov ka.

Lidský život napl ují vztahy – rodinné, partnerské, p átelské – zkrátka mezilidské. A práv

v konfrontaci se smrtí si lov k uv domí, že pravé hodnoty nejsou ty materialistické, ale

naopak ty prožitkové, láska, p átelství, a postojové, jak se chováme ke svým blízkým

v dob , kdy nás velmi pot ebují. Otázka umírání, smrti, p ípadn  i života po smrti je sou ás-

tí života lidí již celé v ky a p estože každá kultura a každé náboženství se s ní vyrovnávala

odlišn , paradoxn  základní znaky jsou stejné. U všech kultur pozorujeme rituály poh bu, u

nov jších pak i rituály zabývající se posledními v cmi života lov ka t sn  p ed jeho smrtí

(nap . zaopat ení nemocného, doprovázení apod.). Práv  k t mto rituál m bych cht la za-

it svou práci, objasnit, co je to rituál, jejich význam, nastínit možnosti doprovázení umí-

rajících v dnešní dob , popsat poslední rozlou ení se zem elými a jejich poh bívání. Mnoho

lidí se vzdává ob ad  a rituál  spojených s posledním rozlou ením a je to škoda, protože

tyto rituály mohou pomoci práv  v nejt žších chvílích lidského života, jakými bezpochyby

smrt blízkého lov ka je. V praktické ásti bych se pak cht la v novat stavu rodinné výcho-

vy v této oblasti. Ani d ti a dospívající mladí lidé se setkání se smrtí nevyhnou, naopak prá-

 v tomto v ku asto umírají jejich prarodi e a praprarodi e. Konfrontace se smrtí je pro

dít  silným emo ním zážitkem, d ti mohou prožívat ztrátu blízkého velmi siln , na rodi ích

a rodinném zázemí pak záleží jakým zp sobem dokáží d tem pomoci. Cht la bych tedy zjis-

tit, jaká je informovanost d tí a komunikace v jejich rodinách, jestli d ti mají d ru s rodi i
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hovo it.  Protože i v této oblasti znalostí a v domostí velmi záleží na postoji rodiny a rodin-

ném zázemí, vybrala jsem si pro sv j výzkum rodiny, které mají k tradicím blíže a to jsou

rodiny, které se hlásí ke k es anství.
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I. TEORETICKÁ ÁST
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1 RITUÁLY

Život jedince jak v tradi ních, tak v moderních spole nostech je ohrani en narozením a úmr-

tím a tém  všechny klí ové životní události jsou zvýrazn ny nebo p ímo ur eny ob ady a to

tím více, ím hloub ji dané spole enství spo ívá ve svých tradicích. Lze íci, že tvar života

jedince a jeho obrysy jsou ur eny rituály. N které jsou nazývány výro ní rituály, konají se

každý rok p ibližn  ve stejnou dobu, nap . v naší kultu e to mohou být Vánoce a Velikono-

ce, jiné jsou nazývány p echodovými rituály, ty se týkají jednotlivc  a zm n v jejich život ,

v jejich spole enském postavení apod. Další z rituál  mají situa ní povahu, provozují se

z d vod  zvláštní pot eby nebo okolností. Všechny rituály jsou kolektivní záležitostí a ve

všech p edstavují shromážd ní lidé i celebranti zvláštní, posvátný rámec a podmínky daného

rituálu. Rituály jsou tedy inscenované události, které se ídí ur itými p edpisy.1

1.1 Pojem rituál

Pojem rituál je odvozený z latinského slova „ritus“ zna ícího ád, ob ad nebo oby ej. Ko en

tohoto slova se možná nachází ve staroindickém jazyce posvátných text  sanskrtu, v n mž

se vyskytuje slovo „rita“, jímž je ozna ováno vše, co se d je ve shod  s vesmírným ádem

nebo co je shodné s ádem obecn . Je to tedy slavnostní ob ad, provázený výrazným indivi-

duálním nebo kolektivním chováním, které je standardizováno, založeno na stanovených

nebo tradi ních pravidlech. Rituály p edstavují jednu ze základních institucí archaických

spole ností, p ežívají však i do spole nosti moderní, i když jejich obsah se výrazn  m ní.2

Velká v tšina ob ad  má sv j p vod v dávnov ku a n které z nich prošly tak složitými

prom nami, že jejich p vodní význam uniká i t m, kte í je dnes provozují. Rituály se asto

vyvinuly jako p ísn  dodržovaná soustava složitých symbolických úkon  majících sv j vý-

znam p i vykonávání magických nebo náboženských úkon . Blízká je souvislost mezi rituá-

lem a mýtem, nebo  velká skupina rituál  vznikla jako dramatické zpodobení mýtického

1MURPHY, R. F. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha: Slon, 2004. ISBN 80-8629-25-3

2 http://is.muni.cz/do/1431/UAntrBiol/el/antropos/slovnik.html

http://is.muni.cz/do/1431/UAntrBiol/el/antropos/slovnik.html
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je a n které mýty jsou vysv tlením toho, co se odehrává b hem rituálu. Jazykem ob adu

jsou p edevším symboly a symbolická gesta. V nejširším slova smyslu lze o ob adu hovo it

jako o ustáleném zp sobu jednání p i vykonávání ur itých inností.

1.2 Význam rituál

Nejd ležit jší na rituálu je silný a nezanedbatelný duchovní náboj, aspekt hlubokého prožit-

ku toho, kdo ob ad provozuje nebo se jej ú astní a který iní rituál rituálem. Rituál pomáhá

zvýraznit ur ité chvíle, soukromé rituály dávají rytmus našemu životu, skupinové a ve ejné

rituály slouží hlavn  k posilování pocitu sounáležitosti se skupinou. Fungují jako stabilizáto-

ry chování, jsou nástrojem, pomocí n hož dané spole enství udržuje a upev uje své norma-

tivní uspo ádání a organizaci. Rituál ur uje pr h p echodu, udává jak se má lov k dostat

do nového postavení, shromaž uje lidi v jeho okolí za ú elem psychologické podpory za-

sv cované osob  a všem zú astn ným.3

Rituály jsou nedílnou sou ástí našeho života, v dnešní dob  však jsme sv dky dlouho-

dobého procesu odposvátn ní, desakralizace v tšiny z nich. Skute ný rituál s hlubokým

citovým prožitkem, který byl samoz ejmostí pro naše p edky, se z našeho každodenního

života postupn  vytrácí. Ukazuje se však, že toto vytrácení rituálu je záležitostí nebezpe -

nou, nebo  v lidské psychice je bezpochyby zakódována ur itá pot eba posvátného prožitku

vytrhujícího jedince ze všednosti a každodennosti, mnohdy i z vnímání reálného asu. ím je

totiž prožívaný ob ad sugestivn jší, tím intenzivn jší je iluze zastavení nebo zm ny asu a

tím siln jší je katarze, kterou následn  p ináší. Práv  pro neoby ejn  silný emocionální ná-

boj, který se na provozování rituálu a p ítomnost p i n m váže, mohou být r zné formy ob-

ad  snadno zneužitelné. Stávají se pak nástrojem manipulace s n kterými jedinci, kte í si

asto tento moment ani neuv domují, zpravidla ze strany politických i r zných pseudonábo-

ženských ideologií a skupin. Velmi asto se ob tí t chto praktik a manipulací stávají jedinci,

kterým se v jejich b žném život  rituál  a hlubokých zážitk  s nimi spojených nedostává.

3 MURPHY, R. F. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha: Slon, 2004. ISBN 80-8629-25-3
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ím více slavnostních, výjime ných, nebo posvátných okamžik  jsme ochotni dop át sami

sob , svým d tem nebo lidem, kte í nás obklopují, tím lépe budeme odolávat r zným nátla-

m a manipulacím a tím pln ji budeme prožívat vše, co nás v život  potká.

1.3 Posun obsahu rituál

Proces modernizace neznamená ústup rituál  ze života spole nosti, vede pouze

k transformaci jejich obsah  a forem. Rituál úcty prom nil z náboženské povinnosti

v ob anskou ctnost.4 Ve spole nosti ustoupila do pozadí víra v posmrtný život, náboženství

ovlivnily p írodní a sociální v dy a význam rituál  výrazn  klesl. V období sekularizace mo-

derní spole nosti byly ob ady postupn  odstra ovány, ukázalo se ale, že není možné je ze

života jedince vytla it bez náhrady. Proto se na jejich míst  objevují ob ady ob anské  nap .

vítání ob ánk , civilní s atek, civilní poh ební ob ad apod. Tato skute nost vypovídá o tom,

že ob ady nejsou bezpodmíne  vázány na náboženský obsah a že i moderní lov k má

silnou pot ebu rituál  a jejich provozování. Objevují se i zcela moderní rituály, které jsou

modifikacemi rituál  starších - v dnešní dob  jsou nejvíce zastoupeny uvád ním ur itého

výrobku na trh, nap .hudební nahrávky i knihy, což je asto spojeno s jejich „k tem“.

4 http://is.muni.cz/do/1431/UAntrBiol/el/antropos/slovnik.html

http://is.muni.cz/do/1431/UAntrBiol/el/antropos/slovnik.html
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2 RITUÁLY UMÍRÁNÍ

Umírání v širokém významu slova je proces, kdy nevylé iteln  nemocný lov k v relativn

dlouhém ase žije pod znamením hrozící a nakonec realizující se smrti. Ni eho se lov k

nebojí  tolik  jako  smrti,  to  je  toho,  že  p estane  existovat  se  všemi  d sledky.  Stejn ,   ne–li

více se bojí umírání. Pojem umírání je synonymem terminálního stavu p i n mž dochází

k postupnému a nevratnému selhávání d ležitých vitálních funkcí tkání a orgán  jehož d -

sledkem je smrt.5

2.1 Umírání v minulosti

Umírání bývalo v tšinou ve ejnou záležitostí a rituály s ním spojené m ly lov ku pomoci

vyrovnat se sv tem v rovin  náboženské i sv tské. V okamžiku smrti m l být lov k usmí-

en jak s Bohem, tak i s rodinou a okolím. V k es anském modelu, u nás nej ast jším, se

tyto rituály zformovaly do stabilního rámce, který tvo ilo poslední pomazání, požehnání,

lou ení a poslední po ízení. Umírající se lou il s rodinou a p áteli, žádal o odpušt ní, porou-

el je Bohu a po ádal svou poz stalost. Bylo d ležité urovnat všechny závazky mezi umíra-

jícím, p íslušníky rodiny, sousedy a obcí. Nevyrovnaný spor i dluh, neusmí ená vina nebo

nespln ný slib byly považovány nejen za p inu dlouhého a obtížného umírání, ale zp so-

bovaly také, že zem elý nemohl najít v hrob  pokoj a také poz stalí byli vystavení soustav-

nému zneklid ování. Usmí ení tedy sledovaly obecn  rozší ené ob adní návšt vy p íbuzných

a soused  u l žka nemocného nebo umírajícího, které pat ily k uznávaným povinnostem.6

K tradi ním ob ad m umírání v domácím prost edí pat ilo dávat poz stalým len m

rodiny, hlavn  d tem, požehnání. Závazný význam m la v lidové tradici poslední slova a

ání pronesená na smrtelném loži, byla nadána zvláštní, posvátnou mocí, potvrzující jedno-

5 http://www.domaci-pece.info/hospicova-pece1, 4.11.2009

6 NAVRÁTILOVÁ, A. Narození a smrt v eské lidové kultu e. Praha: Vyšehrad, 2004. ISBN 80-7021-397-

3

http://www.domaci-pece.info/hospicova-pece1
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tu morálního, sociokulturního a právního ádu, jenž strukturoval lidové pov domí. P ání

umírajícího bylo t eba splnit, protože m la váhu tém  bytostného poselství, jejich nespln ní

bylo považováno za h ích. V minulosti bylo zvykem si nejen ur ovat zp sob poh bení, ale

pamatovat i na jiné v ci, nap . hospodá  si p ed svou smrtí chystal víno nebo slivovici

k poh ebnímu pohošt ní.7

V okamžiku smrti byl umírající ohrožen zlými duchy a démony, kte í ekali na jeho

duši. K zapuzení démon  a sou asn  k zamezení návratu duše umírajícího vystupoval jaké

inný prost edek hluk a sv tlo. V k es anské interpretaci nabyly tyto prost edky významu

osv tlování cesty na v nost a zvon ním byla duše lákána k nebi. Hromni ní svíci p i umírá-

ní zapalovali všude. Nad lože umírajícího zav šovali obraz Matky Boží a svatého patrona a

poblíž stav li nádobku se sv cenou vodou. Kdo dlouho a t žce umíral, tomu dávali zvonit

za lehké skonání. Bezprost edn  po smrti se v obci rozezn lo klinkání umírá ku, lidé se

zastavovali, vyptávali se, kdo zem el a modlili se za spásu jeho duše. Další dny se zvonívala

hodinka nebo hrana, zp sob tohoto vyzván ní byl pod ízen krajovým tradicím. Zvon ní

symbolizovalo i sociální postavení zem elého, protože poplatky zvoník m pat ily

k náro ným finan ním položkám. ím bylo zvon ní delší, tím v tší byla pocta prokazovaná

nebožtíkovi. Zprávu o smrti roznášel najatý lov k, který obcházel všechny domy ve vsi, od

poloviny 19. století se stalo zvykem, že se zprávou o úmrtí obcházel sousedy také n který

len rodiny. Tišt ná smute ní oznámení se ve v tší mí e za ala na venkov dostávat až

v mezivále ném období.8

2.2 Doprovázení umírajících v sou asnosti

Hlavním místem umírání byl v minulosti vlastní domov, tím byla pé e a ošet ování t žce

nemocných a umírajících sv ena nejbližším p íbuzným. V druhé polovin  minulého století

7 NAVRÁTILOVÁ, A. Narození a smrt v eské lidové kultu e. Praha: Vyšehrad, 2004. ISBN 80-7021-397-

3

8 NAVRÁTILOVÁ, A. Narození a smrt v eské lidové kultu e. Praha: Vyšehrad, 2004. ISBN 80-7021-397-

3
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došlo ke zm  a místem úmrtí se stala nemocnice a domovy pro staré ob any. Nar stala

hospitalizace umírajících, rutinní zajiš ování pé e, zdravotní a ošet ovatelská pé e p evláda-

la nad osobním prožíváním jednotlivých umírajících. Tento p ístup byl jednodušší i pro p í-

buzné, protože nevyžadoval jejich dvaceti ty hodinovou pozornost i nutnost úprav domá-

cích podmínek. Pro umírajícího má ale setrvání v domácím prost edí velké výhody. Nachází

se v prost edí na n ž je zvyklý, je obklopen tím, co má rád, lidmi, které má zná, není vysta-

ven nebezpe í izolace. Úzký kontakt s rodinou, p áteli i sousedy je ke konci života práv

tak d ležitý, jako po celý život.9 Umírání doma m lo také po staletí stejný scéná , každý

len rodiny v l jaká je jeho role, z generace na generaci tak p echázela nejen zkušenost

jak pe ovat, ale také prožitek jak umírání a smrt vypadá z blízka. Rodinní p íslušníci a blízcí

li možnost prožít si roli doprovázejícího, p ed tím než se sami stali doprovázenými. Vel-

kou podporou a pomocí pro rodinné p íslušníky a blízké je také pocit, že ud lali maximum

pro to, aby bylo odstran no  fyzické i psychické utrpení umírajícího. Doprovázení blízkých

lidí na konci jejich života je nejen službou pro n , ale nemén  službou doprovázejícím. Kaž-

dý, kdo touto zkouškou prošel, ur it  získal i n co pozitivního. P ehodnocování a t íd ní

životních hodnost pat í ur it  k t m základním pozitivním faktor m. Vytvá í se nové vzorce

chování, nap . rodi e, kte í se starají o své babi ky i d de ky, dávají p íklad svým d tem a

mají nad ji, že ani oni jednou nebudou umírat opušt ni.

V sou asné dob  p edstavuje významný zdroj opory pro nevylé iteln  nemocné a je-

jich rodinné p íslušníky systém hospicové a paliativní pé e. Paliativní pé e dostala sv j ná-

zev z latinského slova pallium, což znamená pláš , p ikrývka, p ehoz. Ovinout plášt m to-

ho, kdo trpí, neznamená popírat utrpení, ale spíše stát mu po boku. Paliativní medicína

edstavuje celkovou lé bu a pé i o nemocné, jejichž nemoc nereaguje na lé bu a jejichž

délka života je omezená. Paliativní medicína se neomezuje jen na tišení fyzických bolestí a

kontrolu symptom , ale je chápána jako tišící a pomáhající medicína mnohem komplexn ji.

Vyžaduje odbornou léka skou pomoc v d ležité a velmi hodnotné oblasti lou ení se živo-

tem. Když je kurativní medicína v koncích, neznamená to ani zdaleka, že je v koncích celá

medicína. Cíle medicíny se nevy erpávají v opravách orgán  nebo systém , v náhrad  p i

9 BLUMENTHAL-BARBY, K. Kapitoly z thanatologie. Praha: Avicenum, 1987
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nezvratném výpadku funkcí organismu apod. K cíl m medicíny, a z lidského hlediska stejn

tak d ležitým, pat í zmír ování utrpení a um ní doprovázet umírající. Sv tová zdravotnická

organizace (WHO) p iznává paliativní medicín  nejvyšší prioritu, když poslední úsek paci-

entova života ovládnou t lesné symptomy jako jsou bolest, pocit životní krize a obavy, ji-

nými slovy nelé itelné utrpení. Sv tová zdravotnická organizace dále konstatuje, že palia-

tivní pé e podporuje život a považuje umírání za normální proces, ani neurychluje, ani ne-

oddaluje smrt, poskytuje úlevu od bolesti a jiných svízelných symptom , za le uje do pé e

o pacienta psychické a duchovní aspekty, vytvá í podp rný systém, který pomáhá rodin

vyrovnat se s pacientovou smrtí a zármutkem po jeho smrti.10

2.2.1 Paliativní pé e

Paliativní medicína bývá asto ve ejností považována za novou disciplínu, ve sku-

te nosti je však asi nejstarším léka ským oborem, protože až do novov kého pokroku me-

dicíny byly jen u mála nemocí k dispozici skute né možnosti ú inné lé by. D jiny moderní

paliativní pé e jsou oproti tomu pom rn  krátké. Vznik a rozvoj paliativní pé e v druhé

polovin  dvacátého století byl p itom zásadním zp sobem ovlivn n n kolika významnými

faktory. Jedním z nich byla zm na hlavních p in úmrtí a radikální prodloužení života v

pr hu posledního století, zp sobené mimo jiné úsp chy moderní medicíny. Tato prom na

s sebou však nesla také paradoxní d sledky. Na za átku 21. století totiž sice žijeme v pr -

ru výrazn  déle a v mnohém ohledu pohodln ji než p ed sto lety. Platíme však za to ne-

malou da  – déle, a asto v bec ne leh eji také umíráme. Moderní medicína, povzbuzena

svými terapeutickými úsp chy, za ala p itom na tento stav efektivn  reagovat až se zna -

ným zpožd ním. Pov domí o pot eb  a významu paliativní pé e bylo do zna né míry zastí-

no zam ením medicíny na lé bu a uzdravení a velkými úsp chy, které toto zam ení p i-

nášelo. Nad je, které tyto v mnohém ohledu slibné výsledky p inesly, totiž asto vedly k

tomu, že nebyly dostate  hluboko reflektovány meze tohoto terapeutického zam ení a

problémy, který tento vývoj p inesl. Na tomto pozadí je moderní paliativní pé i možné po-

10 http://www.hospice.cz/hospice1/paliativ.html 27.10.2008

http://www.hospice.cz/hospice1/paliativ.html
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chopit jako pokus o znovuoživení starého pov domí o pot eb  a významu paliativní pé e.

Tento pokus na jedné stran  vyr stá z reflexe mezí terapeutických možností moderní medi-

cíny, na druhé stran  se však opírá o významné pokroky, kterých moderní medicína p ede-

vším v lé  bolesti a zvládání dalších symptom  dosáhla. V té form , jak paliativní medicí-

nu známe dnes, v sob  spojuje prvky medicíny, ošet ovatelství, sociální práce, duchovní

pé e, fyzioterapie, ergoterapie a podle pot eby i dalších disciplín. Lze ji za adit do onkolo-

gické pé e vedle lé by kurativní a podp rné, p emž všechny tyto p ístupy se navzájem

prolínají. Ve zdravotnickém systému by m lo být zaru eno, aby m l každý lov k bez ohle-

du na své finan ní možnosti v rámci paliativní medicíny právo na optimální lé bu bolesti.11

Paliativní medicína je zam ena na komplexní zmír ování všeho, co p sobí utrpení, a

nejde jí p ednostn  o prodloužení života, spíše o zachování d stojnosti. U tohoto zp sobu

lé by se sice neodstraní nemoc, subjektivní stav pacienta se však p esto zlepší. P ijetí vlast-

ního umírání, p i kterém paliativní medicína zmír uje utrpení, je v rozporu s násilnou pomo-

cí k ukon ení života. Paliativní medicína znamená odmítnutí eutanázie. Jejím cílem je dosa-

žení co nejlepší kvality života pro nemocného a jeho rodinu. Pojem d stojná smrt bývá pou-

žíván asto, ale málokdy bývá eno, co si pod tímto pojmem p edstavit.  Haškovcová

(2000) ve své knize Thanatologie píše: „D stojnost smrti bychom snad mohli spat ovat

v d sledném a ob tavém ošet ování lov ka, který naši profesionální i laickou pé i pot ebu-

je, a m li bychom se v dom  oprostit od estetických kritérií, které nám zabra ují p irozen

ijímat fyziologické projevy strádání, kachexie a nemohoucnosti. Fyziologická tvá  smrti

není lidem známa a možná proto ji pokládají za nepat nou a ošklivou. Nepochybn  je

vhodné pe ovat o kultivované a isté prost edí. Nejd ležit jším prvkem d stojného umírání

a d stojné smrti je osobní blízkost druhého lov ka. Nikdo se nerodí sám a nikdo by nem l

umírat sám. P ítomnost druhých lidí iní z procesu zrodu i skonu sociální akt.“12

11 http://www.cestadomu.cz/index.php?cmd=page&id=20&lang=cs 27.10.2008

12 HAŠKOVCOVÁ, H. Thanatologie Nauka o umírání a smrti. Praha: Galén, 2000. ISBN 80-7262-034-7,

str. 129-130

http://www.cestadomu.cz/index.php?cmd=page&id=20&lang=cs
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2.2.2 Hospicová pé e

Paliativní medicína úzce souvisí s hospicovou pé í. Anglický výraz hospic znamená

útulek nebo úto išt , termín byl p vodn  používán ve st edov ku pro tvz. domy odpo inku.

Vyhledávali je hlavn  poutníci sm ující do Palestiny, krom  toho, že se vyspali, najedli a

napili, tak si také ošet ili bolavé nohy. Hospic vedl lov k, který byl schopný vést nejen hos-

tinec, ale který se vyznal i v ranhoji ství. Není náhodou, že mají dnešní hostinec a nemocni-

ce (varianty výrazu hospitál) stejný filologický p vod. St edov ký hospic poskytoval

na základní úrovni vše, co m žeme v moderní terminologii nazvat bio-psycho-sociálním a

spirituálním servisem.13

Hospicový program je koordinovaný program paliativních a podp rných služeb pro-

vád ných doma i b hem pobytu v nemocnici, které jsou zajiš ovány léka sky ízeným mezi-

oborovým týmem profesionál  i dobrovolník . Paliativní pé e m že být poskytována jak v

hospicích, tak v domácnostech anebo nemocnicích. Základním úkolem hospicové pé e je

zmír ovat bolest a utrpení pacient  trpících nevylé itelnou nemocí, ve v tšin  p ípad  nádo-

rovým onemocn ním, jejichž zdravotní stav již nedává žádnou nad ji na úplné uzdravení.

Poskytuje pacient m ú innou pomoc tam, kde prost edky klasické medicíny selhávají a kde

již nedosta ují síly jejich blízkých poskytovat nemocnému kvalitní pomoc a pé i. Hospico-

vou pé i je t eba chápat p edevším jako tlumení bolesti a zajišt ní takového okolního pro-

st edí, aby pacient nestrádal ani fyzicky, ani psychicky, aby se i mezi zdravotníky v hospici

cítil co nejvíce jako v domácím prost edí, aby se z jeho pobytu zde stal sociální akt. Hospi-

cová pé e eší nejen bolest a utrpení samotných pacient , ale zárove  pomáhá jejich blízkým

zvládat nadm rnou psychickou a fyzickou zát ž p i intenzivní pé i o svého blízkého. Je to

taková pé e, která nabízí nemocným v terminálním stadiu a jejich blízkým ú innou pomoc,

kdy už jsou prost edky klasické medicíny, síly a schopnosti nejbližšího okolí pe ovat o ne-

mocného nedosta ující.

Ošet ovatelský tým hospice pe uje nejen o samotného pacienta, ale i o jeho p íbuz-

né, kte í jsou vystaveni velké psychické i fyzické zát ži související s onemocn ním jejich

13 HAŠKOVCOVÁ, H. Thanatologie Nauka o umírání a smrti. Praha: Galén, 2000. ISBN 80-7262-034-7
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blízkého a pé í o n ho. Vedle léka  a zdravotnických pracovník  je v ošet ovatelském tý-

mu hospice kladen d raz na p ítomnost sociální pracovnice, psychologa, kn ze, fará e nebo

jiného vzd laného teologa. Klient i jeho rodina stojí p ed úkolem p ehodnotit smysl života a

proto asto pot ebují duchovní podporu, a koli ne vždy ji hledají. To znamená, že lenové

personálu musí mít sami jasno ve svém postoji k duchovním záležitostem a musí být p ipra-

veni o takových v cech hovo it. Neznamená to, že by m li mít n jakou intenzivní nábožen-

skou víru, která netoleruje hodnoty druhých. O umírající se také asto starají ádové sestry.

Pastorace bývá nabídnuta každému, ne každý ji však musí využít a odmítnutí není nijak od-

suzováno.14

14 http://www.hospice.cz/hospice1/paliativ.html 27.10.2008

http://www.hospice.cz/hospice1/paliativ.html
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3 POH EBNÍ RITUÁLY

Smrt je na celém sv  p edm tem rituál , neexistuje žádná lidská spole nost, která by t lo

zem elého lov ka vyhodila jako kus rozkládající se bun né hmoty. V jednotlivých spole -

nostech se k tomuto rituálu p istupuje r zn , n kde se vyskytuje kremace mrtvých, n kolik

indiánských kmen  klade své zem elé na d ev né plošiny ve v tvích strom , n které zápa-

doafrické kmeny poh bívají lidi do dutých kmen  strom , nejb žn jším zvykem však je po-

bívání do zem , i když místo poh bení, poloha t la a doba poh bu se liší.15 Tedy prakticky

ve všech kulturách byly  a jsou dodržovány r zné poh ební rituály a rituály truchlení. Tyto

rituály slouží k regulování vn jších projev  vnit ních stav  a prožívání a upravují chování

poz stalých osob. Existence t chto rituál  p iznává truchlení charakter specifického období

a dává pr hu zármutku jistý ád. Tyto ob ady udávají relativn  jasná pravidla, kdy kde a

jak truchlit a zna  uleh ují situaci poz stalých. V dnešní dob  jsou rituály poh bu a truch-

lení ve zna né krizi, uznávané rituály scházejí a z stává tak na individuálním posouzení a

rozhodnutí jedince, jakým zp sobem a zda v bec bude truchlit.16

Špatenková (2008) píše o tzv. desateru pro poz stalé, kde na prvním míst  uvádí: „za-

pojte se do p ípravy poh bu“17. Ne nadarmo je tento bod na prvním míst . Špatenková zd -

raz uje p ípravu a realizaci poh bu jako d ležitý rituál v kontextu pé e o poz stalé. Nemusí

se jednat o poh eb v tradi ním slova smyslu, jde o ú ast na jakémkoliv vhodném odlu ova-

cím i p echodovém rituálu. Odmítnutí ú asti na takovémto rituálu nebo jeho ignorování

že jedince odsoudit do sociální izolace, v p ípad  poz stalých a jejich absence na poh bu

nebo nekonání poh bu v bec, to platí dvojnásob.

15MURPHY, R. F. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha: Slon, 2004. ISBN 80-8629-25-3

16 KUBÍ KOVÁ, N. Zármutek a pomoc poz stalým. Praha: ISV, 2001. ISBN 80-85866-82-X

17 ŠPATENKOVÁ, N. Poradenství pro poz stalé. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1740-1, p íloha .

1
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3.1 Od úmrtí k poh bu

Všechny úkony v minulosti, které se k tomuto období vztahovaly m ly spole ný základ a to

víru v posmrtný život a možný návrat duše zem elého. Toto vnímali jako velké nebezpe í

elili mu všemi možnými prost edky - otvírala se okna, aby duše mohla ven, n kde se ne-

sm ly nechat ani pokli ky na hrncích, aby se tam neukryla. Zastavovaly se hodiny, aby jejich

hlasitý zvuk nep ivolal duši nazp t. Na druhé stran  se v ilo, že duše zem elého setrvává

v blízkosti t la, dokud není poh beno. Vzhledem k tomu se s t lem nebožtíka zacházelo

uctiv  a s bázní. Ihned se zatlá ely o i a podvazovala brada, aby nebyla otev ená ústa, aby si

nebožtík n koho „nevyhlédl“ i „neshltl“ n koho s sebou. K prvo adým povinnostem pak

pat ilo postarat se o omytí zem elého a jeho upravení do rakve. V rakvi pak nebožtíkovi

složili ruce na prsa a vložili do nich svatý obrázek nebo r ženec, evangelíci pak pentli ky.

Nebožtík z stával ve sv tnici nebo v síni, domácí lidé pak obývali ostatní, pokud nem li

sv tnic víc, ubytovávali se až do poh bu u n kterého ze soused  a u nebožtíka jen drželi na

st ída ku stráž. P ed poh bem p icházeli sousedé pot šit poz stalé v jejich smutku a rozlou-

it se se zem elým. Návšt vníci p inášeli svaté obrázky a kv tiny, mrtvého pokropili sv ce-

nou vodou a pomodlili se za spásu jeho duše.18 Na p elomu 18. a 19. století za ínají vznikat

umrl í komory na h bitovech a nebožtíci byli ukládáni zde. V sou asnosti je t lo zem elého

ihned po skonání odváženo poh ební službou a uchováváno v jejich prostorách.

3.2 Poh ební rituály v minulosti

Poh ební rituály m ly odedávna v tradi ních spole nostech klí ový význam, pat ily k nej-

starším kulturním projev m v bec. Do 19. století se model poh ebního ob adu utvá el pod

vlivem k es anských myšlenek a církevní symboliky, je však patrné, že tento model vyr stal

z p edk es anských nábožensko-magických rituál . Ob ad zahrnoval dv  skupiny úkon ,

18 NAVRÁTILOVÁ, A. Narození a smrt v eské lidové kultu e. Praha: Vyšehrad, 2004. ISBN 80-7021-

397-3
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v nichž se prolínají složky kultovní a pov re né se sociáln  právními a spole enskými. Jedna

ást rituálu byla zam ena na odluku zem elého od rodiny, domova a obce, druhá byla ve-

dena s cílem odevzdat ho do rukou Božích a napomoci mu ke spáse. Pr h poh ebního

ob adu m l základní strukturu, v jednotlivých krajích se lišil pouze v drobnostech. Z domu

smutku dopravili zem elého k zádušní mši do kostela a odtud na h bitov. Po vykonané po-

božnosti byla rakev spušt na do hrobu, n kdo z rodiny pod koval ú astník m za doprovod

a pozval je na pohošt ní do hostince, bližší rodinu do domu.19 Ob ady byly asto provázeny

okázalým truchlením, smutkem a mnohdy i sebetrýzn ním, z ehož se vyvinulo ozna ení pro

zádušní hostinu –„tryzna“.

Od poloviny 20. století dochází ke zm nám v klimatu spole nosti, které se projevují

také v pojetí poh ebního ob adu. Praktikuje se více variant, k církevnímu ob adu v kostele

se p azuje ob anské rozlou ení v krematoriu i smute ní síni, konají se rozlou ení

v úzkém kruhu rodiny apod. P etrvávají jak církevní ob ady s uložením do hrobu a možností

tradi ního doprovodu zem elého, tak se rozši ují poh by bez ob adu. Skute nost, že není

nebožtík na svou poslední cestu vypravován z domu, vylou ila mnohé úkony, které byly po

staletí p irozenou sou ástí odlu ovacího aktu a poskytovaly poz stalým prožitek posledního

kontaktu se zem elým.20

3.3 Poh ební rituál v sou asnosti

V sou asnosti se v naší spole nosti poh bívá n kolikerým zp sobem – církevní ob ad

s uložením do zem , církevní ob ad s následným zpopeln ním, civilní ob ad s uložením do

zem i se zpopeln ním, zpopeln ní bez ob adu. Církevní poh eb s uložením do zem  mívá

svou ustálenou podobu: skon se oznamuje zvonem, úmrtí a datum poh bu pak prost ednic-

19 NAVRÁTILOVÁ, A. Narození a smrt v eské lidové kultu e. Praha: Vyšehrad, 2004. ISBN 80-7021-

397-3

20 NAVRÁTILOVÁ, A. Narození a smrt v eské lidové kultu e. Praha: Vyšehrad, 2004. ISBN 80-7021-

397-3
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tvím parte. Rozlou ení se zesnulým je zahájeno v kostele zádušní mší, odkud se vypraví

smute ní pr vod na h bitov. Nad hrobem je poslední rozlou ení s proslovy a žehnáním kn -

ze, poté se rakev spustí do hrobu a p ítomní se se zem elým naposled rozlou í vhozením

zelené snítky i hrsti hlíny do hrobu. Další možností rozlou ení a v sou asné dob  nej ast j-

ší je kremace spojená s ob adem posledního rozlou ení, která se oby ejn  koná v sále kre-

matoria. Prost ednictvím parte poz stalí sezvou p íbuzné, p átele a známé, aby se spole

rozlou ili se zesnulým v ob adní síni nad rakví, za doprovodu hudby, v kv tinové výzdob

a za proslov  p íbuzných i p átel, nej ast ji však bývá níkem ob adník, což je profesio-

nální ník krematoria, m že to být také kn z. Pádem nebo zatažením opony ob ad kon í.

lo zesnulého se pak spaluje žhavým vzduchem na popel, který se pozd ji v urn  p edává

íbuzným. Urny se ukládají obvykle v kolumbáriích, urnových sklípcích, hrobech, nebo se

popel rozprašuje i vsypává. Urnu s ostatky si n kte í poz stalí nechávají i u sebe doma.

Nechce-li nejbližší rodina sezvat smute ní hosty, nemusí se kv li tomu vzdávat d stojného

rozlou ení. Ob ad se m že konat opravdu jen v kruhu nejužších p íbuzných, s poh ební

službou pak lze dohodnout vhodný zp sob, jak takové p ání sd lit ve ejnosti.

Poz stalí však asto odmítají jakýkoliv ob ad, n kdy si dokonce ani nevyzvednou

urnu. A  už je d vod takového rozhodnutí jakýkoliv, je to špatn . Lidé, kte í se rozhodnou

poh bu rad ji vyhnout a nechají nap íklad svého rodi e zpopelnit bez ob adu, se s tím asto

v budoucnosti nedokáží vyrovnat. „To, jak se lov k vyrovnává s t žkou ztrátou, nikdy není

kontinuální proces, kde by na za átku byl nejv tší smutek a na konci bylo zapomn ní. Je to

kolísavý proces, který jde nahoru a potom zase dol  a zase nahoru. Tento cyklus musí n -

kolikrát prob hnout, a když to neud láme ízen , tak to bude propukat samovoln  anebo se

to bude jen odtla ovat. Když se vám stane n jaké nešt stí, tak vždycky máte periody, kdy

vám to leze do hlavy, mozek to zpracovává a potom zase odsouvá, d lá jinou práci a zase

to zpracovává. Lidé, kte í se snaží za každou cenu vytla it takové vzpomínky, je potom

mají nakonec ješt  siln jší, protože ty vzpomínky mají takovou sílu, kolik emocí do nich

investujete.“ íká psycholog Jeroným Klimeš.21 Dále podle Klimeše není hlavní funkcí po-

bu ani tak rozlou ení se zem elým, ale ur ité od íznutí se od vzpomínky na n j a její bez-

21 http://www.pohreb.cz/clanky/?text=31-psycholog-radi-pozustalym-dustojny-obrad-je-ocistna-zalezitost,

30. 1. 2009

http://www.pohreb.cz/clanky/?text=31-psycholog-radi-pozustalym-dustojny-obrad-je-ocistna-zalezitost,
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pe né zakonzervování, „do hlavy se natáhnou všechny emoce a znovu se vše kolektivn

prožije. Dojde k odžití i všech nevy ených v cí, lidi si t eba uv domí, co všechno si cht li a

nestihli se zem elým íct. Zem elý lov k se zp ítomní a zakonzervuje se v hlav . To je to

velké vyp tí – a po n m jdou op t emoce dol .“22

K poh ebním rituál m se váže silný emocionální náboj, který dává poz stalým mož-

nost dát pr chod svému zármutku, mají tedy sv j nezastupitelný psychologický význam,

stejn  jako  období  smutku,  v  n mž mají  poz stalí  možnost  psychicky  se  vyrovnat  se  svou

ztrátou a distancovat se od spole nosti. Samoz ejm , že mnohdy období smutku stejn  jako

rituály samotné mohly a mohou být pouhou formalitou, vn jším gestem bez hlubšího prožit-

ku. Vzájemné setkání poz stalých práv  kv li této p íležitosti, sdílení spole né smutné sku-

te nosti, kondolence p ímým p íbuzným, atmosféra místa i chování ostatních lidí, hudba

hraná v pr hu ob adu… to vše zp sobí u drtivé v tšiny t ch, kterých se odchod zem elé-

ho dotkl, plné projevení emocí a katarzní proces, který by si málokdo v této mí e a form

dokázal prožít jen tak sám doma v hlav . Rituál jasn  sd luje nevratnost situace, a tak vý-

razn  pom že t m, kte í od okamžiku úmrtí až do této chvíle nedokázali myslet na nic jiné-

ho.

Hlavním d vodem, pro  se eši ve velké mí e dobrovoln  vzdali blahodárných ú in-

 poh ebních ob ad , a stali se tak p inejmenším evropskou raritou, je vytla ení tradi ních,

v eských zemích hlavn  katolických církevních rituál , které jinde v Evrop  p edstavují

standardní zp sob rozlou ení se zem elým. „V minulém období byl poh eb žehem podporo-

ván ze strany státu jako ur itá konkurence církevního poh bu. Režim prost  vid l

v ob anských nících, kte í obvykle v krematoriích hovo ili, protiváhu katolickým kn -

žím,“ íká p edseda Sdružení poh ebnictví v R a sou asn editel Poh ebního ústavu hlav-

ního m sta Prahy Julius Ml och23. Nahrazování církevního ob adu ob adem civilním nebo

žádným p itom postupovalo jen relativn  pomalu. V roce 1955 bylo celých 75 procent ob-

22http://www.pohreb.cz/clanky/?text=31-psycholog-radi-pozustalym-dustojny-obrad-je-ocistna-zalezitost,

30.1. 2009

23 http://www.pohreb.cz/clanky/?text=31-psycholog-radi-pozustalym-dustojny-obrad-je-ocistna-zalezitost,

30. 1. 2009

http://www.pohreb.cz/clanky/?text=31-psycholog-radi-pozustalym-dustojny-obrad-je-ocistna-zalezitost,
http://www.pohreb.cz/clanky/?text=31-psycholog-radi-pozustalym-dustojny-obrad-je-ocistna-zalezitost,
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ad  katolických a v roce 1978 se církev postarala o rozlou ení s 39 procenty zem elých.

Nahrazení tradi ní formy poh bu kremací a ateizace spole nosti ovšem ješt  zcela nevysv t-

lují eskou raritu poh bívání bez ob adu. Podle Ml ocha tu významnou roli hraje také otáz-

ka finan ní. „D vodem m že být t eba kupní síla obyvatelstva. A lidé u nás nepokládají po-

eb za dobrou investici, pokud mají nap íklad vydat dvacet tisíc za poh eb n koho blízké-

ho, nebo za stejné peníze rad ji jet na dovolenou, v tšinou vyhrává ta druhá možnost.“24

Rozlou ení se zem elým p i a  už církevním nebo civilním ob adu by však m lo být samo-

ejmou sou ástí našeho života bez ohledu na finan ní záležitosti.

24 http://www.pohreb.cz/clanky/?text=31-psycholog-radi-pozustalym-dustojny-obrad-je-ocistna-zalezitost,

30. 1. 2009

http://www.pohreb.cz/clanky/?text=31-psycholog-radi-pozustalym-dustojny-obrad-je-ocistna-zalezitost,
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II. PRAKTICKÁ ÁST
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4 INFORMOVANOST ŽÁK  CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY O

SMRTI A POH BÍVÁNÍ

Zp sob života dnešní doby nep ipouští smrt jako n co p irozeného, nutí nás k chování jako

by neexistovala. Mladí lidé v dí jak smrt provokovat, mohou ji zap init, zp sobit, p itom

ale myslet na zcela odlišné ú inky. Zm nit tento postoj je v moci rodiny, zejména rodi .

Zkušenost smrti jsou d ti schopny pochopit pouze pomocí dosp lého a mnozí rodi e, vede-

ni láskou a p irozenou inteligencí um jí nalézt správný zp sob, jak d tem pomoci, když se

v jejich blízkosti objeví smrt nebo když se o ní cht jí n co dov t.  Prvním krokem dobré

výchovy je bo ení strachu, který lov ka nutí ml et, rodi e si musí uv domit, že je nutné

s d tmi mluvit a že hovory o smrti se stanou také vážnou rozmluvou o odpov dnosti za

život.25

V této ásti práce se chci v novat úrovni znalostí d tí, jakou mají o tématech umírání,

smrti a poh bívání zem elých v sou asné dob , jejich teoretických v domostí i praktických

dovedností, které si odnáší zejména z rodiny. Zam ila jsem se na rodiny, které mají

k tradi ním rituál m blíže, tedy na rodiny, které se hlásí ke k es anství.

4.1 Výzkumný problém

Orientace d tí z k es anských rodin v problematice umírání a poh bívání.

4.2 Cíl výzkumu

Hlavním cílem mé práce bude zjistit informovanost d tí z k es anských rodin o umírání a

poh bívání v sou asné dob , díl ími cíly pak zjistit, jakým zp sobem se na informovanosti

25 FERRERO, B. astní rodi e. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-937-2
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podílela rodina, praktické zkušenosti d tí s danou problematikou a kam se obrací pro další

informace.

4.3 Metoda výzkumu

Pro sv j výzkum jsem zvolila metodu dotazníku. Dotazník je jedním z nejb žn jších nástro-

 pro sb r dat pro r zné typy pr zkum . Skládá se ze série otázek, jejichž cílem je získat

fakta a informace od respondent . Gavora (2000) vymezuje dotazník jako zp sob písemné-

ho kladení otázek a získávání písemných odpov dí.26 V dotazníku jsou zahrnuty otázky

uzav ené, polootev ené i otev ené. Snažila jsem se je p izp sobit v ku dotazovaných, tj. 13

– 15 let. Dotazník je p iložen jako p íloha této práce.

4.4 Výzkumný vzorek

Dle Gavory (2000) výzkumník ur uje základní soubor tak, aby odpovídal uplatn ní jeho

výsledk . Rozlišuje:

- náhodný výb r

- stratifikovaný výb r

- mechanický výb r

- zám rný výb r.27

Pro sv j výzkum jsem si zvolila zám rný výb r, kdy osoby musí spl ovat znaky, které jsou

ležité pro dané zkoumání. V mém p ípad  jsem po domluv  s editelem Církevní základní

školy ve Zlín  a dala vyplnit dotazník žák m 8. a 9. ro níku. Zvolila jsem poslední dva ro -

níky základní školy zám rn . Po p echodu na st ední školu mají mladí lidé v tší možnosti

ístupu k informacím, získávají nové dovednosti samostudia, pro m j výzkum je však d le-

žit jší, jaké informace mají od rodi .

26 GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido 2000. ISBN 80-85931-79-6

27 GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido 2000. ISBN 80-85931-79-6
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4.5 Vlastní výzkum

Výzkum probíhal v m síci b eznu, kdy jsem se domluvila s editelem Církevní základní ško-

ly ve Zlín  panem Miroslavem Škarkou a v rámci p edm tu Rodinná výchova ve zmín né 8.

a 9. t íd  nechala žáky vyplnit p ipravený dotazník. Dotazník neobsahoval úvod a pod ko-

vání, protože jsem se žák m p edstavila a pod kovala osobn .

Osmou t ídu navšt vuje celkem 17 žák , devátou 24, v hodin  p i vypl ování dotaz-

níku bylo p ítomno 15 žák  osmé t ídy a 21 žák  deváté t ídy, dohromady dotazník vyplnilo

36 žák .

4.6 Vyhodnocení výsledk  výzkumu

Dotazníky jsem vyhodnotila ru árkovací metodou a výsledky zaznamenala do tabulek.

Vyjád ila jsem hodnoty jak absolutní tak relativní v procentech. Každou z otázek jsem dopl-

nila vlastním komentá em.

Otázka . 1: Komunikace v rodin  na téma umírání a smrt

Tabulka . 1: Komunikace v rodin

Komunikace v rodin Absolutní etnost Relativní etnost (%)

Ano, ob as mluvíme 8 22,2

Ano, výjime 27 75,0

Ne, nemluvíme 1 2,8
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Graf . 1: Komunikace v rodin
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V této otázce jsem zjiš ovala, jestli rodi e s d tmi doma komunikují o tématech umírání a

smrti. Nejvíce d tí zaznamenalo odpov  ano - výjime , p íležitostn , menší ást žák

odpov la ano – ob as mluvíme, pouze jeden žák zazna il odpov  ne.

Otázka . 2: Osobní zkušenost s pé í o umírajícího

Tabulka . 2: Osobní zkušenost s pé í o umírajícího

Osobní zkušenost Absolutní etnost Relativní etnost (%)

Ano 22 60,8

Ne 14 39,2

Graf . 2: Osobní zkušenost s pé í o umírajícího

Ano
60,8%

Ne 39,2
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Touto otázkou jsem zjiš ovala osobní zkušenost d tí s pé í o umírajícího. Ptala jsem se, zda

se setkali s n kým, kdo takto o svého blízkého pe uje.

Otázka . 3: Pojem paliativní pé e

Tabulka . 3: Pojem paliativní pé e

Pojem paliativní pé e Absolutní etnost Relativní etnost (%)

Ano,vím co znamená 0 0

Slyšel/a jsem, ale nevím co znamená 6 16,6

Nevím co znamená 30 83,4

Graf . 3: Pojem paliativní pé e
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Jedna z otázek sm ující k teoretické znalosti problematiky, pro žáky základní školy velmi

žká, což dokazují i odpov di. Ani jeden ze žák  nev l, co tento pojem znamená, v tšina

se s tímto pojmem v bec nesetkala.

Otázka . 4: Za ízení, ve kterém se pe uje o umírající

Tabulka . 4: Za ízení, kde pe ují o umírající

Za ízení, kde pe ují o

umírající

Absolutní etnost Relativní etnost (%)

Hospic 4 11,3

Domov pro seniory 21 58,0
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Jiné 4 11,3

Neznám 7 19,4

Graf . 4: Za ízení, kde pe ují o umírající
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Otázka m la za úkol zjistit, zda žáci znají za ízení, které pe uje o umírající. 7 žák  nezná

za ízení žádné, 29 žák  uvád lo r zná za ízení, nejvíce se opakoval domov pro seniory,

v podání žák  „domov d chodc “ 21x, hospic znali 4 žáci, dále se v odpov dích objevilo 2x

klášter, 1x penzion a 1x d m s pe ovatelskou službou, shrnula jsem je do kolonky jiné.

Otázka . 5: Osobní ú ast na poh bu

Tabulka . 5: Ú ast na poh bu

ast na poh bu Absolutní etnost Relativní etnost (%)

V kostele 26 72,1

V krematoriu 0 0

V kostele i krematoriu 7 19,4

Nikdy nebyl/a 3 8,5
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Graf . 5: Ú ast na poh bu
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Pomocí této otázky jsem zjistila, že p evážná ást respondent  má osobní zkušenost s ú astí

na poh bu, pouze 3 d ti na poh bu nikdy nebyly. Zde se nejvíce projevuje k es anský základ

rodin žák , protože ti, co na poh bu byli, uvedli všichni ob ad v kostele, 7 žák  uvedlo kos-

tel i ob adní sí  krematoria. Pouze na ob adu v krematoriu nebyl nikdo.

Otázka . 6: Možnosti poh bívání

Tabulka . 6: Možnosti poh bívání

Možnosti poh bívání Absolutní etnost Relativní etnost (%)

Kremace 20 55,2

Kremace i uložení t la do

hrobu

14 39,2

Neodpov l/a 1 2,8

Velmi neur it 1 2,8
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Graf . 6: Možnosti poh bívání
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U otázky . 6 nem li dotazovaní možnost výb ru variant, m li sami definovat jaké znají

zp soby poh bívání zem elého lov ka v sou asné dob . Jeden respondent neodpov l

bec, jeden velmi neur it  „všemi možnými zp soby“. 20 žák  uvedlo pouze kremaci, 14

napsalo ob  možnosti, jak zpopeln ní tak i uložení t la v rakvi do hrobu. Zp soby jejich

vyjád ení byly r zné – spálení, zpopeln ní, zakopání, ale i nap . zkrematování, do rakve

vcelku i uložit do hlíny, bylo však patrné, že ví o  se jedná.

Otázka . 7: Uložení popela v p ípad  kremace

Tabulka . 7: Uložení popela (ze všech uvedených odpov dí, se azeno dle etnosti)

Uložení popela v p ípad  kremace etnost odpov dí

Urna 27

Rozptyl 7

Více možností 4

Malý hrob 4

Neodpov lo v bec 3

Nevím 3
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Hrob 2

Vsyp 2

Graf . 7: Uložení popela (graf ze všech odpov dí)
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Stejn  jako p edchozí otázka, byla i tato otev ená, nem la možnosti na výb r, žáci m li

uvést, kam se ukládá popel v p ípad  kremace. V této otázce se vyskytla velká spousta

kombinací odpov dí, do tabulky jsem je se adila dle etnosti. 3 respondenti neodpov li

bec, 3 napsali nevím,  pojem urna zná 27 žák , zp sob uložení urny popsalo celkem 10

žák ,  z toho 2 napsali do hrobu, 4 do menšího hrobu, 4 uvedli více možností, krom  již

zmín ných  možnost uložit ji do urnového háje i nechat si urnu doma. 7 žák  popsalo

možnost rozptýlení i rozprášení popela, 2 uvedli vsyp na vsypové lou ce.

Otázka . 8: Vnímání d ležitosti posledního rozlou ení

Tabulka . 8: Je poh eb d ležitý?

Je poh eb d ležitý? Absolutní etnost Relativní etnost (%)

Ano 27 75,0

Ne 0 0



UTB ve Zlín , Fakulta humanitních studií 38

Nevím 9 25,0

Graf . 8: Je poh eb d ležitý?
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V této otázce jsem zjiš ovala názor d tí na ob ad posledního rozlou ení se zesnulým lov -

kem, jestli ho považují za d ležitý a pro . 27 odpov lo, že považují tento ob ad za d leži-

tý, d vody byly op t r zné, nej ast ji se objevovala nutnost rozlou ení se s lov kem, který

zem el, úcta k zem elému i k poz stalé rodin , zavzpomínání na zesnulého, p ipomenutí si

jeho života, ale i usmí ení, uv dom ní si vlastní smrtelnosti i pomodlení se. I v této otázce

je také patrné, že se jedná o respondenty z církevní základní školy.

Otázka . 9: Kondolence

Tabulka . 9: Kondolence

Ví jak se kondoluje Absolutní etnost Relativní etnost (%)

Ano 30 83,4

Ne 6 16,6
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Graf . 9: Kondolence
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Další z otázek, ve které zjiš uji, praktickou dovednost d tí. V tšina ví, že se p i podání ruky

íká „up ímnou soustrast“, 6 respondent  zaznamenalo odpov  nevím.

Otázka . 10: Poh ební kytice

Tabulka . 10: Po et kv  v poh ební kytici

Po et kv Absolutní etnost Relativní etnost (%)

Lichý 9 25,0

Sudý 7 19,4

Nezáleží na po tu,ale na barv 1 2,8

Nevím 19 52,8
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Graf . 10: Po et kv  v poh ební kytici
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Správný po et kv  v poh ební kytici zná pouze 7 respondent , 19 zaznamenalo odpov

nevím, 10 odpov lo špatn .

Otázka . 11: Rodinné návšt vy na h bitov

Tabulka . 11: Návšt vy h bitova

Chodíte na h bitov? Absolutní etnost Relativní etnost (%)

Ano, ob as chodíme 30 83,4

Ano, ale jen na „duši ky“ 4 11,0

Ne 2 5,6

Graf . 11: Návšt vy h bitova
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Otázka na rodinné zvyklosti op t vypovídá o náboženském založení rodin respondent .

tšina d tí chodí s rodi i na h bitovy ast ji než jen v souvislosti se svátkem zesnulých

jednou za rok.

Otázka . 12: Získávání nových informací

Tabulka . 12: Získávání informací (ze všech uvedených odpov dí, se azeno dle etnosti)

V p ípad  zájmu se obrátí na etnost odpov dí

Rodi e 28

Literaturu  a internet 14

Jiného dosp lého 8

Kamaráda 2

Graf . 12: Získávání informací (ze všech uvedených odpov dí)
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Rodi e 28Literatura
a internet

14

Jiný
dosp lý 8

Kamarád
2

V této otázce bylo také mnoho variant a kombinací odpov dí. Kdyby d ti cht ly získat n -

jaké informace k tomuto tématu, nej ast ji by se obrátily na rodi e 28x, možnost, že si je

najdou na internetu nebo v literatu e zatrhlo 14 žák , s kamarády by mluvili 2 žáci, 8 by se

jich obrátilo také na jiného dosp lého.

4.7 Hodnocení výzkumu a možnosti využití

j výzkum ukázal, že žáci církevní základní školy mají dobré znalosti dané problematiky.

Jsou informováni, vyr stají v rodinách, ve kterých se komunikuje i o tématech smrti a umí-

rání, mohou se na rodi e obrátit v p ípad  zájmu, navšt vují h bitovy, v tšina z nich už byla

na poh bu. Mají informace o zp sobu poh bívání i ukládání ostatk . V praktických otáz-

kách, jako je kondolence mají také dobré znalosti. V otázce na po et kv  v poh ební kyti-

ci  je po et správných odpov dí malý, vysv tlením m že být, že tyto záležitosti zajiš ují

rodi e. Nejslabší znalosti prokázali žáci v teoretických otázkách na pé i o umírající, v otáz-

ce na paliativní pé i a hospic. Tuto oblast bych vid la jako výzvu pro školu, téma by mohlo

být za azeno do výuky nap . v rámci rodinné výchovy i náboženství (na církevní škole po-

vinné). Tím se také dostávám k využití mého výzkumu. M že sloužit pro pot eby školy,

jako podklad pro dopln ní a zkvalitn ní výuky. Zajímavé by také mohlo být pro další vý-

zkum, srovnání odpov dí d tí z církevní školy s d tmi z b žného typu základní školy by

mohlo být dalším výzkumným problémem.
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ZÁV R

Umírání a smrt pat í k životu, jsou završením lidského života. Uv domují si to z ejm  i ro-

diny d tí, u kterých jsem provád la sv j výzkum, protože d ti jsou v tšinou dob e informo-

vány a vedeny k úct  k tradici a k rituálu. Postoj k tomuto tématu je do jisté míry ovlivn n

hodnotovým systémem a lov k, který má pocit napln ného života a jistoty v základních

vztazích, z nich m že erpat i v posledních okamžicích svého života a p edávat je ve své

rodin  dále. Mít úctu k umírání a smrti znamená mít úctu i k životu. Vážit si tradic a rituál

není pro moderního lov ka ostudou, naopak m že být dobrým pomocníkem a vodítkem p i

zvládání každodenních i mimo ádných situací, které nás v život  potkávají. Lidstvo m lo

úctu k zem elým od raných dob, projevovalo jim pat nou pozornost,  nerušme tedy to, to

fungovalo po mnoho staletí, nepovažujme rituály za p ežitek, pouhou formalitu, napl me je

jejich pravým obsahem, ony nám pak pomohou v p ekonávání t ch nejt žších p ekážek a

vyrovnávání se s t mi nejt žšími životními zkouškami.
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íloha P1: Dotazník



ÍLOHA P I: DOTAZNÍK

1. Mluvili jste n kdy doma s rodi i o umírání a smrti?

ano, ob as se o tom u nás mluví
ano, ale jen výjime , p íležitostn , nap . když n kdo zem e

   ne

2. Setkal/a ses v rodin  nebo blízkém okolí s n kým, kdo se staral nebo stará o umírajícího

lov ka?

ano
ne

3. Slyšel(a) jsi pojem paliativní pé e?

ano, vím co tento pojem znamená, dopiš…………………………………………
ano, ale nemohu si vzpomenout, co p esn  tento pojem znamená
ne, nevím, co tento pojem znamená

4. Znáš n jaké za ízení (mimo nemocnice), kde pe ují o umírající osoby?

ano, napiš………………………………………………………….……………...
ne, neznám

5. Byl/byla už jsi n kdy na poh bu?

ano, v kostele
ano, v ob adní síni krematoria
ano, jinde (napiš kde …………………………………………………………….)
ne

6. Jak je možné v sou asnosti poh bít zem elého lov ka?

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….



7. Kam se ukládá popel v p ípad  kremace?

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

8. Myslíš, že je v dnešní dob  ob ad rozlou ení se zesnulým d ležitý?

ano, pro ? ………………………………………………………………………….
ne, pro ?  ………………………………………………………………………….
nevím

9. Víš co se íká poz stalým p i podání ruky po ob adu, tzv. kondolenci?

ano, uve  p íklad ………………………………………………………………….
ne

10. Jaký po et kv  má mít poh ební kytice?

lichý
sudý
na po tu nezáleží, musí mít tmavou barvu
nevím

11. Chodíte n kdy s rodi i na h bitov?

ano, ob as chodíme zapálit sví ku na hrob
ano, ale jen na „duši ky“
ne

12. Kdybys cht l/la n jaké informace k tomuto tématu, obrátíš se na:

rodi e
kamarády
jiného dosp lého (u itele, vedoucího v zájmovém kroužku, kn ze…)
najdu si je sám/sama v literatu e, na internetu apod.


