
Příloha 

Krátký průzkum na dokreslení vnímání problematiky samotnými lékaři (pozn.: 

přepsáno v původním znění, bez jazykové korektury).  

Otázky: 

a) Myslíte si, že se humor objevuje v medicínském prostředí? Pokud ano, jak často? 

b) Proč si myslíte, že vůbec vzniká humor v medicíně?  

c) Setkali jste se ve své praxi s nějakou humornou historkou, ve které se humornost zakládala 

na jazyku (dvojsmysly, chybná terminologie, fráze, záměna slov, nepochopení situace, 

apod.)? 

 

Odpovědi: 

1. respondent 

a. Ano 

b. Myslím, že z důvodu odlehčení závažných situací je to pro lékaře nezbytné – aby se

  z toho nezbláznil. 

c. Jasně, občas se tu a tam někdo splete, u pacientů je to především úsměvné.  

 

2. respondent 

a. Bez humoru to nejde a dle mých zkušeností, čím náročnější obor, tím černější 

 humor. 

b. Něco jako odlehčení, něco náhodně. 

c. Velmi často. 

 

3. respondent 

a. Ano stále. 

b. Jako všude – humor je lidem většinou přirozený. 

c. Ano 

 



 

4. respondent 

a. Stále. 

b. Aby se z toho člověk nezbláznil. 

c. Ano, hlavně na operačním sále. 

 

5. respondent 

a. Určitě, často. Záleží na lidech. 

b. Bez humoru bysme se z toho zbláznili. 

c. Teď si vybavuju termín „hypertenzní špička“… už opakovaně se stalo, že ze slova 

 špička vypadlo první písmenko. 

 

6. respondent 

a. Ano 

b. Černý humor = určitá forma agrese, jediná přijatelná v práci zdravotníka. Redukuje 

 stres a napětí. 

c. Napsat, „vizitka přednosty ústavu“ u pacientky, jíž se opravdu nedaří, není taktické. 

 Jedno k navíc, no… 

 

7. respondent 

a. Ano, denně. 

b. Jsme všichni jen lidé a potřebujeme nějaký ventil. 

c. Ano, nejčastěji v podobě černého humoru a dvojsmyslů – i drsnějších, které jsou 

 nepublikovatelné. 

 

 

 



 

8. respondent 

a. Ano, snažíme se o to každý den. 

b. Je to všeobecně prospěšné – terapeutické! Jak mezi pacientem a lékařem, tak i mezi 

zdravotníky. Uvolňuje napětí, uklidňuje, dělá mnohdy smutnou práci snesitelnější 

a každý se raději podívá do tváře veselému člověku než nabroušenému.  

 

9. respondent 

a. Ano, na denním pořádku. 

b. Často díky neznalosti nezasvěcených, také jako způsob vyrovnávání se s nelehkou 

 profesí, rozhodně jako boj proti stresu. 

c. Běžně. Např. nejběžnější ošetřovatelská diagnóza na interním oddělení: LOPIE… 

 V současné době už je to tak trochu „urban legend“ nicméně původ vzniku se dokládá 

 nějak takhle: „Copak se paní stalo, že omdlela?“ ptá se pacientka doktora na 

 spolupacientku. Doktor v rychlosti odpovídá: „Ale, málo pije.“ „Hm, lopie, to slyším 

 prvně. Je to nakažlivé?“ 

 

10. respondent 

a. Ano, velmi často 

b. Srdečný úsměv je známkou dobré complience, může pomoci odlehčit složitou 

 životní situaci. 

c. Často, někdy úmyslně, jindy spontánně.  

 

11. respondent (pozn.: profesí lékárník) 

a. Ano, každý den  

b. Všechny druhy, od různých přebreptů až po černý humor.  

 

 



 

12. respondent (pozn.: medik) 

a. Na fakultě je to náš denní chleba. 

b. Protože recepty s modrým pruhem se špatně shánějí. (recepty na psychotropní léky) 

c. S praxí jsem se nesetkal, ale na fakultě v jednom kuse. 

 

13. respondent (pozn.: medik) 

a. Neustále 

b. Ze stejného důvodu, jako vzniká všude, a z dalších důvodů. Protože je k tomu 

prostě  prostor, chuť i příležitost větší, než třeba za pokladnou na poště. 

c. Ano, skoro každý den se na fakultě něco vtipného semele. 

 

14. respondent 

a. Áno, na dennom poriadku. 

b. Odosobnenie sa, je to prirodzené, že ľudia žartujú a vtipkujú. 

c. Jasné, teraz ma hneď nenapadne, ale určite sa zajtra nejaký vyskytne. 

 

15. respondent 

a. Čím šílenější den, tím černější humor. Někdy stačí jen heslo. Někdy se smějeme 

 pacientovi, jindy s ním. 

b. Humor je rychlý detox, ventil stresu, údržba týmu. Neumím si představit, že 

 s kamenným ksichtem celý den vysvětluji jedno a totéž. Navíc humor odstraňuje 

 bariéru a stud u pacienta. 

c. Lingvistický je nejlepší, komika přítomného okamžiku, správně načasované sprosté 

 slovo … 

 

 



 

 

16. respondent 

a. Samozřejmě. 

b. Vzniká ze spousty důvodů, přeslechnutí se, zkomolení názvu, ze situace. Pomáhá 

 zvládat stres a odbourat bariéry. 

c. Příhoda ze záchranné služby. „Vezli jsme pacientku do nemocnice, původně jsme 

jeli na FN Lochotín, ale byli jsme přesměrování během transportu na nemocnici 

Primaved, paní byla hodně úzkostná a chtěla zavolat rodině, kam nakonec jede 

a po telefonu povídá: „Miluško, tak už mě vezou do toho Primalexu.“ 

 

17. respondent (pozn.: zdravotní sestra na dětském oddělení, adresné oslovení – rodinný 

přítel) 

a. Humor se rozhodně objevuje v medicínském prostředí. Většinou černý a morbidní. 

 Často do extrému. Detaily se liší kus od kusu.  

b. Medicína jako obor a nemocnice jako místo jsou oboje příliš vážné, aby se v nich 

 dalo přežít bez alespoň špetky humoru. Nehledě na to, že pracujete s lidmi. Potřebujete 

 odreagování, abyste nevyjádřili upřímný názor na jejich chování či inteligenci (neplatí 

 pro všechny lidi, se kterými se zdravotník potká, najdou se i normální lidi). Navíc 

 humor vzniká v každém oboru, kde jsou lidi.  

c. Jsem si na 98 % jistá, ale momentálně mi absolutně nic nenapadá.  

 

18. respondent (pozn.: „lékař bez hranic“, adresné oslovení – rodinný přítel) 

a. Ano, objevuje, denně. Hodně záleží ale na povaze člověka, typu oddělení, kontextu, 

 nelze to nějak asi kvantifikovat. 

b. Mezní životní situace /narození, smrt, nemoc/ trochu vytvářejí prostředí 

 pro "odlehčení" situace. Medicína je umění i věda zároveň, proto se tady asi míchají 

 různé typy humoru. Ve svém středu má medicína člověka - a lidé jsou různí, v různých 

 prostředích se pohybující a tak o humorné situace není a jistě nebude nouze. 



c. Ano, setkávám se s tím často, mnoho kolegů z oddělení je "zapálených" pro

 cimrmanovský typ humoru. 

 

19. respondent 

a. Pokaždé, když u nás na ambulanci zazvoní pacient.  

b. Protože je v každém odvětví. 

c. „Nastoupila jsem jako čerstvá absolventka na ARO a ráno pacientovi dokapala 

infuze, zaťukala jsem na lékařák, kde zrovna bylo ranní hlášení všech doktorů 

a prohlásila jsem: „pane primáři, pan xy dokapal“. Byl to pacient v terminálním 

stádiu  a tak mě pan primář odpověděl, že úmrtí se fakt oznamuje jinak.“ 

 

20. respondent 

a. Ano, často. 

b. Protože se pracuje s lidmi a v kolektivech, každý lékař minimálně potřebuje sestru. 

Lidi jsou různí, vy musíte vědět s nima vycházet tak, aby byl hlavně spokojen 

a uzdraven … a občas správný humor uvolní napětí. 

c. „Pacient na očním: „Sestři a paní doktorko, vy vypadáte čím dál lépe … To né 

pane, to vy vidíte čím dál hůře …““ 

 

 

Několik respondentů neodpovědělo přímo na otázky, ale poskytlo buď historku, nebo krátké 

vyjádření svého názoru na humor v lékařské praxi:  

1. „Pacientka mi sdělila, že se ráno bojí přenést váhu na nohy. Odvětil jsem, že já se ráno 

bojím přenést nohy na váhu.“ 

2. „Krvácení stavěno dvěma stehny.“ 

3. „Indikována k operaci pro dosud neuvěřený tumor plic.“ 

4. „Na praxi na jedné pražské LDN během studia fyzioterapie. Babička se mě ptá: „A to vy 

tady už budete napořád?“ A já jí odpovídám. „Nene, jenom dnes a pak ještě jednou v letním 



semestru …“ a dodávám „… ale to Vy už tady nebudete …“. Po zděšeném pohledu paní mi 

dochází, co jsem řekl, a uklidňuji paní, že to už bude dávno doma.“ 

5. Téměř denně se člověk dočte něco zajímavého, třeba že měl pacient „petrochanterickou 

fakturu“. 

6. „Maminka bývalého přítele volala na gastro, že by ráda manžela objednala 

na kolposkopii.“ (kolposkopie je vyšetření pochvy). 

7. Pacient má „utopistickej exem“ 

8. „… pán přišel na internu s tím, že ho posílá obvodní, aby mu natočili KGB.“ 

9. „Umělé přerušení gravitace.“ 

10. „Vstupní prohlídka do zaměstnání. Mladá, dlouhovlasá dívka. Poslouchám její plíce 

na zádech a požádám: „Ty vlasy si dejte dopředu. Tak. A dýchejte dozadu!“ 

11. „Při odebírání anamnézy pacientovi (s nedoslýchavostí) po mém dotazu na jeho váhu 

a výšku se zeptal: „Cože? Hlavu a myšku?“ 

12. „Onehdy jsem si přečetla v dotazníku jednoho mladého pacienta, který ke mně přišel 

na preventivní prohlídku, že mu vyoperovali POLIB ze středního ucha.“ 

13. Bez humoru, zejména černého, nejde ve zdravotnictví pracovat. 

14. Já to shrnu … „Tam kde je velký tlak, tam musí být i ventil! Jinak to bouchne.“ 

15. Respondentka poskytla fotografii kartotéky, kterou jsem s jejím svolením použila 

v kapitole ….. 

16. Respondentka poskytla souhrn zkomolenin názvů léků, který si vytvořila: 

ANTIBIOPTIKA, ANTIDOBYTYKA (Antibiotika) 

BRZOKADIL (Bisacodyl) 

CONCORD (Concor) 

DIAPRDEL (Diaprel) 

DIDOXIN (Digoxin) 

DISCOFENAK, DISKOFENEK (Diclofenac) 

ETANOL (Atenolol) 

FRANKOLIN ung (Framykoin) 



GS KONDOM (GS Condro) 

KALCIUM PANOPTIKUM mast (Kalcium pantothenicum) 

KUNDYBENE (Candibene)  

KURVAPROX (Curaprox zubní kartáček)  

MUKOSLOVAN (Mucosolvan)  

SEXTRAL, SPEKTRAL(Sectral) 

VENTOPLYN sprej (Ventolin) 

NTM REKORD (NTM retard) 

OPHTHALMO-SEX, OPHTHALMO-SEMTEX (O-septonex)  

OLYMP nosní sprej (Olynth) 

OTRAVIN (Otrivin) 

PARALÍN (Paralen) 

PRCAIN (Procain) 

SANDOKAN (Sandonorm) 

SENOGRAM (Sennagran) 

SERETADY, SEREDÍTĚ, SERENÁDA, SERETO, SRAJTAJD (Seretide) 

SEXATOXIN (Secatoxin) 

TOBOGAN (Tebokan) 

PRDENISON (Prednisol) 

WARVARIN (Warfarin) 

ZODIAK (Zodac) 

17. Respondentka poskytla několik překlepů z lékařských zpráv, které si vypisuje: 

Dolní končetiny bez potoků (otoků) 

Otrok na levém bérci (otok) 

Pacient se psokojený (spokojený) 

Místo cukru med na skazení (slazení) 



Látky, cirkulující v krkvi (krvi) 

Urologie – ne urologie (neurologie) 

Rotoped (ortoped) 

Předán do p*če (předán do péče) 

Prodělal operaci krkovice (krkavice) 

 


