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ANOTACE:  

Práce se zabývá problematikou vlivu zkušenosti letálního onemocnění na pojetí 

smrti. V teoretické části autorka podává z dostupné literatury výklad pojmu smrt, 

pojetí smrti. Dále se zaměřuje na problematiku leukémie dětského věku. Blíţe se 

zabývá psychologickými aspekty tohoto onemocnění- sdělením diagnózy, 

hospitalizací, návratem dítěte domů a do školy či relapsem leukémie, z pohledu 

dítěte. Pozornost věnuje také psychologickým aspektům péče o takto nemocné děti.  

V empirické části autorka pracuje se dvěma skupinami respondentů. První skupinu 

definuje jako skupinu se zkušeností s letálním onemocněním, druhá skupina je 

definovaná jako skupina bez zkušenosti s letálním onemocněním. Celkově se jedná o 

14 respondentů, ve věku od 18 do 33 let.  

Autorka metodou polostrukturovaného rozhovoru a dotazníkovým šetřením 

porovnává mezi sebou zvolené skupiny. V porovnání se zabývá především tématy 

smrti, ţivota, ale také pozměněné hodnotové orientace vlivem zkušenosti letálního 

onemocnění. 

 pojmy: smrt, pojetí smrti, ţivot, leukémie dětského věku, hodnotová orientace, 

mladá dospělost, nemoc, rakovina, letální onemocnění  

 

ABSTRACT:  

The bachelor thesis considers an issue of the influence of having an experience with 

letal illness on the conception of death. In the theoretical section the author focuses 

on an interpretation of the term death, and death conception from available literature. 

Further, the area of childhood leukemia is visited. The author deals closer with the 

psychological aspects of this disease such as diagnosis announcement, 

hospitalisation, child’s home and school return, or relapse of leukemia from the 

child’s point of view.  The author is also attentive to the psychological aspects of 

leukemia-diagnosed children care-taking.  
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The author works with two groups of respondents in the empirical section She 

defines the first group as one with an expirience with letal disease, and the  ones 

without the experience of letal disease form the other group. There are 14 

respondents in the sample aged from 18 to 33.  

The comparison of these groups is based on the methods of halfstrucured interview 

and questionnaire answers.  The issues of death, life, and also of the changed value 

orientation caused by the effect of experience with letal disease are the key criterias 

of comparison. 

terms: death, death concept, life, leukemia in childhood, value orientation, young 

adulthood, illness (disease), cancer, letal ilness 
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1. Úvod 
 Dlouhou dobu jsem přemýšlela, jak bych svou práci uvedla. Tématika smrti 

mě fascinovala jiţ od dětství. Nad smrtí jsem často přemýšlela. Je to téma, které mě 

vţdy svým způsobem přitahovalo. Kdyţ jsem si smrt zvolila, jako předmět mé 

bakalářské práce, zmocnila se mě však obava, jak tento fenomén uchopit. O čem 

vlastně psát. K rozhovorům, které jsem zpracovávala v empirické části práce, jsem 

sbírala dlouhou dobu odvahu.  

Moţná tyto pocity, které jsem v průběhu práce reflektovala na sobě samé, 

odráţí i celkové nastavení společnosti k tématu smrti, ale také k problematice 

letálního onemocnění.  

Jsem toho názoru, ţe se jednoduše hovoří o tom, ţe je smrt přirozená stejně 

jako ţivot, dokud se netýká nás samotných, popřípadě našich blízkých. Je zde 

nasnadě otázka našeho vlastního ohroţení. Při úvaze nad svou prací se mi vynořovala 

stále dokola myšlenka, zda kdyţ budeme o smrti uvaţovat více a pokusíme si 

připustit vlastní smrtelnost, pomíjivost ţivota, jestli nám to pak pomůţe k vyrovnání 

se se ztrátou našich blízkých, s vlastním onemocněním apod. Domnívám se, ţe 

otázky týkající se smrti jsou natolik intimní a ohroţující, ţe je velice těţké získat 

pravdivé odpovědi lidí o jejich pocitech či názorech vztahujících se ke smrti. Ovšem, 

co je pro člověka pravda. To, co explicitně říkáme, co je pro nás vědomé? Nebo je to 

to, čemu se bráníme, co potlačujeme, co od sebe odháníme? Myslím si, ţe jakýkoliv 

výzkum v mém případě průzkum v oblasti smrti či letálního onemocnění není 

jednoduchý. Nicméně na druhé straně, je důleţité tato témata vnášet, hovořit o nich, 

překonat strach, který je přirozený. Zaznamenání zkušeností lidí, kteří prodělali 

letální onemocnění a byli v ohroţení ţivota, by mohlo přinést cenné poznatky pro 

lepší a kvalitnější péči o takto nemocné pacienty. 

 V teoretické části své práce podávám výklad problematiky nemoci, smrti, 

formování pojetí smrti dle jednotlivých věkových období. V empirické části 

porovnávám respondenty, kteří prodělali letální onemocnění s respondenty, kteří 

letální onemocnění neprodělali. Původně mi šlo o jejich pojímání smrti, nakolik se 

bude lišit vlivem subjektivní zkušenosti letálního onemocnění. Pojetí smrti jde však 

ruku v ruce s pojetím ţivota, s hodnotovou orientací, s vírou, s osobnostním 

nastavením jedince. Je důleţité si uvědomit souvislosti a ne se zabývat pouze slepě 

tématem smrti- naopak je nutné ho propojit i s ostatními faktory. 
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 Závěrem mého úvodu bych chtěla říct, ţe má práce, mi dala opravdu mnoho. 

Nechci, aby tato věta zněla jako fráze, protoţe frází není. Za nejhodnotnější na své 

práci povaţuji nejen rozhovory, které jsem provedla, ale především setkání a 

seznámení se s těmito lidmi. Tato setkání pro mě byla velkou zkušeností nejen 

z odborného hlediska, ale především z pohledu lidského. Tito lidé, kteří bojovali 

s letálním onemocněním a zvítězili nad ním, mají můj nesmírný obdiv. Dále jim také 

patří velký dík za trpělivost se mnou, za to, ţe se se mnou podělili o své zkušenosti, 

ţe si našli čas. Setkání s nimi bylo nezapomenutelným záţitkem. To jací byli, mi 

pomohlo překonat počáteční rozpaky a obavy.  

 Tento úvod zakončím krátkou příhodou s respondentkou, se kterou jsem 

dělala rozhovor pro mojí empirickou část. S touto dívkou jsme nejprve šly na oběd 

před samotným rozhovorem. Ona se mě při obědě zeptala: „Hele a o čem ta tvoje 

práce vlastně je?“, odpověděla jsem jí: „Jmenuje se to pojetí smrti. Je to vlastně o 

tom, zda Ti Tvoje zkušenost s nemocí nějak změnila pohled na smrt.“. Ona se začala 

ohromným způsobem smát a povídá: „Ježišimarja, jaká smrt- tady přece nikdo 

neumírá“. 
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TEORETICKÁ ČÁST: 

2. Vymezení pojmu smrt: 
„Otázka smrti je až závratně záhadná, přičemž člověk má poněkud zarážející 

přirozený sklon se úvahám o ní vyhnout. Navzdory tomu platí, že lidskost se zrodila 

tehdy, když člověk svou smrtelnost pochopil a když se jí začal zabývat. Překvapivé je, 

že zpřítomnit si a myslet vlastní smrt nevede k destrukci vlastního života a že dokonce 

život obohacuje“          (Payne, 2008, str.0).   

 Dle Haškovcové (2000) je smrt individuálním zánikem organismu, tedy i 

člověka. Tedy dalo by se říct, ţe člověk umírá jiţ od svého narození. Smrt je 

podmíněna ţivotem, a ţivot je podmíněn smrtí (Haškovcová, 2000). Tato myšlenka 

vede k pojetí, ţe smrt je přirozená stejně jako narození. To koresponduje i s Kübler- 

Rossovou (2003), která vyjadřuje názor, ţe počet knih o problematice narození, 

porodu, prenatálního vývoje dítěte je nespočetné mnoţství. Publikací s tématikou 

smrti je oproti tomu minimum. Při tom v podstatě se jedná o jedno a totéţ. Dle 

Říčana je smrt „přeměna, kterou živý tvor ztrácí život a stává se mrtvým tělem- jeho 

všechny životní projevy se nenávratně ztrácejí“(Říčan, 2006, str. 366).  Zároveň však 

chápe smrt jako psychologickou realitu, coţ je sloţitá struktura myšlenek, představ a 

citů (Říčan, 2006).  

 Baštecká (2001) povaţuje vědomí smrtelnosti za výlučně lidské. Od zvířat 

nás neodlišuje uvědomění nás samotných, ale uvědomění si právě naší smrtelnosti. 

Někteří právě tímto výlučně lidským vědomím zdůvodňují vznik náboţenských 

systémů a dokonce samotné kultury vůbec (Baštecká, Goldmann, 2001). S tímto 

výrokem nesouhlasí Koutecký (2005), který výroky podobného typu povaţuje spíše 

za přání neţ poznatek.  Obecně lze těţko říci, čeho si zvířata vědoma jsou nebo 

nejsou. Dokonce se tvrdí, ţe u slonů bylo někdy pozorováno pokrývání mrtvých 

druhů větvemi a občasné návštěvy u jejich pozůstatků, spojené s dotýkáním se 

chobotem lebky či velkých kostí (Koutecký, 2005).   

3. Pojetí smrti 
 Cicirelli (2001) rozděluje pojetí smrti (koncept smrti, Death Concept) na 

objektivní a subjektivní význam smrti. V této kapitole vycházím z práce 

Maruščákové (2006), která se v celé práci zabývá konceptem smrti. 
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3.1 Objektivní a subjektivní význam smrti 

 

Objektivní význam smrti 

Podle Maruščákové (2006) se objektivní význam smrti vztahuje spíše 

k chápání naturalistických aspektů faktu smrti. Jde o pochopení základních principů, 

které smrt odráţí. Jedná se tedy o univerzalitu, nezvratnost (příp. 

nevyhnutelnost), faktu skončení funkcí, příčinnost. Maruščáková (2006) se pak 

jednotlivým kategoriím blíţe věnuje.  

Univerzalita: „Univerzalita odkazuje na to, že všechna živá stvoření umírají“ 

(Speece a Brent in Maruščáková, 2006, str. 18). 

Nezvratnost: Zde se jedná o pochopení toho faktu, ţe pokud jednou ţijící bytost 

zemře, její fyzické tělo nemůţe znovu oţít (Maruščáková, 2006).  

Pochopení ukončení biologických funkcí: Maruščáková (2006) uvádí, ţe někteří 

autoři dělí tento aspekt na pochopení faktu skončení biologických funkcí, které jsou 

evidentní, a funkcí, které nejsou ihned „patrné“, jako příklad uvádí funkce 

kognitivní. Poukazuje na fakt, ţe děti nejprve chápou fakt skončení biologických 

funkcí, které jsou přímo pozorovatelné.  

Příčinnost: Jedná se o chápání biologické závislosti narození, tzn. tedy - růst, vývoj- 

stárnutí- smrt- to nebývá dětmi do určitého věku chápáno, ačkoliv jiné aspekty, které 

lze pod příčinnost zahrnout jiţ chápat mohou. Maruščáková (2006) upozorňuje, ţe 

někteří zkoumají pochopení aspektu osobní smrtelnosti, která je obtíţněji chápatelná. 

Jedná se o hlubší pochopení toho, ţe smrtelná jsou všechna stvoření včetně mě 

samotného. 

Subjektivní význam smrti 
 Subjektivní rovina smrti spočívá spíše v individuálním smyslu smrti, postoji 

ke smrti, pocity okolo smrti a podobných atributech. Maruščáková (2006) poukazuje 

na to, ţe subjektivní význam smrti se z větší části utváří aţ po zformování významu 

objektivního. Děti tedy nejprve porozumí smrti z faktického hlediska a aţ po té 

s přibývajícím věkem do svého pojetí zahrnují osobní postoje a představy. Loučka 

(2009) upozorňuje, ţe u dětí je věnováno málo pozornosti studiu jejich subjektivního 

významu smrti.  
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Empirická část mé práce se zaměřuje právě na subjektivní rovinu pojetí smrti. 

Jelikoţ věková skupina mých respondentů je 18- 33 let, zaměřuji se na subjektivní 

aspekty konceptu smrti a na vliv zkušenosti letálního onemocní v průběhu ţivota.  

3.2 Vývoj pojmu smrti u zdravých dětí 
   Způsob, jakým dítě chápe smrt, závisí nejenom na věku, ale i na úrovni a 

vývoji jeho intelektuálních schopností. Neodráţí se v něm tedy pouze vliv 

subjektivní zkušenosti, ale také osobnostní předpoklady dítěte či kontext, ve kterém 

dítě své předpoklady rozvíjí (Vyhnálek in Říčan, Krejčířová, 2006).  

  Dle Říčana (2006) kojenec o smrti nic neví, ale zná děs ze samoty, 

opuštěnosti, zmatku a prázdnoty, který je podobný tomu, co si nevědomě 

představíme pod pojmem smrt. To potvrzuje Vyhnálek, který uvádí, ţe během 

prvních dvou let ţivota chybí porozumění smrti, ale je zde však přítomen strach ze 

separace, který je daný vývojově (Vyhnálek in Krejčířová, Říčan, 2006).   

V předškolním období ve věku 3- 5 let dítě chápe smrt jako něco, co se 

přihodí druhým. Dítě věří, ţe smrt je náhodná, a ţe ono samo nezemře (Vyhnálek in 

Krejčířová, Říčan, 2006). Říčan (2006) uvádí, ţe v tomto období děti chápou smrt 

jako událost, která je vratná- tedy ten kdo zemřel, můţe zase oţít. Je důleţité si 

uvědomit, ţe tématika smrti je také přítomna v řadě pohádek, které na děti působí. 

Například: O Popelce, Sněhurka a sedm trpaslíků, O Šípkové Růţence, Dařbuján a 

Pandrhola, apod. Zároveň v tomto věku mohou mít děti první zkušenost se smrtí 

jejich domácího zvířete. 

 V 6- ti letech se dítě jiţ přizpůsobuje tvrzení, ţe smrt je konečná, 

nevyhnutelná, všeobecná a osobní. Zároveň v mladším školním věku mohou děti 

interpretovat smrt jako osobu, coţ je také podpořeno řadou pohádek (Vyhnálek in 

Krejčířová, Říčan, 2006).  V tomto období dle Říčana (2006) si však dítě nedokáţe 

představit, ţe by mohl zemřít někdo z jeho blízkých, popřípadě ono samo. Říčan 

(2006) dále upozorňuje, ţe ve věku 8 let se objevuje nové vývojové stádium 

v poznání smrti. V tomto období se mohou poprvé objevit myšlenky na smrt, které 

jsou spojené se strachem. 

 Ve věku 10- 11 let jiţ dítě chápe jak univerzalitu, tak permanenci smrti. Toto 

pochopení má souvislost s vývojem pojmu času a prostoru, ale také s pochopením 

rozdílu mezi vzpomínkou a fantazií, mezi smrtí a nepřítomností, mezi umíráním a 
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odchodem (Vyhnálek in Krejčířová, Říčan, 2006). V období, kdy dítě dospívá 

k plnému pochopení pojmu smrti, je obdobím zvýšené úzkostnosti. Mnohé děti se 

v tomto období mohou začít bát tmy, kdy si představují nejrůznější nebezpečí 

(Krejčířová, Říčan, 2006). Po desátém roce se jiţ také můţe objevit suicidální 

tendence, i kdyţ je to spíše vzácné (Říčan, 2006). Krejčířová (2006) upozorňuje, ţe 

se dříve mluvilo o tom, ţe pokud dítě nemá zralý koncept smrti a tedy pokud 

nechápe nezvratnost smrti, nemůţe vykonat suicidium. Současná literatura se však 

přiklání k tomu, ţe pokud je cílem dítěte zemřít, pak lze hovořit o suicidiu bez 

ohledu na to, zda dítě chápe smrt jako nezvratnou (Pfeffer in Krejčířová, Říčan, 

2006).      

Výše uvedený vývoj pojetí smrti vrcholí v období puberty, kdy se celý 

koncept začíná obohacovat o dimenzi filosofických úvah o smyslu ţivota (Vyhnálek 

in Krejčířová, 2006).  

Adolescent jiţ plně chápe váţnost smrti. V tomto období je jedinec 

zranitelnější tématem smrti, coţ souvisí s myšlenkou jeho osobní jedinečnosti- pokud 

zemřu, zmizí něco jedinečného (Říčan, 2006). 

3. 4 Vývoj pojmu smrti u letálně nemocného dítěte 
 Říčan (2006) uvádí, ţe pokud má dítě více zkušeností se smrtí, např. 

z důvodu hospitalizace na oddělení mezi smrtelně nemocnými dětmi, vyvíjí se jeho 

pojetí smrti rychleji. Pokud tento vývoj dokáţeme výchovně vést, můţe pro dítě 

znamenat i pozitivní přínos (Říčan, 2006).  Vyhnálek potvrzuje tezi Říčana, ţe takto 

nemocné děti si mohou uvědomit smrt daleko dříve neţ jejich zdraví vrstevníci a to 

na úrovni, ve které často ke konceptualizaci smrti ještě nedochází (Vyhnálek in 

Krejčířová, 2006). U dětí ve věku pod 5 let se objevuje strach ze separace, 

z opuštění a osamělosti, případně z tělesného poškození, zvláště v případě 

hospitalizace. Co se týče dětí pod 10 let, tyto děti spíše čekají podněty k hovoru o 

svých obavách od dospělých, zatímco pacienti nad 10 let věku projevují strach ze 

smrti a sami o tom v situaci zhoršeného zdravotního stavu mluví. V období 

preadolescence a adolescence jsou si obvykle dobře vědomi váţnosti nemoci a 

moţnosti smrti, a to i přes snahy lékařů a rodičů udrţet informace o prognóze mimo 

ně (Vyhnálek in Krejčířová, 2006).  
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Dále se ve své práci zabývám tématem strachu ze smrti. Tuto oblast povaţuji 

za důleţitou z toho hlediska, ţe do určité míry vysvětluje tabuizaci smrti ve 

společnosti. Téma umírání je v dnešní době tabuizováno více neţ témata sexuality 

(Langmaier, Krejčířová, 2006). Smrt je spojena s tajemností a s nepochopitelností, 

více neţ s přirozeností.  

4. Strach ze smrti 
„Kdo předstírá, že se na smrt dívá beze strachu, je lhář. Všichni lidé se 

umírání bojí. To je velký zákon vnímajících bytostí, bez něhož by byl člověk jako druh 

brzy vyhuben“ 

                (Jean- Jacques Rosseau in Smithová, 1994, str. 12) 

  

Strach je nepříjemný, negativní citový proţitek, který má definovatelný 

podnět- vzniká vjemem nebo představou budoucího ohroţení (Balcar, dodatek in 

Kübler- Rossová, 1995). Strach je přirozená emoce. Dle Vágnerové je strach ze smrti 

taktéţ emoce, která má svou objektivně uznanou platnost, protoţe hodnota ţivota je 

uznaná za významnou (Vágnerová, dodatek in Kübler Rossová, 1995). Podle 

Švejcara je strach ze smrti dán všemu ţivému k záchraně ţivota vyhýbáním se kaţdé 

ohroţující překáţce. Totéţ se objevuje u člověka s tím rozdílem, ţe pocit ohroţení 

vybavuje v jeho duševní oblasti strach ze ztráty ţivota v různém stupni a v různé 

podobě dle věku a duševní reaktivity (Švejcar, dodatek in Kübler- Rossová,1995). 

Kübler- Rossová (1995) uvádí, ţe děti se rodí se dvěma základními strachy- strachem 

z nenadálých hlasitých zvuků a strachem z pádu z výšky. Tyto strachy pak slouţí 

k záchraně ţivota. Existují však i jiné druhy strachů, které svým dětem předáváme. 

Jako příklad lze uvést strach z neúspěchu, strach z odmítnutí, strach z bolesti, apod.  

Velmi malé děti se smrti nebojí.  

Dle Říčana (2006) dítě v předškolním věku přemýšlí o smrti často, ale také 

dokáţe strach ze smrti obrátit v ţert. Uvádí odposlech, kdy dítě vidí vůz vezoucí 

rakev a ptá se: „A nemohl bych já, aţ umřu, sedět vedle šoféra?“ (Říčan, 2006, str. 

124). To se však samozřejmě neděje na vědomé úrovni. 

Dle Vágnerové strach ze smrti vychází v kaţdém etniku z obecně platného 

postoje ke smrti. Tento postoj se pak skládá ze sloţky citové, konativní a 

kognitivní. Citová sloţka postoje zahrnuje proţitek strachu, vzácněji pak i jinou 
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emoci (apatie u rezignovaných pacientů, nedostatek citového proţitku). Umírající 

pacienti a nemocní v kritickém stavu vzbuzují často ambivalentní postoje. Často 

vyvolávají pozitivní a zároveň negativní emoce, soucit a zároveň odpor. Vzbuzují 

soucit, ale zároveň představují něco negativního, čemu je lépe se vyhnout. Tento 

postoj můţe být generalizován tak, ţe se vztahuje na celé zdravotnické zařízení- 

nemocnice popřípadě personál. Tyto postoje vysvětluje potřeba vyhnout se tomu, co 

by mohlo přinést ohroţení, popřípadě by ho mohlo připomínat. Do kognitivní sloţky 

jsou dle Vágnerové zahrnuty vědomosti o umírání a vlastní zkušenosti se smrtí. Lidé 

odmítají rozhovory na téma smrt, protoţe v rámci obranných mechanismů myšlenky 

na smrt vytěsňují. Konativní sloţka pak zahrnuje chování, které vyplývá z postoje 

ke smrti. Souvisí s emocionálním a kognitivním přístupem ke smrti. Závisí také na 

tom, zda je ovlivněno nějakou osobní zkušeností nebo zda je pouze abstraktní.  

Reálná zkušenost, která působí jako výrazná zátěţ znemoţní nebo ztíţí funkci 

obranného systému vytěsněním, protoţe se stane příliš naléhavou. Konfrontace 

s realitou pak vede ke vzniku dalších z racionálního hlediska málo pochopitelných 

obran nebo vede aţ k postupné akceptaci reality.  V souvislosti s tím dochází také 

k zásadní změně hierarchie ţivotních hodnot, osobních aspirací, posunu ve struktuře 

základních psychických potřeb a stejně tak i v oblasti mezilidských vztahů 

(Vágnerová, dodatek in Kübler- Rossová,1995).       

Haškovcová (2006) potvrzuje výše citovaný výrok Rosseaua tak, ţe se 

domnívá, ţe kaţdý člověk se bojí smrti. Kaţdý má strach z utrpení a bolesti, které 

mohou právě v procesu umírání nabýt výrazných forem. Proces umírání dle 

Tschuschkeho (2004) působí hrozivěji neţ smrt samotná. Myšlenky na smrt a 

umírání v nás vyvolávají pocit hlubokého strachu, ale tyto myšlenky ve většině 

případů dokáţeme odsunout stranou. Pokud se ale dostaneme do situace, kdy jsme 

ohroţeni onemocněním, které by náš ţivot případně mohlo ukončit, stává se tento 

strach opět hmatatelným a také nevyhnutelným (Tschuschke, 2004). 

Strach ze smrti se můţe stát dominantou, která ovlivňuje hodnocení všech 

podnětů, které na nemocného působí. Můţe dojít k zúţení zájmu nemocného, ke 

koncentraci na jeho základní problém a k egocentrizaci. Touto zkušeností však 

dochází i k posunu mezilidských vztahů. Tyto změny jsou dány odlišným chováním 

a proţíváním nemocného. Výsledná změna vztahů se zdravými lidmi můţe být 

negativní, ale také pozitivní (Vágnerová, dodatek in Kübler- Rossová, 1995).  



 

16 
 

Strach ze smrti u nemocného, který je v kritickém stavu nebo tuší, ţe jeho 

choroba je letální, lze z psychologického hlediska povaţovat za zátěţovou situaci. 

Kaţdá větší zátěţ pak v ţivotě člověka vede ke vzniku obranných mechanismů. Tato 

psychická obrana je smysluplná, protoţe se snaţí udrţet duševní rovnováhu alespoň 

v té míře, v které je to dosaţitelné.  U nemocných lze pozorovat nejrůznější obranné 

tendence. Ty pak mohou být různé v závislosti na typu osobnosti, zkušenostech, 

aktuálním somatickém stavu. Tyto tendence pak mají charakter boje s potenciálním 

nebezpečím nebo útěku před ohroţením, coţ je častější. Obranné tendence, které si 

pak nemocný volí, bývají pro kaţdého jedince typické a bývají často pouţívány 

v případech jakýkoliv náročných ţivotních situací. Tyto tendence jedinec volí na 

základě svých temperamentových, ale i kognitivních dispozic. Jedná se například o 

agresivitu vůči zdravotníkům, zvýšenou aktivitu ve smyslu hledání lékaře či léčitele, 

dále například popření či vytěsnění reálné situace z vědomí, dále se můţe jednat o 

únik do fantazie. Pacienti s letální chorobou se chovají tak, jako by potíţe byly 

přechodného rázu a popírají, ţe by mohli zemřít (Vágnerová, dodatek in Kübler- 

Rossová,1995).   

Haškovcová (2000) uvádí: „Jestliže si člověk bude opakovaně připomínat 

konečnost svého života, bude pak zcela jistě jinak a odpovědněji zacházet 

s drahocenným časem, který je pro pobyt na tomto světě dán. Nepochybně bude též 

vnímavější k problémům občanů, kteří už stojí na prahu smrti. Ti potřebují nejen 

pochopení těch nejbližších, ale i konkrétně pomoc těch vzdálenějších lidí.  Možná, že 

to zní paradoxně, ale právě zdraví a ekonomicky činní lidé mohou pro vážně 

nemocné a umírající mnoho udělat.“ (Haškovcová, 2000, str. 15).   

   

5. Vymezení pojmu nemoc 
„Zdraví je dar, nemoc je trest- taková zjednodušující shrnutí základu lidského 

bytí se vyskytují ve všech kulturních odkazech lidstva od nepaměti. Ke zdraví patří 

radost, síla, štěstí, život, k nemoci bolest, ztráta, smutek, smrt. Člověk musel ve své 

historii ujít několik tisíciletí, aby začal chápat i jiné významy a souvislosti těchto 

dvou slov“(Kalvodová in Mayer, Starý a kol., 2002, str. 213).  

Podle Vágnerové „nemoc lze obecně chápat jako narušení určitých funkcí 

organismu, které nepříznivě ovlivňuje kvalitu života nemocného jedince“ 
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(Vágnerová, 2008, str. 75). Světová zdravotnická organizace definuje zdraví jako 

stav biologické, psychické a sociální pohody- nemoc tedy představuje diskomfort 

v jedné, ve dvou nebo ve všech uvedených sloţkách. V poslední době bývá 

doplňován ještě aspekt ekologický a spirituální (Haškovcová, 2000). Somatická 

nemoc je poruchou funkcí těla.  V důsledku toho se mění vnímání, proţívání i vztah 

k vlastnímu tělu. Tělo se pro nás můţe stát obtíţným, odmítaným. Pokud naše tělo 

funguje normálně, jako specifický objekt ho nevnímáme. Je pro nás samozřejmou 

součástí vlastní osobnosti.  Pokud však dojde k selhání nějaké funkce, stane se tělo 

objektem, kterým je potřeba se zabývat. Jakékoli závaţné onemocnění je velkou 

ţivotní zátěţí, která samozřejmě určitým způsobem ovlivní také psychiku 

nemocného.  

Jak podotýká Matějček (2001) člověk se neskládá ze dvou svébytných 

jednotek, těla a duše, jak se věřilo dříve, ale je celistvou osobností, na kterou 

můţeme pohlíţet z různých úhlů. I přes tyto různé úhly člověk vţdy funguje jako 

celek. Porucha nebo větší zatíţení v jedné části tohoto sloţitého systému se musí 

nutně projevit ve funkci celku. Tento aspekt povaţuji za naprosto zásadní. Nemoc 

nebo jakékoliv poranění nepostihuje pouze nějaký orgán v lidském těle, ale člověka 

celého. „Onemocněl člověk a ne jenom jeho játra, srdce, svaly nebo kůže. A tak jako 

je nemocný člověk celý, musí se i léčení týkat celé jeho osobnosti a nikoli jen 

poškozeného orgánu“ (Matějček, 2001, str. 12). Lidské bytí je tedy jednotou těla, 

duše, společenství, víry. Bio- psycho- sociální (respektive spirituální) model se stal 

základem oboru psychosomatické medicíny. K léčení nemoci se spojují lékaři, 

zdravotní sestry, psychologové, sociální pracovníci, někdy i duchovní (Kalvodová in 

Starý, Mayer, 2001). To by byl samozřejmě ideální stav, který lze v našich 

podmínkách jiţ někde spatřit, nicméně rozhodně ne všude. Domnívám se, ţe tento 

fakt, který zní jako naprostá samozřejmost, aţ takovou samozřejmostí není. Klade se 

velký důraz na somatiku, ale jiţ menší na psychiku. 

5.1 Aspekty nemoci 
Vágnerová (2008) uvádí, ţe kaţdé onemocnění můţeme posuzovat ze tří 

hledisek. Somatická choroba, jak uţ bylo řečeno výše, působí na psychiku 

nemocného. Má však také svůj sociální význam, který je vyjádřený rolí a postavením 

nemocného. Vágnerová (2008) dále popisuje tato tři hlediska onemocnění 

následovně. 1. Somatický aspekt: ten vymezují příznaky onemocnění. Nejen 
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aktuální potíţe, ale také představa závaţnosti a prognózy nemoci vyvolávají určité 

psychické reakce. 2. Psychický aspekt: je tvořen souhrnem emočních proţitků, které 

jsou vyvolány změnami, které souvisí s chorobou, jejich rozumové hodnocení a 

z toho vyplývající chování nemocného. Psychickou reakci pak neurčuje pouze 

povaha onemocnění, ale také osobnostní vlastnosti člověka, jeho vývojová úroveň, 

zkušenosti, schopnost chápat význam choroby pro svůj další ţivot, jeho emoční 

vyrovnaností, ale také zafixovanými způsoby zvládání potíţí. V neposlední řadě 3. 

Sociální aspekt onemocnění je dán společenským hodnocením onemocnění a 

z něho vyplývajícími postoji a chováním laické veřejnosti. Postoj k nemocnému 

člověku také závisí na typu choroby, na osobnosti nemocného, jeho věku, 

premorbidním sociálním postavení, apod., ale i na dané společnosti její vzdělanostní 

a kulturní úrovni. 

Jelikoţ se empirická část mé práce zabývá z velké části lidmi, kteří prodělali 

leukémii, podávám proto stručný výklad toho, co leukémie znamená. Upozorňuji, ţe 

následující kapitola nepodává sloţité medicínské vysvětlení. Zařazuju ji pro jasnost 

souvislostí. Zaměřím se na leukémii v dětském věku, protoţe respondenti 

v empirické části mají zkušenost s leukémií z dětství. Dále zmiňuji psychologické 

aspekty leukémie, coby letálního onemocní. V neposlední řadě se také zaměřím na 

psychologické aspekty péče o dítě s leukémií. 

6. Leukémie dětského věku 
 Leukémie tvoří 1/3 dětských maligních nádorů, a stává se tak nejčastějším 

zhoubným onemocněním v dětském věku. Ročně onemocní v České republice 80- 

100 dětí, coţ znamená incidenci 4-5 onemocnění/100 000 dětí do 15 let 

(Koutecký,1997).  Vyskytuje se zejména u dětí mezi 2. a 5. rokem ţivota, častěji u 

chlapců. Můţe však být diagnostikována u kojenců a starších dětí (Cháňová, 2003). 

Zjednodušeně lze říct, ţe leukémie je nádorové onemocnění kostní dřeně. Jedná se o 

zhoubné bujení krvetvorné buňky v určité fázi jejího vývoje (Ptoszková, 2008).  

Jedná se o onemocnění systémové, coţ znamená, ţe postihuje kostní dřeň spíše 

difúzně, neţ ve formě tumorů (Tošovský, 2001). Leukémie je onemocněním velice 

závaţným. V roce 2001 dle statistiky Ligy proti rakovině byla příčinou úmrtí 

v dětském věku na druhém místě hned za dětskými úrazy (Tošovský, 2001).  

Leukémie se často projeví jako chřipka. Dítě si stěţuje na únavu, nechutná mu jíst, 
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má zvýšené teploty. Dále si můţe stěţovat na bolesti v končetinách. Podobné 

„svalové“ bolesti opět vídáme při chřipkách (Tošovský, 2001).   

 Leukémii můţeme rozdělit na několik druhů. Např. leukémie podle průběhu 

nemoci bez léčby se dělí na akutní a chronické- akutní leukémie probíhala rychle, při 

leukémii chronické trvalo onemocnění déle. Tento rozdíl se moderní léčbou dnes 

stírá, nicméně názvy jiţ zůstaly. U dětí se vyskytuje spíše akutní leukémie, chronická 

je vzácná (Ptoszková, 2008).  Dělení, se kterým jsem se nejčastěji setkala v průběhu 

rozhovorů, je leukémie lymfoblastická a myeloidní leukémie. Akutní lymfoblastická 

leukémie je nejčastějším nádorovým onemocněním vůbec a je také nejlépe léčitelná. 

Tento typ leukémie tvoří 80% dětských leukémií (Koutecký, 1997).  Akutní 

myeloidní leukémie je méně častá a neodpovídá tak dobře na léčbu, jako 

lymfoblastická leukémie (Ptoszková, 2008). Tvoří přibliţně 15% leukémií v dětském 

věku (Koutecký, 1997). 

Je důleţité si uvědomit, jaký běh událostí diagnóza leukémie pro dítě spouští. 

Dítě je najednou hospitalizováno. Pokud má štěstí na dobré pracoviště je 

hospitalizované společně s rodičem.  Starý za FN Motol uvádí, ţe vţdy dítě přijímají 

s jedním z rodičů (Starý, 2001). Pro dítě se tak rozbíhá kolotoč nejrůznějších 

vyšetření, např.: vyšetření kostní dřeně, odběr krve, rozbor mozkomíšního moku, 

vyšetřuje se moč, stolice, provádí se výtěry krku, nosu, stěr z kůţe, kontrolují se 

některé orgány rentgenem a ultrazvukem (Ptoszková, 2008).  Za důleţité při těchto 

vyšetřeních povaţuji informovanost a připravenost dětí na jednotlivé zákroky. Tuto 

domněnku podkládám rozhovory, které jsem sesbírala pro empirickou část mé práce. 

Děti často nevědí, ţe mají leukémii. Rozhodnutí, zda dítě bude vědět či nikoliv je na 

rodičích. Ti často s vědomím dobré vůle chtějí ochránit své dítě, ale paradoxně mu 

tímto „zatajováním“ informací spíše ubliţují. Dítě tak uvádějí do daleko větší 

nejistoty.    

 Léčba leukémie je dlouhodobá (můţe trvat aţ dva roky) a je kombinací 

chemoterapie a radioterapie při postiţení nervového systému. Někdy je do léčebného 

schématu zařazena i alogenní (cizího dárce- příbuzného nebo nepříbuzného) 

transplantace kostní dřeně (Cháňová, 2001). 
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7. Psychologické aspekty leukémie dětského věku 

7. 1 Sdělení diagnózy 
 Diagnóza se nejprve sděluje rodičům. Dítěti se nemoc netají, ale způsob 

podání informace se diskutuje s rodiči (Starý, 2001). Samozřejmě je na uváţení 

rodičů, zda dítěti diagnózu sdělí nebo nesdělí, popřípadě, jakým způsobem bude 

diagnóza dítěti sdělena. Otázka pravdy ve vztahu k dítěti ovlivňuje řada okolností, 

ale především věk. Starší dítě se můţe nebo nemusí ptát, ale uţ chce vědět. Je nejisté, 

má strach (Cháňová, 2003). Mladšímu dítěti se onemocnění a také jednotlivé zákroky 

vysvětlují spíše formou hry.  

U staršího dítěte se uţ popisuje podstata onemocnění, fyziologie krvetvorby. 

Starý (2001) uvádí, ţe při sdělování informací dítěti jsou lékaři vţdy optimističtější 

neţ při sdělování diagnózy rodičům. K vysvětlení diagnózy dětem slouţí také 

nejrůznější informační publikace. Ráda bych uvedla například publikaci „Kníţka pro 

Tebe 2“, která je v současné době k dispozici dětem v Motolské nemocnici. „Právě ti 

řekli něco, čemu nemůžeš ani uvěřit. Zdá se Ti, že je to zlý sen, ze kterého se musíš 

každou chvilku probudit. Je to však skutečnost. Jsi v nemocnici, protože máš závažné 

onemocnění krve- leukémii.“. Těmito slovy kníţka začíná. Dále se snaţí dítě uklidnit, 

ţe tato nemoc jiţ není v dnešní době ţádným neřešitelným problémem. Ujišťuje dítě, 

ţe zdravotní personál je tam pro něj. Líbí se mi, ţe dítěti radí, aby si napsalo otázky, 

které ho v průběhu četby napadnou. Ujišťují ho, ţe ptát se můţe klidně vícekrát, 

pokud mu není něco jasné, nebo pokud například odpověď zapomnělo. Dále je kniha 

strukturovaná do čtyř tematických oddílů. Pojmenovala bych je takto: 1. Leukémie- 

vznik, průběh, vyšetření, 2. Vše okolo léčby leukémie, 3. Ţivot dítěte a leukémie, 4. 

Slovníček cizích a odborných výrazů.  

Děti, kterým diagnóza není sdělena, stejně vycítí váţnost svého onemocnění. 

„Současné studie 6- 10- ti letých letálně nemocných dětí odhalují skutečnost, že 

navzdory úsilí rodičů a lékařského personálu udržet nevědomost dítěte o jeho 

prognóze. Dítě nějak zachytí, že jeho nemoc není jen tak obyčejnou nemocí. Jako by 

to vycítilo z chování ostatních dospělých osob k němu a to nejvíce z jejich 

neverbálních projevů, na této úrovni mu dospělí sdělují své obavy, zatímco na 

verbální úrovni ho jenom utěšují“(Krejčířová, 2008, str. 76).  

Haškovcová (2000) uvádí, ţe přijetí váţné nemoci s hrozbou smrti je 

limitované věkem dítěte. Musíme důrazně rozlišit potřeby dítěte předškolního věku, 
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školního věku a v pubertě a adolescenci. Malé děti si často myslí, ţe vše co je 

v ţivotě potká, mohou ovlivnit rodiče. Tedy některé z nich mohou povaţovat své 

onemocnění za osobní selhání svých rodičů, kteří včas nezabránili jejich stonání. 

Hostilita tedy bývá častým projevem dítěte. Není asi nutné říkat, jak tento fakt 

znesnadňuje uţ tak nelehký úděl rodičů. Některé děti mohou být naopak 

přesvědčeny, ţe jsou příčinou neštěstí rodičů, které vidí plakat (Haškovcová, 2000). 

Dále bych ráda uvedla fáze procesu vyrovnání se s letálním onemocněním dle 

Kübler- Rossové (Kübler- Rossová in Krejčířová, str. 75, 2008). Tyto fáze platí pro 

pacienty, kteří jsou starší 9 let. 

1. „stádium: šok po odhalení závažné choroby 

2. stádium: popření (pacient nevěří diagnóze) 

3. stádium: hněv (útoky proti okolí) 

4. stádium: deprese (pacient nevěří nepříznivé prognóze a je nešťasten) 

5. stádium: smlouvání (pacient přijme skutečnost, ale snaží se oddálit smrt vnitřním 

přesvědčováním, že existuje ještě nějaká naděje) 

6. stádium: vyrovnání, umírání, smrt“ 

 

Děti často mluví o svých touhách i o svém strachu. Samozřejmě tomu tak 

není vţdy. Kübler- Rossová (1995) upozorňuje, ţe okolí by mělo počkat, aţ téma 

smrti nastolí pacient sám.  Samozřejmě rozhovor o smrti s letálně nemocným dítětem 

bývá psychicky náročný nejen pro rodiče, ale také pro zdravotnický personál. 

Haškovcová (2000) zmiňuje u dětí tzv. akcelerované zrání. Dítě pouţívá pojmy, 

kterým nerozumí a rozumět ani nemůţe, anebo kterým přisuzuje jiný obsah neţ 

dospělí. Odborníci se také shodují v tom, ţe děti zhruba od 9 let svého věku rozumějí 

konečnosti svého ţivota v tom smyslu, ţe vědí, ţe umírají (Haškovcová, 2000).   

7. 2 Hospitalizace 

 Dítě se ocitá ze dne na den v nemocnici. Je důleţité si uvědomit, co konkrétně 

dítě ztrácí, protoţe je jasné, ţe hospitalizací v nemocnici ztrácí svůj dosavadní 

způsob ţivota. Samozřejmě zde je nutné se orientovat podle jednotlivých věkových 

skupin. Předškolní děti ţijí současností a neuvaţují o budoucnosti. Ţijí okamţitou 

bolestí ze zákroku, z odloučení od matky, pokud s dítětem není hospitalizovaná, i 

kdyţ se jedná o odloučení krátkodobé. Školní děti zase ztrácí spoluţáky, školu, 

dětské hry (Starý, 2001). V dětském věku, má nesporný význam hra. Hra pomáhá 
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dítěti překonat události, které nemůţe pochopit rozumem, také přispívá k tomu, aby 

při své léčbě spolupracovalo. Hra hospitalizovaných dětí tedy není pouze 

prostředkem jejich zaměstnání, ale má i psychoterapeutický význam (Krejčířová, 

2006). Dospívající těţce nesou fyzické změny spojené s nemocí a její léčbou. Snáze 

propadají depresím a není vţdy snadné s nimi navázat kontakt (Starý, 2001). U 

adolescentů se také objevuje změněné sebepojetí, zejména trvá-li onemocnění 

dlouho. Velkým tématem nemocných adolescentů není jenom strach ze smrti, ale 

starost, jak je ostatní přijímají. Často pociťují lítost, nebo vztek, ţe se jim nedostává 

obvyklého, ţe nestihli proţít lásku, apod. (Haškovcová, 2000).        

 Starý (2001) za Motolskou nemocnici uvádí, ţe jejich krédem je, ţe dítě se 

cítí nejlépe doma. Dítě přijímají na lůţko pouze při komplikacích, nebo na fáze 

léčby, kdy je pobyt na lůţku nutný. Vţdy dítě přijímají s jedním z rodičů. To platí i 

pro dospívající (Starý, 2001).  Nutnost přijetí dítěte do nemocnice vyvolává náročnou 

situaci nejen pro dítě samé, ale také pro jeho rodinu. V poslední době se uplatňuje 

zásada společného přijetí matky s dítětem. Dítě se rychleji uklidní, jeho léčba můţe 

probíhat při lepším psychickém stavu (Zacharová, Šimíčková- Číţková, 2007).  

Matějček (2001) uvádí, ţe přijetí dítěte v nemocnici má své psychologické 

výhody. V nemocnici není takové rozčílení a rozechvění, které by mohlo probíhat 

v domácnosti. Nemocnice je zařízena právě pro potřeby nemocných, tedy jejich 

nervová soustava není zatěţována vedlejšími nepřiměřenými poţadavky. Dle 

Matějčka můţe nemocnice staršímu dítěti přinášet i řadu zajímavých poznatků. 

Haškovcová (2000) upozorňuje, ţe při hospitalizaci dítě samozřejmě touţí po 

domově. Nicméně po čase se jeho touha vytrácí a nemocnici přijímá jako svůj nový 

domov. Charakteristické je také uzavírání se do svého vlastního světa, mlčení, 

smutek aţ apatie.  

 Posledním aspektem, který nelze při hospitalizaci opomenout je problematika 

hospitalismu. Zacharová (2007) uvádí, ţe dětský hospitalismus bývá ukazatelem 

kvality ošetřovatelské péče. Hospitalismus je „syndrom vývojových poruch dítěte 

jako následek nedostatečného množství potřebných podnětů při delším umístění 

dítěte v nemocnici nebo jiném kolektivním zařízení“ (Hartl, Hartlová, 2000, str. 195). 

Matějček uvádí, ţe hospitalismus je „nemocniční nemoc“. „V mnohých léčebných a 

sociálních zařízeních, kde pobývaly děti útlého věku, bylo nápadné, že jejich 

nemocnost a úmrtnost byla nepochopitelně vysoká, a to bez vztahu k epidemiologické 

situaci v blízkém okolí“ (Matějček, 2001, str.76). 
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 Hospitalizace, zejména pokud je dlouhodobá či opakovaná, se vyřazuje dítě 

z prostředí školy a vyčleňuje ho ze zaběhlé sociální struktury.  V dítěti mohou 

vzniknout pocity méněcennosti, křivdy, vykonstruovaného přesvědčení trestu za 

neexistující provinění a mnoho dalších. Je tedy důleţité podporovat společenské 

aktivity dítěte (s ohledem na jeho aktuální zdravotní stav). Cháňová (2003) například 

zmiňuje moţnost, pokusit se zajistit návštěvy učitelů, kamarádů, spoluţáků, apod.  

7. 3 Návrat dítěte domů a do školy 

 Po náročné a dlouhé léčbě se dítě konečně můţe vrátit domů. Nestává se tak 

často, ale návrat domů se můţe stát dočasným psychickým problémem, obzvláště po 

dlouhé hospitalizaci. V této situaci je zapotřebí pochopení, ohleduplnost, trpělivost, 

vzájemné domluvy. Na druhou stranu by však měl být také dodrţený stanovený 

rodinný řád. Příliš velké ústupky, které trvají delší dobu, naruší rodinný styl, a 

napravují se velice špatně (Cháňová, 2003). Obtíţe však mohou vzniknout i při 

návratu dítěte do společnosti. Návrat do školy dítěti přináší úlevu z návratu 

k normálnosti, ale zároveň přináší nový stres. Dítě můţe mít obavy, zda ho spoluţáci 

přijmou, zda vyhoví nárokům školy. Starý (2001) upozorňuje, ţe v této fázi je nutné, 

aby rodiče přešli z fáze extrémní ochrany a péče o dítě do fáze, kdy se navrací 

normální vztahy. Jinak můţe dojít k porušení funkce rodiny, ale i vztahu k dalším 

dětem. 

 Velice záleţí na tom, aby bylo dítě přijato prostředím, do kterého přichází. 

Aby nebylo vystaveno lítosti, zvýšené pozornosti, nevkusné zvědavosti, popřípadě 

výsměchu. Cháňová (2003) uvádí jako typický příklad úšklebky nad plešatostí, která 

chemoterapii doprovází. Těmto negativním situacím lze předejít včasným a 

objektivním podáním informací. Informovat spoluţáky by měli především učitelé. 

Samozřejmě však velice záleţí na tom, jakým způsobem děti poučí, aby nevyvolali 

v dětech lítost, která pro vyléčené dítě jistě není ţádoucí.  

7. 4 Relaps leukémie 
 Asi ve 25- 30% vzniká relaps nemoci (Koutecký, 1997). Tato zpráva je 

samozřejmě tragická jak pro dítě, tak i pro celou jeho rodinu.  Pro zdravotníka je 

těţší podávat informace o návratu nemoci neţ o první atace. Naděje na vyléčení 

klesají (Starý, 2001).  „Pokud se jedná o časný relaps v prvních 2, 5 letech od 

stanovení diagnózy je prognóza velmi špatná a naděje na vyléčení pacienta pouze 

chemoterapií mizivá. Významné zlepšení prognózy těchto dětí bylo dosaženo 

zařazením transplantace kostní dřeně do léčebných postupů“ (Koutecký, 1997, str. 
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135). Transplantace kostní dřeně je většinou jedinou léčbou, která dokáţe nepříznivý 

vývoj nemoci zvrátit. S tím je však spojena velká nejistota, zda bude pro dítě nalezen 

vhodný dárce kostní dřeně (Starý, 2001).  S transplantací kostní dřeně jsou také 

spojené obavy, zda se kostní dřeň ujme. Návrat do normálního ţivota je pro dítě po 

transplantaci pomalejší neţ po chemoterapii. Kvalitu ţivota také můţe sniţovat 

chronická reakce štěpu proti hostiteli a s ní spojené časté návštěvy v nemocnici a 

dlouhodobá léčba (Starý, 2001).  

8. Psychologické aspekty péče o dítě s leukémií, vliv nemoci 

nemoci na rodinu 
Je důleţité si uvědomit, ţe dítě velice snadno přejímá nálady dospělých. 

Rodiče jsou pro dítě vzorem. V rámci rodiny se dítě učí. Pokud rodič reaguje 

úzkostným způsobem na nemoc dítěte, je velmi pravděpodobné, ţe dítě bude 

reagovat podobně. To je podmíněno emočně. Je samozřejmě logické, ţe rodiče jsou 

z onemocnění dítěte smutní, vystrašení, ocitají se ve veliké nejistotě. Nicméně je 

velice důleţité, jak rodič tento nelehký úděl zvládne. Doporučuje se, aby s dítětem 

byl hospitalizovaný stabilnější rodič. Základní předpokladem pro zmírnění 

psychického napětí rodičů je vzájemná otevřenost a důvěra (Cháňová, 2003). To se 

samozřejmě jednoduše říká, ale naprosto něco jiného je, kdyţ se člověk v této situaci 

ocitne.   

„Tenkrát jsme přijeli do Motola na hematologii a já nic netušila. Jenom jsem si 

říkala, proč se na mne ostatní tak divně koukají. Přišel doktor a říká: „Tak pojďte 

dál paní Bílá“. Všichni se uctivě rezestoupili, protože tam měli napsanou moji 

diagnózu. Vešla jsem dovnitř, on si odkašlal a řekl: „Vypadá to s Kubou špatně, 

vypadá to taky“. „Co- taky?“ byla jsem v takovém šoku, že jsem si připadala, jako 

když sleduju film, nebo pluju v nějaké vodě. Od té doby už to tak bylo. Vůbec mi 

nedocházelo, co se děje. Ukázalo se, že hodnoty bílých krvinek má Kubík už tak 

vysoké, že musíme nastoupit ihned na léčbu. Říkala jsem si tedy, že přijdu, když mi to 

říkají.“ 

     (Maminka Kuby, Nováková, 2003, str. 8) 

„Hodinu po odběru mi zavolali, že se musím okamžitě vrátit a odjet do Motolské 

nemocnice. Seděly jsme ještě v autě, vjížděly na zahradu. Vystoupila jsem, sedla jsem 

si na zem a jediné, co mi prolítlo hlavou, bylo slovo smrt…Člověk je hozený do 
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situace, na kterou není připravenej. Já jsem nikdy nic takového nechtěla vidět, když 

podobná oddělení ukazovali ve zprávách, přepínala jsem na jiný program. Teď jsem 

byla uvnitř. A týkalo se to mého dítěte. Najednou si člověk uvědomí, že ani neví, co 

dítě prožívá a jak mu je. První, kdo se snažil komunikovat, byla paní psycholožka, 

která mi vysvětlila, že až budu odcházet, pojede dítě na tábor s ostatními zdravými 

dětmi. Na ten tábor Klárka nikdy nejela.“      

     (Maminka Klárky, Nováková, 2003, str. 20) 

  Leukémie v dětském věku se změnila z rychle fatální nemoci na nemoc 

léčitelnou a ve většině případů také vyléčitelnou. To bohuţel neplatí u všech dětí. U 

řady dětí dochází k relapsům. Tím se leukémie mění v chronickou nemoc, která 

vyţaduje několik let trvající náročnou léčbu. Tím rodina ţije v neustálé nejistotě, zda 

je nemoc opravdu vyléčená. Dokud budou k léčbě leukémie pouţívány chemoterapie 

a transplantace kostní dřeně, nepodaří se zcela zabránit náhlým úmrtím na 

komplikace léčby nikoli nemoci. Tento fakt je samozřejmě velice stresující nejen pro 

zdravotníky, ale především pro rodinu (Starý, 2001).    

8.1 Sdělení diagnózy  

Rodiče jako první dostávají informaci o diagnóze jejich dítěte. Rodiče 

podepisují informovaný souhlas s chemoterapií a transplantací kostní dřeně. Na 

rodičích leţí tíţe spoluzodpovědnosti za ţivot svého dítěte. Zároveň i na nich je 

rozhodnutí, zda dítěti diagnózu sdělí či nikoliv.  Nemoc není pouze záleţitostí 

jedince, ale ovlivní ţivot celé rodiny (Vágnerová, 2008). První poznání, ţe s dítětem 

není něco v pořádku, proto znamená nevyhnutelně otřes v postojích a představách 

rodičů (Matějček, 2001). Rodiče jsou těmi prvními, kteří se musí vyrovnat se 

stresem, kterým vzniká vyslovením této diagnózy, ale zároveň i s nejistotou, která je 

s její léčbou spojená. Rodiče často proţívají šok, smutek, úzkost, to vede často 

k rychlému rozvoji obranných mechanismů (Krejčířová, 2006). Kaţdý člen rodiny, 

včetně dítěte, se s faktem nemoci vyrovnává svým vlastním jedinečným způsobem. 

Stádia vyrovnání se s diagnózou jsou analogická se stádii vyrovnání se člověka 

s vlastním letálním onemocněním, které popsala Kübler- Rossová (Krejčířová, 

2006). Elisabeth Kübler- Rossová popsala psychickou odezvu na příchod a rozvoj 

nevyléčitelné nemoci na základě desítek rozhovorů s dospělými i dětmi, trpícími 

zejména onkologickými nemocemi. Jak uvádí Haškovcová (2000) tato křivka je dnes 

povaţována za klasickou. Dále uvádím jednotlivá stádia dle Kübler- Rossové, jak je 
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uvádí Krejčířová (Krejčířová, 2006, str. 69).  Jedná se o stádia psychických reakcí 

rodičů na sdělení diagnózy letálního onemocnění dítěte.  

1. Šok:  Zde se mohou objevit otázky typu „Proč se to stalo?“, „Proč právě nám?“, 

„Proč právě teď?“. Objevuje se zde iracionální myšlení a cítění. Rodiče proţívají 

pocity derealizace a zmatku. Je logické, ţe mohou reagovat nepřiměřeně. 

2. Popření:  Typické jsou reakce „To nemůţe být pravda“, „Jedná se o omyl“. Můţe se 

zde objevovat i pocit, ţe lékaři nic neřekli. Krejčířová uvádí, ţe na přechodu 

k dalšímu stádiu se můţe objevit i stádium kompenzace. Je časté, ţe se zde u rodičů 

objevuje magické či mystické zaměření, pokusy smlouvat s Bohem, apod. 

3. Smutek, zlost, úzkost, pocity viny: Typické je hledání viníka v okolí, hostilita či 

vztek na celý svět, ale také na sebe sama. Agresivní pocity mohou být zaměřeny 

směrem k partnerovi či zdravotnickému personálu. Tyto pocity se mohou časem ještě 

více stupňovat. Reakcí také mohou být hluboký smutek, sebelítost, litování druhých, 

zejména však pocity viny. Krejčířová uvádí, ţe tyto pocity bývají přítomné u 25% 

rodičů. Rodiče často chápou iracionálnost svých pocitů, ale nemohou se jich zbavit. 

V této fázi je velice důleţité rodičům pomoci, aby otevřeně mohli vyjádřit všechny 

své pocity 

4. Stádium rovnováhy: dochází ke sniţování úzkosti a deprese. Rodiče začínají 

přijímat situaci a také roste jejich snaha starat se o dítě a aktivně se podílet na jeho 

léčbě. Toto období trvá obvykle několik týdnů aţ měsíců, ale adaptace nebývá úplná, 

s novými stresy a vývojovými krizemi dochází k opakovaným emočním výkyvům 

5. Stádium reorganizace: situace je zde rodiči přijímána, rodiče se vyrovnávají 

s faktem nemoci a zaměřují se na hledání optimálních cest do budoucna.  Aby rodiče 

byli schopni pečovat o těţce nemocné dítě, vyţaduje to jejich vzájemnou spolupráci.  

Rodiče často musí zvládnout nové specifické interakční dovednosti ve vztahu 

k okolí, dochází ke změnám hodnotové orientace, dosaţení větší moudrosti a 

kvalitnějšího sociálního porozumění, i kdyţ se tato zralost můţe dostavovat 

pozvolna.  

V prvních dvou stádiích většinou rodiče nejsou schopni vnímat podrobnější 

informace o nemoci a moţnostech léčby, po odeznění prvotního šoku je nutné 

informace zopakovat (Krejčířová, 2006).  Jednou z reakcí rodiny, jak uţ je 

naznačeno výše můţe být snaha hledání viníka neúspěchu léčby v lékařských 

postupech, nepřesných informacích. Tomu je nutné předejít. Je zde zapotřebí 

odborná zdatnost a otevřenost zdravotnickému týmu, který pečuje v podstatě o celou 
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rodinu, nejen o dítě. Nemoc se dítěti netají. Jak jsem jiţ uváděla, je to na zváţení 

rodiny, zda chce, aby dítě o své nemoci vědělo. Způsob předání informace dítěti se 

vţdy nejprve konzultuje s rodičem, protoţe rodiče znají své dítě nejlépe. Rodiče se 

rozhodují, jak bude dítěti diagnóza co nejcitlivěji sdělena.  

 Nemoc na rodinu dítěte klade velké nároky a to ne „pouze“ psychické, ale také 

ekonomické. Rodina se můţe snadno dostat do ekonomických problémů. Kontakt se 

sociální pracovníkem a zajištění sociální podpory pro rodinu je součástí komplexní 

péče o takto nemocné děti (Starý, 2001). 

  

8.2 Zdravý sourozenec v rodině 
Pokud jsou v rodině sourozenci nemocného dítěte, kteří jsou zdraví, mohou se 

snadno dostat na vedlejší kolej. Není na ně tolik času. To je logické v prvních 

týdnech a měsících nemoci, ale nesmí to přesáhnout únosnou míru. Je důleţité si 

uvědomit, ţe i zdraví sourozenci mohou proţívat pocity strachu, viny, zármutku, ale i 

ţárlivosti. Rodiče by jejich stavy měli reflektovat a pokusit se je vysvětlováním 

odstranit (Cháňová, 2003). Kübler- Rossová (1995) uvádí, ţe běţná ţárlivost se 

v případě sourozenců onkologicky nemocných můţe stát závaţným problémem. U 

sourozence můţe vůči nemocnému bratru či sestře stoupat negativita, pokud rodiče 

na nemoc reagují nadměrným hýčkáním. Zdraví sourozenci na sebe mohou začít 

upoutávat pozornost. Mohou si začít stěţovat i na psychosomatické obtíţe, aby jim 

někdo věnoval pozornost a oni měli podíl na výhodách, které má nemocný 

sourozenec. Můţe se objevit i přání smrti nemocného sourozence, aby se vše vrátilo 

do normálního běhu. Z toho důvodu začnou mít pocity viny a strachu, kterých si však 

rodiče nevšimnou (Kübler- Rossová,1995). Problematika sourozenců onkologicky 

nemocných dětí by dozajista postačila na celou publikaci a není v rozsahu mé práce 

se jí tady blíţe věnovat. Obecně je ale na místě říct, ţe je důleţité pomáhat rodině 

tak, aby její členové mohli ţít svými vlastními ţivoty. Rodinní příslušníci musí mít 

čas dát se sami do pořádku, mít prostor, aby mohli načerpat energii. Pomoci jim, aby 

nebrali svůj odpočinek jako něco špatného, nebo jako něco, za co se musí cítit vinni 

(Kübler- Ross, 1995).   

  

Nemoc dítěte má dopad na celou rodinu. Členové rodiny se snaţí usnadnit 

dítěti nesnadné období léčby, začínají omezovat své pracovní i společenské aktivity.  

Matka často opouští zaměstnání, aby své nemocné dítěti doprovázela při 
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hospitalizaci. Tím přechází řada úkolů, které zastávala matka na zbylé členy rodiny. 

Jak uţ jsem předznamenala výše, rodičům ubývá finančních prostředků- výdaje za 

cestování do nemocnice, za věci, kterými se snaţí nemocnému dítěti kompenzovat 

obtíţe. Někteří rodiče vyhazují velké peníze za honoráře nejrůznějším léčitelům, 

kteří rodinám slibují zázračný lék (Cháňová, 2003) 

 

Kapitoly, které se týkají leukémie, ukončuji slovy Kübler- Rossové, s kterými 

souhlasím:„Dáme-li dětem možnost všechen jejich žal a obavy otevřeně projevit a 

sdílet s někým blízkým, do budoucna tak můžeme předejít velikému trápení, ušetříme 

je šrámů na duši“ (Kübler- Rossová, str. 78, 1995)  

 

Dále se zmiňuji o občanském sdruţení Haima, které vytvořili pacienti, jejich 

rodiče, přátelé- současní i bývalí.  O své zkušenosti s Haimou vypraví i většina lidí, 

se kterými jsem měla rozhovor pro mou empirickou část. 

9. Haima 

 Haima vznikla jako neziskové občanské sdruţení v roce 1991 a dnes působí 

jako relativně samostatné skupiny v Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králové, Českých 

Budějovicích a Olomouci. Sídlem Haimy je Klinika dětské hematologie a onkologie 

FN Motol v Praze 5. Její hlavní činností je usnadňování ţivota všem hematologicky 

nemocným. Za pobytu v nemocnici pořádá nejrůznější akce a to nejen k pobavení 

pacientů, ale i k zabezpečení potřebných léčebných prostředků a nadstandardní péče. 

Haima se však stará i o pacienty, kteří jsou doma nebo o pacienty bývalé, kteří jiţ 

s léčbou skončili. Kaţdý rok organizuje rekondiční pobyty pro děti- obvykle zimní i 

letní, kam mohou jet i pacienti, kteří uţívají léky, jejichţ rodiče mají strach vydat se 

s nimi na dovolenou sami. Akce Haimy jsou velice oblíbené, protoţe se zde setkávají 

ti, kteří sami proţili leukémii a mají si hodně co říct, protoţe jejich vrstevníci jim 

mnohdy nerozumí a ani rozumět nemohou (Ptoszková, 2008). 

 Haima mimo jiné zřídila a sponzorsky hradí místo klinického psychologa na 

oddělení hematologie. Místo psychologa zde zastává PhDr. Věra Reichlová, která je 

mimo jiné i místopředsedkyní Haimy. Rozhovor s ní o Haimě, ale nejen o ní je 

součástí přílohy (příloha P3.3).  
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10. Souvislosti k empirické části práce  
Jelikoţ skupina respondentů, se kterými jsem provedla rozhovory v empirické 

části mé práce, sice prodělala onemocnění v dětském věku, nicméně v současnosti se 

pohybují v pásmu mladé dospělosti. Proto dále předkládám stručnou charakteristiku 

tohoto vývojového období. Nejedná se o podrobný výklad tohoto vývojového stádia, 

protoţe to není předmětem mé práce. Kapitolu zařazuji pro uvedení souvislostí. Dále 

odkazuji na učebnice vývojové psychologie především od Vágnerové (2007).  

10.1 Mladá dospělost 
Vágnerová (2007) uvádí, ţe mladá dospělost se pohybuje v období od 20 do 

40 let. Další autoři, jako například Říčan (2006) či Langmaier a Krejčířová (2006) 

zahrnují pod časnou dospělost věk od 20 do 30 let.  Říčan (2006) upozorňuje, ţe 

dříve z učebnic vývojové psychologie byla raná a střední dospělost vynechávána. 

„Srovnáme-li totiž životní cesty různých lidí po dvacátém roce, je nám hned zřejmá 

velká rozmanitost.“(Říčan, 2004, str. 229).  Jako příčinu této rozmanitosti Říčan 

(2004) uvádí především ten fakt, ţe biologický vývoj probíhá po dvacátém roce 

pomaleji. Dále dle Říčana (2006) v tomto období slábne vliv společnosti na vývoj 

jedince- objevují se zde rozmanitější moţnosti vzdělávání či pracovního uplatnění. 

 Dle Vágnerové (2007) v tomto období dochází k rozvoji způsobu uţívání 

kognitivních kompetencí, ke stabilizaci emočního proţívání, ale také k posunu 

v oblasti sebepojetí. Langmaier a Krejčířová (2006) povaţují období časné dospělosti 

za dobu, kdy kdy se upevňuje identita člověka, kdy se mladý dospělý identifikuje 

s rolí dospělého, upřesňuje si své osobní cíle. Dále je specifičnost tohoto období dle 

Langmaiera a Krejčířové (2006) v hledání partnera, počáteční nezávislosti na 

rodičích, zakládání vlastní rodiny, ale také ve volbě povolání a postupného získávání 

odpovědnosti v profesi. Říčan (2006) pojímá období mladé dospělosti coby dobu 

velkých nadějí, optimistického budování a energetického aţ nadšeného ţivotního 

rozběhu. „Člověk věří ve své schopnosti a ve své štěstí, je přesvědčen, že se na 

všechny problémy najde racionální recept- záleží na dobré víře a snaze“ (Říčan, 

2006, str. 231). 

 Vágnerová (2007) upozorňuje, ţe předpokladem přijatelného rozvoje není 

pouze biologické zrání, které v tomto období nemá příliš velký význam, ale spíše 

získané zkušenosti. „Zkušenosti ovlivňují všechny složky psychiky: kognitivní 

kompetence, emoční projevy, osobnostní vlastnosti, ale také celkové pojetí“. 

(Vágnerová, 2007, str. 12) 
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 Říčan (2006) uvádí, ţe v tomto období má před sebou jedinec perspektivu 

vzestupu. Tuto perspektivu pak pojímá jako subjektivně nekonečnou. Tedy je pro něj 

naprosto nepředstavitelná představa vlastního staří- smrti. 

 

Empirická část mé práce se také vztahuje ke vzpomínkám na letální 

onemocnění, dále zařazuji kapitolu, která se zabývá pamětí. Tato kapitola je dle 

mého názoru adekvátní, protoţe mí respondenti vypráví o zkušenosti s letálním 

onemocněním jiţ s větším časovým odstupem. Tedy vliv zapomínání, zkreslení 

vzpomínek, je zde zřejmý. Opět se nejedná o vyčerpávající výklad. Jde mi pouze o 

uvedení do problematiky k dokreslení kontextu. 

 

10. 2 Paměť 

 Dle Plhákové (2007) se většina autorů přiklání k dělení dlouhodobé paměti na 

explicitní a implicitní. Základní rozdílem mezi těmito dvěma typy paměti je dle 

Plhákové (2007) faktor vědomí. „Údaje, které ukládáme do explicitní paměti, musí 

projít vědomím.  Vštěpování informací do implicitní paměti může naproti tomu 

probíhat bez účasti vědomí.“ (Plháková, 2007, str. 205). Pro potřebu mé práce se 

budu dále zabývat explicitní pamětí. 

10.1.2 Explicitní paměť 

 Dle Vavrdy (2005) explicitní paměť naplňuje naše představy o tom, co je to 

paměť. Při vybavování informací z explicitní paměti je charakteristický pocit 

vzpomínání- „Já si vzpomínám“. Explicitní paměť lze dále dle Plhákové (2007) 

rozlišit na dva relativně nezávisle subsystémy- paměť epizodickou a sémantickou. 

Sémantická paměť dle Vavrdy (2005) obsahuje věcné údaje. Epizodická paměť pak 

dle Tulvinga slouţí „k uchování a vybavení si událostí nebo příhod, které jsou 

prostorově umístěny, časově datovány a subjektivně prožívány“ (Tulving in 

Plháková, 2007, str. 205).  Vavrda (2005) uţívá k sémantické paměti jako 

synonymum paměť autobiografickou. Plháková (2007) uvádí, ţe autobiografická 

paměť je součástí sémantické paměti. 

10. 2.2 Autobiografická paměť 

 Dle Plhákové (2007) v autobiografické paměti uchováváme především 

vzpomínky na různé osobní záţitky, které se odehrály v nejrůznějších časových 
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obdobích našeho ţivota. Vavrda upozorňuje (2005), ţe z hlediska autobiografické 

paměti je nezbytné vědomí sebe. 

 „Frontální laloky vykonávající integrativní, exekutivní a sociálně 

konstruktivní funkci vzpomínání self mohou bezprostředně ovlivnit podobu 

autobiografických vzpomínek a životních příběhů. To umožňuje celoživotní proměnu 

vzpomínek.“ (Vavrda, 2005, str. 31).  

 Vavrda (2005) uvádí, ţe reaktivace vzpomínky při vzpomínání umoţňuje to, 

ţe je vzpomínka opětovně uloţena v pozměněné podobě. „Rozhodující totiž je, jaké 

aspekty reprezentace byly aktivovány, jinými slovy co si jedinec při vzpomínání 

připomenul a co ne. V průběhu řady vyprávění (reaktivování) určité vzpomínky může 

dojít, zejména při aktivní participaci posluchače, k postupné zásadní proměně 

vzpomínky.“ (Vavrda, 2005, str. 31).  

 Vavrda (2005) dále uvádí, ţe výskyt traumatu můţe autobiografickou paměť 

narušit. Tímto odkazuji na kapitolu Paměť a trauma (Vavrda, 2005). 
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EMPIRICKÁ ČÁST: 

 

11. Historie šetření 
 Ještě neţ přistoupím k samotné prezentaci designu mého šetření, tzn. k mým 

výzkumným otázkám, cílům, představení mého vzorku respondentů, apod., chtěla 

bych zde zmapovat historii mé výzkumné sondy.  Záměrně neuţívám termínu 

výzkum, který by dle mého názoru při takto malém souboru nebyl adekvátní. 

 Celkově shromaţďování dat pro mou bakalářskou práci bylo problematické a 

to zejména v případě skupiny respondentů, kteří prodělali onkologické onemocnění. 

Kontakty na zmíněnou skupinu respondentů jsem získala od PhDr. Věry Reichlové, 

která působí jako klinická psycholoţka na hematoonkologickém oddělení v Motolské 

nemocnici. Bohuţel jsem od paní doktorky dostala kontakty pouze na chlapce. 

Kontakty na 2 dívky, které jsou v mém šetření zahrnuty, jsem sehnala přes chlapce, 

se kterými jsem dělala rozhovory. Za jednou dívkou jsem jela pro rozhovor do Brna. 

Zde jsem také navštívila Fakultní nemocnici Brno, ve které mi poskytla rozhovor 

Mgr. Libuše Kalvodová, která působí jako klinická psycholoţka na zdejší interní 

hematoonkologické klinice a zároveň je členkou psychoonkologické sekce České 

onkologické společnosti (viz. příloha: P3.2). Dále jsem také dělala rozhovor s MUDr. 

Zdeňkem Ráčilem, který působí taktéţ na hematoonkolické klinice v Brně (viz. 

příloha: P3.1). Za Prahu jsem dělala rozhovor s výše zmíněnou Věrou Reichlovou, 

která hovořila o jednotlivých respondentech, kteří byli předmětem mého šetření (viz. 

příloha: P3.3). Do zpracování dat jsem tyto sesbírané rozhovory nezahrnula, nicméně 

jsou součástí přílohy mé práce. Tyto rozhovory povaţuji za důleţité a věcné, protoţe 

přinášejí pohled na nemoc, smrt a ţivot od odborníků, kteří se o onkologicky 

nemocné starají. Zároveň by mohlo být zajímavé pro mé budoucí šetření srovnat 

jejich pohledy na smrt s pohledy lidí, kteří s takto nemocnými do styku běţně 

nepřicházejí.  

 Co se týče respondentů, které jsem do analýzy dat zahrnula, jak uţ jsem 

uvedla výše, bylo problematické je shánět. Rozhovory s nimi trvaly v rozmezí půl 

hodiny aţ dvou hodin. Do rozborů rozhovorů jsem nezahrnula jejich celá vyprávění. 

Některé rozhovory jsou součástí přílohy, protoţe jsem toho názoru, ţe jejich 

zkušenosti, pocity, myšlenky, které mi byli ochotni vypovědět o jejich onemocnění, 

ale nejen o něm, jsou na mé práci to nejhodnotnější a nejcennější. Co se týče 
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kontrolní skupiny, vybírala jsem ve velké většině z řad mých známých. Jako 

spojovací článek jsem volila věk a vzdělání. Jsem si vědoma toho, ţe zde hrají roli i 

jiné faktory, například: víra, rodinné zázemí, apod., nicméně srovnání na takové 

úrovni by pro mou bakalářskou práci bylo značně problematické.  

 Uvědomuji si, ţe můj vzorek respondentů není rozsáhlý a jelikoţ se jedná o 

šetření kvalitativního rázu, nemám ambice na zobecňování mnou sesbíraných dat. Na 

druhou stranu se domnívám, ţe tyto rozhovory jsou velmi přínosné, přinášejí 

zajímavé zkušenosti, poznatky lidí, kteří prošli letálním onemocněním. Tyto 

rozhovory také ukazují, ţe kaţdý se ke své nemoci zkrátka staví svým vlastním 

osobitým způsobem. Ale i v takto osobitých způsobech lze spatřit spojovací články, 

které jsou těmto lidem společné. I proto bych ráda do budoucna ve shromaţďování 

těchto rozhovorů pokračovala, abych zjistila, o které aspekty se jedná. Smysluplnost 

je zde myslím patrná. Zkušenosti těchto lidí by mohly přinést nové podněty ke 

zkvalitnění péče o podobně nemocné pacienty.  

12. Výzkumné otázky a cíle 

Výzkumné cíle: 

1. Předloţit zkušenosti lidí, kteří prošli letálním onemocněním (tzn. leukémie, 

popřípadě jiný druh rakoviny). 

2. Zjistit názory lidí, kteří prošli letálním onemocněním na smrt, ţivot, nemoc, apod. 

3. Porovnat pojetí smrti lidí, kteří prošli letálním onemocněním s lidmi, kteří 

takovým onemocněním neprošli. 

4. Zaznamenat rozdíly v hodnotové orientaci, v pojímání ţivota a ve smyslu ţivota 

lidí, kteří prošli letálním onemocněním s lidmi, kteří tímto onemocněním neprošli. 

Výzkumné otázky: 

1. Nacházejí se odlišnosti v pojetí smrti mezi lidmi, kteří prodělali letální 

onemocnění a lidmi, kteří ho neprodělali?  

2. Nacházejí se odlišnosti v hodnotové orientaci, v pohledu na svět a v pohledu na 

nemoc mezi lidmi, kteří prodělali letální onemocnění a lidmi, kteří ho neprodělali? 

3. Pokud se mezi těmito dvěma skupinami respondentů nacházejí ještě jiné 

odlišnosti, jaké? 
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13. Design šetření 

 Ve svém šetření jsem se zaměřila na dvě skupiny respondentů. 

1. skupina: výzkumná skupina 

 Tato skupina je definovaná, jako skupina lidí, kteří prodělali letální 

onemocnění. 

2. skupina: kontrolní skupina 

Tato skupina je definovaná jako skupina lidí, kteří neprodělali letální 

onemocnění. 

13.1 Respondenti mého šetření: 

počet: Celkově jsem do mého šetření zahrnula 14 respondentů, 7 respondentů 

z první skupiny a 7 respondentů ze skupiny druhé. Respondenty jsem k sobě 

přiřazovala na základě věku a vzdělání. 

věk: Respondenti se pohybují na škále od 18 let do 33 let. Věkovou škálu jsem 

předem neměla stanovenou. 

pohlaví: Je zde zahrnuto 10 chlapců/muţů a 4 dívky/ ţeny. 

(pozn.: Uvědomuji si nerovnoměrné rozloţení z hlediska pohlaví, nicméně shánění 

dívek, které prodělaly letální onemocnění, bylo značně problematičtější, neţ shánění 

chlapců. Dle Cháňové (2003) je leukémie častějším onemocněním u chlapců). 

13. 2 Metody sběru dat: 

 Šetření se skládalo celkově ze dvou částí: 

1. Polostrukturovaný rozhovor 

2. Dotazníkové šetření 

 

1. Polostrukturovaný rozhovor: 

Délka rozhovorů:  

Rozhovory, které jsem s respondenty prováděla, měly různou délku. Lze říct, 

ţe nejkratší trval půl hodiny, nejdelší pak 2 hodiny. Do celkového času rozhovoru 

jsem cíleně nezasahovala. Nechala jsem rozhovor plynout podle osobního nastavení 

kaţdého respondenta.  Někdo se rozpovídal méně, někdo více. 
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Místo, kde rozhovor probíhal: 

 V převáţné části rozhovory probíhaly v kavárnách ve velké míře dle volby 

respondenta. 

Etické hledisko: 

 Jelikoţ tématika smrti, onemocnění a úmrtí je velmi citlivá, kaţdého 

respondenta jsem informovala o moţnosti a právu neodpovídat, popřípadě rozhovor 

přerušit, kdyby mu bylo cokoliv nepříjemné.  

Otázky do rozhovoru: 

Připravila jsem si dva typy otázek pro skupinu výzkumnou a kontrolní. Tyto 

dva typy otázek jsem volně variovala a nedrţela jsem se striktně formulací. Poté 

jsem stanovila 5 základních otázek, které byly pro obě skupiny stejné, a na základě 

kterých lze obě skupiny porovnat. U těchto 5 ti otázek jsem se drţela striktně 

formulací. 

 

Otázky pro skupinu 1: 

(pozn.: U zvolených okruhů uvádím vţdy smysl, který mě vedl k poloţení 

předloţených otázek. Dále také reflektuji problematičnost některých otázek) 

 

1. okruh otázek: Uvedení do začátku onemocnění 

„Vy jste prodělal/a leukémii, kdy poprvé jste pocítil/a, že s Vaším zdravím není 

něco v pořádku?“ 

smysl této otázky: V této otázce se ptám na počáteční zdravotní problémy. Snaţím se 

tak respondenta uvést do období, kdy onemocnění začalo. Zároveň očekávám, ţe 

respondent také uvede, jaký byl jeho zdravotní stav před onemocněním leukémie 

(například: „Já jsem měl vţdycky pouze běţné choroby, byl jsem zdravý, apod.). 

 

2. okruh otázek: Otázky týkající se sdělení a porozumění diagnóze 

„Kdo Vám sdělil diagnózu?“ „Rozuměl/a jste tomu?“ „Kdo byl s Vámi?“ „Jak jste 

se cítil/a?“  „Věděl/a jste, co leukémie znamená?“ 

smysl těchto otázek: U této otázky zjišťuji, zda respondent věděl ihned, ţe se jedná o 

leukémii, popřípadě zda mu diagnóza byla zamlčena. Dále zde mapuji, kdo 

s respondentem byl. Také je pro mě důleţité, zda respondent věděl, ţe je leukémie 

smrtelné onemocnění, popřípadě, kdy a jak se to dozvěděl. 

problematika formulace: Problematicky se ukázala formulace otázky „Věděl jste, co 

leukémie znamená?“. V této otázce mi šlo o to, zda si respondent uvědomoval, ţe se 
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jedná o smrtelné onemocnění. Často však tato otázka evokovala reakce typu: 

„Přesnou definici jsem nevěděl“. „Věděl jsem pouze, ţe se jedná o poruchu krvinek“ 

apod. 

 

3. okruh otázek: Otázky týkající se hospitalizace 

„Jak jste prožíval/a první hospitalizaci?“ „Kdo byl s Vámi na pokoji?“ „Co Vám 

pomáhalo?“ „Jaký byl zdravotní personál?“ „Našel/a jste si v nemocnici přátelé?“ 

 smysl těchto otázek: Zde se pokouším zjistit, jaký byl průběh hospitalizace. Co 

respondentům v jejich onemocnění pomáhalo. V této oblasti jsem pokládala hodně 

otázky na časovou osu („ Jak dlouho jste byl/byla hospitalizován/a?“ „Po jaké době 

jste šel /šla domů?“ „Kolik Vám bylo let?“apod.) těmito otázkami jsem se snaţila 

navodit uspořádanost vyprávění. Zároveň záměrem těchto dotazů na časovou osu 

bylo, aby se respondentům vybavily i další souvislosti.  

 

4. okruh otázek: Otázky týkající se obav v léčbě, smrti na oddělení 

„Myslel/a jste na to, že se léčba nezdaří?“ „Měl/a jste strach z transplantace kostní 

dřeně?“ „Stalo se, že se v průběhu Vaší hospitalizace někdo nevyléčil? Že někdo 

zemřel?“ 

smysl těchto otázek: Zde se zaměřuji na to, zda se respondent bál smrti, zda myslel 

na to, ţe by mohl zemřít. Popřípadě, zda se u něj objevily obavy i z něčeho jiného. 

Dále mě zde zajímá zkušenost se smrtí na oddělení.   

problematika formulace: Za problematickou povaţuji otázku: „Myslel jste na to, ţe 

se léčba nezdaří?“. V této otázce jsem myslela, tím „nezdaří“, ţe by nemoc mohla 

skončit smrtí. Někteří respondenti si však tento termín explicitně se smrtí nespojili. 

 

5. okruh otázek: Otázky týkající se okolí 

„Navštěvovali Vás v nemocnici kamarádi?“ „Jak prožívala Vaše onemocnění 

rodina?“ 

smysl otázek: Těmito otázkami jsem se zaměřovala na sociální kontakty v době 

onemocnění. Zároveň jsem se zde zajímala i o oporu v době nemoci, o vztahy, které 

jedinec měl. 
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6. okruh otázek: Otázky týkající se změn po propuštění z nemocnice 

„Jak jste prožíval/a návrat zpět z nemocnice?“ „Cítil/a jste, že se u Vás doma- 

v rodině něco změnilo?“ „Jaký byl návrat zpět do školy?“ „Myslíte, že nemoc 

změnila Vás samotného/samotnou?“ 

smysl těchto otázek: Zde zjišťuji, zda jedinec po onemocnění pocítil nějaké změny. 

Za důleţitou povaţuji otázku, která se týká osobní změny- jestli nějaká byla, zda ji 

reflektuje, zda ji povaţuje za změnu nebo přirozený vývoj.  

 

 Otázky pro skupinu 2: 

1. okruh otázek: Otázky týkající se vlastního onemocnění 

„Byl/a jste někdy nemocný/á?“ „Jak jste nemoc zvládal/a?“ „Co Vám v nemoci 

pomáhalo?“ „Byl/a jste někdy hospitalizovaný/á?“ „Dostal/a jste se někdy do 

situace, kdy jste byl ohrožený/á na životě?“ 

smysl otázek: Zde zjišťuji, jak velkou má respondent zkušenost se svým vlastním 

onemocněním, s nemocnicí apod. Zároveň mě zajímá, zda někdy pocítil strach o svůj 

ţivot, zda se někdy dostal do situace, ve které by se cítil ohroţený na ţivotě. Tato 

otázka je zde proto, ţe leukémii povaţuji za situaci, kdy je jedinec ohroţený na 

ţivotě, proto se snaţím zjistit, zda se respondenti z druhé skupiny dostali do situace 

podobné. 

 

2. okruh otázek: Otázky týkající se zkušeností s letálním onemocněním 

„Byl někdy někdo ve Vašem okolí vážně nemocný?“ „Přemýšlel/a jste někdy o 

lidech, kteří mají rakovinu a podobná vážná onemocnění?“ „Přemýšlel/a jste 

někdy nad tím, že by se to přihodilo Vám, že byste vážně onemocněl/a?“ 

smysl otázek: Zde se zaměřuji na to, jak velkou má respondent zkušenost s letálním 

onemocněním, popřípadě jestli on sám někdy měl strach, ţe by onemocněl. Zajímá 

mě, kolik o této problematice ví, zda nad tím přemýšlel či přemýšlí. 

 

3. okruh otázek: Otázky týkající se zkušenosti se smrtí  

„Zemřel Vám někdy někdo blízký?“ „Jak jste se s jeho smrtí vyrovnával/a?“  „Co 

Vám pomohlo se s tím smířit?“  

smysl otázek: Zde se ptám na zkušenost se smrtí, která by mohla ovlivnit to, jak 

respondent pojímá smrt. Tyto otázky jsem kladla ve většině případů i respondentům 

z první skupiny. U druhé skupiny byla převáţná část rozhovoru o smrti a vyrovnání 

se s ní. Tedy více jsem zde hovořila o zkušenosti se smrtí. V první skupině byla zase 
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větší část rozhovoru o zkušenosti s vlastním letálním onemocněním. Zároveň jsem 

však také zjišťovala zkušenost se smrtí ze svého okolí, ne však v tak velké míře jako 

u 2. skupiny. 

 

Společné otázky pro skupinu 1. a 2.: 

1.  Co pro Vás znamená ţivot? 

smysl otázky: Zde zjišťuji hodnotovou orientaci jedince, zda se v jeho pojímání a 

přístupu k ţivotu promítá vliv letálního onemocnění. Zajímá mě, zda se projeví 

rozdíly mezi oběma skupinami, a jak velké. 

 

2. Co pro Vás znamená smrt? 

smysl otázky: Tato otázka je stěţejní. Měla by představovat pojetí smrti dotázaného 

respondenta. Zajímá mě i reakce respondenta na tuto otázku, jestli se u něj objeví 

například úhybové reakce. Zda si otázku vztáhne ke své osobě a smrtelnosti nebo ji 

uchopí spíše obecně. 

 

3. V co věříte? 

 smysl otázky: Zde mi jde o otázku víry. Zda je respondent věřící, popřípadě v co 

věří. Ale také se zde objevuje respondentův přístup k ţivotu, jeho názory, to co je pro 

něj důleţité. 

 

4. Co Vám dává v ţivotě smysl? 

smysl otázky: Tato otázka je opět zaměřená především na hodnotovou orientaci 

jedince. Zda se do jeho smyslu projevil vliv nemoci nebo ne.  

 

5. Mohl/a byste říct nějaký vzkaz pro lidi, kteří bojují s váţným onemocněním- 

například rakovinou, leukémií, apod.? 

smysl této otázky: Tuto otázku jsem pokládala ze dvou důvodů. Jako první jsem tyto 

vzkazy sbírala proto, aby byly předány na oddělení v nemocnicích pro lidi, kteří jsou 

váţně nemocní. Dalším důvodem je zajímavost srovnání toho, co vzkazují lidé, kteří 

s takovým onemocněním mají osobní zkušenost, a co vzkazují ti, kteří nikdy nic 

takového nepoznali a nemají představu o tom, co to znamená být takto váţně 

nemocen. 
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2. Dotazníkové šetření 

 Metodu jsem zvolila z toho důvodu, ţe mě zajímalo, zda se v dotazníku 

projeví to, co vyplývalo z vyprávění. Respondenti dostali dotazníky cca měsíc po 

rozhovoru. Dotazník byl pro obě skupiny stejný. Zvolila jsem typ asociačního 

dotazníku (viz příloha P4.). Okruhy, které byly v dotazníku uvedeny, jsou 

následující: 

1. Sociální oblast- osoby: Rodina, kamarádi, zdravotnický personál 

2. Sociální oblast- místo: Domov, škola (popřípadě práce), nemocnice 

3. Zdraví vs. nemoc 

4. Ţivot vs. smrt  

5. Sebevraţda vs. úmrtí 

6. Minulost vs. přítomnost vs. budoucnost 

Tematicky se jedná o 6 okruhů. Poloţky byly v dotazníku uvedeny 

samostatně. Celkově se jednalo o 15 poloţek. Instrukce pro vyplnění zněla: „Prosím 

pište jen to, co Vás opravdu napadá. Odpovědi stačí heslovitě. Pokud Vám bude 

nějaká část dotazníku nepříjemná- samozřejmě odpovídat nemusíte.“. 

14. Zpracování dat 

 V této části předkládám základní rozdíly, které se v rozhovorech mezi 

jednotlivými respondenty ze skupiny 1 a 2 objevily. 

 

(pozn.: U některých respondentů uvádím odkaz na přílohu, kde je celý přepis 

rozhovorů, popřípadě některých odpovědí. Bohuţel z hlediska rozsahu práce nebylo 

moţné uveřejnit všechny rozhovory či dotazníkové odpovědi. V případě zájmu jsou 

k dispozici u autorky práce. O jednotlivých respondentech ze skupiny 1 hovořila 

PhDr. Věra Reichlová. Celý přepis rozhovoru je uveden v příloze P3.3).    

 

14. 1 Veronika a Magdaléna  

(pozn. celý přepis rozhovoru s Veronikou je uveden v příloze P1.1, odpovědi 

z dotazníků obou respondentek jsou součástí přílohy P6.)  

důvod srovnání: 

Oběma respondentkám je 18 let. Veronika i Magdaléna jsou studentkami 

střední školy. Veronika prodělala letální onemocnění- leukémii naposledy před třemi 
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lety. Magdaléna letálním onemocněním neprošla. Tímto obě splňují podmínky pro 

zařazení do první a druhé skupiny. 

 

Porovnání rozhovorů: Veronika a Magdaléna 

 V rozhovorech s Magdou a Veronikou je patrná jejich naprosto odlišná 

hodnotová orientace. Jako ústřední hodnoty v ţivotě Veroniky vidím její rodinu a 

zdraví. To jsou dva motivy, které se v našem rozhovoru opakovaly velice často. Pro 

Verču je rodina naprostým základem. Zároveň do budoucna si přeje, aby se jí nemoc 

nevrátila, aby leukémii neměly i její děti. Myslím si, ţe celkově hodnotová orientace 

Veroniky je jejím onemocněním ovlivněna. Sama řekla, ţe je jiná neţ její vrstevníci, 

ţe se cítí starší, a také ţe si váţí více ţivota. 

 Jako ústřední motivy v Magdině ţivotě vidím vzdělání, poznání, ale také 

hledání štěstí a lásky. Jsem toho názoru, ţe její pojetí hodnot odpovídá věkové 

skupině 18- ti let. 

Pojetí smrti: Veronika si otázku vztáhla více na sebe a vlastní smrtelnost. Smrt 

chápe jako přirozenost. Smrti se nebojí. V podstatě tvrdí, ţe nad smrtí nikdy 

nepřemýšlela, i kdyţ v rozhovoru přiznala, ţe byly momenty v průběhu nemoci, kdy 

ji napadlo, ţe by se nevyléčila. Verča se bojí více toho, ţe by se jí nemoc vrátila neţ 

toho, ţe by sama zemřela. V celém rozhovoru je patrný Veroničin strach z toho, ţe 

by se jí onemocnění mohlo vrátit, coţ je samozřejmě přirozené. Zároveň při dotazu 

na smrt Verča odpověděla, ţe se smrti nebojí, ale bojí se návratu nemoci. Tím se 

domnívám, ţe zkušenost s léčbou pro Veroniku byla těţká. Představa, ţe by se znovu 

léčila, je pro ni negativnější neţ představa smrti.  

Porovnání dotazníků: Veronika a Magdaléna 

 Zde se objevují rozdíly v poloţkách: zdravotnický personál, nemocnice, 

zdraví, nemoc, ţivot, sebevraţda. 

V dotaznících se potvrzují mé domněnky z porovnaných rozhovorů. Pro 

Veroniku znamená ţivot- zdraví, rodinu a kamarády. Zdraví je pro ni nejdůleţitější 

věcí na světě.  Myslím, ţe dotazník její hodnotovou orientaci, o které píši výše, 

potvrzuje. Zároveň sebevraţdu shledává jako ubohost. To potvrzují její slova, ţe si 

váţí ţivota. Zároveň se zde objevuje i její negativní postoj k nemoci, kterou pojímá 

jako zlou věc. Nemocnice v ní naopak vyvolává strach.  Rovněţ zdravotnický 

personál jsou pro ni lidé, kteří jí zachránili ţivot. Zde je evidentní to, jak je svou 
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zkušeností s nemocí ovlivněna. Zároveň smrt zde pojímá jako normální věc. Coţ mi 

potvrzuje domněnku, ţe své onemocnění, které prodělala, si se smrtí přímo 

nespojuje. Představa onemocnění je pro ni horší neţ představa smrti. Větší strach v ní 

vyvolává moţnost nového relapsu neţ smrt samotná. 

 Magdina asociace k nemoci jsou léky a výzkum. To odráţí naprosto odlišné 

pojetí od Veroniky. Odráţí se zde zkušenosti obou z nich. Magda, jak uvedla 

v rozhovoru, se zajímá o rakovinu spíše z medicínského hlediska. Ráda by se jednou 

podílela na výzkumu léku. Odráţí se zde její orientace na vzdělání a poznání stejně 

jako v rozhovoru. Zároveň Magdaléna má naprosto odlišnou asociaci k pojmu 

sebevraţda neţ Verča. Magda to vidí tak, ţe na moţnost sebevraţdy kaţdý pomyslí, 

ale jen někdo ji vykoná. Ptá se, zda je to slaboch nebo naopak. Pro Magdalénu 

sebevraţda představuje spíše moţnost. Pro Veroniku je to spíše něco 

nepředstavitelného. To usuzuji i z toho, jak pojímá ţivot, jak si váţí svého zdraví. 

Odlišné je i Magdino pojetí ţivota. Pro Magdu je ţivot voda a radost. Pro Verču 

zdraví, rodina a kamarádi. Zde je myslím rozdílnost zřejmá.  Výrazné odlišnosti 

v pojetí smrti nevidím. Větší rozdíly spatřuji v pojetí nemoci, nemocnice a 

zdravotního personálu. 

závěry: Veronika a Magdaléna 

1. Objevují se zde rozdíly v hodnotové orientaci obou respondentek. 

2. Rozdíly jsou patrné i v pohledu na nemoc a ţivot. 

3. Objevuje se rozdílná odpověď na otázku o smrti: Pro obě dívky znamená smrt 

přirozenost, nicméně Veronika si otázku vztahuje více ke své osobě, ke zkušenosti 

s nemocí, ač uvádí, ţe ji v nemoci nenapadlo, ţe by mohla zemřít. Veroničina 

reakce na otázku smrti je dle mého názoru ovlivněna její zkušeností s nemocí. 

4. Odlišný názor na sebevraţdu (ubohost vs. moţnost). 

5. V pojetí smrti neshledávám výrazné rozdíly. 

14. 2 Katka a Míša: 

(pozn.: Celý přepis rozhovoru s Míšou je součástí přílohy P2.1. Přesné znění 

odpovědí na společné otázky pro skupinu 1 a 2 je uvedeno v příloze P5.1.) 

důvod srovnání: 

Oběma respondentkám je 22 let. Zároveň studují vysokou školu. Katka studuje 

chemii v Brně a Míša studuje biochemii v Praze. Katka prodělala letální 
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onemocnění- leukémii naposledy před čtyřmi lety. Míša letálním onemocněním 

neprošla. Tímto obě splňují podmínky pro zařazení do skupiny 1. a 2. 

 

Porovnání rozhovorů: Katka a Míša 

Mezi Katkou a Míšou se objevil rozdíl v otázce víry. Katka je silně věřící, 

Míša ne. Objevuje se zde rozdíl v tom smyslu, ţe pro Katku je ţivot dar. Celkově 

mezi oběma nevidím zásadní rozdíly. Obě dvě k ţivotu přistupují s úctou a váţností. 

Obě jsou toho názoru, ţe vše co se na světě děje má smysl. Ani jedna z nich na 

náhody nevěří. 

 

Pojetí smrti: U obou dívek se objevily dvě naprosto diametrálně odlišné zkušenosti. 

Obě zkušenosti povaţuji za natolik silné, ţe mohly mít na jejich pojímání smrti 

zásadní vliv. Katka prodělala dvakrát leukémii. Je si moc dobře vědoma toho, ţe byla 

ohroţená na ţivotě. To potvrzuje například její věta „Mě přivezli za pět minut 

dvanáct, to byla poslední chvilička“. Míše před třemi lety zemřel otec. Domnívám 

se, ţe to pro ni byl neskutečný šok a tuto domněnku podkládám tím, ţe po jeho smrti 

viděla mrtvoly. Obě dívky proţily takto silné zkušenosti. Obě dívky však také tvrdí, 

ţe jsou s nimi smířené, vyrovnané. Objevuje se zde rozdíl v odpovědích na otázku 

„Co pro Tebe znamená smrt?“. Míša popisuje spíše takové obecné pojetí větami 

typu: „představím si tmu, je to vývoj, každý jednou umře apod.“. Katka automaticky 

začala mluvit o sebevraţdě. „nikdy jsem nad tím neuvažovala, že bych někdy 

spáchala sebevraždu- to ne.“. Katka neuvedla svoji představu smrti. Odpověděla, ţe 

nad tím nepřemýšlela a začala de facto hovořit o něčem jiném. Zde vidím jako jednu 

z moţných moţností, ţe se jednalo o obrannou reakci. 

 

Porovnání dotazníků: Katka a Míša 

Rozdíly mezi oběma respondentkami spatřuji v poloţkách: zdravotnický 

personál, nemocnice, zdraví, nemoc, smrt, sebevraţda a přítomnost.  

V poloţkách zdravotnický personál a nemocnice se silně promítá Katčina 

zkušenost z nemoci. I podle délky toho, kolik do těchto kolonek napsala, lze 

usuzovat, ţe jí na těchto poloţkách záleţelo. Překvapující bylo, ţe k nemoci napsala, 

ţe ji nic nenapadá. Zde nelze jistě říct, zda ji opravdu nic nenapadlo, nebo zda se 

jedná o únikovou reakci. Domnívám se, ţe je málo pravděpodobné, ţe po tak velké 

zkušenosti s nemocí by ji nic nenapadlo. V poloţce ţivot se objevuje stejně jako 

v rozhovoru Katčina pojetí ţivota coby daru. Domnívám se, ţe Míši odpověď- láska, 
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sex, voda, pohyb je adekvátnější věku. Rozdíl je patrný i u pojmu smrt. Katka 

stručně odpovídá, ţe je to součást ţivota, nic víc nedodává. Nepřemýšlí nad tím 

hlouběji. Míša se v podstatě zamýšlí nad tím, co pro ni smrt představuje. U poloţky 

sebevraţda Katka napsala nesmyslné. Míša o sebevraţdě smýšlí jako o moţnosti. 

Přemýšlí nad důvody sebevraţdy. Katka sebevraţdu jediným slovem zavrhuje jako 

nesmysl. Poslední rozdíl, na který upozorňuji, je rozdíl v asociacích o přítomnosti. 

Míša s odstupem tvrdí, ţe je to časový úsek. U Katky se opět projevuje její přístup 

k ţivotu, jako k něčemu cennému. 

 

Závěry: Katka a Míša 

1. Nespatřuji výrazné rozdíly v hodnotové orientaci obou dívek- velice se zde 

promítá, ţe jsou obě studentkami vysoké školy. 

2. Odlišnosti spatřuji v pojímání ţivota. Nelze s přesností určit, zda odlišnost 

pramení z toho, ţe je Katka silně věřící či zda se zde odráţí její zkušenost s letálním 

onemocněním. 

3. Objevují se rozdíly v odpovědi na otázku o smrti: Míša odpovídá obecněji- 

představí si tmu apod., oproti tomu Katka si otázku vztahuje na sebevraţdu a vlastní 

smrtelnost. 

4. V celkovém pojetí smrti se rozdíly neprojevily. 

 

14. 3 Lukáš a Tomáš: 

(pozn.: Celý přepis rozhovoru s Lukášem je součástí přílohy P1.2. Odpovědi, které 

oba respondenti vyplnili do dotazníku, jsou součástí přílohy P6.) 

důvod porovnání: 

 Oběma respondentům je 26 let. Tomáš vystudoval vysokou školu, 

pedagogickou fakultu. Lukáš vysokou školu vystudovanou nemá, protoţe maturoval 

kvůli svému onemocnění později, nicméně se chystá na přijímací řízení. Rád by 

studoval fotografování. Lukáš prodělal letální onemocnění před deseti lety, nicméně 

od té doby má přetrvávající zdravotní komplikace. Tomáš letálním onemocněním 

neprošel. Tímto oba splňují podmínky pro zařazení do skupiny 1 a 2. 

 

Porovnání rozhovorů: Lukáš a Tomáš 

 Oba respondenty spojuje nesmírný optimismus. Pro Lukáše je ţivot dar. 

Přistupuje k němu s větší váţností. V celém rozhovoru je patrná jeho zkušenost 
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s nemocí, coţ je logické, protoţe jeho zdravotní komplikace přetrvávají stále. 

V první řadě Lukáš by si přál být v pořádku, chtěl by chodit. Řadu věcí, které měl 

rád a které dělal, kvůli svému současnému zdravotnímu stavu dělat nemůţe. Je 

odkázán na péči svých rodičů. Pobírá invalidní důchod. Pro Lukáše je ţivot štěstí, ţe 

přeţil, ţe ho zachránili. Pro Tomáše je ţivot podle jeho slov „sranda“, coţ je 

samozřejmě řečené s nadsázkou, nicméně i v tom se odráţí jeho odlišný přístup. 

 

 

Pojetí smrti: Při otázce „Co pro Tebe znamená smrt?“ je patrný rozdíl. Tomáš o 

smrti mluví s jistým odstupem. Smrt pro něj představuje nejistotu. Lukáš si otázku na 

smrt vztahuje ke své osobě, své smrtelnosti. Mluví o představě svého vlastního 

pohřbu. Nedokáţe si představit, ţe by teď nebyl. Lukáš o své smrti uvaţoval a také 

stále uvaţuje „Hodně jsem myslel na to, že kdybych zemřel, co by se stalo. To myslím 

i teď.“ 

 

Porovnání dotazníků: Lukáš a Tomáš 

 Rozdílnost odpovědí se vyskytuje v poloţkách: zdravotnický personál, 

nemocnice, zdraví, nemoc, ţivot, smrt, minulost a budoucnost.  

Poloţky nemocnice a nemoc Lukáš vztahuje více ke svému vlastnímu ţivotu, 

osobní zkušenosti. Zdraví je pro Lukáše nejcennější věcí na světě. Pro Tomáše je to 

věc, které by si člověk měl váţit. Další rozdíly jsem zmínila v poloţkách budoucnost 

a minulost. Lukáš odpověděl, ţe minulost bohuţel nemůţe změnit a budoucnost 

nemůţe nikdy naplánovat. Zde je patrný vliv nemoci na časovou osu od minulosti 

k budoucnosti. Jak odpověděl, nemoc je pro něj něco, co mu vzalo deset let 

normálního ţivota. Poslední rozdíl je patrný v poloţce smrt. Pro Lukáše je smrt krutá 

realita. Jeho odpověď „ty jo, nevím“ by mohla znamenat představu ohroţení, leknutí 

se, strachu. Tomáš na otázku odpovídá s větším odstupem. Z jeho odpovědí není 

patrný strach ze smrti. Lukášův pocit ohroţení či strachu z otázky smrti by mohl 

potvrdit i ten fakt, ţe k poloţce úmrtí napsal pouze tři tečky. 

 

Závěry: Lukáš a Tomáš 

1. Objevuje se zde odlišnost v pojetí ţivota. 

2. Rozdíl se objevuje v reakci na otázku o smrti. Lukáš si ji vztahuje ke své vlastní 

smrtelnosti. 
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3. Nelze přesně říct, zda a nakolik měla Lukášovo nemoc vliv na jeho osobní pojetí 

smrti. Lukáš si otázky smrti vztahuje ke své osobě. Přiznává, ţe o své smrti 

přemýšlel, ţe přemýšlel nad svým pohřbem. „Prostě to nejde, abych tady nebyl. 

Musím bojovat.“. Jeho odpovědi jsou odlišné od Tomášových, který odpovídá „Je to 

velká nejistota“. Lze se domnívat, ţe Lukáš nad smrtí v souvislosti se svým 

onemocněním přemýšlel. Domnívám se, ţe má ze smrti strach, i kdyţ to explicitně 

nevyslovil.  

14. 4 Zbyněk a Jaroslav 

(pozn.: Přesná citace odpovědí obou respondentů na otázky pro skupinu 1 a 2, je 

součástí přílohy P5.2)  

důvod srovnání: 

Oběma respondentům je 24 let, jsou studenty vysoké školy. Dalším důvodem 

srovnávání Jaroslava a Zbyňka je také jejich zkušenost s vírou. Dříve byli silně 

věřící. V obou případech se však jejich vztah k víře proměnil. Zbyněk prodělal letální 

onemocnění- leukémii naposledy před jedenácti lety. Jaroslav letálním onemocněním 

neprošel. Tímto oba splňují podmínky pro zařazení do skupiny 1 a 2. 

 

Porovnání rozhovorů: Zbyněk a Jaroslav 

 Jak u Jardy, tak u Zbyňka je velice patrné, ţe jsou především studenty. 

Jaroslav ve svých odpovědích ukazuje spíše filosofický pohled. U obou se velice 

projevuje vliv výchovy. Zbyněk se od své zkušenosti s nemocí „odřízl“, coţ 

dokazuje i jeho vyprávění o tom, ţe nikdo z jeho současných přátel, které si našel na 

vysoké škole, neví, ţe leukémii prodělal. V rozhovoru se Zbyňkem se objevuje často 

slovo bojovat. Myslím, ţe to definuje jeho postoj ke zkušenosti s leukémií, který mu 

byl dán v rodině „Rodiče mě nikdy nešetřili. Byl jsem naučený nikdy nic nevzdávat 

nebo takhle. Taťka nás vzal na běžky a prostě neexistovalo v půlce kopce přestat. On 

řekl, půjdeš nahoru, a šel jsem nahoru. Řekl jsem si, že se z toho prostě dostanu a 

nepřemýšlel jsem nad tím, že bych to nezvládl.“ 

 Nevidím mezi oběma respondenty zásadní rozdíly v jejich hodnotách či 

ţivotní orientaci. Soudím, ţe velký vliv má zde i ten fakt, ţe Zbyněk byl nemocný 

před jedenácti lety. Podle vlastních slov si mnohé nepamatuje a ani pamatovat 

nechce. „Co si vzpomínám je to dobré a na to špatné jsem zapomněl- jak mně bylo 

špatně, kdy jsem měl nejhorší chvíle a tak. Tak to je všechno pryč. Jak se říká, že si 

člověk pamatuje jenom to dobré, tak u toho to platí dvojnásob.“ 
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Pojetí smrti: Zde je velký rozdíl v reakci na otázku „Co pro Tebe znamená smrt?“. 

Zbyněk si otázku vztáhl více na sebe, na situaci, kdy byl nemocný. To dokazují věty 

typu „Nepřemýšlel jsem nad tím“, „Nevím, jaké tam byly procentní šance“. Smrt si 

spojil se sebou samým i s onemocněním, které prodělal. To dokazuje, ţe si 

uvědomuje to, ţe prodělal letální chorobu, ţe byl ohroţený na ţivotě. Jarda podal své 

úvahy o smrti opět spíše filosofickým pohledem. Jaroslav hodně hovořil o strachu ze 

smrti. To se u Zbyňka neobjevilo. Zbyněk v doplňujícím dotazu, co pro něj znamená 

smrt celkově, ne vztaţená k jeho osobě, hovořil o svém dědečkovi, který zemřel a 

také o tom, ţe se smrtí bliţší zkušenost nemá. Povaţuje ji za přirozenou. 

 V celkovém pojetí smrti obou respondentů neshledávám výraznější rozdíly. 

Rozdíly jsou patrně v reakci na otázku, ale také v otevřenosti o smrti hovořit. Jarda o 

smrti hovořil ve větší části rozhovoru a sám téma smrti vnášel. Zbyněk na otázku o 

smrti reagoval „To vůbec nevím, co ti na to říct.“    

 

Porovnání dotazníků: Zbyněk a Jaroslav 

 Rozdíly mezi respondenty spatřuji v poloţkách: nemocnice, zdraví, nemoc a 

sebevraţda.  

Poloţky nemocnice, zdraví, nemoc Zbyněk spojuje s pocitem a naladěním, 

předpokládám, ţe i se zkušeností. Jarda v těchto poloţkách má spíše odstup a 

zmiňuje spíše obecné pojetí. Další rozdíl se objevuje v poloţce sebevraţda. Zbyněk 

uvedl „bezradnost“. To potvrzuje i jeho tvrzení v rozhovoru, ţe si nedokáţe 

představit, co se musí stát, ţe si člověk sáhne na ţivot. Jarda zmiňuje u poloţky 

sebevraţda „útěk nebo hrdinství- záleţí na okolnostech“. Sebevraţda je zde spojena 

s větším pochopením a moţností. 

 U poloţky smrt, nespatřuji výrazné rozdíly.  

 

Závěry: Zbyněk a Jaroslav 

1. V hodnotové orientaci obou respondentů nespatřuji výrazné rozdíly. 

2. V pojetí ţivota se také neprokázaly výraznější rozdíly. 

3. Rozdíly se objevují v reakci na otázku o smrti: Zbyněk si otázku o smrti vztáhl na 

svoji vlastní smrtelnost. U Zbyňka je patrná menší otevřenost v tématu smrti oproti 

Jaroslavovi. 

4. Rozdíl se objevuje i v názoru na sebevraţdu. Zbyněk o sebevraţdě začal hovořit 

sám při otázce, co pro něj znamená ţivot. Sebevraţda pro něj znamená 
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bezvýchodnost- nedokáţe si představit, co se musí stát, ţe člověk na ni přistoupí. Pro 

Jardu je sebevraţda spíše moţnost. 

 

14. 5 Aleš a Lukáš 

důvod srovnání: 

 Důvodem srovnání u obou respondentů je stejný věk 30 let. Oba dva 

studovali vysokou školu, ale studia zanechali. Aleš studoval medicínu. Svého studia 

musel ve 4. ročníku zanechat, kvůli zdravotním komplikacím, které způsobily 

problémy s pamětí. Lukáš studoval vysokou školu stavební. Studia zanechal ve 2. 

ročníku, protoţe ho studium nebavilo. Aleš prodělal letální onemocnění- leukémii 

před dvaceti lety. Dále mu před deseti lety byla zjištěna cévní malformace na mozku. 

Jeho zdravotní obtíţe přetrvávají dodnes. Lukáš letální onemocnění neprodělal. 

Tímto oba splňují podmínky pro zařazení do skupiny 1 a 2. 

 

Porovnání rozhovorů: Aleš a Lukáš 

 Mezi oběma respondenty vidím rozdíl. Do Alešova ţivota se velmi promítá 

zkušenost s onemocněním a to nejen pouze s leukémií, ale i s nemocí, která ho 

provází stále. Aleš se obrací od materiálních hodnot. Celkově si myslím, ţe ho 

neovlivnila pouze jeho nemoc, ale také jeho práce na onkologickém oddělení. 

Domnívám se, ţe Aleš o otázkách ţivota a smrti přemýšlel a stále hodně přemýšlí. 

Sám uvedl, ţe po zkušenosti s nemocemi se začal hodně zajímat o východní filosofie. 

Lukášův pohled je spíše obecnější. O řadě věcí přemýšlet nechce. Jeho vyprávění 

není ovlivněno tolik osobními zkušenostmi jako Alešovo. Aleš sám poznamenal, ţe 

to v ţivotě nemá lehké, ţe neví, jak by to, co potkalo jeho, unesl někdo jiný. Nemoc 

Alešův ţivot naprosto změnila. Přestal pít alkohol, změnil ţivotní styl, zajímá se o 

východní filosofie. Celkově i z osobního kontaktu je patrné, ţe Alešův ţivot je jeho 

nemocí hodně ovlivněn a to nejen nemocí vlastní, ale také onemocněním jeho rodičů. 

Pro Aleše je v jeho ţivotě velmi důleţité cestování, jeho velký koníček geocaching, 

duchovní hodnoty. Ústředním motivem v ţivotě Lukáše je jeho rodina. 

 

Pojetí smrti: Celkově v pojímání smrti se u obou respondentů také objevil rozdíl. 

Lukáš se k tématu smrti příliš nerozpovídal. Je to pro něj něco obecného- otazník, 

konec. Aleš si otázku vztáhnul ke své osobě, ke své nemoci.  Domnívám se, ţe nad 

svoji vlastní smrtí uvaţoval. Není to pro něj nic, čeho by se bál, protoţe se spíše 
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obrací k sobě coby duchovní bytosti, neţ bytosti fyzické, jak uvedl. Aleš otevřel i 

otázku sebevraţdy. Uznává, ţe člověka tato moţnost v těţkých chvílích napadnout 

můţe, ale sám by se k sebevraţdě neuchýlil a svoji léčbu by nikdy nevzdal. 

Uvědomuje si váţnost svého onemocnění i v tom směru, ţe by mohlo skončit smrtí. 

Strach ze smrti nemá. 

 

Porovnání dotazníků: Aleš a Lukáš 

 Rozdíly se dle mého názoru vyskytují v poloţkách nemoc, ţivot, smrt, 

sebevraţda, úmrtí a budoucnost.  

U Aleše se v poloţce nemoc vyskytuje zkušenost. Je to pro něj stav, ve 

kterém se neustále nachází. U poloţky ţivot Lukáš poznamenal dar. Pro Aleše 

znamená ţivot smůlu, se kterou se uţ smířil. Zde je vliv jeho onemocnění patrný. U 

poloţek smrt a úmrtí napsal Lukáš „nevím“. To potvrzuje, ţe nad otázkou smrti 

nechce nijak zvlášť přemýšlet, jak sám uvedl. Alešovi asociace ke smrti jsou opět 

obrácené k jeho vlastní osobě- stav, se kterým je smířený zároveň doufá, ţe ho 

v dohledné době nečeká. U poloţky sebevraţda je rozdílnost v tom, ţe Lukáš ji 

povaţuje za špatnou volbu. Aleš sebevraţdu chápe a opět se zde obrací k tomu, ţe si 

také někdy říká, jak by bylo ostatním bylo, kdyby procházeli tím, čím on. Domnívám 

se, ţe je zde moţnost, ţe Aleš někdy v minulosti nad sebevraţdou uvaţoval. 

Asociace k sebevraţdě je jeho vlastní ţivot, který dle jeho slov není lehký. Poslední 

rozdíl, vidím v poloţce budoucnost. Pro Lukáše samozřejmé plánování a těšení se na 

nové věci. Alešova odpověď působí spíše jako nejistota „snad se vyplní alespoň 

z části moje představy“. 

 

Závěr: Aleš a Lukáš 

1. Objevují se rozdíly v pojetí ţivota. Pro Lukáše je ţivot dar, pro Aleše smůla, se 

kterou se učí ţít. 

2. Rozdílnost se objevuje v odpovědích na otázku, týkající se smrti. Aleš si otázku 

vztahuje ke své vlastní osobě. O smrti jiţ dle mého názoru přemýšlel z důvodu svého 

onemocnění, které mu prostupuje ţivotem. Lukáš o smrti nějak uvaţovat nechce. 
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14. 6 Zdeněk a Robert 

důvod srovnání: 

 Oběma respondentům je 26 let. Zdeněk i Robert mají ukončené středoškolské 

vzdělání. Zdeněk prodělal ve svých 22 letech letální onemocnění- rakovinu 

lymfatických uzlin, tzv. Hodgkinovu chorobu. Byl tedy nemocný před čtyřmi lety. 

Robert ţádným letálním onemocněním nikdy netrpěl. Tímto oba splňují podmínky 

pro zařazení do skupiny 1 a 2. 

 

Porovnání rozhovorů: Zdeněk a Robert 

 U obou respondentů nevidím ţádné zásadní rozdíly v hodnotové orientaci či 

v názorech na ţivot. Jak Zdeněk, tak Robert prvotně věří v sebe samé. Nemyslím si, 

ţe by se do Zdeňkových názorů jeho onemocnění, které prodělal, nějakým zásadním 

způsobem promítalo. 

 

Pojetí smrti: Ani zde nevidím nějaké zásadní rozdíly. Oba uvedli, ţe nemá cenu 

nad smrtí uvaţovat. Sami také uvedli své názory o sebevraţdě. Pro oba je sebevraţda 

nepřípustná. Povaţují ji za projev sobeckého jednání. 

 

Porovnání dotazníků: Zdeněk a Robert 

 Rozdíly mezi oběma respondenty vidím v poloţkách: zdravotnický 

personál, nemocnice, zdraví, nemoc, minulost, přítomnost a budoucnost. 

 V poloţkách zdravotnický personál, zdraví a nemoc se projevuje osobní 

zkušenost Zdeňka s onemocněním, které prodělal. Robertovi odpovědi jsou více 

obecné, spíše působí dojmem odstupu, nezainteresovanosti. V poloţkách, které se 

vztahují k časové ose- tedy minulost, přítomnost a budoucnost, je patrný rozdíl v tom 

směru, ţe Zdeněk se těmito otázkami zabývá daleko více neţ Robert. Zdeněk uvádí, 

ţe budoucnost je třeba zařizovat a myslet na ni. Oproti tomu Robert odpovídá, ţe 

budoucnost bude. Tento rozdíl mě přivádí k domněnce, ţe Zdeněk se zaobírá a 

přemýšlí a plánuje svůj ţivot více neţ Robert, který působí spíše nezainteresovaně a 

s odstupem 
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Závěry: Zdeněk a Robert 

1. Jediný rozdíl, který se zde projevil, je větší zainteresovanost Zdeňka na ţivotě 

oproti Robertovi. Nicméně se domnívám, ţe nelze s jistotou říct, zda se jedná o 

osobnostní nastavení obou respondentů nebo zda je rozdíl daný Zdeňkovou 

zkušeností s nemocí. Domnívám se, ţe se jedná spíše o osobnostní nastavení. 

2. Nespatřuji zásadní rozdíly v hodnotové orientaci obou respondentů, ve kterých 

by se projevovala Zdeňkova zkušenost s nemocí. 

3. V pojetí smrti či v reakci na otázky na smrt nespatřuji mezi respondenty ţádné 

zásadní rozdíly. 

14. 7 Honza a Pavel 

důvod srovnání: 

 Oběma dvěma respondentům je 33 let. Oba vystudovali střední školu. Honza 

prodělal letální onemocní- leukémii před dvaceti lety. Pavel letální onemocněním 

nikdy neprošel. Tímto oba respondenti splňují podmínky pro zařazení do skupiny 1 a 

2.  

Porovnání rozhovorů: Honza a Pavel 

 Mezi oběma respondenty neshledávám zásadní rozdíly- ani v hodnotové 

orientaci ani v pojímání ţivota. Jako jeden z moţných důvodů povaţuji to, ţe Honza 

byl nemocný před dvaceti lety a ţádné další zdravotní komplikace jiţ neměl, jako 

jediný z celého výzkumného vzorku. 

 

Pojetí smrti: Ani zde nevidím výrazné rozdíly, jak v reakci, tak v jejich pojetí. 

 

Porovnání dotazníků: Honza a Pavel 

 Bohuţel Honza nevyplnil všechny poloţky. V těch poloţkách, které vyplnili 

oba respondenti, neshledávám výrazné rozdíly. 

 

Závěry: Honza a Pavel 

1. Mezi oběma respondenty nejsou patrné výrazné rozdíly v hodnotové orientaci. 

2. Nespatřuji rozdíly v pojímání či názorech na smrt. 
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15. Výsledky  

15. 1 Zhodnocení rozhovorů  

Výraznější rozdíly se projevily v pěti porovnáních mezi skupinou 1 a 2. 

Odlišnosti spatřuji v následujících oblastech: 

 Otázky: Hodnotová 

orientace 

Pojetí 

ţivota 

Pojetí 

smrti 

Sebevraţda Vlastní 

smrtelnost 

1. Veronika a 

Magdaléna 

ANO 

         

ANO - ANO ANO 

2. Katka a Míša - 

 

ANO - - ANO 

3. Lukáš a 

Tomáš 

- 

 

ANO ANO - ANO 

4. Zbyněk a 

Jaroslav 

- 

 

- - - ANO 

5. Aleš a Lukáš  

 

ANO   ANO 

6. Zdeněk a 

Robert 

- - - - - 

7. Honza a 

Pavel 

- - - - - 

 

(pozn.: ANO- u těchto respondentů v určených tématech se objevily rozdílné názory) 

  

Zásadní rozdíly v provedených rozhovorech vidím v odlišném přístupu 

k ţivotu- v odlišném pojetí jejich ţivota. To se potvrdilo u čtyř porovnaných dvojící. 

Tento rozdíl se neprojevil u Zbyňka a Jaroslava, Zdeňka a Roberta, Honzy a 

Pavla.  

 Další rozdíl, který byl v porovnání rozhovorů patrný a zřejmý, byl styl 

odpovědi na otázku „Co pro Vás znamená smrt?“. V pěti porovnaných dvojicích se 

tento styl odpovědi projevil. Respondenti z 1. skupiny: Veronika, Katka, Lukáš, 

Zbyněk a Aleš si otázku na smrt vztahují ke své vlastní smrtelnosti. To se u 
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respondentů z 2. skupiny neobjevilo. Vliv nemoci je v tomto případě patrný. 

Respondenti často odpovídali větami typu „Já nevím, jak to se mnou bylo zlé“, „Na 

to jsem nikdy nepomyslel“, „To není moţné, abych nebyl“, apod. 2. skupina na 

otázku o smrti reagovala odlišně. Vybavovaly se jim zde asociace typu otazník, 

konec, tečka. Jejich odpovědi byly spíše obecnějšího rázu, nevztahovaly se k nim 

samotným, ke vlastní smrtelnosti. Tento styl odpovědi se neobjevil u Zdeňka a 

Honzy. Domnívám se, ţe jedním z moţných důvodů u Zdeňka je ten, ţe netrpěl 

leukémií, jako zbytek respondentů z 1. skupiny. Zdeněk prodělal rakovinu 

lymfatických uzlin, nebyl hospitalizovaný tak dlouho, jako zbylý vzorek 

respondentů.  U Honzy zase spatřuji důvod v tom, ţe byl nemocný před dvaceti lety- 

od té doby ţádné váţnější zdravotní komplikace neměl jako jediný ze skupiny 1. 

Ostatní respondenti ze skupiny mají časový odstup od nemoci menší: Veronika 3 

roky, Katka 4 roky, Lukáš 10 let, ale zdravotní komplikace přetrvávají doposud, 

Zbyněk 11 let, Aleš 20 let, ale zdravotní potíţe má dodnes, i kdyţ jiného rázu, 

Zdeněk 4 roky.  

 Co se týče pojetí smrti, které bylo hlavním předmětem šetření, je těţké 

jednoznačně stanovit, zda a nakolik měla jejich subjektivní zkušenost s letálním 

onemocněním vliv na pojetí smrti. Jedním z důvodů obtíţnosti stanovení verdiktu 

jsou limity v metodologii, kterými se budu zabývat v další kapitole.  

 Zajímavý aspekt se také objevil u respondentů, kteří jsou studenty vysoké 

školy- jedná se o dvojice Katka- Míša a Zbyněk- Jaroslav. U těchto respondentů se 

objevilo podobné pojetí hodnot. Troufám si říct, ţe vliv studia na vysoké škole má 

zde větší vliv neţ zkušenost s letálním onemocněním na pojímání ţivota v současné 

hodnotové orientaci. 

15. 2 Zhodnocení dotazníků 

 Co se týče dotazníkového šetření, nejčastější rozdíly se objevily v poloţkách: 

1.  Nemoc: rozdíl v 6- ti případech 

2.  Nemocnice: rozdíl v 5- ti případech 

3.  Zdraví: rozdíl v 5- ti případech 

4.  Zdravotnický personál: rozdíl ve 4 případech 

5.  Sebevraţda: rozdíl ve 4 případech 

 

Domnívám se, ţe rozdíly v odpovědích mezi skupinou 1 a 2 v poloţkách: 

nemoc, nemocnice, zdraví, zdravotnický personál nejsou nějak zaráţející. 
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V odpovědích se projevuje subjektivní zkušenost s nemocí. Odpovědi jsou 

poznamenané vlastní zkušeností. 2. skupina v těchto poloţkách opět odpovídala spíše 

obecnějším způsobem. 

Objevil se také rozdíl v názorech na sebevraţdu. Pro skupinu 1 je ve velké 

míře sebevraţda něčím nepřípustným, nepřístojným. To souvisí i se způsobem, jak 

přistupují k ţivotu- váţí si ho, ţivot je pro ně darem. Skupina 2 častěji v sebevraţdě 

spatřovala spíše moţnost. Objevily se i úvahy nad tím, zda je to hrdinství nebo 

zbabělost. Myslím, ţe způsob uvaţování nad tématem sebevraţdy a vlastního 

ukončení ţivota je zde jiný. To by mohlo dokazovat, ţe letální onemocnění na 

pojetí smrti určitý vliv má. 

16. Závěrečné zamyšlení nad respondenty: 

 Po osobním setkání, provedených rozhovorech a kontaktu s respondenty ze 

skupiny 1 a 2 soudím, ţe letální onemocnění mělo vliv na rozdíly, které se mezi 

těmito jedinci vyskytují. Jsem toho názoru, ţe je to naprosto logické. Vlastní 

zkušenost s takto váţným onemocněním musí zanechat jisté následky. Předmětem 

mého průzkumu bylo zjistit jaké následky, s tím, ţe jsem se zaměřovala na 

pozměněné pojímání smrti. Nicméně je nutné si uvědomit propojenost více aspektů. 

Nelze odříznout ţivot od smrti a smrt od ţivota- jdou spolu ruku v ruce. To čím je 

pro mě ţivot, jaké hodnoty zastávám, má pak velký vliv na to to jak pohlíţím na 

smrt. Důleţité je zde i otázka víry. Vírou nemyslím pouze náboţenství, ale celkově 

osobní víru- v sebe, v hodnoty, v ideály. 

 U lidí, se kterými jsem díky své bakalářské práci měla tu čest provést 

rozhovory, vyslechnout a zaznamenat jejich zkušenosti, se objevuje jistý fenomén, 

přístup, který je těţko definovatelný a těţko popsatelný. Tito lidé v sobě mají 

neuvěřitelnou sílu. Jejich pohled na svět, na různé věci, je prostě „jiný“. Jsem si 

vědoma problematičnosti termínu jiný, ale v té obecné představě, jinakost, mezi 

lidmi se zkušeností s letálním onemocněním a jedinci, kteří tímto neprošli, je. Ten 

pocit, který jsem z těchto respondentů měla, výborně vystihla Veronika „Ale já jsem 

jiná. Jsou úplně jiní než já. Já si prostě víc vážím života. Člověk se hrozně moc 

změní- jinak uvažuje.  Občas mi hrozně vadí, že neuvažuju jako nějakej 18-ti letej 

adolescent, prostě nad vším uvažuju hrozně jinak. Nad vším hodně přemýšlím, než 

něco udělám.“ Tyto slova hodně vystihují mé osobní dojmy. Jakoby tato zkušenost 

vedla k tomu, ţe tito lidé daleko rychleji dospěli. Přistupují k ţivotu s velikou úctou. 
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Tento aspekt byl patrný u všech respondentů, zejména těch, co prodělali leukémii. 

Pro tyto lidi setkání s leukémií neskončilo tím, ţe odešli z nemocnice. Chodí na 

pravidelné kontroly do nemocnice, ale také se společně setkávají. Kaţdý rok jezdí na 

tábory s dětmi z Haimy. Do velké míry je leukémie stálou součástí jejich ţivota. 

Většina z nich vypověděla, ţe je za tuhle zkušenost ráda. „Třeba lidi se mě ptají, 

jestli, kdybych mohla, jestli bych to změnila. Já nejsem rozhodnutá o tom, že bych to 

chtěla změnit- škrtnout. Je to dobrá zkušenost a já znám spoustu lidí, to jsou ty 

haimáci, doktoři- úžasní lidé. Já bych to neznala- nějakou Haimu, nějaké tábory 

s děckama. Už jenom kvůli tomu bych to vyškrtnout nechtěla. Takže když se to stane, 

je to hloupé, nepřála bych to ani největšímu nepříteli, ale když už se to stane, tak 

z toho vycucnout, co se dá!“ 

 Domnívám se, ţe by bylo do určité míry troufalé, vynášet soudy o tom, jak 

velký vliv nemoci u těchto lidí byl. Kaţdý z nich se se svým onemocněním 

vypořádal svým vlastním a jedinečným způsobem. Dle mého názoru je důleţité 

zaznamenávat zkušenosti těchto lidí právě pro lepší a kvalitnější péči o ně. Oni jsou 

jiţ dnes schopni mluvit o své zkušenosti s jistým odstupem a nadhledem. Rozhodně 

je zde přítomný vliv paměti a vzpomínek. Kdybych s nimi prováděla rozhovor 

v době, kdy nemocí procházeli, asi by jejich výpovědi byli diametrálně odlišné. 

Nicméně já vycházím z toho, jak to mají teď. Jak se ke své zkušenosti vrací, obrací, 

co v nich tato zkušenost zanechala. 

17. Limity šetření: 

 V této kapitole uvedu limity, které se v mém šetření projevily, a které 

reflektuji jako problematické. Jedná se o: 

1. Můj vlastní strach, nezkušenost 

2. Věkové skupiny 

3. Časový odstup od nemoci 

4. Nepřesná formulace otázek 

5. Opomenutí obranných mechanismů 

6. Typ osobnosti 

7. Rodinné zázemí 

8. Nedostatečně rozebraná tématika smrti 

9. Jiné smutné zkušenosti v ţivotě 
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1. Můj vlastní strach, nezkušenost: 

 Reflektuji, ţe v některých rozhovorech, především v těch, které jsem dělala 

jako první, hrál můj osobní strach určitou roli. S tímto pocitem strachu jsem se 

snaţila pracovat, překonat ho. Domnívám se, ţe tento strach byl přirozený. Tématika 

letálního onemocnění a smrti je natolik citlivá a do jisté míry stále tabuizovaná, ţe 

s člověkem musí nutně něco dělat. S tímto jsem do rozhovorů šla. Snaţila jsem se 

své vlastní pocity mapovat a pracovat s nimi. Nicméně z tohoto především 

počátečního strachu vyplývají některé chyby, o kterých se zmíním níţe. I přes tyto 

mé reflektované pocity jsem se zvoleným tématem chtěla blíţe zabývat, jelikoţ je 

pro mě tato problematika zajímavá. Dále si také myslím, ţe výzkum smrti a letálního 

onemocnění je důleţitý. Jak uţ jsem zmínila, můţe vést k lepší informovanosti laické 

veřejnosti, ale také přispět ke zlepšení péče o letálně nemocné.  

 

2. Věkové skupiny: 

 Mé šetření se vztahovalo na věkovou skupinu od 18 do 33 let. Jsem si 

vědoma toho, ţe rozpětí 15 let je velké. Věkovou skupinu jsem si zpočátku vůbec 

nestanovila. Rozhodla jsem se porovnávat respondenty se zkušeností s letálním 

onemocněním s respondenty zdravými. Byla jsem si od začátku vědoma toho, ţe 

zajištění kontaktů na lidi, kteří prodělali letální onemocnění, bude problematické. 

Z toho důvodu jsem byla ráda za kaţdého respondenta a věkové skupiny jsem příliš 

neřešila. Uvědomuji si, ţe to můţe být povaţováno za metodologickou chybu. 

 

 3. Časový odstup od nemoci: 

 Tento fakt mě na začátku nenapadl. Za jednotlivými respondenty jsem vţdy 

šla a jediné, co jsem věděla, bylo, ţe prodělali letální onemocnění. Nicméně 

v průběhu sběru dat jsem si uvědomovala stále více, jak je důleţitý časový odstup od 

onemocnění. Důleţitý faktor zde hraje paměť, zapomínání, ale také osobní proměna 

vlivem jiných zkušeností- mimo jiné taky vývojová proměna věkem.  

 

4. Nepřesná formulace otázek: 

 Na problematičnost některých formulací jsem jiţ v průběhu práce upozornila. 

I v těchto formulacích se někdy objevil faktor mého strachu. Například místo otázky 

„Přemýšlel si nad tím, že by ses nevyléčil, že by to nedopadlo dobře?“ by bylo 

vhodnější formulovat otázku přímo „Napadlo Tě, že by ses nevyléčil/a- že bys mohl/a 
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zemřít?“. Zde se potvrdilo, jak je důleţité věci pojmenovat přesně, protoţe náznaky, 

které pro mě byly zpočátku naprosto jasné, kaţdý chápe jinak. 

 

5. Opomenutí obranných mechanismů: 

 Dostatečně jsem se nezabývala obrannými mechanismy, které u několika 

respondentů byly patrné. To se váţe i k výběru respondentů. 1. skupina byla tvořena 

lidmi, kteří mě blíţe neznali a byli se mnou v kontaktu poprvé v ţivotě. Převáţná 

většina skupiny 2 mě znala blíţe. Tím pádem se objevily rozdíly v otevřenosti těchto 

dvou skupin a spontánnosti vyprávění, které jsem reflektovala. Bariéru mě, coby 

neznámé osoby, jsem se snaţila překonat u 1. skupiny tím, ţe neţ došlo k samotnému 

rozhovoru, nejprve jsem se s nimi snaţila strávit nějaký čas povídáním o běţných 

věcech- co mají rádi, čím se zabývají a podobně. Nicméně soudím, ţe i tak se to, ţe 

jsem byla u 1. skupiny známá a u 2. skupiny neznámá do vyprávění promítlo. 

 

6. Typ osobnosti: 

 Myslím, ţe dalším limitem bylo také to, ţe jsem respondentům nedala ţádný 

osobnostní či typologický test. Pro příští výzkumné šetření by bylo dobré sjednotit 

respondenty typologicky (extraverze- introverze, zvýšená úzkostnost, apod.). 

Povaţuji za velice problematické stanovit, co je vliv osobního nastavení, a co je vliv 

nemoci. Je těţké zhodnotit proměnu osobnosti po nemoci, kdyţ nevím, jaká byla 

osobnost před nemocí. 

 

7. Rodinné zázemí 

 Na bod 6 navazuje bod 7. Rozhodně pro výzkumné šetření by bylo pro příště 

lepší více zmapovat rodinné zázemí- osobnostní nastavení rodičů. Z toho by pak 

mohlo vyplynout i to, co je jedinci dáno z rodiny, a co například nového jiného do 

jeho osobnosti přinesla nemoc. Zároveň by bylo dobré zmapovat, jak onemocnění 

zvládala rodina a to především rodiče, jelikoţ respondenti byli zpravidla s jedním 

z rodičů hospitalizováni. Mohli by být zajímavé srovnání pohledu a vzpomínek 

hospitalizovaného rodiče a dítěte- nakolik a jak se liší. 

 

8. Nedostatečně probraná problematika smrti: 

 Zde se objevil velký limit mého šetření. U 1. skupiny jsem stavěla rozhovory 

na jejich subjektivní zkušenosti s letálním onemocněním, u skupiny 2. jsem více 

stavěla na zkušenosti se smrtí. Domnívám se, ţe bylo chybou, ţe jsem tématiku smrti 
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nepřinesla i více do rozhovoru s respondenty s letálním onemocněním. Zpětně 

reflektuji, ţe se zde opět objevil faktor mého vlastního strachu. 

 

9. Jiné smutné zkušenosti v ţivotě 

 Otázka na tyto zkušenosti měla padnout, například otázka na nejsmutnější 

zkušenost v ţivotě. Domnívám, ţe tyto zkušenosti, které mi u obou skupin pronikly, 

mohly mít zásadní vliv na jejich pojetí ţivota, hodnotové orientace, ale také na pojetí 

smrti. 

 

18. Diskuse 

 Mé výzkumné šetření se zaměřovalo na problematiku smrti. Zajímalo mě 

pojetí smrti a vlivu zkušenosti s letálním onemocněním na tento fenomén. V průběhu 

šetření se však ukázalo jako velice problematické zaměření se pouze na zjišťování 

stanované problematiky. Pro respondenty mého šetření je charakteristická touha ţít. 

Ţití pro ně není samozřejmostí, je pro ně darem. Myslím si, ţe to je specifikum všech 

sedmi respondentů, kteří byli zahrnuti do skupiny 1. Na začátku šetření jsem 

předpokládala, ţe při rozhovoru o zkušenosti s letálním onemocněním téma smrti do 

značné míry vyplyne samo. Ve většině případů tomu tak nebylo. Myslím si, ţe je na 

místě se zamyslet nad tím, proč.  

 Vavrda (2005) hovoří o působení hormonu, kortizolu, v traumatických 

situacích, který vede k tomu, ţe vzpomínky na silné trauma jsou nejasné a neúplné. 

Dále také zmiňuje „únikové“ chování, které umoţňuje jedinci stáhnout se 

z traumatické situace. Jedinec se tak zaměřuje na netraumatický aspekt situace, na 

fantazii. Tento únik pak způsobuje, ţe daný obsah je uloţen do paměti místo 

vzpomínky na traumatickou situaci (Vavrda, 2005). Tento poznatek do jisté míry, dle 

mého názoru, vysvětluje různorodé styly, které se ve vyprávění respondentů 

projevily. Někdo vyprávěl v duchu medicínském, někdo vzpomínal na veselé 

historky z nemocnice, jiný zase neustále zmiňoval prostředí nemocnice, ve smyslu 

vybavení, prostoru apod. Kaţdý z nich se zaměřoval více na nějaký aspekt vztahující 

se k nemoci. Většina respondentů shodně tvrdila, ţe na vše špatné, co se v průběhu 

léčby událo, zapomněli. Vybavují si, jejich slovy, „to dobré“.  Zde je otázka, zda se 

jedná o přirozenou lidskou tendenci špatné potlačit a odsunout nebo zda je tato 
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tendence specifikem lidí, kteří prodělali letální onemocnění. Bylo by dobré a 

zajímavé tuto skutečnost blíţe prozkoumat.  

 Dle Krejčířové (2006) přijetí nemoci, ale také zvládání onemocnění v celém 

rodinném systému je ovlivňováno následujícími faktory: Typem nemoci, etiologií 

nemoci, individuální charakteristikou nemocného dítěte, individuální 

charakteristikou dalších členů rodiny, kvalitou vztahů v rodině, copingovými 

strategiemi a prostředím. Tyto faktory se ve vyprávěních mých respondentů 

potvrdily. Jedná se o témata, která sami do vyprávění vnášeli. Tyto okruhy jsou 

spojené se vzpomínkami na jejich onemocnění. Zároveň tyto faktory jsou spojené 

také s tím, jak se se svým onemocněním vyrovnávali- tzn. jací byli rodiče, jak se 

k onemocnění postavili. Dále byly typické věty typu „Já jsem si to nějak 

neuvědomoval, já jsem byl vţdycky optimista“.  Ve vyprávění o vzpomínce na 

psychickou odezvu na nemoc se také potvrzuje poznatek Vágnerové (2008), ţe 

choroba, stejně jako jiné zátěţové situace, akcentují některé vlastnosti jedince. To 

koresponduje s vyprávěním mých respondentů. 

 Při svém šetření jsem se také zaměřila na hodnotovou orientaci respondentů a 

na vliv zkušenosti letálního onemocnění na pojímání hodnot.  Dle Frankla (1995) je 

utrpení smysluplným, protoţe nemocný si v něm můţe uvědomit význam skutečných 

hodnot. Zároveň zkušenost s nemocí můţe podpořit osobnostní rozvoj. Nemoc můţe 

pozměnit pohled na svět i na sebe sama, ale také ukázat nemocnému jiné dimenze 

ţivota, o které by za normálních podmínek nestál. To se v mém šetření prokázalo. 

Většina respondentů uvedla, ţe nemoc jim ukázala jiné hodnoty a pozměnila jejich 

hodnotovou orientaci. Tento aspekt je zřejmý také v porovnání skupiny se zkušeností 

s letálním onemocněním se skupinou, která tuto zkušenost nemá. Nikdo neuvedl, ţe 

by tuto zkušenost ze svého ţivota vymazal. Naopak jsou za ni vděční.  

 Zároveň zkušenost s nemocí mé respondenty přivedla do okruhu jiných lidí, 

které by za normálních okolností nejspíš nepoznali. Říčan (2004) uvádí, ţe podobně 

postiţení pacienti si mohou navzájem psychicky pomoci.  Ten, kdo na jejich nemoc 

nahlíţí pouze zvenčí, jim totiţ nemůţe tak dobře porozumět. Kaţdý z mých 

respondentů v rozhovoru hovoří o Haimě, o které jsem se zmiňovala v teoretické 

části mé práce. Velice často zmiňují, ţe mezi jedinci se stejnou zkušeností, na 

nejrůznějších rekondičních táborech se cítili lépe neţ v kruhu vrstevníků, kteří 

stejnou zkušeností neprošli. To vysvětluje Vágnerová (2008), která hovoří o tom, ţe 
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nemoc dítěti poskytuje odlišnou sociální zkušenost. To pak dále souvisí se získáním 

běţné sociální zkušenosti. Je časté, ţe dlouhodobě nemocné děti nemají jiné 

kamarády, neţ stejně postiţené děti (Vágnerová, 2008). U těchto dětí, které prodělaly 

leukémii jsou dle mého názoru, který také podkládají slova PhDr. Věry Reichlově 

(viz. příloha: P3.3), 2 specifika. Prvním specifikem je silná vazba na rodiče, se 

kterým je pacient hospitalizovaný. Rekondiční tábory, které pořádá Haima, slouţí 

právě k rozvolnění těchto pevných vazeb, protoţe pro dítě je nutné z vývojového 

hlediska, aby se začlenilo do kolektivu svých vrstevníků. Druhým specifikem je 

problematický návrat mezi své vrstevníky, kteří nemocí neprošli. Respondenti 

v rozhovorech často uvádějí, ţe se cítili daleko lépe na rekondičních táborech, neţ ve 

skupině zdravých vrstevníků.  

 Co se týče tématu smrti, které bylo hlavním předmětem mého šetření, 

Vyhnálek (Vyhnálek in Krejčířová, 2006) uvádí, ţe letálně nemocné dítě si můţe 

smrt uvědomit dříve neţ jeho zdraví vrstevníci a to na úrovni, ve které ještě ke 

konceptualizaci smrti nedochází. Tento poznatek se v mém výzkumu nepotvrdil. 

Domnívám se, ţe pokud bych ho chtěla ověřovat a zabývat se jím, musela bych 

šetření provést s respondenty, kteří by prodělali onemocnění ve věku mladším 10 let, 

protoţe v tomto období vrcholí vývoj objektivní roviny pojetí smrti. Nicméně v mém 

výzkumu šlo spíše o rovinu subjektivní, jak oni sami pojímají smrt- šlo mi o jejich 

osobní a jedinečné pojetí. V mém šetření se objevily rozdíly mezi skupinou se 

zkušeností s letálním onemocněním a skupinou, která letálním onemocněním 

neprošla.  Tento rozdíl byl patrný v tom, jakým směrem si obě skupiny dotaz na 

jejich názor na smrt vztáhly. Skupina 1, která měla zkušenost s letálním 

onemocněním, si v pěti případech vztáhla otázku smrti na svou vlastní osobu, vracela 

se ke své nemoci. Odpovědi byly ve velké míře zaměřené na jejich vlastní 

smrtelnost. Zaměření skupiny 1, tedy hodnotím jako směřování dovnitř- k sobě 

samému. U skupiny 2, která byla definovaná, jako skupina bez zkušenosti s letálním 

onemocněním se objevovaly spíše asociace obecnějšího rázu např. tma, otazník, 

tajemno apod.  Celkově jejich výpovědi nesměřovaly tolik ke své vlastní smrtelnosti, 

a kdyţ ano, tak zcela jiným způsobem („ Jednou to přijít musí, ale ať je to co 

nejdéle“). Celkově z jejich odpovědí nebylo cítit takové ohroţení jako u skupiny 1. 

Jejich odpovědi směřovaly spíše směrem ven- od sebe samotných. 

 Další poznatek z mého šetření, který potvrzuje mnou výše uvedené závěry o 

odlišném pojímání ţivota skupiny se zkušeností s letálním onemocněním, který se 
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vztahuje k tématu smrti, je odlišný pohled na problematiku sebevraţdy. Skupina 1 

pojímá sebevraţdu jako nesmysl, nespatřují v ní určitou moţnost, jako skupina 2. 

Domnívám se, ţe to souvisí s jejich naprosto odlišným pojetím ţivota, který je jak 

v rozhovorech, tak v dotazníkovém šetření patrný. Ţivot je pro ně dar, kterého si 

váţí. Celkově k sobě a ke svému zdraví přistupují s velikou úctou a pokorou. Pojetí 

ţivota jako daru se objevilo i u druhé skupiny respondentů, nicméně u 1. skupiny se 

jedná o zcela odlišný přístup, který, jak uţ jsem zmínila v průběhu mé práce, je 

velice těţko definovatelný. 

 Celkově se v mém šetření nepodařilo prokázat vliv letálního onemocnění na 

pojetí smrti, nicméně se zde prokázaly jiné aspekty vlivu onkologického onemocnění 

na skupinu 1.  Zásadní rozdíly mezi oběma skupina spatřuji v hodnotové orientaci a 

v pojetí ţivota. Domnívám se, ţe by bylo velmi zajímavé tyto aspekty blíţeji 

prozkoumat. Zároveň se také domnívám, ţe v těchto tématech jsou respondenti 

otevřenější, nejsou pro ně tak ohroţující jako tématika smrti.  

Krejčířová (2008) podotýká, ţe kaţdé onemocnění je cenná a nesdělitelná 

ţivotní zkušenost nejen pro pacienty, ale také pro jejich rodiny, přátelé a širší 

sociální prostředí. Zde bych vyzdvihla termín „nesdělitelná“.  Dle mého názoru je 

důleţité si tento aspekt uvědomit. Myslím si, ţe dnes mí respondenti, s časovým 

odstupem od svého onemocnění, jiţ nejsou schopni přesně sdělit a podělit se o to, 

čím opravdu prošli. Svou zkušenost povaţují za cennou, nicméně se domnívám, ţe 

zde je velice důleţitý časový odstup od nemoci. Jejich náhled a nadhled se časovým 

odstupem mění. Domnívám se, ţe kdybych s respondenty provedla rozhovory 

v průběhu jejich onemocnění, o cennosti zkušenosti by nemluvili. Moţná by se 

objevil vztek, strach, bolest, pocity nespravedlnosti, apod. Samozřejmě by mohlo být 

velice zajímavé porovnávat emoce, vztahující se k onemocnění, mezi skupinou těch, 

co onemocněním prochází aktuálně, a těch, kteří jsou jiţ od něho s časovým 

odstupem. Nicméně v mém šetření mě zajímalo, jak to mají respondenti teď. 

Uvědomuji si, ţe průběh a pocity, které při onemocnění zaţívali, mohly být jiné, neţ 

vypověděli, kvůli obranným mechanismům, kvůli nepřesným a pozměněným 

vzpomínkám, atd. To vše reflektuji. Mým zájmem však byly jejich pocity od 

onemocnění do teď. Jejich současný pohled na ţivot a na smrt- tedy i jejich současný 

pohled na zkušenost s letálním onemocněním. 
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Mé šetření ve mně vyvolává řadu otázek a návrhů k dalším výzkumným 

šetřením, např.: moţné porovnání vyprávění o zkušenostech a pocitech z nemoci dětí 

a rodičů, kteří byli s dětmi hospitalizováni. Dále by například bylo zajímavé provést 

šetření, jak se různými časovými rozestupy mění náhled na zkušenost s letálním 

onemocněním. V průběhu letálního onemocnění by také byl zajímavý průzkum 

fenoménu naděje a víry. Jako poslední příklad dalšího moţného šetření uvádím 

moţnost průzkumu v oblasti samotných zdravotníků. Jak jejich práce mění náhled na 

ţivot, zda pozměnila jejich ţivotní orientaci. Velice zajímavé by dle mého názoru 

mohlo být porovnání toho, jak pojímají smrt ve své práci, a jak v osobním ţivotě. Na 

tuto myšlenku mě přivedl rozhovor s MUDr. Zdeňkem Ráčilem (viz. příloha: P3.1)  

19. Závěr 

 V teoretické části své práce jsem se zabývala pojetím smrti a jeho vývojem u 

zdravých a letálně nemocných dětí. Zařadila jsem i kapitolu o strachu ze smrti. 

Převáţná část mé práce se zabývala obecnou charakteristikou nemoci. Především 

jsem se dále zaměřila na leukémii dětského věku. Chtěla jsem zde přiblíţit 

z teoretického hlediska popsanou zkušenost, kterou prošli respondenti z mého 

šetření. 

 V empirické části mi šlo o porovnání pojetí smrti u respondentů, kteří měli 

zkušenost s letálním onemocněním a respondentů, kteří tuto zkušenost neměli. Celá 

empirická část je vztaţená nejen k problematici smrti, ale především také 

k hodnotové orientaci respondentů, jejich pojetí ţivota. Celkově rozhovory 

s respondenty z obou skupin hodnotím jako nejcennější přínos mé práce. I kdyţ zde 

bylo velice těţké porovnání kvůli jedinečnosti a osobitosti kaţdého respondenta. 

Tyto rozhovory zachycují a mapují pohledy lidí. Věřím, ţe pro mé respondenty, ač to 

ţádný z nich explicitně nevyslovil, nebylo jednoduché se vracet do období svého 

onemocnění. Patří jim můj velký dík, ţe se podělili o svou zkušenost s nemocí. 

Stejně jako velký dík patří i odborníkům, kteří mi podali jejich názory na nemoc zase 

z jiného úhlu. Z pohledu těch, kteří se o letálně nemocné starají. Tyto rozhovory pro 

mě byly nejcennější zkušeností z celé mé práce. 

 Paní Kalvodová, předsedkyně sekce psychoonkologie při České onkologické 

společnosti (viz. příloha: P3.2), chtěla při našem setkání slyšet koncept mé 

bakalářské práce.  Pokusila jsem se jí tedy vysvětlit, o čem má práce je. Ona mi na to 

řekla: „Jste odvážná. Nicméně to bude těžké. Pro mě je to neskutečně těžké téma, 
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které je spíše literární, než ke zpracování pouhé bakalářky.“ Myslím si, ţe tato slova 

vystihují pocity ze zpracování mé empirické části. Domnívám se, ţe se jedná 

opravdu spíše o práci literárního charakteru, ač jsem se tomu pokoušela vyhnout. 

Nemyslím si však, ţe tento způsob zpracování je špatný. Je takový, jaký si ho 

probíraná tématika ţádala.   
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P1: Rozhovory: 1. skupina respondentů  
(pozn.: Pro velký rozsah nejsou uvedeny všechny rozhovory. V případě bliţšího 

zájmu, jsou zbylé rozhovory k dispozici u autorky) 

 

P1.1 Veronika 

- Mohly bychom začít tak, že bys ses představila a něco o sobě řekla. 

Tak jmenuju se Veronika. Baví mě práce s malýma dětma, a jinak jako chodit ven 

s kámošema. Baví mě lyţe, baví mě kolo. Je mi 18. Studuju střední školu sociálně- 

právní. Ještě něco? 

- To klidně stačí, jak chceš ty.  

Jsem z Prahy. Nevím. 

- To úplně stačí. Teď kdybychom se bavily o Tvém onemocnění- o leukémii, kdy 

začaly první zdravotní problémy? 

Jo. Tak jsem onemocněla poprvé asi v devíti letech a to se vlastně projevovalo tím, 

ţe oni nevěděli, co mi je, a měla jsem antibiotika. Pak se mi slil obličej jako s nosem 

a doktorka mě poslala k Vaverkovi, to je orolog. Tam mi dělali sono dutin a ten řekl, 

ţe mám prostě nějakej zánět dutin. Tak mě poslali do Motola a tam prostě řekli, ţe 

kdybych měla ten zánět dutin, co mi prostě napsal, tak by mě hrozně bolela hlava a 

udělali krevní obraz a vlastně na to přišli. Druhej den mi vlastně hned odebírali 

kostní dřeň a vlastně na to hned přišli a začali s chemoterapiemi. No po druhý to byla 

hrozná náhoda, kdy jsem vůbec neměla přijít na kontrolu do Motola. Chodím na 

pravidelný kontroly, ale neměla jsem tam vůbec přijít a náhodou jsme tam přišli a 

náhodou ta sestřička řekla, ţe mi udělá odběr, a ţe přijdu příští týden, aţ tam bude 

pan doktor. Takţe to byla úplně náhoda, ţe zjistili, ţe ten krevní obraz mám špatnej. 

Hned v pátek mě vzali do Motola, hned mi zase odebírali kostní dřeň. Pak začaly 

zase chemoterapie. Pak jsem měla ozařování. A teďko po třetí, to byla taky náhodná, 

to byla taky náhodná kontrola. To se jim taky nelíbil krevní obraz, takţe to jsem to 

měla taky náhodný. 

- V době těch onemocnění Ti bylo kolik let? 9 a pak? 

9, 12- 13 a teďko v prváku mi bylo 15. 

- Když ses dozvěděla, že je to leukémie, tak jsi věděla, co to onemocnění znamená- 

co to je? 

Jako v těch devíti mi to ukazovali na takovým sešítku pro děti. V takový krásný 

kníţce mi ukazovali záhonek, ţe tam je jako plevel a ten plevel musíme odstranit a 

fakt mi to vysvětlovali moc hezkou formou. Ale já jsem to nikdy moc neřešila. Já 

jsem to nikdy…, kdyţ se mi to vrátilo po druhý, tak se sestřičky v Motole ptaly, jestli 

vím, ţe se mi to vrátilo. Já jsem to neřešila. Aţ teďka po třetí mi to docela vadilo. Uţ 

jsem byla v tom věku, kdy jsem si chtěla uţívat, chodit s lidma ven a tak. A najednou 

jsem zase spoustu věcí nesměla. 
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- S kým jsi byla hospitalizovaná? S mamkou nebo sama? 

 Ne, byla jsem s mamkou. S tím, ţe kdyţ jsem byla menší, tak mamka byla se mnou i 

na pokoji. Kdyţ jsem to měla po druhé, tak byla na ubytovně. A teď, kdyţ jsem to 

měla po třetí, tak byla těhotná a vlastně dojíţděla domů. A na transplantaci se mnou 

byla babička, protoţe mamka měla rodit, tak nesměla být v kontaktu s těma látkami, 

co to…aby to nenakazilo právě malýho bráchu no. Takţe se mnou byla babička. 

- Jak jsi prožívala ty hospitalizace? 

Já jsem to vţdycky tak nějak zvládala strašně dobře. Já jsem 

 si vţdycky řekla, teď nastupuju, pak vystoupím a vţdycky to tak bylo prostě. Tak 

nějak jsem se s tím naučila ţít. I s těma aftama. Já jsem měla problémy fakt s aftama 

a i jsem se s tím naučila jíst a pít. Vţdycky tvrdili, ţe jsem vzorový příklad všech 

(smích).  Takţe jako to šlo no. 

- A co návštěvy v nemocnici? Navštěvovali Tě kamarádi nebo někdo jiný? 

Spíš rodina mě navštěvovala. Kámoši za mnou byli jednou. Ale ono to bylo takový, 

ţe tam mohli jenom dva lidi najednou na ten pokoj, takţe to bylo docela omezený. A 

kdyţ jako přijeli kámoši, tak přijeli třeba v šesti, takţe se museli střídat různě u mě. 

Ale jako jo. Rodina za mnou jezdila- teta s bratránkem a babička za mnou byla 

kolikrát a tak. 

- Co Ti pomáhalo v nemoci, zvládat to? 

Určitě ta rodina, ţe ze mě nedělali takovýho strašnýho chudáčka, a ţe prostě jsem 

ţila úplně normálně, se dá říct. A asi hlavně můj optimismus. Jsem to brala hrozně 

s nadsázkou, já jsem tomu nějak nepodléhala.  

- Když se Ti ta nemoc vrátila, pak v těch 15 ti letech, brala jsi to jinak? 

To určitě. Já jsem se hodně bála té transplantace. Nějak se mi to nehodilo. Já jsem 

byla na střední a prostě jsem nechtěla hlavně z toho kolektivu, protoţe jsem byla 

v prváku, tak jsem se bála, ţe se do toho kolektivu uţ nevrátím. Ţe mezi náma bude 

velkej…, ţe se do toho kolektivu prostě nevrátím, ţe je to takový těţký.  

- Tu transplantaci jsi pak měla za jak dlouho? 

Já jsem onemocnila v dubnu a tu transplantaci jsem měla 12. září.  

- A to jsi měla od rodinného příslušníka nebo z registru? 

No z registru.  

- A ta transplantace probíhala jak? 

No já jsem tam nastoupila 6. září a měla jsem hodně silný chemoterapie, aby mi 

odbouraly celou tu imunitu. A byla jsem v takovým sterilním pokoji, kterej se musel 

třikrát denně mejt. Muselo to být sterilní. Babička, kdyţ šla ke mně, tak se třikrát 

převlíkala, neţ ke mně došla. Měla jsem ozářky- jezdila jsem na ozářky.  Aby mi 

všechno odstranily- tu imunitu. A pak do mě nakapali, to byla otázka asi tří hodin, 

tak do mě prostě nakapali, ono to vypadá jako krev, jenom je to trošku tmavší a je 

toho míň. 

- Měla jsi strach před tou transplantací? 

No měla jsem strach, jak se jako ujme ten štěp, jestli to prostě přijmu nebo nepřijmu 

prostě. Ale já jsem to tak nějak zvládla dobře jako. Ţe jako nebyly nějaký problémy 

nebo tak. Takţe já jsem tam byla nějaký dva měsíce. 
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- V tom sterilním pokoji? 

Ne, tam jsem byla měsíc. Pak mě přendali na nesterilní část. Tam jsem byla 

v prosinci. V tom prosinci uţ jsem chodila různě na víkendy domů a pak jsem zase 

přijela, a pak mě pustili domů.  

 

- Ten měsíc na tom sterilním pokoji jsi prožívala jak? Byla jsi tam sama? 

Já jsem tam nebyla sama. Já jsem tam byla s babičkou, a ta tam byla přímo se mnou. 

To se mi strašně líbí, ţe dřív jak byly ty stany, tak se tam strkaly ruce jen přes igelity. 

Já jsem se těšila strašně domů, aţ budu s mamkou. Já jsem s ní kaţdej den mluvila. 

Mohla jsem mít noťásek, ale s tím, ţe ten noťas musel být olepený izolačkou.  No i 

telefon jsem mohla mít, ale ten musel být olepenej. Jako šlo to. 

- Napadlo Tě v tu dobu, že by ses nevyléčila? 

Asi určitě. V určitých chvílích asi jo. Občas upadáte do takových těch depresivních 

stavů, kdy se ptáte proč zrovna já a takový věci.  Ale to nemá bejt (smích). Nebo by 

alespoň nemělo.  

- Po té transplantaci jsi pak byla ještě měsíc v nemocnici? 

 No jo. To jsem byla na tý nesterilní části. A tam uţ můţeš úplně cokoliv. 

- A pak, když ses vrátila domů. Jaký byl návrat? 

Úţasnej. Fakt jsem si to hrozně uţívala. Byla jsem hrozně brzo unavená. Mně přišlo, 

ţe v té nemocnici, jak jsem leţela, ţe mám hrozně moc síly, ale pak přejít z toho 

lůţka do auta, bylo hrozně vyčerpávající, jak jsem tam celou dobu leţela. Ale byl 

úţasnej návrat domů. Já jsem si uţívala bráchu malýho a tak. Já jsem se hrozně 

těšila. Byla jsem fakt ráda, ţe jsem mohla být na Vánoce doma.  

- Změnilo se něco doma? 

Já bych řekla, ţe aţ tolik ne. Nějak ne a za to jsem moţná vděčna, ţe mě prostě nějak 

neomezovali. Kdyţ jsem chtěla jít ven, tak jsem si prostě vzala roušku a šla jsem 

s kámošema ven. Ţe tam jako byl problém, ţe já jsem nesměla do uzavřených 

prostorů, kde je hodně lidí. Takţe takhle jsem si prostě vzala roušku a v pohodě. 

Jsem se i vídala s těma lidma docela.  

- A jaký byl návrat do školy? 

No šla jsem do jiný třídy, ale nebylo to špatný jako. Já jsem do tý třídy docela rychle 

zapadla. Se mě tam ujali lidi, takţe to bylo docela takový. My jsme malá škola, 

máme na škole jenom 4 třídy. Takţe to je v pohodě. Všichni se tam tak nějak známe 

a to je lepší. 

- Myslíš, že Tě tahle Tvoje zkušenost s nemocí, že Tě to změnilo? 

Určitě, moc. I těch pár let mezi těma dospělýma. Člověk se hrozně moc mění, jinak 

uvaţuje. Občas mi to hrozně vadí, ţe prostě neuvaţuju jako nějakej 18- ti letej 

adolescent prostě a uvaţuju nad vším hrozně jinak. Jsem hrozně…já nechci říct 

chytře, ale nad vším hrozně moc přemýšlím. Neţ něco udělám nebo tak. 

- Myslíš, že jsi jiná než Tví vrstevníci? Nebo je asi hloupý říct jiná… 

Ale já jsem jiná.  Jsou úplně jiný neţ já. 

- V čem třeba? 

I v chování, v tom co dělaj a tak. Já si prostě víc váţím ţivota. 

- Co pro Tebe znamená život? 

To je pro mě moje rodina a moje zdraví.  
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- A v nemocnici? Našla si tam přátelé? 

Jo našla. Oni totiţ dělají různý hory a tábory a tak, takţe jako jo, našla. 

- Jezdíš pořád na tábory? 

No jezdím, ale uţ míň. Radši jedu s tou jinou partou na lyţe nebo tak.  

- A jaký byli doktoři, sestřičky, když jsi byla v nemocnici? 

Sestřičky byly úplně úţasný. Já, kdyţ jsem byla nemocná, tak jsem s nima třeba do 

jedný hodiny do rána hrála karty na sesterně. Pomáhala jsem jim a tak. Fakt jsou 

hrozně milý a hrozně úţasný. Kdyţ jsem byla na tý Bulovce, tak tam byly protivný, 

zlý někdy hrozný prostě. Mamka říká, ţe jsem rozmazlená z Motola (smích).  

Doktoři taky dobrý aţ na pana docenta Sedláčka. On je takovej, ne ţe by byl zlej 

vyloţeně, ale on prostě kaţdýmu řekne do očí, co si myslí, a co se stane nebo by se 

mohlo stát. No já nevím, jako ty lidi třeba onemocní leukémií a on řekne „Vaše dítě 

má leukémii“. Takhle on ti to suše řekne, jako by se nic nedělo prostě. Takţe nevím 

no. Občas jedná s těma lidma docela divně. Ale jinak je taky v pohodě. Já si nemůţu 

ztěţovat na nikoho. 

- Jak jsi byla informovaná o tom, co se bude dít, o vyšetřeních a tak? 

Jo věděla jsem. Úplně všechno mi říkali.   

- Věříš v něco? 

Já jsem nad tím hrozně uvaţovala, ale asi něco je.  Určitě něco je, ale nedokáţu říct 

co, ale bůh to není. Nebo v boha nevěřím alespoň teda.  

- A k tomu si došla až teď nebo jsi to tak měla i v té nemoci? 

I v tý nemoci.  Asi něco bude. Kdyţ to tak vezmu, tak bůh bejt nemůţe, protoţe by 

nebyla plná nemocnice malejch dětí prostě. Takţe nevím jako no. Kdyţ jsem se na to 

ptala naší farářky, tak mi řekla, ţe to je zkouška pro rodiče, zkouška pro děti. Ale 

prostě zkoušet úplně nevinný bytosti, který prostě nikomu neublíţily, a nic 

neudělaly, to prostě není moţný. V to nevěřím.  

- Za tu dobu, co jsi byla v nemocnici, stalo se, že tam někdo zemřel? 

Jo. Spousta lidí.  Já teda kdyţ jsem byla v léčbě a někdy mi umřel jako někdo 

známej- kamarád nebo tak, tak jsem se to dozvěděla aţ později abych se z toho jako 

nějak nezhroutila nebo tak. 

- Jak jsi to zvládala ta úmrtí? 

Jako docela blbě, protoţe mi to bylo fakt líto. To většinou byli lidi, se kterýma jsem 

si fakt hodně rozuměla. Takţe to bylo takový no…nevím no.  Bylo to občas těţký, 

kdyţ jsem se tohle dozvěděla prostě. Jako musím říct, ţe mám na druhou stranu 

strašný štěstí prostě. Ne já jsem docela ráda, ţe jsem byla nemocná, protoţe jsem 

poznala spoustu suprových lidí a prostě je to taková zkušenost- docela dobrá. Záleţí, 

z jakýho pohledu se to vezme no.  

- Zemřel Ti někdy někdo blízký z rodiny nebo blízkého okolí- mimo tuhle Tvou 

zkušenost v nemocnici? 

Jo prababička mi umřela.  A to bylo fakt špatný.  Já jsem to jako nějak nebrala, kdyţ 

jsme šli na ten pohřeb, tak to bylo hrozný. Probrečela jsem ten pohřeb a ještě pak, 

kdyţ jsme šli domů. To bylo fakt špatný.   

- Jak je to dlouho? 

2002 nebo nějak tak.  
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- S tímhle se člověk asi nikdy úplně nevypořádá, ale co Ti pomohlo se s tím tak 

nějak vyrovnat, smířit? 

To ne no. Asi děda, protoţe to byla jeho maminka a on prostě nevím proč, prostě mi 

pomohl děda- jako ţe se z toho trošku dostal a tak. Přeci jen jsem viděla dědu, ţe je 

uţ trošku šťastnější, takţe to mi asi hodně pomohlo.  

- Co pro Tebe znamená smrt? 

Určitě nic, čeho bych se měla vyloţeně bát- to ne. Já se jako nebojím smrti. Já se 

bojím toho, ţe se mi to znovu vrátí a budu to muset všechno postupovat znova.  Tak 

toho se bojím víc, neţ ţe bych měla zemřít. Já jsem nad tím vlastně ani nikdy moc 

nepřemýšlela, ani kdyţ jsem byla nemocná, ţe bych měla umřít nebo tak.  Já jsem si 

tohle prostě nikdy nepřipouštěla. Jako fakt se toho nebojím. Je to taková přirozená 

věc. 

- Teď si mluvila o strachu z toho, že by se Ti nemoc vrátila. Jak s tím strachem 

bojuješ? To musí být těžký. 

Já se snaţím spíš nad tím nepřemýšlet, ţe jsem prostě ve společnosti těch lidí a nějak 

na to nemyslím. Sem tam se nad tím zamyslím, a to zvládám, ţe to řeknu mamce a 

ona si se mnou o tom popovídá a někdy se to snaţím vyřešit prostě sama.  

- Co Ti dává v životě smysl? 

Smysl? Asi moje rodina. To je takovej můj základ.  

- Co by sis přála do budoucna? 

Aby se mi to uţ nevrátilo, a aby to neměly moje děti.  

- Na závěr, kdybys mohla říct vzkaz pro lidi, kteří také zápasí s leukémií nebo 

s jinou chorobou. 

No aby tomu asi nepodléhali. Všechno bude lepší. Můţou všechno dělat normálně. 

Jako omezení tam mají, ale dá se to zvládnout všechno 

- Tak děkuju moc. 

 

P1.2 Lukáš 

 

- Mohly bychom začít tak, že by ses představil a řekl kolik Ti je let, co Tě baví a tak 

dále. 

Tak jmenuju se Lukáš a je mi 26 let. Tak co mě baví. Tak teďka hodně fotím. 

Vystudoval jsem průmyslovku a počítače, takţe hlavně ty počítače, internet, dělám 

webový stránky. Dřív jsem dělal hodně atletiku, ale teďka uţ to bohuţel moc nejde. 

Turistiku, to uţ taky moc nejde. Jsem teďka takovej hodně omezenej, ale snaţím se, 

co to jde. Hodně filmy, seriály, se takhle bavím doma no. Jsem pořád na invalidním 

důchodu, takţe jsem doma, takţe tímhle vyplňuju čas, no. Ne ţe bych byl nějakej 

závislák, ale…Ty seriály no a hodně internet. A jsem doma, no doma. Dělám 

geocaching, to je hledání pokladů. 

- Jojo, o tom jsem slyšela. 

Je to sranda no. Děláme to i s našima, s rodičema vlastně. Máme i geopsa, takţe se 

psem hledáme, čmucháme a nějakých těch pár úlovků máme. Nevím no, co bych o 

sobě řekl. Já jsem takovej skromnej člověk. Já moc o sobě neříkám takhle. 
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- Kdybychom se teď bavili o Tvém onemocnění, kdy začaly první problémy? 

Tak já jsem byl vlastně celej ţivot jakţtakţ zdravej. Akorát jsem měl ty dětský 

nemoci, takový ty standardní- jenom nějaký chřipky. Nikdy jsem neměl nic 

zlomenýho, ţádná váţná nemoc, nic nebylo. Aţ právě ţe v nějakých těch 16 ti, tak to 

jsem nějak nerozdejchal ten přechod na rok 2000. Tak se mi tak nějak začalo dělat 

nevolno. Byl jsem takovej unavenej hodně. Potom novým roce vlastně jsem byl čím 

dál tím horší. Jednou jsem se sloţil, párkrát doma jsem omdlel, pak jsem se dostal do 

nemocnice a zjistili, ţe mám něco s krví. Kdyţ mě pak hned odvezli do Brna, tak tam 

mi zjistili, ţe je něco v nepořádku nebo teda to uţ mi vlastně brali kostní dřeň a 

zjistili, ţe mám leukémii no.  

- Pamatuješ si, kdo Ti tu diagnózu tehdy řekl? 

 Kdo mi to řekl. No je to deset let. To uţ si nepamatuju. Tam byla ta jedna docentka, 

ale jak se jmenuje, to uţ nevím. To bylo interní oddělení spojený s onkologií. Jak 

jmenovala, to uţ si fakt nepamatuju ani.  To byl nějak konec ledna 2000, co jsem tam 

byl. 

- Takže Tě tehdy hospitalizovali v Brně? 

V Brně, v dětský nemocnici fakultní. Tam jsem si prodělal tu základní léčbu, tu 

základní chemoterapii. To bylo nějakých půl roku nebo tři čtvrtě, a pak vlastně byla 

nějaká ta udrţovací terapie. To uţ jsem neměl chemoterapii. To byly vysoký dávky 

čehosi, po čem mi bylo taky špatně docela. Dojíţděl jsem ještě na ozařování. No 

zdálo se to bejt v pohodě a asi po roce a půl skoro, tak se mi to vrátilo. Šel jsem na 

kontrolní odběr kostní dřeně vlastně a zjistili, ţe se to vrací vlastně, ţe tam je zase 

nějakej problém s tou kostní dření a s tou krvetvorbou, takţe mě čekala transplantace 

kostní dřeně vlastně. V tom Brně to ještě nedělali. Dali mě tam teda dohromady 

nějak. Připravili mě vlastně na tu transplantaci a vlastně v prosinci jsem jel, mezi 

svátýma vlastně, jsem jel uţ sem do Prahy na tu transplantaci, ţe mi vlastně našli 

docela brzo dárce. Je to teda nepříbuzenskej dárce, někde ze Švýcarska- nějaká paní. 

No a 10. 1. 2002 jsem měl transplantaci. No tak samotná ta transplantace probíhala 

celkem bez problému, bez komplikací a byl jsem docela brzo doma. To byli 

velikonoce. To jsem byl vlastně ještě tady. Nebyl jsem teda na oddělení, ale byl jsem 

tady na ubytovně, kde jsem kaţdej den chodil na kontroly a asi za čtyři měsíce mě 

pustili domů. Jsem se vrátil domů, a dojíţděl jsem kaţdej týden na kontroly zase a 

nějaký dva tři roky nebo čtyři mně vlastně odebírali kontrolní dřeně a zdá se to být 

v pořádku no. Sice mám teda, říká se tomu chronická reakce štěpu proti hostiteli, 

takţe mám pořád takový problémy, ţe ta kostní dřeň se pořád ještě nějak brání, ale 

není to, ţe by jí odmítla, ale tu dárcovskou kostní dřeň, ale prostě nějak to spolu 

pořád nekamarádí. Není to pořád ončo no. Mám pořád takový problémy. 

Odvápňujou se mi kosti a pořád jsem takovej nějakej ne úplně stoprocentní.  

- Tehdy tu transplantaci, jak jsi prožíval? Měl jsi z toho strach? 

Ani ne no. Já jsem byl uţ takovej odškolenej tím Brnem. To bylo to. Nedokázal jsem 

si před tím vůbec představit, jak to tady v tý Praze vypadá, a nevěděl jsem, co mě 

čeká. Věděl jsem teda, ţe to probíhá formou nějaký tý transfúze kostní dřeně, ţe to 

není ţádná operace. To mě uklidnilo, ţe do mě nebudou řezat. Samotnej ten průběh 

teda nějakej komplikovanej nebyl, ale byl náročnej. Hodně to bylo…jsem dostával 

hodně ty utišující léky nebo utišující- proti bolesti, protoţe to bylo… měl jsem 
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oslabenou imunitu a pamatuju si, ţe jsem měl halucinace z toho, a nebo ne z toho asi 

ţe jsem měl oslabenou imunitu nebo jsem měl odbouranou úplně celou tu imunitu, 

aby se ta kostní dřeň ujala. Ale vím, ţe jsem byl strašně unavenej a byl jsem v tom 

boxu sterilním. Byl jsem strašně unavenej a omdlíval jsem tam pomalu. Bylo to 

hodně náročný no. Zvracel jsem tam, průjmy jsem měl. Bylo to hodně takhle náročný 

no. Byla tam se mnou vlastně mamka, to byla taková opora. 

- Jak dlouho jsi tam byl v tom sterilním boxu? 

Tam jsem byl asi měsíc a půl. Já uţ si to pořádně nepamatuju a snaţím se na to i 

celkem nemyslet. Nějak na to zapomenout a nepotřebuju to uţ vědět nějak. Není to 

pro mě nějak důleţitý uţ. 

- Mamka Ti teda pomáhala? 

Ta se tam o mě starala.  Nemohla se mnou být teda přímo v tom boxu. Jenom donést 

mi tam věci. Kaţdej den se to tam muselo celý umejt. Takţe byla tam vlastně jakoby 

se mnou, přespávala tam, nemohla bejt teda na tom, ale furt tam na to oddělení někde 

byla. To jsem měl vlastně takovou oporu no. Hodně mi pomáhala teda i teďka pořád. 

Pořád spolu. 

- Kdybychom se ještě vrátili k tomu převozu, jaký to bylo ta změna? Byl jsi takovou 

dobu v Brně, pak Tě převezli do Prahy… 

No tak v tom Brně jsem vlastně všechny znal. Všechny ty sestřičky, doktory. Tam to 

bylo takový domácí nebo pro mě tenkrát domácí prostředí. Bylo to tam v pohodě a 

přijel jsem sem do Prahy a byl to docela šok no, co jsem tady viděl. Poprvý kdyţ 

jsem přijel, tak mě vlastně ubytovali do pokoje. Jsem šel a bylo tam šest lůţek, takţe 

to bylo takový ne zrovna hezký přivítání. Okna netěsnily. To vím, ţe byla zrovna 

zima, takţe tam docela foukalo, tak to byl docela děs no. Ale pak nějakej druhej, třetí 

den jsem se dostal přímo na tu transplantační jednotku- na tu sterilní část nějakou, 

kde mě vlastně připravovali, takţe tam to bylo ne hezčí, ale uţ to bylo něco…tam 

jsem vlastně strávil uţ nějaký ty dva měsíce.  

- A Ty jsi byl ubytovaný s mamkou na pokoji? 

Na pokoji přímo nebyla. Bydlela vlastně tady v Motole na nějakých pokojích tady 

pro maminky, takţe vlastně nemusela nikam dojíţdět. Byla pořád tady v budově, 

takţe kdykoliv jsem potřeboval, tak mohla přijít a byla mi po ruce no.  

- Našel sis v nemocnici přátelé, když jsi tady ležel? 

Jako kamarády…Jo s těma, co jsem vlastně leţel na tý transplantačce přímo, tak tam 

jsem věděl o jednom klukovi nebo klučinovi, to byl malej kluk. Já nevím, asi devět 

let mu bylo. Ten vlastně začínal se mnou s tou transplantací asi o tři nebo o čtyři dny 

byl dřív transplantovanej. Mamka se vlastně znala s tou jeho maminkou, takţe jsme 

si tak nějak povídali tak jsme se jakoby znali. Pak jsme se vlastně vídali po tý 

transplantaci někdy na těch kontrolách. Toho jednoho klučino jo no. Pak vlastně, 

kdyţ jsem leţel uţ na normálních pokojích po tý transplantaci, tak tam taky vţdycky, 

kdyţ jsem s někým leţel, tak jako jo no. S těma klukama, co jsem leţel, tak se 

stýkám normálně no nebo stýkám, spíše si dopisuju. Víme o sobě. A ještě s nějakýma 

holkama, co tam byly na oddělení. Vlastně nějakej ten rok nebo dva roky po 

transplantaci tak jsem jel na tábor vlastně s těma děckama, takovej rekondiční tábor, 

kde vlastně je… 
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- S Haimou? 

S Haimou nonono. Kde je vlastně zájem nebo účelem je toho, aby se ty děti začlenily 

mezi ostatní děti, aby nebyly uzavřený. Aby se zapojily do toho všedního ţivota, a 

tam jsem se seznámil s docela hodně dětma. No oni to byly děti, já uţ jsem byl 

dospělej. 

- Pořád jezdíš na ty tábory? 

Nono. Jezdím no. Jeden rok jsem vlastně vynechal. Baví mě to a jezdím no. Pokud 

můţu, tak vţdycky jedu. Jsou vlastně i hory a tam jsem byl teda jednou, bez lyţí- 

nelyţoval jsem, ale byl jsem tam. Takţe jako ty děcka znám a kamarádíme se a 

stýkáme se jako i mimo tábory. Někdy máme takový jako srazy, takţe jako jo no. To 

jsem poznal hodně z tady těch němocnejch dětí a mám si s nima jako co říct. Je to 

takový, jsem s nima, tak vlastně úplně odpadá všechno to…Můţu jim říkat nebo 

říkat, většinou věděj, jaký mám problémy, nebo věděj. Vlastně jsou na tý samý lodi 

jako já. Není to ţádnej ostych, kdyţ jsem někde, tak se lidi koukaj, jak vypadám. Já 

jsem teďka hubenej hodně. Docela koukaj, nebo kdyţ jedu na vozejku, tak taky 

koukaj, ale tam je to prostě v pohodě úplně. 

- Je to tam pro Tebe jednodušší s nimi? 

Určitě no. Je tam i taková ta individuální péče o ty děti a všemu se snaţí vyhovět no. 

To platí i tady na oddělení samozřejmě, ale na tom táboře vyhověj, no. Já jsem měl 

trošku problém s příjmem potravy, takţe…Tak taky no, vyhoví a snaţí se maximum 

dělat pro to, aby se mi tam líbilo.  

- A tehdy po té transplantaci, když jsi šel domů, jaký to bylo ten návrat domů? 

To nebylo aţ tak strašný, jako kdyţ jsem se vrátil poprvý z toho Brna. Doma to bylo 

všechno uklizeno- pěkný, hezký. Konečně jsem si mohl lehnout do svý postele a to 

bylo jako fakt příjemný. Kdyţ jsem teda přijel poprvý z toho Brna domů, tak to bylo 

docela takový. Jsem si vlastně vybavil všechny ty takový ty momenty, kdy jsem 

doma leţel vlastně v horečkách a pomalu jsem o sobě nevěděl, a kdy jsem prostě 

omdlíval i na posteli, kdyţ jsem se posadil, tak to bylo takový nepříjemný no. Zase 

jsem byl rád, ţe jsem doma a tohle všechno, ale zase kdyţ jsem viděl tu postel, na 

který jsem leţel a propotil jsem tam kolik litrů potu a… 

-Bylo to pro Tebe těžký tam zase být? 

Ten první den jo, ale pak uţ… byl jsem doma, tak jsem byl rád. Byl to ten první 

okamţik. 

- A se školou a s kamarády jsi to měl jak? 

Já jsem vlastně odešel v polovině toho druháku, takţe jsem měl ukončený pololetí 

toho druhýho ročníku. Takţe jsem pak vlastně přerušil studium a vrátil jsem se 

vlastně po dvou letech. Dodělal jsem si ten druhák, takţe jsem měl nový kamarády 

vlastně, nový spoluţáky a pak jsem šel na tu transplantaci no. Takţe jsem vlastně 

zase přerušil na rok na dva. No a pak jsem se vrátil a dodělal jsem si průmyslovku 

no. Jsem se vrátil do třeťáku. Nebo začal jsem třeťák- čtvrťák, a udělal jsem 

maturitu. Dělal jsem ji 7 let no tu školu. Oni mi taky vyhověli vlastně. Vyšli mi vstříc 

a vlastně jsem ji dodělal, takţe jsem nemusel přerušit nebo vlastně ukončit studium a 

byl jsem pořád vedenej ve škole. Jeden ročník jsem byl vlastně zapsanej ve třídní 

knize a v tom jednom ročníku. Moc jsem tam vlastně nechodil no. Jsem byl vlastně 

ve třídě, do který jsem vůbec nechodil, no ale vyhověli mi. Dostudoval jsem vlastně i 
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s maturitou. To jsem měl trošku problémy, protoţe jsem vlastně celej svaťák proleţel 

v nemocnici. No a myslel jsem teda, ţe budu maturovat aţ v září, ale vlastně třídní 

učitelka mi to zařídila tak, ţe bych maturoval asi dva týdny po termínu v tom 

původním. Takţe jsem se na rychlo začal učit a nějak jsem to zvládl no.  Maturoval 

jsem teda sám, to bylo takový…Trochu jiná maturita to byla no. Jsem tam neměl 

toho komisaře, coţ bych asi moţná neměl říkat (smích). 

- Když ses vrátil do té školy, cítil jsi, že ses změnil? 

Určitě. Tam byl úplně jinej svět. Já jsem byl tady v nemocnici a tam to byl úplně 

jinej svět. Pohled na svět no. Přehodnotí člověk vlastně ty svoje priority no. Předtím, 

ne ţe bych si neváţil ţivota, ale neuvědomoval jsem si, co by se třeba mohlo stát, 

kdybych něco udělal. Teďka uţ si toho ţivota víc váţím a nedělám takový blbosti, 

jako před tím no. 

- Co myslíš těma „blbostma“? 

Já nevím. Jezdil jsem třeba šíleně na kole z kopce a po šutrech, nevím jako. Skákal 

jsem do vody a ze skály. Teď bych to asi nedělal, no. 

- Věříš v něco? 

Já věřím v naději no.  Já teďka nevěřím raději v nic, protoţe vţdycky se něco pokazí. 

Já mám vţdycky takovou smůlu, ale vţdycky věřím v to, ţe to bude dobrý no.  Nikdy 

nemyslet na to, ţe by to mohlo být špatný nebo takhle no.  Vţdycky doufám nebo 

věřím, ţe to dopadne dobře a musí to tak dopadnout, ţe jo. Jinak to nejde. To jsem si 

taky říkal při tý transplantaci jo, ţe kdybych nevěřil v to, ţe to nedopadne, tak bych 

tady uţ asi nebyl no. Tak bych to nemusel zvládnout, tak jsem si takhle dodával sílu, 

ţe to dobře dopadne, ţe bude dobře, ţe bude líp no.  

- Nepřipouštěl sis třeba, že by to tak dopadnout nemuselo? 

Kdyţ si to zpátky vezmu, tak asi ne. Hodně jsem myslel na to, ţe kdybych zemřel, co 

by se stalo. To myslím i teď, ale ţe by to nějak špatně dopadlo, to asi ne. To ne, 

takhle pesimisticky aţ jsem neuvaţoval.  

- Věděl jsi, když jsi onemocněl leukémií, co ta nemoc znamená? 

Ne. Vůbec ne. Tam v tom Brně tam to bylo takový trošku. Sice mi to tam 

vysvětlovali, ale nebylo to úplně osobní. Aţ pak teda po nějakých těch měsících, co 

jsem se tam seznámil s nima, protoţe jsem tam hodně byl v tý nemocnici, tak aţ 

potom. Ale ţe bych jako věděl, co to obnáší nebo přesně je, to ne. Ţe by mi to někdo 

pořádně vysvětlil, to úplně ne. 

- Myslíš, že by to bylo lepší vědět? 

Určitě. Teď třeba, kdyţ mi někdo nevysvětlí nějakej průběh operace nebo, v čem je 

problém, tak mi to docela vadí no. Kdyţ mám nějakej problém a nevím proč, nebo 

jak se bude řešit, tak se po tom pídím no. Chci vědět, co to bude obnášet. Dřív jsem 

byl taková puťka a nevěděl jsem. To si pamatuju, kdyţ mě převezli poprvý do toho 

Brna a byl jsem tam tu noc, tak ani jsem si neřekl o čaj o nic. Leţel jsem tam 

v posteli. Vím, ţe jsem měl brejle nasazený a ani jsem si je nesundal a spal jsem 

v brejlích. Bál jsem se i pohnout pomalu. Byl jsem takovej vyklepanej no. Dneska 

jsem strašně drzej na ty doktory (smích) nebo ne drzej, ale umím se ozvat. Jsem 

takovej oklepanej víc. Umět se ozvat no- dřív jsem to neuměl. Byl jsem takovej, ţe 

všechno jsem si nechal líbit. Kdyby mi měli uříznout nohu, tak bych si jí nechal 

uříznout no. Teďka bych se o ni pral. 
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- Co pro Tebe znamená smrt? 

Já tohlecto vůbec. Já nad tou smrtí teďka vůbec neuvaţuju. Vůbec si nedokáţu 

představit, ţe bych teďka nebyl jako. Měl jsem představu pohřbu, jak jsem říkal 

takový představy, kdo by přišel a tak a takový pitomosti jo. Ale ţe bych tady nebyl, 

to prostě není ani moţný jo prostě. Jsem překonal…dostal jsem se, kdyţ to řeknu 

přímo do takových sraček prostě, ţe uţ do takových vlítnout nemůţu. Prostě to 

nejde, abych tady nebyl. Musím bojovat. Nevím no. Smrt, ţe bych někde zemřel. To 

by musel být sakra pech, ţe by do mě někdo vlítl autem a rozmašíroval mě jo. Třeba, 

abych si sám vzal ţivot to vůbec jako. Nevím no. 

- Co pro Tebe znamená život? 

Teďka? Teďka je to štěstí, ţe můţe bejt na ţivu a na světě jo. Takovej dar, ţe mě 

zachránili, a ţe mi našli toho dárce a nějak se to povedlo, ţe můţu tady bejt. Můţu 

bejt někomu vděčnej, i kdyţ ho neznám. Ţe jsou tady prostě i lidi, který pomáhají 

ostatním. Jsem rád, ţe jsem tady na světě. Sice je teda takovej špatnej, ale rád ţiju 

no.  

- Co Ti dává smysl v životě nebo co Ti třeba pomáhá? 

Pomáhá…Kamarádi a rodiče. Strašně mi pomohla mamka. Strašně mi teďka 

pomáhají oba rodiče teďka vlastně. Jsem trochu nemohoucí teďka. Kdybych neměl 

rodiče, tak nevím, jak bych to zvládal. Jsou tam i ty kamarádi, takţe ty mě vytáhnou, 

abych se někam podíval- na nějakou tu zábavu, na nějakou tu kulturu. Takţe to, 

kdybych byl pořád doma, tak to by bylo taky špatný hodně no.  

- A ten smysl. Co Ti dává smysl? 

Já nevím, já nejsem zase takovej filozof (smích). Já jsem teďka takovej, ţe bych 

chtěl dělat, ţe i hodně pomáhám i ostatním a tak nějak. Vidím, ţe někdo mně 

pomohl, tak zase bych to chtěl oplatit někomu nazpátek. Zas to štěstí nebo tu naději 

vracet zpátky.  Nějakou tu radost a takhle. To mi pomáhá. Kdyby se naskytla nějaká 

moţnost někomu prostě pomoct, tak určitě jako bez řečí a bez problému pomůţu no. 

A jsem i takovej, ţe nedokáţu říct ne, no na tohlecto- na nějakou pomoct.  

- Co by sis do budoucna přál? 

Jé, co bych si přál. Tak já nevím. První, abych mohl chodit pořádně, pak uţ je to 

jedno no. Hlavně, abych byl v pořádku no.  Teďka mě hodně omezujou ty nohy, ţe 

nemůţu pořádně chodit a teď ani nemůţu. Jsem dělal turistiku a hodně jsem cestoval 

a teďka tak nějak dělat nemůţu no. Nebo můţu, ale je to hodně omezený. 

- A s těma nohama? To je to, že se Ti odvápnily ty kosti?  

Jojo, ţe se mi vlastně oddělala, zbortila se mi ta kyčel- ten kloub se mi tam zbortil, 

takţe jsem byl na nějaký operaci. Takţe mi to zaplombovali, ale to nějak nepomohlo, 

tak jsem musel jít na tu výměnu no tý kyčle. Udělali mi totální endoprotézu a čeká 

mě teďka druhá, na druhý straně. 

- A je to lepší po operaci? 

Určitě no.  Jde to cejtit trochu, ale nebolí to tak, jako před tím. Před tím, to jsem se 

budil bolestma a teďka uţ je to jako znát no.  

- Líp se Ti s tím asi chodí viď? 

To jo. Pomalu zapomínám berle. Tak aţ mi udělají tu druhou, tak uţ je třeba nebudu 

potřebovat. 
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- Zase bys mohl chodit na na túry a tak viď? 

No to se těším. Aţ mi udělají tu druhou, tak vyjdu Sněţku a … 

- A k tomu geocachingu ses dostal jak? 

Táta si koupil PDA, ve kterým byla navigace a tak nějak jsme nevěděli, jak ji vyuţít 

pořádně. Jednou jsem viděl nějakej dokument o tomhle, nějaký povídání, tak si říkám 

to je pěkný a zajímavý. Takţe jsme se na to dali.  Našli jsme první poklad a hned 

nadšení a tak jsme v tom pokračovali.  

- Mně to připadá jako parádní koníček ten geocaching, že je to hodně zajímavý. 

Je to dobrodruţství. Člověk nikdy neví, kam se dostane, a kdyţ jde kolikrát v tý 

přírodě, tak musí kolikrát, musí jít kolik kiláků v lese, aby se tam dostal, kdyţ je to 

teda nějaká ta dlouhá cachka, která se musí i luštit, takţe tam je to pak třeba na 

dlouho i na celý odpoledne. 

- Takže chodíš s tátou takhle? 

Přesně tak. Já jezdím na vozejku, kdyţ…teďka teda jsem jezdil hodně na vozejku, 

takţe vybírám ty cesty, který se dají zvládnout na tom vozíku, nebo který se dají 

dojet, ale těch moc není. V Jihlavě po městě nebo u nás v Jihlavě jich moc není po 

městě. No tady po Praze jich je zase miliony, ale na to není čas. Sice v tý Praze jsem, 

ale jsem rád, kdyţ z tý Prahy vypadnu. Radši jsem doma no.  

- Ty bydlíš s rodiči? 

Bydlím právě s našima no. Nevím, jak bych to zvládal bez nich právě, ţe se o mě 

nějak staraj a chodí nakupovat a perou mi a sám bych to asi nějak nezvládl nebo 

s velkýma obtíţe vzít si baťoh a dojít si nakoupit. Teďka u nás byla sociálka, takţe 

jsem si…ne ţe bych si navemejšlel, ale prostě musel jsem vymyslet všechno, abych  

to co vlastně dělat nemůţu, ţe jo- nějaký věšení záclon to je pro mě nemyslitelná 

věc, takţe to praní věšení taky, něco namáhavýho. Tohle by pro mě byla strašně 

namáhavá věc. Já si nekleknu na kolena a nic a někde lízt po nějakých vejškách. To 

taky nejde. Bych sebou hnedka praštil. Dojíţdění do nějakýho obchodu- do nějakýho 

supermarketu jasně no, ale to se k tomu musí mít auto. To uţ si pak dojedu, ale u nás 

v tý vesničce tam musím jít pár set metrů, abych se dostal do obchodu, a pak to 

donýst domů., ţe jo. 

- Tak a na závěr, kdybys mohl říct vzkaz pro lidi, kteří jsou také nemocní, také 

bojují s nějakou nemocí. 

No jedině to nevzdávat a doufat v to a věřit, ţe to bude dobrý no. Věřit doktorům a 

nepropadnout nějaký depresi nebo nějakýmu pesimismu, ţe to bude špatný. Vţdycky 

věřit v to, ţe bude líp. Bylo hůř a bude líp. Hůř uţ bejt nemůţe nikdy, protoţe hůř uţ 

bylo a z toho nejhoršího uţ jsem se vţdycky nějak dostal. Uţ bude jenom líp no. 

Kdyţ uţ bylo hůř, tak zase bude líp. Takţe věřit v to, ţe bude líp, asi tak. Nevzdávat 

to. Hlavně to nevzdávat!  
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P2.:Rozhovory:  2. skupina respondentů 
 (Pro velký rozsah nejsou uvedeny všechny rozhovory. V případě zájmu jsou zbylé 

rozhovory k dispozici u autorky) 

 

P2.1 Míša 

- Mohly bychom začít tak, že bys ses představila a na úvod o sobě něco řekla. 

Jmenuje se Míša, je mi 22 let a studuju biochemii na Karlově Univerzitě. Mám ráda 

plavání, běhání, chodím do Vatry, to je něco jako skaut. Taky jezdíme na tábory a 

bereme malý děcka no. 

- Teď kdybychom se bavili spolu o nemocech, byla jsi někdy nemocná? 

No byla no, ale třeba jenom angínu a takhle. To se tam počítá? Asi jo, ţe? Tak jenom 

tu angínu a ještě jsem měla mononukleózu a jinak asi nic no. 

- A s tou mononukleózou jsi byla v nemocnici nebo? 

No s tou jsem byla u doktorky a ona mi napsala jako prášky na to- na angínu a 

vlastně potom jsem byla u jinýho doktora a ten mi řekl, ţe jsem měla mononukleózu. 

No a ty prášky, co jsem dostala, tak jsem na ně byla alergická nějak. Jakoţe jsem 

dostala jiný no a pak jsem se nějak vyléčila a potom jsem nemohla sportovat- asi půl 

roku no, a musela jsem mít dietu. 

- A to Ti bylo kolik let? 

To jsem byla v osmé třídě, tak asi tak 14. Vůbec nevím, kolik mně bylo.  

- Co Ti pomáhá, když jsi nemocná, tu nemoc zvládnout? 

Kdyţ spím, a kdyţ se můţu s někým bavit nebo kdyţ si čtu kníţku, ale uţ bych 

chtěla být jako zdravá no.  

- Byl někdy někdo z Tvého okolí vážně nemocný? 

To asi ne. To nemám nikoho takovýho.  

- A přemýšlela si třeba někdy o lidech, kteří jsou dlouhodobě nemocní, mají 

například rakovinu apod.? 

No přemýšlela. Jako, ţe jsem přemýšlela, co bych dělala já, kdyby se mi něco 

takovýho stalo a co se dá dělat a jaký to tyhle lidi mají no. Jsem nad tím přemýšlela. 

Jsem viděla nějaký dokumenty vlastně o těch lidech. To byla maminka a dcera a obě 

byly nemocný a měly ještě třetí. Jako ţe tam byla ještě druhá dcera. Byly tři no. A ta 

byla zdravá. A pak ta maminka umřela a ta mladší sestra taky, ale ještě před tím neţ 

umřela, tak mě to tak jako nadchlo, nebo nadchlo, bylo to zajímavý, ţe ta maminka 

s tou nemocnou dcerou kreslily krvinky, a ţe na to hodně myslely a druhý den šly na 

vyšetření a měly jich víc no. Tak to bylo takový zajímavý.  
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- Co to s Tebou dělalo, když jsi viděla tenhle dokument, o kterém mluvíš nebo 

takový příběh životní? 

  No bylo to takový, ţe ta maminka si vzala někoho, potom asi za dva měsíce umřela, 

ale byla ta svatba a vlastně ta zdravá dcera pak zůstala s tím novým manţelem.  Bylo 

to takový zvláštní. 

- Jak to na Tebe působilo? 

Ţe ta paní věděla, ţe umře a bylo to takový smutný hrozně a při tom to brala, ţe s tím 

byla smířená no. Tak to bylo takový, no nebylo to dobrý.  

- Dokážeš si představit, že by se Ti to stalo, že bys takhle onemocněla? 

Neodkáţu, vůbec. Nevím, co bych dělala.  

- Dostala jsi se někdy do situace, kdy jsi byla ohroženu na životě? 

To asi takhle ne. Vyloţeně, ţe bych věděla, ţe se mi můţe něco stát, tak to si teďka 

nevzpomínám. To nevím.  

- Zemřel Ti někdy někdo blízký? 

No babička a taťka vlastně. No a pak pes, ale to se tam nepočítá nebo asi já nevím. 

- Proč se to tam nepočítá? 

No jako ţe jako z blízkých a z rodiny jenom ta babička a taťka a pak ještě nějaký 

pratety no, ale ty jsem moc neznala. 

- A to je jak dlouho, co Ti zemřeli? 

No ta jedna to je asi půl roku a ta druhá, to je asi tak tři roky.  

- A Tvůj tatínek? 

No to je taky tak ty tři roky.  

- To mě mrzí. 

Ne to nevadí, to uţ je jako…já jsem s tím srovnaná, protoţe on umřel. Já jsem ho 

před tím viděla tak jednou za půl roku nebo tak, tak jsem to jako ţe mě to hodně 

vzalo, ale tak nějak uţ jsem s tím srovnaná. 

- A když ses to tehdy dozvěděla…? 

No bylo to takový hrozný no. Jsem brečela a nevěděla jsem, ale byla jsem hrozně 

ráda, ţe jsem byla s tím taťkem za dobře, takţe jsem neměla nějaký výčitky, ţe bych 

se s ním hádala nebo tak.  No a potom jsem všude viděla mrtvoly. Jako ţe jsem třeba 

šla na táboře, jsme někde šli po tmě nebo takhle, a kdyţ jsem s někým zrovna nebyla, 

tak jsem měla úplně takový, ţe jsem viděla mrtvolu, ale nebyl to jako taťka, ale 

prostě něco takovýho, ţe to bylo takový zvláštní no. Pak to přestalo no. 

- A on zemřel náhle nebo byl nemocný? 

No to byla nehoda no. Jako neměl ţádnou nemoc nebo takhle, ţe by třeba umíral 

v nemocnici nebo tak.  

- S tím se člověk asi nikdy úplně nesmíří, ale co Ti pomáhalo se s tím vyrovnat? 

No já nevím no. Já jsem si tak říkala, ţe mi asi něco předal a ţe prostě, ţe to tak asi 

mělo být. A ţe prostě si ho budu pamatovat jako v dobrým. Nevím no ta rodina, ţe to 

bylo takový zázemí no, prostě v pohodě no a nevím ještě. 

- Vzpomínáš na něj? 

No občas si na něj vzpomenu. Jako ţe takový, ţe mně prostě dal něco do toho ţivota, 

ale hodně věcí…jako ţe to bylo takový rychlý…ale on mně toho řekl hodně a potom 

je to na mě, ţe stejně no…jako ţe mě měl rád a tak, a pak uţ jsem to tak nějak vzala 

no, ţe to musím zvládnout i bez něho a takhle no.  
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- Co pro Tebe znamená smrt, když se řekne? 

Vývoj no, ţe prostě to jde dál. Nevím, jestli je něco po smrti nebo tak, ale ţe to tak 

prostě je. Ţe kaţdej umře a nikdo neví, kdy a kde nebo jak, ale ţe pokud je ten 

člověk srovnanej, tak se mu umírá asi líp. A jinak si představím asi tmu, kdyţ se 

řekne smrt. 

- Přemýšlíš někdy nad tím, nad smrtí? 

No přemýšlela jsem třeba nad tím, jak to můţe vnímat děda, no. Jako ţe uţ mu je 

třeba 80 nebo babička, ţe uţ jsou takový starší a přemýšlela jsem nad tím. No jako 

co si myslí a takhle. Ono asi kdyţ jsou ty lidi starší tak je to přirozený, pak uţ vlastně 

nemají ty svý kamarády, všichni jim tak nějak pomalu umírají. Nevím no.  

- A co pro Tebe znamená život? 

No to ţe člověk má nějaký smysl, ale nemusí to být nějaký smysl, ale ţe je šťastnej, 

ţe ho něco baví, a ţe můţe předávat dál ty svoje geny asi. Ţe člověk prostě celej 

ţivot hledá toho partnera no. 

- A jaký je Tvůj smysl v životě? 

No to je…no asi ţe budu mít ty děti a ţe pak prostě budou mít ty moje geny asi. A 

potom být tady s těma lidma na tom světě a naučit se nějaký nový věci. Jakoţe se 

všechno tak nějak vyvíjí. Nevím no, zkoušet všechno tak nějak. Hlavně být šťastný 

no. To si myslím, ţe je důleţitý být spokojený. 

- A jsi šťastná a spokojená? 

No tak nějak jo. Nic mě netrápí, něco jako ţe by závaţnýho. 

- Věříš v něco? 

Já věřím v to, ţe asi kaţdý tady má nějaký svůj úkol a ţe třeba, ţe všechno není 

jenom černý a bílý, ţe je to všechno prostě napůl. Takţe něco špatnýho je pro něco 

dobrý a já nevím no. Věřím jako, ţe něco je, ţe nás něco řídí, ale nevím co, ţe nic 

není stoprocentního.  

- Říkáš, že nás něco řídí, přemýšlela si nad tím třeba, co to je? 

Já nevím no, já mám pocit, ţe jsme takový společenstvo lidí, a ţe vlastně ty zvyky 

našich rodičů, ţe my to tak jako přijímáme, ale vţdycky to tak nějak posuneme dál, 

takový kolektivní myšlení. Ţe máme ti lidi, ţe se snaţíme tak nějak dělat ty věci 

dohromady a potom, ţe nás ještě řídí nevím taková touha po něčem asi jako ţe po 

vědění nebo po penězích nebo prostě po něčem, ţe nás něco ţene dopředu, ale potom 

je tam ještě něco jako, ţe nás to ovlivní. Nevím co- osud (smích).  

- Co by sis přála do budoucna? 

No asi abych byla šťastná, ale aby byli šťastní hlavně ti okolo mě, protoţe pak bych 

nemohla být šťastná já no- takový asi přání no. Já si myslím, ţe je to hodně důleţitý 

být spokojený. Taky je fajn, kdyţ se něco naučím- plavat pořádně, nebo kdyţ něco 

dokáţu, jakoţe sama za sebe. Nevím no, abych byla šťastná, kdyţ jsem s lidma, který 

mám ráda. 

- Úplně na závěr, já vím, že je to těžké, když s nikým takovým nejsi v kontaktu, ale 

mohla bys říct nějaký vzkaz pro lidi, kteří jsou vážně nemocní, mají například 

rakovinu, a podobně? 

Aby se nevzdávali, aby to nevzdali úplně a bojovali s tím no, ţe je to hodně o té 

psychice no. Já nevím. Ono je to takový tvrdý dost. Si to nedokáţu představit, musí 

na to mít strašnou sílu, ale aby se nevzdávali. 
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- Nejprve bych se Vás ráda zeptala na informace o chodu Vašeho oddělení- jak 

oddělení vypadá, kolik zde máte pacientů, apod. 

Tak tady je to jiné, protoţe je tady 70 lůţek plus 6 transplantačních plus 6 jipkových 

a to je 70 lůţek na hematoonkologii. Pak je tady ještě celé jedno oddělení, které 

k nám přišlo- to je oddělení D, které má tuším 20 lůţek na solidní nádory. Takţe se 

to takhle poslední rok smíchalo, ale dominantně to bylo 70 těch 

hematoonkologických. Co se týče spektra, tak to je celá hematoonkologie- leukémie, 

akutní, chronický lymfomy a myelomy a transplantace autologní- to je sama od sebe 

a alogenní- to je od dárce, buď rodinného, nebo z registru. 

- Já jsem myslela, že transplantace z registru se provádí pouze v Praze. 

Ne, vůbec ne. My jsme jedno z největších center na transplantaci alogenní. Jsou tři 

velká centra v republice- Plzeň, ÚHKT a my. My máme ročně přibliţně 100 

transplantací, z toho je 50- 60 alogenních a z toho je 30 od nepříbuzenských dárců. 

Takţe velikánské centrum. Plus máme svoji jednotku intenzivní péče, coţ třeba 

v Plzni nemají. To je hrozně důleţitý, protoţe ta jednotka intenzivní péče 

hematoonkologická, to je jeden z nejtěţších prostor- tam se dostanou prakticky 

všichni špatní. Kdeţto na některých pracovištích to mají tak, ţe ti špatní pacienti, 

kteří pak třeba umřou, a jsou perspektivní- nejsou to paliativní pacienti- tak ty jsou 

transformováni na ARA. Oni uţ pak je ti doktoři nevidí. A na ARU, jestli znáte 

systém ARA- to je takový, ţe tam přijmou pacienta. Moc se o něj nestarají, ve 

smyslu toho jeho background- co má za chorobu, ale pouze o vitální funkce. Není 

tam taková ta historie, ţe toho pacienta znáte, ţe s ním něco proţíváte, ţe víte, jak 

jste ho léčili a kam s ním směřujete. Vy se o toho pacienta hrozně snaţíte, protoţe 

vám jakoby na něm záleţí a navíc jste do něj investovali obrovskou energii. To to 

ARO uţ nevidí. Já si myslím, ţe obecně tam, kde nemají tu svojí 

hematoonkologickou JIPku- tak pak ty konce perspektivních lidí můţou být hrozně 

rychlý, protoţe to záleţí na rozhodnutí člověka, který tu historii toho pacienta vůbec 

nemá.  A ty my tady nemáme. My tady máme svou vlastní. Pak ten tým ve finále, 

kdyţ se jedná o perspektivního pacienta, který ale bohuţel má komplikace nebo 

progreduje, tak se rozhoduje, co s ním dál. Tak to je úvod. Plus máme- celá tady ta 

budova vedle jsou ambulance a celé jedno patro je pouze naše ambulance, takţe 

mám- jestli se nepletu- 10 nebo 11 ambulancí, kde se denně protočí stovky a stovky 

lidí. My jsme hrozně velký pracoviště. Pouze malá část je hospitalizovaná. Většina je 

ambulantních. 
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- A věkově to tady máte jak? 

To je různé. Záleţí, jaká je to choroba. Tady se léčí celé spektrum. Ta 

hematoonkologie je obrovské spektrum chorob. A jsou třeba akutní leukémie- tam je 

průměr přibliţně 50 let, myelomy- tam je průměr spíš 60 let, chronická myeloidní 

leukémie- 50 let. Ale jsou třeba pacienti, kteří mají 20, 19- to je různé. To záleţí na 

chorobě. Naopak chronická lymfatická leukémie jsou zase hodně staří lidi. 

Displastický syndrom také hodně staří lidi nad 70, jo. Takţe je to široké spektrum- 

nedá se říct, ale myslím, ţe to maximum se pohybuje mezi 45- 50 lety, kdyţ udělám 

nějaký průměr.  

- A Vaše působení na tomto oddělení je jaké? 

Co dělám? Tak to je inventář (smích). Já uţ tady dělám 11 let- hrozně dlouho. I kdyţ 

nevypadám, tak jsem tady jeden z nejdéle pracujících lidí. Já jsem sem přišel jako 

sekundář. Pak jsem dělal 5 let na JIPce na transplantačce a po atestaci, coţ bylo 

v roce 2005- to je 5 let, dělám na hematoonkologické ambulanci a mám takový dva- 

no kdyţ to řeknu, tak uţ to teď moc nedělám- mám jenom dva dny v týdnu. Pak 

dělám spíše takového „teammanegra“ a „decisionmakra“, kdyţ to řeknu takhle 

anglicky. To znamená, ţe spíš vedu program infekčních komplikací tady na klinice a 

vedu program akutních leukémií. Takţe to je taková práce organizačně směřující, ale 

ambulanci uţ mám jenom dvakrát za týden. Zase na druhou stranu, kdyţ rozhodujete, 

tak nepřímo. 

- Co Vás vedlo k práci zrovna na tomhle oddělení? 

Proč jsem sem šel? Protoţe jsem tady dělal státnici a můj bývalý šéf hned po té 

státnici, kdyţ mi dával tu známku do toho indexu, se mě ptal, jestli u něho nechci 

pracovat. Tak jsem řekl, ţe asi jo, protoţe jsem neměl místo. A on řekl dobře, tak 

zítra. A tak jsem se sem dostal. Jsem nastoupil druhý den po státnicích. (smích) Já 

jsem si myslel, jak jsem hrozně dobrej, ale samozřejmě to tak nebylo, protoţe ţivot 

je jednodušší. On někoho vyhodil a potřeboval rychle zaplnit, aby mu nesebrali 

úvazek. Tak to tak je v ţivotě. Ale já jsem měl samozřejmě úţasnej pocit, ţe jsem 

hrozně dobrej.  

- Myslíte, že práce na hematoonkologickém oddělení je jiná než na ostatních 

odděleních- že je v něčem specifická? 

Já si myslím, ţe kaţdé má svoje. Konkrétně včera jsme se zrovna bavili o tom, ţe 

bych nemohl dělat pediatra, protoţe prostě bych to neutáhl. Asi bych nikdy nemohl 

dělat chirurga, protoţe to je takový návalový stres a ty chirurgové si to neuvědomují. 

Tak kaţdý má něco. Já si nemyslím, ţe je to v něčem jiný. Kaţdý má něco. Kdyţ 

člověk nastoupí- já jsem si prvních 5 let myslel, jak je to hrozně specifický a hrozně 

úţasný dělat takovýto obor atd. - pak zjistí, ţe kaţdý obor má něco. Co je v tomhle 

oboru snad dobrý- co mi připadá dobrý je to, ţe tady je obrovský vývoj- obrovský a 

hrozně rychlý. To mě na tom baví, ţe kdyţ někam jedete na sjezd- kaţdý rok se jezdí 

na sjezd- zjistíme, ţe uţ vůbec nevíme to, co jsme věděli před rokem. Takový pokrok 

moţná v ţádném jiném oboru není. A to mě asi na tom baví nejvíce. Takţe moţná to, 

jak člověk si myslí, ţe je hrozně dobrý pomáhat lidem, pak zjistí, ţe je to práce jako 

kaţdá jiná. Spíš ho baví to, jak se posouvá sám. Ono ve finále je to dobře pro ty 

pacienty, kdyţ jste dobrej, tak pak je to dobrý pro ty pacienty. To platí asi v kaţdém 

oboru.  
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- Co pro Vás bylo v této práci těžké za dobu Vaší dlouholeté praxe? 

Jako jestli jsem toho měl plný brejle ve smyslu, jako ţe to neutáhnu? Jestli to pro mě 

bylo emočně někdy těţký? Víte co, já si na to uţ nepamatuju, musím říct, fakt si na 

to nepamatuju. Asi kdyţ je člověk u toho lůţka, tak to více proţívá. Tím časem si na 

to uţ nějak zvyknete. 

Musím říct, ţe úplně zásadně- mě teda ţivot naučil. V současné době na 99% věcí 

nebo situací tak si to vůbec nenesu domů To znamená, jak mi skončí ambulance, tak 

o tom nevím, protoţe mám spoustu jiných úkolů a práce a tak dál a tak dál. Takţe 

v současnosti, ţe bych si vzpomněl na něco, co pro mě bylo těţký z transplantací 

pacientů, na to si prostě nevzpomínám. Jediný snad, coţ je docela aktuální, tak se mi 

právě stalo, ţe po dlouhé době na mě pacient přenesl svojí hroznou rodinnou a 

ţivotní situaci- byl komplikovanej a relaboval a tak. Asi si uvědomuju, ţe je těţký 

říkat tomu pacientovi na plnou pusu na té ambulanci, takhle kdyţ to vnímám to, ţe ta 

choroba je nezvladatelná. To je asi nejtěţší. Já jsem se to naštěstí naučil díky svému 

šéfovi, ţe tohle je to nejlepší to tomu pacientovi říct, ţe to prostě v tomto okamţiku 

nezvládne, ale musím říct, ţe je to asi to nejtěţší, protoţe většinou je s ním celá 

rodina. Jsou to většinou mladí lidi, protoţe u těch starých většinou přijde nějaká 

komplikace a oni zemřou na tu komplikaci. Ale u těch mladých musím v určité fázi 

říct, ţe to prostě nemá smysl to léčit dál. Samozřejmě tam je obrovský tlak té rodiny, 

jestli se ještě nedá něco udělat a tak dál, a ţe ţijou jenom pro sebe navzájem a tak 

dál. Přesto se musíte snaţit nepodlehnout tomu tlaku a zvládnout to, ţe to medicínsky 

nemá vůbec význam. Musím říct, ţe spousta mých kolegů to řeší tak, ţe tomu 

pacientovi nabídnou ještě nějakou léčbu a oni zemřou na komplikaci- rozumíte. 

V uvozovkách. Oni ho léčí. Ještě mu něco nabídne a ty lidé zemřou na tu komplikaci. 

Je to snazší, ţe ten člověk to nemusí řešit na té ambulanci. Ten doktor to nemusí 

řešit, protoţe ta komplikace to vyřeší sama. Já určitě kdyţ na to vzpomínám, tak 

určitě je nejhorší říkat v tom okamţiku, ţe fakt to nemá ţádný význam a přesvědčit 

ty lidi. Oni samozřejmě mají nárok na to, aby si vybrali, kdyţ budou chtít další léčbu, 

tak já jsem schopen jim ji nabídnou, i kdyţ vím, ţe to nemá význam, ale asi jim říct, 

ţe to fakt nemá význam, ţe je lepší, aby zůstali se svýma blízkýma, protoţe 

pravděpodobně velmi brzy zemřou a to je velmi pravděpodobný. Nevidím tam 

nahoru, abych věděl, jak ta doba dlouho bude, ale nemá význam toho člověka tlačit 

do léčby. To si myslím, ţe je to nejtěţší.  

- Jaká si myslíte, že je informovanost pacientů? 

Víte co, oni kolikrát ani vědět nechtějí. Nemůţu vůbec soudit ostatní pracoviště- to 

nevím. Vím, jak je to u nás. Vím, jak je to u mých pacientů. Jsem si stoprocentně 

jistý, ţe mí pacienti ví do detailů úplně naprosto všechno.  Dokáţu si říct, ţe na 80, 

90% moţná i 100% všichni naši pacienti na klinice jsou strašně moc informovaní. Na 

to se tady vţdycky hrozně dbalo a já jsem rád. Mají broţury. Můţou se vţdycky 

zeptat. Samozřejmě ten čas je vţdycky limitovaný a hrozně krásně to zní, ţe pacienti 

v České republice nejsou informovaní, ale to není pravda.  Spousta pacientů vám 

řekne, kdyţ se jich zeptáte, máte ještě nějaký dotaz, tak spousta těch pacientů vám 

neřekne a vy netušíte, co ten pacient chce ještě slyšet. Většinou řekne, ţe nemá. Pak 

příště přijdou, na nic se nezeptají, a kdyţ se zeptají tak na šílenou hloupost typu, kdy 

budou moct jet na dovolenou. Oni se nezeptají na to, jakou to má prognózu. Vy jim 
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to řeknete. Oni to samozřejmě v tom okamţiku zapomenou. Vy jim dáte broţuru, ale 

pouze výjimka pacientů- většinou ti vysokoškolsky vzdělaní se zeptají nebo si 

přečtou něco na internetu a přijdou s těma informacemi z internetu, tak to je 

samozřejmě úplně jiná doba neţ před tím. Ale ti lidé prostí- nechci říct, ţe hloupější, 

ale prostí- oni o tom nechtějí ani slyšet. V Čechách je obecně strašně velká závislost 

pacientů na doktorech. Tady je ta zvyklost- moţná, ţe v celé Evropě- střední Evropě, 

ţe tím ţe to platí stát, tak ty lidi udělají to, co doktor chce. Víte to sama, kdyţ jdete 

k zubařovi a on Vám řekne, jestli chcete bílou plombu nebo normální, tak mu 

řeknete, ať udělá, co myslí Já to vím podle sebe, kdyţ jdu k zubařovi jo. Tak tohle si 

myslím, ţe prostě lidí neumějí, a ţe to není tak, ţe by doktoři nechtěli, to si opravdu 

nemyslím.  

- Máte tady na oddělení nějakou spirituální péči? Například pro pacienty, o 

kterých jste mluvil, kterým sdělíte, že už léčba nemá význam. Nebo jaká je pak 

následná péče o ně? 

Tak oni jsou většinou ambulantně, tak pak jdou většinou domů, kdyţ se rozhodnou, 

ţe se léčit nebudou.  Jdou většinou domů. Ta spirituální péče to je spíš- moţná, ţe to 

nevnímám. Jako ţe duchovní péči myslíte? Já nevím do jaké míry, kolik procent 

pacientů je věřících tak intenzivně, ţe potřebujou spirituální péči. Myslím si, ţe zde 

máme opravdu dobrý staniční sestry- všeobecně ty starší. Tady se hrozně mění 

sestry, ale ty starší sestry jsou tady stejně dlouho jako já, tak to mohou velice dobře 

vycítit, ţe někdo potřebuje duchovní péči a zavolají kněze. Tady chodí samozřejmě 

kněz, ale jako ţe slouţí pro celou nemocnici. Dá se mu zavolat, ale já si myslím, ţe 

je to hodně málo pacientů, co tohle chce. I kdyţ jsme na jiţní Moravě a člověk si 

říká, ţe tady je větší zboţnost- tak to není pravda. Myslím si, ţe je to spíše raritní. 

Moţná to jen nevnímám- pacient Vám tohle jako doktorovi nikdy neřekne. Na tom 

lůţku 90% komunikace dělají sestry, protoţe zase ten pacient k tomu doktorovi 

pořád vzhlíţí. To já se snaţím vţdycky nabourat, aby to bylo rovnováţný, ale ten 

pacient to vlastně ani nechce. Já se ani nedivím. On v tom doktorovi potřebuje cítit 

jakoby tu sílu- rozumíte. Kdyţ máte problémem, nepotřebujete nejistotu, ale nějakou 

sílu, která Vás povede. Za svou kariéru si nepamatuju, ţe by se mě někdo zeptal, zda 

je tady kněz a to tady dělám 11 let. Ale vím, ţe sestry mi řeknou, ţe bychom měli 

zavolat kněze, protoţe se jim zdá, ţe to pacient chce. Ale ţe by mi to pacient řekl 

sám, tak to se mi nikdy nestalo. 

- Ve své práci jste se musel logicky setkat se smrtí hodně- jak smrt pojímáte, co pro 

Vás znamená? 

Víte co, já si myslím, ţe to je dvojí. Kdyţ Vám tady zemře pacient- já to beru jako 

část té celé medicínské procedury. 

- Bral jste to tak vždycky? 

Myslím si, ţe jo. Myslím si, ţe jo, ţe k tomu nějakou větší emoci vůbec nemám. Jako 

samozřejmě toho člověka je Vám líto, ale tady lidi jenom neumírají. Někdy se stane, 

ţe ten člověk umře náhle, ţe to nečekáte a to Vás trošku rozhodí. To třeba si myslím, 

ţe na té JIPce, kdyţ se o někoho staráte a pak přijde nějaká akutní komplikace a toho 

člověka resuscitujete. Myslím si, ţe to člověka jako naštve, ţe se hrozně snaţil a 

vlastně je to celý vniveč. Ale kdyţ je to taková dlouhodobější péče, coţ tady je 

vţdycky, tak to víte, ţe ta komplikace přijde. Nebo komplikace, víte, ţe to přijde a uţ 
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z toho nejste tak překvapeni- tu léčbu třeba předem minimalizujete, redukujete. 

Člověk je na to připravený a bere to jako standardní postup.  Pracovně si myslím, ţe 

jsme tady s tím všichni úplně vyrovnaní a snaţíme se tu rodinu předem připravovat, 

ţe to je špatný, ţe to nedopadne dobře, aby na to byli připravení, ţe ty emoce jsou 

tam více nebo méně vţdycky. Úplně něco jiného pak je, jak člověk bere smrt 

v blízkém okolí.  To si myslím, ţe je typický pro doktory nebo moţná pro mě- pro 

spoustu lidí, ţe si nepřipouštíme, ţe se nám to můţe stát jakoby doma.  Tady to je 

práce, tak to tady děláte. Já sám si říkám, ţe se děsím toho, aţ bude někdo z mých 

blízkých váţně nemocný nebo nedej boţe zemře, ţe si to nedokáţu vůbec představit. 

Ale to je asi normální. Prostě, takto funguje ve většině prací. Tak to mám se smrtí. Já 

s tím nemám problém ţádnej a vůbec nemám problém pečovat o špatný lidi, starý, o 

lidi, kteří zemřou- s tím nemám problém, ale asi budu mít problém osobní, kdyţ se 

mi něco stane doma, ţe to bude těţký emočně, protoţe ty lidi mám rád. Tady je mám 

samozřejmě taky rád, ale je to prostě práce.  

- Myslíte tedy, že tahle Vaše práce ovlivnila Vaše osobní pojetí smrti? 

Myslím si, ţe ne.  Je to úplně jiný v osobním ţivotě a úplně jiný v práci. Tady to 

prostě vůbec nevnímám. Tady je to prostě standardní proces. Je to prostě tak a doma 

je to samozřejmě úplně jiný. Takţe si myslím, ţe to neovlivnilo nějak zásadně mé 

vnímání smrti.  

- Změnila tahle Vaše práce nějak Váš pohled na život? 

Tak to si myslím, ţe určitě. To si myslím, ţe je úplně jiný. Nevím, jako dost těţko se 

hodnotí, jestli mně osobně, ale snaţím se říkat svému okolí, kdyţ si stěţuje, ţe to 

můţe být prostě tisíckrát horší, ať prostě drţí pusu, ţe jsou na tom pacienti daleko 

hůř ţivotně a situačně a ještě do toho mají akutku, jo. Ţe můţeme být rádi, ţe jsme 

zdraví, tak ať toho jako nechají. Určitě mám tendenci sniţovat problémy těch 

druhejch. Nevím, jestli svoje. Problém kaţdého z nás je vţdycky ten největší, ţe jo. 

Určitě mám tendenci ve svém okolí- přijde moje druhá polovina a stěţuje si na něco- 

mám tendenci říct, ţe je to úplná hloupost, ţe ta situace je jiná neţ kdyţ je někdo 

tady a má nemocnou manţelku a do toho dvě děti a ta manţelka je tady a prostě 

víme, ţe zemře, tak ta situace je úplně jiná. Někdy se to tak stane, ţe mě nějaká ta 

situace takhle osloví, tak se to snaţím doma říct, aby to věděli. A jestli to nějak 

ovlivnilo. Myslím si, ţe víc piju (smích). Občas přijdu domů a dám si deci a to je 

moţná ono, ţe člověk to tak spláchne a to si myslím, ţe je taky normální. To není, ţe 

bych byl alkoholik, ale ţe to spláchnete, aby z toho člověk nebyl nějakej smutnej, 

aby nebyl ovlivněnej ten náhled na ţivot. Ale rozhodně teda sniţuju problémy 

druhých. 

- A co Vám dává v životě smysl? 

Mně dává v ţivotě smysl asi práce. Je to sice hrozný. Vím, ţe bych to asi neměl říkat. 

- Proč? 

Tak ne, člověk si musí prostě uvědomit, ţe je nahraditelnej během sekundy- to vidím 

dnes a denně tady. Ale já obecně asi kdybych dělal cokoliv, tak je to velkej smysl. 

Mě to prostě baví, já si nemůţu pomoct. Kdyţ se postavím někam, tak to budu dělat 

úplně stejně. Taková hrozná emoce. Pro mě je takový typický, ţe to dělám všechno 

s hrozným entusiasmem. Já nevím, jestli dobře, ale s entusiasmem. Asi je to jedno, 

jaká by to byla práce- doktor, nebo kdybych byl třeba nějakej organizátor dětského 
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tábora, tak bych na tom byl stejně. Asi mě baví organizovat věci, takţe proto dělám 

toto. Asi mě to baví úplně ze všeho nejvíc, kdyţ se podívám, já vlastně ani nic jinýho 

nedělám. Nemám ţádné větší koníčky. Mám rád hudbu a to je všechno. Jinak já 

přijdu domů, zapínám počítač a zase pracuju. Takţe je to asi jasný, co je smyslem 

mého ţivota.  

  - Je pro Vás Vaše práce posláním? Berete to tak? 

Asi ne. Asi to tak neberu. To je hrozná iluze, kdyţ jdete na hematoonkologii, tak si 

myslíte, ţe je to poslání. Není to poslání. Já si myslím, ţe je to do určité míry, jak to 

říct přesně. Člověk je lačnej po takovém úspěchu- medicína je o tom taková si 

myslím. Vy jste vlastně hrozně rádi, ţe můţete ovlivňovat ţivoty jinejch. To je podle 

mě vlastnost doktorů. Vlastně ovlivňujete chod těch pacientů. Oni jsou na Vás do 

určité míry závislí, tak jako na učitelovi ţáci. A tohle je v medicíně taky tak a Vám to 

do určité míry dělá dobře. Doktoři jsou strašně ješitní- ne v pejorativním slova 

smyslu, ale jenom proto, ţe oni vlastně hrozně rádi ţijou- jsou naplnění tou moţností 

to ovlivňovat. Takţe tak. Já nevím, jestli jsem to dobře řekl, ale rozumíte mi, ne? To 

je asi základní pocit doktora. Ne, ţe je to poslání. Vy si vlastně plníte svou vlastní 

vnitřní potřebu, kterou spousta z nás neumí pojmenovat, ale vlastně je to v 90% 

případů toto. Proto někdy mezi doktory jsou takové nevraţivosti, protoţe vlastně 

vstupujete do té moţnosti, ţe ten ovlivňuje víc a ten ovlivňuje míň. Ono je to vlastně 

hrozně směšný, ţe jo. Ale je to tak. A je to úplně extrémně u chirurgů, protoţe tam je 

to jasné, tam se to musí rozhodnout v jednom krátkém okamţiku. U nás ne. My 

můţeme diskutovat. Rozhodně si myslím, ţe to není poslání a jestli to někdo říká, ţe 

je to poslání, tak si myslím, ţe trošku lţe. Já neznám člověka, pro kterého by byla 

medicína posláním. I včetně mého šéfa, který je vlastně šéfem onkologické 

společnosti. Myslím si, ţe i kdyby řekl, ţe je to pro něho posláním, tak to není 

pravda. Znám ho 11 let, tak vím, ţe to je tak, ţe si naplňuje tu svojí potřebu moţnosti 

ovlivňovat.  

- V co věříte? 

Já si myslím, ţe věřím v pokrok. Vidím to dnes a denně, ţe prostě, ţe ten pokrok 

v medicíně dokáţe zásadně změnit průběh různých chorob a já to vidím za těch 10 

let- na minimálně 2 chorobách, ţe se to úplně radikálně změnilo. Lidi, co umírali, tak 

teď prostě neumírají a jsou jako úplně zdraví. V té hematoonkologii to tak máme. Ne 

všechny to dokáţou, ale postupně to prodluţujou celou tu proceduru, a ty lidi ţijou 

dýl a dýl. A pak přijde ten lék, kterej to zásadně změní. To je třeba u chronické 

myeloidní leukémie, kde se do roku 2002 na to umíralo. Od roku 2002 je tabletka a ti 

lidé jsou úplně dobří. Prostě 5 let přeţívá 97% lidí s jednou tabletkou denně, jo. 

Takţe věřím v ten pokrok a myslím si, ţe to je naprosto zásadní. Zrovna včera se 

stala taková událost. Jedna paní měla komplikaci po jednom takovém léku a vůbec 

nebyla moje a já jsem přiběhl na ten stacionář a dal jsem jí lehkou, základní 

medicínu a u ní byla rodina a ta paní se hned zlepšila samozřejmě a oni udělali 

takový to „Ah, Vy jste hrozně šikovnej. Vy jste fakt. Úplně to vidíme, jak Vy hrozně 

pomáháte tím Vaším úsměvem a tou emocí a tak“. A já jsem říkal vůbec ne, to byl 

ten lék, co jste dostala. A oni pořád, ţe ne, ţe to byla ta emoce. A já, ţe to byl ten lék 

(smích). Ţenské ve zralém věku mě mají rády, ale to je tak asi všechno (smích). 
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- Myslíte, že jsou rozdíly ve zvládání leukémie mezi chlapci a děvčaty? 

Kluci o tom radši vykládají.  A většina pacientů kluků, je daleko více úzkostná, 

daleko více potřebují na sebe strhávat pozornost. Já bych se moţná choval úplně 

stejně. To je podle mě muţská vlastnost. Já Vám musím říct, ţe popravdě mám radši 

pacienty ţeny, protoţe jsou to většinou strašný bojovnice. Nevím, čím to je, ale já si 

snad nepamatuju, ţe by ve mně nějakej pacient jako chlap zanechal tu stopu toho, ţe 

je to strašnej bojovník. Kdeţto u ţen bych Vám mohl jmenovat jednu za druhou. 

Konkrétně teď jedna a mladá a strašná bojovnice. Chlapa si prostě nepamatuju. 

Většinou jsou to takový úzkostný bábovky. Moţná bych se choval stejně. Já si 

nedokáţu představit, ţe bych byl nemocnej. 

- V čem si myslíte, že si ti lidé, kteří se zde léčí, změní? 

Jsou více úzkostní a hrozně se bojí návratu té choroby. Furt. V těhlech lidech je to 

furt. Tak jim řeknete, ať zavolají ve 14: 30 za týden ohledně výsledků sternálky, oni 

ve 14: 29 volají. Obzvlášť ti vysokoškolský.  A zase je to normální. My neumíme 

vyléčit. My umíme jenom léčit, ale neumíme nic vyléčit. Umíme to léčit líp nebo 

hůř. Vţdycky těm pacientům já říkám, ţe to umíme léčit, ale neumíme to vyléčit. Je 

tady pravděpodobnost větší nebo menší, ţe choroba se vrátí. Podle výsledků genetiky 

a tak dále jsme pak schopni jim říct, jaká je pravděpodobnost, ţe se to vrátí. Ti lidé 

se strašně bojí návratu té choroby. Jsou podle mě úzkostní potom uţ furt.  

- Nakonec mohl byste říct vzkaz, pro takto vážně nemocné lidi? 

Ať se léčí u nás (smích). Nás to baví. Nejlepší vzkaz by byl, aby to vůbec neměli, 

protoţe všechny vzkazy jsou vlastně blbosti- je to individuální! 

Moc děkuju!  

 

P3. 2 Mgr. Libuše Kalvodová 

- klinický psycholoţka na interní hematoonkologické klinice FN Brno 

- jedná se pouze o úryvek rozhovoru, jelikoţ byl rozhovor spíše osobního charakteru 

 

- Co Vás vedlo k oboru psychooonkologie? 

Volné klinické místo v Brně (smích). Nicméně já jsem zdravotník 40 let. Dělala jsem 

strašně dlouho rentgen. Psychologii jsem začala studovat v roce 1990, kdyţ mi bylo 

42 let. Za sebou jsem měla obrovské mnoţství z normální medicíny i z normálního 

zdravotnického prostředí. Protoţe jsem studovala při zaměstnání, tak jsem neztratila 

kontinuitu vůbec v ničem.  Co tady bylo důleţitý, bylo to, ţe mě ta onkologie 

vţdycky bavila respektive, protoţe ten rentgen je blízko tomu celému dění- já jsem 

pracovala na chirdě. Tak bylo volné místo na „Ţluťáku“. Tam jsem byla rok a pak 

mě pan ředitel vyhodil bez jakéhokoliv udání důvodů. Pak jsem se doslechla o místě 

tady, protoţe tady nikdo dlouho nevydrţí. Tady bylo 4 roky prázdno, ale velmi 

osvícený přednosta chce psychologa. Tady vydrţeli ti mladí tak měsíc aţ dva, pak 

vypadli. Nebyli schopni ten šílený nápor nemoci, bolesti, slz, zlosti, depresí a smrti, 

nemohli vůbec unést.  Potřebuje to člověka, který uţ má nějaké zkušenosti a 

nezhroutí se po třech, čtyřech úmrtích, kdy drţí toho nemocného za ruku. No takţe 
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jsme spolu dlouho koketovali s panem profesorem Vorlíčkem a já jsem potom přijala 

to místo a 3. března to bude 13 let, co jsem tady. 

- To jste tady hodně dlouho. 

Taky jsem silná baba. Tak mě nezlomí ledascos, i kdyţ některé věci ze začátku byly 

tak sloţité a těţké, ţe neţ jsem se je naučila profesionálně zdolávat ty hrozné věci, 

jako kdyţ drţíte pacienta za ruku a psycholog se dostává úplně nejblíţe k tomu 

pacientovi aţ na tu dřeň aţ na tu duši, tak ty lidi jsou schopni z vás vytáhnout 

všechnu ţivotní sílu a energii, kterou máte. Já jsem chodila domů tak zbitá, ţe jsem 

slabostí zvracela, kdyţ jsem vyšla tady z velké budovy. Aţ jsem si uvědomila, ţe 

nesmím těm pacientům dávat sebe úplně, ţe musím mít jistý profesionální odstup, 

tak ţe si je nesmím sebou tahat do postele.  Já je musím nechávat tady a neţ jsem na 

to přišla- to mi nikdo neřekl, tak jsem hodně trpěla. Jako stará baba, jsem najednou 

viděla, i kdyţ jsem o sobě věděla všechno, ţe nedokáţu zvládnout tu touhu těch lidí 

mít větší sílu k tomu a brát ze všeho a ze všech, brát na to, aby se mohli uzdravit. Ta 

vnitřní síla nejen morální, ale hlavně i tělesná- taková ta ţivotní síla je pro ně strašně 

důleţitá. Takţe to ze mě vytahovali- vycucávali mě do slova. Já dneska vím, ţe 

nemůţu dělat 6 pacientů denně. Kdyţ mám jednoho, který mě kompletně a úplně 

zničí- já uţ nemůţu dělat dál. Já bych se sebedestruovala. Takţe u těch dospělých 

onkologických pacientů, je jenom velmi málo kliniků. Víte, já jsem šéfka sekce 

psychoonkologie při České onkologické společnosti, takţe mám veliký přehled o 

tom, kde a kdo a jak je. A protoţe máme 5 center hematoonkologických v Česku, tak 

jenom centra na Moravě- to znamená Olomouc a Brno a částečně v Hradci Králové, 

kde je kolega Hrstka, který tam dochází, ale je úţasnej, tak jsou ty pacienti 

saturovaní psychologickou nebo psychoonkologickou péčí. Jinak si ti lékaři opravdu 

myslí, ţe to zvládají oni. To je ale tak scestný omyl. Já jim vţdycky říkám- já Vám 

opravdu nemluvím do Vašich medikací, ale Vy nemůţete znát to, co zná 

profesionální psycholog. 

- Nemyslíte si, že to doktoři tu psychologickou péči nechávají hodně na sestrách? 

No samozřejmě. A ať se potom nediví, ţe ty sestry nezůstávají. Ty sestry jsou na tom 

úplně stejně a oni nemají… Někteří teda mají, ale některé kdyţ vyhoří, tak jsou 

profesně inertní, ale pokud nevyhoří, tak jsou na tom velmi špatně a já jsem ze 

začátku své kariéry tady, jsem toho viděla velké mnoţství. Já jsem měla na starosti 

psychické zdraví sestřiček a doktorů samozřejmě taky- to mám dodnes. Ale úplně na 

začátku to tak bylo, ţe jsem děvčata dostávala z těţkých krizových stavů, kdy se 

třeba zamilovávaly do nádherných, mladých pacientů, kteří jim pak postupně umírali 

v rukou. Takţe ano. Nechávají to na sestrách. Myslím si, ţe je to obecný trend, ale 

který oni nepřiznávají. Oni dělají, jak sestry jsou úţasný a všechno a nepřiznají to, ţe 

kdyby tam měli klinickýho psychologa, tak by to mohli daleko více kočírovat, ţe by 

ty děvčata vypustili. Oni je nemohou vypustit z toho pečovatelského pohledu nebo 

dozoru u těch pacientů. Sestry se jich nejvíce dotýkají. Já taky pokud něco chci vědět 

o pacientovi, tak jednoznačně pouze od sester a taky od sanitářů. Tam se dozvím 

nesmírné mnoţství. Kdyţ se ptám tak nejdu k lékařům- tam jdu pro medikace, co jim 

dávají, ale u sester se ptám, jak se jim jeví. Oni jsou s nimi. A bohuţel to jsou 

proklamace, proklamace, proklamace o tom, jak jsou sestry úţasný, a jak je to na 

nich, a ţe oni mají tu nejvyšší míru péče o toho onkologického pacienta na lůţku, ale 
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to je tak asi všechno. Kdyţ potom dojde na lámání chleba, tak ty sestry nejsou 

honorovaný. Nemají výcviky. Ani já jsem to tady za těch 13 let neprosadila, abych 

mohla trvale pracovat se sestrami. No neprosadila, protoţe oni nemají čas. 

- Ty sestry? 

No samozřejmě. V práci pracujou a nemají vůbec ţádné volno a po práci jsou tak 

zničené. Ty mladý holky po čtvrt roce odcházejí. Přijdou krev a mlíko a za čtvrt roku 

jsou z nich vyzábliny, které jsou jak smrtka. Takhle jsou vyčerpaný těma pacientka a 

nikdo se o to nestará. Takţe asi takhle. Je to hodně špatný. V psychoonkologické 

péči, protoţe jsem snad jediná, co jezdí po kongresech psychoonkologických- to tady 

v Česku nikdo nejezdil, jsem byla vţdycky sama, tak Vás můţu ubezpečit, ţe 

v psychoonkologické péči je Česko asi 30 roků za západem- za tou západní 

medicínou. Vůbec ty doktory nenapadlo, ţe by s tím něco mohli udělat. To znamená 

šéfové klinik nebo těch center by měli pamatovat, ţe tam potřebují stabilního 

psychologa a ne psychologa, který přichází jednou za týden.   

- Myslíte, že se tenhle trend začíná lepšit? 

Ne. Ten, kdo chtěl mít komplexní péči pro své pacienty, tak to udělal systematiky uţ 

v 90. letech.  To znamená Olomouc a Brno beze sporu. Bohuţel třeba taková 

Ostrava- tam vůbec nikoho nepotřebujou. Tam je akorát chudák kolegyně, které musí 

dělat i dětské oddělení. Úţasná věc je ta, ţe kolegové z psychiatrií, se hrozí jako čert 

kříţe práce na somatických pracovištích. Vůbec tomu nerozumí. To je úplně jiný 

systém práce klinickýho psychologa na psychiatriích a na somatických pracovištích- 

zcela a diametrálně. Zvláště tady, kdyţ tady 3 roky nikdo nebyl, tak profesor 

Vorlíček se opakovaně dotazoval na psychiatrické klinice, jestli by byl někdo z mých 

kolegů ochoten- něco takového jako sanace kriticky ohroţených pacientů těmi 

tranzitorními atakami psychiatrickými nebo psychotickými atakami a jinými 

psychiatrickými problémy, tak nikdo naprosto nikdo neprojevil sebemenší zájem a 

hrozili se toho, ţe by sem museli chodit na jakékoliv konzilium. Protoţe setkávání se 

smrtí na onkologiích je tak profláklá problematika, ţe nikdo tomu nechce nic 

věnovat, protoţe by musel věnovat ze sebe. Ani kolegové psychologové, kteří jsou 

na to cvičení, protoţe my musíme jako klinici být neustále v sebepoznávacích 

výcvicích, tak ani ti na to nejsou vůbec připraveni pracovat se smrtí nebo s následnou 

smrtí. Takţe takhle. Je to špatně a Česko opravdu je tvrdohlavé. Ono totiţ postavení 

českého klinického psychologa na somatických pracovištích nebo vůbec na 

pracovištích medicínských je velmi ale velmi ztíţené a to jednou prostou věcí. A to 

je, ţe vţdycky jsou v těch zdravotnických zařízeních odpovědní doktoři. Klinický 

psycholog, kdyţ přijde na tu kliniku, tak můţe mít spoustu přátel, známých- je to 

úţasná věc, kdyţ přijde třeba do kolektivu, který je stejně mladej nebo starej- to je 

jedno, prostě generačně, tak velice brzy mu dají doktoři najevo, ţe oni sami to 

zvládnout samozřejmě taky. Takţe ať si nikdo v Česku nemyslí, ţe kdyţ půjde jako 

klinickej psycholog, který přijde na somatické pracoviště- podobné je to ale i na 

psychiatriích, kdyţ přijde na pracoviště somatické, ţe si tam škrtne. Ne. To je ta 

arogance našich doktorů- byť by byli sebevětší lidumilové a snaţili se a u nás se 

hrozně snaţí a hlavně úplně ta mladá generace. Ty uţ jsou trošku opráskaní tím, co je 

pracovat s tělem, a ţe je také třeba smysluplně pracovat s duší. Ti uţ si uvědomují, ţe 

tam jsou insuficientní- v této sféře. V kaţdém případě střední generace- kolem 40, 
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45, 50 let- ty nejsou naprosto zvyklí, ţe by kolem nich krouţil nějakej psycholog. 

Protoţe víte, co Vám řeknu, ale jenom takhle by the way, oni se v podstatě všichni 

bojí, ţe ten psycholog je prokoukne. Ale on je to takový guru a z veškerých signálů 

pozná, co má před sebou za ty zdravotníky, ţe jo, protoţe především musí cítit to, jak 

se pacient cítí otevřít a dostat z něj ty problémy. Být pro něho důvěryhodný a 

bezpečný. Doktor se vám bude bavit úţasným způsobem. On vám bude vykládat ty 

výsledky a rentgeny a takhle. Prostě sebere to tělo, postaví ho takhle stranou a s tím 

tělem se baví. Klinický psycholog musí přijít, ohledat zběţně tělo a teď dosazovat ty 

duševní pochody. To všechno, co v něm je, co v tom člověku je, co je zraněné, na 

čem se dá stavět, co se musí sanovat a to je komplex přece. Já vţdycky říkám 

pacientům, ţe to co si ten mozek namyslí, to to tělo udělá. Ten doktor to má úţasný 

on začne vykládat ty výsledky, a ti pacienti, kteří se strašně bojí své vlastní nemoci, 

svého vlastního těla a nepřijali vůbec nic, tak oni s radostí přijímají ty technický 

záleţitosti místo aby se pitvali v té duši, která tam tou emoční smyčkou velí- mám 

rakovinu stejně umřu. To je vytrhne z té hrůzy tahle technická stránka věci. Úţasné. 

- Jak to přijímají pacienti psychologa- nebo Vás jako psycholožku? 

Česká populace je samozřejmě imaginárně hrozící se dvou nemocí. Jako, ţe si někdo 

dělá srandu, ţe má 4 infarkty, tak to je úplně normální. Ale hrozí se toho, ţe někoho 

označí za blázna, a ţe k tomu ještě dostane rakovinu. Samozřejmě často si pletou 

psychologa s psychiatrem. A nemyslím si, ţe by mladé generace věděli víc neţ ti, 

kteří jsou jejich rodiče a prarodiče. Pořád se ještě přenáší takový ten strach- fobie 

doslova z psychických chorob a nádorů. Teď kdyţ vám tam vpluje psycholog, tak se 

můţe stát dvojí. Buď mě nechtějí na začátku, ale já musím být natolik profík, abych 

se k nim dostala, protoţe to potřebuju vědět, jak ten pacient se bude chovat, co bude 

dělat a půjde to. Nebo prostě jsou v kategorii v Kübler- Rossové v tom odporu, a tam 

já se neperu. Prostě nechceš tak nechceš. Nebudu jim zvyšovat jejich psychickou 

tenzi v tom, ţe tady leţím na onkologii a ještě za mnou nějakej- jsem si vymínila, ţe 

nám nebudou nadávat ani jako psychouši nebo nevím co, protoţe ten, kdo nadává, 

ten má nejvíc problémů. To já jim hned vmetu do obličeje a se mnou si nebudou 

zahrávat tady- nikdo z těch, kdyţ to jenom tak uslyším třeba. Mnozí pacienti se bojí 

toho, jenom kdyţ jim řekne jejich ošetřující lékař- poslal bych za Vámi psychologa, 

máme tu, tak oni ti doktoři neumí říct- nebojte se toho, potřebujete to. Protoţe v téhle 

chvíli je ten doktor jejich alfa omega ţivota. Je to takový vyzívání- je to blíţ neţ bůh. 

Jestliţe on jim něco takovýho nabídne, protoţe já nemůţu být všude, nabídne-li jim 

psychologickou pomoc, protoţe si myslí, ţe to potřebují, a ţe on to nezvládne, tak 

pak jde o to, jak jim to nabídne. Já přicházím do terénu, ţe tedy asi jo-a to uţ je moje 

záleţitost, jak si toho člověka otevřu. A to je kurnik těţká věc. Opravdu kdyţ vidím, 

ţe to nepůjde na začátku, tak tam mám spoustu pacientů, protoţe já mluvím i 

s rodinami, já mám velmi úzké vazby s rodinami těch pacientů, s jejich partnery, 

znám jejich historie. To uţ je profesionálně, to bych Vám tady musela vykládat o 

strašné spoustě kauz a všeho moţného- těch pacientů je strašná spousta, ale já se 

dostanu i k cikánům a dokáţu s nimi mluvit a nemám je ráda. Můţu to říct otevřeně, 

protoţe mi nejsou vlastní ty jejich tanečky a tělesný haptický projevy. Ale jo- jsem 

dobrá. A já se za to nestydím. Já to vidím. Já se nezvýhodňuju. Já jsem velmi 

pokorná ke kaţdému pacientovi.  Já jsem byla dvakrát na pokraji smrti. Já jsem si 
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zaţila ty hrozné stavy a deprese, kdy jsem v podstatě nevěděla, kde jsem, čí jsem. Já 

vím, co to je. Sebezáţitková- pokud si to pamatujete a dokáţete si to zapsat- 

sebezáţitková činnost nebo pojetí- to si myslím, ţe je to téměř základní.  Proto se dá 

takhle pracovat s pacienty, já jim můţu dávat dost příkladů ze svého ţivota a ani 

nelţu.  Vţdycky je to lepší, kdyţ se dáváte. A pro mě je to naprosto podstatný, ţe se 

dávám, ale opravdu se jim dávám tak, aby trošku zůstalo i mýho. Abych kdyţ odejdu 

a ty dveře toho výtahu se zaklapnou, tak jsou tady oni a já pryč. 

- A jde to? 

To musí jít, jinak bych zešílela. To nejde jinak. Mám úţasný kolegy v sekci. 

Naprosto neskutečný a scházíme se jednou za dva měsíce. To jsou neuvěřitelní lidi, 

kteří obětují pacientům všechno svoje a přitom se nezrujnujou, ale je to všechno 

autentický. Tam musíte být autentická. Nejste-li autentická, tak nejste dobrá. Oni 

neuvěřitelně na emoční bázi nonverbálu a nevědomí poznají, ţe jste blbá a přestanou 

s Vámi komunikovat. Já se nestydím je objímat. Já si je prostě opečovávám. Není to 

pro mě těţké. To mi dala maminka a tatínek, ale taky se s něčím člověk musí narodit. 

Moje sestra by to nikdy nesvedla. Uvědomujete si, jak je důleţité dělat věci, které 

Vás naplňujou, protoţe jsou Vaší podstatou? 

- Ale ne každý to v životě najde. 

Ale to je přece dar. Je strašně málo lidí, co to najdou, co se najdou. A to je pak ta 

moudrost. To je ten neskutečný dar, který nám byl někde dán, a my jsem to dokázali 

udělat.  Výzvy, které mi tady kaţdý ten pacient dává. A vy si myslíte, ţe já jsem 

nebyla vyhořelá? 

- Na to jsem se Vás chtěla zeptat. 

Jednou za rok na dva měsíce a nejsem schopna jít mezi pacienty vůbec. Pracuju tady 

věci, které jsou důleţitý- udělám jenom to nejnutnější, protoţe já se na ně nemůţu 

ani podívat. Vţdyť to je naprostá hrůza a já vím, ţe to tak je a já se tomu nebráním. 

To je taková exhausce toho organismu té míry toho, co ještě můţu těm lidem dát, a 

kdyţ uţ nemůţu, tak prostě nemůţu. Mnozí to nedělají a i přes to vyhoření pracují, a 

pak je to prostě špatně. 

- Pak už je to asi na úkor těch pacientů. 

To ne, oni to neberou. Tam uţ je to, ţe jim škodíte. Tlačíte sebou do té beznaděje. 

Psycholog má úţasný dar slova. Má- li ho a má-li pozorovací talent, nemusí mít nic 

jiného. Ty vědomosti z té školy- dobře. Já si taky pomáhám tím, ţe mám spoustu 

pacientů, kteří nejsou onkologičtí, ale jsou to sestřičky, jejich příbuzní, doktoři. 

Všichni tady. Jejich příbuzní a známí, takţe já si v tom dělám jako takovou radost, 

tím ţe mám úplně někoho jiného, ţe s ním můţu pracovat jiným způsobem a jinou 

terapeutickou metodou. Něčím jiným- ať je to manţelské poradenství nebo dětská, 

krizové stavy v dospělosti, školní problémy, zamilovanost. Tyhle věci, které mi sem 

přicházejí. Já jsem nikdy ţádnému zdravotníkovi neřekla ne. A hlavně jsem řekla 

okamţitě- nemáme nic, neţ sami sobě pomáhat. To se taky vytrácí- solidarita jako 

taková a spolupráce. 
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P3.3 PhDr. Věra Reichlová 
- klinická psycholoţka na oddělení dětské hematologie a onkologie, FN Motol 

 

Řekněte mi vţdycky dítě a já Vám o něm řeknu anamnézu. 

 

- Tak bychom mohly začít třeba Veronikou. 

Tak Verča ta se tady původně léčila, měla akutní lymfatickou leukémii a všechno 

probíhalo v naprosté pohodě. Bohuţel se jí to vrátilo, takţe prodělala první 

transplantaci, ale vrátilo se jí to i po transplantaci, takţe ona vlastně má za sebou 2 

transplantace kostní dřeně.  Ona tady jednak dělala základní školu. Pak vlastně jsme 

jí pomohli dostat se na střední školu- udělala přijímačky všechno. Tam s tou máme 

dobrou spolupráci, ale ta ředitelka trošku nechápala systém léčby, a ţe ty děti jsou 

tady přeci jenom těma lékama a tím ozařováním- prostě byly trošku problémy se 

studiem a tak si ten ročník zopakovala. A teď je myslím ve 3. nebo ve 2. ročníku na 

tý škole no. Je to bezvadná, skvělá holčina, která se hodně vyvíjela, bych řekla. Kdyţ 

byla poprvé u nás, tak měla trošku problémy s komunikací s vrstevníkama. A po té 

první a druhé transplantaci je to dneska úplně úţasná a skvělá holka, která je vlastně 

bez problému, co se týče i takových těch vztahů. Ona tady pozměnila ţebříček 

hodnot a pomohlo jí to docela dobře nasměrovat. Ona vypadá skvěle. My jsme byli 

šokováni na prvním rekondičním pobytu, kdy vlastně naše děti jsou nesmírně 

tolerantní. Mají úplně jiný ţebříček hodnot a vyloţeně s nima měla velké 

komunikační problémy. Nás to také šokovalo. Ona v souvislosti s těma dospělejma 

výborně komunikovala, ale ne s vrstevníkama. Ale teď se to srovnalo. Ona uţ je 

dospělá.  

Oni paradoxně naše děti, kdyţ se vrátí do školy- přesto, ţe se do té školy těší, tak 

vlastně najednou neví, o čem se s těma dětma mají bavit. Jednak mají pocit- kdyţ je 

to slečna, tak má pocit, ţe ty její vrstevnice buď někoho pomlouvají, nebo se baví 

jenom o klukách. Ţe vlastně najednou si s nima nemají, co říct. Oni paradoxně 

udrţují vztahy daleko více s našima dětma- s mladšíma, staršíma, stejně starýma- 

s těma si daleko více rozumí neţ s vrstevníkama vlastně, kdyţ se vrací nazpátek do té 

školy. Tak můţete další dítko. 

- Tak dále třeba Katka. 

Katka to je krásná holka. Top je manekýnka- vysoká, nádherná. Kdyţ jsem přišla, tak 

měla vlasy do pasu a ona se tady původně léčila s takovou zvláštní, výjimečnou 

diagnózou- myeloidní leukémií M3. To znamená, ţe to je myeloidní leukémie, kde ty 

děti jsou ohroţeny v první fázi léčby. Úplně na začátku, kdy jim jde opravdu o ţivot. 

Musí se to, kdyţ se to zjistí- ta leukémie se okamţitě rozjíţdí a můţe dojít ke 

krvácení do mozku a okamţitě mohou prostě odejít. Jim zachrání ţivot to, ţe u týhle 
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jediný leukémie, kdy se to hned diagnostikuje, se musí nasadit lék atra, který jim 

vlastně zachrání ţivot. Hned v prvních hodinách se to musí okamţitě řešit. Jakmile se 

to nenasadí a nezjistí se, ţe je to ta M trojka, tak vlastně oni mají krvácení do mozku. 

Dříve těhle dětí bylo hrozně málo zachráněno. Dnes uţ jich je spousta. Dnes ta 

diagnostika a všechno je na vysoké úrovni. No a ona byla jedna z těch, která to měla. 

Byla diagnostikována v Ostravě. Okamţitě byla převáţena sem do Prahy, kde jí 

okamţitě nasadili tu atru. A vlastně jí zachránili ţivot. Ona to byla nádherná, krásná 

holka a je krásná holka i dále. A to bylo, taky takový v Ostravě mají nádhernou 

nemocnici, ale kvalitní léčba je jako tady. Oni přijeli sem a byli zděšení, kde se to 

mají léčit, v jakých šílených prostorách.  Dnes s nima máme úplně úţasný krásný 

vztahy. No a u týhle leukémie se říkalo vţdycky, ţe kdyţ se zvládne začátek, tak oni 

mají velice dobrou prognózu a nikdy se jim to nevrátí. A ţe těhle dětí se v minulosti 

hrozně málo zachránilo a nebylo s nima tolik zkušeností, tak my jsme vlastně měli 

několik těchto dětí, které jsme zachránili. Jenomţe nám se ty děti najednou vrátily- 

ne s relapsem, ale úplně s jinou malignitou. No a ona se nám sem vlastně vrátila, 

mám pocit s lymfatickou leukémií, prostě s jiným typem leukémie. Ona neměla 

relaps tý M3- ona vlastně měla relaps jiný leukémie. Chudák teda prodělala začátek 

léčby ty 3 měsíce a pak teda nastoupila na transplantační jednotku a byl tady s ní 

nějakou dobu tatínek. Ona má ještě mladšího bratra, kterého má velice ráda. 

S tatínkem, kdyţ tu byla, si velice rozuměla, měla s ním velice dobrý vztah. 

Maminka je taky taková atraktivní a tam byly takové přenice mezi nima, bych řekla. 

Katka občas tu maminku dráţdila. Ona to byla atraktivní a krásná ţenská a taky jako 

jedna z mála maminek se snaţila. Měla třeba rozeplou košili a tak, a snaţila se být 

taková… Katce to hrozně lezlo na nervy. Tam byly hrozný přenice mezi tou mámou. 

Katka hrozně odsuzovala její chování teda. Ale ona se nechovala nějak špatně. Prostě 

to byla ţenská a chtěla, aby ji tady brali i ty doktoři tady jako ţenskou, ale tu Katku 

to hrozně dráţdilo prostě. Katka je teda hrozně zvláštní. Zvláštní v tom, jednak teda 

velice těţce nesla po té transplantaci- teď si tedy nejsem jistá, zda nemá také dvě 

transplantace. Ona po tý transplantaci má nesmírně nekvalitní a špatný vlasy. Ona to 

těţce nesla. Ona před tím měla nádherný, krásný vlasy- do pasu opravdu. Výjimečně 

se stane nebo také se nám stalo u dvou dětí, ţe jim po transplantaci nenarostly vlasy. 

Je to vzácný, ale je to. Takţe zaplať pan bůh, ţe alespoň nějaký vlasy má- ale má 

jako chmýří. A tohle je věc, kterou ona nesmírně těţce nese. Ona je hodně takovej 

svéráz.  

- Ona mi říkala, že když poprvé přišla do nemocnice, že přestala komunikovat, že ji 

byla nasazena antidepresiva.  

Oni byli šokovaní z prostředí. V Ostravě byla luxusní nová nemocnice a teď přišli 

sem a štítili se všeho dotknout. Takţe pro ně to byl šílenej šok, ţe se v tomhle mají 

léčit. Ale dneska oni na Motol nedají dopustit a radši jedou do toho hroznýho, 

špinavýho Motola neţ do luxusní krásný nemocnice v Ostravě. Vţdycky jedou sem.  

- Vyprávěla, že když měla ten druhý typ leukémie tak měla být v Ostravě, a že to 

odmítla. 

Oni to odmítli. Oni tam kritizovali všechno. Tam s nima měli hrozné problémy. 

Třeba centrál. Tady všichni sterilně, roušky, rukavice. Tam šli čistit centrál bez 

rukavic, bez roušky. Oni všechno si pak hlídali a Katka dokáţe být i sarkastická 
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doslova. Ale člověk ji zná a ví, čím prošla, tak nad jejíma výlevama mávne rukou a 

prostě to neřeší, ale chápu, ţe pro lidi, kteří ji neznají, můţe být „na zabití“- 

problémová. Tak jedeme dále. 

- Tak dále třeba Lukáše. 

Lukáš se k nám dostal z Brna. To bylo dítě, kterému bylo akorát 18 let. Dnes je mu 

26. V těch 18 ti k nám šel na transplantaci kostní dřeně. Tehdy jeho maminka měla 

hrozný problém v tom, jestli tady s ním bude moct být, protoţe uţ byl vlastně 

plnoletej a my jsme dětská klinika, ale bereme maminky jako součást hospitalizace. 

Takţe jsem to tenkrát zjišťovala. Všechno v pohodě- maminka tady s ním mohla být. 

To byl nesmírně krásnej kluk před tou léčbou a vlastně nevím, do jaké míry je ten 

jeho ţivot dneska úplně kvalitní těmi vedlejšími účinky léčby. My jsme mu vlastně 

zachránili ţivot, ale vlastně jste ho viděla. Jednak má GVH reakci, která mu 

zachraňuje ţivot, protoţe ta nová kostní dřeň stále tvoří protilátky proti leukemickým 

buňkám, takţe tím, ţe stále probíhá, tak vlastně on ţije, zaplať pan bůh, ale ta GVH 

reakce znamená právě ty projevy, ţe má záněty dásní, takţe mu nakonec vytrhali 

všechny zuby. Ten ţivot má větší cenu neţ ty zuby, ale on je mladej kluk a chce balit 

holky a chce ţít plnohodnotně jo. Teď mu udělali protézy, který mu ale vadí. Sliznice 

jsou citlivý, čili umělý chrup nenosí. Teď vlastně špatně chodí. Byl teď tedy na jedný 

operaci- ta se podařila, tak doufejme, ţe i ta druhá se podaří, a ţe vlastně alespoň 

bude chodit.  Jako on je tak úţasnej. My jsme mu vlastně zachránili ţivot, ale ne 

úplně kvalitní ţivot a člověk obdivuje jeho optimismus a sílu, jak on se snaţí. Dělá 

webový stránky, je členem hasičů, prostě jako je tak aktivní, ţe kolikrát člověk, kdyţ 

si řekne, ţe má nějaký starosti, tak to je všechno směšný, kdyţ si vzpomenu na toho 

Lukáše. Já před ním hluboce skláním. To je tak kvalitní kluk a podle mě ta holka, 

která s ním jednou bude ţít, tak ta by měla štěstím bez sebe, ţe je to o kvalitě toho 

člověka a ne o tom vzhledu. Jenţe on je ve věku, kdy ty holky ještě dost často berou 

ten vzhled a ne kvalitu toho člověka. Tak já nevím, stačí? Já jsem chtěla, aby dělal 

teďka dálkově fotografickou fakultu. To bych byla ráda, aby byl začleněnej a měl 

nějaký program. Tak nevím, v jaký je to teď fázi.  

- No on říkal, že to spíš nechá až po té druhé operaci. 

My máme kontakty s profesorem Diasem, jemuţ se tady léčilo dítě. Bohuţel to 

nedopadlo dobře a on právě na tý škole vyučuje. Čili on se zase snaţí těm našim 

dětem pomoct. Takţe já vlastně paradoxně, dalo by se i říct vyuţívám a zneuţívám- 

tedy pokud souhlasí, ţe tenhle chce pro naše děti něco udělat. Dost často se nám 

stává, ţe kdyţ to nedopadne dobře, tak ty rodiče chtějí, aby to co zaţívali oni, tak aby 

ty ostatní rodiče nemuseli zaţívat. Chtějí jim jako pomoci. Takţe zrovna tak ten 

profesor Dias chce. Tak můţeme další dítě. 

- Tak třeba Zbyněk. 

Zbyněk má po dvou transplantacích kostní dřeně a je to kluk, který se léčil taky 

v Brně a k nám se dostal na první transplantaci a pak prodělal ještě tu druhou 

transplantaci. To je vlastně úţasnej, skvělej, chytrej kluk. Zaţili jsme ho na základce. 

Tenkrát mu bylo asi 14 let. Zaţili jsem ho na střední škole. Taky hrál v Brně za 

Prahu šachy. On tehdy vyhrál- dostal nějakej diplom nebo já nevím. Takţe 

paradoxně Brňák bojuje za Prahu, tak si ho dobíráme kvůli vztahům Praha- Brno, 

nebo Brňáci versus Češi a speciálně Praţáci a to je přesně taky kluk. Je úţasnej a 
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skvělej, ale u těch našich dětí se jim zpomalí trošku růst po těch kortikoidech, takţe 

třeba tak nevyrostou- jeho bratr a rodiče jsou daleko vyšší. On je vysokej, ale byl by 

daleko vyšší, kdyby neprošel léčbou, tak to je jedna věc. Druhá věc samozřejmě ty 

vlasy také nejsou úplně, jo. On dělá dneska ČVUT, ale zaţila jsem ho i na horách, 

kdy se zamiloval do jedný slečny a ta slečna v tom věku neohodnotila kvalitu toho 

dítěte a jeho kvalitu ţebříčku hodnot a vlastně hodnotila ten vzhled a vlastně kvůli 

tomu vzhledu se rozhodla pro jiného chlapce, který vypadal navenek atraktivní. On 

to tenkrát těţce nesl- tehdy na těch horách. Dneska uţ je nad věcí, ale nevím do jaké 

míry. Myslím si, ţe nemá ţádnou partnerku. Třeba ten jeho bratr hraje závodně 

pláţový volejbal, je úspěšný, je to krásný a vysoký kluk- on vlastně ve srovnání s tím 

bratrem…je kvalitnější, ale je ještě ve věku, kdy ty partnerský vztahy ty holky v jeho 

věku k jeho věku ještě neumí jeho kvalitu ocenit. To je spíš někdy problém trošku 

těch našich dětí. Tak… 

- Tak dále můžete třeba Honzu.    

Honza, to je naše dítě, které prošlo jednou transplantací. Léčilo se tady ve 14 letech. 

Já znám i ty jeho rodiče- tatínek uţ tedy neţije, to byl taky úţasnej člověk. On má 

dva bratry- má toho Downa, já nevím, jestli říkal- ten má Downův syndrom a pak má 

druhýho bratra, který byl dárce kostní dřeně a Honza se tedy léčil ve 14, v 16 se mu 

to vrátilo a on vlastně prošel tou transplantací a po tý transplantaci měl nekvalitní 

vlasy- čert vem nějaký vlasy, ale měl 30% dostačivost plic- to často mívají děti po 

transplantaci kostní dřeně, ţe jim moc nefungují plíce a on vlastně hrozně chtěl- před 

tou transplantací byl přijatej na truhláře, coţ se v prašném prostředí nedalo. Čili on 

toho musel nechat, byl doma. Dneska ta výuka, internet, všechno to tak to přináší 

úţasný moţnosti pro ty naše děti- dneska se i ta škola lépe zvládá přes ten internet, 

přes ty maily a tak dále. No ale tenkrát byla jiná doba a my jsme se domluvili se 

strojárnou, která ho přijala v pololetí- on chudák měl ještě dodělat pololetí, ale 

opakoval ze zdravotních důvodů. Ale v pohodě vystudoval. Oni ty naše děti ke 

všemu přistupují daleko zodpovědněji, čili on před tím neměl nějaký extra známky 

jo, tak vystudoval strojárnu, udělal přijímačky na vysokou školu, pak teda začal 

flákat tu vysokou a pak toho teda nechal. Pak si tak jako ţil ten svůj ţivot a spoléhal 

na to, ţe se tenkrát říkalo- to všechno mi teď objevujeme, protoţe nám ty děti 

dorůstají- tenkrát se říkalo, ţe ta jejich plodnost klesá, ţe po transplantaci nebudou 

moct mít děti, takţe my máme několik neplánovaných dětí. Jedno z nich je právě 

dítko Honzy, protoţe on spoléhal na to, ţe je sterilní, a ţe si můţe v pohodě uţívat, 

ale vlastně se mu narodila krásná dcera. Bohuţel s tou partnerkou se rozešel- oni se 

teda nevzali. Ţili spolu, ale pak se rozešli, protoţe podíl na tom měl zase ten trošku 

jinej ţebříček hodnot. Tam je veliký pouto mezi těma rodičema- ta maminka je 

úţasná a skvělá, ale i kdyţ se snaţila, rozdělili byt- dva vstupy odjinud, prostě , aby 

nebyli spolu, tak prostě ten Honza místo, aby přišel domů a šel za svojí ţenou, tak si 

radši šel popovídat s maminkou. I kdyţ ona ho posílala za tou Luckou- já chápu tu 

Lucku, jako jak ona na to koukala, cítila se sama- na mateřský, pořád s dítětem 

doma, pak konečně přijde její muţ, přijde a jde si popovídat s maminkou, jo. To 

prostě i on byl nezralej prostě, ale tam je veliký pouto bohuţel, proto jsou ty 

rekondiční pobyty, aby se ty děti odtrhly od těch rodičů no.  Dneska dělá na letišti. 

Dneska uţ je zase o něčem jiným- uţ je mu asi 35 nebo já nevím kolik. Jo jako 
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dneska kdyby se vrátil, tak to určitě neztroskotá. Ta Lucka to byla holka, která 

neprošla tady náma, takţe ona z jejího pohledu se chovala zcela normálně. To spíš 

ten Honzík byl nezralej no. Tak jedeme další dítě. 

- Tak poslední je Aleš. 

Aleš byl trošku komplikovanější- jednak on je z Jindřichova Hradce, ale léčil se v 

Českých Budějovicích, čili on tam prošel léčbou, ale Český Budějovice, protoţe my 

máme kvalitní ty laboratoře na ně jede celá republika, ale Český Budějovice to je 

jediná nemocnice, která to řeší tak, ţe nám pošle dítě- tady se udělaj kvalitní odběry, 

pošlou se do laboratoře a my je vracíme. Kdyţto ostatní udělaj ty odběry a pošlou 

nám jenom sklíčka kostní dřeně sanitkou. Ty Budějovice jsou jediná výjimka- ţe 

posílají rovnou dítě, ty děti jsou tu třeba dva dny a my je zase vracíme. On náma tedy 

prošel takhle krátce, ale celou léčbu prodělal v Českých Budějovicích.  Takţe se 

vyhrabal z leukémie- to mu myslím bylo 10 let a potom měl druhou epizodu- měl- 

tohle přesně nevím, něco v mozku se mu stalo, měl nějakou anomálii, takţe byl 

nějakej v bezvědomí- byly tam nějaký problémy. Pak byl dlouho sledovanej. Pak byl 

Na Homolce a dělali mu laserem operaci, která se povedla, takţe dneska je docela 

v dobrém stavu. No a on dělal lékařskou fakultu, ale bohuţel ve čtvrťáku prostě se 

stalo, jak měl ty problémy s mozkem, ţe prostě šel na zkoušku, šel uţ na ni po třetí a 

měl blok a nebyl schopen si nic vybavit. Tak ho pochopitelně vyhodili, protoţe 

neudělal tři zkoušky. On byl tenkrát v situaci- byl na tom špatně. Teď on je jediné 

dítě a ještě jeho nevlastní otec prostě nefunguje a vlastně se celý ţivot o něj staral. 

Nevlastní otec, který je teď na tom zdravotně dost špatně a je taky problémový. 

S Alešem jsem přišla do styku přes Haimu, přes Český Budějovice a tenkrát díky 

mému muţi jsme zaloţili tu naši doménu a udělali jsme ty stránky. Já jsem tenkrát 

programovala a všechny informace jsem tam dávala a Aleš o to projevil zájem. Tak 

jsem mu vysvětlovala programování. Takţe se naučil programovat. Dneska uţ je 

stokrát lepší neţ já. Já uţ se o to nestarám, protoţe vím, ţe uţ to udělá. Já uţ se dále 

nerozvíjím na rozdíl o něj. On pak jak tady skončil, tak pak sem byl přijat a přes 

lékařskou fakultu je datamanager- on dělá řadu webových stránek. On by k tomu i 

beze mě dospěl, ale já jsem byla jedna z těch impulzů, která ho učila programovat. 

Dneska já mu nesahám ani po kotníky. On je dnes v tomhle váţně skvělej a výbornej. 

On třeba i jezdil do Prahy a neměl ubytování, tak já jsem říkala, kde bude spát, ještě 

se mu něco stane. Je to naše dítě, takţe jsem mu dala klíče. Do dneška má klíče od 

našeho bytu a ví, ţe kdykoliv přijede do Prahy, můţe k nám přijít přespat a nemusí 

nám ani dopředu volat. Pak jsme mu i pomohli zajistit ubytování. Takţe on ví, ţe 

kdyţ je malér, tak můţe zavolat. Tak já nevím asi stačí o Alešovi. 

- Tak na závěr, kdybych se Vás ještě mohla zeptat na Haimu a na rekondiční 

tábory pro děti. 

Haima je po vzoru v zahraničí třeba i v Rakousku- tam vlastně funguje to rodičovské 

sdruţení- to bylo velké přání. Mně se tady léčila moje neteř v roce 1988 a tehdy to 

bylo zděšení, kdyţ se jí diagnostikovala akutní lymfoblastická leukémie a já jsem 

věděla, ţe v té době byla 40% šance, coţ byl velký úspěch v té době. Před rokem 

1984 byla pouze 5% šance, ale od roku 1984 se léčilo podle německých protokolů. 

Takţe ona měla velké štěstí, ţe se léčila aţ v 88 roce, ale přesto jsem věděla, ţe jestli 

jí někdo můţe pomoct, tak jsou to doktoři, a i kdyţ tenkrát byl obrovský tlak ze 
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všech stran a všichni to mysleli dobře a všichni nám chtěli pomoct a přistupovali 

k tomu určitě v rámci svých moţností, co nejlépe, ale hodně nás tlačili na ty léčitele, 

ale já jsem věděla, ţe jestli nám někdo můţe pomoct, tak jsou to doktoři. Měli moji 

plnou důvěru a já jsem se snaţila udělat všechno proto, abychom jim pomohli, a ne 

jim házeli klacky pod nohy. Oni mi mohli tu moji neteř zachránit. Takţe já jsem 

z jedné strany všechny léčitele bojkotovala, ale ten tlak je tak obrovskej, ţe na vás 

začnou tlačit z jedné strany v tom smyslu, ţe vy nechcete udělat pro to své milované 

dítě to nejlepší. Člověk se dostane do situace, ţe nedělá všechno pro to, aby tomu 

dítěti pomohl. Prostě jsem se nesetkala s takovým léčitelem, kterého bych ohodnotila 

kvalitně jeho výsledky, tak přesto jsem se s léčitelem zkontaktovala, ale ten léčitel 

řekl, ţe nám dítě bude léčit a vyléčí, tenkrát nám sliboval, tak ţe má podmínku 

vysadit cytostatika, coţ jsem rezolutně odmítla, ţe v ţádném případě, ţe nemáme 

důvod doktorům nevěřit, a ţe se ozvu aţ doktoři rozhodnou sami, ţe vysadí 

cytostatika, pak jsem ochotná se dále spojit s tím léčitelem, ale dřív ne. Pak to byla 

notabene ta kauza jak tahle konkrétní léčitelka- těhotná ţena přišla o dítě díky této 

léčitelce. Naštěstí se v poslední chvilce obrátila na doktory a ty jí zachránili ţivot- to 

byla šílená kauza a já kdyţ jsem si zpětně uvědomila, ţe to nejdraţší, co jsme měli, 

bychom svěřili takovýhlemu člověku. Říkala jsem si, pane boţe, ještě ţe jsem tehdy 

věřila těm doktorům, a ţe jsem se nenechala ovlivnit tím okolím jo. No nicméně 

z vděčnosti jsem sem pak začala chodit zadarmo a doktoři mě tady tlačili, ať zaloţím 

něco jako rodičovské sdruţení čili já jsem si tehdy myslela, ţe se zbláznili. No ale 

pravda je, ţe jsem se začala o to zajímat, a vlastně jsem zjistila, jak je to hrozně 

jednoduchý. Pomohl mi tedy pan doktor Letocha přes diabetiky se stanovama. 

Všechno jsme dali dohromady, zkontaktovali jsme rodiče a takhle jsme vlastně 

zaloţili občanské sdruţení Haima. Byla schůzka, kde jsme to předali rodičům. Já 

jsem tedy pořád jako zástupce. Sháníme peníze pro kliniku a děláme ty rekondiční 

pobyty právě, aby se ty rodiče odtrhli od těch dětí a děti odtrhli od rodičů, protoţe 

tady vznikne hrozný pouto. A při zdravým vývoji ty děti musí do opozice a musí se 

od těch rodičů odpoutat. Takţe to rodičovský sdruţení vlastně pomáhá návratu dětí 

nazpátek do ţivota, ale je to takový, ţe se měsíčně scházíme, chodí tam primář nebo 

tam chodí profesor a řešíme aktuální problémy. My se snaţíme těm doktorům 

pomoct, aby oni měli veškerý kvalitnější podmínky na to, aby se soustředili na léčbu 

a zachránili co nejvíce dětí.  
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P4.: Dotazník     

Tímto bych Vás ráda poprosila o pár minut Vašeho času na dodatečný dotazník 

k rozhovoru, který jsme spolu měli. Prosím pište jen to, co Vás opravdu napadá. 

Odpovědi stačí heslovitě. Pokud Vám bude nějaká část dotazníku nepříjemná- 

samozřejmě odpovídat nemusíte. 

Velice Vám děkuji za Váš čas, ochotu a trpělivost a také za velikou pomoc při mé 

bakalářské práci- moc si toho vážím. 

   Hanka Studená, 3. ročník Psychologie, Pedf UK v Praze 

 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

Co se Vám vybaví, kdyţ se řekne… 

 

1. Rodina… 

 

2. Kamarádi… 

 

3. Zdravotnický personál (lékaři, sestřičky, popřípadě někdo další)… 

 

4. Domov… 

 

5. Škola (popřípadě práce)… 

 

6. Nemocnice… 
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7. Zdraví… 

 

8. Nemoc… 

 

9. Ţivot… 

 

10. Smrt… 

 

11. Sebevraţda… 

 

12. Úmrtí… 

 

13. Minulost 

 

14. Přítomnost… 

 

15. Budoucnost… 

P5.: Odpovědi na společné otázky pro skupinu 1 a 2 
 

P5.1 Katka a Míša 

                                              „Co pro Tebe znamená život?“ 

Katka: „Je to dar. Je to dar od Boha. Život nám byl svěřen, abychom mohli…máme 

možnost žít a já se snažím žít co nejvíc. Užít si to prostě, co nejvíc. Nevíme, který den 

může být poslední. Myslím si, že každý člověk, já jsem teda věřící, chodím do kostela, 

jsem katolík. A myslím nebo věřím v to, že každý člověk má na tom světě nějakou 

úlohu, kterou musí splnit. My ji neznáme. Někdy na to přijdeme někdy na to ani 

nepřijdeme. Musí ji tady splnit kvůli nějakému důvodu. Nic se neděje náhodou- 

všechno má svůj důvod.  Já jsem o tom prostě přesvědčená. Nevěřím na náhody.  

Všechno prostě má nějaký důvod. Prostě jsme dostali, Bůh nám svěřil tady ten život, 
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jo můžeme ho prožít, tak prostě ho musíme využít. Snažit se ho prostě prožít se vším 

všudy, co se dá. Takže život, jsem ráda, že žiju no (smích), když se to tak vezme fakt 

jo.“ 

 

Míša: „No to že člověk má nějaký smysl, ale nemusí to být nějaký smysl, ale že je 

šťastnej, že ho něco baví, a že může předávat dál ty svoje geny asi. Že člověk prostě 

celej život hledá toho partnera no.“ 

 

                                             „Co pro Tebe znamená smrt?“ 

Katka: „Já jsem nad tím nikdy neuvažovala. Ono často se to v těch filmech to i bývá 

takové otázky prostě. Ale já, že bych někdy spáchala sebevraždu- né. Jo neříkám 

jako, když jdu… Já teda se bojím výšek, a jakmile vidím, že tam není zábradlí, a když 

jsem 2- 3 metry od toho, tak mám strach, že spadnu. Jakmile tam je zábradlí tak ne- 

třeba na lanovce když jedu na sedačkové, jakmile tam mám tu zábranu, tak není 

problém, ale jakmile to někdo zvedne, tak já jsem počůraná strachy. Takže jakmile je 

nebezpečí, že já bych mohla nějak spadnout nebo uklouznout, tak se bojím, ale 

neříkám třeba, že já třeba jdu po mostě a vidím ty auta a říkám si- rozfláknout se 

tam, to ani náhodou prostě. Ale taky když se člověku něco nepodaří, když neudělám 

zkoušku nebo tak, tak chytnu depku a si říkám kurňa, proč jsem se uzdravila jo.  A to 

jsou takové emoce fakt chvilkové. Tak hodina dvě a pak si říkám, jak jsem to vůbec 

mohla říct. A ty stavy jsou. Já si myslím, že je to normální. Zvláště když se člověku 

nedaří, tak v takových chvílích, kdy prostě všechno je špatně a já bych všechny 

pobila a sama sebe taky a to je fakt chvilkově a v životě bych to neudělala.“ 

 

Míša: „Vývoj no, že prostě to jde dál, nevím, jestli je něco po smrti nebo tak, ale že 

to tak prostě je. Že každej umře a nikdo neví kdy a kde nebo jak, ale že pokud je ten 

člověk srovnanej, tak se mu umírá asi líp. A jinak si představím asi tmu, když se 

řekne smrt.“ 

 

                                               „Co Ti dává v životě smysl?“ 

Katka: „Já nevím, tak v současné době ta škola a hlavně ta rodina a ta škola teď. 

Jako nějak člověk to ani neřeší smysl. Já nevím, co mám odpovědět. Já mám vlastně 

všechno.  Všechno co můžu mít, já mám. Mám skvělou rodinu, jsem zdravá, mám co 

jíst, mám si co obléct. Nemám finanční problémy. Mám vlastně invalidní důchod díky 

léčbě. Zatím ještě mi ho nevzali, takže mám i svůj příjem. Nejsem závislá jenom na 

rodičích. Mám kamarády, mám přátelé, mám školu, takže já si prostě nemůžu 

ztěžovat vůbec na nic.“  

 

Míša: „No to je…no asi že budu mít ty děti a že pak prostě budou mít ty moje geny 

asi a potom být tady s těma lidma na tom světě a naučit se nějaký nový věci. Jakože 
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se všechno tak nějak vyvíjí. Nevím no, zkoušet všechno tak nějak. Hlavně být šťastný 

no. To si myslím, že je důležitý být spokojený.“ 

 

                                                           „Věříš v něco?“ 

Katka: „Jsem věřící a jsem k tomu vedena celoživotně. To při první léčbě jsem to 

vůbec neřešila, ale při druhé léčbě jsem řekla a dost. Prostě, proč si to udělal. To 

byla tak strašná zrada. To byla největší zrada v mém životě. Fakt já jsem větší zradu 

ještě nezažila. To bylo. Jo jasně vždycky je ta možnost, že se ti to vrátí- to je vždycky. 

To prostě třeba nad tím neuvažuješ, ale víš, že v tobě uvnitř to tam je. Ale že dostaneš 

jinou leukémii, to mě v životě nenapadlo ta varianta, že by to vůbec mohlo být, že by 

to vůbec šlo a najednou jsem to měla. Jsem si říkala pane Bože proč. Co jsem 

udělala? Proč zrovna já? Co jsem udělala špatně? Dobře při první léčbě jsem se 

nechovala nejlíp. Jo nebyla jsem prostě nejlepší. Já jsem si říkala před tou druhou 

léčbou, co jsem udělala zase špatně, že mě zase musíš zkoušet. Rodiče, teda mamka, 

babička- jsme se tak bavily a oni na to mají i jiný pohled, jo. Že třeba Bůh lidi, které 

má rád, že je prostě zkouší v té jejich víře, že prostě lidem, které nemá rád, to prostě 

neudělá. Říkám tak to je super fakt jako. Ale říkám, fakt jsem zanevřela, říkám prostě 

proč já. Nějak jsem přestala chodit do kostela prostě. To ani stejně nešlo, že jo já 

jsem byla doma, ale dlouho mi trvalo, než jsem se vrátila zpátky a pochopila to 

vůbec, že prostě to tak je a nic s tím nenadělám a musím se s tím smířit. A dál taky 

časem a teď už je to v pořádku.“ 

Míša: „Já věřím v to, že asi každý tady má nějaký svůj úkol a že třeba, že všechno 

není jenom černý a bílý, že je to všechno prostě napůl. Takže něco špatnýho je pro 

něco dobrý a já nevím no. Věřím jako, že něco je, že nás něco řídí, ale nevím co, že 

nic není stoprocentního. Já nevím no. Já mám pocit, že jsme takový společenstvo lidí, 

a že vlastně ty zvyky našich rodičů, že my to tak jako přijímáme, ale vždycky to tak 

nějak posuneme dál- takový kolektivní myšlení. Že máme ti lidi, že se snažíme tak 

nějak dělat ty věci dohromady a potom, že nás ještě řídí nevím taková touha po 

něčem asi jako že po vědění nebo po penězích nebo prostě po něčem, že nás něco 

žene dopředu, ale potom je tam ještě něco jako, že nás to ovlivní. Nevím co- osud 

(smích). “  

 

                                             „Co by sis přála do budoucna?“ 

Katka: „Já bych se chtěla vdát, dostudovat školu. Chtěla bych se vdát, mít dobrou 

práci, dobrého chlapa a děti. Zatím mám jenom tu školu no (smích) a ještě 

nedostudovanou navíc.“  

 

Míša: „No asi abych byla šťastná, ale aby byli šťastní hlavně ti okolo mě, protože 

pak bych nemohla být šťastná já no, takový asi přání no. Já si myslím, že je to hodně 

důležitý být spokojený. Taky je fajn, když se něco naučím- plavat pořádně nebo když 

něco dokážu, jakože sama za sebe. Nevím no, abych byla šťastná, když jsem s lidma, 
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P5.2: Zbyněk a Jaroslav 
 

který mám ráda.“ 

  

„Mohla by si říct vzkaz pro lidi, kteří jsou nemocní- bojují například s rakovinou a 

podobně?“ 

Katka: „Ať se nevzdávají hlavně. Nesmí se vzdát, musí bojovat. Za každou cenu musí 

bojovat, prostě nesmí to vzdát. A nesmí. Protože to pak stojí za to. Fakt jo. Když si 

představím, že bych se neuzdravila, tak bych nic neměla. Třeba lidi se mě ptají, jestli 

bych to chtěla změnit, jestli kdybych mohla, jestli bych to změnila. Já nejsem 

rozhodnutá o tom, že bych to chtěla změnit- škrtnout. Jasně některé chvíle bych 

chtěla smazat, nepamatovat si, ale některé ba naopak jsou dobré. Je to dobrá 

zkušenost a hlavně já znám spoustu lidí, jo. To jsou ti haimáci- Zbyněk, Blóďa, Aleš, 

i plno lidí, které neznáš, doktoři, to jsou fakt úžasní lidi. Já bych je neznala. Já bych 

to neznala tady tuto- nějakou Haimu, nějaké tábory s děckama. Už jenom kvůli tomu 

bych to nechtěla vyškrtnout. Opravdu jsem přesvědčená, že všechno má svůj důvod, 

že se to mělo stát. Nevím, jestli tím mám někomu pomoct, jestli…nevím. Ještě nevím, 

co za tím je, ale asi to tak mělo být no. Takže když se to stane, je to hloupé, nikomu 

bych to nepřála, to v žádném případě, ani největšímu nepříteli bych to nepřála, ale 

když už se to stane, tak z toho alespoň vycucnout, co se dá. Nevzdávat to!“ 

 

Míša: „Aby se nevzdávali, aby to nevzdali úplně a bojovali s tím no, že je to hodně o 

té psychice no. Já nevím. Ono je to takový tvrdý dost. Si to nedokážu představit, musí 

na to mít strašnou sílu, ale aby se nevzdávali.“ 

 

                                              „Co pro Tebe znamená život?“ 

Zbyněk: „Něco krásného, co nikdy nevíš, co přijde, no. Ono samozřejmě je to. Jsou 

těžší chvíle, jsou lepší chvíle. Nikdy nemůže všechno krásné trvat věčně. Stojí to za 

to, ten život nějak prožívat. Třeba vzít si život to mi přijde jako…je to takové 

zajímavé. Asi musíš být v hodně bezvýchodné situaci, abys něco takového udělala. 

Nevím, co se může stát, aby si to opravdu provedla.“ 

Jarda: „Život konkrétně můj v tom běhu lidském, tak v písničce od Floydů se zpívá, 

je to písnička Time a říká se tam „You are young and life is so long, so i tis time to 

kill today“. Člověk je mladej a život je před nim ještě dlouhej, tak dnešek je úplně 

jedno a to si myslím, že se děje i ve mně. I když nechci. I když se proti tomu snažím 

bojovat. Každej den má být vyjímečnej, aby ho člověk nelitoval, aby ho prožil- každej 

den je cennej. Každej den je vzácnej, protože vím, že jednou budu chtít hodiny a dny, 

kdy člověk neudělá nic podstatných, tak vím, že jich jednou budu litovat, ale teď se 

tomu nedokážu bránit. A možná je to to pravý, ten pohrdavej přístup. To je ten 
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největší luxus. To nejvíc, kdy člověk říká „Jó, to jsem měl“. Jako bohatství, že můžu 

rozhazovat peníze a já můžu rozhazovat hodiny, protože je prostě mám. Takovej 

pocit bohatství života“. 

                                             „Co pro Tebe znamená smrt?“ 

Zbyněk: „Smrt? To já to…nevím. Já jsem si to nikdy nepřipouštěl něco takového, že 

by…smrt nevím. Opravdu nevím. Nevím, co bych Ti na to odpověděl. Já jsem si to 

nikdy nepřipouštěl, že by něco takového mohlo následovat. Já ani nevím, jaké tam 

byly procentní šance na to, že tam budou nějaké komplikace nebo takhle. To jsem 

nikdy nezjišťoval.“ 

Jarda: „Pořád je to taková věc, kdy člověk neví a snaží se zapudit ty myšlenky o tom, 

protože to je děsivý a… Ještě když jsem byl věřící, tak jsem měl pořád takovou tu 

naději věřících lidí, že po smrti bude něco…ještě jinýho. To jsou zajímavý pocity 

totiž. Náboženství mi poskytovalo útěchu ze strachu ze smrti. Ta smrt je, že když jsem 

tak jsem a když nejsem tak nejsem a už je mi to jedno. Tím pádem strach z vlastní 

smrti člověk pochopitelně má každej, ale spíš než o sebe jsem se zaměřil na strach o 

blízký. Spíš strach ze smrti někoho blízkýho. 

                                               „Co Ti dává v životě smysl?“ 

Zbyněk: „Mně v životě nedává smysl nic. Proto je život krásný, nikdy nevíš, co tě 

čeká další den. A některé věci, které se stanou, smysl nemají. A nepochopíš, proč se 

to stalo. Pro mě smyslem života je zatím si ho co nejvíc užít.“ 

Jarda: „To je to, co řeším dost v poslední době. Co má smysl dělat, co je v životě 

důležitý. Třeba u táty je to kariéra. Kariéra je pro něj důležitá a naplňuje ho, i když 

by se pro rodinu přetrhal. To si myslím, že jsem hodně obkoukal. Podědil jsem ten 

pocit. Vybudovat si zázemí a přitom ta možnost, naplňovat se ještě v něčem jiném. 

Když si v týhle fázi života rovnám hodnoty, tak si myslím, že tohle je docela dobrej 

model a pokud neuvidím něco lepšího, výraznějšího, tak nemá cenu ho porušovat.“ 

                                                           „Věříš v něco?“ 

Zbyněk: „Věřím v sám sebe. Věřím, že co si neudělám, to nemám. Že v určitých 

situacích ti nikdo nepomůže. Musíš si pomoct sama, ale jinak to nepůjde, no většinou. 

Samozřejmě je krásné, když se můžeš na někoho spolehnout, a když ti někdo pomůže, 

tak je to krásný. Ale jsou věci, které si musíš vyřešit sama, a jinak to nepůjde no.“ 

Jarda: „Věřím v takovej nějakej pohled na svět. Věřím, že proběhla evoluce, člověk 

měl štěstí, vybojoval si svý místo a já jsem součástí rodu a mám zodpovědnost vůči 

lidem a společnosti. Věřím v to, že člověk by měl být nějakým způsobem užitečný 

společnosti a chovat se výhodně pro společnost. Těžko říct, co má člověk dělat, aby 

se choval nějak správně pro společnost, i když se o to snaží. Člověk by měl 

poslouchat svoji intuici, ta je nastavená tak, aby to fungovalo. Pokud se člověk chová 

intuitivně, tak nemůže udělat tolik špatně.“ 

                                             „Co by sis přála do budoucna?“ 

Zbyněk: „Mít spokojený život a hlavně co nejmíň starostí. To je asi, co chce každý, 

aby nemusel přemýšlet a stresovat se od rána do večera. Někomu stačí, když bude 

prodávat v obchodě a je spokojenější než ten, který bude vydělávat miliony. Každý je 

pod stresem. Každý si musí najít tu svoji hranici, tak aby ten život nebyl pro něho 

utrpením, ale aby byl pro něho přínosem.“ 

Jarda: „Do nejbližšího budoucna bych hrozně nerad něco měnil. Jsem spokojenej, 
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P6. Odpovědi z dotazníků: 
(Pro velký rozsah nejsou uvedeny všechny odpovědi z dotazníkového šetření. Zbylé 

dotazníky jsou k dispozici u autorky) 

                                                            1. Rodina… 

Lukáš: Rodiče, na které se mohu 

kdykoliv spolehnout a v nesnázích 

opřít. Bezpečí… 

Tomáš: Jistota, domov, klid. 

Veronika: Láska Magdaléna: Bezpečí 

                                                            2. Kamarádí…. 

Lukáš: Ti, co mě dokáţou vytáhnout 

z melancholie. 

Tomáš: Zábava, pochopení. Nepamatuji se 

kdo, kdy to řekl, ale ţivot je nejistý a 

jediné co můţeme povaţovat za hodnoty, 

jsou mezilidské vztahy, a proto bychom se 

jak to je a ještě nemám pocit, , že bych naplnil tu část života, ve který právě jsem. 

Chtěl bych ji naplnit, abych se mohl dostat do další fáze, což znamená dělat něco, co 

by mě bavilo a za co bych domů přinesl peníze. Zároveň pochopit život. Pochopit, jak 

to asi nejspíš chodí, jak se na takový věci mám koukat. Ještě dospět nechci. To jsou 

plány pro nejbližší budoucnost a ta další se bude odvíjet od toho, co se během týhle 

fáze dozvím. Takže hodnoty, nechci se na něco fixovat, protože si myslím, že můžu 

něco objevit časem. Zatím nejsem dost moudrej na to, abych stanovoval nějaký 

hodnoty.“ 

„Mohla bys říct vzkaz pro lidi, kteří jsou nemocní- bojují například s rakovinou a 

podobně?“ 

Zbyněk: „To je těžké no. Aby věřili no. Tak jako ať se podívají nebo si přečtou pár lidí, co 

to už dokázalo, že to dokázat jde, že to není nic, co by bylo jako speciálního, ale je hromada 

dětí i malejch, který to dokázaly a daly se dohromady, i když na tom byly jako špatně. Já 

nevím jako, co bych řekl, ono samozřejmě není to jednoduché- těch věcí je tam hodně, ale 

musí vědět, že je hromada lidí, který to dokázali a žijou dál a žijou jako děti…prostě na tom 

táboře zjistíš, že je těch dětí jako hromada, že není v tom sám“. 

 

Jarda: „To je moc zodpovědnej úkol. Já, i kdybych se snažil a byl povzbudivej, tak 

bych ani nemohl být, protože se do těch lidí nedokážu vžít. Ty lidi, kteří s tím žijou už 

dýl- museli se vyselektovat ti, kteří jsou silní, protože ti, kteří jsou slabí na to už 

dávno umřeli, podlehli. Ty, který s tím žijou už dlouho, ty jsou silní. Oni by měli 

vzkázat, jakým způsobem. Z nich by mohlo plynout veliké poučení, jak se překonávat 

a bojovat. Když si zdrží nějaký optimismus, tak si myslím, že ta jejich zkušenost by 

mohla být hodně důležitá“. 
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měli snaţit je mít s kaţdým co nejlepší. 

Veronika: Zábava 

 

Magdaléna: Porozumění 

3. Zdravotnický personál (lékaři, sestřičky, popřípadě někdo další)… 

Lukáš: Lidi, kteří se o mě většinou 

dobře postarali, a kterým vděčím za 

ţivot. 

Tomáš: Lidi, kteří by měli být 

obdivování za ochotu pomoci druhým. 

Veronika: Lidi, co mi zachránili ţivot Magdaléna: Vţdy je co zlepšovat 

                                                        4. Domov… 

Lukáš: Doma je doma. Tomáš: Podobně jako u rodiny- jistota a 

klid. Místo, kde se člověk necítí ohroţen. 

Veronika: Rodina Magdaléna: Klid, Tam kde bude vţdy pro 

mě místo 

                                             5. Škola (popřípadě práce)… 

Lukáš: Povinnosti, ale hlavně i pěkné 

vzpomínky na školu. Hlavně na moji 

poslední třídní, která mi hodně pomohla 

se studiem. 

Tomáš: Jistá povinnost, kterou jsme si 

částečně vybrali a částečně jsme k ní byli 

donuceni společností. 

Veronika: Kamarádi Magdaléna: Budova plná knih o 

moudrosti a lidí bez ní. 

                                                      6. Nemocnice… 

Lukáš: Tam, kam někdy musím a 

nechce se mi tam. 

Tomáš: Místo uzdravování, avšak i 

nalézání problémů. 

Veronika: Strach Magdaléna: Zelené a studené chodby 

                                                          7. Zdraví… 

Lukáš: Nejdůleţitější a nejcennější 

věc v ţivotě. 

Tomáš: Věc, které by si člověk měl váţit. 

Veronika: Nejdůleţitější na světě Magdaléna: Je relativní, ale kaţdý máme 

jen jedno 

                                                         8. Nemoc… 

Lukáš: 10 let zameškání normálního 

ţivota. Velké omezení. 

Tomáš: Omezení v jistém směru, avšak 

moţnost rozvoje jiným směrem. 

Nemyslím to v takovém extrému, jak by 
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to mohlo vypadat, ale i staré přísloví 

pravý, ţe co tě nezabije, to tě posílí. Ne 

jen ve smyslu, ţe tělo si na jiţ známou 

nemoc vytváří protilátky a tak zlepšuje 

obranyschopnost, ale i v případě 

postiţení. Pokud člověk se dokáţe 

povznést nad to omezení, posílí mu to 

ducha. 

 

Veronika: Zlá věc Magdaléna: Léky, výzkum 

                                                         9. Ţivot… 

Lukáš: Nějaká formu daru? Ţe tu 

můţu být… 

Tomáš: Citát z Červenýho trpaslíka „Je 

narození a smrt a ta sranda mezi tím je 

ţivot“. 

Veronika: Zdraví, rodina, kámoši Magdaléna: Voda, radost 

                                                        10. Smrt… 

Lukáš: Ty jo nevím…konec, 

tečka…krutá realita 

Tomáš: Nejistota, velké neznámo. Nikdo 

neví, co bude po ní. To poznáme, aţ se 

stane přítomností. 

Veronika: Normální věc Magdaléna: Od určitého bodu je lepší 

dříve neţ později 

                                                    11. Sebevraţda… 

Lukáš: Prohra nad bytím…zbabělost Tomáš: Nezodpovědnost, zbabělost, 

utíkání před světem. 

Veronika: Ubohost Magdaléna: Most, kaţdý na ni pomyslí, 

ale jen někdo udělá…slaboch? nebo 

naopak 

                                                       12. Úmrtí… 

Lukáš: … Tomáš: Ţivotní mezník. Sice se zdá být 

jako poslední, ale kdo ví? 

Veronika: Smutná věc Magdaléna: Pláč, nemocnice, ţivot 

                                                       13. Minulost… 

Lukáš: To, co nejde bohuţel změnit. Tomáš: Je zaznamenání našich činů, 

avšak nic víc. Je hezké na ní vzpomínat, 
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ale ne se na ní upínat. 

Veronika: Záleţí jaká část. Magdaléna: Proč ţít minulostí, kdyţ jsme 

v přítomnosti a! máme před sebou 

budoucnost. 

                                                      14. Přítomnost… 

Lukáš: To, co si chci uţít, jak nejlíp to 

jde. 

Tomáš: Je ţivot sám. Jediný moment, kdy 

člověk můţe jednat. 

Veronika: Je docela dobrá Magdaléna: Ţivot= běh 

                                                     15. Budoucnost… 

Lukáš: To, co si nikdy nemůţu 

naplánovat. 

Tomáš: Je neznámá, ale měli bychom se 

snaţit, aby byla pro všechny co nejlepší. 

Veronika: Je ve hvězdách. Magdaléna: Jednou nahoře, jednou dole 

v budoucnu musí být někdy nahoře= líp… 

P7.: Vzkazy 
 

Robert, 26 let: „Ať se drží a ať to zvládnou“ 

 

Veronika, 18 let: „No aby tomu asi nepodléhali. Všechno bude lepší. Můžou 

všechno dělat normálně. Jako omezení tam mají, ale dá se to zvládnout všechno“ 

 

Zdeněk, 26 let: „Ať se drží a ať ten boj nevzdávají o život, protože až to překonají 

tak uvidí, že to může být i o něco lepší než před tím. Musí se hlavně pak člověk snažit, 

že jo. Nesmí to vzdávat no.“ 

 

Míša, 22 let:  „Aby se nevzdávali, aby to nevzdali úplně a bojovali s tím no, že je to 

hodně o té psychice no- já nevím- ono je to takový tvrdý dost. Si to nedokážu 

představit, musí na to mít strašnou sílu, ale aby se nevzdávali.“ 

 

Tomáš, 26 let: „No…vždycky je nějaká šance, že to vyjde. A když už není, když 

člověk ví, že po sobě něco zanechal, tak je to dobrej pocit z toho. A zjistí, co bude po 

tom.“ 

 

Honza, 33 let: „Aby se nevzdávali a prostě bojovali. Život je krásnej a je jenom 

jeden. Prostě to nevzdát!“ 

 

Magdaléna, 18 let:„Já myslím, že nejde říct nic jinýho než, držte se!“ 
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Pavel, 33 let: „Prostě ať se co nejdýl drží. Naděje umírá naposled a aby když se za 

sebou ohlídnout můžou říct, nebyl jsem tu nadarmo.“ 

 

Katka, 22 let: „Ať se nevzdávají hlavně. Nesmí se vzdát, musí bojovat. Za každou 

cenu musí bojovat- prostě nesmí to vzdát. A nesmí. Protože to pak stojí za to. Fakt 

jo.“ 

 

Zbyněk, 24 let: „To je těžké no. Aby věřili no. Tak jako – ať se podívají nebo si 

přečtou pár lidí, co to už dokázalo, že to dokázat jde, že to není nic, co by bylo jako 

speciálního, ale je hromada dětí i malejch, který to dokázaly a daly se dohromady, i 

když na tom byly jako špatně. Já nevím jako, co bych řekl- ono samozřejmě není to 

jednoduché- těch věcí je tam hodně, ale musí vědět, že je hromada lidí, který to 

dokázali a žijou dál a žijou…“ 

 

Aleš, 30 let: „No je to o tom pozitivním přístupu no, že. Je to o tom, že když je ta 

chvíle při tý léčbě a při všem možným, i když je nepohoda, i když to bolí a je to velmi 

nepříjemný a někdy vysilující, tak prostě to brát tak, že to brzy skončí, a že to zase 

bude dobrý jako pře tím nebo ještě lepší no. Jedině to brát všechno optimisticky no. 

Tak asi bych to viděl. Tak jsem to viděl i já, přesto, že jsem to měl těžký a nemám to 

pořád lehký. Tak to pozitivum a přístup, že to prostě zase bude fajn, tak to je asi 

nejlepší.“ 

 

Lukáš, 26 let: „No jedině to nevzdávat a doufat v to a věřit, že to bude dobrý no. 

Věřit doktorům a nepropadnout nějaký depresi nebo nějakýmu pesimismu, že to bude 

špatný. Vždycky věřit v to, že bude líp. Bylo hůř a bude líp. Hůř už bejt nemůže nikdy, 

protože hůř už bylo a z toho nejhoršího už jsem se vždycky nějak dostal. Už bude 

jenom líp no. Když už bylo hůř, tak zase bude líp. Takže věřit v to, že bude líp. Asi 

tak. Nevzdávat to. Hlavně to nevzdávat!“ 


