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1. E-mail oslovující respondenty s žádostí o účast na výzkumu

Dobrý den,

Píši Vám, protože jsem našla Vaši e-mailovou adresu na stránkách osudy.cz/bumbarisparis.org. 
A píši Vám s prosbou.
Jsem studentka psychologie FF UK v Praze v závěrečném ročníku a téma mé diplomové práce je 
„Sociální opora v prostředí elektronické komunikace“. Mým cílem je zmapovat, co jsou hlavní 
přínosy internetu a stránek jako  jsou osudy.cz/bumbarisparis.org pro uživatele, kterým jste Vy.  
Zajímá mě především to, jak Vám pomáhal a pomáhá internet ve zvládání Vaší nemoci, nebo 
nemoci Vašeho blízkého.
Chtěla bych se s Vámi sejít a popovídat si s Vámi na toto téma. Tento rozhovor by sloužil pro 
účely mé diplomové práce, jejíž výsledky by potom mohli pomoci dalším lidem s vážným 
onemocněním. Veškerý získaný materiál by samozřejmě zůstal anonymní, jsem vázána 
mlčenlivostí.

Pokud budete ochoten/na mi poskytnout takovýto rozhovor, budu Vám velmi vděčná. 
Ozvěte se prosím na tento mail, 

Dana Palivcová



2. Informovaný souhlas s rozhovorem

Vážená paní/ vážený pane, 

účelem tohoto sdělení je informovat vás o obsahu a průběhu našeho rozhovoru. 
Budeme spolu hovořit na téma, jak Vám pomáhá či pomáhal internet a lidé tam ve zvládání Vaší 
nemoci. Tento rozhovor bude sloužit pro účely mé diplomové práce, nikde jinde nebude 
uveřejněn. Veškerý získaný materiál zůstane anonymní a bude uchováván pouze v mém 
soukromém počítači. 
Chtěla bych Vás požádat o otevřenost ve Vašich odpovědích, ale stejně tak bych Vás chtěla 
poprosit, abyste neodpovídal/a na otázky, které Vám budou jakýmkoli způsobem nepříjemné. 
Náš rozhovor by měl trvat něco přes hodinu. Zatímco spolu budeme hovořit, budu si dělat 
poznámky a budu náš rozhovor nahrávat na diktafon. 
Pokud byste se na závěr rozhodl/a celý rozhovor neposkytnout, samozřejmě to bude možné a 
nepoužiji ho. 
Po skončení rozhovoru Vás ještě poprosím o vyplnění dvou krátkých dotazníků.
Budete-li mít zájem o výsledky celého výzkumu, zašlu Vám je na Vaši e-mailovou adresu.
Pokud s tím, co je zde uvedeno, souhlasíte, a jste ochoten/na mi rozhovor poskytnout, podepište 
se prosím níže.

Děkuji, 

Dana Palivcová

Já ………………………………..………….., jsem dne ……………… poskytl/a rozhovor pro 

výše  uvedený účel a souhlasím s uvedenými okolnostmi.

Datum, podpis: Podpis výzkumníka:

___________________________ ______________________



3. Podoba scénáře na začátku výzkumu

Začátek:

Když jste se setkal/a s Vaší diagnózou, co všechno Vám pomohlo? 

Co Vám pomohlo nejvíce/nejméně? Co/kdo ještě?  Kdybyste měl udělat žebříček od nejvíce pomohlo? Jak by vypadal?
Jak internet?
Jak sociální okolí, rodina, blízcí?
Očekával jste pomoc někde, kde nepřišla?

Když jsme se bavili o internetu : Jakých možností komunikace na internetu využíváte? (e-mail, diskuzní fóra, chatování, 
sdílení příběhů…) Která z těchto možností Vám nejvíce vyhovuje? Proč? 

Kolik času trávíte na internetu denně?

Co Vás jako první napadne, když se řekne osudy.cz/bumbarisparis.org/mammahelp.cz?
Znáte nějaké jiné stránky s podobným zaměřením?

Jak jste se dozvěděl o webových stránkách osudy.cz/bumbarisparis.org/mammahelp.cz? Čím Vás tyto stránky oslovily?
Jaký byl hlavní impuls pro Vaši registraci? 
Kdy jste se stal/a registrovaným uživatelem? 
S jakými očekáváními jste se registroval/a?
Jaké to pro Vás bylo, stát se registrovaným uživatelem? 
Jaká jste měl/a od registrace a užívání stránek očekávání? 

Jaké myslíte, že mají lidé důvody pro členství ve skupině jako jsou osudy.cz/bumbarisparis.org/mammahelp.cz?
Jak jste se cítil/a, když jste četl/a první příspěvky ostatních?
Jak jste se cítil/a, když jste psal/a svůj první příspěvek, reakci?

Aktivita:
Navštěvujete v současné době osudy.cz/bumbarisparis.org/mammahelp.cz?

Jak často navštěvujete osudy.cz/bumbarisparis.org/mammahelp.cz? 
Jak často jste navštěvoval/a osudy.cz/bumbarisparis.org/mammahelp.cz v době léčby? 
Vracíte se na stránky osudy.cz/bumbarisparis.org/mammahelp.cz i po Vašem vyléčení?
Kolik času trávíte na osudech?

Směr aktivity:
Využíváte psaní vlastních příspěvků, nebo pouze čtete příspěvky či dotazy ostatních?

Kdybyste měl/a rozdělit celkový čas – kolik ho strávíte čtením příspěvků ostatních na „osudech“/ 
bumbarisparis/mammahelp a kolik času strávíte psaním vlastních příspěvků?
Proč si myslíte, že je tento poměr takový? Měnil se nějak v čase? 

Co nejčastěji píšete ve svých příspěvcích? O čem nejraději čtete? (informace, povzbuzení, rady, postěžování si…)
Patříte mezi ty, co se zde svěřili se svým příběhem? Proč ano/ne?

Jaké máte u toho máte pocity/záměry/cíle? S čím do toho jdete…? 
…když někdo reaguje na Váš příspěvek?
…když reagujete na něčí dotaz nebo příspěvek?

Zkuste doplnit větu: „Když se přihlašuji na stránky osudy.cz/bumbarisparis.org/mammahelp.cz, je to jako když…“

Přínosy:
Co konkrétně na internetu, nebo na stránkách osudy.cz/bumbarisparis.org/mammahelp.cz, ve spojení s Vaší nemocí 
vyhledáváte – zkuste o tom trochu více popovídat? (informace o léčbě, lécích, o postupech, o sociálním systému, vypovídání 
se…) 

Teď jste jmenoval několik věcí … , můžete je podle důležitosti oznámkovat od 1 do 10? 

Co Vás zde nejvíce posílilo?
Jaká poslední pozitivní věc se Vám díky stránkám osudy.cz/bumbarisparis.org/mammahelp.cz přihodila? Co 
pozitivního jste se zde dočetl/a?
Jaká poslední negativní věc se Vám na stránkách přihodila?

Je něco, co se Vám v životě s rakovinou nedostávalo a osudy.cz/bumbarisparis.org/mammahelp.cz to napravily? Co?
Je něco, co Vám Vaše okolí neposkytlo a lidé na internetu ano? Co?
Co podle Vás v tomto směru internet a komunikace on-line nemůže nikdy poskytnout?

Co dalšího byste na těchto stránkách uvítal/a? (inzerce, seznamka, chat…)



Napadají Vás nějaké zápory stránek jako jsou osudy.cz/bumbarisparis.org/mammahelp.cz?

Splnila se Vaše počáteční očekávání od členství osudy.cz/bumbarisparis.org/mammahelp.cz? 

Zkuste si představit, v čem by byl Váš život jiný, kdyby nebylo stránek osudy.cz/bumbarisparis.org/mammahelp.cz? 
(pokud jen zápory, zeptat se i na klady)

(Vy jste založil/a i svoje stránky – Můžete mi popovídat o tom, jak vás to napadlo, co vám to přináší atd.?)

Srovnání komunikace na internetu a komunikace tváří v tvář:

Setkal/a jste se osobně s někým podobně nemocným, s kým jste se seznámil/a na internetu? Přemýšlel/a jste o tom? Proč 
ano a proč ne?

Máte nějakou zkušenost se svépomocnou skupinou, tj. podpůrnou skupinou stejně nemocných, kde dochází ke 
komunikaci tváří v tvář?

Představte si, že máte mimo internetu možnost navštěvovat takovouto svépomocnou skupinu:

Jaké má podle Vás komunikace na internetu přednosti před komunikací  tváří v tvář? Jaké nevýhody? Která možnost je 
Vám bližší?

A naopak – jaké jsou nevýhody komunikace na internetu?
Kterou z těchto dvou možností komunikace a opory byste zvolili raději? A proč?
Uvítal/a byste možnost se scházet osobně s lidmi z „osudů“/ bumbarisparis?

Přemýšlel/a jste někdy v průběhu Vaší nemoci o návštěvě psychologa, nebo psychiatra? Proč?
Setkal/a jste se s psychologem či psychiatrem už v nemocnici? (Scházel Vám tam?)

Co byste řekl/a o informacích a podpoře, kterou Vám poskytl Váš lékař?
Byly pro Vás informace z „osudů“/ bumbarisparis něčím víc než informace od lékaře? (časově…)

Závěr:

Chtěl/a byste něco doplnit?

Co byste poradil někomu s podobným zdravotním problémem?

Je něco, co byste chtěl/a vzkázat administrátorovi/administrátorům stránek osudy.cz/bumbarisparis?

Křestní jméno: 
Věk: 
Rodinný stav, počet dětí:
Dosažené vzdělání:
Práce:
e-mail: 



4. Upravená podoba scénáře po zkušenosti z pilotních rozhovorů

Začátek:

Když jste se setkal/a s Vaší diagnózou, co všechno Vám pomohlo? 

Co Vám pomohlo nejvíce/nejméně? Co/kdo ještě?  
Jak internet?
Jak sociální okolí, rodina, blízcí?
Očekával jste pomoc někde, odkud nepřišla?

Když jsme se bavili o internetu : Jakých možností komunikace na internetu využíváte? (e-mail, diskuzní fóra, chatování, 
sdílení příběhů…) 

Která z těchto možností Vám nejvíce vyhovuje? Proč? 

Kolik času trávíte na internetu denně?

Webové stránky:
Co Vás jako první napadne, když se řekne osudy.cz/bumbarisparis.org/mammahelp.cz?

Znáte nějaké jiné stránky s podobným zaměřením?

Jak jste se dozvěděl o webových stránkách osudy.cz/bumbarisparis.org/mammahelp.cz?

Čím Vás tyto stránky oslovily?
Jaký byl hlavní impuls pro Vaši registraci? 
S jakými očekáváními jste se registroval/a?
Jak jste se cítil/a, když jste četl/a první příspěvky ostatních?
Jak jste se cítil/a, když jste psal/a svůj první příspěvek, reakci?

Jaké myslíte, že mají lidé důvody pro členství ve skupině jako jsou osudy.cz/bumbarisparis.org/mammahelp.cz?

Aktivita:
Navštěvujete v současné době osudy.cz/bumbarisparis.org/mammahelp.cz?

Jak často navštěvujete osudy.cz/bumbarisparis.org/mammahelp.cz? 
Jak často jste navštěvoval/a osudy.cz/bumbarisparis.org/mammahelp.cz v době léčby? 
Vracíte se na stránky osudy.cz/bumbarisparis.org/mammahelp.cz i po Vašem vyléčení?
Kolik času strávíte přibližně na těchto stránkách během jedné návštěvy?

Směr aktivity:
Využíváte/využíval/a jste psaní vlastních příspěvků, nebo pouze čtete příspěvky či dotazy ostatních?

Kdybyste měl/a rozdělit celkový čas – kolik ho strávíte čtením příspěvků ostatních na 
„osudech“/bumbarisparis.org/mammahelp.cz a kolik času strávíte psaním vlastních příspěvků?
Proč si myslíte, že je tento poměr takový?
Měnil se tento poměr nějak v čase? 

Co nejčastěji píšete ve svých příspěvcích? O čem nejraději čtete? (informace, povzbuzení, rady, postěžování si…)
Patříte mezi ty, co se zde svěřili se svým příběhem? Proč ano/ne?

Zkuste doplnit větu: „Když se přihlašuji na stránky osudy.cz/bumbarisparis.org/mammahelp.cz, je to jako když…“

Přínosy:
Co konkrétně na internetu, nebo na stránkách osudy.cz/bumbarisparis.org/mammahelp.cz, ve spojení s Vaší nemocí 
vyhledáváte – zkuste o tom trochu více popovídat? (informace o léčbě, lécích, o postupech, o sociálním systému, vypovídání 
se…) 

Teď jste jmenoval několik věcí … , můžete je seřadit podle důležitosti? 

Co Vás zde nejvíce posílilo?
Jaká poslední pozitivní věc se Vám díky stránkám osudy.cz/bumbarisparis.org/mammahelp.cz přihodila? Co 
pozitivního jste se zde dočetl/a?
Přihodila se vám zde nějaká negativní věc? Jaká?

Je něco, co se Vám v životě s rakovinou nedostávalo a osudy.cz/bumbarisparis.org/mammahelp.cz to napravily? Co?
Je něco, co Vám Vaše okolí neposkytlo a lidé na internetu ano? Co?
Co podle Vás v tomto směru internet a komunikace on-line nemůže nikdy poskytnout?

Co dalšího byste na těchto stránkách uvítal/a? (inzerce, seznamka, chat…)

Napadají Vás nějaké zápory stránek jako jsou osudy.cz/bumbarisparis.org/mammahelp.cz?



Splnila se Vaše počáteční očekávání od členství osudy.cz/bumbarisparis.org/mammahelp.cz? 

Zkuste si představit, v čem by byl Váš život jiný, kdyby nebylo stránek osudy.cz/bumbarisparis.org/mammahelp.cz? 

(Vy jste založil/a i svoje stránky – Můžete mi popovídat o tom, jak vás to napadlo, co vám to přináší atd.?)

Srovnání komunikace na internetu a komunikace tváří v tvář:
Setkal/a jste se osobně s někým podobně nemocným, s kým jste se seznámil/a na internetu? Přemýšlel/a jste o tom? Proč 
ano a proč ne?
Máte nějakou zkušenost se svépomocnou skupinou, tj. podpůrnou skupinou stejně nemocných, kde dochází ke 
komunikaci tváří v tvář?

(Představte si, že máte mimo internetu možnost navštěvovat takovouto svépomocnou skupinu…)

Jaké má podle Vás komunikace na internetu přednosti před komunikací  tváří v tvář? Jaké nevýhody? Která možnost je 
Vám bližší?

A naopak – jaké jsou nevýhody komunikace na internetu?
Kterou z těchto dvou možností komunikace a opory byste zvolili raději? A proč?
Uvítal/a byste možnost se scházet osobně s lidmi z „osudů“/bumbarisparis.org/mammahelp.cz?

Navštívil/a jste někdy v průběhu Vaší nemoci psychologa, nebo psychiatra? Přemýšlel/a jste o tom? Proč?
Setkal/a jste se s psychologem či psychiatrem už v nemocnici? (Scházel Vám tam?)

Co byste řekl/a o informacích a podpoře, kterou Vám poskytl Váš lékař?
Byly pro Vás informace z „osudů“/bumbarisparis.org/mammahelp.cz něčím víc než informace od lékaře? (časově…)

Jaký je váš názor na alternativní léčbu?

Nemoc: 
Jak na tom nyní zdravotně jste?

Můžete mi povědět něco o své nemoci? (pokud už se tak nestalo dřív)

Co vše pro Vás je/bylo v jednotlivých fázích (po diagnóze, při léčbě, po vyléčení/v remisi, při rehabilitaci, při relapsu…) 
Vaší nemoci těžké? 

S čím ze jmenovaného Vám pomohl internet?
Jakými způsoby tato pomoc probíhala?

Závěr:
Co byste poradil někomu s podobným zdravotním problémem?

Je něco, co byste chtěl/a vzkázat administrátorovi/administrátorům stránek osudy.cz/bumbarisparis.org/mammahelp.cz?

Chtěl/a byste něco doplnit?

Křestní jméno: 
Věk: 
Rodinný stav, počet dětí:
Dosažené vzdělání:
Práce:
e-mail: 



5. Tabulka s podrobnějším popisem výzkumného vzorku

Respondent věk

stav (počet 
dětí; počet
vnoučat) vzdělání profese stav nemoci portál

Anna 31 vdaná
SŠ,studuje 

VŠ pracující
projektová 
manažerka týden do konce léčby O

Dana 34 vdaná (1) VŠ pracující
veterinární 
asistentka

2,5 roku od ukončení 
léčby O

Eliška 72 vdaná (4; 6) VŠ SD

ředitelka 
kulturní 
památky

4 roky od ukončení 
léčby O

Hana 60 vdaná (2; 1) SŠ pracující žurnalistka
2 roky od ukončení 

léčby O

Helena 52 vdova (4; 1) vyučena pracující
finanční 
poradce

8 let od ukončení 
léčby O

Ivana 47
rozvedená (2; 

2) vyučena ID skladnice
9 let od ukončení 

léčby O

Jana 62 vdaná (2; 2) SŠ SD učitelka na ZŠ

několik měsíců od 
konce léčby (3 

recidivy) O

Jitka 37 rozvedená (2) vyučena ID prodavačka
prodělává 

hormonální léčbu O

Kateřina 60 vdaná (2; 1) SŠ ID

několik 
částečných 

úvazků

prodělává 
biologickou léčbu (9 

recidiv) O

Klára 39 vdaná (1) SŠ pracující

vychovatelka v 
dětském 
domově

4 roky od ukončení 
léčby O

Linda 55
rozvedená (1; 

2) SŠ pracující
administrativní 

pracovnice
prodělává 

biologickou léčbu O

Martina 27 vdaná
SŠ,studuje 

VŠ pracující personalistka
2 roky od konce 

léčby O

Milena 59 vdaná (2) SŠ ID
sportovní 
trenérka

15 let od konce 
léčby, která trvala 5 

let O

Mirek 30 svobodný VŠ pracující analyzátor dat
5,5 roku od konce 

léčby O

Pavel 30 svobodný VŠ pracující programátor
3,5 roku od konce 

léčby O

Pavla 57 vdaná (3) VŠ pracující
úřednice, 

dobrovolnice 7 let od konce léčby O

Petr 63 ženatý (2) VŠ SD

částečný 
úvazek na 

úřadě, dříve 
podnikatel

průběžně se léčí 
cytostatiky O

Radka 42 vdaná (2) SŠ pracující účetní
2 roky od konce 
léčby (1 relaps) O

Radana 55 vdaná (2; 3) SŠ pracující

dětská 
zdravotní 

sestra
2,5 roku od konce 

léčby O

Sabina 44 vdaná (2) vyučena ID
ošetřovatelka v 

nemocnici
prodělává 

hormonální léčbu O

Sára 35 vdaná (3)
vyučena, 

studuje SŠ ID prodavačka
měsíc od konce 

léčby B

Tereza 38 vdaná (2) SŠ pracující
zdravotní 

sestra
2 roky od konce 

léčby M

Vysvětlivky k příloze 5: SŠ – střední škola, VŠ – vysoká škola, SD – starobní důchod, ID –
invalidní důchod, O – osudy.cz, B - bumbarisparis.org, M - mammahelp.cz



6. Škála životní smysluplnosti (P. Halama)

Před vámi je 18  výroků týkajících se vašeho života i života obecně, se kterými můžete souhlasit 

nebo nesouhlasit. U každého z výroků označte na stupnici od 1 (vůbec nesouhlasím) do 5 (úplně 

souhlasím) odpověď, která nejlépe vyjadřuje váš názor. 

1 2 3 4 5

Vůbec 

nesouhlasím

Nesouhlasím Neumím se 

rozhodnout

Souhlasím Úplně 

souhlasím

1. Svůj život považuji za hodnotný a užitečný. _______

2. Ani pořádně nevím, co chci v životě dělat. _______

3. Podařilo se mi v životě najít určité poslání nebo úkol. _______

4. Cítím, že můj život má jasný směr. _______

5. Vůbec nechápu, na co jsem na světě a proč vlastně žiji. _______

6. V mém životě jsou věci, ve kterých se naplno angažuji. _______

7. Vím, jaký je konečný cíl mého života. _______

8. Těším se na to, co mi můj život v budoucnosti přinese. _______

9. Nemám dost sil uskutečnit to, co považuji za důležité. _______

10. Mám životní filosofii nebo přesvědčení, které mi pomáhá vidět v životě 

smysl.

_______

11. Můj život je plný zajímavých věcí. _______

12. Jsem se svým životem spokojený(á), i když je někdy těžký. _______

13. V životě mám  vícero plánů a cílů. _______

14. Překážky a problémy ve mně probouzejí nové síly a schopnosti. _______

15. Život mi připadá prázdný a bezcenný. _______

16. Mám v životě určité záměry, které by jsem rád naplnil(a). _______

17. Život se mi zdá jednotvárný a většinou mě nudí. _______

18. Znechucení a apatie jsou běžnou součástí mého života. _______



7. Dotazník obecné vlastní efektivity (J. Křivohlavý, R. Schwarzer a M. Jerusalem)

Dotazník obecné vlastní efektivity

J. Křivohlavý, R. Schwarzer a M. Jerusalem

Tento dotazník zjišťuje míru optimistického sebepojetí, účinnosti vlastního působení a vnímané 

schopnosti zvládat problémy. 

Prosím zaškrtněte číslo podle toho, zda výrok naprosto nesouhlasí (1), spíše nesouhlasí (2), spíše 

souhlasí (3), naprosto souhlasí (4)

Rozhodujte se přitom podle toho, jaká reakce nebo pocit při řešení různých situací u Vás 

převládá. 

nesouhlasí       souhlasí

1. Když se něco postaví proti mně, můžu nalézt způsob, jak dosáhnout 

toho, čeho dosáhnout chci. 

1     2     3     4

2. Když se o to opravdu usilovně snažím, pak můžu vždy zvládnout i 

nesnadné problémy.

1     2     3     4

3. Pro mne je poměrně snadné držet se svých předsevzetí a dosáhnout cílů, 

které si stanovím. 

1     2     3     4

4. Díky svým zkušenostem a možnostem vím, jak zvládat neočekávané 

situace.

1     2     3     4

5. Důvěřuji si plně, že zvládnu neočekávané situace. 1     2     3     4

6. Když se dostanu do obtíží, pak se můžu plně spolehnout na své 

schopnosti. 

1     2     3     4

7. Bez ohledu na to, co se děje, jsem obvykle schopná/ý vypořádat se 

s tím.

1     2     3     4

8. Vynaložím-li na to potřebné úsilí, pak můžu najít řešení pro téměř 

každý problém. 

1     2     3     4

9. Pokud stojím před něčím novým, vím, jak se s takovou situací 

vyrovnat.

1     2     3     4

10. Pokud se vynoří nějaký problém, můžu ho zvládnout vlastními silami. 1     2     3     4



8. Transkripce rozhovorů

Anna

věk: 31
stav: vdaná, bez dětí
vzdělání: střední škola, v současnu studuje VŠ
pracuje jako projektová manažerka
bydliště: Praha

3.8.2010 10:00
Sešly jsme se nedaleko Annina pracoviště v kavárně. Anna je středně vysoká plnoštíhlá slečna s 
krátkými vlasy a světlou pletí. Přišla oblečená moderně a zároveň elegantně - v džínech, košili a 
kabátku, na  hlavě měla kostkatou čepici s kšiltem. Působí dojmem emancipované moderní ženy. 
Před necelým rokem začala být léčena na karcinom prsu, první příznaky už ale pozorovala o dost 
dříve, jen vinou lékaře došlo k tam značnému zpoždění v léčbě. Prodělala úplnou mastektomii, 
chemoterapii a na ozařování stále dochází.
Rozhovor plynul úplně spontánně, Anna byla uvolněná, přišlo mi, že se známe už dlouho. Gesta i 
výraz tváře byly také naprosto přirozené, klidné a příjemné. 
Když jsme se v rozhovoru dostaly k tématu smrti její známé, která zemřela před necelým 
měsícem, bylo vidět, že je dost dojatá. S touto slečnou se seznámila právě přes osudy.cz, měly 
obě stejnou diagnózu a hodně si dopisovaly. 
Anna je také členem občanského sdružení osudy.cz, které má cca deset členů. Takže je aktivní i v 
této oblasti.
I když oficiální rozhovor skončil, ještě jsme se bavily o rakovině, o tom, jaké pro ni bylo 
vypadávání vlasů, o tom, jak ji nemoc změnila priority… Po skončení rozhovoru jsem podle 
domluvy jela s Annou na ozařování, abych, jak řekla, „nasála atmosféru“. 
Z celého rozhovoru jsem měla pocit, že mě Anna dobila energií.

Takže následující rozhovor tedy bude o tom, jak vám pomáhal a jak vám pomáhá internet ve 
zvládání vaší nemoci.

První moje otázka je, kdo všechno, nebo co všechno vám pomohlo, když jste se setkala s vaší 
diagnózou.

Tak já to vezmu úplně vlastně… Mě tu diagnózu zavolali na dovolenou, kde jsem byla s 
manželem a se svojí tchýní a vlastně, zavolali diagnózu… Zavolali mi přímo z onkologie, abych 
tam za čtrnáct dní přišla, takže mi to bylo tak nějak skoro jasný, co se asi děje, takže první, kdo 
tam se mnou byl, byl manžel a byli jsme jakoby mimo internet a cokoli, takže vlastně jsem byla 
závislá jen na něm. No a vrátili jsme se do Čech a samozřejmě, první co člověk udělá, tak začne 
brouzdat po internetu, to je jasný. Bohužel ten internet hrozně ubližuje, protože tam narazíte na 
stránky, kde jasně jsou lidi, kteří… Většinou tam píšou ti příbuzní těch nemocnejch lidí, jak se 
jim choroba vrátila a jaká je prognóza atd. To mě spíš jako dostalo do kolen. A pak vlastně jsem 
si furt říkala, že to nemůže být nic vážnýho, protože od tý doby, co mi zavolali z tý onkologie, 
tak tam bylo 14 dní, než jsem tam měla přijít. Tak jsem si říkala: ježiš, kdyby to náhodou byla 
rakovina, to je nesmysl, tak to by mě pozvali hned, jo… A ono to tak bohužel nebylo, tak jsme 
tam vlastně s manželem jsme tam 17. září jsme přišli na onkologii, kde jsme si furt říkali: to není 
možný, abych jako já byla nemocná, to je v pohodě, to všechno zvládnem. A kde tam nastal 
problém, tak že tu diagnózu vám ten doktor oznámí během pěti minut, takže vlastně pro vás to je 
celej život a bohužel ty doktoři jsou tak hrozně… mají tolik pacientů, že to je jak na běžícím 
pásu. Tak jsem vlastně vyšla z tý ordinace, oznámila jsem to manželovi a úplně vlastně všechno 
vám spadne, všechno co plánujete, vlastně jediný, co vás napadá… Mě v ten okamžik jediný, co 



napadlo, bylo jestli mi vypadají vlasy. Tak jsme začali brouzdat po internetu. No a to bylo, 
hrozný, nám to řekli 17. září a až vlastně 1. října jsem tam měla přijít, takže jsem vlastně 14 dní 
měla být úplně bez informací. A takže jsme zmobilizovali rodinný lékaře, takže jsem 3 dni na to 
šla k onkologovi, kterej se zaobírá spodkem, ale prostě udělal si na mě čas z tý známosti a přesně 
mi ten nádor nakreslil, přesně mi řekl, jak je to vážný a takže mě vlastně hrozně uklidnil. Protože 
jsem zatím měla z toho internetu ty informace, že je to vlastně smrtelná nemoc, to bylo hrozný… 
Takže jsem vlastně navštívila tohohle lékaře, který mi to všechno suprově vysvětlil, takže jsme 
tam byly s mojí maminou, protože to se netýká jenom toho člověka, ale pro ty příbuzný je to 
daleko horší. A šly jsme a úplně poprvé jsme svítily jak sluníčka. No a on mi sám řekl, že 
nechce, abych chodila k tý doktorce, ke který mě někdo přiřadil, že mi zajistí jinou doktorku, 
která je víc empatická, takže jsem začala chodit k paní docentce T., která právě taky zná pana 
Administrátora. A tam jsem právě našla letáčky osudů.

Takže jste se s nimi seznámila takhle přes tu paní doktorku, ne přes ten internet.

No, spíš tam v čekárně. Tam čekáte dvě, tři hodiny. Takže tam koukáte na každej letáček. A tam 
právě ležel letáček osudů, tak jsem si ho vzala domů. A pak jsem začala brouzdat a najednou 
jsem zjistila, že to není tak hrozný. Tam jsou lidi, třeba pan Administrátor, kterýmu dávali tři 
měsíce života, tak prostě bojuje. Tak jsem řekla, tak se na to vykašlu a začnu prostě bojovat taky. 
A pak začaly chemoterapie a tak a pak jsme si říkala, ty jo, jakoby… Samozřejmě se vám hrozně 
přehodnotí veškerý priority, protože my jsme s manželem žili tak, že prostě od dovolený k 
dovolený, luxusní kadeřnice, luxusní oblečení. A najednou se stane tohleto a vy zjistíte, že je to 
všechno k ničemu. Najednou nemůžete cestovat, nic. Říkám si: ty jo, jako tahleta ťafka musela 
přijít… A mě ty stránky hrozně pomohly, protože tam píšou lidi, který chtějí žít. Na rozdíl od 
toho, když jdete na takový ty diskuze, tak tam jsou lidi, který spíš říkají, jaká ta choroba je s 
prominutím svině. A tady na těch stránkách prostě bylo hrozně vidět, že ty lidi chtějí žít. Tak 
jsem říkala, tak to je supr, panu Administrátorovi jsem napsala, jestli bych se mohla stát členem, 
zaplatila jsem nějakej poplatek a stala jsem se členkou toho sdružení. Právě že jsem mu slíbila, 
že mu budu nějakým způsobem pomáhat, ale teď jsem ještě úplně vyšťavená, protože ještě 
dokončuju léčbu. Tak mi poslal letáčky, já vždycky, když někam jdu, tak ty letáčky roznesu…

Takže vlastně vám pomohli vaši blízcí v první řadě a ten internet teda taky, ale až později.

To určitě, ze začátku ten internet vám hrozně ublíží, dostane vás do hrozný deprese, protoře 
nenarazíte na ty správný stránky. Takže samozřejmě jakoby, já nejsem moc silnej člověk, já jsem 
vyhledala i psychologa přes toho známého lékaře. A vlastně to byl první člověk, ten psycholog, 
který mě uvedl do reality. Protože celý to okolí vás utěšuje a vy to nepotřebujete. A všichni vám 
říkají: to bude dobrý. To je věta, kterou nesnáším. V tý nemoci je člověk úplně sám, i když máte 
kolem manžela, rodinu, tak jste v tom prostě sama. Takže jsem šla k psycholožce… to byl 
takovej zajímavej…. která, i když jsem ji úplně nesnášela a odcházela jsem od ní a pronesla 
jsem: tak k tý krávě už nejdu, tak pak jsem si uvědomila, že mi vlastně pomohla nejvíc. Já jsem k 
ní přišla o ona říká: tak jakej máte problém? A já: já nevim, proč tady vlastně jsem, já jsem v 
pohodě jako, co, prostě, bude chemoterapie a operace. A to já všechno zvládnu, mě vůbec nic 
není. A ona: vy máte problém, vy máte rakovinu. A já jsem úplně naštvaně od ní odjela, v tom 
autě jsem si říkala: to je kráva, ona mě má pomoct a ona mi takhle ubližuje. A pak mi došlo, že 
byla první člověk, kterej byl ke mně hrozně upřímnej, že prostě si na nic nehrál. Je jasný, že ta 
rodina vám nebude říkat, hele, ty máš tu rakovinu, ale ta mi hodně pomohla. A pak vlastně, když 
už člověk ví, kam koukat, na který stránky, tak ten internet. A, protože, já nevim, vy jste ty 
stránky si hodně probrouzdala asi, ne?

Koukala jsem, no…



Tak tam píše spousta lidí, jak se z toho dostalo, to je prostě vynikající a teď tam jakoby odpovídá 
i ta naše paní docentka, ke který chodim, tak jsem si říkala, že jsem v těch nejlepších rukou… A 
tak.

Takže vlastně takhle hodně lidí, i psycholog i ten druhej doktor…

No, ten první ne. To je asi, já si myslím, že to je nevýhoda českého zdravotnictví, že jich je 
hrozně málo, je to logický, pak nemůžou mít na toho pacienta čas. Ale zase oznámit diagnózu 
způsobem: tak víte, co vám je… Ne nevim…  Tak jsme vám vzali pět vzorků, dva jsou 
zhoubný… Takže to jako mám rakovinu?... Ano. Takže to jako bylo drsný. a paní docentka, to je 
úplně. Já si někdy říkám, že ta je až příliš pozitivní, že si občas říkám, ježimarjá, přeci takováhle 
procházka to nemůže být…

A jak jsme mluvily o tom internetu, jakých forem komunikace zde využíváte? A kterou preferujete, 
jak byste je seřadila od těch nejlepších do těch nejhorších, který skoro nevyužíváte?

Co se týče moji nemoci?

Jo…

Tak samozřejmě, já jsem denní návštěvník osudů, kde se koukám, jestli tam někdo nový přispěl. 
A pak koukám hlavně na mammahelp, protože to jsem vlastně neřekla, že mám rakovinu prsa. A 
takže na mammahelp, kde vlastně diskutuju s těma ženskýma, který mají stejný problémy a 
dokonce díky tomu jsme se daly pár holek takhle dohromady, který si občas jdeme sednout na 
kafe. Potom samozřejmě ty holky, nebo pani, který přispívají do osudů tak mají vlastní stránky, 
takže jsem navštěvovala i ty stránky těhle holek. A co úplně odmítám, tak jsou takový ty diskuze 
na stránkách idnes: rakovina postihla někoho, protože to jsou prostě… To píšou lidi, který se s 
tím možná setkali, ale trochu vzdáleně. Protože ty lidi, který už tu nemoc mají, tak mluví úplně 
jinak, protože prostě…  S mým manželem si o tom nepopovídám tak, jak s holkou, kterou to 
postihlo. Takže asi tak. Manžel cítí, že má doma ženu s rakovinou a to je jeden jeho velký 
problém, ale s tou kamarádkou, která je takhle postižená, tam spíš vidíme ty pozitivní věci. 

Jako že máte společnej problém…

Přesně, přesně. 

Takže vlastně teda jste říkala osudy, mammahelp. A dopisujete si přes e-maily, nebo spíš 
chatujete?

No tak samozřejmě ze začátku tam spolu mluvíme přes ty diskuze, který jsou přímo na tom webu 
a pak si dáme e-maily a hodně komunikujeme přes e-maily. Pak už hodně komunikujeme přes 
emaily, přes facebook.

Takže i chat, teda?

No i chatujeme.

Která tahle forma komunikace vám vyhovuje nejvíc?

Asi… Podle mě je to logický, ale asi ten e-mail. Jenomže je jako osobní a třeba já mám docela 
problém uvést někde svou e-mailovou adresu veřejně někam. Třeba, když jsem posílala po tý 
jedný holčině, že máme stejnej problém, tak ať mi napíše, tak jsme si chvilku psaly přes ten 
mammahelp a věděla jsem, že to může číst kdokoli, což mi trochu vadilo, tak jsem ji dala e-



mailovou adresu, tak už jsme ve spojení. A zjistila jsem, že máme stejnou doktorku, chodíme do 
stejný nemocnice, takže určitě e-amil…

A napsala jste na osudy svůj příběh?

Na osudy jsem… To je hrozná ostuda, ale nenapsala. Já to stále slibuju, ale nenapsala.

A proč?

Proč, tam to bylo tak, že já si myslím, že ten člověk napíše buď na začátku tý nemoci, nebo když 
se z tý nemoci dostane. A já teď nejsem ani v jedný fázi. A že jakoby vím, a slíbila jsem to panu 
Administrátorovi, ale až budu mít za sebou ozařování, až prostě vylezu z toho tunel, z toho CT a 
oni řeknou: nic tam není. Tak v ten okamžik člověk bude spíš rekapitulovat to, jak to prožíval.

Aby tam byl ten dobrej konec.

Aby tam byl ten dobrej konec, no.

Hm, ono vlastně to asi nejvíc pomůže těm ostatním.

No určitě, určitě.

Jaký byl impuls pro vaši registraci, nebo pro vaše členství?

Jak už jsem říkala, že jsem přehodnotila docela dost život. Já jsem byla předtím hroznej sobec, 
jo. Já jsem sobec nyní taky, ale trochu jiným způsobem. A říkám si, že jestli něco mohu udělat 
pro ty lidi, který jsou nemocný, tak že to, že prostě se zaregistruju a že budu pomáhat někomu 
jinýmu. Protože přesně, i když člověk má tady tu rodinu, tak mi ty stránky pomohly, protože 
jsem viděla, že to není, když vám řeknou rakovina, že to je smrt, protože to je kravina. A ty 
stránky mi ukázaly, že se dá úplně normálně žít, že se ta nemoc zastaví, uzdraví se, žijou nějak. 
Tak asi tenhle důvod, že jsem si říkala, chtěla bych pomoct…

Takže vlastně ta pomoc, co se vám dostala…

Tak vrátit.

Jo jo… Kdy jste se stala členem?

My jsme si spolu začali psát někdy v prosinci a že někdy od ledna jsem tam na těch stránkách 
uvedená. Ale jako já na to nějak nelpím, kdybych tam uvedená nebyla, tak je mi to jedno. Prostě 
v tom prosinci, někde mezi tou chemoterapií a tím, že jsem tam byla naložená každý den. Protože 
mě ta psycholožka řekla větu: Vy tu nemoc musíte začít milovat a jakmile ji začnete milovat, tak 
máte vyhráno. Takže já vlastně každou chvilku jsem na těch stránkách byla a četla jsem si ty 
příběhy. takže někdy od prosince. 

A onemocněla jste tedy?

Toho 17. září mi byla sdělena diagnóza a začala jsem se léčit 1. října. Protože do toho 1. října, 
než do vás pustí tu první chemoterapii, tak tomu nevěříte, to si furt myslíte, že to je nějaký omyl. 
Když už do vás pustěj tu chemoterapii a zjistíte, že to fakt sranda není. A pak jako, když si 
sáhnete do vlasů a zůstanou vám v ruce, tak zjistíte, to je fakt docela v prdeli, pardon. A ten 
okamžik, právě, jak zjistíte, začnete brouzdat po těch stránkách. No a to je supr, že hned při tý 



první chemoterapii jsem si vzala ten letáček, že hned od první chemoterapie jsem každej den na 
těch stránkách byla, četla jsem si všechny diskuze, všechny ty příběhy jakoby…

Takže vlastně od začátku léčby.

Od začátku léčby, no. 

Co vás jako první napadne, když se řekne osudy.cz?

Ty jo, hrozně neskutečně pozitivní člověk, kterej je založil a že dává neskutečně sílu svýmu 
okolí. A přestože i on je stále nemocný, nemůžeme říct, že ne, tak mě úplně prostě… 
Administrátor, protože on dává tolik síly ostatním, že možná si člověk říká, jestli to není 
přehnaný. Že se hrozně moc rozdává, což by nemocný člověk asi neměl. Proto já říkám, že jsem 
trošku sobec. Že já tolik energie tomu okolí nedám, jako dává on, což je úžasný.

Znáte nějaké jiné stránky s podobným zaměřením? Ten mammahelp jste říkala…

Ten mammahelp. A samozřejmě, to se netýká mojí diagnózy, ale že mám kamarádku, která je 
nemocná jiným typem rakoviny, tak vím, že na stránkách www.ordinace.cz 
<http://www.ordinace.cz>, že tam hodně přispívají lidé s rakovinou. A že jsou stránky na 
rakovinu mozku, nevzdávámese. A jinak na ty stránky tak nějak nelezu. On každej svůj deník tak 
má stránky o rakovině. Ale to jsou prostě blesk… Ale to jsou stránky na který fakt nelézt, 
protože to jsou stránky, který tomu člověku akorát ublíží. 

Jak jste se cítila, když jste četla první příspěvky?

Tady na těch stránkách? Já jsem asi, já jsem z toho byla hrozně šťastná. Protože já si myslim, že 
to je jakoby nějaký mýtus, že rakovina rovná se smrt. A tam když čtete nějaký ty příběhy, i když 
některý nedopadnou dobře, jak zjistíte později, tak tam člověk vidí, že se s tou nemocí dá bojovat 
a taky ty přístupy těch lidí, jak se k tomu kdo postavil, že někdo to bral jako chřipku, tak jsem si 
to nastavila já, že to je jako chřipka, která se bude trochu dýl léčit. Mě to dělalo hrozně dobře to 
číst. 

Jaký pro vás bylo psát první příspěvky?

Já jsem v tomhle blázen, takže já jsem byla za každou reakci hrozně ráda. Já jsem tam jako na 
těch osudách, tam jsem napsala pár příspěvků, že jsem se těch holek ptala, třeba, který už mají za 
sebou operaci, když šly na rekonstrukci atd., tak mi to dělalo hrozně dobře. Že najednou jakoby 
člověk se cítí mezi svými.

Jaké myslíte, že mají lidé důvody pro členství, pro návštěvu těchto stránek?

Že ty důvody jsou takový, že se s tou nemocný setkali sami, nebo jejich příbuzný. To je, proč ty 
stránky navšťevují. Proč se stanou členy, tak já si myslím, že jenom čistě z toho důvodu, že cítí 
nutnost pomoct. Nevidim teda jakoby nic jiného, co by to mohlo být jiného.

Takže jste říkala, že navštěvujete každý den ty stránky, navštěvovala jste je ze začátku častěji?

No, já to mám každý den úplně stejně. Já to mám tak, že celou tu nemoc prostě pracuju, byla 
jsem jenom chvilku na nemocenský, když jsem byla na operaci. Já to mám prostě tak, že si ráno 
udělám kafe, zapnu v práci internet, podívám se na stránky osudů, mammahelpu, co je novýho. 
Pak jsem se koukala na stránky jedný tý členky, která teď bohužel umřela. A to byl můj ranní 
standard a pak jsem šla něco dělat. Takže já to mám každej den úplně stejně.



Takovej rituál…

No…

Kolik času tam tak vlastně jste každý den?

Něco pro zaměstnavatele  Tak takový ty tři hodiny denně to zabere, protože pak tam chodím 
ještě doma. Samozřejmě, když vám někdo odepíše, tak mu odepíšu nazpátek, pak si předáme 
ty… Takže ty tři hodin denně to bude, no…

No. Kdybyste měla rozdělit celkový čas, který strávíte tím čtením a tím psaním, jak by to
vypadalo?

Ze začátku jsem pouze četla a teď, když už si myslim, že jsem z toho venku, tak jsem začala 
hodně přispívat, třeba na tom mammahelpu jsou ženský, který začínají. Tak jim jakoby hodně 
odpovídám na to, jak to probíhalo u mě, čemu se vyvarovat a tak. Takže teď spíš píšu, předtím 
jsem víc četla.

Proč si myslíte, že to tak je?

Protože už jsem si, i když je to naivní, jsem si tu nemoc už jako prodělala, tak mám jakoby 
potřebu to sdělit, čemu se vyvarovat. Protože třeba na tom mammahelpu hodně komunikuju. To 
je jenom o ženskejch s prsem. Tak ony začínají chemoterapii. Samozřejmě ženská, co první řeší, 
tak jsou vlasy, paruka. tak prostě jsem napsala svoje… jim odepisuju, co si o tom myslim. Třeba 
to někomu pomůže, třeba ne…

Hm… Co nejčastěji píšete ve svých příspěvcích, vlastně. S jakým záměrem je píšete?

Povzbudit toho… hlavně se bavim s holkama, který začínají, tak povzbudit. A říct, že to není 
vůbec tak hrozný, jak prostě to vypadá. Protože já si myslím, že na zdravého člověka, pokud 
slyší slova ozařování, chemoterapie, rakovina, tak zdravej člověk si myslí, že je konec. A ty 
ženský, který začínají, tak oni vůbec nevědí, do čeho jdou. Protože já jsem nevěděla taky, do 
čeho jdu. A je pravda, že na první chemoterapii, když mě dávali tu injekci, tak já jsem hrozně 
brečela, protože jsem nevěděla, do čeho jdu. A byla tam jedna paní, která mi řekla: to je v 
pohodě, já jsem tady dělala takový scény úplně stejně a tady se to prostě tak dělá, tady se blije, 
tady se brečí, tady se křičí. Takže mě ta ženská hrozně pomohla, která měla zkušenost. A tak já 
zkusim dát tý holce, která začíná a která je stejně stará jako já. Tak jí zkusím popsat, jak to 
prožívám já. 

Zkuste doplnit větu: Když se přihlašuji na stránky osudy.cz, nebo na ten mammahelp, je to jako 
když…

…  Jaky když si zdravý člověk čte zprávy.

Tak teď bych se vás chtěla zeptat: Co konkrétně na internetu vyhledáváte, nebo jste vyhledávala 
po tý diagnóze?

Po tý diagnóze. Jak už jsme řekly, ze začátku, prognózy, kravina, nikdy už nevyhledávat.  Pak 
příběhy, pak samozřejmě, co je hodně spjatý s tou nemocí, tak jsem začala hodně plánovat 
dovolený. Protože my jsme dřív s manželem hodně cestovali. Já jsem nakoupila přes aukro asi 
šest nebo sedm různých dovolených, který jsem si naplánovala, že až se vyléčím, že je budeme 
absolvovat, takže to. No a potom, protože studuju, tak i hodně věci na studium, ale to je jen…



Kdybyste měla seřadit tyhle věci, co jste říkala od těch nejdůležitějších, který vám nejvíc
pomohly?

Ze začátku osudy, potom určitě to plánování , to moje plánování věčný, takže. To je asi tak…

A informace o tý nemoci teda?

Ne, určitě ne. Ty informace o tý nemoci vám hrozně moc ublíží. Ono vlastně ve finále, jako je to 
smutný, že třeba osudy mi hrozně moc pomohly a jak jsem tam našla spoustu takových přátel 
nebo holek, s kterýma si píšu, tak když někdo z těch lidí odejde. Tak to jsem si pak chvilku 
říkala... Třeba můj manžel to úplně nesnáší, vždycky místo osudy, tak říká, už zase jsi na těch 
ostudy.cz, dostaneš depresi. Já říkám, ty jo…

Takže další negativum…

To je další negativum, bohužel, že i když ty nemoci jsou vyléčitelné a jak teda kdy, tak je 
smutný, že někdo, s kým si píšete a s kým si dodáváte navzájem odvahu a jste stejně starý, tak on 
vám prostě během třech měsíců, když si myslíte, že ten člověk má vyhráno, tak ten člověk prostě 
umírá. To je hrozný, no…

Hm… No… Co vás nejvíc posílilo?

Asi, když to tak vezmu, tak příběhy těch lidí, jak jsou odhodlaný bojovat. To prostě to vás… To 
si řeknete, já nejsem přece taková bačkora, ty jo, když… Tak asi to, odvaha lidí bojovat.

Jaká poslední pozitivní věc se vám na stránkách přihodila?

… Možná přátelství, že vlastně díky těm stránkám, to teda nebyly zrovna osudy, to byl 
mammahelp, tak jsem se začala psát s holčinou, která je vlastně ještě mladší než já. A asi jsme si 
začaly psát každý den a teď už je to v takovým stadiu, že neřešíme vůbec tu nemoc, že řešíme 
všechno okolo a myslim si, že tam vzniklo docela hezký přátelství.

Hm… A nějaká negativní věc?

No tak to je smrt právě tý jedný holčiny, s kterou jsem si hodně psala a tak to byl takový… To 
bylo pro mě hrozně těžký…

Hm… Je něco, co se vám v životě s rakovinou nedostávala a osudy.cz nebo lidi tam to napravily?

No nevim, jestli zrovna napravili ty lidi z těch stránek, ale je pravda, že ty lidi, jsem nevěřila, 
začali mluvit o tom, že se mi hrozně změní priority, nebo že se mi změní pohled na život. A já 
jsem jim nevěřila, on člověk jako ha ha ha. Ale ono to tak fakt je. Ale nenapravily to ty stránky, 
ale prostě to napravila ta nemoc.

A to vám vlastně v životě prospělo, dá se říct…

No určitě! Jako si říkáme s manželem, že ta nemoc musela přijít, protože nám ukázala vlastně 
směr, kam jít. Protože my jsme byli takový, že když nám někdo řekl: děti, tak my: eee, ale teď 
najedou, když nám někdo řekne, že ty děti nebudeme moc mít, nebo že tak  možná za pět let, tak 
ty děti hrozně chcete… Najednou prostě… No změnil se nám dost, hrozně moc se nám toho 
změnilo. Jako my si občas říkáme, že jsme vlastně za tu nemoc šťastní, že to mohlo přijít trošku 



v menším, nějaký menší varování, ale ukázalo nám to cestu, kam jít a… Koupili jsme si krásného 
psa díky tomu…

Hm… Co podle vás nemůže internet a komunikace online nikdy poskytnout?

Nemůže?

Hm..

To obejmutí, no… To, co udělá zas ten blízký člověk, když vám je hodně těžko, i když člověk se 
zdá v pohodě, tak přijdou chvíle, kdy je vám hrozně a ten internet vás neobejme, no…

Napadá vás něco, co byste uvítala na těch stránkách, něco, co se vám tam nedostává?

No, to právě budu muset napsat, že právě hrozně málo lidí přispívá. Mě to přijde, že těch 
nemocnejch je hrozně moc a že ty stránky jakoby stojí, že tam už hrozně dlouho nikdo nepřispěl. 
A to mi chybí, že člověk prostě nevidí ty updaty… Tak to se mi tam nedostává teďko.

Jaké bylo vaše počáteční očekávání od těch stránek?

Já jsem od těch stránek nic neočekávala. Když jsem si vzala ten leták do tý ruky… Asi jo, já jsem 
očekávala pomoc. Jako když jsem si vzala ten letáček z tý čekárny, tak jsem si říkala: já se tam 
podívám a třeba mi to pomůže. A to určitě splnilo, to očekávání moje bylo splněný…

Zkuste si představit, v čem by byl váš život jiný, kdyby nebylo osudů?

No, byla bych v tý nemoci sama, protože, já to opakuju stále, já to opakuju i doma, protože, ať 
vás ten člověk sebevíc miluje, prostě rodina. Tak jste v tý nemoci sama. Takže díky těm 
stránkám v tý nemoci sama nejsem.

Napadají vás nějaká rizika stránek jako jsou osudy?

Bohužel že ty lidi odcházejí… Myslím si taky, že ostatním může pomoci jen  příběh, který dobře 
skončí. Pokud má špatný konec a napíše manžel, že už  příběh nijak nepokračuje, tak… I takový 
ty tragičtější příběhy, kde lidi mají velký následky… myslim, že to může i ublížit.

Hm… Vy jste říkala, že se setkáváte s těma kamarádkami, s kterýma jste se seznámila přes 
internet. Jak často se setkáváte, nebo, jaký to pro vás bylo se setkat?

My jsme se daly tak nějak zvláštně dohromady, jedna byla z nemocnice, jedna z čekárny, jedna 
takhle přes internet. A úplně, mě to vždycky přijde, že když se setkáte, že si naprosto ty lidi 
sednou. Jak někdy máte lidi, který se sejdou, tak si nerozumějí, ale tyhle lidi mají hrozně moc 
společnýho. Samozřejmě se začátku je to o tom, že si navzájem říkáte ty diagnózy a co vám řekl 
doktor, ale teď už je to v tý fázi, že spíš řešíme co manžel a jakoby…

Že už ta nemoc není to téma…

No, že už to není to téma. Samozřejmě jakoby… setkáváme se, ne vždycky dohromady, 
dohromady tak jednou měsíčně. A jinak samozřejmě, protože máme stejný doktorky, tak se 
setkáváme i v tý čekárně a jsme na facebooku spolu…

Tak to je docela často…



No..

A jsou zblízka?

No, jedna je s M. B., jinak jsou z P.

Zkuste si představit, že navštěvujete svépomocnou skupinu, kdybyste měla tu možnost. Kdybyste 
srovnala tu komunikaci online a tu svépomocnou skupinu, co byste zvolila, jaký vidíte výhody a 
nevýhody…

Teď už bych asi zvolila tu svépomoc, protože za tím internetem jsou ti lidi hrozně anonymní. A 
já jsem hrozně paranoidní člověk, takže když jsem si občas psala s někým přes internet, tak jsem 
si říkala, ty jo, co když mě zkouší, co když vůbec není nemocnej… A potom, když se ty lidi 
setkají, tak je to úplně o něčem jiným. Takže teďko už si sednout, no…

A ze začátku ?

Ze začátku tý nemoci, to taky člověk vypadá, já jsem teda přibrala 25 kilo za tu nemoc, člověk 
vypadá jinak, člověk má odulej ksicht, nemá řasy, nemá nic, takže v tý době se mu nechce chodit 
mezi lidi…

Takže hlavní výhoda toho osobního setkání by byla ta, že byste ty lidi viděla a poznala.

Přesně tak. 

No, uvítala byste možnost scházet se osobně s lidmi z těch osudů, udělat nějakou akci? Já vím, že 
se scházíte se členy sdružení…

No, to je jednou za rok, i když teď nebylo dobrý počasí, tak se to nekonalo, protože byly hrozný 
vedra a to docela špatně snášíme. Ale viděli jsme se někdy v dubnu a byl to hrozně příjemný… to 
jsme se sešli s panem Administrátorem, jeho manželkou a ještě jednou paní. Ty lidi řeší úplně 
jiný problémy, než když se sejdete s někým jiným, takže příjemný to bylo. Teď jsme se měli sejít 
někde u J., ale pak to bylo odvolaný kvůli tomu počasí.

A vy jste vlastně říkala, že jsme navštívila psycholožku a ta vám pomohla v tom, že vás uvedla do 
reality. Myslíte si, že by měl psycholog už být v nemocnici?

Určitě, protože já kdybych nepotkala toho rodinnýho lékaře, tak já bych psycholožku nikdy
neměla, mě by jí nikdo nenabídl. Mě ta diagnóza byla oznámena za 5 minut a: vy jste silná, vy to 
zvládnete, vy víte, co máte dělat a tady máte poukaz 1000 Kč na paruku. Takže mě vůbec nebyla 
nabídnuta ta psycholožka. Já jsem se k ní dostala jenom protože jsem říkala tomu svýmu 
známýmu, že jsem psychicky v pytli, já mám všude metastáze… On, jasně, zavoláme Janě. 
Takže by měl každej pacient u toho, když dostává, protože to všichni jsme dostali, dostává 
seznam obchodů, kam si má jít koupit paruku, tak by měl dostat taky seznam těch psychologů, 
který by mohl oslovit.

A to je minimum vlastně.

Přesně tak, přesně tak.

Co byste řekla o informacích, které vám poskytl váš lékař? Asi ta první paní doktorka, o té radši 
nemluvit…



Ta první paní doktorka, tak já jí to nemám ani za zlý, protože teďko v práci taky nejsem 
stoprocentní. Ale vlastně na jednu stranu si říkám, že ta moje diagnóza je vyléčitelná, tak proč by 
semnou ztrácela ten čas, když tam má lidi, který prostě nechoděj, ležej… Ale teď, co jsem u paní 
docentky, tak to je prostě… Tam přijdete, ona je tedy hrozně zaneprázdněná, takže se jí musíte 
občas připomenout, že chcete udělat nějakej test na krev nebo tak. Ale všechno vám tak hrozně 
vysvětlí, takže… teď jsem spokojená. 

Jo jo jo… V čem myslíte, že se liší informace z internetu a informace od lékaře?

Podle toho, na jaký vlezu stránky. Tak třeba od toho rodinnýho lékaře, ten mi přesně řekl, na jaký 
stránky mám chodit, který jsou přímo spravovaný těma doktorova. Třeba linkos a tak, ale tam 
samozřejmě na ty stránky jdu, ale tam je hrozně nutný věřit svýmu doktorovi. Takže i když bych 
na těch stránkách našla cokoli, tak pro mě je priorita to, co mi řekne paní docentka a když mi 
řekla, že prostě budu mít tři děti, tak já věřím tomu, že budu mít tři děti, i když na tom internetu 
mluví o tom… Tam mi nějaký holky píšou, hele proč sis nenechala zamrazit vajíčka. Ale věřím 
tomu, že ty děti mít budu, protože bez toho bych asi nemohla žít, kdybych tý doktorce nevěřila.

Jaký je váš názor na alternativní medicínu?

Mám jednu zkušenost s paní léčitelkou, ale to nebylo nic co by mě oslovilo. Myslím, že na tom 
něco je: věř a víra tvá tě uzdraví. Myslím, že tahle nemoc není klasickou nemocí, že je způsobená 
hlavně stresem, to mi ta první léčitelka řekla, že mám v organismu kvůli tomu nerovnováhu mezi 
hormonama a tím to je. A zrovna na zítřek jsem objednaná k jednomu léčitelovi, který mi byl 
doporučen, tak uvidím 

Hm… Tak teď bych se zeptala, jak na tom teď zdravotně jste?

Já jsem na tom dobře  Možná mi udělali trochu čáru přes rozpočet, protože mě bylo řečeno: 
dáme osm chemoterapií a pak to odoperujeme a jste zdravá. A vlastně po tý operaci, tak jsem 
čekala na nějaký výsledky a docentka říkala, že pro jistotu, protože… Já to vezmu od začátku. U 
mě ten nádor byl takovej, že mě tady hrozně bolelo na prsu. Tak jsem šla ke svýmu tehdejšímu 
gynekologovi, kterej mi řekl, že na to jsem moc mladá. A já jsem říkala, že chci jít na sono, tak 
mě objednal na sono a tam vůbec nic neviděli, takže jsem byla v klidu. A pak jsem jednou čekala 
asi 45 minut v čekárně na antikoncepční prášky, tak jsem se na něho naštvala a odešla jsem od 
něho. A šla jsem k novýmu panu doktorovi na doporučení kamarádky, ten mě vzal, já jsem mu 
jen tak mezi řečí říkala, že mě tady hrozně pobolívá a občas mi něco zteče z bradavky. A on, to 
bylo vlastně rok po tom, a on automaticky na K. a zařídil mi, že jsem mohla začít chodit na tu 
kliniku. A bohužel tím, že ten nádor tam byl docela dlouho, on se tam musel tvořit přes dva roky, 
tak on ve finále měl 9 cm. Takže mi museli vzít celý prso a na základě toho, když mi ten nádor 
vyjmuli a viděli, že je tak hrozně velkej, tak že musim chodit na ozařování. Což jakoby pro mě 
bylo hrozný, protože jsem si říkala: supr, poslední chemoterapie je 2. března, do tří týdnů teda 
operace, šest týdnů po operaci jsem zdravá holky a můžu absolvovat všechny ty zájezdy 
rozplánovaný, který tam mám. Pak mi najednou došlo, že ne, že musíme udělat ještě to 
ozařování. Ale věřím, že uděláme to ozařování a že už jsem prostě zdravá. už máme zaplacenou 
dovolenou, takže už necouvnu 

Kolik vám ještě zbývá ozařování?

Ještě šest, příští úterý končím, jsem jich měla 25, takže…

Co pro vás bylo nejtěžší v jednotlivých těch fázích,nebo obecně. Co pro vás bylo nejtěžší?



Nejtěžší pro mě bylo období, než jsem navštívila toho normálního doktora, kterej mi vysvětlil 
diagnózu. Protože když vám někdo řekne: máte rakovinu, tak máte okamžitě všude metastáze, a 
to není jenom moje zkušenost, když jsme se bavily s těma holčinama, tak je to tak. Začnou vás 
bolet kosti, začnou vás bolet játra, žaludek, prostě všechno. Takže to bylo docela těžký v tý první 
fázi, než jsem se začala léčit. Potom, když jsem se začala léčit, tak ty chemoterapie proběhly u 
mě úplně v pohodě, že jsem u toho pracovala, že jsem se vrátila do práce. Třeba jeden den jsem 
zůstala doma, že mi bylo špatně. A během těch chemoterapií bylo nejtěžší, když ženská přijde o 
něco, na čem si zakládá a to jsou vlasy. To bylo, to bylo hrozný, to bylo hodně těžký. A potom, 
co bylo pro mě hodně těžký, když mi řekli, že ta léčba nekončí, že pokračuje s tím ozařováním. 
Protože to jsem si říkala… jsem člověk, který hodně plánuje a úplně mi to zhatilo ty plány a 
zjistila jsem, že s touhle nemocí se vůbec nic plánovat nedá, že se to hrozně točí. Tak to ještě 
dodneška jsem se s tímhle nesmířila, že když cokoli plánuju, tak se musím podívat do toho 
kalendáře, kde prostě má člověk doktory, protože to není jenom o tý onkoložce, když jde na 
nějakou injekci a tak, na to si hrozně špatně zvykám.

Že je to hodně velkej zásah do života i časově.

Jo, přesně, jo jo jo.

Co byste poradila někomu s podobným zdravotním problémem?

Určitě se neuzavírat do sebe a mluvit o tom.

Jo. 

Určitě o tom mluvit.

Chtěla byste něco vzkázat administrátorovi stránek? 

 No, já jsem mu to vlastně napsala, jako, mě hrozně moc pomohl, aniž by třeba jako on chtěl, 
protože kvůli tomu ty stránky zakládal, ale mě hrozně moc pomohl. 

Chtěla byste něco dodat?

Možná pro vás, no, když, prostě… určitě jakýkoli prostě píchnutí, který není normální, tak 
okamžitě řešit. Určitě nevykašlat se na to, protože bohužel… Vy jste určitě mladší než já, ale my 
si myslíme, že jsme nesmrtelný, že se nás nic takovýho netýká. Třeba teďko jsem v kontaktu s 
holčinou, který je 27 let… A vůbec by mě to ani nenapadlo. Takže prostě jakýkoli píchnutí, nebo 
cokoli prostě, hned jít k doktorovi. Protože se začátku máte stoprocentní šanci, že budete v 
pořádku. Pak samozřejmě, když to necháte vyhnít, tak už taková šance není, no 

Tak jo, tak vám děkuji za rozhovor 


Dana

věk: 34
stav: vdaná, 1 syn
vzdělání: vysokoškolské
pracuje jako veterinární asistentka
bydliště: středočeský kraj
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Rozhovor s paní Danou proběhl prostřednictvím aplikace Skype. Byl možný jen zvukový 
kontakt. Spojení bylo dostatečně kvalitní. Dotazníky, které jsem paní Daně předem zaslala, 
obratem ihned vyplnila.
Paní Dana před čtyřmi lety onemocněla rakovinou vaječníků, prodělala chemoterapii a následně 
operaci. Celou léčbu snášela podle jejích slov velmi dobře.
Rozhovor s ní byl příjemný, mluvila nenuceně, spontánně, často se slyšitelně usmívala. Její hlas 
zněl hodně mladě. Odpovědi byly ale poměrně stručné, moc se nerozpovídávala, připadalo mi, 
jako by potřebovala více otázek.
Působila na mě velmi optimisticky, přátelsky a dobrosrdečně.

Takže ten rozhovor je o tom, jak vám pomáhal internet ve zvládání vaší nemoci…
Mám tady první otázku, když jste se setkala s diagnózou té rakoviny. Kdo všechno, nebo co 
všechno vám pomohlo, jak vaše rodina…

No tak v prvním momentě mi hodně pomohl pan doktor, který mi tu diagnózu sdělil a manžel, 
který tam byl se mnou. Pak jsem jela vlastně k rodičům, kdo mi hlídal syna, byli vlastně rodiče, 
kamarádi, kamarádka, v práci spolupracovníci a i ten internet a stránky osudy.

Jo, jo, jo. Očekávala jste pomoc někde, odkud nepřišla?

No, očekávala jsem víc informací od lékařů, ale bohužel v dnešní době si myslím, že z 
finančního hlediska je ta zdravotní situace poměrně špatná, že buď byli ty lékaři příliš mladí, že 
neměli zkušenosti, aby mi mohli odpovědět na ty moje dotazy, anebo ty starší, ty zas byli 
zaneprázdnění, ty měli tolik práce, že jsem se na nic radši ani neptala. 
Protože lítali z operačního sálu a ty konzultace tam neexistovaly.  

Jo, takže vlastně od těch lékařů, že by to mohlo být lepší.

Ano, protože většinou jsem si všechno našla na internetu právě, co mě zajímalo.

Takže ten internet doplnil ty lékaře, kteří to nestíhali v těch jejich informacích a takhle.

Hm.

Teď se zeptám, když jsme se bavily o tom internetu, jakých možností komunikace na internetu 
využíváte?

Jako v souvislosti s tou nemocí, nebo celkově?

Tak nejdřív celkově…

Tak celkově internet využívám, úplně všechno, plus programy, já nevim, word, powerpoint a tak.

A teď ve spojení s tou nemocí?

To taky internet a hodně teda stránky osudy, to je onkologický portál.

Aha, a tam jste vlastně přispívala na ty diskusní fóra?

Ano.



A taky jste tam přidala svůj příběh?

Ano. A taky, když mě něco zajímalo, tam konzultace podává paní doktorka T., tam se můžou 
zadávat dotazy a tam jsem psala taky.

Aha. Které z těchto možností máte nejradši? Kdybyste je měla seřadit od nejvíc oblíbených, po 
méně oblíbené…

Asi všeobecně internet. Když mě něco zajímá, tak si to tam dohledám.

Hm. A kolik času tak na internetu denně trávíte?

Hodinu, až dvě.

Hm.

Tak já na internetu pracuju i v práci, to záleží na pracovní době, protože já dělám veterinární 
asistentku, takže občas tam trávím čtyři hodiny, občas třeba půl hodiny jenom.

Hm. .Takže záleží..

Ano.

No, teď se zeptám: co vás jako první napadne, když se řekne osudy.cz?

Příběhy.

Hm… Znáte nějaké jiné stránky s podobným zaměřením?

No, ještě jsem znala jeden onkologický portál slunečnice, nebo jak se to jmenovalo. Tam asi 
jednou, dvakrát jsem zavítala, ale to už je tak dávno, že… 

Hm. Jak jste se dozvěděla o těch stránkách osudy.cz?

Já jsem si vyhledala na internetu onkologický portál a prostě mě zaujala ta obálka jejich vizuální, 
tak jsem si to odklikla a našla jsem je vlastně takhle náhodně.

A měla jste nějaká očekávání, když jste tam prvně klikla?

No já jsem tam klikla ze zvědavosti, pak jsem si začala číst ty příběhy a upoutalo mě to, tak jsem 
tam už zůstala přihlášená. 

Hm. Takže vlastně vás oslovily nejvíc ty příběhy…

Ano, a až potom jsem začla studovat různý ty odvětví, co k tomu patří.

Hm. No, jaký to pro vás bylo, když jste si četla první příběhy těch ostatních?

Hodně mě to vzalo za srdce, upoutalo mě to a pomohlo mi to.

Šlo by říct, v čem vám to pomohlo?



No pomohlo mi to překonat takovou tu tíživou situaci duševně. A když jsem si četla ty příběhy, 
tak jsem si říkala, že předtím jsem koukala hodně na sebe, že jo, když do toho člověk spadne do 
tý nemoci, protože u nás nikdo rakovinou netrpěl. Tak jsem si, když jsem pročítala ty příběhy, 
tak jsem si řekla, že jsou na tom lidi daleko hůř než já.

Takže vlastně ty ostatní lidi vám pomohli v tom, že jste v tom nebyla sama?

Ano. A ještě jsem si tam našla dvě kamarádky teda.

Aha. No a ten příběh svůj jste tam dala ze začátku, nebo až jako dýl?

Ze začátku. Já nevim, to bylo tak měsíc, dva měsíce po operaci.

Jak jste se cítila, když jste tam psala ten příběh?

To bylo takový čerstvý ještě, že hodně to bylo pro mě emotivní.

To bylo vlastně ještě během léčby?

Ano.

Že to bylo silný… Jaké myslíte, že mají lidé důvody pro členství nebo návštěvu těchhle stránek?

Informovanost a pomoc si myslim hodně. A taky ty konzultace od těch odborníků. Určitě. Ta 
informovanost opravdu si myslím, že není tak stoprocentní u nás v ČR.

Že to chybí v tom zdravotnictví…

Ještě je to takový tabuizovaný. 

Hm. Navštěvujete v současné době ty osudy?

Ano, čtu. Občas, ne pravidelně. Ale občas ano.

Jednou třeba za jak dlouho?

Jednou za měsíc. 

A vlastně, když to bylo aktuální, tak to jste tam byla častěji?

Ano, určitě 

To jste tam byla třeba jak často?

Hm. Ze začátku jsem tam byla tak obden i. 

Hm. No kolik času vám tak trvá jedna ta návštěva?

Tenkrát jsem tam byla delší dobu, jak jsem se informovala o tý léčbě a tak. Teď si spíš pročítám 
ty příběhy, nebo odkazy, co tam jsou a odpovědi…

Hm. Vy jste vlastně říkala, že píšete do těch diskusních fór, je to tak?



Hm.

A čtete i ty příběhy… Šlo by nějak rozdělit ten čas na ten, kdy tam píšete a kdy tam čtete?

No tak, když čtu, tak čtu asi tak tři čtvrtě víc, než píšu.  Víc čtu.

Hm. A měnilo se to nějak v čase?

No, teď už se člověk zařadil do normálního života, začal chodit do práce, rodina a tak, takže už 
tam trávím míň času, než jako kdysi.

Hm. No, když vlastně vezmeme ty vaše příspěvky do diskuse, o čem nejčastěji píšete, jestli to jde 
říct?

Ze začátku jsem psala názory prostě, jak se to změnilo třeba rok po mé nemoci, po operaci. 
Potom jsem odpovídala hodně i na příběhy ostatních, že jsem i radila. Potom jsem si i dopisovala 
e-mailem s někým, kdo napsal mě, tak jsem odpovídala. A teď většinou je to poděkování za 
jejich práci a tak.

Hm. O čem jste nejčastěji četla, nebo čtete?

Většinou mě zajímají osudy mladých žen. Od těch 25 do 35, to je takový emotivní hodně.

To je vlastně ta vaše situace, váš věk, je to tak?

Ano 

No, ještě se vrátím k tomu příběhu: co vás k tomu vedlo, že jste tam napsala ten svůj příběh?

No tak já odmalinka ráda píšu, takže se mi prostě líbilo, že se takhle člověk může jakoby, že 
může někomu pomoct, že tam něco napíše. Takový ten pocit, že něco udělám. 

Hm. Teď se zeptám, zkuste doplnit větu: Když se přihlašuji na stránky osudy.cz,  je to jako když…

Je to jako když… se setkám s přáteli.

Hm. Teď tu mám otázku, co všechno jste na internetu ve spojení s tou nemocí vyhledávala?
Zkuste o tom trošku víc popovídat…

No tak v první řadě ty informace, v druhý řadě jsem hledala příběhy podobné mýmu a takový ten 
balzám na duši jsem hledala. 

Co to znamená?

Takovou pomoc osobní. Osobní pomoc.

Hm. ještě něco vás napadá?

No pak jsem tam hledala přátelé, tam jsem našla právě ty dvě kamarádky taky. No a různý prostě 
informace o tý nemoci, různý, ne zajímavosti, to se nedá nazvat zajímavosti, ale prostě i o jiných 
nemocích. Protože to bylo něco, o čem jsem neměla žádný zkušenosti. Takže mě to zajímalo i z 
medicínského hlediska, nebo zajímá.



Hm. A informace o jiných nemocích jako o jiných druzích té rakoviny, nebo…

Ano, ano. Protože to jsem zjistila, že nikdy člověk neví, s čím se setká v životě.

Hm. Ještě něco vás napadá?

No, zatím teda ne.

Tak třeba později… Tak vy jste říkala několik věcí, kdybyste je měla seřadit od těch
nejdůležitějších po ty nejmíň důležité pro vás?

V první řadě ty informace mi pomohly, ty jsem tam hledala jako v první řadě.

No, pak jste říkala ty příběhy…

Příběhy, osobní pomoc jako druhý a teď teda v současný době jsou to teda ty přátelé.

Takže se to jako vyvíjelo?

Vlastně teď teda už je jenom jedna kamarádka, ta druhá bohužel zemřela. Co tam mám tu druhou 
kamarádku, tak ta tam přispívá občas taky, i čtu jako její příběhy a jak se to vyvíjí postupem let, 
ten její život a tak.

Aha. A kdybyste měla říct, co vás na internetu nejvíc posílilo?

Co mě na internetu nejvíc posílilo?

Hm.

No tak ta informovanost. To celkově, nejen na těch stránkách, ale celkově na tom internetu, když 
jsem si našla přímo ten typ nemoci, tak když jsem si třeba četla já nevim, hodinu denně, co to 
znamená a jaká je prognóza a tak.

Hm. Kdybyste si měla vzpomenout, jaká poslední pozitivní věc se vám na těch stránkách 
přihodila, na těch osudech.cz?

No tak to bylo zrovna dneska , když jsem četla maila od pana správce, tak mě potěšilo, napsal 
mi dotaz, jestli bych mohla napsat paní docentce, jaký na mě měla vliv. Když i odpovídala na 
dotazy, takže to mě potěšilo 

A potěšilo vás tedy, že ji můžete potěšit?

Ano, ano.  Že jí můžu aspoň nějakým způsobem poděkovat za tu práci, co oni tam dělají. 

Hm. No, stalo se vám tam někdy něco negativního? Nebo obecně na internetu?

No tak negativní bylo, když zemřela ta moje kamarádka, protože to bylo úplně hrozně nečekaný. 
Tak to bylo takový smutný, když jsem tam psala prostě, že zemřela.

Aha, vy jste to tam psala ostatním…

Ano, protože on mi psal její manžel, já jsem s ní byla hodně v kontaktu, mi jsme se viděly v 
lázních. A ona tam měla zase i svý přátele, tak jsem to tam psala, že zemřela. 



Hm. Kdybyste měla říct, jestli je něco, co se vám v životě s tou nemocí nedostávalo a právě ty 
stránky nebo internet to napravily?

To byla právě ta informovanost ze strany lékařů, ale zase na druhou stranu se jim nedivím  Já 
jsem byla ve dvou nemocnicích, ty lékaři byli, nemůžu si na ně stěžovat, jak profesionální, tohle 
všechno, ale ty konzultace prostě jsou málokde, nebo čas na konzultace spíš.

Hm. Je něco, co vám lidi ve vašem okolí neposkytli a lidi na internetu ano?

Tak to ne asi. Okolí výborně mě podrželo.

Myslíte si, že je něco, co internet v tomhle směru nemůže poskytnout?

No určitě, takový ten vizuální osobní přístup, já nevim, pohlazení, úsměv a tak.  Jak třeba od 
syna… syna by mi internet, nebo manžela nenahradil, že jo 

Hm. To je pravda. Co dalšího byste na těch stránkách uvítala?

No, možná nějaký jako, jak to říct, tipy na akce v okolí, ne výlety nebo takhle, ale takový jako 
informovanost, kde co je po celý republice na to daný téma, nějaký třeb přednášky a tak 
podobně. Je tam třeba dvakrát do roka z P., z P., ale aby těch přednášek prostě bylo víc. Takhle v 
různým okolí.

Hm. Napadají vás nějaký zápory těch stránek?

Ne, to ne. Nenapadají.

No a splnila se ta vaše očekávání od těch stránek?

Určitě, určitě splnilo.

Hm, to je dobře  Kdyby jste si měla představit, v čem by byl váš život jiný, kdybyste ty stránky 
nenašla nebo kdyby nebyly?

No, určitě by to bylo ve zvládání mojí nemoci těžší, to můžu říct, že určitě ano. Že mi to hodně 
pomohlo a usnadnilo tu nemoc. Takže si myslim, že to bylo takový životní plus velký. 

Jo, jo, jo. A usnadnilo jakoby v čem, jestli to jde říct?

No i v těch informacích, v těch přátelích, prostě že někdo to prožíval se mnou taky. 

Hm. Máte zkušenost s nějakou svépomocnou skupinou podobně nemocných, která se setkává
osobně třeba jednou týdně, nebo měsíčně? 

No já osobně zkušenost nemám, ale vím, že třeba, já pocházím ze S., tak tam třeba se setkávají ty 
kdo má cukrovku, nebo mám bratra, ten je zdravotně tělesně postižený, tak ty se setkávají hodně 
na atletických závodech a tak.

No, tak kdybyste si měla představit, že byste na takovou skupinu mohla docházet s podobně
nemocnými. Uvítala byste to? A jaký byste viděla výhody a nevýhody oproti komunikaci na
internetu?



No tak, já bych to bývala uvítala určitě tou dobou, teď třeba bych taky docházela, ale už by to 
nebylo asi každý týden. Ale tenkrát bych to uvítala hodně. Jo a výhody by byly, že by se člověk 
setkal a předal si ty zkušenosti mezi sebou.

A jaký by tam byl v tomhle rozdíl, mezi tou internetovou komunikací a tou osobní, v čem byste 
viděla ten rozdíl?

No, že by si při osobním kontaktu člověk připadal víc možná, jak to říct, víc by ho to zaujalo, víc 
by mu to možná ještě pomohlo, kdyby se člověk ještě setkal osobně s někým, s nějakým 
odborníkem, který by měl nějaké přednášky a tak. Asi by mu to pomohlo ještě víc v daný situaci.

No a viděla byste nějaký nevýhody toho osobního setkávání oproti setkávání po internetu?

No leda tak čas. To by bylo asi tak jediný. Zase v tý situaci myslím si, že ten čas se najde. Ale to 
je třeba zase můj případ, ale chápu, že někdo má tu léčbu takovou drastičtější, že ten čas tolik by 
neměl.

Hm. Takže vy byste byla pro, abyste navštěvovala takovou skupinu.

Určitě.

A uvítala byste možnost scházet se osobně s lidmi z osudů?

Ano, určitě, tak mě se to i stalo, s tou kamarádkou jsem se setkala v lázních 

No vidíte, to jsem úplně přeskočila. Jaké to pro vás bylo? Vy jste se vlastně seznámily přes
internet, kde jste si asi vyměňovaly zkušenosti…

Ano, my jsme se vlastně skoro rok, přes půl roku jsme si psaly, telefonovaly jsme si. My jsme si 
začaly psát někdy v lednu a viděly jsme se v listopadu. Vlastně 11 měsíců jsme se znaly jen přes 
internet.

No a jaký to pro vás bylo, když jste se setkaly osobně?

No bylo to bezvadný úplně, jako kdybychom se znaly, já nevím, deset let  Strávily jsme spolu 
celý den od rána až vlastně do večera, moc fajn to bylo.

Takže vlastně jen s tou jednou kamarádkou jste se setkala…

No a s tou druhou, s tou si taky píšeme, na facebooku si taky píšeme, s tou máme se setkat teď v 
P. 

Jo takhle, to už je naplánováno  Teď se zeptám, navštívila jste někdy v průběhu vaší nemoci
psychologa?

Ne, nenavštívila.

Neměla jste tu potřebu?

Ne.

A v nemocnici, když vám sdělovali diagnózu, tak tam byl psycholog?



Ne, ne, byl tam lékař jeden.

Hm, myslíte si, že by to bylo vhodný, nebo že by bylo lepší, aby ten psycholog byl, až když si ho 
oni vyhledají….

Já myslim, že to záleží na povaze každého člověka. To se takhle nedá říct, každý potřebuje něco 
jiného, to je individuální. 

A o tomhle už jste trošku mluvila: co byste řekla o informacích a podpoře, kterou vám poskytli 
lékaři?

No, jak který. Třeba… jako já si nemůžu stěžovat na žádného, ale je fakt, že jako v P. tam jsou 
odborníci, to jo, ale neměli čas. Tam prostě se to sjíždí, že jo, B., P. z celý ČR, ty pacienti, takže 
tam opravdu ty lékaři jsou v těžký krizi teďko, že nemají čas, tam je to jakna běžícím pásu. A zas 
třeba v H. B., tam tedy ta konzultace byla, nebo i se snažili. Jenže tam zase třeba jsem se setkala 
osobně s mladou lékařkou, která byla asi 14 dní po medicíně, po zkouškách a ta neměla žádný 
zkušenosti, takže na co jsem se ptala, co mě zajímalo, tak prostě nevěděla, ať se zeptám někoho 
zkušenějšího.

Že vám neuměla odpovědět…

Hm.

No, byly pro vás informace z internetu v něčem jiný, než ty informace od těch lékařů?

No, za prvý jsem si to mohla víc promyslet, na co se vlastně vůbec potřebuju zeptat, že jsem si to 
vyhledala předtím na internetu, co mě zajímalo, měla jsem víc času si to připravit. Hlavně tam 
působí ta paní docentka, takže to byla taková otázka na jistotu, když jsem se něco ptala 

Jo, že vám stoprocentně odpoví a bude vědět…

Ano, ano 

No, jaký je váš názor na alternativní léčbu?

No, , jako myslim si, že s nějakou lehčí formou nemoci, třeba alergie, nevím, ekzémy a tak, tak 
souhlasím s alternativní léčbou. Ale myslím si, že přímo jako s rakovinou bych tomu 
nedůvěřovala. 

Hm, jasně. No, jak na tom nyní zdravotně jste, jak se cítíte?

No, cítím se dobře. 

Takže, vy už jste vlastně po léčbě…

No čtyři roky jsem v pozorování.

Chodíte na kontroly. Takže vlastně ta chemoterapie a tohle, to jste přečkala, že nemáte žádný
následky…

Ne, ne.

Tak to je supr.



Děkuju 

Co všechno pro vás bylo v jednotlivých fázích té nemoci těžký?

No tak asi ptro mě bylo nejtěžší takový ty city skrz syna, skrz tu rodinu. Že z padesáti procent 
musí člověk počítat s tím, že může zemřít. A přemýšlí furt co dál, že neuvidí toho syna vyrůstat, 
synovi bylo tehdy pět let… Spíš z toho psychologického hlediska to bylo těžký. Než ze 
zdravotního.

Hm… Ještě něco jiného pro vás bylo těžké?

No, jako po tý zdravotní stránce kupodivu nic, to jsem neměla strach, trému, i jako ta 
chemoterapie mě překvapila, to jsem čekala, že ti bude náročnější. Neříkám, že to bylo příjemný, 
příjemný to nebylo, ale když to člověk vidí v televizi… Čekala jsem to prostě o dost horší tu 
léčbu. I ta operace, to si taky nemůžu stěžovat, to musím říct třeba, že císařský řez, na kterým 
jsem byla pár let předtím, tak pro mě byl daleko náročnější, než ta operace.

Jo, jo, jo.

Spíš prostě ty emoce, ta psychologie, to bylo jako horší.

Máte asi silný zdravý tělo 

No 

Pomohl vám v té psychologii, s těmi emocemi nějak internet?

No určitě. Určitě právě, když jsem si uvědomila, že ty lidi ostatní jsou na tom i daleko hůř, že 
prostě to mají třeba těžší i. Třeba ženy, co nebudou už mít děti, to bylo takový horší tohle číst…

Takže vám pomohlo to, že jste viděla ty ostatní a nebyla jste v tom sama…

No, že si člověk uvědomil, že má vlastně štěstí i v tom neštěstí oproti těm jiným. 

Hm. Teď už se blížíme ke konci, teď se zeptám, co byste poradila někomu s podobným zdravotním 
problémem?

No určitě, aby se informoval hodně, to bych poradila, aby se toho nebál a já jsem si vždycky 
říkala, že jsem jako nesmutnila, já jsem si vždycky říkala: nebreč, mlže bát ještě hůř, a to mě 
vždycky vytáhlo ze dna nahoru 

Hm. Je něco, co byste chtěla vzkázat administrátorovi stránek?

No určitě, aby pokračoval ve své práci, že pomáhá lidem a že osobně ho hodně oceňuju a děkuju 
mu 

Dobře. Chtěla byste něco doplnit, napadá vás ještě něco?

Ježiši, teď mě nenapadá vůbec nic, vůbec teď  A sehnala jste ještě někoho na rozhovor?

No, docela ano, překvapilo mě, že jsou lidé tak ochotní…



Já bych řekla že to hodně člověka změní ta nemoc, že je takovej ochotnější  Má takovou touhu 
někomu pomáhat.

To je taková hrozně správná vlastnost 

V tomhle je to takový životní plus, že si člověk přehodnotí takový ty životní postoje… Je fakt, že 
když je člověk v tý nemoci, v tý prvotní fázi, že je to padesát na padesát, že bude žít, nebo umře, 
tak kupodivu ten člověk je hrozně šťastnej, mě to překvapilo.To najednou jsou veškerý problémy 
pryč a člověk si užívá života a prostě vidí všechnu tu krásu kolem něj, absolutně nemá žádný 
problémy, všechno hází za hlavu. Taková euforie 

Vy jste hrozně optimistická i podle hlasu 

To mi říká každej 

Tak vám budu přát, ať se vám daří 

Jo, já vám taky, hodně štěstí s tou diplomkou, ať to všechno dobře dopadne 

Já vám děkuju za rozhovor, bylo to moc příjemný si s vámi povídat.

Tak zatím nashledanou a děkuju 

Já děkuju  Nashledanou

Eliška

věk: 72
stav: vdaná, 2 vlastní, 2 nevlastní děti, 6 vnoučat
vzdělání: vysokoškolské
je v důchodu, pracovala jako ředitelka kulturní památky
bydliště: středočeský kraj

4.10.2010 9:00
Rozhovor s paní Eliškou proběhl prostřednictvím aplikace Skype. Byl možný jen zvukový 
kontakt. Spojení bylo poměrně dobré. 
Paní Eliška onemocněla mnohačetným myelomem, který se začal projevovat v roce 2004. 
Tenkrát měla vyhlídku dvou let života. 
Internet začala využívat až při nástupu do důchodu. Přiznala, že stránky pro onkologicky 
nemocné sice využívala, ale především kvůli informacím o onemocnění a léčbě. Přitom jí nejvíce 
pomohlo, že na svou nemoc mohla díky internetu zapomenout, když si vyhledávala různé 
události atd. Internet také hojně využívá a oceňuje jako komunikační prostředek se svými dětmi a 
vnoučaty, které má jak sama říká „po celém světě“.
Mluvila poměrně rychle, nad odpověďmi moc neuvažovala. Bylo vidět, že si chce povídat, 
mluvila hodně obšírně o svém zdravotním stavu a o své rodině. Vůbec na mě nepůsobila 
dojmem, že by ji hodinový rozhovor se mnou nějak unavil vzhledem k jejímu věku. 

Takže ten rozhovor je o tom, jak vám pomáhal internet ve zvládání vaší nemoci…
Jen se zeptám, ty dotazníky se vám podařily vyplnit?



To byla chvilka, ale chtěla jsem říct, že to je trošku sporný, protože samozřejmě, já bych to 
vyplnila, odpověděla úplně jinak, třeba před pěti lety. Rozumíte, z té nynější situace, kdy teda 
člověk na tu perspektivu, nebo na nějaký hodnocení se dívá úplně jinak. Když mě objevili 
rakovinu, to člověk nekouká nějak do velký vzdálenosti něco plánovat. A úplně jinak přistupuju 
k těm věcem, když jsem byla mladší. Aspoň o těch 10, 15 let, než jsem šla do důchodu, já už 
jsem 15 let v důchodu. Tak to by bylo úplně jiný, související s mou povahou. Povaha se mění 
potom.

Jo, jo, jo. A vám tedy diagnostikovali rakovinu před pěti lety?

No, mě ji diagnostikovali dřív, ale bylo to v klidu. Diagnostikovali mě, jestli víte o tom 
mnohačetný myelom se tomu říká, tzv. Kahlerova nemoc. Krevní záležitost je to. A to tedy bylo 
naprosto v klidu, ale začalo se to projevovat až v roce 2004 a v roce 2005 to propuklo na plný 
pecky. No a tam jsem zjistila teda, že mám před sebou dva roky života. Takže to člověku změní 
pohled na všechno . Ale naštěstí, ono se taky mění ty možnosti medicíny, takže… objevili 
nějaký věci, který na to začaly účinkovat a podařilo se to zastavit. A teď jsem v prozatímním 
klidu, ale může to… Ta nemoc je nevyléčitelná, ale jako mám ji v takovým stádiu, že v podstatě 
by se neměla projevovat, zastavili mi léčbu, ale chodím na kontroly, protože se to může kdykoli 
objevit a znovu se to rozjede, takže znovu všechny tyhle procedury, chemoterapie a tyhle věci, 
takže když si na to vzpomenu, tak je mi špatně…

Aha… Můžu se vás teda začít ptát, jak vám pomáhal internet?
Mám tady otázku, když jste se setkala s diagnózou té rakoviny. Kdo všechno, nebo co všechno 
vám pomohlo, jak vaše rodina…

Ano, no tak samozřejmě nejvíc rodina, protože to bylo jako úžasný, mě jich bylo, až jako líto, jak 
se mi snaží pomáhat, ale samozřejmě lékaři a všechno okolí celý. Pomáhá vám všechno. Ale víte, 
že jako přes všechnu snahu to vůbec nemusí být něco platné. Ještě před rokem jsem slyšela v 
televizi, jak říká jeden lékař k této nemoci, že už věda pokročila a že už dokonce 5 % 
onemocnělých a diagnostikovaných se dožívá už i deseti let. 
Takže to už mám tak trochu za sebou 

To je dobře…

Ne, člověk to musí brát trošku s humorem, to se nedá svítit. Kolem vás to lítá, ta rakovina všude. 
Ale člověk má víceméně život za sebou a netrvám na tom, že musim žít do sta let. Teď je mi 72 
roků.

Tak to je požehnaný věk, to jste zvládla dost dobře tu nemoc.

No tak. Celkem… Já si myslim, že to zvládám, psychicky určitě to zvládám, ale člověka 
potkávají různý věci a úkoly, který musí najednou začít. My jsme teď před dvěma lety dostali do 
péče maminku manželovu, které bylo 98 let a to jsme teda padali s manželem oba na ústa 
doslova, hlavně teda manžel se o ní obrovsky staral. A teď jsme ji pochovali, v červenci zemřela. 
Takže člověk potom už nemá čas a myšlenky na tu svoji nemoc, protože řeší zase úplně něco 
jiného.
A samozřejmě do toho mám i další nemoc, já jsem před dvěma roky onemocněla divertikózní 
choron tlustého střeva a objevil se mi tam absces, který nějak pronikl do dutiny břišní, dostala 
jsem zánět pobřišnice, operovali mě v poslední fázi teda. A to jsem byla opravdu na konci, to 
jsem věděla a všichni věděli, že to může znamenat konec, to byla otázka několika hodin, se to
rozhodovalo. Mě operovali celý břicho, čistili, zkracovali střeva, všechno možný. A to jsem 
přežila a to se k tomu napojuje. Bohužel to souvisí s věkem, že člověk je vlastně pořád nemocný. 
V důsledku chemoterapie se mi objevila cukrovka, takže si píchám 4x denně. Takže toho je moc, 



čím se člověk musí zabývat pořád tak nějak sám sebou. Je to takový nepříjemný, ten život, nic 
nenaděláte už 

Můžu se vás zeptat, pomohl vám už takhle ze začátku internet, když jste se dozvěděla o té
nemoci?

Ale ano, já jsem pomocí dcery, jsme si to vyhledaly, o co jde, tak jsme to pročítali. Tam ovšem 
nebyly ty nejnovější poznatky, takže to jsem ještě nevěděla, že lze to přece jenom tak trochu 
přežít.

Hm.

A potom taky na internetu jsou ty osudy. Tam je možný se nějak napojovat, tak občas jsem si 
něco přečetla, ale on má každý ty problémy trochu jinačí. Ty konkrétní vaše problémy s tou 
nemocí, o tom se tam člověk tak nedovídá. Přímo z toho internetu. Protože, jak říkám, to je… 
Ale když to jde, tak se snažím to z toho dostat, z toho internetu, to jako… Podívejte se, já jsem v 
podstatě šla do důchodu, kdy jsme já, ani manžel jsme vůbec neměli počítač. Nepoužívali jsme 
počítač. Vůbec. To jsme vlastně začali až když jsme byli v důchodu a naše děti jsou všichni po 
celým světě pomalu a tak abychom byli v nějakým kontaktu, tak to byl hlavní důvod taky… 
Člověk se odnaučil psát na stroji, to bylo nemožný, tak jsem se naučila psát, tisknout, mailovat a 
tyhle ty běžný základní věci, ty mě hrozně moc pomohli a pomáhají doposud. No samozřejmě 
taky sleduju hlavně ty novinky, události. To si vytahujem každý den. I samostatně to už zvládnu, 
napřed s manželem a teď sama. Manžel se tomu věnuje trošku víc tomu počítači než já. Já si 
radši přečtu knížku ještě 

Jo jo jo.

Tak ono to pořád jako bere dost času. A člověk má pořád nějak pocit, že toho času má málo a že 
to musí využít nějak jinak. Že třeba v některých situacích je pro mě cennější si sednout na 
zahradě a koukat se na ptáčky a na pole. Rozumíte, jako užívat ten život, který je kolem. Člověk 
si cení daleko víc mnohých věcí, než dřív. Teprve teď si začínám sledovat některý ty věci. No, 
máme psa, máme dvě kočičky jsme si pořídili, obyčejný koťata. My jsme žili celý život ve městě. 
Teprve šest roků jsme vypadli a žijeme tady, koupili jsme si domek rozestavěný a žijeme takový 
ten život venku, trošku v té přírodě a v klidu. Město nám nechybělo, jezdili jsme do divadla atd. 
Ale teď už je to horší, protože já v důsledku těch různých nemocí beru léky, který mi neumožňují 
moc řízení auta, že jsem vlastně závislá na manželovi, kdy může, takže jezdím stejně na kontroly 
do P., na hematologii atd. Ale jinak už jako mi trošku začíná chybět bezprostřední kontakt s 
městem. Abych se sebrala a jela na výstavu a do nějakého divadla a jenom tak s kamarádkou si 
posedět… Tak to už bohužel, to mi trošku chybí teď…
Ježiš, já jsem se rozkecala, vy chcete vědět nějaký jiný věci…

To nevadí… Tak můžu se teda ještě zeptat k těm stránkám, jak jste říkala?
Co vás jako první napadne, když se řekne osudy.cz?

No, tak si vzpomenu na to, že to existuje, že je to inzerovaný v čekárně, jak chodim na tu 
hematologii, že jsem občas si to zapnula a hledala jsem tam nějaké věci. Ale ty problémy, co tam 
mají, nejsou to přímo moje problémy. Protože já jsem čekala třeba reakci, nevím si s tím rady, na 
lék, který doteď beru a který mi umožňuje, že usínám bez problémů. A já vím, že jakmile to 
vypnu, ten lék, když si nevezmu, tak nemůžu usnout. A nikdo mi to nechce věřit, ani ta lékařka, 
co mi ten lék předepisuje. A já jsem to zkoušela několikrát si ho nezvít, nebo dokonce jsem 
nevěděla, myslela jsem si, že jsem si ho vzala, když jsem do čtyř hodin neusnula a šla jsem se 
podívat, zjistila jsem, že opravdu jsem si ho nevzala. Takže z toho mám teda teď hrůzu a budu to 



řešit asi s neuroložkou, aby mi dala nějaký aspoň pro začátek nějaký prášek, který by mi to 
umožňoval.

A vy jste teda hledala radu na těch stránkách ohledně těchhle léků?

No, tohle je takový zvláštní lék. Abych řekla pravdu, teď si vzpomínám, to je lék, T. Dřív se 
užíval na nějakou jinou chorobu. A teď to začali nějak vyrábět ve velkým teda zřejmě a zabral na 
tuhletu nemoc. To zjistili nějak dodatečně. Ale paní doktorka mi říkala, že nezabírá na každého, 
že ne všichni měli úspěch v užívání toho léku. A já jsem si to vyhledala tak nějak o tom léku, co 
tam píšou a to mě celkem stačilo, ty informace, co mě poskytl ten internet. 

Jak jste se dozvěděla o těch stránkách osudy.cz?

V čekárně visí plakát v P. na hematoonkologické klinice. Tam visí plakát a tam je přímo odkaz 
na www.osudy.cz <http://www.osudy.cz>. Takže tam to se mi podařilo. Takže z toho plakátu 
jsem se to 
dozvěděla.

Znáte nějaké jiné stránky s podobným zaměřením?

No tak to jsem nehledala, nevím, nepotkala jsem se s tím.

A čím vás tyto stránky oslovily?

No tam říkali, že je tam možnost se dozvědět od lidí s onkologickým onemocněním, jaké mají 
problémy a jak se řeší, nebo jaký mají zkušenosti, takže to mě jako… z toho důvodu mě to 
zajímalo.

Takže ty zkušenosti těch ostatních lidí hlavně…

Ano, ano.

A jaká jste měla očekávání, když jste tam šla poprvé?

No tak, očekávala jsem, že třeba se tam potkám s někým, kdo má podobný druh léčby a podobný 
zkušenosti. Ale bohužel, tam jsem se s tím takhle nesetkala.

Takže vy jste měla jiný druh nemoci, než tam rozebírali ty ostatní…

Jiný druh onkologického onemocnění, rozumíte. A oni tam taky organizují nějaká setkání, 
většinou jsou to samozřejmé o hodně mladší lidé, takže je to taky trochu jiný problém potom a 
právě že ten konkrétní můj problém jsem tam nikde vůbec neviděla, nezazněl teda v těch 
informacích o průběhu atd. Ale věřím, že kdybych byla mladší, nebo tak, tak jsem se asi do toho 
zapojila. Oni mají setkání nějak mimo P. a myslím, že dokonce vícedenní, to jsem už dál 
nesledovala, protože mě bylo jasný, že já tam jet nemůžu.

Hm. Ale byla byste ráda, kdybyste mohla…

No docela ano, ale ta jsou lidi, co jsou pořád ještě v pracovním procesu, takže to jsou trošku jiný 
starosti než já třeba mám. Protože já těch starostí se zdravím mám mnohem víc, nesoustřeďuju se 
jenom tady na tohleto. Takže nevím, jestli bych si vlastně s nimi rozuměla.



Jo, jo, jo. A vy jste vlastně se tam přihlásila a četla jste ty příspěvky ostatních a ty příběhy. Jak 
jste se přitom cítila, jaký jste měla pocity, když jste si mohla přečíst ty zkušenosti těch ostatních?

No tak je to dobře, je to zajímavý protože to člověk srovnává, jestli jako, jak sám, co by, jak by 
to řešil, co by dělal. Třeba jste ráda, že nemáte takovýhle problém, ale zase máte jinej. Ale tak 
zároveň je to pocitově… víte, že těch lidí je hodně, co má kolem vás tyhle starosti, že nejste na to 
úplně sama, ale víte, že ty lidi chodí do práce, mají povinnosti v rodině, že to je asi těžší, ale na 
druhou stranu zase jsou mladší, že se to zvládá tak nějak trošku líp. Jak říkám, ještě před těmi 
pěti lety jsem řadu věcí zvládala daleko líp. Já jsem každý den po chemoterapii sedla do auta a 
jela jsem normálně z P. sem do S. bez problémů A teď nevím, jestli bych to zvládla, každým 
rokem je to s člověkem nějak horší.

Ona ta léčba je náročná…

No, je. A teď jsou i neurologický problémy k tomu přistupují, i že se mi hůř chodí, že se mi 
nějak… Já mám tu nemoc, jak odumírají nervy. Takže konečky prstů, šlapky a tohle to začínají 
být bez citu, takže se vám hůř chodí. Nějak se nemůžu vzpamatovat z té chemoterapie, od té 
chemoterapie se v podstatě necítím vůbec nikdy tak dobře jako předtím, než jsem onemocněla. 
To jsem mohla zvládnout strašně moc věcí. Ale tak to, jak říkám, k tomu přistupuje ten věk, 
takže to vidím kolem sebe. To se nedá svítit. 
Ta moje pozice u vás je dost atypická, myslim, ne? Vy chcete řešit něco, co byste mohla 
zobecnit….

No budu vyvozovat závěry z různých zkušeností, každý má jiné zkušenosti, tak každá ta zkušenost 
je pro mě cenná. Určitě mi bude náš rozhovor k užitku.
Můžu se zeptat k těm stránkám, ještě zpátky: Vy jste vlastně četla příspěvky. A psala jste tam 
nějaké?

Ne, nepsala, nepsala.

Ani ten příběh jste tam nenapsala…

Ne, ne, ne.

A proč, jestli se můžu zeptat?

No tak spíš jsem si myslela, že jsem tak trošku jinde, že teda jako… Víte, člověk nechce svými 
problémy nějak komplikovat, zaneprázdňovat někoho. No tak říkám si, že to přece nemusí 
nikoho ani zajímat. Takhle nerada nějak ty svoje věci ventiluju.

Že si spíš radši přečtete o jiných…

Ano, ano. Samozřejmě, kdybych měla nějakej… kdyby mě napadlo, že bych mohla někomu 
třeba tím svým postojem, nebo problémem nějak pomoct, nebo něco vyjasnit, tak samozřejmě 
bych se zapojila, ale tak jsem měla pocit, že jsem trošku někde mimo.

Jaké myslíte, že mají lidé pro členství v těchhle skupinách, nebo pro návštěvu těch stránek. 
Kdybyste měla zkusit vyjmenovat jakékoli…

No u mě to bylo hlavně to, že člověk se poučí, nebo že najde třeba nový věci, pohledy na nemoc, 
na to zvládání. Tak si myslím, že to byl ten důvod.

Takže vlastně zas ty zkušenosti ostatních…



Ano, ano.

Navštěvujete ty stránky i v současné době?

Ne, teď jsem hodně dlouho na nich nebyla. Hodně dlouho.

A navštěvovala jste ty stránky jak často, když jste třeba se léčila, když to bylo aktuální?

Tak to nebylo moc často, já nevím, jednou za 14 dní, nebo tak. Nebyla to denní záležitost.

A jak dlouho jste tam tak strávila za tu jednu návštěvu?

No takových deset minut.

Hm. A proč se tam v současný době už nevracíte?

No tak jednak jsme měli teď období, kdy jsem prakticky neměla čas na nic a když jsem měla 
chvilku, tak jsem sebou praštila na postel  Anebo jsem si přečetla, protože máme přírůstek do 
rodiny, dceři se narodila holčička a vlastně poprvné je to takhle konkrétně, že nám posílá fotky a 
všechno píše, takže… A syn teda, všichni si s námi mailují, takže u toho prosedíme poměrně dost 
času a takže přiznám se, že na něco jiného nám tak nějak čas nezbývá 

Hm.

I síla, protože ono to není, když sedíte ¾ hodiny na počítači, tak si říkám, musím jít dělat něco 
jiného, taky 

Zkuste doplnit větu: Když se přihlašuji na stránky osudy.cz,  je to jako když…

Očekávám nové zkušenosti, nové poznatky, nové příběhy. Asi tak.

Hm. Tak teď se zeptám, co jste konkrétně na internetu a na těch stránkách vyhledávala  ve 
spojení s vaší nemocí? Zkuste všechno možné, cokoliv vás napadne.

No tak pomáhalo mě, abych řekla pravdu, abych na to nemusela myslet, tak jsem vyhledávala 
všechny možný aktuality, novinky  Rozumíte mi, abych se o to nejmíň starala, abych se dostala 
do n orálního života, kterej jako všude je.

Takže naopak, abyste se nemusela zabývat tou nemocí…

Ano, právě to, co nesouvisí s tou nemocí jsem spíš hledala.

Aha, tak to jo. O čem nejraději čtete na internetu?

No události a případně, když mě něco napadne při sledování televizních nějakých událostí, když 
mě zaujme nějaký slovo, nebo nějaká postava, že mám možnost si ji vyhledat na internetu a 
dozvědět se o tom něco dalšího. Že jo, my z těch dějin jsme řadu věcí se nedozvěděli, ve školách 
atd. To je pro nás poměrně nový a ještě nezažitý. Tak zrovna nedávno tam bylo o tom generálu 
Píkovi atd. Tak to si vyhledávám tyhle ty postavy dost často. I z dějin našich i cizích. Nebo třeba 
neznámé pojmy, dost často. Já teda se přiznám, že jsem dost překvapená, jak za těch dvacet let, 
jak se mění český jazyk, že přestáváme používat český slova a objevují se slova anglický tam, 



pro který máme takový krásný výrazy. To mě teda mrzí, že vždycky se v českých dějinách se 
tady tohle opakuje, že lezeme pořád někomu do zadku  Děláme ze sebe pořád nějaký ty… 

Takže vlastně vy jste říkala, že hledáte ty aktuality, pak když vás zaujme jako historický údaj, 
historická postava, neznámé slovo, který chcete si najít….

A často teda si to překládám z angličtiny. Oni se objevují, a to chápu, u těch technických věcí, 
který jsou teda úplně nový a už se užívají běžně. Já teda vůbec nevím, o čem oni mluví, v tý 
audio technice, tak že se používají cizí slova, že jsou vžitý, že je pro ně složitej výraz český. To 
chápu, ale už se to nechci učit. Ale mrzí mě, že třeba, když projedete městem, máte pocit, že… 
když vidím ty obchody, tak člověk těžko hádá, v které zemi je, že všechny možný nápisy cizí. 
Česky se objeví jenom něco. Tak to člověka mrzí. A mladým to ani nepřijde, to berou jako 
samozřejmost… Oni na to přijdou zase potomci…

No, teď se vás zeptám, co vás na tom internetu nejvíc posílilo v období, když jste byla v tý léčbě?

No, to je právě to, co jsem už říkala. Dostat se do normálního života, sledovat, co se děje v 
životě, události, novinky, ve světě události. Aby člověk zaplavil se informacemi a nemyslel na 
sebe. To mi pomáhalo teda, to jinak… V televizi je program. Tady máte možnost si zvolit obor a 
to je cenný, to je úžasný nástroj.

Takže vlastně, že si můžete i vybrat, co chcete, nemusíte být odkázaná na tu televizi.

Ano, ano. Je to úžasný, to je jako… A o těch různých postavách z dějin a to je fajn, to je 
bezvadný. A jak říkám, já s tím počítačem moc jako neumím, já jenom to nejnutnější, co 
potřebuji. Dcera mě říká, že bych měla víc, ale já vždycky říkám, mě stačilo, abych se naučila 
přetahovat snímky z fotoaparátu do počítače a tak. To taky pro mě byl problém, to jsem se 
musela naučit. A objednávat, vybírat zboží, to taky. To potřebuju. 
Víte, já mám ještě jeden problém, mě zastihla asi před půl rokem tzv. mozkový infarkt, z ničeho 
nic. A paměťový teda. A já mám problém, celkem mě nic jako nepostihlo jinak, ale pociťuju po 
té době to, že se hůř vyjadřuji, hledám slova pro některý úplně běžný věci, nemůžu najít název a 
to mi dělá trošku problém. Takže to ještě další věc moje. A navíc teda mám špatnou, prakticky 
nemám krátkodobou paměť. Já se nenaučím číslo telefonu. Takže mám i postižení v tomto 
směru. To stejný na tom počítači. Já se to naučím, ale za chviličku to zapomenu. Mě se to 
neudrží v paměti. Takže já těch problémů mám moc, jak vidíte…

Tak to jo…  Takže to nemáte jednoduchý… Teď se zeptám, jaká poslední pozitivní věc se vám na 
těch stránkách přihodila, na těch osudech.cz?

Tak to si nepamatuju, protože jak říkám, na těch stránkách jsem teď poměrně dlouho nebyla, 
dávno. To se mi nic nevybavuje, to bych musela delší dobu vzpomínat. 

A něco špatného, stalo se vám tam?

Ne. To ne. Určitě ne.

Je něco, co se vám v životě s tou nemocí nedostávalo a právě ty stránky nebo internet to 
napravily?

No… No, můžu říct, že částečně určitě teda ty informace o té vlastní nemoci, podrobnější. To 
lékař nestihne za tu chvíli, co jste u něj všechno říct. Tak ty informace o té nemoci, co jsem 
dostala z internetu. Mě dcera vytiskla, to bylo ještě v době, kdy jsem neměla tiskárnu, tak mi to 
vytiskla, že jsem to měla k dispozici. Velice podrobný informace postupu té chemoterapie v mém 



případě a takový tyhle věci. To všechno vytáhla dcera z internetu. Takže já i prostřednictvím 
dcery vlastně využívám ten internet. 

Co si myslíte, že internet v tomhle směru nemůže poskytnout?

Tak to si neuvědomuju, já si ani neuvědomuju, co bych ještě víc chtěla, co bych mohla ještě víc 
chtít. To jsou věci… To by mě určitě neposkytli tyhle věci. 
Přemýšlela jsem o tom, když oznamovali, že teda mám před sebou dva roky života, jak to 
vypadá, že ta páteř, ty kosti jsou velice postižený, někde jsem se dočetla, že propadá páteř a 
podobně, že postupně člověk ochrne. Ale člověk s hrůzou o tom nechce ani uvažovat, jak to 
vypadá, ten konec. To by mi stejně nikdo neřekl zřejmě, protože u každého to může být jiný. 

Napadají vás nějaký zápory těch stránek?

Ne, nenapadají. Já jsem, jak říkám, já sem zase tak často je nenavštěvovala a nenacházela jsem 
tam nějakou obdobu se mnou, s mým osudem. Takže ne.

Setkala jste se někdy s někým, s kým jste se seznámila přes internet, s podobně nemocným 
člověkem?

Ne, ne.

A přemýšlela jste o tom?

Ne. Ne. Celkem ne. Já jsem zjistila, že s tím to má každý tak nějak trošku jinak. Nepřemýšlela 
jsem o tom, ale tím, jak jsem omezená i těmi ostatními chorobami, tak jako nějak nepočítám s 
tím, že bych dejme tomu někam jela atd. To už je pro mě takový nedosažitelný teda. 

No, kdybyste měla možnost navštěvovat svépomocnou skupinu, která by se scházela třeba jednou 
měsíčně, jednou týdně, uvítala byste to? A jaký byste viděla výhody a nevýhody ve srovnání s 
těmi stránkami?

Ne, nerada bych, protože zase jak říkám, člověk se hrabe v nemoci a v tom, co ho ještě 
nepotkalo, co by ho mohlo potkat. Nepokládám to pro sebe za dobrý.

A viděla byste obecně nějaký výhody nebo nevýhody těchhle skupin ve srovnání s tím, že se lidi 
setkávají na internetu?

No právě ta nevýhoda je, jak jsem říkala, že se člověk doví i to, co neví, co ho čeká, nebo čeho si 
třeba nevšímá a najednou si to bude uvědomovat. A výhoda v tom, že člověk ví, že v tom není 
sám, ojedinělý a že třeba ten druhý má pro to nějaký řešení, nebo něco. Ty možnosti tady asi jsou 
nějaký, ale… ne. Já jsem se nějak už smířila s tím, že se s tím budu prát víceméně jako sama s 
pomocí rodiny a prostředí a lékařů, se kterýma jsem v kontaktu. 

Navštívila jste někdy v průběhu nemoci psychologa nebo psychiatra?

Ne. 

A uvažovala jste o tom?

Ne. Ne, ne. Neuvažovala.

Co byste řekla o informacích a podpoře, kterou jste měla od lékařů?



No tak informovala mě nejvíce lékařka, která mě léčí celou tu dobu. Paní doktorka Š., ty ostatní 
vím, že někteří víc, někteří míň, někteří dokonce ani neví, o jakou chorobu se jedná, protože se o 
ní mluví v posledních letech víceméně. Samozřejmě tolerují to, diabetolog ví, o co jde, protože je 
to současně internista. Jsou úžasní jako, mám zkušenosti… Nebo neuroložka taky ví, o co jde. 
Respektují, sledují tu diagnózu, když mi předepisují léky, jestli to nějakým způsobem nekoliduje. 
Cítím takovou jako… příjemný pocit mám z toho kontaktu s těmi lékaři.

Hm. To je dobře. Byly pro vás informace u toho internetu v něčem jiný, než informace od 
doktorů?

No, jiné… Byly to podrobnější informace, ty co jsem dostala. Podrobnější. 

Jaký je váš názor na alternativní léčbu?

No… Tak nějak to zřejmě souvisí všechno tou imunitou, tak to jsem v podstatě nějak moc 
nepochodila, když jsem se ptala u lékaře, co bych měla, tak mě toho moc… to jsem necítila tu 
podporu v tomto směru. Protože pokud není nějaký ten homeopatický lék odzkoušený teda 
klinicky, tak tomu nějak nedůvěřuji. To spíš jdu… protože moje sestra je lékařka, ona už je 
hodně dlouho v důchodi, je starší ještě než já, ta mě dává takový různý informace a rady a když 
na něco přijde, tak se třeba domluvíme a nějaký lék, nebo doplněk léčby mě doporučí. Vím, že 
jsem po chemoterapii s doporučením svýho doktora užívala W., to bylo právě na to, aby člověk 
získal tu imunitu a tyhle věci. Pak taky ten O., tak ten taky, to byl souhlas s tím. A těm dalším 
lékům důvěra nebyla dávána teda. 

Hm. Teď když se ještě jednou vrátíme k tý nemoci, co všechno pro vás bylo v jednotlivých těch 
fázích těžké?

(…)

A kdo vám s tím pomohl?

No tak hlavně manžel. No samozřejmě, děcka taky, ale to jako. Manžel, hlavně teda manžel, 
protože ten se ujal celé domácnosti a strašně to toleroval všechny moje povinnosti. Tak to bylo 
jako úžasný. A prakticky to tak nějak zůstalo pořád dál. I když sám má problémy taky, ale… No 
tak hlavně teda manžel mě pomáhal.

Co byste poradila někomu s podobným zdravotním problémem?

No ono to záleží na tom taky, víte, kolik je komu let, jaký má další nemoci, jak je schopen 
chodit, jak bych řekla… Já jsem strašně ráda cestovala, jezdila a teď mě to už neumožňuje, takže 
kdybych byla v jiné kůži… A to s tou nemocí, tak rozhodně vůbec na to nemyslet a žít svůj život 
dál, tak jak byl člověk zvyklý, to si myslím, že je hlavní. Jenže v důchodu, jaký to je život… I 
když mi jsme měli bohatý život i v důchodu, tak to jako si nemůžu stěžovat, ale je to teď už 
omezený všecko. 

Jo, jo, jo… Je něco, co byste chtěla vzkázat tomu administrátorovi stránek těch osudů?

No jako, že má moje teda uznání, že teda se tomu tak věnuje těmto věcem, je to hrozně potřebný 
a že určitě je spousta lidí, která mu musí být vděčná za to, že se dostává k těmto informacím a ke 
kontaktu s těmito lidmi a… A obdivuju teda to, jak se tomu věnuje, to je úžasný. A že děkuju 
taky mockrát. A je možný, že já se tomu budu věnovat i víc, protože čím dál míň chodím, tak asi 
budu čím dál víc sedět u tohohle počítače 



Třeba ne 

Třeba ne, ale že budu věnovat víc času těm osudům 

Chtěla byste něco doplnit rozhovoru, napadá vás ještě něco?

Já… Nenapadá nic. Snad jen to k tomu internetu, že se v tom plácá,  musím se nějak… Mrzí mě 
to, protože vidím, jak ti mladí přijedou a zacvaknou dvakrát a mají všechno, na co si člověk 
pomyslí na té obrazovce. A mě to dá strašnou práci, než já tam něco zapíšu atd. No tak to souvisí 
právě s tím naším generačním problémem.

Já musím říct, že vás teda obdivuju, co všechno na počítači zvládáte.

No abych řekla pravdu, když se setkám se spolužačkami s gymplu, nebo z VŠ, tak většina z nich 
teda o počítač nezavadí ani. Ani kamarádky, co jsou z dřívějška. Vůbec neví, musím jim psát 
přes jejich manžela, alby to nějak tlumočili. Opravdu, není to tak častý, aby používali v mých 
letech teda internet. Já vím, že když jsem šla do důchodu, tak to začalo. Začali se… jsem 
podepisovala objednávky na nový počítače pro pracoviště a to už jsem věděla: tak a konec. Už 
mi chtěli objednávat taky počítač, já jsem říkala: ne, já končím, do toho se pouštět nebudu. Já 
jsem ani mobil neměla tenkrát. Ale potom to už bylo nutný 

Tak já vám budu přát, ať vám to jde čím dál tím líp, čím dál snáz na tom internetu 

Jo, děkuju, děkuju  snad pokud mi bude trošku sloužit hlava, tak snad jo. Člověk může litovat 
jenom toho, že teda není mladý, ale na druhou stranu říkám, už jsem si svoje užila, odžila, ničeho 
nelituju a dělám co můžu, no 

Tak vám moc děkuji za rozhovor 

Hana

věk: 60
stav: vdaná, 2 děti, 1 vnučka
vzdělání: střední škola
pracuje jako žurnalistka
bydliště: Praha

5.8.2010 11:30
Naše setkání proběhlo kousek od jejího pracoviště v kavárně. Trvalo přesně 1 hodinu, samotný 
rozhovor byl docela krátký. 
Paní Hana onemocněla v roce 2007, kdy u ní byl diagnostikován karcinom prsu v počátečním 
stádiu. Prodělala operaci (pouze částečnou mastektomii), chemoterapii a ozařování.
Hned na začátku rozhovoru mi podala knihu, kterou sama napsala o svém střetnutí s rakovinou. 
Rozhovor plynul sám od sebe, bylo vidět, že jí nedělá problém mluvit s novými lidmi, což by 
mohlo být i jejím povoláním žurnalistky, které pořád vykonává na celý úvazek. Otázky 
zodpovídala stručně a věcně. Nijak moc se nerozpovídala na jiné téma. Po skončení každé své 
odpovědi se široce usmála. 
Paní Hana je nižší plnoštíhlé postavy, středně dlouhých barvených vlasů. Byla oblečená v 
dlouhých splývavých šatech, měla brýle s moderními obroučkami, které během rozhovoru 
odložila. Vypadala elegantně a přibližně o deset let mladší, než je její skutečný věk. 



Působila na mě velmi energickým dojmem, jakoby překypovala energií. Přesto mluvila pomalu a 
srdečně, i když stručně.
Po skončení rozhovoru mi nabídla, že až budu zase někdy v Praze, zajdeme opět společně na 
kávu. 

Takže vlastně, ten rozhovor je o tom, jak vám pomáhal internet vzhledem k vaší nemoci.
První otázka, když jste se setkala s vaší diagnózou, co všechno, nebo kdo všechno vám pomohl?

No, bylo to v prosinci v roce 2007 a byl to teda velkej šok, protože jsem byla na mamografu, 
kam jsem chodila už léta a tam mi to oznámili, že s největší pravděpodobností to bude. Tak jsem 
šla, když jsem se trošičku vzchopila, tak jsem šla za svým známým, kterej je lékař a on mě teda 
hodně vysvětlil a hodně řekl, že to ani nemusí být tak zlý, jak si člověk představuje, ten první 
šok. Samozřejmě to není žádná procházka růžovým sadem. Ale prostě, že to není úplně to 
nejhorší, co mě mohlo potkat. Takže ten mi opravdu hodně pomohl. Můj manžel zatnul zuby a 
choval se přede mnou strašně statečně. No a děti mě spíš dojímaly svoji péčí. Takže asi tak, to 
bylo to nejbližší okolí. A fakt je, že mám asi tři takový dobrý kamarádky a ty byly taky 
doopravdy úžasný. Takže pomohli mi lidi, kdybych v tom byla sama, bylo by to mnohem horší.

Hm… Hrál v tom internet už roli takhle zpočátku?

Zpočátku, tak jako, tohle byl ten první v podstatě náraz, ale jednak jsem prostě si řekla, vždyť se 
s tím musíš nějak poprat. Tak jsem začla tak nějak hledat na internetu. A začala jsem hledat, co je 
to za nemoc, jak se může šířit, co to způsobuje, no prostě, chtěla jsem o tom vědět všechno. 
Pravda je, že na tom internetu buď jsou odborný články, takže normální člověk tomu moc 
nerozumí, aspoň já jako laik tomu zas až tolik nerozumím. A pak jsou tam takovýhle servery, 
který pomůžou člověku, že se z toho vymluví a že potká lidi, kteří jsou stejně postižení a kteří 
jsou především víc postižení. Takže nakonec si člověk říká: vždyť já na tom tak zle zase nejsem. 


Jakých možností na tom internetu využíváte?

Já na internetu používám v podstatě všechno, používám facebook, nejvíc teda při tý nemoci jsem 
se obklopila serverem osudy a tam jsem psala, tam jsem četla a denně jsem komunikovala s tím 
panem Administrátorem. Taky jsem hodně odpovídala na diskuzním foru, ale teď už vlastně 
nemám co sdělit, protože se cejtim zdravá… To přejde, potom, když se začínáte uzdravovat, teda 
já aspoň, a cejtíte, že už jako někde se zavřely ty hnusný vrata a vy jdete dál, tak najednou jako 
prostě to už nepotřebujete tolik. Já se tam občas podívám, kdo tam co píše, jestli v poradně není 
něco zajímavého a tak. Asi kdybych měla diagnózu znova špatnou, tak asi by mi to zase 
pomohlo.

Že byste se tam zase vracela víc.

Hm hm hm. 

Znáte nějaké jiné stránky s podobným zaměřením?

Já jsem jich prošla dost, já si nepamatuju, jak se jmenujou. Zadala jsem se do Googlu. Ale musím 
říct, že u těhle jsem zůstala, jako u osudů. Na ostatní se ani už nevzpomenu.

A čím vás oslovily ty stránky?

Že tam lidi píšou svoje příběhy, že člověk vidí, že jde se vypořádat s tou nemocí.



Jak jste se o nich dozvěděla?

Přes google.

S jakými očekáváními jste se tam registrovala?

Já jsem jakmile jsem se dozvěděla o nemoci, tak jsem si začla psát poznámky, takový, co ten den 
bylo…

Takový deníček…

Ano, takový: můj milý deníčku…  A když jsem jako to měla a teď jsem viděla, že tam jsou ty 
osudy, ty příběhy těch jednotlivých lidí, tak jsem řekla, že bych to tam mohla taky poslat.

Jaký to pro vás bylo, když jste četla první příspěvky ostatních?

Jak který, některý jsem obdivovala, protože lidi prožívají strašný věci, strašný věci. A některý mě 
naopak… Jsem říkala, vždyť vlastně se člověk z tý nemoci může dostat. Některý mě jako 
povzbudily.

No a jaké to bylo pro vás, když jste tam dala ten svůj příběh? Jak jste se cítila, když jste se mohla 
o to podělit?

Já jsem si přála, aby to někomu pomohlo. Jsem to tam prostě dala a říkala jsem si, snad si to 
někdo přečte a snad to někomu jako… Protože tamty mě pomohly, tak jsem si říkala, třeba já 
taky někomu pomůžu. Že to není tak hrozný, že to jde přežít tu nemoc. A tu léčbu teda hlavně.

Jaké myslíte, že mají lidé důvody pro členství a pro návštěvu těhle stránek?

Já si myslím, že především je to nemoc. Především chtějí víc vědět o nemoci, chtějí vědět, jak ty 
lidi to prožívají, co je možný. Tam je dokonce udělaná jakoby poradna, že lidé když potřebujou 
nějaký rady… Bavilo se tam hodně jeden čas o důchodech, invalidních důchodech. Lidi nevěděli, 
kam se mají obrátit, co mají jako… Takže tam se hodně dozvěděli o tom. Je to živý, když někdo 
má nějaký trápení, tak jako… Já obdivuju toho pana Administrátora, protože on je schopnej 
sehnat lidi, kteří na to odpovědí, nebo on sám vyhledá. To si myslím, že tam lidi hledají 
především…

Ty informace…

Hm..

A vlastně i ta podpora v těch příbězích...

No…

Jak často navštěvujete a jak často jste navštěvovala osudy v době léčby? A kolik času třeba
denně jste tam strávila?

Hodně, hodně. Musím říct, že jsem tam byla v podstatě každej den, dokud teda mi to dovolilo, 
dokud jsem byla schopná psát a tak, ale pokud jsem byla schopná, tak jsem tam trávila průběžně 
jako... Měla jsem to otevřený a když jsem nedělala nic jiného... Já nevim, tak dá se říct dvě, tři 
hodiny denně. 



A v současný době?

Říkám, teď už mě to opustilo, se dívám tak jednou za 14 dnů, co je tam novýho.

Hm… No, teď kdybyste měla… jak jste říkala, že čtete, dala jste tam svůj příběh. Kdybyste měla 
ten čas rozdělit, jakou dobu strávíte psaním, jakou dobu čtením? šlo by to říct nějakým
poměrem?

Víc čtu, víc čtu, určitě…

Měnilo se to nějak v průběhu času? 

Teď nevim, jak to myslíte.

Jako na začátku jste asi nejdřív četla, když jste se tam přihlásila a pak jste začala přispívat?

No no no. Z těch svejch poznámek jsem si řekla, že je to dobrý to tam poslat a tak jsem tam na tu 
diskuzi taky chodila a taky jsem se tam účastnila, to už ale teď vůbec ne.

Jo… Co nejčastěji jste psala ve svých příspěvcích?

 Já nevim…

Třeba jako jestli to byly informace…

Většinou informace, když někdo se zeptal a já jsem s tím měla zkušenosti, tak jsem prostě 
napsala, jak jsem to prožívala já, a že to jako jde přežít.

Takže, že to jde přežít, tak to povzbuzení tam bylo taky.

To určitě, to určitě.

No, jaké u toho máte pocity, kdybyste si představila, když si někdo čte ten váš příspěvek a reaguje 
na něj. Jak se u toho cítíte?

Já nevim… Jako doopravdy nevim. Já jsem novinář, takže to jako jsem tak nějak na to zvyklá. 
Nebo… Já nevim, no… A pravda je, že co holky to četly, co jsem jim to dávala, kamarádky, tak 
že… Jedna mi řekla, že to vůbec nedočetla, protože prostě nemohla, že ji to strašně psychicky 
namáhalo, že u toho plakala, že jako nemohla. A další mi řekla, že to bylo úplně úžasný. A 
nedávno jsem ten příběh dala číst pani, která je z našeho domu, která prodělala totéž, ale měla ten 
nádor větší, takže jí uřízli celý prso, což mě se naštěstí teda nestalo. Takže dávala jsem jí to číst a 
ona přišla za tři, za čtyři hodiny a rozesmátá a říkala: tohle přesně jsem prožívala a vy jste mě 
udělala takovou radost. tak jsem si říkala, že to mě doopravdy stačí, i ten jeden člověk mi stačí. 
Jako jí to pomohlo, ona říkala: to je bezvadný, že se z toho můžu dostat.  Takže jako, mě to 
udělalo radost. Jsem ráda.

Zkuste doplnit větu: Když se přihlašuji na stránky osudy.cz, je to jako když…

Jako když jdu ke známým.

Co konkrétně jste na internetu vyhledávala ve spojení s nemocí?



Tak v počátku to rozhodně byly informace o nemoci, co to je, jak se to dá léčit, co to obnáší… Já 
jsem například zjistila, že nádor prsu je vždycky prvotní. Že to nemůže, aspoň si to myslim podle 
toho, co jsem zjistila, že to nemůže být metastáza. A to mě teda nesmírně uklidnilo.

Hm…

Nevim. No prostě informace, informace o nemoci, to bylo prvotní, co jsem hledala. Jestli vůbec 
to jde přežít.

A pak dál?

A pak někoho, kdo bude spřízněná duše, že jo. Někoho, kdo prožil totéž, nebo podobný…

Co vás nejvíc posílilo?

Musím říct, že přátelé, internet to nebyl, ale přátelé teda jo, rodina a přátelé.

A co vás nejvíc posílilo na internetu?

No na internetu… že jsou tam lidi, že tam píšou lidi, kteří sou mnohem víc nemocný nežli já a 
vůbec nejsou zapšklý,vůbec nejsou zavřený doma, vůbec nejsou… Prostě jsou to takový lidi, 
kteří vidí pořád něco do budoucnosti a chtějí jako žít. A to mě asi posílilo. Že to není tak hrozný 


Ehm. Vy jste vlastně říkala, že teď už tam moc nechodíte, ale kdybyste si měla vzpomenout, co 
posledního pozitivního se vám na těchto stránkách přihodilo?

Já jsem tam byla na poradně, kde tam odpovídá nějaká paní doktorka onkoložka. A teď si ale 
doopravdy nevzpomenu, co tam bylo a zaujalo mě to. Někdo tam měl nějaký dotaz, ale nevím, 
jaký téma, doopravdy ne. To jsem si s chutí přečetla, ale to bych lhala, nevzpomenu si. No prostě 
poradna, kde odpovídá onkoložka a ta informace na ten dotaz… Ten dotaz nyl zajímavej a ta 
odpověď. Ale já si nevzpomenu teď, co… Prostě poradna.

A stalo se vám něco negativního tam?

Stalo se mi to, že mám trošičku jiný politický zaměření, nebo jak bych to řekla, nežli někteří lidi 
tam a že to jako se tam politikou trošičku setkalo. A možná, že it o mě vede k tomu, že tam tak 
často nechodím.

Je něco, co se vám v životě s tou nemocí nedostávalo a právě stránky osudy to napravily?

No asi ty informace.

Co podle vás nemůže internet a lidi tam nikdy poskytnout?

No takový to hřejivý teplo tý blízkosti toho člověka. 

Hm… Je něco, co byste na stránkách uvítala dalšího?

No já bych tam uvítala víc teda jako těch rad, těch informací, doopravdy jako informací, 
odborných, ale napsaných laicky. To bych teda uvítala. Ono je to tak široký spektrum, protože ta 
nemoc má tolik druhů, ale možná trošku víc vzdělání v tomto oboru bych tam uvítala.Ale tak, 
aby to teda laik pochopil.



Aby to nebylo v těch odborných termínech…

No, když to napíše doktor, tak to bude špatně, protože ten tam použije všechno možný a normální 
člověk se v tom nevyzná. A když to napíše laik, tak to taky nebude dobrý… Nevim, střední cestu 
nějak. To bych tam uvítala.

Napadají vás nějaké zápory stránek jako jsou osudy?

Říkám, akorát to, že jako se to tam začala promítat politická situace a objevovalo se tam jméno 
Julínek nebo Rath a takový jako, tak to mi tam začlo vadit dost silně. 

Splnila se vaše očekávání od návštěvy těch stránek?

Asi jo, asi jo. V tý době určitě, v tý době, kdy jsem to potřebovala určitě ano.

Zkuste si představit, v čem by byl váš život jiný, kdyby nebylo stránek osudy.cz?

To nevim…

No a teď jsme se bavily o tý komunikaci na internetu, kdybyste měla srovnat komunikaci na
internetu a komunikace tváří v tvář. Jaké vidíte výhody, nevýhody a jakou byste si vybrala?

Komunikace na internetu zabere mnohem míň času, je rychlejší, je stručnější. A komunikace 
tváří v tvář je mnohem lepší a zabere mnohem víc času. A vyžaduje mnohem víc úsilí, než teda 
komunikace online. Tam člověk něco namázne, něco napíše a je to pryč. Kdežto tohle vyžaduje 
jako víc si myslim…

A kdybyste měla možnost, když to vezmeme v tý léčbě, setkávat se s lidmi, kteří jsou na tom
podobně a možnost setkávat se s nimi na internetu, tak co byste zvolila?

Nevim, to nemůžu říct, ale když je člověk v léčbě, nebo já aspoň, já jsem byla strašně unavená, 
takže ten internet je jako úžasná komunikace s lidma. V podstatě si myslim, že když je člověk v 
léčbě, tak jediná možná. 

A v současné době už to nevyhledáváte, že byste ani do nějaké svépomocné skupiny nechodila…

Hm…

Dopisujete si s někým konkrétním, s kým jste se seznámila na internetu, na těch stránkách?

Ne. V jedno to období to byl ten pan Administrátor. Ale to už jako nějak jsme se posunuli každej 
jinam, takže ne, že bysme se rozešli, ale prostě to usnulo…

A setkala jste se s někým osobně?

Ne ne ne.

A přemýšlela jste o tom?

Ne.

Takže vám stačilo to, co bylo na těch stránkách.



Úplně. 

Přemýšlela jste někdy v průběhu nemoci o návštěvě psychologa, nebo navštívila jste psychologa?

Nenavštívila. Ale osobně si myslim, že každýmu, když oznámí, že je takhle nemocný, že by 
osobně tam měl být psycholog u toho přítomný. Nebo psychiatr. Nevim. A rozhodně, co by první 
mělo být, tak mluvit s tím člověkem jako odborník. Protože to je… Pro každého to je takovej 
šok… No jako dneska, dneska už ne, ale ten první náraz, doopravdy ten úplně první náraz, když 
to ten doktor oznamuje, tak tam by měl být psychologa rovnou si tam toho člověka… Ať se tam 
ta ženská u něj vypláče a ať jako jí řekne, že to není tak hrozný a že to půjde řešit…

A co byste řekla o informacích a o podpoře, co vám poskytl váš lékař?

Fantastický. Já nemůžu říct jako jediný slovo. 

Takže jste byla spokojená. Přemýšlela jste o alternativní léčbě?

Byla mi nabízena na internetu právě přes osudy, tam se mi ozval nějaký pan doktor, nevim, jestli 
je to pan doktor. No a nepřemýšlela jsem o tom. Možná, kdyby člověk byl na tom hůř, že by se 
chytal i tohohle. Ale pak jsem ten pocit neměla, že potřebuju něco navíc.

Hm. A jak jsme mluvily o tom lékaři, byly pro vás informace z osudů v něčem jiný, než informace 
od lékaře?

Určitě zážitky lidí jsou jiný, nežli lékaře, který to léčí a je to jeho denní chleba. I když jsem se 
ptala a i když jsem to jako to… Tak určitě jako zážitky těch lidí, je to úplně jiná káva, je to prostě 
něco jiného, to jsou dvě rozdílný věci. Já bych se lidí třeba neptala: a myslíš, že se z toho můžu 
dostat? Ale toho doktora se zeptám…

Hm… A co byste mi vlastně řekla o své nemoci, jak se nyní cítíte?

No chcete vědět úplně všechno?

Ne, jenom jako… Možná by mi i stačilo to, co jste už řekla…

No tak jako karcinom prsu, 7 mm, počáteční fáze, operovaný, prso zachovaný, chemoterapie, 6 
dávek a radioterapie.

Co pro vás bylo v jednotlivých fázích nejtěžší?

Musím říct, že ta chemoterapie. Jako i když jsou dneska léky fantastický, že člověk nezvrací, 
nebo málo, nebo tak, ale musím říct, že to bylo nejhorší.

Kdo vám s tím pomohl? Pomohl vám s tím nějak i ten internet?

V tý době jako doopravdy nic. To akorát manžel, ten mě nutil jíst a vařil a tak 

Co byste poradila někomu s podobným zdravotním problémem?

Jako ať se rozhodně nezavírá doma, pokud nemusí. Kdybych se v tom měla doma nípat, tak asi 
by to bylo mnohem horší. Asi bych optimistická nebyla. 



Co byste chtěla vzkázat administrátorovi stránek? 

Ať pokračuje, že dělá doopravdy dobrou věc, doopravdy dobrou věc. Ale to jako je můj osobní 
názor, aby se oprostil od nějakých politických tam čišení a anket a takový. A aby to spíš rozvinul 
do tý informativní části, aby ty lidi si tam mohli kliknout: rakovina prostaty. A aby ty chlapi tam 
našli, co je čeká a co je nemine. Takový ty nejrozšířenější druhy, který jsou, tak jako, to by těm 
lidem hodně pomohlo, si myslim.

Nechtěla byste něco doplnit?

Já myslím, že asi ne 

Tak to bude všechno, tak moc děkuju 

Helena

věk: 35
stav: vdova, má přítele, 4 děti (nejmladší 12leté, nejstarší přes 30), 1 vnučka
vzdělání: vyučena
v současnosti pracuje doma, podniká jako finanční poradce
bydliště: severomoravský kraj

10.9.2010 9:00
Rozhovor s paní Helenou se uskutečnil prostřednictvím aplikace Skype. Šlo jen o telefonický 
hovor vzhledem k technickým potížím. 
Podle toho, co o sobě paní Helena prozradila a podle fotografie, se jedná o ženu plnoštíhlé 
postavy s delšími vlasy po ramena.
Paní Helena před devíti lety onemocněla rakovinou prsu, ve svých 43 letech. Prodělala operaci, 
při které jí odebrali s nádorem jen část prsa, a následné ozařování. 
Rozhovor s paní Helenou byl delší, než ostatní. Ona sama na sebe v závěru prozradila, že je 
velmi upovídaná a že by si se mnou ještě dokázala povídat velmi dlouho. Mluvila velmi rychle, v 
řeči byl znát moravský dialekt. Na otázky odpovídala velmi bezprostředně, ani na počátku 
rozhovoru na mě nepůsobila nesměle, ba naopak. Používala řadu „svých“ slov jako např. 
lidičkové. 
Působila na mě jako velmi srdečná a přímá paní, řekla bych „velkosrdcatá“. Optimismus a 
energie z ní přímo čišely. 

Na začátku rozhovoru jsem se ujistila o tom, že paní Helena četla informovaný souhlas, který 
jsem ji předem zaslala e-mailem a zda s ním souhlasí, zda souhlasí s nahráváním rozhovoru. 
Stejně jako před ostatními rozhovory jsem zdůraznila, že je důležité, aby neříkala nic, co jí bude 
nepříjemné. 

Takže vlastně, ten rozhovor je o tom, jak vám pomáhal internet ve zvládání vaší nemoci…

První otázka je, když jste se setkala s diagnózou té rakoviny u někoho, kdo všechno, nebo co 
všechno vám pomohlo?

No tak já jsem to v podstatě zjistila sama, já jsem na to přišla sama, já jsem si našla bulku při 
sprchování. A v podstatě nejvíc mi pomohla kámoška, protože od rodiny jsem byla hodně daleko, 
30 km, já jsem bydlela na dědině a vlastně maminku a ty starší dcery jsem měla ve městě, což je 



z té naší dědiny 30 kiláků, takže docela daleko. No a tak v podstatě díky té kamarádce jsem se 
držela nad vodou, hodně mi pomohla. A samozřejmě maminka mě potom průběžně taky 
pomáhala, už jenom to, že jsem se tam vždycky mohla stavit a odpočinout si, protože to byla 
šílená anabáze s tou moji léčbou, takže tam to bylo hodně zajímavé.

Hrál v tom nějakou roli internet takhle ze začátku už?

Internet ne, ne. U mě vůbec ne ze začátku internet. Já když jsem v podstatě onemocněla, ta já 
jsem neměla dokonce ani mobilní telefon nic, jenom pevnou linku. Takže vlastně díky té pevné 
lince jsem byla ve spojení s maminkou a vlastně s dětma. Tam vlastně jediná ta komunikace v 
podstatě s rodinou procházela přes telefon a já jsem spíš měla tendenci je moc s tím nezatěžovat.

Očekávala jste pomoc někde, odkud nepřišla?

V žádném případě, já jsem člověk, který je zvyklý na to, že co si sám neudělá, to nemá. Takže já 
jsem nečekala pomoc od nikoho, já jsem prostě šla k doktorovi, to byla moje první cesta, jakmile 
jsem zjistila, že se něco děje. A mě bylo jasné prostě okamžitě, když jsem si nahmátla tu bulku, 
tak mě bylo okamžitě jasné, že je to rakovina. I když mě to doktor vymlouval, ale prostě já jsem 
to věděla.

Aha.

Možná nějaká intuice, nebo něco takového, i moje dcera, ta nejmladší je takový docela senzibilní 
človíček, tak ta to docela hodně odnesla, ta měla tenkrát tři roky, psychicky hodně na tom byla 
špatně, protože já jak jsem byla těch 14 dní v té nemocnici, tak ona vlastně poprvé byla beze mě, 
tak to byl horor pro ni. Když vám řeknu, že jsem přišla z nemocnice a zjistila jsem, že jí 
vypadávají vlasy. Ona tak to psychicky nesla, že jí vypadávaly vlasy dřív, než mě po 
chemoterapii. 

Aha… No, když se vrátíme k tomu internetu, jakých možností komunikace na internetu využíváte?

Všechno, co se dá, e-maily, skype, ICQ, prostě veškerou komunikaci, která je dostupjná, 
všechno, co můžu, to využívám. S lidičkami, facebook, na netlooku jsem, i když teda ten netlook 
využívám spíš na zábavu  než na nějaké… Přes facebook jsem spojená s některýma z osudů, 
takže tam se hodně setkáváme.

Jo jo jo. A jakou z těchhle možností máte nejradši? Kdybyste to měla seřadit, jak nejradši
komunikujete ve spojení s tou nemocí?

Tak spíš přes ten facebook, nebo… protože tam… já jsem v podstatě ze začátku, když jsem se 
dostala k internetu, když jsme pořídili první počítač, tak to bylo rok a půl po tom, co jsem 
onemocněla. Tak jsem si teda zařídila internet tenkrát přes mobilní telefon, to si nikdo nedovede 
představit, to bylo nějakých 128kb/64 kb, tak nějak ty přenosy. To jsem komunikovala přes ty 
chaty a podobné, lidé.cz, ty chatovací místnosti a tohle to. A tam jsem se seznámila s hodně 
lidičkami, jakože s nemocnýma i zdravýma a s těma nejoblíbenějšíma, s těma si dodneška 
dopisuju a dokonce s některýma jsem se i setkala. Takže to byl začátek internetu, kde vlastně 
jsem já v podstatě začala komunikovat s lidičkami a vlastně i o té nemoci a tak. Takže tam byl 
nějaký ten začátek a teď to mílovými kroky všechno postupuje, takže jsem potom spíš s těma 
mýma oblíbenýma komunikovala přes ten skype, přes ICQ, no prostě, co bylo nejdřív dostupné, 
tak prostě tak, jak se vyvíjel internet, tak jsem se vyvíjela i já. Ještě, že jsem měla čas na to to 
nějakým způsobem… že to nebylo všechno naráz, že jsem se to mohla učit postupně.



My jsme se vlastně seznámily přes ty osudy.cz, tam jsem vás našla…Co vás jako první napadne, 
když se řekne osudy.cz?

Jasně, tam jsem zaregistrovaná taky, tam mám napsaný i kousek toho mého příběhu. A teď mají 
taky trošku nový portál, mají to rozšířené, ten administrátor je opravdu super človíček, taky si 
prošel chorobou, vlastně v podstatě všichni, co jsme si prošli tou chorobou, tak jsme tam 
zaregistrovaní. Akorát já nemám moc čas tam chodit, ale občas tam nahlídnu.

Znáte nějaký jiný stránky s podobným zaměřením?

Bumbarisparis, nebo jak se to jmenuje, tam to je ještě takový portálek, to zase človíček jeden, má 
tak nějak kolem 30 let, ten si prošel taky nějakou rakovinou, a on vlastně založil tady tento 
portál. A pak mám ještě svoje stránky, tam v podstatě mám jak když rozepsanej víceméně ten 
můj příběh, zbytek vlastně tam není ještě, protože ho tady dopisuju a hodlám z toho udělat 
knížku.

Tak to ván budu držet palce. 

Tak jak to tak Ivanka měla, jak napsala tu knížku…

A na těch stránkách bumbaris jste taky zaregistrovaná? 

Určitě jo, ale tak nějak sporadicky tam kouknu, protože jsem absolutně hyperaktivní člověk, to 
mě zachránilo teda život. Já v podstatě pracuju přes internet, sem tam když se mi podaří a stíhám, 
tak i písnu do nějakých novin internetových, nebo sem tam napíšu článek do místních novin, do 
deníku, tam mají rubriku, kde můžou i obyčejní lidé psát svoje názory a články atd. Takže tam 
občas. No ale teď docela dost makám, děti mi pořád zabírají dost času, takže totálně nestíhám 
nic.

No a teď kdybychom měli mluvit o nějakých z těch stránkách, budete chtít spíš mluvit a osudech, 
nebo o bumbaris? Jaký třeba víc navštěvujete?

No tak víc jsem byla na těch osudech.

Tak asi budeme mluvit radši o těch osudech. Jak jste se o nich dozvěděla, o těch stránkách?

No, to kdybych já si vzpomněla, ale já mám takový dojem, jestli mě to Ivanka nějak neřekla, 
nebo nenapsala, protože… je to možné, že jsem se k tomu nějak takhle dostala. Takže tak nějak a 
vlastně jsem tam potom napsala ten svůj příběh a my jsme vlastně byli s v tom deníku s Ivankou 
a vlastně tak nějak jsme se k sobě dostaly a začaly jsme si hodně dopisovat. Takže my jsme se 
pak celkem přes ten internet… Byl nějaký portál, peprnet, tam jsme se hodně setkávali, tam jsme 
si hodně psávaly a teďka vlastně zase jsme se přestěhovaly na ten facebook a komunikujem přes 
facebook. A taky nahlížím na ty její stránky, ona úžasně píše, to je prostě zlatíčko moje. 
Inspirace a můj človíček, který prostě mě, kdykoli je mi hodně zle, tak si vzpomenu vždycky na 
ní a postavím se na nohy, protože to je úžasná ženská.

Když se vrátíme k těm osudům, jaký byl váš hlavní impuls pro registraci tam a co vás na těch 
stránkách oslovilo?

Tak v podstatě vlastně, tam se vlastně dalo i třeba, když potřeboval člověk něco vědět, tak si 
vlastně mohl napsat nějakou tu otázku a tam mám dojem, že byli k dispozici nějací doktoři, kteří 
zodpovídali ty otázky. Potom vlastně jsem tam napsala ten svůj příběh a dalo se tam potkat s 
vícero lidma, nebo přečíst si i víc těch příběhů, takže vlastně člověk věděl, že v tom není 



takříkajíc sám a vlastně teoreticky jsme se mohli navzájem i podpořit i třeba tím, že jsme tam 
napsali ten svůj příběh, nebo případně i třeba spolu nějak začali komunikovat. Takže je to podle 
mě velmi bohulibá činnost ty osudy.cz.

Takže vlastně vás tam zaujalo všechno, dá se říct.

Určitě, určitě. A jako hlavně pro ty lidičky, kteří vlastně zrovna onemocní a teď vlastně neví 
hned okamžitě na koho se obrátit, nebo co, nebo jak, protože to je tak strašně interní citová 
záležitost, že v ten první moment je ten člověk zaskočený tou nemocí a vůbec vším kolem toho, 
že vlastně tohle to skutečně těm lidičkám strašně pomůže, když aspoň ví, kam se obrátit, kam 
klepnout, na který ten portálek se můžou jakože třeba podívat a zjistit, zeptat, přečíst atd., atd. I 
to povzbuzení tam je a pan Administrátor je úžasný člověk, on dělá i různé setkání s těma 
lidičkami, já jsem bohužel teda neměla ještě možnost na žádném tom setkání být, ale doufám, že 
teda se mi to podaří, protože opravdu jako to je fakt výborná věc, protože skutečně, ten začátek té 
nemoci, to je šílené, šílené, to je něco šíleného. Ten, kdo to nezažil, ten si to nedovede představit. 
Úplně se vám převrátí život o 360 stupňů, ne o 180, ale o 360.

Jestli si vzpomenete, jaký jste měla očekávání, když jste na ty stránky poprvé šla?

Já jsem, v podstatě pro mě očekávání… já do všeho skáču rovnýma nohama. Ne, že bych nic 
nečekala, ale věděla jsem, že když tam půjdu, tak prostě něco mi to dá. Očekávání ani ne, já jsem 
prostě to věděla, že tam bude pro mě nějaká pozitivní energie, že odsud vyplyne, protože 
opravdu, někdy když tam četl člověk ty osudy, já jsem říkala, že ta moje rakovina prsu, že proti 
tomu byla jako úplně sranda. A tak skutečně záleží na tom, jak se k tomu člověk postaví. A 
prostě nejhorší… jak bych to řekla, nejhorší je mít strach, když máte strach, tak ten strach zabíjí, 
nic jiného vás nezabíjí, než ten strach. A to když máte nějakou podporu a vidíte, že někdo se tím 
zabývá, stará se o to a vlastně si prošel něčím podobným, ne-li tím samým, ne-li horším, tak je to 
vlastně pro toho onemocněvšího člověka úžasná podpora.

Takže vlastně to je pro lidi asi ten nejdůležitější důvod, proč tam chodí…

Určitě asi jo. Já teda tam nahlížím z toho důvodu, že tam najdu ty lidičky případně i třeba si 
písnu s panem Administrátorem, nebo prostě když náhodou potřebuju zjistit, vědět, nebo cokoliv, 
co se toho týče, takže můžou se tam vlastně ty lidičky obrátit s tím, že se dozvím nějaký třeba 
postup, nebo na koho se s určitou věcí obrátit, nebo třeba psychologa, nebo cokoliv, je to 
výborná věc, opravdu ano.

No a jako jste se cítila, když jste četla  příspěvky ostatních? Jaký to pro vás bylo?

Tak já jsem to obrečela, všechno jsem obrečela skutečně a dodneška. Na toto jsem já strašně 
citlivá a prostě hrozně s těma lidma cítím, protože vím, jak to je, ty pocity a to, už to znám, já 
jsem si to všechno prostě prošla, všechno jsem si vyzkoušela, prošla, protrpěla, probrečela , ale 
takže vždycky mě to rozbrečí. A snažím se teda, když to jde, tak se snažím něco na povzbuzení 
tam vždycky napsat.

No a jaký jste měla pocity, když jste tam vlastně mohla napsat ten svůj příběh?

Bylo to úžasné, protože jsem věděla, že si to může kdokoli přečíst, kdo to potřebuje a prostě, že 
mu to třeba pomůže nějakým způsobem překonat ten nejhorší začátek. Protože pocity jsme měli 
všichni dalo by se říct stejné, někdo třeba i horší, někdo prostě… protože já třeba nejsem z těch 
lidí, kteří prostě když zjistí problém, tak přemýšlí, jak z toho utéct, někteří to neustojí, někteří to 
řeší radikálním řezem takzvaně a to není dobré, to je strach, to je právě ten strach a to je hrozné. 
Já když jsem šla k doktorovi, tak ten mi řekl: co blázníte ženská, to je teprve začátek, to je teprve 



začátek života, uvědomte si, že teď nastane ten pravý frmol, my víme o co jde, my víme, co je ve 
věci a my se do toho pustíme, rovnýma nohama do toho skočíme a začneme to léčit. Bude to pro 
vás boj, ale když z něho vyjdete vítězně, nebo jakýmkoli způsobem, když vám prodloužíme 
život, tak to bude prostě úžasná věc. A taky jo.

Hm. Tak já se teď zeptám, navštěvujete v současné době osudy.cz?

Byla jsem tam nedávno, je to možná tak týden, nebo tak nějak, když mě přišlo, protože já mám 
upozornění na mail na různé věci, takže když se něco tam děje, tak mi to dojde na mail. A 
jakmile mi něco takového přijde, tak já hned jdu a otevřu osudy a špízuju, co je nového  Takže 
byla jsem tam. Myslím minulý týden jsem tam byla nahlédnout a přečetla jsem pár nějakých těch 
příběhů zase a viděla jsem, že opravdu ty lidičky se snaží ty ostatní taky povzbudit tím příběhem 
na konci, každý prostě napíše takovou nějakou tu povzbuzující větu. Takže je to bezvadné.

Takže vlastně tam chodíte tak často, jak vám chodí to upozornění…

Jo, jo. Protože momentálně nemám až nějakou tu pravidelnost takovou v sobě nabudovanou, že 
bych tam chodila třeba pravidelně jednou za týden, to teda bohužel jsem na tohle hrozný lajdák. 
Ale já jsem teda dost vytížená pracovně, takže když ta chvilečka je nebo když mě dojde ta 
zprávička na toho maila, tak tam se snažim vletět a prostě projít to. Aspoň tam půl hodinky třeba 
strávit a projít, co tam je třeba nového, kdo tam co písnul, nebo aspoň tak.

To je třeba jednou za 14 dní, jednou za měsíc?

No spíš tak jednou za měsíc, no, když to vyjde dobře.

Jak často jste navštěvovala osudy.cz v době tý léčby, nebo když to bylo pro vás aktulní?

No navštěvovala jsem, ale možná tak třeba dvakrát do týdne. Jednu chvilku tam vznikla vlastně i 
ta organizace nějaká, tak pan Administrátor oslovil nás všechny, co jsme na ty osudy chodili, že 
prostě se zorganizovali, jenomže já jsem to tenkrát nějak zasklila, tam se měl posílat nějaký ten 
příspěvek, já jsem to tenkrát nějak propásla, protože jsem měla ještě jinačí starosti, tak budu 
muset se tam s ním spojit a přihlásit se tam, ať máme… ať je nějaká ta podpora, ať se to trošku 
hýbe, ať nějaký… Že bych se tam zaregistrovala taky, aby bylo trošku víc přehledů, protože tam 
on se snaží různé ty akce vymýšlet a tak, takže dělá hodně pro ty lidi, dělá to pro lidi, dělá to i 
pro sebe, protože v podstatě, když děláte něco pro druhé, tak vlastně pro vás je to prostě úžasný 
náboj. Člověk má takový velice dobrý pocit.

Takže se chcete stát členkou toho sdružení, těch osudů…

Ano, jasně, jasně. 

Vy jste říkala, že teda píšete i čtete ty příběhy, kdybyste měla rozdělit celkový čas na ten, který 
strávíte čtením a na ten, který psaním, jak by to vypadalo?

Tak teďka hodně čtu a snažím se každý den napsat aspoň deset vět až jednu stránku  v té moji 
knize. Takže spíš pracuju na té knize a hodně čtu. I motivační literaturu a takové různé věci. V 
podstatě jsem zhltla jedním dechem tu knížku od Ivanky, to jsou takové věci, takové knížky, 
které mají přední místo na mé poličce u pracovního stolu. A nejen to, protože to je opravdu 
úžasná motivace pro všechny, skutečně všichni lidé by si měli přečíst tu její knížku, protože to je 
něco úžasného. 

Jo. 



Tam vidíte jasně, jak vyloženě zdravý člověk kolik ztrácí zbytečného času blbostmi, když to 
řeknu slušně, že kdyby se každý tak snažil a takovým způsobem obul do toho svého snu, tak by 
ten svět byl úplně to nejkrásnější místo ve vesmíru 

Jo, jo, jo. 

Je to tak, že prostě normálně člověk je strašně pohodlný a přesto, že by chtěl všechno, nedostane 
to, protože není ochotný pro to nic udělat anebo velice málo. A obvykle se zasekne na nějaké 
první překážce, která se mu naskytne. Takže nezasekněte se, dotáhněte to do konce, tu seminárku 


Dobře  Budu se snažit.

Co dopřejete, to se stane, tak to je a já tomu věřím. Když myslíte negativně, tak se stane to 
negativní a když pozitivně, tak pozitivní. Někdy to chvilku trvá, někdy jsou tu překážky, hodně 
veliké, ale dají se překonat. Kdybychom to my dvě vzdaly, já a ta Ivanka, kdybychom se vzdaly a 
kdybychom se nechaly nějakou tou… strachem a nějakou tou beznadějí a něčím takovým, 
kdybychom se nechaly zdolat, tak bychom tady nebyly. Opravdu, věřte tomu. Mě držely hodně 
děti nad vodou, protože klukovi bylo devět a malý byly tři roky, tak já při té představě, kde by ty 
děcka skončily… Ono je to opravdu o tom, jak se k tomu člověk postaví a i když… to je právě o 
tom, že když se bojíte, bojíte, bojíte, přijdete pozdě. A vemte si, že ta Ivanka taky přišla pozdě. A 
přes to přese všechno to nevzdala a je tady. A to je důležité. Sice je zraněná opravdu jako že, tak 
je zraněná, jak málokterý člověk si dovede představit. Když můžete chodit a s prominutím 
normálně vyměšovat a podobně, tak by vás nedopadlo, že byste mohla dopadnout tak, jak třeba 
dopadla ona. 
Já prostě mám to tak, že mám jedno prso o nějaké 4-5 cm menší, než mám to levé. Měla jsem to 
na pravým, takže to pravé prso mám menší lehčí, ale prostě neřeším takovou situaci vůbec 
naprosto. Je to sice legrace, protože normálně vážím kolem 100 kg, protože jsem spíš jakože 
přibrala po té léčbě hodně a dělám so srandu, že když chci, abych měla obě prsa jakože stejné, 
tak si musím to pravé ještě vycpat, to je opravdu srandy kopec. Jsou u toho občas i takové 
legrácky  Musí to tak člověk brát, tak to je. Důležité, že žijem 

To jo  Když se vrátíme k těm příspěvkům, co píšete, co je nejčastěji obsahem, když reagujete na 
někoho příspěvek?

Tak spíš se snažím povzbudit každého a v podstatě podle toho, co vycítím z toho článku 
napsaného. Někdy se stane, že třeba ten článek jenom přečtu a nereaguju. Protože vím, už jenom 
podle toho, jak ten člověk to napsal, že se dokáže udržet, že je dost silný na to, aby to zvládl. A 
pak jsou zase lidi, na které musíte prostě reagovat, protože skutečně cítíte z těch napsaných slov, 
že je třeba zoufalý, nebo že si neví rady, nebo že je sice šťasný, že může něco napsat, ale že to je 
tak všechno, že mu to sice trošku pomůže, ale že by potřeboval víc, takže tam třeba písnu nějaké 
povzbuzení, ale je to prostě individuální. Je to individuální a říkám to tak, že prostě žádný z nás 
nevíme, kolik máme vyměřeného času, ale to nemůžem prostě ovlivnit, ale můžem ovlivnit to, 
jak můžeme žít. To je důležité, to už záleží na nás. Každý z nás má určitě kostlivce ve skříni, 
kterých se třeba potřebuje zbavit a tak ještě když se třeba musí potýkat s tou nemocí, tak to 
skutečně není sranda.

O čem nejraději čtete na internetu ve spojení s tou nemocí?

No v podstatě všechno, na co natrefím a snažím se na ty moje webovky co mám, tak už si hodně 
lidí tam zvyklo chodit, protože já se snažím různé třeba články stahuju na ty moje webovky a tam 
je publikuju, samozřejmě vždycky tam napíšu, kde jsem to našla atd. A oni už si hodně lidí 



zvyklo na to, že když potřebujou konkrétně něco třeba najít, tak nemusí moc vyhledávat, stačí 
když jsou ke mně a že tam to většinou najdou.

Tak to je fajn, to vás určitě těší.

No určitě, já jsem ráda, že mi tam chodí hodně lidiček. Občas teda je taky zanedbávám, to se 
přiznám.

A jaký byl váš důvod pro založení vašich stránek?

No protože vlastně jsem spíš chtěla psát tady o těchto věcech i jako z vlastní zkušenosti, což jsem 
teda udělala, ale zas nemůžete pořád dokola… Já jsem měla původně jiné stránky, tam jsem 
začínala s těma věcma, i že jako takový deník jsem to měla. Jenže to bylo vlastně v době, kdy 
jsem v podstatě byla doma, když jsem nechodila do práce, nepracovala jsem, tak jsem se vlastně 
bavila víceméně tady tím psaním. A pak jsem začala pracovat, takže mě ten čas trošku sežrala ta 
práce. Takže když jsem předělávala a stahovala tady na ty nové stránky, tak jsem všechno z těch 
starých stran dala do archivku. Jenomže i ty nové stránky jsou hodně nedokonalé, tak hledám, 
kde bych mohla to předělat na jiný nějaký typ. Zatím teďka hledám místo, kam to dát, aby to 
prostě… Aby tam byl i ten archiv. Takže uvidíme, jak se mi to podaří. Zatím to nechávám tam, 
kde to je a uvidíme, co bude dál.

To budu držet palce, ať se daří. A vy jste vlastně napsala na ty osudy.cz taky ten svůj příběh, jaký 
byl váš důvod pro to to tam napsat?

Tak v podstatě vlastně aby ti lidi věděli, že v tom nejsou sami. To je prostě vždycky důležité, 
když si ty lidičci to můžou přečíst a ono to bylo i v novinách, kde bylo psáno i o těch osudech.cz. 
Takže ty lidičci nemocní, nebo i zdraví, kteří věděli o někom, kdo onemocněl a měli někoho v 
rodině, tak ho nasměrovali na ty osudy.cz. Takže to si myslim, že jako opravdu je fakt dobrá věc. 

Jo, jo, jo. Zkuste doplnit větu: Když se přihlašuji na stránky osudy.cz,  je to jako když…

Hm. Jako když… jdete třeba mezi kamarády dobré, mezi přátele.

Tak teď se zeptám, co jste konkrétně na internetu a na těch stránkách vyhledáváte  ve spojení s 
vaší nemocí, nebo jste vyhledávala? Zkuste všechno možné, cokoliv vás napadne.

No tak ze začátku spíš jakože víc informací, třeba o té moji nemoci konkrétně, co všechno 
obsahuje a to nejenom teda na osudech, to jsem jakmile se mi dostal internet do ruky už tenkrát, 
to jsem vyhledávala prostě, která stránka se mi otevřela tady o tom, tak jsem to studovala a 
ukládala si případně ty články nebo ty informace. 
Já jsem to dělala hlavně i z toho důvodu, že jsem vlastně se rozhodla tu knížku napsat, kterou 
teda píšu už osm let, protože pořád na to nějakým způsobem nebylo dost času, já jsem začala, víc 
jak polovinu knížky jsem napsala jakože brzy a teď vlastně pořád to zpracovávám, pořád se mi to 
nějak nelíbí atd. ještě dopisuju nějaký kapitoly, takže doufám, že se mi to do konce roku podaří 
nějak zvládnout. Takže hodně informací jsem potřebovala o této nemoci, o rakovině prsu, taky 
jsem se zajímala o léčbu, o ty přístroje, nebo když má ten člověk nějaký problém, co si člověk 
má připravit při tom vyšetření, při různých věcech. Pokud se mi podařilo najít něco na těch 
osudech, tak jsem byla ráda, protože jsem měla ušetřeno hodně práce.

Takže ty informace, ještě něco dalšího jste vyhledávala?



No hlavně ty informace. Občas jsem si přečetla nějaký ten příběh a zjišťovala jsem třeba nějaké 
ty akce, co se konají, jenomže bohužel jsem neměla možnosti takové, abych se jich zúčastnila. 
Ale věděla jsem, že jsou 

Ještě něco vás napadá, co jste vyhledávala?

Ani už ne 

A kdybyste to měla seřadit od toho nejdůležitějšího po to nejméně důležité, jak by to 
vypadalo?Co pro vás bylo nejdůležitější?

Takže příběhy, informace, akce 

Takže takhle za sebou?

Ano.

Co vás na internetu nejvíc posílilo?

Tak hodně to, že můžu komunikovat s lidičkami, prostě jakmile jsem se k tomu internetu dostala, 
tak vlastně jsem začala zkoušet, to prostě poznáváte postupně tak, jak děcko začíná prvníma 
krůčkama, tak vy vlastně taky začínáte na tom internetu těma krůčkama. Vy máte tu výhodu, že 
jste začínaly coby děti, u nás to bylo trošku horší  Já když jsem začínala s internetem, tak mi 
bylo 45, takže mám tam taky napsaný jeden článeček, že když jsem sedla k počítači, tak jsem na 
to hleděla, jak tele na nový vrata a nevěděla jsem, jak to mám zapnout. (paní Helena se 
rozpovídala o tom, jak poznávala internet a počítač, že ji pomáhal syn, lidé na internetu pomocí 
chatu, mailu, telefonu atd.) 
Jako na komunikaci, když si otevřete internet, tak zjistíte, že svět je vlastně maličká kulička, 
kdybyste natáhla ruce, tak si je všichni můžeme podat. Takže tak to beru  Protože fakt je ten, že 
já komunikuju i s lidma přes oceán. Je to fakt, že pro mě je internet když bych to přehnala, no 
možná droga 

Takže vás vlastně nejvíc posílila ta možnost tý komunikace…

Určitě, určitě.

Vzpomněla byste si, jaká poslední pozitivní věc se vám na těch stránkách stala?

Jejda… tak to teda nevim.

Nebo zkuste jako na internetu obecně ve spojení s tou nemocí…

No tak zásadní věc, že skutečně ty lidičci se dokážou jak třeba na těch osudech, tak i třeba na tom 
facebooku ztotožnit. Že se ti lidi nemocní, že se semknou k sobě. Že se v podstatě i takhle třeba 
na dálku dokáží podržet, to je fakt opravdu supr a když se podíváte třeba i na ten bumbarisparis, 
tak tam je to taky úžasné, tam se setkávají prostě i osobnosti, které třeba byly nemocné, nebo 
jsou nemocné rakovinou atd. A tam třeba přes ten bumbarisparis, tam je nějaká i podpora taky 
finanční, že třeba koupíte kšiltovku na hlavu za 250 a pomůžete tím někomu. Takhle, takže to je 
taky velice dobrá věc. A na těch osudech tam je to skutečně taky o té komunikaci a taky si 
myslim, že teda tohle to tam je taky bezvadné. Je to fakt prostě úžasný nástroj. Jenom se obávám, 
aby se někdy neotočil proti nám 



Snad to tak nedopadne Teď jste mi nahrála, mám tu otázku, jestli se vám na internetu někdy 
stalo něco negativního ve spojení s tou nemocí?

Ve spojení s rakovinou negativního naprosto nic, nevím, nepamatuju si, nemůžu říct. Spíš 
vždycky to bylo pozitivní stránka opravdu. To je totiž tak něco úžasného, když ty lidi se spojí, že 
se podrží vlastně navzájem, to je nádherná věc. A když se nemůžou podržet osobně, tak aspoň 
přes ten internet.

Je něco, co se vám v životě s tou nemocí nedostávalo a právě ty stránky bumbaris to napravily?

 Ve spojení s nemocí, čeho se mě nedostávalo, úplně klasická věc, peněz. 

Tak tam vám stránky nepomohly…

Víte proč, protože já jsem v podstatě onemocněla na rodičovské dovolené a to znamená, že 
holčička měla tři roky, do čtyř let jsem byla na mateřské. A navíc jsem pobírala, já jsem teda 
vdova, tak jsem pobírala vdovský důchod, sirotčí důchod na chlapce. A problém byl v tom, že 
řekněme na ozařování jsem musela jezdit do H., což je nějakých 43 km od nás a po tom 
ozařování je člověk tak strašně unavený, že vlastně já kdybych jela zpátky těch 43 km, tak bych 
někde skončila v příkopě… (Paní Helena popisovala, jak jí pomáhala maminka, že jí mezitím 
pohlídala dceru, a při cestě zpět si u ní mohla na chvíli odpočinout. A taky o tom, jak samostatný 
musel být její syn během léčby. A také s tím, že nebyla možnost dát na 6 týdnů dceru do školky 
na dopoledne, než si vyřídí ozařování, bylo by to tak pro ni daleko jednodušší, mohla by jezdit 
sanitkou. Kdyby jí to stát umožnil, přišla by o rodičovský příspěvek. A také o tom, že jí cestování 
do nemocnice stálo hodně peněz, zadlužila se a dodnes splácí dluh.)… A o tom v podstatě i 
hodně o těchto věcech já píšu tady v té knížce, protože skutečně možná třeba se někdo chytí za 
frňák. 

Takže s tím vám internet nedokázal pomoct…

S tímhle ne, naprosto ne, protože dítě mě internet nepohlídá. Nakonec si stejně musí člověk 
vždycky pomoct sám. Jako internet vám může pomoct v tom, že vám dá impuls, že vám ukáže tu 
cestu, že si můžete leccos najít, vyhledat, můžete se setkat s lidma, který vás psychicky podrží, 
na to je úplně úžasnej internet. Ale stejně v tom finále, když potřebujete, musíte, tak vždycky 
potřebujete vedle sebe někoho fyzicky, kdo vám pomůže. 
Já jsem měla tady naštěstí, to jsem měla opravdu veliké štěstí, že ta moje kamarádka mě teda 
opravdu strašně moc podržela v tomto i vlastně maminka to zvládla, protože ona tenkrát na tom 
byla tak, že chudina chodila o berlích a vůbec nemohla chodit a měla strašné bolesti. Takže ta, 
jak mohla, ta mi taky maximálně pomohla, aspoň tím, že jsem mohla se u ní stavit a že si pohrála 
s tou maličkou atd. No a děcka, když jsem byla v nemocnici, tak ty starší dcery přijely, pohlídaly, 
tři dny, čtyři dny, jak bylo potřeba, tak si vzaly třeba dovolenou, cokoliv. Takže to je důležité, 
důležité je, aby rodina při vás stála, případně přátelé při vás stáli. To je skutečně to největší plus, 
které takový nemocný člověk potřebuje. 

Je něco, co byste uvítala dalšího, co vám tam jako chybí?

Víte co, to vám teďka přesně neřeknu, protože já bych musela si znova ty osudy otevřít a 
prostudovat, abych zjistila, jestli by mě tam jako něco chybělo nebo nechybělo. To vám fakt teď 
neřeknu, já jsem tam byla naposledy před tím týdnem a dalo by se říct, že jsem to ani kompletně 
nestačila projít. Vím, že tam jsou nějaké novinky, že se to nějakým způsobem rozšířilo, ale stejně 
jsem zase skončila u těch příběhů, tam jsem se zdržela nejvíc. 



Zkuste si představit, v čem by byl váš život jiný, kdyby nebylo těch stránek?Jestli by to šlo nějak 
říct…

V čem by byl jiný… Určitě by byl jiný, samozřejmě. Jakmile se vám cokoli stane, co nečekáte, 
vždycky se vám ten život nějakým způsobem změní. Takže vy vlastně využíváte co můžete, co je 
dostupné pro vaše informace pro jakýkoliv způsob řekněme třeba i obživy, protože třeba já 
nemůžu dělat těžkou práci, tak jsem začala obchodovat přes internet.
Změnilo mi to život, prostě už mám tak trochu jiný náhled na ten život, prostě už si z různých 
věcí až tolik nedělám a snažím se prostě nějakým způsobem žít tak co nejlíp  Nejenom pro mě, 
ale i pro ostatní. Víc si toho života vážím, vím prostě co to je, když skutečně máte na kahánku a 
když nad váma ta kosa lítá a vy nevíte, kam máte uhnout první…

No a teď si zkuste představit, kdyby nebylo těch stránek osudy.cz, v čem by byl váš život jiný?

Musela bych se asi vytvořit  Skutečně to bylo od pana Administrátora vynikající nápad, 
protože opravdu hledala bych tak dlouho, jestli bych něco takového jako osudy.cz nenašla a 
pokud bych nenašla, tak bych musela, skutečně bych byla nucená něco takového začít dělat já 
sama. Takže opravdu je to fakt velice záslužná činnost.

Vy jste vlastně říkala, že jste si s někým psala i telefonovala i jste se s někým setkala… Vlastně 
díky tý nemoci přes internet, jaký to pro vás bylo?

Bylo to supr s tou Janou jsme se setkaly a dodneška jsme teda kamarádky, je to bezvadná ženská. 
A ona teda neměla jakože vyloženě rakovinu, ale v podstatě něco podobného a pořád nad ní 
takový Damoklův meč visí, protože má nějaké problémy s kolenem, které se jí rozpadá. A taky 
tam měla nějaký nádor, i když nebyl zhoubný, ale jako že u těchto věcí člověk nikdy neví, takže 
taky chodí na kontroly pořád atd. A to je bezvadní ženská, v podstatě je v invalidním důchodě, 
nemůže pracovat, tak dělá dekupáže, plete košíčky. Už se jí to daří i prodávat a dokonce vede i 
kroužek. Je velice vitální. Takže toto hodně se mi líbí, když někdo má takovou energii i přesto, 
že třeba nad váma pořád ten Damoklův meč visí. 

A jak pravidelně se vídáte, vídáte se nějak pravidelně?

No, nevídáme se až tak pravidelně, ale setkáváme se přes ten skype, takže se vídáme aspoň teda 
přes tu televizu 

Tak to jo. No teď bych se zeptala, kdybyste měla možnost navštěvovat svépomocnou skupinu, 
která by se scházela třeba jednou měsíčně, jednou týdně, uvítala byste to? A jaký byste viděla 
výhody a nevýhody ve srovnání s těmi stránkami?

Jako osobně se setkávat s těma lidičkami?

No, no, no.

No určitě to je výborná věc, protože mi třeba ve městě tady máme něco takového, ale přiznám se, 
že jsem akorát spolupracovala s jednou paní, pomáhala jsem ji trošku tady v tomto, ale s moc 
lidičkami jsem se nějak nestihla setkat. Pak tady je ještě jedna skupina, ta zase má… taky se 
můžou setkávat, ale navíc tam je pestrá , která tady těm děvčatům, co třeba měly rakovinu prsu 
nebo něco, tak tam můžete chodit na ty lymfodrenáže, na ty lymfomasáže, kde zaplatíte nějakou 
dobrovolnou částku, nebo když prostě nemáte, tak jdete zdarma. 
To jsou tady takové dvě organizace, ta jedna je vyloženě jenom přes ten mammahelp nebo něco 
takového, to je i v Praze, ale je to jenom přes ty prsa. Ta druhá organizace je všeobecná, tam je 
všechno.



A docházíte tam, byla jste tam někdy?

Teď už jsem tam strašně dlouho nebyla, akorát občas potkávám tu… ale ne moc, protože já jak 
pracuju doma přes ten internet, tak skutečně vyběhnu jen na poštu a nakoupit, teď hodně chodim 
pěšky a je to výborná věc, naštěstí se dá od nás všude pěšky dojít, tak je to supr. Takže občas ji 
třeba potkám někdy v supermarketu, teď si nevzpomenu, jak ona se jmenuje, ale když se 
podíváte na ty moje stránky, tak byste tam našla i kontakt a všechno jako na ní. Jo, schází se tady 
děvčata, schází se i všeobecně, i děvčata, co máme rakovinu, i ty, co mají cukrovku, takže 
všechno do kupy a hodně se dělají takové ty vánoční, předvánoční setkání. Kde se chodíme třeba 
pochlubit nějakým tím cukrovíčkem atd. Co všechno jako ty ženské umějí vytvořit atd. Je to 
bezvadné. A jsem pro. Je to důležité a to osobní setkání je hodně důležité.

Jaký byste viděla ty výhody a případně nevýhody, co by jste myslela?

Nevýhody, záleží na tom, jak to kdo bere, ale spíš si myslím, že výhodou je ta komunikace, že ty 
děvčata si můžou prostě povykládat, najdou si tam i lidičky, kteří jsou pro ně třeba nejbližší, se 
kterýma se třeba dokážou sžít daleko víc, než s ostatníma všeobecně. Takže ztama vychází 
úžasné přátelství mezi těma lidma. Opravdu to osobní přátelství je supr.
Stačí někdy, když se setkáte třeba jednou a už se prostě s někým seznámíte a s tím konkrétním 
člověkem už se setkáváte třeba pořád. Pokud jste z jednoho města a nemusíte dojíždět jak třeba 
my s tou kamarádkou do O. nebo tak, ono je to docela teď z ruky, já jsem bez auta momentálně, 
takže se tam ani nedostanu. A cestovat se mě autobusem, vlakem nechce  Takže to je docela 
dost náročný, ale takhle je to fakt bezvadné. Supr je, když třeba se můžete přes ten internet, 
pokud jste daleko… já mám třeba dceru v Anglii… takže přes toho skypa setkat. Jednou za rok 
sem přijedou a jinak se bavíme přes toho skypa.

Tak to je zase výhoda toho internetu.

Tak, přesně tak, přesně tak.

Uvítala byste možnost se scházet osobně z lidmi osudů? 

Docela jo, akorát, že prozatím jsem se ještě s nikým nesetkala. Takže budu muset zřejmě 
nahlídnout na nějakou tu akci, kterou tam pořádají a setkat se tam. Vlastně pan Administrátor 
dělá ta setkání toho vedení a celkově i toho sdružení, že se tam vlastně setkají všichni, je to třeba 
i na dva dny, i na víc, když to jde. Takže to je supr, to by brala určitě.

Teď se vrátím do tý doby tý nemoci: navštívila jste někdy v tý době psychologa, nebo psychiatra?

Naprosto ne. A velice mě to mrzí.

Mrzí vás to, takže byste uvítala tu možnost.

Určitě, určitě, je to velice dobrá věc, já jsem se s tím vyrovnávala převážně sama, i když ta rodina 
pomohla, nebo ta kamarádka, ale ten psycholog je velice důležitý a v podstatě já jsem ho 
vyhledala až několik let po té době. I to mě pomohlo hodně a hodně mě to pomohlo uvědomit si, 
že v podstatě jsou na tom lidi i hůř, než jsem já. A to nemusí mít ani rakovinu. Jsou na tom lidi i 
daleko hůř. Takže je to velmi dobrá věc. Skutečně, každý z těchto lidiček by měl zajít na každý 
pád k psychologovi.

Takže by měl být vlastně už nabídnut v nemocnici…



Určitě ano, určitě ano. Měla by v tom ta nemocnice s tím psychologem spolupracovat a skutečně 
ty lidičky k tomu psychologovi nějakým způsobem dopravit, i když oni v té první fázi se docela 
brání. Jako skutečně je potřeba to těm lidičkám vysvětlit. A taky je velice důležité, aby ten doktor 
s tím, člověkem mluvil na rovinu a všechno vysvětlil. Prostě ta dnešní doba je tak šíleně 
uspěchaná, že to, co se díváme na nějakou „růžovku“ (Ordinaci v růžové zahradě - pozn.) nebo 
na nějaké takové seriály z lékařského prostředí, tak se prostě musíte jenom zasmát, to je tak 
strašně bezvadný vtip. Jak jsou na vás tak strašně hodní a ono je to všechno úplně jinak, oni ty 
doktoři na to kolikrát nemají čas. To už musí být nějaký doktor, který skutečně má tu povahu k 
tomu, že s váma takovýmhle způsobem komunikuje. Jak já jsem třeba natrefila na toho doktora, 
který prostě se se mnou nepáral, nechodil kolem horké kaše, ne aby se mě nějakým způsobem 
nedotknul. Ne, normálně natvrdo: děvčico, neblázni, to je teprve začátek. Prostě rovinka a slušně 
a skutečně bylo na něm vidět, že s váma cítí. Takže takové lidi potřebujeme. Takové doktory. On 
jim stát docela podráží nohy, takže bohužel.

Takže tenhle lékař vám pomohl a ostatní doktoři? Co byste řekla o informacích a podpoře?

Já můžu říct, že jsem teda asi měla štěstí, že i ten pan doktor, co mě operoval, tak mě přesně do 
detailu řekl, co mě bude dělat, proč to budou dělat. Pokud prostě to půjde, tak mi to prso 
zachovají až úplně v krajním případě, že by to nešlo, tak o to prso přijdu. Já jsem spíš počítala s 
tím, že to prso mít nebudu, ale já jsem to neřešila, pro mě byl důležitý život. Ale fakt to bylo 
opravdu bezvadné. 
A potom přišel a řekl na rovinku: podívejte se paní M., je to tak, že skutečně to je zhoubný nádor, 
ale chytli jsme to včas, bylo to zapouzdřené, dá se s tím pracovat, dá se to léčit, tak prostě 
nevěšte hlavu, teď se soustřeďte, abyste se dostala z toho zásahu, protože ten byl teda opravdu 
šílený. Já jsem se s tím dlouho potýkala, než jsem šla na první chemoterapii, tak jsem šest týdnů 
jezdila do Z. na čištění té rány, nebyla to žádná sranda a ta maličká to absolvovala všechno se 
mnou. Takže je to opravdu velice zajímavé… Skutečně, když člověk natrefí tady na takové 
doktory, je to veliká výhra pro toho člověka, opravdu.

Byly pro vás informace z toho internetu v něčem jiný, než ty informace od těch doktorů?

Já jsem si to spojila dohromady, takže já jsem využila jak informací od toho lékaře, tak i 
informace přes internet a navíc mám teďka velice dobrou paní doktorku onkoložku, která 
jakoukoli informaci potřebuju, tak mě poradí, na koho se obrátit a nebo, když může, tak mi 
prostě řekne. Pomůže mi v tom, nebo třeba, když si nevím rady, kde bych třeba to vyhledala nebo 
něco, tak mi třeba i poradí, kde bych různé věci mohla vyhledat. Takže opravdu je to výborná 
věc, když ta komunikace s tím lékařem funguje a vůbec jako tak.

Hm… Jaký je váš názor na alternativní léčbu?

Alternativní léčba je výborná věc, ale je potřeba na to nahlížet opatrně, je skutečně důležité, aby 
ta spolupráce s tím tzv. klasickým doktorem tam byla. Ale nezavrhuju, v žádném případě 
nezavrhuju, mě v určitých věcech hodně pomohla. Co se týká homeopatie, tak tomu docela taky 
hodně věřím. Je to opravdu nenásilná forma léčby, i když třeba je vydržet trošku dýl, ale účinky 
jsou zase dlouhodobější.

Teď se zeptám, jak na to nyní zdravotně jste, jak se cítíte?

 Teď jsem na tom docela rozbitě, protože ono vlastně ta chemoterapie a to ozařování sice 
vyléčí ten důsledek, nebo jak bych řekla, spíš… vy se dostanete z té rakoviny, ale je tady ještě
hakl, protože v podstatě vyháníte jed jedem. A ten jed vám uničí ty špatné buňky, ale i dobré 
buňuky. Než ta obnova dostane znovu, tak to docela dost dlouho trvá. Já jsem už po té léčbě jsem 
mívala hodně problémy s bolestí zad, nohou, cév, už z dřívějška jsem měla křečové žíly, všechno 



se mi zhoršilo. Takže trvalo třeba další rok a půl, než se to trošičku zestabilizovalo. Ale většina 
věcí už mě zůstala, tzn. chemoterapie mě uspíšila… totálně mě zlikvidovala prostě zuby. Zuby 
mám už… ve svých 52 letech v podstatě kromě dvou zubů, tak mám protézy, jak spodní, tak 
vrchní. Tam už byly i nějaké rodové záležitosti, to se na tom taky podepsalo. Dál potom jsem 
získala předčasně a dost silnou artrózu, všech - velkých i menších kloubů. A zhoršil se mi 
revmatismus. Cukrovka a podobné věci, jedno ke druhému, to se vám skloubí dohromady, takže 
vy se v podstatě dostanete z jedné hrůzy a musíte čelit dalším. Třeba řekněme, ta artróza vás tak 
nepoloží, nebo i ta cukrovka, všechno, s tím se dá něco dělat, dieta, případně léky nebo cokoli. 
Ale zase vlastně vy, abyste se třeba… proto já, co se týká té alternativní léčby a té homeopatie, 
tak to skutečně nezavrhuju a co teda mě hodně drží nad vodou, tak bylinky a protože opravdu 
někdy skutečně musím brát hodně léků na bolest. Máte pořád bolesti, s tou artrózou problémy, 
záda, páteř… No, není to legrace, to co byste za jiných okolností jako zdravý člověk překonali 
daleko dřív, nebo poradili byste si s tím líp, navíc by se vám to objevilo o deset, o patnáct let 
později, tak mě se veškeré tyhle ty potíže uspíšily minimálně o deset let. Takže je to… Ale já 
jsem zas takový člověk, že se prostě tyhle věci snažím překonávat jakýmkoli způsobem, jsem 
rozhodně proti užívání jakýchkoli léků, takže vím, že skutečně když už vidím, že mě to natolik 
ničí, ta bolest, tak teprve si prostě vezmu nějaký lék. Snažím se to překonávat i těma bylinkami. 
Protože jsou bylinky, který vám zmírní i bolest atd. i ta homeopatika. Jde o to, aby prostě člověk 
neničil na sobě další prostě ty věci, protože pak si zničíte ještě i žaludek a třeba játra, ledviny, tak 
to už jsou některé věci naprosto nevratné a přitom to s rakovinou nesouvisí.
Hlavně optimismus léčí, to je důležité 

Teď bych se vás zeptala, co pro vás bylo v jednotlivých těch fázích tý nemoci těžký, kdybyste si 
měla vzpomenout, co pro vás bylo nejtěžší?A jestli vám s něčím z toho dokázal pomoct ten 
internet.

No, internet ani tak ne, prostě mě, když je zle, tak já se většinou z toho snažím vypsat. Prostě 
sednu a píšu, co mě napadne. Takže já si třeba otevřu ten internet a prostě píšu, píšu, píšu, píšu… 
Někdy z toho třeba vznikne nějaká povídka, nebo nějaké básničky, nebo prostě si zavzpomínám 
na dětství, anebo třeba píšu o té svoji nemoci. Že zkrátka dostane člověk ten impuls a nějaká 
prostě taková múza vás nakopne třeba a vypisujete se z toho zkrátka.

Takže vám to ten internet umožňuje, ale stejně tak můžete psát na papír…

No to můžu, ale pro mě je důležité, když si ta i někdo přečte.

Takže je u toho důležitá ta komunikace…

Tak, přesně, takže buď to hodim na svoje webovky, anebo třeba to písnu na facebook, anebo to 
písnu na idnes, teď jsem se tam zaregistrovala. Takže se chystám, že když něco písnu, tak to tam 
prostě budu jako publikovat. Jako vlastně na tom idnes si to může přečíst hodně lidí.

Tam vlastně chodí i zdraví hodně…

Tam chodí v podstatě všichni. Ivanka tam taky píše, takže tam občas na sebe mávnem  Já ji 
tam dám občas nějaký ten komentář, když to jde a když to nejde… teď jsem se tam kvůli tomu 
zaregistrovala, protože jinak jsem to vždycky musela přepisovat třeba na ten facebook a už to 
nevyznělo tak, jak pod tím článkem.

Co byste poradila někomu s takovým zdravotním problémem?

Já především každému radím jednu zásadní a důležitou věc, když mi někdo se zmíní, že má 
nějaké podezření, že s ním není něco v pořádku, tak jsem někdy až opravdu příšerně otravná, tak 



je ženu k doktorovi: běžte k doktorovi, důležité je vědět, nějaké domněnky a nějaké strachy vás 
nezachrání. Když vám skutečně něco je, tak se to dozvíte a můžete s tím něco dělat. A navíc máte 
tu možnost to zjistit ještě dřív, než to třeba propukne. To znamená, že ta prevence, ta je velice 
důležitá, vždycky je důležitá. Za komunistů, když jste řekla slovo rakovina, tak všichni strkali 
hlavu do písku, jak ti pštrosi: prosím tě, ticho, nemluv o tom. Tabu. Prostě rakovina byla tabu. A 
potom prostě to tak dopadalo, že třeba můj tatínek, kdyby to nebylo takové tabu a šel třeba k 
tomu doktorovi o půl roku dřív, tak tady byl dodneška. Bohužel. Ani ne do roka byl pod drnem. 
A vícero lidí, vícero… já jsem přišla asi o 4 příbuzné a všichni umřeli na rakovinu. Mám s tím 
teda skutečně bohaté zkušenosti a není to žádná sranda. Opravdu je důležité skutečně, tak jak za 
komunistů se dodržovaly ty jednoleté, nebo dvouleté preventivní prohlídky, jenomže bohužel 
nebyly až tak do důsledku, jak se to dá udělat dnes. Ale přes to přese všechno se ještě dalo na 
různé věci přijít. Takže i v tehdejší době si hodně lidí zachránilo život tím, že skutečně chodili 
pravidelně k doktorovi a nenechali to náhodě. Skutečně prevence, prevence, prevence, prevence. 
To je jediné, co na to můžu říct.

Je něco, co byste chtěla vzkázat administrátorovi stránek?

Panu Administrátorovi?

No.

No, takže teda opravdu za to, co dělá si ho strašně moc vážím a že jako je to fakt vynikající věc, 
opravdu vynikající věc to, co dělá. I když teda skutečně jsem neměla nějak prostě… šla jsem 
trošku jinou cestou. Ale občas jako nahlídnu, pořád osudy.cz sleduju. Opravdu vynikající věc.

Chtěla byste něco doplnit k rozhovoru, napadá vás ještě něco?

Nevim, já jsem strašně ukecaná ženská, já bych toho navykládala moc.

Tak myslíte, že už ne.

Já si myslím, že to zásadní jsme i možná řekli.

Dobře.

Jediné, co mě nejvíc jako skutečně vadilo, ne na té nemoci přímo, ale komunikace s úřady. To je 
prostě nejhorší, co jsem zažila opravdu negativní. Prostě mi nikdo… stát nemyslí na to, že by se 
mohla stát nějaká mimořádná věc a nejsou ochotni v tom nějakým způsobem pomoct. Nevím, jak 
je to teď, ale já když jsem před těma devíti lety onemocněla, tak skutečně… To je šílené. Někteří 
lidi by na úřadech neměli dělat. Asi tak.

Tak děkuju za rozhovor. 


Ivana

věk: 47
stav: rozvedená, 2 děti, 2 vnoučata
vzdělání: základní, 3 roky střední pedagogické
nyní v invalidním důchodu, pracovala ve skladu
bydliště: ústecký kraj
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Rozhovor s paní Ivanou proběhl u ní doma, setkání probíhalo u ní v pokoji. V místnosti s námi 
byly její tři kočky, které jsou jí pořád nablízku.
Paní Ivana prodělala rakovinu vnitřních orgánů, která začala být bohužel léčena až ve velmi 
pokročilém stádiu. Diagnostikována byla v roce 2000. Byla léčena několika operacemi, několika 
chemoterapiemi, absolvovala několik ozařování. Jako následek léčby a nedostatečné rehabilitace 
nyní nemůže vůbec hýbat nohami, je nepohyblivá. 
I přes tento děsivý osud se paní Ivana po celou dobu rozhovoru usmívala, když dopověděla, 
vždycky se doširoka usmála. Rozhovor plynul úplně sám, paní Ivana mi ochotně odpovídala na 
otázky. Odpovídala hodně rychle, málokdy mě nechala dopovědět otázku.
Internet jí, jak sama říká, zachránil. Umožnil ji kontaktovat řadu osob, díky čemu získala 
kolečkové křeslo a také lékaře, který byl ochotný a schopný ji voperovat stomii. Díky tomu se, 
jak říká, cítí zase jako člověk. Na internetu mimo to má také svoje webové stránky, kde se svěřila 
s svým příběhem, který byl letos vydán i knižně. Přispívá zde také svou poezií. 
Působila na mě jako paní, která ví o životě své, užívá si každou chvilku a dokáže si jich vážit.

Takže následující rozhovor tedy bude o tom, jak vám pomáhal a jak vám pomáhá internet ve 
zvládání vaší nemoci.

První moje otázka je, kdo všechno, nebo co všechno vám pomohlo, když jste se setkala s vaší 
diagnózou.

V momentě, kdy jsem onemocněla, tak mi prakticky nepomohlo nic, jenom lékaři. Tenkrát v 
podstatě nabyla možnost nějaký jiný pomoci. Psychicky rodina. A ti doktoři, když mě vlastně 
svým způsobem dostali na dno, což je ale u týhle nemoci vlastně to, co léčí. Nejdřív nás tak 
trošku podusit, zakopat a potom, buď si to tělo poradí, nebo si neporadí. Já měla kliku a hned to 
zaklepu  Jinak v tý době jsem neměla internet, takže tam… ani telefon. Ono už je to vlastně 
deset let.

A k internetu jste se dostala teda kdy?

K internetu jsem se dostala před pěti lety úplnou náhodou, když mi můj brácha přinesl stařičkej 
počítač, takovou tu obrovskou krabici ještě, co byly v továrnách. S obrovským monitorem. A dal 
mi ho jenom tak, abych si hrála hry. Já nevěděla, kde se to mačká. Nějaký restartovací tlačítko, to 
pro mě byla španělská vesnice. No a já jsem týden hrála žolíky, nebo co to tam bylo a pak mě to 
přestalo bavit a tak jsem si objednala internet a najednou z pětiletého ležení v jednom pokoji na 
jedný posteli, bez vozíku, bez ničeho, najednou jsem uviděla svět, což pro mě byl zázrak, to bylo 
bez debaty. Já jsem se nedostala ani za dveře pokoje, takže… A ono pět let ležet furt jenom na 
zádech a dívat se do zdi, nebo na televizi… to prostě byl úžas, úžasná, nádherná věc, přátelé a, no 
nádhera…

Co vás jako první napadne, když se řekne osudy.cz? A vy jste vlastně v té knížce psala o 
peprnetu?

Peprnet byl osud   Na osudy jsem se vůbec dostala, tam jsem se dostala úplně náhodou, ani 
nevim, kdo mi dal odkaz na osudy, že se tam shromažďují onkologicky nemocný lidi, ani nevim, 
jak sem se tam dostala. Asi nějak s mým šmejděním, protože můj první počin bylo totální 
zavirování toho počítače, to ať jsem klikala, kam se dalo, tak mi kiksnul a byl konec. Takže ten 
stařičkej počítač mi vydržel zhruba asi půl roku, možná. Až potom přišel notebook a to taky bylo 
shodou okolností a dobrých lidí, ale peprnet, to jsem tam taky šla někam na soutěž a že budu 
soutěžit a najednou jsem tam viděla titulek „peprnet“, kdo nepepří něco… Byla tam fotka Slávka 
Boury A já jsem ho měla ráda jako moderátora, ve snídani byl perfektní, pak bylo rande, vabank,
bydlení něco… Takže tuhle dvojici jeho s Markétou jsem měla ráda, takže mi to nedalo, klikla 



jsem a tam se mi otevřel peprnet. A tam byla jedna úžasná věc, my jsme tam byly jako redaktoři, 
my jsme měli každej svůj redakční stoleček, kde jsme psaly články a ty články šly do diskuzí, lidi 
nám je hodnotili, nebo prostě jsme jen tak pokecali. Takže to byla škola, to byla úžasná škola, 
nehledě na to, že tam byl šéfredaktorem, v tý době, Honza Krůta, známej textař v tý době přece a 
tak. A to jsem nevěděla, on tam psal vždycky pod přezdívkou Kebule a on mi psal vždycky, 
protože, když jsme napsali článek, tak se odesílal do redakce a redakce ho buď vzala, nebo ho 
zavrhla. A on mi vždycky v kratičkejch zprávách napsal: to jsi napsala blbě, oprav to. A prostě 
mi radil, takže on mi dal tu školu psací, co mám udělat, kde mám odkliknout, že mám udělat 
mezeru za čárkou, za tečkou. To jsem v tý době absolutně nevěděla, já jsem to ťukala, jak mě 
napadlo. Takže peprnet… Bez peprnetu by asi člověk taky nebyl… Tam mě to nutilo psát, aby ty 
kamarádky měly co číst druhej den ráno. takže škoda, že už neexistuje, došly finance a…
Tam jsem se svěřovala, co je a tam vlastně jsem napsala i poprvé, v jakým jsem stavu, co se se 
mnou děje, že mám sice rakovinu, ale že neházím flintu do žita. A tam jsem právě našla takový 
ty první přátele a je strašně hezký, že jsou dodneška. Že vlastně za celou tu dobu, že i za mnou 
jezdí domů.

Takže jste se s nima i sešla osobně?

No, ježiš, dokonce první návštěva, která za mnou byla, ještě, když jsem jakožto ležák bez vozíku, 
měla jenom ten internet, tak první, kdo za mnou přijel byl právě Slávek Boura s Markétou. Tohle 
mám od Markéty (ukazuje na křišťál na krku), to mě přivezla, já tenkrát, když mi to přivezla, tak 
jsem to dala hned mamince, protože ta na tom byla hůř jak já, tak jsem ji to pověsila na krk, teď 
to mám teda po ní. Vyhrála jsem tam nějakou soutěž a oni mi přijeli předat ceny. Takže to bylo 
pro mě: Slávek Boura, celebrita! A zjistila jsem, že to není celebrita, že to je normální kluk 
obyčejnej a praštěnej. Takže on je úžasnej, mi si píšem vlastně doteďka, jsme na skypu a jsme 
v kontaktu, byl i na křtu tý knížky, tak jsem ráda. No a pak za mnou jezdily holky, co jsem tam 
poznala. Některý jsou prostě úžasný. Hlavně, když se neozvu tři dny, tak mi hned volají, co se 
děje. 

Takže to pořád trvá ty přátelství?

Trvá, neříkám všechna, to se nedá… Ale takový to pravý přátelství, to když mi je ouvej a oni ta 
tak nějak vycítí a zavolají mi, tak tam jsou takový tři, čtyři…
Já byla i v P. několikrát. 

Za kamarádkou?

Za všema, to jsme měli ještě s peprnetem třikrát slezinu na Vánoce a po Vánocích. Jednou mě 
jmenovali královnou, to jsem dostala i korunu. A pak jsem byla na tom křtu, to tam byli i 
peprneťáci. To je škoda, po tom peprnetu se mi stýská. Tam to bylo takový… to byl první portál, 
kde jsem začala psát a kde jsem byla od samého začátku - i toho portálu, když on začal. On začal 
někdy v listopadu a já jsem tam vlastně se přihlásila v lednu a byla jsem tam až do samého 
konce, nehledě na to, že jsem pomáhala v redakci S.. My jsme tam vlastně pak zůstali úplně 
sami, takže já jsem vlastně měla pod sebou celou tu redakci, tak jsem psala články, opravovala, 
přijímala, odmítala. Vlastně jsem dělala to, co se dělalo mě předtím. Takže to je vlastně srdeční
záležitost. To je škoda. Je možný, že se někde něco objeví novýho, zatím je naděje, že jo. Začal 
nový portál Vanilka se to jmenovalo, to měl pod palcem právě Honzík Krůta, otevřel pro starší a 
pokročilé. Takže tam jsem začala zase… Ale ta Vanilka je trošičku jiným stylem, než jak mi si 
představujem. My mysleli, že bude pro lidi a dostala se tam politika a já tohle nemám ráda. To 
pro mě není oddychový portál. Takže zase z toho chudák Honza musel vycouvat, vycouval. Ale 
slíbil, že bude nějaký nový portál, takže zase budu někde jinde začínat, doufám. 

O tom už jste vlastně mluvila, že ani nevíte, jak jste se na ty osudy.cz dostala…



Nevim, nevim, asi zřejmě mi dal někdo… Někde jsem zadala rakovina a objevilo se mi nějaký… 
Ale faktem je, že už tam byly psaný příběhy, tak jsem vlastně jenom se přidala. Tam ty osudy, 
tam by to chtělo asi víc jako akcí, protože osudy pravda, oni shromažďují příběhy a je tam 
poradna, kde odpovídaj nemocným lidem, ale možná, že by to chtělo trošičku víc, možná 
reklamu, agitaci. Protože ať se zeptám kohokoli, tak o nich neví. Oni jsou tak trošku zastrčený, to 
víc se vidí konto bariéry, vozíčkáři, ale o těch osudech se moc neví. Myslím, že by měl být 
letáček v každý čekárně. Já vím, že lidi nejsou moc ochotný to roznášet, ale kdyby se oslovil 
nějakej sponzor. Nebo se opravdu obrátit na konto bariéry a oslovit je o spolupráci.

Jaké si myslíte, že mají lidé důvody pro členství na takových stránkách?

To je jednoduchý, jsou strašně sami. A ten, kdo nemá internet, tak toho teda lituju, protože, 
abych jenom koukala na televizi… A navíc potřebujem, on se nás v tom, nebo aspoň mě se v 
našem městě se mě nikdo neptá, jak mi je, co bych potřebovala, není. My spíš sháníme 
informace, oni nejsou, nikdo za náma nejde a neřekne: hele, ty máš nárok na tohle, ty bys 
mohla… hele, nechceš třeba spravit nohy, natáhnout, že bysme ti vyřídili doktora, takže to 
hledáme jenom na tom internetu a tady těch speciálních stránkách.

Takže hlavně ty informace…

Hlavně informace asi, asi informace, a takový to, že se tam najde někdo, kdo řekne: jo, holka, 
jseš dobrá, někdo, kdo pochválí. Protože je to hezký se chválit sám , ale není to ono. Takový to 
povzbuzení od druhejch. A pokud to mi překonáme, tak zase dát naději těm lidem. Aspoň takhle 
by to mělo fungovat.

To je hezký.

Z toho důvodu já píšu, protože chci, aby druhý viděli, že…

A z toho důvodu jste založila i ty svoje stránky?

No jasně, protože když já jsem onemocněla a někdo mi řekl: hele, ty máš rakovinu, a jdeš do Ch. 
na ozářky, tak jsem nevěděla vůbec, která bije a co mě čeká, jaký to bude, jestli to bolí a co je 
přístroj nade mnou a tohle. Nikde se to člověk nedočte a nedozví, takže z toho důvodu…

Takže lidé hledají informace…

A naději, naději dát druhým, každej nemocnej, ať je v jakýmkoli stádiu, tak by měl furt 
povzbuzovat ty, co jsou na tom hůř. Já si myslim aspoň 

Hm… Teď tady mám otázku, jak se cítíte, když ostatní reagují na vaše příspěvky, na ty vaše 
stránky, jaké to pro vás je?

Jé, no hřeje, hřeje to a hlavně, nutí mě to psát dál. Říkám si, že to má smysl vůbec, takový to 
moje čmárání, protože ne všechno je dokonalý, ne všechno umím, ale faktem je, že mě to potěší, 
je to takový, říkám si, třeba si ten druhej říká: hele, já se zabývám malichernostmi a tahle holka 
je ráda, když se ráno probudí. Proč bych ten život nevzal trošku jinak. Takže hlavně z toho 
důvodu. Já si dodneška myslim, že lidi mají sklopený hlavy, nekoukaj před sebe a neusmívaj se. 
Což je hrozná škoda. Koloběh facky, koloběh úsměvu. Ráno, když vylezu a seřvu trafikantku, že 
nemá cigarety, tak co můžu čekat. Že bude nabubřená a bude zlá na toho, kdo přijde za mnou. 
Ale když ji pochválim, že má hezkej úsměv...



Takže vy to vlastně předáváte dál.

Tak, já chci, aby byli všichni kolem mě usměvavý a aby nám bylo hezky, aby se netrápili a když, 
tak aby se to dalo vyřešit. Nestrkat hlavu do písku, všechno, všechno se dá řešit, i když se to 
někdy nezdá.

Jakých možností na internetu využíváte, jakých možných forem komunikace?

E-maily, skype, ICQ, i když to ICQ moc ne, facebook. To jsou takový ty čtyři základní, který 
mám. Ale řekla bych, že teďko ten facebook trošku vede. Je to hned, když tam napíšu reakci: je 
mi fajn a mějte se hezky, tak ta reakce je okamžitá. Kdežto když to pošlu e-mailem někomu a 
budu čekat týden, jestli mi odpoví, takže to je takový… Ten facebook určitě.

No a kdybyste měla tyhlety čtyři možnosti seřadit?

No, na kontakt jako takovej by byl skype, protože to si můžem hned zavolat, tak to asi skype. Ale 
já ho asi tak moc nevyužívám, já ho víceméně využívám spíš s dcerou, když se nám nechce 
volat, nebo když nemůže přijít. Ale jednička facebook, pak by byl skype, pak e-mail a ICQ až 
naposled, na co ICQ, když mám skype.

Navštěvujete v současné době ty osudy.cz?

No byla jsem tam zrovna nějak před týdnem, jsem se tam byla podívat, co je tam nového, ale zdá 
se mi to trošku stagnace tam, nevim…

To častěji navštěvujete ty svoje stránky, ne?

No, buď to, nebo… já šmejdim furt někde. Já strašně ráda čtu příběhy od jiných lidí, strašně ráda 
čtu blogy a i webový stránky, takový ty soukromý, který spíš člověku řeknou o tom druhým 
něco, než oficiální, ať je to blesk, aha. Nazdar. To si přečtu tak jako, abych se zasmála, kdo co o 
někom druhým říká. Ale spíš tak všeobecně šmejdim. Na ty osudy, říkám, ty by měly být 
trošku jinak. Protože faktem je, že když tam budu chodit každej den, tak tam každej den něco 
novýho nenajdu. To je škoda. Možná že by se to dalo udělat právě stylem, že by tam… Možná by 
bylo hezký, že by bylo něco jako peprnet. Že by tam ti lidi, který tam jsou, že by mohli den co 
den napsat zprávičku, jak se mají, jak se jim daří, co je nového v jejich životě. Něco trošku jako z 
facebooku. Taková… Něco, jako je přeci na tom bumbaris, tam jsou taky, že tam je vzkazník, 
nějak se to tam hýbá. Tady se to nedá, tam se buď musí napsat příběh… Chybí tam ještě jedna 
kolonka nějaká.

Teď tady mám otázku. Vy tedy píšete i čtete. Kdybyste měla rozdělit čas na dobu, kdy píšete a na 
dobu, kdy čtete, jak by to vypadalo?

Já píšu většinou reakci na něco, co jsem přečetla. Takže ono je to většinou asi půl na půl. Faktem 
je, že mám dny, kdy nenapíšu ani čárku. Napíšu pozdrav a tím to pro mě hasne. Ale pak mám 
zase dny, kdy ťukám a ťukám a ťukám a ťukám. Ono z toho třeba nic není, ale já se vyťukám. 
Takže si víc čtu, určitě víc čtu, než píšu. Teď momentálně po vyjití tý knížky jsem řekla pauza. 
Najednou jsem byla vypsaná a nenapadla mě kloudná věta. tak jsem říkala: přeci nebudu psát o 
lístečkách, jak padají ze stromu. Takže momentálně si čtu, teď stagnuju trošičku. Ale zrovna 
dneska jsem dostala dopis, e-mail od tý, co se mnou dělala knížku: Ivano, prosím tě, piš dál, 
potřebuju od tebe něco z minulosti. A já tam mám už načatý Stíny z minulosti, novou knížku. A 
to bude vlastně o mým životě od prvopočátku a co bylo vlastně do nemoci. Ta nemoc tam… 
možná tam bude zmíněná, a to bude ale jenom tak kratičký něco. Protože můj život, ta byl jako 
kolotoč, takže asi začnu psát teď zase. 



Aha, těšíte se na to?

No  Akorát nevim, kdy. Protože u mě je to těžký. Někdy se mi chce ťukat v noci, když je všude 
ticho a tma a malý světýlko. Já na to musim mít chuť. Protože já nepřemýšlím o tom psaní, já 
když si vezmu noťas na sebe, u mě je nevýhoda, protože já ho musím dát na sebe, jinak tady 
ťukám jak blbec jednou rukou. Tak jakmile si ho vezmu na sebe, tak mám, tadyhle se mi takhle 
zatmí a píšu a jedu a vzpomínky jenom jedou samy. A nečtu to, hlavně se nevracím a nečtu to po 
sobě. Tak, jak je to syrový, to pošlu Katce, ta mi to zreviduje. 

Co je nejčastějším obsahem vašich příspěvků?

Příroda. Miluju přírodu a myslim si, že se právě lidi málo dívaj kolem sebe. Že je nádherná a 
každej den je jinej. Takže určitě příroda a nebo zážitky, ale většinou to ani ne, protože já toho za 
prvý moc neprožiju, nebudu tam psát každej den, že jezdím na vozíku kolem domu, to nemá 
smysl, ale já těch cílů zas nemám tolik, ale teď bych chtěla trošku se rozepsat o příběhu z mého 
okolí, o narkomanech, takže. A tu mám rozepsanou, narkomanku, a to je ještě otázka, co z toho 
vyleze. Nevim, jestli to mám ukončit dobře nebo špatně. Protože narkomani jako takový 
nekončej dobře. Nevim, no, protože tam to není moc dobrý, teď do toho spadnul můj zeťák a je 
to špatný, takže vim o čem mluvim. I když ten příběh se týká někoho jiného, to je o kamarádce 
mý dcery a ta je dobrá. Ta dokonce se bude vdávat. Tam to dobře skončilo, nebo končí, zatím. 
Mladá holka. Ale musím to nějak prostě promyslet.

Tak to budu přát, ať se to daří, ať se to povede. I tamta knížka. 
Kdybyste se zamyslela nad tím, když píšete třeba na ty osudy, o té své nemoci, tak čeho se ty 
příspěvky týkají.

Spíš o narážkách, spíš narážím na problémy, co se týká sociálních věcí, co se týká pomoci nám 
ležícím, vozíčkářům. Spíš trošičku kriticky tady na ty stránky. Buď se snažím přiblížit tu situaci, 
která momentálně je aktuální, ať je to operace stomie, aby se lidi nebáli, nebo… to mě hrozně 
rozčiluje byrokracie, která je kolem toho. To je věc šílená, teď zrovna si vyjednávám příspěvek 
na auto a mám sto chutí to zabalit, protože když jsem tam volala minulý týden, tak mi řekli, už je 
to tam tři měsíce, že jsem osmistá v pořadí. To samý elektrický vozík, dostat elektrický vozík, to 
je šílený. Teď jsem byla… musím mít sedm vyšetření. Tak jsem je absolvovala, to poslední jsem 
si nechala, to nejblbější, naposled. A to je psycholožka. To jsem si měla nechat úplně první, 
protože jsem byla hodinu a půl u sestřičky, dávala mi klasickej IQ test, takový to, tady když má 
jeden proužek, tak druhej má kolečko. Hodinu a půl jsem se tam s tím piplala jak debil. Ty 
poslední, to už jsem tam odškrtávala co mě napadlo, protože už mě to nebavilo. Ani jsem se 
nedokázala v tom vedru soustředit. A když jsem to skončila, tak mi řekla: no vidíte, teď půjdete 
ještě k doktorce a tam budete taky hodinu a půl, ale paní doktorka má dovolenou, takže přijdete v 
září. Z normálně zdravých lidí udělají magory  Takže nejsmutnější je, že oni si vůbec 
neuvědomujou, jak nám utíká čas. A já jsem s tím začala v dubnu, za chvilku bude konec 
prázdnin a já jdu na to poslední vyšetření v září. Tzn. i kdyby mi ten vozík přiklepli, tak bude na 
podzim. Což je šílený. Prostě, když chce vozíčkář elektrický vozík, tak ať ho vyšetří alespoň 
během jednoho týdne. Ale to objednávání, k doktorce pro doporučení… to je něco šíleného. 

Takže se snažíte ostatním lidem radit co a jak?

Radit, co dělat, jak dělat, kam jet, na koho se obrátit. Hodně se na mě obrací třeba i s pomocí, 
kam se obrátit ohledně, ať jsou to finance, i když to ani tolik ne. Jako spíš třeba ty vozíky, tak se 
snažím odkázat, ať je to charita tady u nás, nebo když neví o těch pečovatelkách, co můžou, co 
nemůžou. Věci, který jsou na postel, já nevim, šlapadla na nohy, aby neskončili jako já. Já je 
nenatáhnu. Takovýhle ty rady, no, pokud někdo potřebuje, se snažim.



Zkuste doplnit větu, když se přihlašuji na stránky osudy.cz nebo peprnet, je to jako když…

Jako domů. Já všechno beru jako, tam jsem doma, sice je to svět, ale já chodim tam, kde se cítím 
jako doma, mezi svýma. Takže tam není co dodat. To je moje velká rodina.

To je hezký. 

Faktem je, že já nemůžu jinak, že já jsem ještě nebyla vedle v pokoji, já se tam nedostanu 
vozíkem. Tamhle se taky nedostanu. Do kuchyně se nedostanu…

Co konkrétně vyhledáváte na internetu ve spojením s vaší nemocí,

Informace, přátele, komunikuju s přáteli. Hledám si inspiraci, o čem budu psát, koukám, jak 
třeba jiný píšou, jejich styl, ono dá se říct všechno. I když nejvíc asi ty informace, co bych ještě 
mohla, kam bych ještě mohla. Protože si myslim, že tady bezbariérový byt udělat nemůžou. Ale 
já si myslim, že to je nesmysl, že už bych měla být soběstačnější. Ale faktem je, že to tady je 
památka. Že to správně neměla smět předělat. Ale město by mohlo udělat trochu ústupek, přece 
nejsem jediná. A mít třeba bezbariérový byty. Je fakt, že bych se rozmýšlela jít odsud… Můj sen 
je mít domeček, to jsou ty moje fantazie, sny, bez toho se nedá žít. Takovej ten hnací motor. Teď 
bych měla jet na koncert Karla Gotta do L., tak se těším. To je na den přesně 10 let od stanovení 
diagnózy.

Co vás nejvíc posílilo na internetu?

No ty lidi, to povzbuzení vůbec všech a přání... Takhle, asi to schválení mýho způsobu života. 
Jsem ráda, že jsem zvolila ten přístup jakej jsem zvolila, protože si myslim, že je ten správnej, 
optimistickej. Takže určitě takový to… ta pochvala od přátel, který mi řeknou: Tak se na to musí, 
děláš to dobře, nebo něco v tom smyslu. To mám ráda. 
Oni mi i posílají dárky, vědí, že mám ráda Karla Gotta. Jedna kamarádka z internetu mi teď 
poslala takový dva bloky, do kterých si lepila výstřižky z roku 70 nebo tak z Květů a časopisů, 
ten blok, oba, takhle silný, jsou polepený fotkami z tý doby.  Já se divím, že mi to dala, ona mi 
vlastně dala to svoje dětství, nebo takový to fanouškovství. A za druhý je to Kája na různých 
fotkách, který jsem v životě nikde neviděla. To si od něj nechám podepsat. Já mám už hodně -
podepsaný cédéčka a oni už mě znaj, jeden čas mi chodili furt domů desky a já nevěděla od 
koho. I na Vánoce mi někdo poslal Káju podepsaného: Ivaně srdečně Karel Gott a dodneška 
nevim, kdo. Jsou to miláčkové na internetu…

Co posledního pozitivního se vám díky internetu přihodilo?

Posledního pozitivního… No, tak to určitě budou ohlasy na ten křest. Mě chodí nádherný e-
maily. Zrovna nedávno vyšel článek ve Vozíčkáři, což mě moc potěšilo, protože pan P., to je 
osobnost. A psali jsme si, dělali jsme spolu rozhovor po mailu. Úžasnej pán, strašně, strašně 
hezky mi psal. A ohlasy na knížku jako takovou. Nedostala jsem jedinej negativní mail, všechny 
teda s poděkováním, že jsem silná ženská, že mi děkujou i za tom jak jsem jim ukázala, jak 
vlastně na tu nemoc vyzrát. Takže určitě tohle, teď momentálně. 

Hm… A naopak, něco negativního, stalo se vám?

Nesnáším vulgarity, hádky. Já jsem vždycky bal taková ta vrba doma, když se to okolo mě 
mlátilo, tak jsem potichu přemlouvala jednu stranu, ať se omluví a naopak. Proto třeba nesnáším 
takový ty diskuze, kde se nadává sprostě, a vulgarity vůbec, to jde mimo mě. Já se jim vyhýbám 
a pokud zabřednu do takovýhle diskuze, tak… Můj tatínek mě naučil diplomacii, říkal: hele, 



slušností nejvíc urazíš, nebo je dostaneš, vůbec tady ty. Takže já i v největším rozčílení píšu 
slušně, věcně, s argumentama. A dělám si z toho srandu. Nebo prostě uteču z tý diskuse.

Je něco, co se vám v životě s nemocí nedostávalo a internet to napravil?

Každopádně informace, přátelé, to je pořád to samý. Vůbec styk s okolím. Je to zvláštní, 
skamarádim se s lidma, který jsou z Prahy, z Moravy, ze Slovenska. A od tý doby nemám 
jedinou kamarádku… Mám minimum, spíš kamarádky mojí dcery. Ale je to fakt, no. Plno lidí z 
Prahy, ale tady v okolí, tady nikoho nemám. 

Takhle na dálku…

Takhle na dálku. Takže zas to samý, zase informace. Bez internetu bych neměla opravdu nic. 
Přes internet jsem si zařídila tu operaci a všechno. Což byl dar z nebes ta operace, kam se na to 
hrabe nějaký vozík. I když taky, bez internetu bych ani nevěděla, že na něj mám vůbec nárok. To 
je paradox, že tady prostě není terénní pracovnice, která by přišla za náma a řekla: hele, tak tohle 
je zadarmo, je to od VZP, na to máte nárok, já vám to vyřídím, oběhám vám doktorku, a to my 
nevíme, to nikdo neví. Pečovatelka mi poradí s minimem, ona sama neví, na co mám a nemám 
nárok. Možná pak ta charita, ale ta má zase práce dost… Stejně tak nepochopim, proč nabídnou 
onkologickou poradnu až po skončení léčby. Já jsem se o ní dozvěděla až takhle pozdě, ale aby ta 
poradna zafungovala v momentě, kdy mě doktor řekne, že mám rakovinu, to ne. To si myslim, že 
by tam taky měla být souběžnost…

Psychologa vám nenabídli?

Ne, mě to oznámili a pustili mě domů z nemocnice.

Je něco, co vám lidé v okolí neposkytli a lidé na internetu ano?

To je těžký, já když jsem onemocněla, tak jsem to neměla komu říct, nebo rodině řeknu, že jsem 
nemocná a co mě bolí, ale před nima to spíš člověka tají. Ty důsledky, úplně to vnitřní, to se 
vždycky před nejbližšíma utají. Spíš to řeknu cizímu než vlastním. Takže asi tak… Mě chyběl 
někdo, kdo by mi naslouchal. Oni by mě asi poslouchali, ale tím, že jsme se viděli den co den 
tenkrát, už mě znali a prožívali to se mnou, já jsem prostě potřebovala někoho, kdo by si takhle 
proti mně sed a já bych mlela, mlela, bylo by mi jedno, jestli si z toho něco vezme, nebo ne, jestli 
mě vůbec poslouchá, ale někoho, kdo by mě naslouchal. Ale no, to mě chybělo tenkrát, to mám 
díky internetu. 

Takže i s ohledem na ty blízké, že je člověk nechce trápit…

No, ona vlastně, když holka četla moji knížku, tak mi říkala: jé, to jsem nevěděla. Ale to samý 
nevim o nich, já bych chtěla tak trošku shrnout ty jejich pocity, já vlastně nevim, co oni v tý době 
prožívali, oni mi to nikdy neřekli. Asi měli strach a… ono se to pak špatně popisuje, ty jejich 
pocity. Ona mi vždycky říkala: ty jsi měla tak divný oči, tys měla takový rozteklý panenky a furt 
si nás posílala pryč, já prej jsem se tě až bála, mamčo. Zajímavý, no… A já si pamatuju, že jsem 
jim vynadala, že za mnou nechodí. Každej má ten svůj svět. Já byla pod práškama a mě to 
připadalo, že tam nikdo není a oni naopak, když přišli, tak já jsem si jich nevšímala, protože jsem 
byla pod práškama. To by byl úžasnej film, ale faktem je, že by musel být někdo přímo tam, zažít 
si tu onkologii, to ne, to by musel tam ležet tak 14 dní a poslouchat ty lidi, když se baví na 
kuřárně a když se baví u ozářek, to je zajímavý. Ono je zajímavý, že tam panuje krásnej černej 
českej humor. To je úžasný. Takový to rejpáníčko, já jsem vždycky říkala dětem, oni už se mě 
rostli, vždycky, když jsem se začala rozpadat, vždycky jsem si říkala, tak, co mi dneska odpadne. 
Kluk se ma mě kouknul a říká: Mami, já dneska nemám chemii, už jsme se taky doplňovali. 



Jinak určitě tenkrát v tý době jsem byla hrozně unavená a celej den jsem spala. Já jsem se vlastně 
probouzela, když kluk přišel ze školy. Takže jinak jsem tam byla sama a v zimě. Vozili mi akorát 
obědy, tenkrát jsem ani neměla pečovatelku. Tenkrát na ní asi nebylo, protože mi jsme žili jenom 
z těch dávek. Ale oni mi jí asi ani nenabídli, nabídli mi ty obědy, ale pečovatelku asi ne. Je fakt, 
že už je to deset let zpátky a tenkrát byl takovej člověk jako já odstrčenej do kouta a buď tam 
zemři, nebo se z toho dostaň, jak chceš. 

Ještě, že už to máte za sebou… Tak se vrátím zpátky k tomu internetu, co si myslíte, že internet 
nikdy nemůže poskytnout?

Objetí. Taky, neříkám že mi to nechybí. Faktem je, že bych třeba nechtěla chlapa do baráku, ale 
faktem taky je, že člověk je izolovanej doma. Ono je to hezký jo, že si píšem a vím, že je to 
míněný upřímně. Ale já nevim, není nad dotek ruky, jak já říkám. Ještě že mi sem choděj občas 
vnoučátka a tihle ti chlupáči. (kočky - pozn.)

Napadají vás nějaké zápory těch stránek, třeba těch osudů?

Právě právě… Já nevim, jestli oni pořádají nějaký sleziny, nějaká setkání. Ale určitě za prvý, já 
bych tam dala víc informovanosti ohledně průběhu léčby. A novinek, co je novýho, jestli je nová 
chemoterapie, jestli jsou jiný léky, to vůbec není na internetu. Tamhle si někde něco vynaleznou, 
nějakej ten profesor, že zjistili něco na nádor, nějakej lék, ale to jsou jen takový ty střípky z 
internetu, ale faktem je, že člověk, kterej půjde na tu chemoterapii, tak neví, co ho čeká. Jak to 
zabírá, jestli to má smysl, někdy to je jenom prodloužení života… Tak možná to, ale jinak ne. 
Jinak je to trošičku neosobní. Já vím, že se tam lidi málo znají, já nevim, já bych tam něco 
udělala, něco jako mezičlánek. Třeba je tam příběh starej deset let, tak aby se dalo na něj navázat, 
jak se tomu dotyčnýmu daří. Oslovit ho, udělat s ním rozhovor. Já vim, že tý práce asi tam je na 
tom spousta. Ale proč ne, proč neoslovit lidi, jak se jim daří, aby viděli, co jim nemoc dala, co 
jim vzala. Aby viděli ty druhý i ty, co tam občas přijdou…

Jak vás napadlo založit vlastní stránky?

Nutnost, nutnost se někde vypsat. Ty stránky takhle, ty mi nabídl kamarád, on dělá webový 
stránky a řekl mi: Ivčo, chceš udělat stránku, ty si tam budeš psát. Já jsem řekla, že jo. A dávala 
jsem tam to, co už jsem někde kdesi psala, tak jsem to tam jenom zkopírovala. Ale fakt je, že teď 
po tom křtu tý knížky, tak mi píšou lidi, hele Ivčo piš, nelenoš, koukej psát dál. Ale hlavně teda 
nutnost se svěřovat a aby to neskákalo z jednoho portálu na jinej. Prostě to mít v jednom takový 
to moje… moje domovina, moje mějsehezky. 

Máte nějakou zkušenost se skupinou nemocných?

Ne. Za prvý nevim, že by takováhle nějaká byla. Tady ve městě budou možná nějaký vozíčkáři, 
ale nevim vůbec o aktivitách To je ono, zase neinformovanost. Kdyby tady nějaká skupina byla, 
takjá se o ní nedozvím, nebo oni se o mě nedozví. Takže jedině… A jezdit někam do Prahy , 
další problém, jak se tam dostat. Tady ty malý města mají strašnou nevýhodu, tady se o ty 
vozíčkáře, nebo vůbec o ležáky nikdo nestará. Dokud člověk nezačne hulákat… Praha se zřejmě 
stará víc, Praha nebo ty větší města, tady se nechytáme. Tady pokud vim, tak nejsou ani stomici. 
Nejbližší jsou někde v Ú…

A uvítala byste tuhle možnost?

No jeje! 

A jaký by to mělo výhody přes tím internetem. Kdybyste to měla shrnout…



Dozvěděla bych se určitě novinky, věděla bych, oni by mi i poradili kam jet, kudy se jde dostat. 
Tady by šlo hlavně o ty informace, že bych se dozvěděla, co mám dělat když… a navíc lidi, jak 
říkám. To objetí: nazdar, pojď, jdeme na kafe, zajedeme do…, dva vozičkáři pěkně. Desítkou by 
si to mastili na náměstí do cukrárny, což by bylo úžasný. Já jsem tady ještě nepotkala vozíčkáře u 
nás. A jsou tady, určitě tady jezdí, ale ještě jsem ho nepotkala. A proč asi, teď nám město zamítlo 
bezbariérový chodníky, že na to nejsou peníze… Měli by si vyzkoušet jezdit týden na vozíku a 
ne jako to dělají celebrity, že si na chvíli sednou a hned slezou, ale aby si jezdili i na záchod. 
Možná, že by pak dostali rozum… (paní Ivana se rozpovídala o diskriminaci vozíčkářů státními 
úředníky.)

Přemýšlela jste někdy o návštěvě psychologa?

Tak já to teď absolvuju kvůli tomu vozíku, ale soukromě asi ne. Ale nebyla bych proti. 

A nebylo vám tedy nabídnuto…

Ne ne ne, vůbec. I teď s tím vozíkem jsem si to oběhávala sama, to jsem taky nevěděla a nikdo 
mi to neřek. To je právě ono, že mi to nikdo neřekl. Ale já si myslím, že psycholog je na místě v 
momentě, kdy se dozvíme tuhle nemoc. Tam by měl být v nemocnici, přímo u doktora. Říct: 
chcete si popovídat o tom… Možná, že by to ty lidi odmítli, protože takový ten prvopočáteční 
šok je takovej, že… To se nedá popsat… člověk spíš nepřemýšlí. Ale určitě bych před ozářkama 
a před vlastní léčbou doporučila návštěvu psychologa. 

Hm… Aspoň kvůli těm informacím…

Určitě, určitě. A vůbec, ne každej se smíří s tím, že to musí říct rodině. To je takovej ten 
prvopočátek přemýšlet: jak já jim to řeknu. Takže asi by měl přijít do rodiny ten psycholog. Přijít 
tam, sednout si s celou tou rodinou, pokud nějaká je a promluvit si. Ale to neexistuje snad ani 
nikde…

Co byste řekla o podpoře a o informacích od lékařů?

Gynekolog ten mi to oznámil, poplácal mě po rameni a popřál mi štěstí. Zdravotníci si mě 
nevšímali. Jedinou podporu, kterou jsem dostala, tak ta byla, když jsem byla v Ch. a chtěla jsem 
si zakouřit, tak jsem dostala dovolení kouřit na pokoji, já ani nevim, kdo mi to dovolil, asi jak 
jsem byla pod těma práškama vším. Tak vim jenom, že jsem říkala: sežeňte mi popelník, tak oni 
mi dali starou krabičku od paštiky. A já jsem normálně ležela na pokoji a kouřila jsem a to byla 
podpora psychická. Ale kdo mi to tenkrát dovolil, to vůbec netušim. Já bych řekla, že oni člověka 
povzbuděj při vizitě, ne každej. Ale dávat naději? Kdo dával něději byla uklízečka a ta 
pomocnice, jak se jí říká, ne zdravotní sestra, taková ta holka pro všechno…  Tak ty zastávali 
funkci sester a byly strašně milý a podrbaly jsme. Kdežto ty sestry a doktoři… to je bílej plášť a 
držej si odstup. Možná, že je to i jejich obrana, aby si nezvykli třeba na pacienty. Kor na tý 
onkologii, tam je to opravdu ošklivý. Takže možná, že to je nutnost, že to je obrana jejich 
organismu, aby se nesložili při každým úmrtí, kdo ví…Protože je nás tam opravdu hodně. Ale 
pomoc lékařů, to ne. Taková ta navíc ne, prostě jsme pro ně kus, kterej je potřeba opravit. Je to 
smutný, ale je to tak. Ale pochopim je, na jednu stranu je pochopim. Asi bych to dělala taky tak, i 
když já ne, já bych obrečela každého, já bych obrečela i ty, co jsou domů 

 Zdravý.

Zdravý 



Jak na tom nyní zdravotně jste, jak se cítíte?

Skvěle, nic mi nechybí, nohy nepotřebuju, hlava jakžtakž přemýšlí, ruce píšou, kočičky fungujou 
jako terapeuti  Takže já se cítím po psychický stránce na 200 %, fyzičko podle počasí. Já 
miluju déšť, já miluju bouřky a vedra nemusim, což je pochopitelný. Ale nemusim zimu, takže… 
Takže malý shrnutí: na to, v jakým stavu je tělesná schránka, tak dobře 

Co byste poradila někomu s podobným zdravotním problémem?

Buď se vypsat, nebo malovat, nebo si pořídit zvíře, nebo o tom mluvit jakkoli. Neuzavírat se do 
sebe v žádným případě, nenechat si to v koutku někde, brečet do polštáře. Naprostej nesmysl… 
vždycky, ať si něco někdo najde. Třeba to psaní. Já teda strašně lituju, že nejsem malířsky 
nadaná, já nenakreslim ani kolo kulatý. Ale bylo by to úžasný. Mít tady takhle plátno a prostě si 
čmárat představy. Neumim, bohužel Nebo ať skládají básničky, cokoli, aby nechali tu hlavu furt 
myslet, aby se větrala. Protože jakmile někdo stagnuje, tak je to nejbližší cesta nahoru a nebo 
dolu. Prostě furt být optimista. Já nevim… já neříkám, že si nezabrečím. Jsou chvíle, kdy to na 
mě sedne. Tady se podívám takhle na maminu (fotku) a nevim… to mívám tak jednou za dva 
měsíce, když si pustím Káju a on mi tam zazpívá tklivě Lásko má… Jako určitě ale zatřepat 
hlavou, ráno se vzbudim, kouknu do zrcadla, zašklebim se na sebe a je mi fajn. Prostě furt být 
optimista. Když je ouvej tak třeba se na někoho obrátit, vzít telefon a někomu zavolat a říct, hele, 
já potřebuju zavolat, cokoli. Prostě nebýt na to sám, to ubíjí… 

Jo jo jo. Hm… Chtěla byste něco vzkázat administrátorovi stránek?

Ať se má hezky, ať mu zdravá slouží. A jinak asi už jsem všechno řekla…

Jo. Chtěla byste něco doplnit k tomu celému rozhovoru?

No, ať se mají všichni hezky 

To je vaše heslo 

Jana

věk: 62
stav: vdaná, dvě děti
vzdělání: gymnázium, střední pedagogická škola
v současnosti v důchodu, bývalá učitelka ZŠ 
bydliště: ústecký kraj

28.7.2010, 18:30
Paní Jana před čtyřmi lety onemocněla rakovinou vaječníku, od té doby se jí nemoc stihla třikrát 
vrátit. Vzhledem k tomu jsem byla velmi překvapená, že vůbec svolila k rozhovoru. A později 
také tím, že nejde o zlomenou paní, ale paní, která bere život tak, jak přichází a nemoc jako věc, 
se kterou se musí hodně a vytrvale bojovat.
Rozhovor s paní Janou se odehrával v bytě jejich příbuzných, kde jsme se sešly, když jela na 
kontrolu do Prahy. 
Celý rozhovor řídila, hlavně zpočátku, spíše ona. Připadalo mi, že se ráda vypovídá, tak jsem jí v 
tom nebránila. Bylo to také znát na tom, že když už se blížil konec rozhovoru a padla otázka, zda 
by si přála něco doplnit, chtěla, abych jí ještě položila nějaké otázky.
Byla hodně ochotná ve svých odpovědích, často však přešla k jinému tématu. Z rozhovoru 
vyplynulo, že má obrovskou oporu ve svých blízkých, že ani oporu na internetu moc 



nevyhledává. Současně bylo vidět, že je typ osoby, který si velmi potrpí na informacích, na jejich 
množství a kvalitě. To bylo vidět nejen na odpovědích, že vyhledává na internetu především 
informace o léčbě, o nemoci atd., ale i ve vztahu s jednou stejně nemocnou paní, se kterou se 
seznámila. Zdůraznila to, že mají jedna o druhé informace - i když to nevylučuje psychickou 
podporu, kterou z tohoto vztahu může čerpat.
Celá mimika působila dojmem unavenosti z celé nemoci, ale i smířenosti s tím. 

Takže následující rozhovor tedy bude o tom, jak vám pomáhal a jak vám pomáhá internet ve 
zvládání vaší nemoci.

První moje otázka je, kdo všechno, nebo co všechno vám pomohlo, když jste se setkala s vaší 
diagnózou.

No, jak jsem se setkala. Teď to bude přesně 4 roky. V srpnu jezdím k nám do nemocnice na 
gynekologii a jako každý prázdniny, tak prostě veškeré preventivky jsem si oběhala, tak jsem šla 
i tam a paní doktore se nelíbil vaječník. A udělala mi stěry a říkala, že by to chtělo do nemocnice. 
Tak jsem jí říkala, že si to zařídím sama, neteř pracuje v nemocnici v P. No, takže to byl 
začátek… 

Hm…

Já jsem netušila, já jsem netušila, mě to absolutně nenapadlo, že by to něco takového mohlo být, 
v životě jsem neměla gynekologický problém, žádné problémy během přechodu. Dvě děti, žádné 
přerušení těhotenství, žádný potrat, prostě nic. Proto mě ani ve snu nenapadlo, že by něco 
takovýho mohlo nastat. Tak jsem se během týdne dostala sem, tady mě prohlíželi. Neskutečný 
kolotoč. Prohlídli mě, udělali mi ultrazvuk, já jsem neměla zdání… Paní doktorka mě prohlídla a 
říká, že ten vaječník je pohyblivý, tak to je dobré znamení. Mě nic nenapadlo. A ještě mi řekla, 
než půjdete odsud, běžte na krev. Za tři dny mi neteř volala a říká: „Pan primář ti vzkazuje, že tě 
dává k A., k panu C., tam to umějí líp.“ Ale mě pořád nic nedocházelo, pak jsem zjistila, že dcera 
už to ví, dceři to řekla, ale mě nic nedocházelo. Další týden už jsem byla u pana docenta C. a on 
mi něconaznačoval, že to může být tak a tak a že se to ukáže až po operaci, histologie a tak. A 
další týden už jsem tady byla na operaci. Vlastně 16. srpna, to si pamatuju úplně přesně - jsem se 
dozvěděla, že mám zvětšený vaječník. A 12. září už jsem byla na operačním stole. No, byl to děs 
a to jsem strávila 3 dny na JIP. On druhý den za mnou přišel a říká mi: „Ta histologie nedopadla 
dobře, budete mít ještě chemoterapie.“ A já mu na to řekla, protože to jsem byla ještě úplně 
mimo, ta operace trvala 6 hodin a říkám mu: „No jo, ale mě slezou vlasy.“ A on říká: „To nevadí, 
narostou vám jiný a kudrnatý.“  No ta operace byla ošklivá, měla jsem břicho rozpáraný odzhora 
až dolů. Tak mě pustili domů a za týden už jsem jela na první chemoterapii. A já jsem v životě 
neslyšela slovo markery, chemoterapie sem slyšela, ale nevěděla jsem, jakým způsobem se dává, 
jestli se něco jí a tak.

Neřekli vám nic?

Ne předtím, předtím jsem nic nevěděla. Pak už jo, pak než mě propouštěli, tak mě dovedli na ten 
stacionář a sestřičky dodneška si mě pamatují, smějou se, když se na mě vzpomenou, protože já 
jsem tam šla, předtím mi dali přečíst brožurku a v tý brožurce je všechno, co může nastat, ale 
nemusí. Mě to tak rozhodilo, že jsem začala brečet, oni mě ta,m prováděli po tom stacionáři a já 
jsem celou dobu brečela. Oni si to do dneška pamatujou, protože to se jim taky asi nestává každej 
den. Jí jsem nemohla přestat vůbec. No a za týden už jsem šla, bylo to dvoudenní. Za tři týdny 
další a mezitím jsem už přišla o vlasy, což bylo po psychický stránce něco strašného. Když 
přijela dcera se strojkem, no prostě hrůza. Takže to byla první paruka, to jsem skončila nějak v 



lednu. A celej rok 2007 byl fajn, dokonce jsme byli na týden v Bulharsku, dovolili mi, že můžu 
jet, tak jsme jeli. První týden v září. A v lednu zase na kontrolu a zase ty markery už byly 
zvednutý. A něco tam našli na tom ultrazvuku, takže znova. Šest chemo, zase po dvou dnech. To 
už bylo 12. Opět vlasy dolů, to co mi narostlo, to prostě opět šlo dolů. Stejný psycho to pro mě 
bylo. Někdo řekne: „A, vždyť ti narostou.“ Ale prostě, když je nemáte, kdybych byla chlap, tak 
je mi to jedno, ale prostě jako ženská, kdo to nezažil, tak to nepochopí. To bylo vlastně v roce 
2008, skončila jsem s těma chemoterapiemi někdy v červnu a v říjnu jsem byla na kontrole, a 
paní doktorka říká: „To jablíčko musíme vyndat.“ Viděla jsem to, prostě něco. No a oni mají 
konsilium a radějí se a konzilium rozhodlo, že zkusí jiný, další chemoterapie. Zase jich mělo být 
6, bylo to jenom na jeden den a že měly být lepší. To, co vidíte na mých nohách, to jsou prostě 
následky. Ruce ještě a to už je víc než rok, co jsem s nimi skončila. Ta pata mi málem upadla, jak 
jsem ji měla zhnisanou. Byla lepší v tom, že mě nebylo nějak nic moc. U těch prvních 12 mi taky 
nebylo nějak špatně, abych zvracela nebo tak něco, ale prostě nebylo. Ale tam bylo, že mě 
vždycky 5, 6 dní šíleně, ale neskutečně bolely nohy. Pak jsem na to začala užívat kapky, sice to 
trochu pomohlo, ale já jsem se vždycky tak na tři dny uspala. Takže ty nejhorší tři dny jsem 
vždycky tak nějak v agónii prospala. Takže tu šestou už mi nedali, protože to by mě snad ty nohy 
upadly. A vlasy jenom prořídly. To bylo 2009 a pak už zase markery a na ultrazvuku nic. A to 
jsem udělala ten dotaz právě na ty osudy. A poslali mě na CT a tam se prostě něco našlo. Pan 
doktor mi řekl, že se to neustále vrací na jednom místě, že pokud bych nesouhlasila s operací, tak 
by mi dali zase chemoterapie, ale že bych byla furt v kolotoči. Tak jsem souhlasila s tou operací 
a on mi řekl: „Nádor objevuje ve stejném místě, u střeva, a že se může stát, i když si myslím, že 
to nebude ten případ, ale že je možné, že budu mít vývod.“ V tu chvíli jsem myslela, že tam asi 
upadnu pod stůl, protože to mě nenapadlo. Dvakrát mi zopakoval, že si tedy upřímně myslí, že 
ne, ale ty nervy tam pracovaly. A dostala jsem se potom na tu operaci až za pár týdnů, už jsem 
věděla, do čeho jdu. Na JIPce jsem byla pět dní, dneska když o tom přemýšlím, jak jsem to 
mohla vydržet, to jsou samý šlahounky a pytlíčky, ale nic, mám to za sebou. No a teď jsem právě 
měla těch šest chemoterapií, říkali zajišťovacích, taky mi neslezly vlasy, ale mám je hrozně 
prořídlý. No a teď jsem vlastně 2. července skončila a mezitím už mi dělali ultrazvuk a markery a 
bylo všechno v pořádku. Takže doufám, že zítra to taky bude všechno pořádku. Řekli mi 
nezávisle na sobě dva dokroři, že mám velkou šanci díky tý druhý operaci, že bych už měla mít 
pokoj a když ne, tak na hodně dlouho. 

Hm…

Takže se snažim jim věřit. Co by bylo, když by, nedokážu si představit, protože to, čím jsem si 
prošla, to je snad na tři životy, někdo hubne, já co chemoterapie, to kilo dvě navrch. Mě nebylo 
dobře, ale měla jsem záchvaty hladu, já jsem prostě musela jíst. Když jsem si stěžovala, jak se 
spravuju, tak mi pan doktor říká: „My jsme jediní doktoři, kteří zakazují hubnutí.“ Tak uvidím, 
jestli trošku zhubnu, až to bude ze mě pryč.

Hmm.

Tak takový byl můj vstup do důchodu, já jsem od ledna 2006 dostávala důchod, dokončila jsem 
školní rok a říkala jsem si, že od září zas budu pokračovat, tak jsem si říkala, co doma, manžel 
ještě pracoval, tak proč bych nechodila ještě do práce. Tak jeden den jsem si vyřídila u pani 
doktorky, že můžu a za dva dny jsem jela na tu prohlídku. Takže bych strašně ráda si ten důchod 
konečně užila. Konečně. Zatím teda to nebylo nic moc…

Tak to vám budu moc držet palce…

Tak když už mi to slíbili nezávisle na sobě dva doktoři, tak snad. Říkám ,já jsem o týhletý 
nemoci předtím nic nevěděla, jen všeobecný přehled. Dneska bych o tom mohla přednášet, jaký 
druhy chemoterapie, co to jsou markery, hranice, když je to do 35, je to v pořádku atd. V životě 



jsem to slovo předtím neslyšela, takže jako. A spousta jsem si toho našla na internetu, různý 
studie, co tam kde bylo, v češtině, němčině, protože já umím německy perfektně, takže i v 
němčině jsem si to přečetla, takže říkám. Stovky, stovky stránek jsem si přečetla.

Takže jste vyhledávala hlavně informace na tom internetu.

Jasně, jasně. Různý studie, třeba u černošských kmenů, tam třeba jeden uváděl, že černošky 
netrpí na tuhle nemoc, protože kouřej, pijou a já nevím co všechno a tím se snižujou markery, no 
nevim  třeba jen taková to. Takže opravdu, od tý doby, co jsem nemocná, tak jsem si 
vyhledávala a vyhledala jsem si spousty informací. I třeba na těch osudech, si přečtu dotazy a co 
odpovídá paní doktorka. Třeba tam byl dotaz na ty červený krvinky, protože ty nejvíc trpějí a 
když nejsou v určitý hodnotě, tak prostě na ty chemošky mě nevezmou. Já jsem tedy naštěstí 
vždycky to měla dobrý. Já jsem vždycky mohla jít na čas, kromě jednou, protože po druhý 
chemoterapii jsem hned dostala trombozu do nohy, což prej bývá. A to bylo zrovna v období, 
kdy byla ta aféra s heparinovým vrahem a já jsem ležela v nemocnici a byla jsem napojená na 
heparinovou pumpu 

Tak to vám nepřidalo 

Pak mi, protože já nemám žádný žíly, tak mi voperovali port. Což bylo vynikající, přišla jsem na 
chemo, píchli mi a už to jelo. Před rokem jsem ale dostala trombózu do pravý ruky, kolem portu 
to začalo hrozně bolet. Tak jsem přijela do nemocnice. A paní doktorka říká: „Budete ho ještě 
potřebovat?“ A já  říkám: „No strašně ráda bych vám řekla, že ne.“ „Tak ho vyndáme.“ Tak mi 
ho vyndali, to bylo v říjnu a od března už jsem ho zase potřebovala. Jenže oni ty sestřičky na tom 
stacionáři byly tak strašně zlatý, že oni i na těch mejch rukách dokázali najít žílu. Tak za to jsem 
jim strašně vděčná, že jsem nemusela znovu na ten port, protože to vyndavání bylo v pohodě, ale 
to zandavání, nebylo nic moc…

Bolelo to…

Chvílema až dost. Byl to komfort, když jsem šla na chemoterapii, tak bez problémů…

Tak to jste si teda užila.

Užila jsem si, protože říkám, to je tak na tři životy. Vím, jak to vypadá na dně, nebo v pekle, 
nebo ještě pod peklem, já nevim. Stavy psychický jsou hrozný: proč zrovna já, já tady mám dvě 
děti, mám tady vnoučátka, přece tady nebudou beze mě… Ty psychický momenty jsou hrozný. 
Potom zase když jsem viděla, jak mě moje děti , můj muž... Ten mě sem 4 roky vozí. 4 roky 
chodí po P., když jsem byla na těch chemoterapiích, já mu do smrti za ot budu vděčná. Takže 
jako po psychický stránce to není žádná sranda. A když jsem se dostala třeba do nějaký tý 
deprese, mě stačilo třeba vyjít na balkon v sobotu večer, tamhle taborák, tamhle táborák, plno 
smíchu a já doma, protože mě nebylo dobře po chemoterapii, mezi lidi jsem moc nemohla, 
protože to je rázem snížená imunita a to pak byly chvilky. Můj muž šel třeba na třídní sraz, já 
jsem prostě věděla, že je na srazu, ale stála jsem na balkoně, bulela jsem, že musím být doma a 
on přišel a našel mě v posteli brečet. Nemohla jsem si pomoct, to prostě nejde zastavit. Nechtěla 
jsem před nim, protože jsem mu to nechtěla zkazit, ale to prostě, tý psychice člověk neporučí…

Takže jste měla velkou oporu v tý rodině.

Úplně, maximální, prostě, já nevim, byla na mě řada umýt schody v paneláku, dcera přišla, 
udělala, já nevim, cokoliv prostě, syn, sestra… Když jsme slavili narozeniny tatínka, 
devadesátiny. Ten dlouho nevěděl, nechtěli jsme mu to říkat. Pak až když jsem přišla z první 



chemoterapie, tak mu to asi i došlo, ale to slovo nikdy nepadlo. Prostě ta opora byla maximální, 
všem jsem za to hrozně vděčná…

A hledala jste na internetu tuhle psychickou oporu? Nebo jste ji ani nehledala, nepotřebovala 
jste?

No jako, tam tu emoční, psychickou podporu jsem nehledala na internetu. Já jsem spíš hledala 
zprávy, novinky, různý zápisy z konsilií, zápisy z těch srazů co ani mají, ty komise. Takhle já 
jsem hledala. Pro informace. Protože já jsem tu oporu měla z rodiny úplně maximální. Ono by to 
snad ani víc už nešlo.

To máte štěstí 

Mám, manželovi to platí, ty propustky v práci, my jsme si t zjistili, že na to je prostě nárok a bez 
řečí,jeho kolega prostě vezme práci za něj, prostě si to rozdělej, a bez řečí.

Takže nejen rodiny, ale i zaměstnavatelé…

Ano. A pak také lékaři a zdravotníci. Tady u toho A. jsem se nesetkala, a to byl člověk potěch 
operacích hodně bezmocnej, nesetkala jsem se s jedinou výtkou, jediným prostě záporným 
postojem, oni jsou všichni tak bezvadný, sestrami počínaje, přes doktory a prostě úplně… Oproti 
naší nemocnici… Tady to bylo úplně o něčem jiným.

Můžu se vrátit zpátky k tomu internetu?

Jasně 

Jak jste se dozvěděla o těch stránkách osudy.cz?

Já jsem si kupovala Květy a tam to bylo napsaný, no tak jsem to hned vyzkoušela.

Čím vás oslovily ty stránky?

Už jenom tím, že ten správce si prošel taky peklem, podle toho, co tam psal, tak měl leukémii. A 
poměrně hodně mladej chlap si myslím. A potom z vlastních zkušeností a za pomoci pani 
doktorky T., tak založili tyhlety stánky, od kdy jsou, nevim. Ale říkám já, až tak ty poslední tři 
roky. Takhle jsem je našla a naskočily mi a od tý doby si je nejméně dvakrát, třikrát týdně 
prohlídnu. Protože tam dělají lidi dotazy nejenom ženy, ale i muži, i na děti se ptají, kolikrát si 
říkám, ty jsou na tom ještě možná hůř. A prostě přečtu si dotaz, přečtu si odpověď paní doktorky 
a pak o tom člověk nějak přemýšlí. Hlavně ty osudy, protože já jsem našla potom ještě spoustu 
dalších - profesor V., ale ten je myslim přes prsa, jestli se nepletu. Ale ty osudy byly první.

Jaké myslíte, že mají lidi důvody sem chodit? Co všechno tam vyhledávají?

Jednak asi mají strach z toho, co se dozvěděli, strach z toho, co bude, a přesně, hledají informace. 
„Ještě si to nechám potvrdit od jiného lékaře, jestli je to tak správně, nebo není.“ Takhle já jsem 
to brala, co lékař, to názor, že jo. I když třeba se jedná o stejnou nemoc, ale třeba bych se tam 
dověděla něco, že když mi dají nějaký čípek, tak bych nemusela na chemoterapii, když to 
přeženu. Takže jako takhle…

Mít to z více stran…

Ano, ano, proto já jsem taky ten dotaz udělala.



Jaké to pro vás je, když čtete ty příspěvky těch ostatních lidí?

Dokážu se do nich vžít, do jejich situace, když tam někdo píše, že prošel 6, 7 chemoterapiema, 
vím, jak se cítí, protože jsem si to zažila na vlastní kůži. To není jedna pani povídala, ale vím, o 
čem ty lidi píšou. Protože ta chemoterapie je jako, na všecko stejně působí. Teď nemyslím jako, 
je x druhů, někdo má třeba uzliny, někdo má prsa, ale prostě furt, já si pod tím slovem 
chemoterapie představím ty účinky…

A přináší vám to něco, když si takhle čtete o ostatních lidech, co prožívají a tak?

No když bych si třeba řekla, nejsem sama. 

Hm…

To je spíš tak nějak, jak bych to řekla, taky spíš po tý psychický stránce. Že vím, co ti lidi 
procházejí, ne že jsem o tom slyšela, ale na vlastní kůži prožila. Takže já se na to dívám úplně 
jinak, než by se na to díval člověk, který tím neprošel.

A odpovídáte lidem?

Ne ne ne.

Jak jste psala ten dotaz, tak to byl jeden?

Jenom ten jediný dotaz a čtu si. Tam jsem si našla i prostě vůbec o těch markerech, druhy 
chemoterapií, rozmezí, tři týdny, čtyři týdny, to jsem si všechno našla a to všechno vím. Díky 
internetu prostě. Rozšířila jsem si obzory, sice bych nemusela si rozšiřovat tímhletím způsobem 
obzory, ale když už se stalo, tak jsem si snažila najít co nejvíc. 

Jakých forem komunikace využíváte? Píšete e-maily… Pak třeba chat, skype a tak…

To jako jo, ale ne na tyhle záležitosti. To soukromě, se sestrou, s dcerou, synem. S rodinou, ale 
ne abych tam hledala nějaký informace, to ne, nebo abych odepisovala, to taky ne, někomu, kdo 
tam udělal dotaz. Tak jako ne…

Našla jste si nějaké přátele, seznámila jste se s někým konkrétním?

Ale ne přes internet, v tý nemocnici. Na těch kapačkách prostě jsou lidi, s kterýma se ráda 
potkám. Píšu i maily, třeba zrovna teď s pani, s kterou jsem byla na tý poslední operaci - hrozně 
příjemná paní a ona teď končila právě s chemoterapiemi, mohly jsme se zátra vidět, ale bohužel 
to ze zdravotního důvodu nejde. Tak jsem ji slíbila, že si někdy uděláme výlet za ní.

To je hezký, že si takhle píšete a domlouváte. A to je vlastně prostřednictvím toho internetu?

Nono, s tou si píšu hodně, pak tam jsou ještě ženský, s kterýma jsem se tam seznámila, 
potkáváme se takhle na těch kontrolách a tak. Fakt je ten, že teď jsem byla docela šokovaná, že  
tam teď byly dvě ženy, vrátilo se jim onemocnění po hodně letech. Oni jako prostě říkali, že 
tenhle druh je špatnej v tom, že se vrací. No a mě se to vlastně vrátilo třikrát. Tak jsem si řekla 
třikrát a dost  Takže uvidíme.

Kdybyste měla srovnat komunikaci přes internet a komunikaci tváří v tvář, v čem to má 
přednosti, v čem to má nevýhody?



Jednak jsme teď na tom byly vlastně stejně, když to vezmu, teď s tou konkrétní poslední paní. 
Seznámily jsme se v nemocnici, po operaci na JIPce, taky tam byla 5 dnů jako já, dostaly jsme se 
na pokoj, kde jsme byly jen samy dvě a strašně jsme si rozuměly. Ona je o něco mladší než já a jí 
se to vrátilo poprvé, myslim. A tak teď jsme si třeba psaly o zkušenostech. Ona měla dvoudenní 
chemo a bylo jí hrozně špatně a vlastně teď skončila s tou šestou, protože neměla krvinky v 
pořádku, krevní destičky a tak. Takže já skončila už před měsícem, ona až včera. Takže zas mi 
napsala, jdu 12. srpna ultrazvuk, takhle jsme si vyměňovaly názory přes ten mail, že jí bylo zase 
hrozně špatně a tak.

Takže si takhle pomáháte navzájem, dalo by se říct?

Máme o sobě přehled, co který je.

Teď tady mám: Zkuste doplnit větu: „Když se přihlašuji na stránky osudy.cz, je to jako když…“

Ježiš marjá, to počkejte… Pocit, že se dozvím něco nového. Bude to stačit?

Určitě. Vy vlastně tedy jdete hlavně po těch informacích.

Ano, a můžu říct, že soucítím s těma lidma. Protože vím, vím, vím…

Co vás na internetu nejvíc posílilo?

Jako vzhledem k tý nemoci? No jako, že v tom nejsem sama.

Hm.

Že je strašně moc případů a neustále přibývají. A nejenom prostě my, mě bylo 58, když to začalo, 
ale mnohem mladší. Jsem se taky setkala na tom stacionáři - ono je jí 35 a dvě malé děti. Že se ta 
nemoc prostě šíří, čím dál víc nemocnejch. Takhle jsem to vždycky říkala: starý, mladý, hubený, 
tlustý, kouřej, nekouřej, pijou, nepijou, takže takhle…

Napříč vším.

Ano, ať někdo žije úplně maximálně zdravě a bác ho.

Teď se vás zeptám, je něco, co vám v životě chybělo, když jste onemocněla a internet to dokázal 
napravit?

Mě chyběly ty informace, já jsem v životě o těhle věcech neslyšela… Oni mi řekli, co mě čeká, 
když jsem byla po tý první operaci, to mi řekli, ale já jsem potom hledala, pořád jsem hledala 
další a další. Já si všechny papíry čtu, schovávám, teď vidím název té chemoterapie, tak si to 
hned najdu…

Vy jste taková poloviční doktorka 

Dneska přes tohleto už asi jo 

Takže hlavně ty informace. Co byste uvítala na těch stránkách jiného, než co tam je?
Ono tam je poradna, příběhy lidí, diskusní fóra. Uvítala byste ještě něco dalšího?



Já nevim, ale asi by to stačilo. Protože tam jsou příběhy, ty jsem si taky četla, mladá maminka a 
tak dále. Je pravda, že už jsem si ty příběhy teď dlouho nečetla, ale já si myslim, že to bohatě 
stačí. Protože, kdo chce, tak si to najde ještě mimo tyhlety stránky. Dá se to, protože já jsem toho 
příkladem 
A to jsem si vlastně ten počítač s tím internetem koupila - v lednu jsem šla do důchodu a oni mi v 
březnu poslali zálohu a potom doplatek, takže já jsem si tyhlety peníze - asi 23 000 jsem zaplatila 
a koupila si počítač. A jsem vděčná, že jsem to takhle udělala, že jsem si ho prostě koupila. Jsem 
si říkala, co oni mi dlužili, doplatili mi to najednou, tak si to koupim. Táta souhlasil, už na tom 
taky dneska jezdí 

A umíte si představit, kdybyste ten internet neměla, co by bylo jiného?

Dneska už ne. To bych potom asi chodila po knihovnách.

Abyste získávala informace…

A sbírala bych všude v ordinacích letáky. Nevim. To by se asi jinak nedalo. To by muselo být 
přes ty knihovny…

Takže by to bylo mnohem zdlouhavější…

No jasně, a odborný, protože třeba, nevim, u nás v knihovnách nevěřim, že by měli odbornou 
literaturu. To nevim.

Kdybyste měla možnost se setkávat s těmi lidmi, chtěla byste se setkávat? V čem vidíte výhody?

No jednoduše. Prostě i když se potkáme, tak meleme o tý nemoci. Protože to je strašně prostě pro 
nás důležitý, ale třeba deprimující, s tou pani jsem se tam seznámila na těch chemkách, seděly 
jsme vždycky vedle sebe, pokecaly jsme,m vzaly jsme to i přes rodinu. Ale teď, když se zase na 
těch kontrolách potkáme, tak: „Tak co zase, jak vám je?“ Prostě je to středobod světa a toho se 
už asi nezbavíme. Můžem si pak popovídat o dětech, ale  tohleto bude vždycky první. Protože to 
máte tak strašně v sobě… A navíc vás zajímá, jak ta druhá osoba, kterou znáte, jak na tom je. 
Takhle.

Jak často se vídáte?

No s tou paní z tý nemocnice, s tou poslední si zatím píšeme, ale já jsem ji teda slíbila, že si 
uděláme výlet. Ale jinak s těma ostatníma, tak se s nima potkám u doktora, na kontrole, nedej 
bože zase na nějakých chemkách. To zas nejsou takový vztahy prostě abychom se navštěvovali 
každý týden, to jako ne. Třeba ta jedna je docela zdaleka. 

A s těmi si teda píšete?

Ne, píšu si jen s tou z těch V. Zas, neřekla bych přátelství, známost, takhle asi.

Uvažovala jste někdy o návštěvě psychologa, nebo psychiatra po sdělení tý diagnózy?

Neuvažovala jsem, vždycky jenom o tom mluvím, až v těch B. jednou skončím 
Fakt je ten, že praktická lékařka nemůže pochopit, obdivuje mě, že jsem taková jaká jsem po 
tom, čím jsem si prošla… Nic s tím nenadělám…

Co byste poradila někomu, kdo onemocní?



Nevzdat to, nevzdat to v žádným případě, zapojit do toho rodinu, pokud ta rodina je funkční, tak 
prostě by to mělo hodně pomoct. Ale to asi je všude, nevim, já nic jiného neznám. Protože 
budeme v prosinci 39 let spolu. Prostě nevzdat to, nesmějí to vzdát, musí bojovat a všechno se dá 
vydržet. Ženská vydrží mnohem víc, než chlap  Takže nevzdávat to, všechno se dá vydržet a 
bojovat. Doktoři udělají všechno proto, aby člověka vyléčili, nebo aspoň mu prodloužili život. 
Ono taky není žádná sranda číst přežití 60 % do pěti let a tak. 

To se na tom internetu taky dá najít, to člověku moc nepomůže…

To si jenom nusíte říct: „Já nejsem ten případ.“ Jinak to nejde. Nemyslela jsem si o sobě, že jsem 
takhle silná. Šílený krize byly…Mě se nechtěly balit věci, mě se nechtěla balit taška s sebou. To 
byly ty dvoudenní chemoterapie…

To se člověk takhle podvědomě brání, že jo…

Ano. A já jsem byla zvyklá dělat pět věcí najednou. A hlavně po těch prvních dvanácti 
chemoterapiích, nebyla jsem schopná umýt talíř. Dřív jsem žehlila málem i ponožky, teď jsem se 
naučila bavlněný věci skládat…

Člověk to přehodnotí…

No úplně, úplně.

Je něco, co byste chtěla vzkázat administrátorovi stránek?

No, že mu přeju hodně zdraví, aby mu to vydrželo, aby se mu nic nevrátilo, 

Je něco, co byste chtěla doplnit k tomu rozhovoru?

Klidně jestli chcete se na něco ještě zeptejte.

Já myslím, že už jsme to tak nějak prošly, co tady mám napsaného…

Hlavně, ať to nikdo nevzdává. Napadne vás to, obzvlášť ze začátku. Když už se to vrátilo potřetí, 
tak to už je na hlavu. Snad to teď bude…

Budu vám držet palce…

Ono mi totiž nic jiného nezbyde, já si nejvíc pomůžu tím, když to na mě přijde, já si zalezu do 
kouta, pobulim si, ale aby mě nikdo neviděl. Protože nechci jim přidávat starosti. Teď už se to u 
nás nerozebírá, spíš ze začátku. Ono mi taky nebylo tak zle, ostatní chudáci… Kdybych něco 
nevzala do pusy, tak snad sebou švihnu. Jak jsem měla ty trombózy, tak jsem dostala V., ten beru 
dodnes a k tomu nesmíte nějak moc zeleniny. Pak kdyby mě přepadl hlad, vzala bych si kus 
papriky, kus okurky, ale to jsem nesměla. Tak jsem si musela vzít ten chleba.

Myslím, že tohle je ten lepší směr. Kdyby člověk hubnul…

Vim, proto oni to i říkají, že zakazují hubnutí, ale bylo mu jasný, že vím, o co jde. A viděla jsem 
takový lidi, že jo. Takže takhle. Jsou na tom jiní hůř. 

Chcete ještě něco dodat?

Asi ne.



Tak vám děkuji za rozhovor.

Jitka

věk: 37
stav: rozvedená, 2 děti
vzdělání: vyučena
V současné době je v plném invalidním důchodu, pracovala jako 
bydliště: zlínský kraj

7.10.2010 10:00
Rozhovor s paní Jitkou proběhl prostřednictvím aplikace Skype, jen zvukovým přenosem.
Paní Jitka v roce 2007 onemocněla rakovinou prsu, prodělala operaci a chemoterapii, léčbu 
ukončila v roce 2008, v únoru. Důsledky chemoterapie, kterou velmi špatně snášela, pociťuje 
dodnes.
V průběhu rozhovoru mluvila normálním tempem, byl znatelný krátký moravský dialekt. Její 
hlas na mě působil tak střídavě - chvilku bylo znát, že je unavená, její odpovědi byly současně s 
tím kratší. V takových chvílích mi přišlo, že z ní odpovědi jakoby „tahám“. Na druhou stranu, 
když už se o tématu rozpovídala, její odpověď byla o poznání delší a projev mnohem 
energičtější. Celý rozhovor trval přibližně 30 minut. 

Takže ten rozhovor je o tom, jak vám pomáhal internet ve zvládání vaší nemoci…
Mám tady první otázku, když jste se setkala s diagnózou té rakoviny. Kdo všechno, nebo co 
všechno vám pomohlo?

No tak určitě rodina a potom teda, když jsem to začala na tom internetu hledat a tak jako, to  mi 
hodně pomohlo. Tak jako si psát i s těmi nemocnými lidmi a takže to bylo dobrý no 

Hm. Takže internet tam hrál roli už takhle ze začátku…

Hm.

Očekávala jste pomoc někde, odkud nepřišla?

No to asi ne.

Když se vrátíme k tomu internetu, jakých možností komunikace na internetu využíváte?

E-mail, skype, různé diskuse, nebo tam, jak jsou ty otázky přímo lékařům, co se dávají, tak tam 
taky. 

A napsala jste svůj příběh?

Ano. 

Takže ještě to sdílení těch příběhů… Kdybyste měla říct, která z těchhle možností vám nejvíce 
vyhovuje a proč?



No tak, to se mění. Když jsem vlastně onemocněla, tak mi tedy hodně pomohly ty dotazy tomu 
lékaři, to kolikrát, když jsem si nevěděla rady, tak jsem tam napsala a vždycky mi odepsali, tak 
to. A jinak teda v době tý nemoci různý ty rady jsme si tak jako sdělovali s těma nemocnýma. No 
a teď už mám po léčbě, tak teď už třeba je to jiný. Teď už ty dotazy tomu lékaři tam nepíšu, ale 
tak si to jako pročítám někdy…

Hm. Kdybyste měla říct, kolik času přibližně trávíte na internetu denně?

Tak ráno tak tu hodinku a potom večer, zas jak děcka jdou spát, tak dvě tři hodiny.

Co vás jako první napadne, když se řekne osudy.cz?

Osudy? Tak ten pan Administrátor. Takže to.

Takže on vás napadne jako první.

Hm.

Znáte nějaké jiné stránky s podobným zaměřením?

Tak vím, že je mammahelp, tak vlastně jsou taky ty diskuse. A hodně jsem se ještě dívala, paní 
má takovou svojí stránku - paní Jitka. Teď tedy přesně nevím tu adresu.

No, jaký z těch stránek jste navštěvovala nejvíc, o kterých se budeme bavit?

No tady ty tři. Tak nejvíc v začátcích ten mammahelp, tam je pan dr. P., co odpovídá. No a pak 
jsem po čase přešla na ty osudy. No a do toho ještě ta paní, ta Jitka.

Tak tedy zůstanu u těch osudů?

No, můžete.

Jak jste se o těch stránkách dozvěděla?

Tak já jsem to tak sama si našla, já jsem tam tak různě si hledala informace, protože všechno 
doktoři neřeknou, že. Takže různý ty názvy, co jsem nevěděla a podobný. Tak nějak jsem tam na 
to narazila.

Hm. Takže prostě přes vyhledávač.

Hm.

Jaký jste měla od těch stránek očekávání, když jste tam šla prvně?

Tak očekávání, já nevim. Tak asi, že někdo má taky takový problémy jak já, že si s nima můžu o 
tom povykládat, protože kdo to nezažil, tak ta jako nepochopí. Takže takto, že jsem byla ráda, že 
v tom nejsu sama.

Hm. No,  čím vás ty stránky oslovily?

Tak tak celkově, já jsem se okamžitě do toho začetla a prostě už.

Jak jste se cítila, když jste četla ty příběhy těch ostatních?



No tak není to nic veselého, že. Tak jsem to tak, já nevim, nevim, jak bych vám na to 
odpověděla…

Že to není nic veselého, že vám to moc nepomohlo?

Tak jako nepomohlo, samotný příběh, tak jsem si ho přečetla, ale spíš jsme se nějak tak 
povzbuzovali, co jsme si mezi sebou psali. Že třeba někdo měl nějaký problém, tak ho tam napsal 
a pak se někdo připojil a řekl, že taky to tak měl a tak jsme se navzájem povzbuzovali.

Hm. Takže spíš v tý diskusi potom?

Hm. 

A jak jste se cítila, když jste psala svoje příspěvky?

Tak je to taková jako úleva, když se člověk z toho vypíše.

Hm. Jaké myslíte, že mají lidé důvody pro členství a pro návštěvu těhle stránek?

Důvody, tak si myslím, že takový, jak já. Že vlastně v době, když ta nemoc přijde, tak je toho 
člověk plný a neví, kudy kam, tak toto pomůže tomu člověku.

Takže vlastně taková ta první pomoc hlavně…

Asi jo. Protože jako rodina hodně podpoří, ale je to opravdu jiný, když ten člověk to fakt sám 
zažil jako, takže…

Navštěvujete v současné době ty stránky, ty osudy.cz?

Ano, ale už tam teda nějak moc nepřispívám, ale čtu si to tam.

A jak často je tak navštěvujete?

No tak já nevím, dvakrát týdně si to tam tak pročtu, co je novýho.

Hm, a dřív to bylo častěji?

Ano, dřív teda každý den.

Kolik času tak ta jedna návštěva zabrala, jestli to jde říct?

Záleží třeba, co tam bylo nového, kolik těch příspěvků tam bylo.

Jo, takže jste přečetla to nové.

Ano.

No teď se zeptám, vy jste teda přispívala i četla ty příspěvky ostatních ,kdybyste měla rozdělit
celkový čas, kolik strávíte psaním a kolik čtením, tak jak by to vypadalo, jestli to jde říct…

Tak víc jsem asi četla, než psala. 



A bylo to teda tak, že ze začátku jste přispívala i písemně a teď už jen čtete.

Ano. Teď už přispívám jenom, když se třeba někdo na něco ptá a já vím, co bych poradila, tak to 
odepíšu, ale sama už nepřispívám.

Aha. Takže teď pomáháte ostatním.

Ano. 

A dřív jste přispívala, že jste se asi i sama ptala?

Ano. 

Co jste nejčastěji psala ve svých příspěvcích?

O čem?

Ano.

Tak  většinou, když jsem třeba měla nějaký problém.Já nevím třeba v době té chemoterapie byly 
různý takový problémy zdravotní, tak to jsem třeba tam psala. Spíš takto, že jsem se ptala.

Že jste se ptala na rady ostatních?

Hm.

O čem jste nejvíc četla?

Tak nejvíc jsem teda ohledně té rakoviny toho prsu, to co vlastně mám já, tak jako nejvíc takto. 
Přímo tady o tomto.

Takže o tom onemocnění hodně informace a i zkušenosti jiných?

Ano.

Vy jste teda říkala, že jste tam naspala ten svůj příběh: co vás k tomu vedlo a jaký to pro vás
bylo, že jste se tak mohla svěřit nebo předat dál svoje zkušenosti?

No tak jako, já jsem se na to chystala delší dobu, že tak něco bych tam napsala. A pak mě to tak 
jako… momentální nápad: tak teď to napíšu. Tak prostě jsem to napsala. Tak jsem to 
neplánovala, že bych to napsala tak nebo tak, prostě to bylo takový…

A napsala jste to tam za nějakým účelem?

Tak vlastně jsem to napsala na ty osudy, tam vlastně ty příběhy jsou, tam je toho hodně, tak jsem 
to přímo tam napsala?

A měla jste u toho nějaký záměr?

Ne, ne, to ne. Tak jako jenom se svěřit jako.

Hm, tak hlavně se svěřit sama ostatním?



Ostatním, tak. A můžu říct, že už hodně lidí na základě toho příběhu se mi už jako ozvalo. Že 
třeba chtěli nějakou radu, nebo tak.

Jo, takže vlastně i následně to bylo pro ostatní?

Hm. 

Jo. A jaký to pro vás bylo, když jste to tam napsala?

Tak jako měla jsem radost, že jsem si říkala, že to třeba někomu pomůže. Že třeba si to přečte 
a… tak jako takto.

No, teď tady mám otázku: Zkuste doplnit větu: Když se přihlašuji na stránky osudy.cz, je to jako 
když…

Jejda, tak to teda nevím, co bych tam doplnila. 

Hm, něco,co vás napadne…

Já teď fakt nevím, co bych doplnila.

Hm, tak to nevadí. Já jsem se vás ptala, jaký jsou důvody lidí, co všechno na těch stránkách
hledají. A kdybyste měla říct vy, co všechno jste na těch stránkách nebo na internetu ve spojení s 
tou vaší nemocí hledala? Cokoli vás napadne, zkuste o tom trochu víc říct.

No tak, třeba jsem z toho začátku, když jsem jako začala chodit na chemo, tak jsem třeba 
nevěděla vůbec, co jako od toho můžu očekávat, co to jako bude, jak mi bude a co mi to bude… 
To jsem jako tak hodně, že jsem z toho měla hrozný strach, z chemoterapie úplně šílený. Víc jak 
snad z operace. Takže tady toto jsem se dost ptala. No a třeba potom, když mi nasadili různý léky 
a injekce, tak co to tak bude dělat a jaký jsou ty nepříjemný k tomu ty příznaky nebo tak. Tak 
taky hodně to.

Takže jste říkala hodně informace o tý léčbě…

Spíš jako, že člověk neví, když jako doktor třeba řekne hodně, ale přece jenom neřekne to, co by 
asi člověk chtěl slyšet. Takže jsem se hodně pořád ptala na něco.

Hm. No kdybyste měla seřadit podle důležitosti, co vám nejvíc pomohlo, co bylo rpo vás
nejdůležitější z těch věcí, co jste teď říkala?

Mě hrozně pomohly diskuse, pomáhají. Že jako, když mezi sebou si takto můžeme sdělit ty svoje 
pocity a tak, tak to mi hrozně pomáhá. 

Hm. No, kdybyste měla říct,co vás na internetu nejvíc posílilo?

Posílilo? No asi opravdu to, že někdo vás jako takto podpoří, že vlastně napíše něco. Já vlastně 
jsem tam na začátku úplnou náhodou přišla, když jsem hrála na lidé.cz hry. Tak jsem hrála hru a 
tam jsme se dali do řeči jako s pánem a nakonec pán řekl, že je z P. a že teda taky si tím prošel. 
To bylo úplně vlastně v začátku, ten mě úplně poprvé tak jako povzbudil, že to mi teda strašně 
pomohlo. No a pak jsem teda postupem času přešla na ty různý diskuse, jak říkám, vyloženě jsem 
se na to těšila, jak že třeba jsem tam něco napsala a pak jsem se úplně těšila, kdo co napíše, jako 
jak…



Takže vy jste vlastně začala někde jinde, než na těch stránkách , úplně náhodou. 

Ano.

No, kdybyste si měla vzpomenout, jaká poslední pozitivní věc se vám na těch stránkách
přihodila?

Tak mě vždycky hrozně potěší, když se mi někdo ozve, když napíše: psala jste tam to a to a mě 
by zajímalo, já nevim… třeba já jsem hodně zastáncem jako hodně bylinek a takových přírodních 
jako. A to tedy si hodně kupuji a vařím čaj a tak to jako, když třeba někdo se ozve: píšete tam, že 
jste to a to užívala a jak vám to pomohlo a co. Tak to mě hrozně jako tak potěší, když můžu 
poradit to, co jsem vlastně zažila.

Hm. Stalo se vám tam někdy něco negativního?

No jednou na diskusi, nevím, jak je ta adresa přesně, tam jsou různý jako, jsou tam ty diskuse 
odlišeny podle nemocí a tam jsem narazila na diskusi o invalidních důchodech a tam když 
kdokoli tam dal nějakou otázku, tak tam byla paní a ona každého tak zkritizovala, ale úplně 
sprostě to bylo jako… Tak to mě vždycky úplně… protože jsem chtěla poradit, jak se to vyřizuje, 
protože jsem nevěděla, a ona vždycky tam něco tak jako: běžte dělat a nebuďte zdechlá. Přímo 
takhle to jako… Tak to mě vždycky úplně vytočilo  Takže tady toto, to asi bylo jediný 
negativní.

Hm, je něco, co se vám v životě s tou nemocí nedostávalo a tyhle stránky to napravily?

… Tak jako nedostávalo. Tak já totiž, tady, jak bydlím, tak bydlím teprve šest let a takže teď už 
třeba mám více známých, ale když přišla ta nemoc, tak jsem tady bydlela tři roky a moc známých 
jsem tady neměla. Takže ten internet mi tak nějak jako doplňoval ty známý, že jsme se seznámili, 
psali jsme si, to mi tak nahrazovalo tady tu komunikaci. A protože jsem se tu nastěhovala, do 
práce jsem nechodila, takže ani jsem neměla kde se jako seznámit s někým.

Hm. Teď tady mám jednu podobnou otázku. Je něco, co vám vaše okolí neposkytlo a lidé na
internetu ano ve spojení s tou nemocí?

Tak asi ty rady, že já tady opravdu neznám nikoho tady s podobnými problémy, takže bych se ani 
neměla koho zeptat. Takže asi to.

Hm. No, co si myslíte, že internet nemůže v tomhle směru poskytnout?

Tak jako důležitá je i pomoc rodiny, to jako když by nebyla, tak je to špatně, takže asi to. 

Takže se to musí doplňovat…

Ano.

No, je něco dalšího, co byste na těch stránkách uvítala, něco, co tam třeba chybí podle vás?

Já nevím, já jsem tam našla všechno, co jsem potřebovala.

Hm. Napadají vás nějaké zápory těchhle stránek?

Asi taky ne. Zápory. Ne.



A ty vaše počáteční očekávání se splnily?

Ano. 

To jste vlastně říkala, že jste očekávala pomoc těch lidí, zkušenosti a rady.

Ano.

No, teď si zkuste představit, v čem by byl váš život jiný, kdyby ty stránky neexistovaly, nebo
kdybyste na ně nenarazila?

No, o tom jsem už uvažovala kolikrát, protože by to bylo těžký teda opravdu pro mě. Protože 
fakt ti doktoři všechno neřeknou tak, jak by člověk chtěl, fakt jsem se tam dozvěděla hodně věcí, 
co jsem nevěděla. I ty různé třeba ty odborné názvy, když si potom člověk čte v té kartě a tak. A 
tam opravdu jsem všechno, co jsem chtěla, našla.

Tak teď se  zeptám, setkala jste se i s někým podobně nemocným, s kým jste neseznámila na 
internetu?

No, s paní se navštěvujeme pořád teď ještě.

Aha, a jaký to pro vás bylo, když jste se setkali?

No hrozně jsem se na to těšila, ještě shodou okolností, paní je tak přibližně v mém věku, o něco 
mladší a bydlí tady kousek ode mě. Čili hrozně jsem se na to těšila. No a tak párkrát jsme se 
sešly na kafe a pak dokonce, když jsem ležela v nemocnici tři týdny na rehabilitaci, já se léčím v 
B. a ona taky, tak dokonce jsme zrovna v tu dobu byly v té nemocnici spolu.

A to už jste se znaly?

Jo, to už jsme se předtím znaly a nějak to vyšlo, že jsme tam ležely spolu. A dodneška se jako 
navštěvujeme.

Aha, tak to je fajn. A jak často se tak navštěvujete?

Tak píšeme si často jako přes maily, přes SMS, ale navštěvujeme se tak jednou za tři měsíce asi. 
Ale jako tak, víme o sobě všechno, tak si píšeme jako pořád.

Hm. No, teď se zeptám, máte nějakou zkušenost se svépomocnou skupinou podobně nemocných, 
kteří se jako tak schází jednou za týden, nebo za měsíc?

No, tak, vím, že ten mammahelp funguje, ale teda tady ve Z. jsem tam byla přímo v té kanceláři a 
myslela jsem si, že se tam schází ty paní a tam mi teda řekli, že to tady spíš funguje jako tak, že 
když někdo fakt potřebuje pomoct ohledně vyřízení důchodů, nebo lázní, tak se tam jde zeptat, 
ale jako že se moc nescházejí. Ale tak v jiných městech to asi funguje, protože je to všude ten 
mammahelp.

Hm, no, kdybyste měla takovou možnost, využila byste jí?

No, určitě, ano.

A jaký byste viděla důvody před tou komunikací na internetu?



Tak asi by to bylo takový jako lepší, kdybychom se viděly tak jako naživo 

Hm, dokázala byste říct, v čem lepší?

No, že bychom se prostě víc poznali. 

Viděla byste nějaký nevýhody toho osobního scházení se?

Nevýhody, asi ne.

A napadá vás ještě nějaká výhoda, kdybyste to měla víc popsat?

Tak určitě by se… vím, že se tam pořádají i nějaké zájezdy, takže jako to. To je taky další 
výhoda.

No, uvítala byste možnost scházet se s lidmi z osudů?

No, tak já sice jsem tam členka a nějaký ty schůze už tam byly, ale protože je to opravdu daleko 
do tý P., tak prostě nee. Kdyby to bylo blíž bydlišti, tak určitě. 

No, navštívila jste někdy v průběhu vaší nemoci psychologa nebo psychiatra?

Ne.

Nepotřebovala jste?

Ne.

No a setkala jste se s psychologem už v nemocnici?

Tak vím, že tam jako je, ale já jsem ho nevyhledala.

Myslíte si, že by bylo užitečný, kdyby ten psycholog byl nabízen už při sdělení té diagnózy?

Tak já jako si myslim, protože já mám jako dvě děti, tak jsem na to musela myslet, ale nebylo to 
tak, jak kdybych ty děti neměla. Že jsem pořád měla co dělat - úlohy atd. A člověk na to nemá 
čas až tak o tom přemýšlet. Ale myslim si, že když je někdo sám, když ty děti nemá, nebo když 
už jsou z domu pryč, tak si myslím, že to musí být hrozný pro něho. A to si myslím, že toho 
psychologa pak není špatná věc navštívit.

Hm. No, na to už jste taky narazila: co byste řekla o informacích a podpoře, kterou vám poskytli 
lékaři?

No tak mě když vlastně sdělili diagnózu tady ve Z., tak to bylo takových strašným způsobem, že 
to bylo teda šílený, pan doktor jednání měl hrozný. Tak jako kdybych měla tady zůstat, tady se 
léčit, tak nevím, jestli bych to zvládla. Ale tím, že jsem se tady odmítla léčit a přešla jsem do 
toho B. a tam jsem byla úplně jak v jiným světě, co se týče jednání a přístupu k pacientovi, tak 
tam na ně nedám dopustit. Ale tady v tom Z. je to teda šílený.

Takže záleží na nemocnici.

Určitě. A záleží i na způsobu léčby. Ne všude se to léčí stejně. Mě třeba tady, když mi řekli, jak 
mě budou léčit... Pan doktor mi prostě řekl: v pondělí teda jeďte do B., když chcete, ale sbalte si 



tašku a okamžitě půjdete na operaci. A já jsem tam teda s tím přijela a paní doktorka se divila: 
proč byste měla jít na operaci, to vůbec, to se takhle vůbec nebude řešit. Já pořád říkám, že 
kdybych zůstala tady,tak by to ani nedopadlo se šťastným koncem. Protože na způsobu léčby fakt 
taky strašně záleží. A už teda jsem to slyšela u více pacientek. Kterým to teda tady řekli takto a 
jely někam jinam, kde jim to řekli úplně jinak. 

Aha, takže hodně záleží na nemocnici…

Určitě.

No, kdybyste měla říct, byly pro vás informace z toho internetu v něčem jiné, než informace od 
těch lékařů?

Tak jiný asi ne, spíš jako jich bylo víc, jako jiný ne.

Že byly podrobnější.

Hm.

No, jaký je váš názor na alternativní léčbu, o tom už jste taky trošku mluvila…

Tak já jsem příznivec alternativní léčby, já jsem jezdila k léčiteli, takže jo, na to hodně věřím.

Pomohl vám?

Já si myslím, že ano, jezdila jsem jednou za 14 dní, pravidelně, dlouho jsem jezdila a tak jsem to 
mu prostě věřila, že s myslím, že mi to pomohlo. Protože hodně je to psychice, že…

Jo, No jak se nyní cítíte, jak na tom zdravotně jste?

Tak jako kromě únavy a takových těch bolestí kostí a té ruky nemocné, tak dobře. 

Takže následky té chemoterapie ještě pociťujete…

Ano, to ano.

No, jak je to dlouho, co jste podstoupila tu léčbu?

No, tak vlastně na diagnózu mi přišli v květnu 2007 no a vlastně v únoru další rok mi skončila 
léčba. V únoru 2008.

Hm. Kdybyste měla říct, co pro vás bylo v jednotlivých fázích té nemoci těžké?

V začátku?

V jednotlivých fázích.

Jo, v jednotlivých… No to chemo, jak jsem říkala, to jsem z toho měla fakt hrozný strach. To mě 
vždycky před tím chemem museli dát injekci na uklidnění, protože já jsem se toho strašně bála. 

Jo…



A čím víc bylo těch dávek - první, druhá… čím jich bylo víc, tak tím to bylo vždycky horší. 
Takže toho asi nejvíc.

Je ještě něco?

Asi tohle bylo nejhorší, tak jsem se ani té operace snad nebála jako tady toho.

Hm. A pomohl vám s tím nějak ten internet, s tou chemoterapií?

Tak já nevím, spíš jako tak ty rady. Já jsem třeba nevěděla, jak to je s jídlem, jestli se může jíst 
všechno, jak to je. Tak to jsem se třeba ptala. A jinak jako potom asi ne. Protože já jsem vždycky 
byla na chemu, týden jsem ležela, to jsem se fakt snažila ten týden prospat, pořád jsem spala, 
abych to zaspala, protože mě bylo fakt špatně ten týden. Takže to spíš tady toto, odpočívat… To 
mi spíš pomohla moje mamka, ona je v důchodu, tak vždycky přijela k nám a ona se mi o děcka 
starala. Takže to mi teda nejvíc pomohlo tady to, že jsem nemusela ráno s nima vstávat a psát 
úlohy a tak jako, že jsem mohla ležet.

Hm. No, už se blížíme ke konci, kdybyste měla poradit někomu s podobným zdravitním
problémem, co byste mu poradila?

Tak hlavně jako nejdůležitější si myslím, že je ta psychika, že se tomu člověk nesmí moc 
poddávat, že jako zachovat pozitivní mysl, jak se říká. A pořád věřit, že to bude dobrý. 

Jo, takže optimismus…

Ano.

Hm, je něco, co byste chtěla vzkázat administrátorům stránek?

Tak asi bych jim chtěla poděkovat, že tady vůbec toto je.

Hm. No, napadá vás něco, chtěla byste něco doplnit?

Já nevim, asi ne, nic mě nenapadá 

Tak já vám děkuji za rozhovor 

Nemáte zač 


Kateřina

věk: 60
stav: vdaná, 2 synové, 1 vnučka
vzdělání: středoškolské
plný invalidní důchod, pracuje na několik částečných úvazků
bydliště: středočeský kraj
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S paní Kateřinou jsme se sešly u ní v práci.
Onemocněla už v roce 1988 rakovinou prsu, prodělala od té doby devětkrát recidivu onemocnění, 
řadu operací, řadu chemoterapií, v současné době prodělává biologickou léčbu.



Paní Kateřina je sice v plném invalidním důchodu, ale vůbec tak nepůsobí. Je oblečená 
mladistvě, i když zároveň přiměřeně svému věku - v džínách a námořnicky proužkovaném tričku. 
Má krátké světlé melírované vlasy.
Je velice přímá, na otázky odpovídá věcně. Sama o sobě říká, že je velmi racionální. Z toho 
důvodu prý také moc nenavštěvuje osudy.cz, spíše na internetu vyhledává informace ohledně 
jejího onemocnění - především ohledně léčby. Upřednostňuje osobní kontakt. Už na začátku 
svého onemocnění - před dvaceti lety, založila skupinu žen se stejným zdravotním problémem a 
plánovala s nimi rekondiční pobyty. V současné době je členkou občanského sdružení Karina a v 
jejím městě se každý týden schází s ostatními pacientkami a plánuje jim různé aktivity.
Paní Kateřina na mě působila jako člověk velmi aktivní, vstřícný, s vlastním názorem, který si 
dokáže prosadit, člověk na svém místě. Rozhovor s ní byl pro mě velice příjemný.

Takže následující rozhovor tedy bude o tom, jak vám pomáhal a jak vám pomáhá internet ve 
zvládání vaší nemoci.

První moje otázka je, kdo všechno, nebo co všechno vám pomohlo, když jste se setkala s vaší 
diagnózou.

No tak hlavně rodina a pak teda musím říct, že mě vyšli vstříc i v zaměstnání. Já jsem 
onkologicky onemocněla v roce 88, což je letos 22 let a tenkrát ještě ty podmínky byly takový 
trošku jinačí, než jsou dneska, ale musím říct, že mě vyšly vstříc a já jsem teda vůbec neukončila 
pracovní poměr a přestože jsem dostala plný invalidní důchod, tak jsem se hned zase po roce 
zapojila zpátky do zaměstnání, kde mi byla upravena pracovní doba a všechno. Takže jako v 
podstatě okolí kromě rodiny dost dlouho nevědělo, jak jsem nemocná. Takže já jsem to jako… 
sice byl krušný ten začátek, ale musim říct, že jsem měla velice dobrou lékařskou péči a i 
dobrýho ošetřujícího lékaře, kterej bych řekla, že byl nejenom lékař onkolog, ale i psycholog, 
který teda to s námi, s těmi pacientkami, na začátku docela uměl. A fakt mi poradil i v tý sociální 
oblasti, což dneska si myslim, že některým těm ženám chybí. Ale jako říkám, hned mě poslal po 
roce do lázní, kde dali dohromady skupinu stejně nemocných onkologických pacientek a tam 
vlastně, byla jsem mezi nimi tedy suverénně nejmladší, ale ty mi nalily takovou sílu do života, že 
pak už jsem to překonávala docela bych řekla, dobře.

Jo, takže ještě ty spolupacientky pak následně…

Ano ano, protože ta výměna těch zkušeností a tohle to, to je jako bych řekla… A proto já jsem 
začala dělat i do pacientského sdružení a založila jsem si svoji skupinu onkologických pacientek 
a jezdily jsme na rekondiční pobyty.

Hrál v tom nějakou roli internet? Ze začátku asi ne, to ještě tady nebyl, ale pak?

No ze začátku rozhodně ne, v tom osmdesátém osmém, ale já jsem se s ním setkala až hodně 
později, to už bylo… Já jsem pracovala ve firmě, ve které se začínalo s počítačema a s tímhle tím 
docela brzy. Přiznám se, že jsem se toho ze začátku bála. Říkala jsem si: to už se na starý kolena, 
i když jsem v tu dobu nebyla ze začátku tak stará, ale mě to připadalo, že se to nikdy nemůžu 
naučit. Ale byla jsem donucena se to naučit velice rychle, když jsem chtěla zůstat teda v 
pracovním poměru. No a ten internet jsem začala potom v podstatě využívat, až když jsem 
potom… no určitě až okolo roku 2000 možná. Tak pak už teda docela intenzivně, pak už jsem 
hledala úplně všechno.

Jakých možností komunikace na internetu využíváte?

Já se přiznám, že využívám jenom e-mail. Na facebook a na tohle, já když slyším, jak se to občas 
někde dá zneužít, tak já se přiznám, že na komunikaci využívám jenom e-mail.



Kolik tak času trávíte denně na internetu?

No docela dost, jak už jsem teď v důchodu, tak bych řekla, že v průměru ty dvě hodiny určitě.

Co vás jako první napadne, když se řekne osudy.cz?

Tak já jsem se tam napojila, protože jsem si říkala, že tam určitě budou stejný osudy, jaký 
potkaly mě. Tak jsem se tam napojila, no a přiznám se, že mě to až tak jako moc nechytilo, takže 
proto jsem tam ani mockrát potom nebyla, protože jsem si říkala, spíš já komunikuju s těmi 
ženami, protože říkám, prošla jsem docela dost pacientských sdružení a znám dost sdružení a 
dost šefových z těch sdružení, takže spíš si sdělujeme osudy mezi sebou a vyměňujeme si 
zkušenosti.

Spíš osobní setkání teda?

Spíš osobní setkání.

Tak já nevim, jestli se vás mám ptát na ty stránky osudy.cz, spíš některé otázky přeskočíme…
Měla jste nějaká očekávání, když jste na ty stránky šla?

Spíš jsem byla zvědavá, co tam je. Říkám, nezaujalo mě to až natolik, protože jsem si říkala, to 
jsou takový běžný, který já už jsem slyšela desetkrát a přiznám se, že než číst na počítači, tak 
radši komunikuju osobně a ústně.

A je něco, čím vás zaujaly ty stránky?

Přiznám se, že teď si už ani… Jako teď už jsem tam nebyla hodně dlouho na nich.

Jaké myslíte, že mají lidé důvody pro členství, pro návštěvu těchto stránek?

Já si myslim, že oni jsou izolovaný a jsou doma, takže prostě nemají ten kontakt a že jim to dá 
podporu, že v tom vlastně, když to řeknu, nejsou sami a mají šanci se prostě dozvědět něco 
novýho. Ale já tím, že mám opravdu kontakt se spoustou lidí, tak pro mě je to ztráta času si to 
číst. Ale pokavaď jsem byla nemocná a byla jsem doma, tak jsem tomu internetu asi taky 
věnovala víc času než teďko. Já teďko spíš tam vyhledávám informace, než prostě abych se 
utápěla v něčem takovémhle, to si radši přečtu někde něco v časopise nebo tak podobně. No jako 
přiznám se, že dost nerada čtu na počítači, že mě od toho pálí oči, takže radši si vezmu něco 
takovéhleho do ruky.

Ještě teda se zeptám k těm stránkám: vzpomněla byste si, jak jste na ně narazila, jak jste na ně 
přišla?

Vzpomenu si asi, protože já si myslim, že jsem… To je pacientský sdružení Karina, asi jste 
možná o něm také slyšela, a mě se zdá, že oni tam měli odkaz na ty osudy. A já jsem teda na ten 
odkaz, protože jsem hledala něco v tomhle tom, tak jsem na to klikla a podívala jsem se na tohle 
to. A myslim, že dokonce měli vernisáž v senátorské zahradě. A tam měli myslim i z těch osudů 
některý zveřejněný ty… Protože to byla jednak výstava obrazů a u toho byly jako příklady. A 
myslim, že to bylo z těch osudů taky, ale to už si nejsem tak úplně jistá. 

Takže v současné době už tam nechodíte?

Ne, ne. To už jsem tam nebyla dlouho.



A byla jste tam tak dvakrát jste říkala?

Dvakrát, možná třikrát, ale jako…

Znáte nějaký jiný stránky s podobným zaměřením?

Ne. Ne.

Takže vy jste opravdu hlavně přes ten osobní kontakt…

Já internet používám spíš, když… protože v tom lítám těch 22 let a občas teda je recidiva a tak, 
tak potom teda spíš lovím, jak kde postupujou v léčbě a tohle to. To jako…

Takže ty informace o tý léčbě především…

Já především o léčbě, následky léčby, co by se dalo ještě podnikat, jak postupujou takhle. 
Dokonce jsem i hledala, protože u nás v práci byla angličtina jako komunikativní řeč, tak jsem i 
hledala, jak postupujou v jiných zemích a takovýhle. Takže já jsem spíš hledala takovýhle 
informace, než… protože ty osudy nebo tohleto to… jako tam jsem nenašla nic novýho, žádnej 
zdroj, kterej by mě posunul, když to tak řeknu, dál.

Četla jste nějaký ty příběhy?

Četla, ale přiznám se, že si to nepamatuju. 

A vy jste neuvažovala, že tam napíšete svůj příběh?

Ne.

Tak kdybyste měla ještě jednou říct, jak jste říkala ty informace o tý léčbě, je něco dalšího, co
vám ten internet poskytl?

Tak jednak informace o léčbě, potom teda hodně jsem jezdila do lázní, hodně pro ženy jsem teda 
dělala rekondiční pobyty, tak především sháním tedy informace - jak o té lázeňské léčbě, kde je 
možnost, jaká. A potom teda na ty rekondiční pobyty - kam by bylo možnost a srovnávání. Když 
to tak řeknu, dělám výběrový řízení, protože musíme sledovat i cenu a takovýhle věci. Takže v 
tomhle tom.

Jaká poslední pozitivní věc se vám na internetu stala, vzpomněla byste si?V téhle souvislosti…

No pro mě bylo pozitivní, když jsem narazila na něco, kde by se mohly ženy zúčastnit a nebylo 
to příliš drahý. Takže… ale teďka v poslední době, protože shánět finance v týhle oblasti je čím 
dál tím víc složitější, v těch sociálních službách, tak si nevzpomínám, že by tam bylo něco až tak 
atraktivního. Nevim…

A něco negativního se vám stalo na internetu?

To taky nemůžu říct, nevim. Já jsem s tím celkem spokojená, myslim si, že to ovládám ke své 
vlastní spokojenosti. No tak občas jsem naštvaná, že se nemůžu někam dostat, nebo mi to nejde 
tak, jak bych si já představovala. Ale to jsou takový ty běžný starosti a strasti.

No a co vás na internetu nejvíc posílilo?



Když jsem zůstala potom úplně doma, když jsem byla po operaci a nemohla jsem opravdu nikam 
ani dojít, no tak komunikace, to je… hlavně teda ta e-mailová, já všechny prostě to, kamarády a 
všechno to, takže před ten mail jsem byla schopná si zorganizovat všechno, co jsem potřebovala. 
No a najít si zdroj informací, já hodně cestuju, takže v podstatě všechny tyhle ty spoje a to 
všechno vlastně z pohodlí domova jsem mohla… Já se přiznám, že když jsem skončila v práci v 
roce  dva tisí… já jsem vlastně v roce 2005 měla recidivu, to jsem porpvně byla hodně dlouho 
doma, tak to jsme doma ještě internet neměli, v tu dobu ještě to bylo docela drahý. Já mám dva 
syny a vím, že vždycky jsem je omezovala, jak dlouho tam smí na tom surfovat a to. No ale pak 
když jsem zůstala já sama doma, tak jsem říkala, to teda nejde bez internetu, takže potom jsme si 
pořídili satelitní jako příjem, který už nebyl… I když v tu dobu to ještě u nás bylo ještě docela 
taky… nebylo to úplně nejlevnější, ale už to bylo tak schůdný. No a dneska už je to, že jo. A už 
si to vůbec teď nedovedu bez internetu představit.

Hm. Je něco, co se vám v životě s tou nemocí nedostávalo a internet to napravil?

To bych řekla, že ne. Nejsem si něčeho takovýho vědoma. Jako v souvislosti s nemocí… Ne… Je 
pravda, že jsem si tam teda vytipovala spoustu léků, který, když jsem přišla k lékaři, zjistila jsem 
třeba… já jsem měla pak problémy nebo mám pořád ještě, že už nemám úplně v pořádku kosti. 
Tak jsem sledovala tu léčbu a našla jsem si to třeba na internetu, ty nový léky. Když jsem to 
zkonzultovala s lékařkou, tak ona mi je nasadila, ty léky. Že asi nebýt toho internetu, tak bych o 
tý léčbě nevěděla.

Takže takhle prakticky…

Ano.

Co si myslíte, že nemůže internet a komunikace online  poskytnout v tomhle směru?

Co nemůže poskytnout? To nevim… No tak vám nezařídí, že jo, já si tam můžu najít super léčbu 
třeba, no ale, už mi ji nemůže poskytnout, že mám… na tu léčbu nemusí být zrovna v tom 
zařízení, ve kterým se léčím, peníze. To je dneska otázka u nás onkologických pacientů asi nejvíc 
diskutovaná a protože já teď jsem třeba na biologické léčbě a to vím, že je teda úžasně nákladný. 
Ale to není vina internetu a souvislost s internetem to absolutně žádnou nemá. 

Kdybychom se ještě vrátily k těm stránkám, napadá vás něco, co byste uvítala na těch stránkách, 
něco, co se vám tam nedostává? tam jsou vlastně ty příběhy, pak ta poradna té lékařky, pak tam 
jsou ty diskusní fora…

To ani nevim, že je tam ta poradna lékařky, to ani nevim.

No, tak ona tam tenkrát možná nebyla.

No, tak to je docela zajímavý, to by mě možná zajímalo. Tak to možná by mě posunulo někam.

Takže tohle byste tam tenkrát asi uvítala…

No, to asi bych tam uvítala. Ale já jsem teda naštěstí narazila na online poradnu paní primářky, 
která dělala primářku onko na P. a ta měla vždycky takový taky. To bylo sice telefonický, ale šlo 
to e-mailem potom taky, takže já jsem jako tohle našla. Ale to si myslim, že posune ty ženy 
hodně dopředu, jestliže je tam poradna lékařky. Tak to se přiznám, že nevim. Tak to se tam budu 
muset podívat.



To se podívejte 
Když vlastně jste mluvila o tom, že se setkáváte osobně s těmi spolupacientkami, kdybyste měla 
srovnat tu komunikaci po internetu a tu komunikaci osobní, tak kdybyste měla srovnat, v čem 
jsou výhody a v čem nevýhody. A kterou byste si vybrala?

No to už jsem jasně řekla, že tu osobní, tu pořád upřednostňuju. Pro mě je výhoda, že vidím, jak 
ten člověk vypadá. Protože po tom internetu nemusím mít úplně stoprocentní důvěru, že mluví 
pravdu, nebo prostě, že takhle… Když jsem v osobním kontaktu, tak prostě takový to fluidum 
toho člověka působí. Protože někdo tý nemoci hodně psychicky podlehne, což se na tom 
internetu, na těch příbězích nedá poznat, ale když se s tím člověkem osobně potkám, tak vidím a 
říkám si: tak takhle bych dopadnout prostě nechtěla. Já spíš se radši setkávám, nebo 
upřednostňuju ty, který teda aktivně žijou i s tou nemocí dál. No a to teda, to ten osobní kontakt, 
to se pozná okamžitě. Po tom internetu si troufám tvrdit, že já bych to nepoznala. Takže to je 
jakoby nevýhoda.

Viděla byste nějaký výhody tý komunikace na internetu?

No říkám, výhody jsou pokavaď ty lidi jsou… Měla jsem i takový, že i když mají odoperovaný 
plíce, nebo takovýhle věci, že tak oni se nikam moc nedostanou. Takže pokavaď bych teda 
nemohla na ten osobní, tak pak bych asi se upnula k tomu internetu ještě víc. Ale zatím, musím 
zaklepat, mě to až tolik neskolilo, tak dávám přednost tomuhle. Ale jinak určitě ty lidi, který jsou 
upoutaný, který jsou třeba i někde v nějakých, že musí ležet delší dobu… já zatím, mě to nikdy 
nepotkalo, že jsem musela někde ležet delší dobu v nemocnici, vždycky jsem spíš jezdila 
ambulantně na všechny léčby a podobně. Takže já jsem zatím nebyla upoutaná, když to řeknu, na 
lůžko, ale asi kdybych to, tak potom bych určitě ten internet využívala daleko víc. 

Jo, jo, jo. A vy se setkáváte jak často s tou vaší skupinou?

Každý týden určitě.

A kolik vás tak je?

Takhle, já teďka jsem se dala do… je to občanské sdružení Karina, centrum má tady v P. a my 
máme pobočku, tu jsem založila, nebo spoluzaložila já a mám tam zhruba okolo dvaceti 
spolupacientek, nebo klientek, jak dneska říkáme. No a my máme klub teda, jednou za čtrnáct 
dní se scházíme, nemocnice nám pronajala zadarmo prostory, takže tam se můžeme scházet. 
Máme tam kuchyňku, zasedací místnost, tělocvičnu. Tam jsme teda jednou za čtrnáct dnů a ten 
týden, co nejsme tam, tak chodíme na nějaký vycházky, nebo jezdíme na výlety. No a v tom mi 
teda internet pomáhá strašně moc, protože vždycky si naplánujeme, takže já si můžu pěkně po 
internetu všechno pěkně naplánovat a rozložit. A jezdíme, protože nás je málo na to, abychom si 
najímaly nějakej autobus, nebo něco, tak musíme jezdit vlakem, kombinace vlak, autobus. Tak 
říkám, já se na starý kolena ještě naučím jezdit vlakem, protože já jsem předtím nikdy moc 
vlakem nejezdila, většinou jenom autobusem. No a chodíme, my tomu říkám nordic walking, 
chodíme s hůlkami, ale chodíme s hůlkami spíš proto, že nám pomáhají při chůzi. Takže jednou 
za týden teda se scházíme tam a jednou za týden jdeme na takovouhle vycházku nebo výlet. A 
ujdeme tak, no, teď naposledy to bylo 12 km, tak do těch 15 km. Někam odjedeme, někde se 
projdeme a zase přijedeme vlakem nebo autobusem. A to jako, na to je ten internet vynikající, 
protože…

Na to domlouvání…

I na to plánování těch tras, no a i tam hned zjistím, co tam je po trase, jak má otevřeno kterej 
zámek, nebo tam, kam se chceme podívat. Tak to bych řekla, jako… to je velice… Ženy to teda 



hodně uvítaly teďko. A teď mi nedaly ani o prázdninách pokoj, takže jsme opravdu pravidelně i o 
těch prázdninách, takže jsem nakonec vzdala letošní dovolenou 

 Tak to jo, tak to máte takovou práci na plný úvazek skoro jako…

No tak jako, snažím se 

Jak dlouho to takhle už děláte?

Tenhle ten klub jako… Tak takhle, já už to dělám od roku 89, kdy jsem ty ženy dala poprvně 
dohromady na rekondiční pobyt. Tenkrát byla výhoda, že se dalo žádat o příspěvky na rekondiční 
pobyty na MZ a MPSV. Ale tak jak jdou prostě peníze neustále dolů a dolů, tak oni na ty 
rekondiční pobyty teďko sehnat peníze už je nadlidskej výkon. Ale ženy si zvykly a asi jsou na 
tom i finančně ne úplně nejhůř, takže není ta skupina už teda tak velká, ale jsou ochotny, když to 
zorganizuju, tak jsou ochotny si to teda i zaplatit. Takže my jezdíme do těch Karlových Varů na 
ty rekondiční pobyty od roku… poprvně jsme tam byly v 94. Takže od 94. roku jezdíme každý 
rok na podzim na čtrnáctidenní rekondiční pobyt. 

Hm… Jaké to pro vás je, co vám to všechno přináší?

Já, když to tak řeknu, tak fakt mě to teda postavilo na nohy a drží mě to při životě. Protože i když 
mi bylo nejhůř, nebo to, tak ony vždycky říkaly: musíš, nemůžeš nás v tom nechat, my chceme 
prostě to… Takže člověk, i když jako není na tom úplně nejlíp, tak se tímhle tím vlastně z toho… 
řekla bych, že jsem se z toho i rychleji dostala. 

Tak to jo… Navštívila jste někdy psychologa v průběhu vaší nemoci?

Ne.

Vy jste vlastně říkala, že jste měla psychologa v tom vašem onkologovi…

Já jsem měla kliku, jednou, to jsem byla… to byl lázeňský pobyt. To byl vlastně ten první 
lázeňsky pobyt, na kterém jsem byla v 89. Tak tam byl psycholog, který zkoumal… ten dělal 
taky nějaký výzkum tenkrát. Já nevim, jestli to byl, to už myslim nebyl student, ale dělal jako 
výzkum pro onkologický ty… Tak tam. Ale to jsem já ho nenavštívila, to on navštívil mě. On si 
vybral prostě, kdo mu chce poskytnout rozhovor a kdo nechce. Já jsem říkala: no jestli vám to 
pomůže. To už jsem, když to tak řeknu, byla skoro za vodou, no. Ještě úplně ne, ale už jsem byla 
tak, že jsem si říkala… Já si musim pomoct sama, mě ten psycholog… No asi některým ženám 
pomůže, ale já si myslim, že jsem ten typ. Já jsem takovej spíš racionálně uvažující člověk. 
Občas bych asi toho psychologa potřebovala, abych uměla jednat s lidma a takovýhle věci, ale 
jako v souvislosti s mojí nemocí jsem ho zatím nepotřebovala.

Takže jste o tom ani nepřemýšlela?

Ne.

Uvítala byste možnost, aby vám byl nabídnut už v nemocnici, třeba při sdělení tý diagnózy?

Možná na začátku při sdělení diagnózy asi je to dobrý. Jenže, říkám, já jsem tu diagnózu se 
dozvěděla v roce 88 a to zdaleka nic takovýhleho neexistovalo. Jako asi na ten začátek pro ty 
ženy… A i ta Karina to je vlastně, když se podíváte, to je občanské sdružení, které nabízí 
psychosociální pomoc onkologickým pacientům a jejich blízkým. To znamená… a měla jsem 
teďko kamarádky, který mi volaly a říkaly: hele… Tak jsem jim jako dohazovala, protože my 



tam máme jako lékaře psychologa. Tak vím, že asi na začátku bych řekla, že to je dobrý. A 
hlavně to je psychosociální pomoc, ono spíš než psychologa na psychiku, když je to potom žena, 
která je sama s dvěma dětma, tak tam ta sociální oblast… Ona říká: no, já nemůžu jít na operaci, 
já nemůžu jít na chemoterapii, protože, co budou dělat ty děti. Tam je ta otázka financí asi docela 
dost v dnešní době krutá. já teda v tomhle jsem měla štěstí, protože jsme úplná rodina, říkám, a 
manžel teda mě velice podporuje, ten jako si za těch 22 let se mnou užil, ale jako opravdu mě 
podržela ta rodina. A to jako si myslím, že to rodinný zázemí dělá u týhle léčby strašně moc, 
protože znám ženy, kterým se rozpadla rodina po tý operaci, nebo při tý léčbě, a to jako… tam je 
to potom krušný. Tam věřím teda, že ty by asi toho psychologa hodně potřebovaly.

Hm. Co byste řekla o informacích a podpoře, kterou vám poskytli lékaři?

Ten začátek, kdy já jsem… To byl opravdu teda lékař na svým místě. Bohužel teda tak, jak ze 
začátku nebyli lékaři po revoluci moc zaplacený, tak ho přetáhla farmaceutická firma. A můžu 
říct, že všechny pacientky jsme to opravdu obrečely. Ten jako, ten měl… Jednak měl teda 
opravdu zlatý ruce, ten měl… Já do tý doby jsem nebyla na mammografu, na ničem, až potom, 
když jsem to... Tak já jsem mu říkala: pane docente, jakože já nechodím na tyhle vyšetření, když 
prostě všechny… A on říkal: nebojte se, to já mám všechno v rukou. A skutečně… To 
nahmatání, proto já říkám, při prevenci rakoviny prsu, samovyšetřování a vyšetřování rukou, je 
daleko lepší než všechny mammografy a než všechny přístroje. Ale musí to být člověk, který 
všechno to vyšetření umí udělat. A těch je tady v republice strašně málo. 
Já potom jsem měla ještě dalšího lékaře, jenže ten odešel do Ameriky a zůstal tam. A od tý doby 
jsem se s tak dobrým vyšetřením nesetkala, takže už teďka chodím na mammograf a na ultrazvuk 
taky. 
A je teda pravda, že mám teda velice dobrýho operatéra. A ten teda, ten je taky šikovnej v tomhle 
tom.

To jste měla štěstí na tohle…

Na tohle jsem měla úžasnou kliku, protože já mám devětkrát recidivu, devětkrát mám operovaný 
stejný místo. To už mi řekla onkoložka, to už se vám do toho nikdo nepustí. A tenhle ten můj 
operatér, musím zaklepat, se do toho pustil, já jsem na poslední operaci byla vloni.  To jsem, to 
už se přiznám, že i já jsem z tý operace měla docela strach. Jak jsem vždycky předtím šla na 
operaci docela taková klidná, tak loni už jako… No, protože mi začaly, já mám už tý léčby už 
hodně a mám vysoký krevní tlak, takže už nejsem úplně stoprocentně zdravá i z druhý stránky, 
když to tak řeknu, tak loni jsem na ten operační sál nešla úplně tak klidná jako předtím. Ale 
zvládla jsem to, tak doufám, že to bude v pořádku.

To já taky držím palce.

No, drží mi palce hodně lidí. Tak snad je udržíme.

Byly pro vás informace z toho internetu v něčem jiný, než ty informace od těch lékařů?

No to bych řekla, že ani ne. Tak já jsem tady na klinice v P., takže to je špičkový pracoviště, já 
bych řekla, že ne. Nerozcházeli jsme se a říkám, naopak, jsme schopný spolu komunikovat. I 
jako, když mi lékař vysvětlí, protože já jsem si třeba našla kterou léčbu a moje ošetřující 
onkoložka mi řekla: no jo, ale to musíme udělat testy a když ty testy nevyjdou, tak… Tak já 
říkám: tak je jasný, nebudu vyžadovat léčbu, která by na mě nefungovala. Jsou ženy, který prostě 
si něco najdou a ona mi říká: já jim nejsem schopná vysvětlit, že prostě když ta léčba je 
nejdražší, že nemusí být nejlepší. Ale to už je potom na každým. Jinak já si myslim, že ne. Spíš 
říkám mi to pomáhalo v tom, že jsem byla schopná s nima komunikovat. Takže já třeba, i když 
třeba mi sdělili diagnózu, tak mě vzali i na takový, oni tomu říkají semináře, kdy se rozhoduje o 



další léčbě, protože ono že jo, tam je to… každá ta léčba má zase nějaký vedlejší účinky. Tak je 
pravda, že tam je problém. I když jsem hodně informovaná, tak říkám, těžko můžu vědět, jaký to 
může mít následky. No tak, to ještě bylo u pana docenta, když se rozhodovalo, on mi říkal: no a 
chcete radši tohle to, nebo tohle to. A já říkám: no, pane docente, já vím, že teďka máte, jste 
čerstvě ženatej, máte mladou ženu, tak mě řekněte, jak byste se rozhodoval vy sám u ní, protože 
vím, že byste jí dal to nejlepší, co jde. A to jsem ho teda dostala, protože on se usmál a povídá: 
no to jste mě fakt dostala. Nechám to vždycky na lékařích. Já jako vybírám si lékaře, to přiznám. 
Když mi ten lékař neseděl, tak jsem se snažila jít poradit, nebo prostě někam jinam. Ale jinak 
jako musím říct, že ty ošetřující doktoři, který teďko mám, tak k těm mám stoprocentní důvěru. 
A to je asi u toho to nejdůležitější. Protože říkám, jako nemohla bych, někdo říká: já nemůžu mu 
říct, nebo já to… Tak opravdu bych řekla, já komunikuju i se svou ošetřující onkoložkou po e-
mailu nebo prostě, když něco potřebuju, protože vím, že nemá vždycky čas. Když tam chodíme, 
já chodím co tři týdny na chemoterapii, tak vím, že tam těch pacientů má strašně moc. No tak jí 
vždycky upozorním, co by mě tak zajímalo a až bude mít klid, aby se na mě, když to tak řeknu, 
připravila.

Jaký je váš názor na alternativní léčbu?

No, přiznám se, že když mi bylo nejhůř, tak jsem i párkrát, no párkrát, mockrát ne, ale jo, párkrát 
jsem to zkusila. Jak jsem řekla, já jsem racionálně uvažující člověk a přišla jsem, to mi sehnal 
manžel, nějakou prostě fyzioterapeutku a ta tam tak pracovala nějakýma foliema, koukla se na 
mě, jaký jsem typ, vybrala barvu fólie, pak jsem musela držet fólii, třít. A říkala: cítíte teplo. Já 
povídám: no i když tam nebudu mít tu fólii a budu třít rukama, tak vzniká teplo. Takže jsem jí 
takhle oponovala, takže s tou jsme si nepadly do oka. 
Pak jsem byla ještě u nějaký, ta zase poznávala z moči a takovýhle. Jako, já když si to nemůžu 
racionálně zdůvodnit, jako, asi neublíží. A řekla bych, že ta alternativní je spíš v tom, že lékaři na 
nás nemají čas, kdeto když přijdete k tomu léčiteli, tak on si na nás čas udělá. Takže on je takovej 
spíš jako psycholog, že jo. A ty lidi potřebujou si popovídat. No takže v tomhle tom směru asi je 
dobrej, ale jako já bych se nikdy asi k tý alternativní neupnula. Věřím, stoprocentně věřím 
lékařům. 

Jo, jo, jo… Jak na tom nyní jste zdravotně? Jak se cítíte?

Jak říkám, když to nebude horší, tak dobře. Tak já v podstatě, teď by to mělo být stabilizovaný, 
sice říkám, chodím co tři týdny na tu biologickou léčbu, ale jinak jako v podstatě beru léky na 
vysoký krevní tlak, ale cítím se dobře. Jako to už lepší nebude, jsem chronicky nemocná prostě a 
já to tak beru. Občas mě, teď mě zase bolí noha, mám ještě artrózu k tomu a takovýhle, ale 
říkám, to je takový stěžování a stejně je to k ničemu. Ale, v podstatě jsem na tom dobře, když to 
řeknu.

Hm. Co pro vás bylo těžké v jednotlivých fázích tý nemoci. A jestli s něčím z toho vám ten 
internet dokázal pomoct…

Tak nejhůř je vždycky po chemoterapii, to jste asi v některých filmech nebo někde viděla a 
opravdu je to hrozný. Takže to mě bylo nejhůř a v tom nepomůže nic. Takže, říkám, spíš ten 
internet mi pomohl, že jsem se aspoň vyhrabala, i když mi bylo nejhůř a přečetla jsem si, jestli mi 
nepíše tenhle ten, jestli mi nepíše to… Tak spíš jako takový, že mě to dokázalo zvednout z tý 
postele, že jsem tam neležela úplně celej den. 
Ale jinak nevím, v těchhle těžkých chvílích si musí pomoct každej sám. A spíš teda říkám, rodina 
než cokoli ostatního. Protože maminka musela hlídat kluky, protože já, když jsem začla v tom 
88., tak tomu mladšímu bylo šest let a nechodil ještě do školy. Takže to bylo docela… No a to 
ještě internet ani nebyl v tu dobu. Takže já jsem si to nejtěžší vlastně prošla ještě bez internetu. 
Ale teď bych řekla, že jako možná některým lidem… říkám, hlavně ty, který skončí nebo který 



jsou na tom sociálně špatně, tak asi po tom internetu zjistí spoustu věcí a informací. Což já už 
dneska se v tom umím orientovat sama, tak nepotřebuju, ale myslim si, že na tohle to je ten 
internet vynikající. I když i teďko já někdy něco hledám v týhletý sociální oblasti.

Ono je pořád co objevovat…

No, tam jde pořád všechno dopředu…

Co byste poradila někomu, kdo má podobný zdravotní problém?

Jak myslíte poradila?

Co byste prostě poradila někomu obecně, jak to zvládnout?

No tak aby stoprocentně důvěřoval lékařům a tak, jak oni říkají, tak okamžitě teda ukončit 
všechny aktivity, který nejsou nezbytně nutný a fakt se podrobit všem prohlídkám a to… Protože 
při naší nemoci fakt hraje obrovskou roli. Čím se přijde dřív, čí dřív se začne léčba, čím dřív se 
to odoperuje… Záleží zase, jak rozhodnou lékaři, že jo, protože u nás to bylo, když já jsem 
začínala, že byla napřed operace, pak chemoterapie. Teď oni napřed dávají chemoterapii, protože 
zjišťujou, jak ta chemoterapie zabere. Někdy se ten nádor úplně i zmenší, že se na tu operaci 
nemusí. Ale říkám, stoprocentně věřit lékařům, absolvovat všechny vyšetření, který oni 
doporučují a nevymlouvat se: já teď nemůžu, já to odložím… Což spousta lidí dělá, tak to určitě 
ne…

Já se ještě zeptám, jak jste říkala vlastně, že jsme si dopisovala, když vám bylo špatně, že jste si 
dopisovala s kamarádkami. Už jste je znala, nebo to byly spolupacientky?

Něco byly kamarádky z dřívějška a získala jsem výborný kamarádky mezi spolupacientkama. 
Tím, jak jsme jezdily na rekondiční pobyty, tak prostě jsme si udělaly opravdu skupinu takovou, 
i různorodý diagnózy a tohleto. A jako když je nám opravdu nejhůř, tak tohleto mě jako docela 
drží, protože říkám, každá do toho spadneme někdy jindy a každá máme trošku jiný zkušenosti. 
Bydlíme po celý republice, když to tak řeknu, jsou tam kamarádky z Moravy, z jižních Čech, ze 
severních Čech, prostě když to řeknu, tak celorepubliková působnost. A jako ty rekondiční 
pobyty… bohužel teda to, no nejsou peníze na nic, takže to nám hodně omezili. A to bych řekla, 
že byla hodně velká podaná pomocná ruka, protože tam ony věděly, co můžou. Protože některý, i 
mě ze začátku, jsem si myslela, že to bude pro mě obrovský omezení: tohle nesmíš dělat, tohle… 
Není pravda. Můžeme dělat opravdu všechno, ono to tělo si samo řekne, kdy je dost a pak si teda 
musíme sednout. Ale jako, abychom řekly: nemůžu chodit s hůlkami, nemůžu na běžky, nebo 
nemůžu plavat, není to pravda. To prostě všechno… Ono ze začátku to opravdu trošku bolí, ale 
chce to do určitý míry tu bolest překonat, ale říkám, já i po… já mám teda odoperovaný prs a 
musím říct, teď mě ta ruka trošku začala zlobit s tím lymfedémem. Ale jsou ženy, který mají 
lymfedém takovýhle po první operaci. Protože ony, tam chce prostě opravdu tu léčbu dodržovat a 
potom chodit na ty lymfo… Ono to zabírá strašného času, ale chce to ten čas tomu věnovat.

Jo, takže se plně věnovat prostě tý léčbě…

Tý léčbě určitě.

Jak často si takhle dopisujete s těmi kamarádkami?

…

Každý den máte nějaký e-mail?



Mám. To mám. A jinak říkám je to různý, podle toho, jak jsme která pracovně vytížená, podle 
toho, jak který nám je. Tak jako, ale mám jich tolik, že každej den jeden mail tam určitě je, 
možná že i víc.

Jo, to je dobrý.

Já říkám, za těch 22 let už je ta skupina opravdu obrovská, a pořád má někdo nějaký prostě 
problémy, nebo někde se něco vyskytne. Takže…

Chce s něčím poradit…

Chce s něčím poradit, nebo zase naopak, já když potřebuju něco to… Říkám, každej den ten 
jeden mail určitě.

Teď tady mám otázku: co byste chtěla vzkázat administrátorovi těch stránek osudy.cz? Moc to 
nenavazuje na to, o čem jsme mluvily…

Ježiš, já opravdu jako… Je dobře, že tam teda dali tu poradnu té lékařky, to je asi docela dobrý. 
A jinak já nevim, co tam teď jako momentálně je, takže těžko mu můžu říct něco. To se teda 
omluvám, měla jsem se na to asi podívat.

Ne, to nevadí.
A ta Karina má taky svoje stránky, že jo?

Má, ano, ano.

A tam je taky poradna, tam je to tak podobně, akorát tam teda nejsou ty příběhy, je to spíš o tom 
sdružení?

I když oni teďko je pravda, máme trošku… Protože ani se stěhovali, oni byli u B., teď se 
přestěhovali, jsou tady na rohu na konci ulice, takže měli problém. Takže ty stránky jsou 
naposledy renovovaný, protože tam není ani ještě ten náš klub a my jsme ho zakládaly vlastně 
vloni v květnu. Takže ty potřebujou silně zrekonstruovat ty stránky.
A ty příběhy - vím, že některý ženský fotil profesionální fotograf a byly k tomu nějaký příběhy 
taky. Ale já nevim, jestli už to bylo nějak publikovaný, nebo zveřejněný. To se přiznám, že 
nevim. Ale myslim si, že něco takovýho ta šéfová chystala taky. Ale jak to bude zveřejňovaný, to 
fakt nevim.

Já se po tom podívám.
Je něco, co byste chtěla dodat? Co vás ještě napadá k celému rozhovoru?

No říkám, nejdůležitější v životě je komunikace no a to bych řekla, že mě v ničem ten internet 
nezklamal zatím. To jedině, když mě zklamal, tak to bylo jedině tím, že já jsem nebyla schopná 
něco prostě udělat, protože pořád se učíme. No tak někdy jsem naštvaná, že prostě tam není 
zrovna tohleto, co já bych potřebovala, protože já bych chtěla vědět, jak je daleko tady odsud 
sem a neumím tu trasu naplánovat a nejde mi to tam… Ale to říkám, to jsou jenom takový 
prkotiny. A to je říkám, spíš neschopnost moje, než internetu.
Jinak je to výborná věc, říkám, já si nedovedu představit, jak jsme předtím mohli vegetovat bez 
něj. Šlo to taky, no.

Tak to bude asi všechno, tak vám děkuji za rozhovor 



Klára

věk: 39
stav: vdaná, 1 dítě
vzdělání: středoškolské
Pracuje jako vychovatelka v dětském domově
bydliště: liberecký kraj

5.10.2010 10:00
Rozhovor s paní Klárou proběhl prostřednictvím aplikace Skype, i za pomoci videopřenosu.
Paní Klára onemocněla v roce 2005 rakovinou dělohy, prodělala ozařování. Po nějaké době 
musela prodělat ještě jednu operaci, když hrozil relaps nemoci.
Paní Klára na mě působila velmi sympaticky a přátelsky. Jde o ženu nakrátko moderně 
ostříhanou, s tmavými vlasy. 
Paní Klára mluvila normálním tempem. Odpovídala ochotně, vstřícně. Rozhovor s ní trval 
přibližně 30 minut.
Sama o sobě říká, že je beran, který si musí všechno vybojovat sám. To se objevovala několikrát 
v průběhu rozhovoru, i pokud šlo o to, co by paní Klára poradila ostatním pacientům. Kdybych ji 
měla jedním slovem popsat, řekla bych „bojovnice“.

Takže ten rozhovor je o tom, jak vám pomáhal internet ve zvládání nemoci vašeho přítele…
Mám tady první otázku, když jste se setkali s diagnózou té nemoci u vašeho přítele, kdo všechno, 
nebo co všechno vám pomohlo?

No, když mi to oznámili, tak v první řadě přístup doktorů, jak se mnou jednali doktoři, to mi 
hodně pomohlo. A moje sestra. Jako rodina, manžel a sestra.

Hm. Hrál v tom nějakou roli internet už takhle ze začátku?

No, v tu dobu ještě ne, protože jsem šla do nemocnice, tam mi to oznámili a internet jsem po ruce 
neměla. Až když jsem přišla domů, tak jsem pak začala vyhledávat. 

Hm. A to jste vyhledávala informace o tý nemoci?

Tak, co všechno mě čeká, protože já jsem si nedovedla představit ani třeba, co to je ozařování, že 
jo. Já jsem rozuměla jenom rentgenu, takhle jsem hledala na internetu, léčba, průběh, co může 
nastat, lidi jsem si hledala, kdo to měl…

Hm, tak když se vrátíme k tomu internetu, jakých možností komunikace tam využíváte?

No tak hlavně skype, mail a facebook teď.

Která z těch možností vám nejvíce vyhovuje, kdybyste je měla seřadit od těch nejoblíbenějších?

No skype a e-mail a pak facebook.

Využívala jste všechny tyhle možnosti i v souvislosti s tou nemocí?

Nejvíc e-mail.



A co vám na něm nejvíc vyhovovalo, kdybyste to měla takhle říct…

No, ze začátku nejvíc taková ta anonymita, protože si s někým píšete a nanejvýš třeba tam má 
někdo danou fotku, ale ta vám nic moc neřekne. Takže spíš jsem brala tohle ze začátku, než jsem 
se pak otrkala, nebo než jsem se s tou nemocí vyrovnala a dokázala o tom mluvit s kýmkoli 
normálně otevřeně. 

Hm. No, když se vrátíme ještě k tomu internetu, kolik času tam tak denně trávíte?

No, tak dvě, tři hodinky.

A dřív, když jste vlastně byla v léčbě, bylo to nějak víc, nebo…

Ne, pomalu vůbec 

Že jste tam byla míň?

No, míň, míň, před nemocí míň.

Hm. Co vás jako první napadne, když se řekne osudy.cz?

Osudy? Rakovina. Rakovina, příběhy lidí a pomoc.

Znáte nějaký jiný stránky s podobným zaměřením?

No, s podobným zaměřením ne. Já koukám hodně na doktorku.cz, ale tam spíš to je od lékařů, 
rady. Ale na těch osudech, tam mi to vyhovuje, že mluví přímo ti lidi, že to jsou příběhy lidí. A 
můžete se i s nima spojit. 

Jo, jo, jo. Jak jste se vlastně dozvěděla o těch stránkách?

No, já… v ordinaci, na onkologii, v ordinaci. Doporučil mi je lékař.

Přímo lékař?

Ano, přímo lékař mi to řekl, ať se tam podívám. 

Aha, tak to jo. Je něco, čím vás ty stránky oslovily, když jste na ně poprvé přišla?

Čím? No asi tou otevřeností těch lidí, že jako se nebojí psát o své nemoci a dokážou jako, že 
když tam někdo hledá pomoc, radu, tak se vždycky najde někdo, kdo odpoví, kdo zareaguje, kdo 
pomůže, kdo poradí. Nebo i kolikrát přímo ten pan Administrátor, kolikrát napíše, odpoví. Takže 
to se mi líbilo. 

Hm, vzpomenete si, jaká jste měla očekávání, když jste tam poprvé šla?

Očekávání pomalu žádný, jen spíš ze zvědavosti jsem to otevřela a říkala jsem si, tak se podívám 
 Doktor mi to řekl, ať se tam jdu podívat, tak jsem řekla, že se tam podívám 

Jo, jo, jo.

On mi to totiž doporučil z toho důvodu, že když jsem šla z nemocnice, tak už jsem byla veselá a 
už v nemocnici mě spíš přiřadili k paní, která pořád brečela a nedokázala se s tou nemocí srovnat. 



Tak mi řekl, ať se napojím na ty osudy, kde já můžu napsat příběh a spíš, že bych já mohla 
pomoct taky těm lidem, abych se s nimi dokázala o tom bavit, abych je povzbudila. 

Hm, takže vy jste tam byla spíš z té druhé strany, z té, co pomáhala?

Ano, ano. V nemocnici byla ta první strana, kdy jsem se vyrovnávala a ten přístup těch doktorů 
mi opravdu tak pomohl, že jsem se s tím docela jako vyrovnala a šla jsem z nemocnice docela už 
jako v pohodě. Neříkám teda úplně, ale už jsem byla docela v pohodě. 

Hm. Jak jste se cítila, když jste četla první příspěvky těch ostatních, ty první příběhy?

Abych pravdu řekla, tak někdy jsem u toho i brečela  Někdy jsem i brečela.

A vy jste vlastně přispívala taky, psala jste tam do diskuse?

Hm.

A napsala jste svůj příběh?

Napsala jsem svůj příběh a odtamtud mám stále kamarádku, s kterou si doteďka píšeme.

Hm. Jak jste se cítila, když jste tam mohla psát ty příspěvky, nebo ten příběh?

Víte co, ona to je taková úleva, protože člověk ví, že těch lidí v dnešní době je hodně a že těm 
lidem pomůže, když se můžou vypovídat. Tohle je taková forma vypovídání.

Hm, takže jste cítila především úlevu.

Hm. 

No, navštěvujete v současné době ty stránky?

Občas jo, podívám se tam. 

Hm. A navštěvovala jste je předtím častěji?

Před nemocí vůbec, během nemoci častěji.

Jo, a to bylo třeba jak často během nemoci?

No, to jsem tam byla pravidelně třeba jednou, dvakrát týdně. Že jsem četla, jestli tam někdo 
reaguje, jak si odpovídáme. Navíc pak mě kontaktovalo víc paní, který měly stejný problém, že 
se chtěly třeba na něco zeptat. 

Hm. Kolik vám takt a jedna návštěva zabrala?

Já nevím, tak půl hodinky jsem tam byla, na osudech. Protože jsem si pročítala i ty příběhy 
postupně ostatních. Pak jsem většinou přepnula na maila, protože já spíš reaguju na ty maily 
potom, že když se mě někdo něco ptal, tak já tam většinou uvádím i mail. Takže jsem pak šla na 
maily, odpovídala a takhle.

No teď se zeptám, vy jste teda přispívala i četla ty příspěvky ostatních ,kdybyste měla rozdělit
celkový čas, kolik strávíte psaním a kolik čtením, tak jak by to vypadalo, jestli to jde říct…



Víc spíš… teďko už víc čtu, že si čtu ty příběhy a takový. Že mě to zajímá, spíš kolem. 

A dřív to bylo jinak?

No, dřív to bylo tak napůl, protože když mě někdo kontaktoval, tak jsem vždycky reagovala 
hned. Protože jsem říkala, že ty lidi potřebujou pomoct, tak když mě někdo kontaktoval, tak jsem 
odpovídala, takže to bylo tak napůl.

No, o čem nejčastěji píšete v těch příspěvcích?

No, dřív, teda… v těch příspěvcích vždycky se lidi ptají na to vyrovnání s tou nemocí, jaká je 
první reakce, jak probíhá léčba, jestli byly nějaký komplikace, na tu léčbu spíš a na tu vyrovnání 
s tím.

A na tu léčbu, jako na konkrétní věci, nebo jako…

No, spíš pocity, jak jsem to snášela, a spíš třeba kolikrát se lidi ptali, že jim doktor napsal to a to 
a že já jsem to měla taky a takovýhle.

Takže spíš ta psychika? Asi spíš ta psychická stránka, tam jste spíš pomáhala…

No.

Hm, o čem jste nejčastěji četla na těch stránkách?

No, všechno možný, to se nedá říct. Ať to byla rakovina čehokoli, tak jsem si ten příběh přečetla 
a někdy, když jsem něčemu nerozuměla, tak jsem si to pak vyhledala, o co vlastně jde. Buďto 
jsem našla informace přímo na těch osudech, protože tam odpovídají i doktoři třeba kolikrát a 
nebo jsem si to našla potom jinde na internetu.

No, když se vrátím k tomu příběhu, co byl ten hlavní důvod, proč jste ho tam napsala?

Hlavně důvod, asi abych povzbudila ty ostatní lidi, že dá se s tím vyrovnat, dá se s tím žít a 
hlavně, že oni musí zabojovat, oni musí chtít.

Jo, jo, jo. Takže vlastně dodání síly těm ostatním… Hm. Zkuste doplnit větu: Když se přihlašuji 
na stránky osudy.cz, je to jako když…

Jako když… no jako když se mi uleví v tu chvíli, protože opravdu tam člověk… Já nevím, to se 
nedá popsat. Ulevíte si zkrátka 

Co konkrétně jste na internetu vyhledávala ve spojení s nemocí? Cokoliv. Zkuste o tom říct 
trochu víc.

Co jsem vyhledávala… spíš informace o tý nemoci, co mě může potkat, když se léčím, co může 
nastat. Abych byla do všeho trošku připravená.

Hm, takže o tý léčbě… ještě něco vás napadá, co byste řekla?

Asi ne..

Takže vy jste vlastně pro sebe hledala informace o tý léčbě a zase na druhou stranu…



Druhým jsem pomáhala, když se na mě někdo napojil a zeptal se, jak se s tím srovnávám a tohle, 
tak zase je jsem spíš povzbuzovala.

Hm, co vás nejvíc posílilo na internetu ve spojení s tou nemocí?

Ono to možná bude znít blbě, ale posílilo mě to, že nejsem jediná. Že těch lidí s mým osudem, že 
jich je hodně. Což zároveň trošičku se člověk nad tím zděsí, ale i posílí, že v tom nejste sama. Že 
bojujou i jiný.

Hm. Kdybyste si měla vzpomenout, co posledního pozitivního se vám na těchto stránkách 
přihodilo?

No, že jsem tam získala kamarádku, s kterou si vlastně píšeme.

A jak dlouho si píšete už?

Ježiš, to už je asi tři, čtyři roky. Od toho rohu 2005, 6. No, čtyři roky.

A setkaly jste se někdy osobně?

Nesetkaly, zatím ne  Ještě jsme k tomu nedošly.

A plánujete to?

No, pořád plánujeme, v létě jsme to plánovaly, ale vždycky do toho něco přijde  Známe 
navzájem rodiny 

Jaký to pro vás bylo, že jste si našla takhle kamarádku, s podobným problémem. Jestli to bylo
jiný, než když jste si psala s anonymními lidmi, nebo v čem to bylo jiný?

Určitě, protože přece jen ji berete jako kamarádku, takže s ní dokážete mluvit jako víc. 
Otevřeněji bych řekla.

No a jestli to dobře chápu, těm anonymním lidem pomáháte spíš vy - a ona pomáhala i vám?

No, no. A ona pomáhala potom i mě, protože mi napsala, co třeba potkalo jí a takovýhle. Jo a to 
jsem si zase říkala: dobrý, ona se z toho dostala a takovýhle různý věci. Že ona pomáhala mě, já 
zas druhým. Je to takový opravdu kolotoč na těch osudech asi v tomhle 

Hm. No a kdybyste měla říct, stala se vám na těch stránkách nějaká negativní věc - naopak?

No to asi nic. Přemýšlím. To asi nic tohle.

Hm, jo. Je něco, co se vám v životě s tou nemocí nedostávalo a právě stránky osudy to napravily, 
nebo internet obecně?

Nedostávalo? Asi ty informace. Jako myslím o průběhu léčby, protože doktoři, i když… třeba já 
můžu říct, že se ke mně chovali dobře a snažili se mi to vysvětlit, tak nemají tolik času, asi jako 
na těch osudech, když přece jenom vám odpoví a můžete se znovu zeptat, oni zase odpoví. To 
samý ty lidi tam, nejenom lékaři. Ale kolikrát to chcete slyšet i od lidí, já vím, že to není odborná 
rada, ale i ty lidi, že vám odpoví. 



Hm, jo. Kdybyste měla srovnat informace od lidí a od těch lékařů, v čem pro vás byly jiný?

Jako víte co, toho lékaře berete jako doktora, který to bere, když to řeknu blbě, jakoby šmahem. 
Je to můj pacient, takhle ho beru. A ty lidi přece jenom, oni s tím žijou a to je něco jiného. 

Hm. Je něco, co vám lidé ve vašem okolí neposkytli a lidé na internetu ano?

Určitě, jako myslim okolí, třeba takhle. Jako rodina, ta mi pomohla hodně. Ale myslím okolí 
kolem, co bydlí, tak ty naopak bych řekla, že někdy mi spíš ublížili. Kdežto ty osudy pomůžou. 

A v čem vám ty lidi ublížili?

No, já třeba nesnesu, když někdo chodí kolem a teď si šeptá za zády, což se mi stalo několikrát. 
Tak já už potom jsem se naučila veřejně normálně i o všem mluvit a pro mě to je i lepší, protože 
si myslím, že člověk se má vypovídat. Já jsem potom i za těma lidma šla a řekla jsem jim: jestli 
se chcete na něco zeptat, tak to řekněte mě, do očí, já vám odpovím, já se nemám za co stydět. Já 
za tu nemoc nemůžu.

Hm. To právě lidi, který s tím mají zkušenost, tak tohle vůbec nemají…

No, no.

Co si myslíte, že internet nemůže poskytnout v tomhle směru?

Co nemůže poskytnout?

Hm, jestli teda něco…

No, to mě nic nenapadá, protože právě na internetu najdu ty informace, který potřebuju, že jo. To 
si myslim, že dřív to ty lidi neměli a byla chyba, když nebyl internet. Myslím si, že to měli 
složitější se vyrovnat s tou nemocí dřív.

Hm. Je něco, co byste ně těch stránkách uvítala dalšího, na těch osudech?

No asi ani ne, protože hodně těm lidem pomáhají si myslím ty příběhy lidí a ta poradna. Že to je 
to nejdůležitější, co ty lidi v tu chvíli potřebujou.

Hm, takže tyhle dvě věci jsou pro vás stěžejní.

No.

Napadají vás nějaké zápory těch stránek?

Ani ne, ono to je docela i hezky jako dělaný tam. 

Hm. Splnila se vaše počáteční očekávání od těch stránek?

Určitě. Určitě. Protože když jsem tam šla, tak jsem říkala, že to tedy zkusím otevřít, uvidím, co 
tam bude. Pak jsem byla překvapená, že opravdu ty lidi tam fakt komunikujou. To se mi zalíbilo. 
Že ty příběhy se tam objevují, lidi je tam píšou. A hlavně ty reakce dalších lidí, že vás 
vyhledávají ty lidi sami. To se mi líbilo právě tohle.

Hm. Zkuste si představit, v čem by byl váš život jiný, kdyby nebylo stránek osudy.cz?



Jiný?  No, že bych třeba nenašla tu kamarádku  Třeba tohle. Další, asi bych těžko některý 
informace dohledávala, nebo lékař by mi to třeba ani neřekl kolikrát. Jo, taková ta myslím 
psychická podpora. Protože když jdete k lékaři, ten vám udělá to, co má a jdete. Kdežto tady ty 
lidi přece jenom tu psychickou podporu vám dodávají na těch osudech.

Hm. Máte nějakou… Vy jste teda mluvila o tý kamarádce a že plánujete se sejít. Jaký myslíte, že 
to bude, až se setkáte?

No, doufám, že bysme to chtěly stihnout ještě teďko do konce tohohle roku, že třeba na to ještě 
přijde. 

Hm, to už je dlouhá doba tři, čtyři roky s s někým dopisovat 

No, vydrželo nám to 

Máte nějakou zkušenost se svépomocnou skupinou podobně nemocných, kteří se schází třeba 
týdně nebo měsíčně?

Ne, nemám.

A kdybyste si to představila, že byste takovouhle možnost měla, jaký byste viděla výhody a
nevýhody, jestli byste to vůbec uvítala, jestli byste docházela?

Já bych tam asi šla, asi bych to zkusila a pak teprve bych se rozhodla, jak by to probíhalo, o co 
by vlastně šlo. Protože já si myslím, že hodně záleží na tom, kdo tu skupinu vede. A jaká se tam 
sejde parta lidí, protože tam mají ty lidi být právě proto, aby si povídali, aby byli otevřený a aby 
pomohli těm druhým. A někdy bohužel si myslím, že asi se to nestane. Já nevím, já jsem nikdy v 
takový skupině nebyla 

Jo, takže záleží prostě na těch lidech hodně… No, viděla byste nějaký přednosti před tou
internetovou komunikací?

Přednosti - asi že jste v kontaktu s těma lidma přímo, ne přes nějaký internet. To si myslím, že je 
zase o něco lepší, když se sejdou v jedný místnosti, dají si třeba i to kafe k tomu. Opravdu takový 
ten, takový ten lidštější přístup. Bližší.

Uvítala byste teda tu možnost?

Záleželo by na těch lidech.

A uvítala byste možnost scházet se s lidmi z osudů takhle osobně?

Jo, taky jo, proč ne. Určitě.

Teď se zeptám, navštívila jste někdy v průběhu vaší nemoci psychologa nebo psychiatra?

Ne. Vůbec.

Neměla jste tu potřebu?

Ne, ne.



A setkala jste se s psychologem v nemocnici?

V nemocnici, tam mi ho nabízeli, ale odmítla jsem ho. Protože já jsem takovej… já jsem fakt 
beran, já jsem bojovník a jdu do všeho sama. Asi, kdybych si potom neporadila, tak bych asi 
vyhledala. To zas ne, že bych se bála, ale řekla jsem si, já bojuju radši sama.

Hm, myslíte si, že by to lidi uvítali, nebo spíš, že by reagovali jako vy, kdyby jim byl nabídnut?

Znám víc lidí, který by to asi uvítali. 

Jo. No, co byste řekla o informacích a podpoře, kterou vám poskytli lékaři?

No já jsem padla na dobrý lékaře v L., takže samá chvála na ně tam. 

Hm. Byly pro vás informace z toho internetu v něčem jiný, než ty informace od lékaře?

No, někdy byly asi širší, jako víc informací.

Hm. Jaký je váš názor na alternativní léčbu?

No, nevim, no. Já si spíš myslím, že je to spíš v psychice. Že ten člověk, když tomu chce věřit, 
tak si myslí, že mu to pomáhá. Ono asi jo trošku, ale nevěřím jí moc. Co se týká konkrétně 
zrovna rakoviny.

Hm. Jak se nyní cítíte, jak na tom zdravotně jste?

Teď, teď se cítím dobře. Sice jsem jednou zase musela zabojovat, že se ozývala, ale teď už zase v 
pohodě. 

Aha, takže jste měla návrat…

No, začalo to hrozit zase, takže jsem musela prodělat další operaci a teďko dobrý zas. Nemusela 
jsem teda na další léčbu, že to bylo včas všechno podchycený, tak dobrý 

Že to ta operace zastavila…

Hm. 

A vy jste prodělávala chemoterapii i ozařování?

Ne, jenom ozařování.

Hm. A teď už se cítíte dobře…

Cítím se dobře 

Hm. Teď se zeptám, co všechno pro vás bylo nebo je v jednotlivých fázích vaší nemoci těžké?

No, nejhorší byl pro mě začátek v tom, že nejdřív chodili doktoři jak se říká, kolem horký kaše. 
Já jsem si teda říkala už, že něco není v pořádku a oni mi to neoznámili. To pro mě bylo takový 
zdlouhavý všechno. Teprve potom, když přišel doktor a řekl mi, co je, tak na jednu stranu je to 
přitížení, že se rozbrečíte, ale zároveň úleva, že už jsem konečně, že už mi to někdo oznámil. Já 



už jsem to stejnak tušila. A pak už vlastně záleželo všechno na mě, zabojovat, jít do toho. A v 
tom mě pomohla právě hlavně ta rodina.

Takže nejtěžší byl vlastně ten začátek…

Ten začátek je nejtěžší, no.

Tu léčbu už jste zvládla líp?

No, ta léčba, není to nic příjemnýho, ale člověk, jak já říkám, musí bojovat. To už bylo to 
nejmenší oproti tomu začátku.

Hm, pomohl vám s tím těžkým, s tím začátkem nějak internet?

Ne, v tu dobu ne. Protože jsem vlastně ještě... teprve pak, když jsem přijela z nemocnice domů a 
začala jsem. 

Hm. Takže vy jste hned po sdělení diagnózy zůstala v nemocnici…

No, byla jsem tam měsíc, takže jsem vlastně neměla přístup stejně k ničemu.

Aha. No, už  se blížíme ke konci, jsme to zvládly docela rychle  Co byste poradila někomu s 
podobným zdravotním problémem?

No, to jsem teď měla případ: moje kamarádka. Tak co bych poradila: hlavně hlavu vzhůru a 
bojovat, protože všechno, já si myslím, že hodně to je o psychice. Já vím, že hodně lidí to 
nemůže vyhrát nad tou nemocí, ale ta psychika dělá hodně. Takže každýmu radím vždycky: hele, 
když už tě to potkalo, já vím, že to je blbá nemoc, ale nevěš hlavu. Vždycky se dá, i když třeba s 
omezeností, ale dá se žít, pokud to jde, tak dá se žít. Ale musíš bojovat. Vždycky říkám, zamysli 
se nad rodinou, máš tady rodinu, tak pro ně to udělej a bojuj.

Hm. Je něco, co byste chtěla vzkázat administrátorovi stránek? 

Jemu? Že mu moc děkuju za ty osudy, za ty stránky osudů. Protože jako, pro tyhle lidi si myslím, 
že to jsou výborný stránky. A doporučila jsem je i dalším kamarádkám, který taky onemocněly 
rakovinou, tak jsem jim řekla: běžte na osudy.

Chtěla byste něco doplnit, napadá vás ještě něco?

No, ty stránky osudů mi hodně pomohly. Hlavně po psychický stránce, že člověk vidí, jak jsem 
říkala na začátku, že opravdu v tom nejsem sama, že těch lidí je hodně a že opravdu se musí 
bojovat. Že se to dá vyhrát, když už to není v nějakým konečným stádiu, tak dneska už ta léčba, 
že to je někde úplně jinde, což ty lidi můžou najít na tom internetu právě. A na těch stránkách 
hodně.

Hm. Takže velký plus pro osudy. 

Určitě, určitě. A jsem ráda, že mi ty osudy doktor v ordinaci doporučil. 

Hm. Tak jsme to asi prošly, napadá vás ještě něco dalšího?

Asi ne 



Tak vám moc děkuju za rozhovor 

Linda

věk: 55
stav: rozvedená, 1 syn, 2 vnoučata
vzdělání: středoškolské
pracuje jako administrativní pracovnice na částečný úvazek
bydliště: středočeský kraj

12.8.2010 14:00
S paní Lindou jsme se setkaly po její návštěvě lékaře v restauraci. 
Onemocněla před rokem karcinomem prsu, prodělala operaci (částečnou mastektomii), 
chemoterapii, ozařování a dodnes dochází na biologickou léčbu, kde byla právě před naším 
setkáním. Její karcinom byl diagnostikován včas, v počátečním stadiu, jde prý však o agresivní 
druh této formy rakoviny.
Paní Linda přišla oblečená pohodlně a sportovně - proužkované tričko a kraťasy, na zádech měla 
batůžek. Je to středně vysoká paní střední postavy, nakrátko ostříhaná.
Na rozhovor přišla připravená, měla na papíru vypsané výhody a nevýhody internetu, vzhledem k 
její nemoci. Byla na ní vidět nervozita, přiznala se předem, že na rozhovory moc není. V průběhu 
rozhovoru se to projevovalo hlavně tím, že ze začátku skoro vůbec nenavazovala oční kontakt, 
dívala se do papíru, který si připravila. Nervozita poznamenala i její mimiku, která byla poměrně 
strnulá. V průběhu rozhovoru se to zlepšilo. 
I přes nejistotu a nervozitu se na otázky poměrně rozpovídala, neodpovídala nijak stručně.
Po skončení rozhovoru se sama rozhovořila o tom, že si myslí, že k rozvoji nemoci přispěli i 
špatné vztahy v rodině - ovlivněné majetkem. Mluvila také o tom, že jí nemoc změnila priority, 
že už nyní vidí, jak jsou tyto problémy nepodstatné a co je skutečně v životě důležité. 

Takže následující rozhovor tedy bude o tom, jak vám pomáhal a jak vám pomáhá internet ve 
zvládání vaší nemoci.
První moje otázka je, kdo všechno, nebo co všechno vám pomohlo, když jste se setkala s vaší 
diagnózou.

Co mi pomohlo, tak určitě jsem si hledala ty výrazy, který jsem neznala v tom internetu. Že mě 
to objasnilo, že prostě ty výrazy, který jsem neznala. Vlastně při prvním příznaku toho 
onemocnění jsem se podívala do internetu a zjistila jsem, že je nebezpečí vážného onemocnění, 
tak jsem hned šla k tomu lékaři, aby mě poslal na patřičný vyšetření. Dál jsem na tom internetu 
našla třeba telefon na linku první pomoci mammahelp, kde je odborník onkolog a ten mě pomohl 
vysvětlit různý ty moje nejasnosti.

A to už bylo jakoby po diagnóze, to už jste věděla?

No, to už jsem měla po tý diagnóze. 

Takže vám to pomohl objasnit.

Tak abych vám to popsala od začátku: našla jsem ten příznak, šla jsem ke svý gynekoložce a tak, 
i když tam tenkrát ještě bulka nebyla, tak mě napsala doporučení na mammocentrum, jezdila 
jsem tam předtím každej rok, ale v tom předloňském roce mi řekli, že je všechno v pořádku, že 
prakticky mám jako po přechodu a že je to jako v nečinnosti. A v tý době jsem byla u 
gynekologa, kterej mi řek, že mám počínající osteoporózu, takže by mě doporučoval jíst 
hormony. Takže jsem začala jíst hormony, ty hormony mě de facto asi iniciovaly opět činnost 



těch prsou a ty prsa mě vyrostly. Já jsem teda k tomu gynekologovi šla opět, aby mi teda řekl, co 
s tim, nebo mě poradil. On řekl, no tak napíšeme jiný prášky. Ale ty jiný prášky to nezměnily, 
protože to opět byly hormony, pro něj to byla uzavřená záležitost, ale během půl roku mě tam 
prostě ta bulka narostla. A když jsem potom byla v tom centru, tak mě při tom vyšetření řekli, že 
ty hormony byly příčinnou toho, že se mi tam utvořilo to, co tam být nemá. Takže jako jsem 
přesvědčená o tom, že ty hormony škodí. Ono jako k tý rakovině přispěje vždycky víc těch 
aspektů, určitě to bylo i u mě. Byly to ty hormony, pak to byla dědičná anamnéza, protože 
maminka měla taky bulku a je tady dodneška po třiceti letech, i když to bylo rakovinového 
původu no a třetím tím faktorem byl stres, jako ten mi to stoprocentně nastartoval během toho 
jednoho měsíce, takže to byly tyhle tři věci. Ale jako jsem přesvědčená o tom, že nebýt těch 
hormonů, tak se ty změny v tom těle nestaly. Po tomhle zjištění jsem šla na tu biopsii, tam to už 
vlastně jsem si v tom internetu našla, co to tam biopsie je, jak to kdo snáší. A tam zjistili teda, že 
je to ten karcinom D3, což je asi ten nejagresivnější, infiltrující. Poslali mě na operaci do 
vojenský nemocnice. A v tý vojenský nemocnici jsem měla štěstí na doktora, kterej teda mi to 
velice šetrně odejmul, pouze tu bulku. A dá se říct, že ta nemocnice na mě zapůsobila velice 
pozitivně. Dokonce jsem měla potom i tendenci se v tý nemocnici léčit, ale bohužel zřejmě z 
finančních důvodů ta nemocnice o mě nestála, protože věděla, že ta moje léčba bude nákladná, 
tak mě převedli sem, s tím, že je to blíž. Jako ta nemocnice na mě působila dost šokovitě, hlavně 
ze začátku, protože jsou tam kvanta těch nemocných. Je těch nemocných rakovinou asi dost a 
tam ty prostory vůbec nevyhovujou, protože je to tam prostě malý a jak vám říkám, v sedm hodin 
tam přijedete a odcházíte v ty dvě hodiny. Protože je tam já nevim asi málo doktorů a myslim si, 
že s těma nemocnýma by se mělo… Že by se to mělo asi nějak řešit. Takže já jsem teda 
absolvovala tu operaci, pak je klasická další léčba chemoterapie, takže jsem absolvovala šest 
cyklů chemoterapie, který jsou teda jako nejhorší nejnepříjemnější z tý léčby. Takže to trvalo od 
července do konce listopadu a v prosinci jsem měla volno a leden, únor bylo ozařování. A od 
konce února jezdim teda na tu biologickou léčbu každý tři týdny a mimo toho teda ještě na různý 
vyšetření, protože prostě jsou to vyšetření, který tak nějak se snaží odhalit, kdyby něco dalšího se 
v tom těle odehrávalo. Takže jako mám různý pochybnosti, mě poslali nejdříve na sono a včera 
jsem byla zase na magnetický rezonanci, tak teď jsem taky tak nějak nervózní, jak to dopadne…
No a něco, jestli chcete, tak vám postupně přečtu těch pár bodů, jak mi ten internet pomohl…

A nebo se k tomu dostaneme, já mám tady připravený otázky…

Tak jak myslíte…

Tak můžu se ještě zeptat, jak vám po tý diagnóze pomáhali vaši blízcí, vaše rodina?

Pomáhalo mi. Jako můj partner se mnou jel, když jsem se měla dozvědět tu diagnózu, takže se 
mnou byl v tý ordinaci a jako opravdu se snažil mě psychicky podržet a můj syn taky. Byla vidět, 
že jim na mě záleží a že o mě mají strach. A snažili se mě… Jako měla jsem ze všech stran 
vlastně tu pomoc. 

Očekávala jste pomoc odněkud, odkud nepřišla?

No, to jsou takový detaily, vcelku ne. Opravdu já jsem spíš přesvědčená o tom, že některý 
přátelé, který jsem ani moc vážně nebrala, tak se chovali velice kladně, pozitivně, až mě 
překvapili, takže to pomohlo ještě v tom, že se některý přátelství utužili a zvětšili, protože jsem 
poznala jako, co v lidech je. Poznala jsem opravdu, že jim na mě záleží, takže to pomohlo.

Když jsme se bavili o tom internetu, jakých možností komunikace na internetu využíváte? Jako e-
maily, chatování,diskusní fora…



No, ty e-maily každopádně. Diskusní forum minimálně. Jinak se takhle moc neangažuju, 
nezapojuju. Ještě ten skype, to se ještě s těma přátelema buď teda voláme, nebo si píšeme.

Kdybyste měla seřadit, co máte radši?

E-mail, tam se toho vejde víc, jsou tam i třeba ty fotky, co si třeba posíláme.

Kolik času trávíte na internetu?

Kolik? Poměrně dost. Tak to odhadnu třeba dvě hodiny denně, nebo různě. V práci, než mi ho 
vypnou, protože tam máme určitý limit. A doma je to taky podmíněný tím, jestli je zima, léto. 
Protože mám zahradu, jezdí se na kole… Teď jsem nebyla 14 dní na internetu, protože jsem byla 
na dovolený. Ale to opravdu je výjimka.

Co vás jako první napadne, když se řeknou osudy.cz?

Ty příběhy, který jsem si tam přečetla, protože já čtu ráda příběhy, já si kupuju to Napsáno 
životem a Čas na lásku. Vlastně, když jsem přišla na tyhlety stránky, tak jsem na to přišla při tý 
příležitosti, když jsem hledala nějaký takový příběhy, jaký jsou uveřejněný tady v těch 
časopisech. Tak jsem narazila na ty osudy a na ty příběhy těch nemocných. S tím, že když jsem 
na to narazila, když jsem byla zdravá, tak jsem to nečetla, ale s tím, když přišla ta nemoc, tak 
jsem to četla. Když jsem byla zdravá, tak nějak jsem se vůbec… tak já jsem téma nemoci tak 
jako vynechávala a nechtěla jsem to vidět. Spíš mě to odpuzovalo. Prostě nerada jsem o tom četla 
o týhle nemoci…

Čím vás ty stránky oslovily? Oni vás vlastně ze začátku spíš neoslovily…

Potom mě oslovily těma osudama, prostě ten, kdo tam píše, tak se z toho dostal, nebo je na tom 
tak dobře, že píše. Což jako je dobrý. Ono je dobrý, když si nemocný tam ty stránky čte. Protože 
ten, kdo bude mít takzvaně na kahánku, tak nebude mít určitě chuť tam psát. Ale ten, kdo si 
myslí, že se z toho dostal, tak tam psát bude. Což jako zase ty ostatní podpoří, že teda vědí, že je 
hodně těch lidí, který to přežili a který se z toho dostali.

Jaký byl váš impuls pro tu registraci tam?

No, každopádně mám v úmyslu tam taky ten svůj příběh dát. Ale jelikož jsem líná, nebo si nějak 
nemůžu udělat čas. Měla jsem to v plánu, když jel partner na hory, pak jsem onemocněla, takže z 
toho sešlo. A pořád to odkládám. Ale určitě tam chci ten svůj příběh napsat. Takže proto jsem se 
tam zaregistrovala. 
Jinak jako tam pročítám i ty otázky, odpovědi a pročetla jsem si tam vlastně i tu vyhlášku, která 
tam byla zveřejněná, která pomáhá určovat tu invaliditu. A vlastně dá se říct, že mě to pomohlo, 
protože když se rozhodovalo o tý invaliditě, protože člověk marodí rok a pak musí jít k 
posudkovýmu lékaři, tak ten doktor už měl napsáno rozhodnutí, že se mě určuje ta invalidita 
prvního stupně, to je ta nejnižší. A já jsem si předtím přečetla, že při biologický léčbě se to 
hodnotí jako středně těžký onemocnění, takže jsem ho přesvědčila a on mi dal tu invaliditu 
druhého stupně. Takže mě to vyloženě pomohlo, že teda jsem si to přečetla, protože kdybych 
bývala to nevěděla, tak bych na tom dá se říct prodělala, protože bych měla ten invalidní důchod 
nižší. Tak to mě pomohlo.
Ale pomohlo mě to i jako ve více věcech.

S jakými očekáváními jste se tam registrovala?



No, že se dozvim něco zajímavého, něco co mě pomůže konkrétně při tý mý nemoci. Já jsem tam 
taky našla ten podružnej web toho Administrátora, jak tam měl ten dotazník, co se týká toho 
diagnostikování a potom následnýho určení těch vitaminů, který má člověk užívat. On je ve 
spojení s nějakým tím léčitelem, takže já jsme si tam ten dotazník vyplnila a ty vitamíny jsem si 
nechala teda předepsat i poslat za dva tisíce, ale tak nějak jsem nepociťovala žádnej efekt. Třeba 
mě nic není, abych to pociťovala, třeba by se to muselo užívat dlouhodoběji. Já jsem žádný velký 
problémy neměla. Ale prostě nepocítila jsem to na sobě. Takže to mě v tom dalším užívání… 
ono přeci jenom 2500 je dost, když máte vydat za měsíc a nejste přesvědčená o tom efektu. 
Takže jsem teda zatím od toho upustila. I když jako momentálně hledám něco, co by mě dodalo 
energii, protože se cítím jako dost často unavená. Takže zase po tom internetu brousim a hledám. 
W. doktorka zamítla. A teď zase mám tak nějak v úmyslu, nebo jednou variantou je, mě 
doporučila nějaká ta pani Š., ona sama užívá něco takového. A ona to snad i jako distribuuje a je 
všetečná o tom, jak je to prospěšný. Takže já se s ní spojim a zřejmě ji teda požádám, aby mně to 
poslala, protože se cítím unavená, potřebovala bych nějak tu energii dodávat. A doktorka mi 
neřekne jak, ta mi řekne akorát, že se taky cítí se sestrou unavená odpoledne. A že by taky něco 
potřebovala 

Jak jste se cítila, když jste četla příspěvky ostatních, ty jejich příběhy?

No, člověk se tam sám v tom hledá, protože má tak nějak podobný pocity. Leccos jako člověku 
pomůže, když teda tam třeba napíšou, že když se jde na krev, že se může jíst, tak vy víte, protože 
vám to jinak nikdo neřekne, že se můžete teda před tím odběrem normálně najíst. Nebo i před tou
chemoterapií. No jako každopádně člověk si myslí, nebo aspoň já si to myslim, že ta moje nemoc 
byla včas zachycena a že to nebude mít žádný tragický pokračování, takže se spíš ztotožňuju s 
těma, co se z toho dostali a lituju ty, kterým  ta nemoc pokračuje, ale fakt je, že prostě člověk 
neví. Nemá cenu se nijak nervovat, protože tím by si člověk stejně nepomohl. Takže spíš prostě 
se ztotožňuju s těma, který prodělali to, co já, a je to ukončený. I když jako zase na druhý straně 
je dobrý to, že tam člověk vidí, že s tou nemocí žijou i ženy, který třeba s tou nemocí bojujou 
deset let. Takže i kdyby potom třeba něco dalšího přišlo, tak člověk si pořád bude říkat, že když 
vydrží někdo těch deset s tou nemocí bojovat, tak já teda tomu taky nepodlehnu. Takže právě to, 
že jsou tam ty lidi, který teda tu energii ještě mají a píšou, tak to jako dodává zase těm dalším tu 
sílu, takže věřim tomu, že to jako bude pomáhat pořád. Protože tam píšou v různých fázích tý 
nemoci a všichni ty lidi věřej, že se z toho dostanou, nikdo nepřipouští, že si jenom prodlužujou 
život, ale každej prostě doufá v to vyléčení nebo to prodloužení života na normální hranici.

Psala jste tam nějaký příspěvek, buď do toho diskusního fora nebo někam?

Nepsala.

Zatím nic, ani teda ten příběh, jak jste říkala…

Já jsem tam dala akorát příspěvek, že jsem vyfotila na B., jak jsem tam nechala letáčky a to bylo 
všechno. Já jsem taková stydlivá. 

A jak jste se cítila, když jste tam tenhle příspěvek přidávala?

No, líp bych se cítila, kdyby tam moje jméno nefigurovalo. Já jsem radši v tý anonymitě, nevim 
proč…

Jaké myslíte, že mají lidé důvody pro návštěvu nebo pro registraci na těch stránkách?

No asi stejný jako já, že tam určitě hledají pomoc.



Hm. Jak často ty stránky navštěvujete?

Docela často. Jako řekněme, když otevřu ten internet každej den, tak jako ob den, nebo ob dva, 
ob tři dny?

Hm. A měnilo se to nějak v průběhu doby? Dívala jste se tam dřív třeba míň nebo víc?

Teď se koukám víc, protože teď je tam jako nějaká taková akce, kdy prostě se ten Administrátor 
snaží dát dohromady lidi, kterým bylo nějakým způsobem ublíženo při rozhodování o tom 
invalidním důchodu. Což jako mě docela zajímá, protože mám známého, kterej taky se 
odvolával. Vím, že se ten Administrátor tak chce odvolávat, nebo jestli už se odvolával a prostě 
tam nějaká snad inženýrka taky dává dohromady ty lidi, který chtějí proti tý vyhlášce bojovat. Já 
jsem se taky k tomu přihlásila. Protože si taky myslim, že ta vyhláška je tak nějak likvidující ty 
nemocný. Takže vlastně jsem se akorát tady do toho zaangažovala.

Jo jo jo, no a kolik času tam třeba za tu jednu návštěvu strávíte?

Jenom se kouknu, jestli je tam něco novýho, koukám se do těch diskuzních příspěvků a koukám 
se na ty poslední změny tam.

Takže vy jste říkala, že jste vlastně moc nepřispívala… O čem nejraději čtete na těch stránkách?

O čem nejraději čtu? Ono tam těch příspěvků zase tak není. Já jsem je přečetla vlastně ještě loni, 
když jsem byla v práci, vlastně ještě před tou operací. To jsem si tam všechny ty články, ty
příběhy přečetla a od tý doby jsem tam letos našla akorát snad jednu knihu, kterou ta jedna 
příspěvkyně tam napsala celou a to jsem tak nějak proběhla během jednoho večera. A jinak, co se 
týká těch příspěvků, tak jsem tam našla asi jenom jeden nebo dva letos nový…

Takže to tam jakoby moc nepřibývá…

Ne, nepřibývá, tam jako opravdu jeden dva příspěvky za měsíc, takže toho moc není…

Takže čtete vlastně všechno, co je tam nový…

Hm, tak. Protože to starý už jsem asi dávno přečetla, ale i zapomněla, přiznávám.

Zkuste doplnit větu: „když se přihlašuji na stránky osudy.cz, je to jako když…“

Jako když komunikuju s panem Administrátorem.

Takže jde tam hlavně o toho pana Administrátora?

No vzhledem k tomu, že jsem s ním byla v e-mailovým styku, vím, že ty stránky tvoří, tak vim, 
že tak nějak to tam všechno jakoby diriguje. Nejde tam hlavně o toho pana Administrátora, jde 
tam spíš o tu nemoc. To jako jsem asi neřekla dobře. Prostě každopádně tam hledám něco, co mě 
může konkrétně pomoct. Jak co se týče tý nemoci, tak co se týče i cesťáku na tyhle léčby. 
Pomoci prostě… celkový pomoci tomu nemocnýmu. Čekám, jestli se tam objeví i ty vitamíny, že 
tam někdo napíše: mě nějaký vitaminy pomohly. A že si je teda pak půjdu koupit a že budu úplně 
fit… 

Jo jo jo. Takže, kdybychom to teď měly vyjmenovat, co všechno na internetu vyhledáváte?



Hlavně co komu pomáhá při zvládání tý nemoci, při tý léčbě. Člověka povzbuzuje to, že někdo 
prošel tou léčbou a dostal se z toho. To je to povzbuzení. Ani nevim, co jiného může člověka 
povzbudit mimo toho, než prostě to, že se člověk se stejnou nemocí uzdraví. To je to největší 
povzbuzení. Jinak, když mi někdo bude říkat: neboj, dostaneš se z toho, no tak to jako jsou 
prázdný slova, že jo. Chci prostě vidět kolem sebe konkrétní příklady toho, že se ta nemoc dá 
zvládnout.

Kdybyste měla seřadit ty věci, co vám pomáhají, co by bylo nejdůležitější, co méně, jak by to 
vypadalo?

Rady na pomoc při nemoci, co mě může jako ulevit při tý nemoci, co mě může vyléčit, co může 
přispět k likvidaci tý nemoci. To je úplně to nejdůležitější určitě. 

Co vás na internetu nejvíc posílilo s ohledem na tu nemoc?

Co mě posílilo? No nedá se říct posílilo, ale co mě pomohlo tenkrát. Já jsem byla absolutně 
bezradná. Když jsem se měla rozhodnout o tý biologický léčbě, tak mě doktorka navrhovala, že 
bych mohla jít do nějaký studie, kde bych se neléčila jenom tím H., což je klasická léčba, ale byl 
by mě podáván nějakej lék L., v kombinaci s nějakým chemoterapeutikem, s nějakým P. A já 
jsem nevěděla. Sice u toho bylo desetistránkový pojednání, jaký to má výhody a nevýhody. Že to 
má výhody, že je ten člověk prostě sledován a že vlastně ta léčba zdravotní pojišťovnu nic 
nestojí, takže pak se může ještě léčit dál klasicky. A já jsem fakt nevěděla, jak se rozhodnout. 
Jestli prostě tou klasickou osvědčenou léčbou tím herceptinem, nebo teda tím lipitanapem. 
Dokonce jsem teda… byla jsem u svý doktorky se zeptat, pak jsem se ptala další onkoložky, pak 
jsem volala na mammahelp. Každej mi řekl něco jiného. Jeden mi řekl: určitě využijte tý studie, 
to je to nejlepší, co může být, druhá mi řekla: držte se tý osvědčený léčby tím H., takže to bylo 
opravdu jedna ku jedný a já jsem vůbec nevěděla. A prostě pak jsem to začla tak nějak všechno 
vyloženě zkoumat a kromě jiného jsem si pak zadala taky na tom internetu to 
chemoterapeutikum, který mělo být přídavnou látkou, ten P. A když už jsem to tam zadávala už 
asi podruhý, nejdřív jsem zjistila, že se to vyrábí z tisu tichomořského. Pak jsem si to zadala 
podruhý, dala jsem si tam vedlejší účinky a najednou jsem se tam dočetla, že to opět způsobuje 
aloplecii, neboli holohlavost. A to prostě rozhodlo. To prostě rozhodlo. Protože když projdete tou 
chemoterapií, jste rok bez vlasů, nosíte paruku, v tom vedru hrozným. Jako, to jsou všechno řeči, 
že to nevadí a že na tom nezáleží. To víte, že každý ženský to jako hrozně vadí. Takže se těšíte, 
až budete mít po tý chemoterapii a počítíte za kdy by vám asi mohly růst vlasy. A teď, když si 
představíte, že po tý chemoterapii vám ty vlasy narostou, že budete chodit na ozařování, vlasy 
vám narostou a potom po roce, když přijdete do tý biologický léčby, že vám zase ty vlasy 
vypadají a že vy další rok prostě budete holohlavá, že se nebudete moc koupat a že budete prostě 
vyřazená, tak to jako je pro ženskou asi to nejhorší. Asi možná tak mluvim kvůli tomu, že ještě 
neumírám, nebo že mi ještě nic nebylo, ale vadí to. takže já jsem, když jsem si uvědomila, že 
bych měla znovu přijít o vlasy, tak to úplně rozhodlo. Já jsem z toho měla úplnej záchvat, že 
bych tohle všechno opět měla absolvovat. Takže to mi ten internet pomohl, protože doktorka mi 
to neřekla, že to tyhle účinky má. Takže to prostě potom jsem vůbec neváhala, no. To prostě mě 
pomohl opravdu. 
Potom ještě teda konkrétně, když se bavíme o tom, jak mi internet pomohl, takže jsem si našla na 
tom internetu, když mi bylo špatně při tý chemoterapii vitamíny, který mě, myslim si, že mě 
pomohly. Že mi pak už nebylo tak špatně, protože ze začátku mě bylo hodně špatně a pak jsem si 
koupila vitamíny, který podle zkušeností jiných pomáhají. Vím, že to je B. a ten druhej si 
nemůžu vzpomenout. Nechala jsem si je potom teda, objednala jsem si je v naší lékárně a užívala 
jsem je a nebylo mě tak špatně. Takže ty si myslim, že mě pomohly. A to jsem si vyloženě 
vyhledala v tom internetu.

To je dobrý, takže konkrétní prostě informace a pomohly vám…



Takže opravdu, to jsou hlavní ty věci, že když je člověk bezradnej, tak jako ten internet může 
pomoct, jak ty vitamíny, tak co se týká toho invalidního důchodu, že jo, tak jako, kdybych ten 
internet neměla, tak taky jako by mi neměl kdo poradit. Pak třeba jsem se tam taky dočetla v 
nějakých článkách, v nějakých aktualitách, že na K. mají nějakej přístroj, kterej jako u těch 
nemocnejch s tou rakovinou prsu , tak potom může podle krve diagnostikovat, jestli jsou v tom 
těle ještě nějaký metastázy, tak to potom taky mám v úmyslu teda, že bych se nechala vyšetřit. 
Ale teď momentálně, když jsem v tý biologický léčbě, tak si myslim, že stejně by to bylo 
bezpředmětný. Takže teď absolvuju tu biologickou léčbu, ale určitě potom udělám všechno 
proto, aby mě tohle vyšetření udělali. To taky vlastně, kdybych se v tom internetu se nedočetla, 
tak by mě to taky nenapadlo. Takže to jako taky je jeden z bodů. Takže doufejme, že jako bude 
všechno v pořádku a že teda potom jako se mlže něco vyskytnout, co vůbec nepředpokládám. 
Takže já jsem zatím taková optimistická, ale co člověk ví. Taky mě nenapadlo, že tou nemocí 
onemocním…

Ten optimismus je důležitej…

No určitě, já vlastně, vím co mě tu nemoc přivodilo. Protože to bylo, kromě toho, jak bylo 
zaděláno hormonama, tak to byl takovej konflikt v rodině, kterej jsem velmi špatně nesla, kterej 
byl… určitě, kdyby toho nebylo, tak by k tomuhle nedošlo. Ale takhle jako mě to zapříčinilo. 
Ten to inicializoval…

No a vzpomněla byste si, jaká poslední pozitivní věc se vám na internetu přihodila?

… Já jsem sklerotická, nevim 

To nevadí. Stalo se vám tam někdy něco negativního? 

… Tak to si nevzpomínám…

Tak to zas je dobře 
Je něco, co se vám v životě s tou nemocí nedostávalo a ty stránky osudy to napravily?

No určitě tadyhlety konkrétní informace, co se týká těch invalidních důchodů. To, že to tam bylo 
zveřejněný, to jako mi pomohlo. Jinde jsem to nenašla tady tu vyhlášku s těma konkrétníma 
věcma jsem nikde zveřejněnou nenašla.

A je něco, co vám vaše okolí neposkytlo a lidé na osudech to napravili?

No tak většinou člověk ve svým okolí nemá tolik těch postižených, který by mohli o tý svý 
nemoci vyprávět. Protože ne každej tou nemocí prošel. Takže… má člověk možnost vidět, 
přečíst si o tý nemoci, o tom léčení a o všem, co by se jinak nedočetl, co by jinak nevěděl. 
Konkrétně vám to neřeknu, protože opravdu je to už hrozně dlouhá doba, co jsem naposledy ty 
příběhy četla. 

Co si myslíte, že nemůže v tomto směru internet poskytnout?

… No určitě člověk potřebuje někoho blízkého. To je to nejdůležitější, mít kontakt s lidma, který 
mají jako vztah k člověku, protože internet je… jenom zdroj informací, je to možnost propojení 
se s lidma, ale… člověk potřebuje prostě přátele a rodinu, bez toho jako žít nejde.

Hm… Je něco, co vám na těch stránkách chybí, co byste tam uvítala dalšího?



Ani ne, já jsi myslím, že je tam všechno. Jsou tam i ty otázky a odpovědi, takže… I když jako 
popravdě řečeno, ono je mnoho webů, který jsou obsáhlejší i známější, takže… Já jsem na ty 
dotazy narazila až nějak nedávno, protože vlastně jsou mammahelp… že je daleko víc těch webů, 
kde jsou otázky a odpovědi od toho doktora P.

Jo a znáte ještě nějaké další kromě osudů a mammahelpu?

Já si nevzpomenu, vyloženě, že bych tam nějak pravidelně chodila, to ne. 

Takže hlavně ty osudy a ten mammahelp?

Hm. Spíš si vždycky zadám nějakej pojem a podle toho, co mě tam vyskočí, tak do toho jdu.

Hm. Napadají vás nějaké zápory stránek, jako těch osudů a mammahelpu?

Ani ne. Vždycky tam najdu něco zajímavého. A jako, jsem ráda, že takovýhle stránky existujou, 
protože tam, člověk může najít nějakou pomoc a pomáhá mu to určitým způsobem.

Splnila se vaše očekávání od těch stránek?

No tak jako, když člověk neví, že něco takovýho existuje, tak pak ty očekávání nejsou. Tak ho 
spíš příjemně překvapí, že něco takovýho vůbec je. 

Zkuste si představit, v čem by byl váš život jiný, kdyby nebylo těch stránek?

… No, nedoved si to představit. Myslim si, že bych na tom internetu našla zas něco jiného.

Že by tam byly jiný zdroje těch informací.

No, neumim si to představit. Určitě jakoby mě to teda chybělo. 

Hm. Jo… Setkala jste se s někým podobně nemocným, s kým jste se seznámila po internetu?Nebo 
přemýšlela jste o tom, že se setkáte?

Ne.

A komunikujete s někým konkrétním, nebo jenom čtete ty informace na těch stránkách?

No, jenom čtu. Jinak jako komunikuju jenom s tím panem Administrátorem. Ale jinak jako s 
žádným nemocným, s kterým bych se seznámila po internetu nekomunikuju.

No a kdybyste měla možnost navštěvovat svépomocnou skupinu, která by se scházela týdně, nebo 
měsíčně, kde by byli vlastně takový pacienti jako vy. Byla byste za tu možnost ráda? A jaký byste 
viděla výhody, jaký nevýhody?

No, vcelku bych ráda byla, ale fakt je, že jsem z K. a ty setkání by byly nejspíš v P. Což jako 
představuje zase cestování a … Ale možná, že bych se tomu ani nebránila, kdyby mě teda někdo 
nějak oslovil, nebo kdyby mě něco oslovilo konkrétně, o co bych měla zájem. Jako ze zásady 
bych proti tomu nebyla, docela bych byla pro.

A viděla byste teda nějaký výhody?



No, určitě. Prostě ty lidi, který jsou stejně postižený, tak k sobě mají blíž, můžou si leccos sdělit, 
pomáhat si navzájem. Určitě to musí přispívat. 

Jo, a v čem by bylo to osobní setkání jiný?

No, je takový bližší.

Hm. Uvítala byste možnost scházet se s lidmi z těch osudů, kdyby byly nějaké akce?

No, docela jo. I když ono je to zase takový, že prostě ty lidi jsou postižený různě. Každej má 
přeci tu nemoc jinou. Ale možná, že jo, možná, že bych byla pro, možná, že bych se účastnila.

Navštívila jste někdy v průběhu tý nemoci psychologa?

Ne. 

Ani jste o tom nepřemýšlela?

Ne, nepotřebuju.

A nebyl vám nabídnut?

Nebyl mě nabídnut, ale já ho nepotřebuju.

Co byste řekla o podpoře a o informacích, které vám poskytli lékaři?

… Vcelku jsem spokojená. Jako někteří lékaři nejsou dobrý. Setkala jsem se s jednou doktorkou, 
která mě měla dělat předoperační vyšetření. Ta se ke mně postavila takovým způsobem, že… 
politovala sestřičku, že mě bude muset udělat 20 odběrů den po tom, co mio řekla diagnózu. A 
řekla mi, že tak brzkej termín operace jsem si neměla dávat, protože oni mají hroznej fofr s tím. 
To bylo všechno, co mi řekla při zjištěn ní tý diagnózy, takže to bylo hrozný. Ale jinak si vcelku 
nemůžu stěžovat. Měla jsem výhrady k doktorce, ke který jsem šla tenkrát na B., to jsem si 
říkala, že bych ji chtěla změnit, zdála se mi taková odměřená, ale za nějakej čas jsem se setkala s 
pacientkami, který se u ní dlouho léčej a viděla jsem, že tady pořád jsou, že jsou různý metody tý 
léčby a řekla bych, že je to odbornice na svým místě, takže jsem nakonec ráda, že jsem u ní.

Byly pro vás informace  z internetu v něčem jiné, než informace od lékařů?

No, třeba co se týká těch vitamínů. Tak tenkrát jsem se ptala svý doktorky, tý onkoložky, jestli 
teda některý vitamíny by mě doporučila užívat. A ona řekla, že žádný vitamíny nepomáhají, že je 
to jenom tahání peněz a že jediný vitamíny jsou z těch čerstvých věcí - ovoce, zeleniny. A když 
jsem podala ten dotaz, jako co konkrétně by mi mohlo pomoct při tý chemoterapii doktorce, 
tuším na tom mammahelp, tak mě odpověděla, konkrétně mě napsala ty dva preparáty, který 
jsem si pak koupila. 

Který vám pomohly?

Hm. Myslim si, že jo.

Jaký je váš názor na alternativní léčbu? Navštívila jste nějakého léčitele?

Nenavštívila, ale spíš kvůli tomu, že v mý blízkosti nikdo takovej není, nebo o něm nevim. Ale 
každopádně to uznávám a věřim, že ta možnost toho uzdravení  toho léčení týhle nemoci 



alternativně lze. Jako znám lidi, který se léčili alternativně, čajema, bylinkami a kterým to 
pomohlo. Jako jsem tomu nakloněna, ale ještě jako…

Takže kdybyste měla možnost, tak byste navštívila.

Jo, asi jo. Vim, že prostě ta pomoc existuje a že to pomáhá, ale že ne každej to umí, že ne 
všechny léčitelé pomáhají. Ale určitě prostě jsou ty schopnosti těch lidí, těch léčitelů, je to prostě 
něco, čemu člověk nerozumí, ale co opravdu existuje a prostě… léčitelé dokážou léčit, no. 
Kolikrát i to, co ta klasická medicína nedokáže. I to jsou schopní léčit. I když asi taky ne 
všechno, ale je to taky léčení.

Hm. Jak na tom nyní zdravotně jste, jak se cítíte?

Jako dobře, i když mě připadá, že bývám v druhý části dne dost unavená, ale doufám, že je to v 
normálu. Doufám.

Co pro vás bylo v jednotlivých fázích toho onemocnění těžký?

No při chemoterapii ty stavy, kdy je člověku špatně a ta ztráta těch vlasů.

Dokázal vám z nějakou z těch dvou věcí pomoct ten internet?

No vlastně těma vitamínama, že mě potom teda bylo líp. No a se ztrátou vlasů jsem si koupila P. 
 Ale po P. rostou všechny chlupy, i na tvářích. Takže od toho jsem upustila. 

Takže s tím ani ne, to jste se s tím musela vyrovnat sama s tou ztrátou vlasů…

No určitě, když přijdete o vlasy, tak vám internet není nic platnej, že jo. A když je vám špatně, 
nemlžete polykat, tak vám taky ten internet nepomůže. To prostě musí odeznít.

Co byste poradila někomu s podobným zdravotním problémem?

No… Já vcelku si myslim, že se dá těm našim lékařům věřit, prostě já jim důvěřuju, věřím, že ty 
zvolený postupy jsou správný. Znám dost lidí, kteří se z toho dostali. Takže tak nějak se 
podrobovat tomu, co ti doktoři řeknou, no…

Být poslušný pacient…

No. Asi jo…

Chtěla byste něco vzkázat administrátorovi stránek?

… No, že mu děkuju za pomoc a za přístup ke mně 

Chtěla byste něco doplnit?Napadá vás něco? Třeba možná i to, co tady máte připravené na tom 
papíru…

Jestli mě napadá něco, no tak já to proběhnu, možná, že už jsem vám to stejně všechno řekla… 
Člověk si podle zjištěné diagnózy může najít, jak na tom vlastně je, jak vážné je jeho 
onemocnění. Někdy se to musí rozdýchávat, to pak není chuť a síly pátrat po dalších 
podrobnostech o nemoci.

Takže to by mohlo být to negativum…



No, dá se říct, že negativum. Tady pokračuji: je možné ve statistických přehledech zjistit, jak 
dlouho lidé s danou diagnózou přežívají. Zjištění, že při použití biologické léčby se prodlouží 
pacientce život v průměru o pět měsíců mnou spíše otřese, pak přestávám všechna pojednání o 
rakovině na nějaký čas studovat.
Informace o rakovině mám pouze v jedné složce v oblíbených položkách, nechci tu nemoc vidět 
s každým otevřením počítače.
A to už jsem vám vlastně říkala, tohle si můžete nechat (vypsaný seznam výhod a nevýhod 
internetu)

Tak to budu ráda, že si to můžu nechat. Děkuju. A tohle už můžu stopnout?

To budu ráda.

Tak děkuju za rozhovor.

Martina

věk: 27
stav: vdaná, bezdětná
vzdělání: středoškolské, vysokoškolské neukončené
pracuje jako personalistka v reklamní agentuře
bydliště: středočeský kraj

3.8.2010 17:30
Setkaly jsme se nedaleko místa, kde Martina pracuje v její oblíbené hospůdce. Martina je drobné 
postavy, má delší vlasy stažené do culíku, ostré rysy. Mluví poměrně rychle, tomu odpovídají i 
rázná a rychlá gesta. Má také velmi živou mimiku. I její oči jsou velmi „živé“, hodně těká 
pohledem po okolí. 
Působí dojmem přátelské a extrovertní osoby, na první pohled možná zranitelná (nejspíš kvůli 
drobnějšímu vzrůstu), na ten druhý vůbec. 
Markéta onemocněla před třemi roky, ve věku 23 let, Hodgkinovou chorobou. Prodělala operaci 
- vyjmutí lymfatické uzliny, léčbu chemoterapií a ozařováním.
Hned na začátku rozhovoru mi nabídla tykání vzhledem k našemu podobnému věku. Hned také 
uvedla, že jí nedělá vůbec žádný problém mluvit o její nemoci.
Na otázky odpovídala velmi ochotně, řekla řadu zajímavých a hezkých obratů, když mluvila o 
pomoci online.
Po skončení oficiálního rozhovoru jsme se ještě dál bavily o tom, že se jí téma mé diplomové 
práce líbí a že jí hodně oslovilo. Přiznala se, že by sama v budoucnu chtěla pracovat s lidmi, kteří 
potřebují pomoc. Chtěla by absolvovat kurz, aby mohla vychovávat a cvičit vodicí psy. Také 
chce v nejbližší době se svým psem absolvovat kurz canisterapie a pomáhat buď dětem na dětské 
onkologii, autistickým dětem atd.
Celé setkání na mě působilo skvělým dojmem, rozuměly jsme si spolu v mnoha tématech, měly 
jsme podobný pohled na řadu věcí. Lidi, jako je Martina, obdivuji a ráda bych se s ní v budoucnu 
zase viděla.

Takže vlastně, ten rozhovor je o tom, jak ti  pomáhal internet vzhledem k tvé nemoci.
První otázka, když ses setkala s vaší diagnózou, co všechno, nebo kdo všechno ti pomohl?

No tak určitě v první řadě rodina, manžel, rodiče, brácha a hodně kamarádky. Takový ty bližší 
spíš, ale kupodivu hodně lidí i z širšího okolí zjistilo, že jsem takhle nemocná, tak v podstatě 
spousta lidí nevěděla, jak má na to reagovat a spousta lidí naopak prostě se k tomu postavila 



úplně úžasně. A za další spousta, spousta brožurek od různých internetových brožurek až po ligu 
proti rakovině, tak spíš takhle materiál, a to jsem hledala vlastně na internetu. 

Takže internet tam taky hrál roli?

Ehm, vcelku ze začátku dost zásadní.

A byl nějaký rozdíl v tom, jak ti pomáhala ta rodina a ten internet?

No tak rodina spíš ta emoční podpora, že mě odvezli, přivezli, podali vodu, když mi bylo blbě, že 
mě udržovali tak nějak jako, abych byla mezi lidma a já jsem chodila i do hospody za 
kamarádama i na výlety a všechno, snažila jsem se v rámci možností. A ten internet, to je prostě 
zdroj informací. Seznámit se s příběhama jiných lidí, který to přežili, seznámit se s fakty o tý 
nemoci. Já jsem i dost jako… Maturovala jsem z biologie, chemie, takže i odbornější články pro 
mě byly dost hodnotný. A je to hlavně to prvotní… Podstatě já, když jsem se dozvěděla, já jsem 
měla nějaký vleklý potíže, teď se furt nevědělo, co to je. Tak mi vyndali uzlinu a pitvali  jí a pak 
se teda zjistilo, že je to tohleto. No a já jsem vlastně od pana doktora, který mi to sdělil, tak jsem 
šla rovnou na panáka s tetou i s manželem a v podstatě si sedla k internetu a do šesti, sedmi hodin 
do rána jsem seděla na tom internetu a docela dost mě to uklidnilo. Protože jsem zjistila, že jako 
léčitelný a dá se to přežít a dobrý. Takže…

Očekávala jsi pomoc někde, odkud nepřišla?

Ne, já musím říct, že ten přístup i těch lékařů, i známých, i v práci, to bylo fajn.

No, když se budem bavit o tom internetu, který formy komunikace využíváš?

Diskuzní fora hodně, tam jsou přímo i… Třeba ten lymfomhelp, na kterej lezu, nebo i ty 
osudy.cz, kde jsi mě našla, tak to jsou vysloveně diskuzní fora, nebo případně články, příběhy s 
touhle tématikou a jinak využívám tak nějak uživatelsky e-mail, ICQ, skype, stránky, články…

Jak bys seřadila podle oblíbenosti tyhle formy komunikace?

Tak nejradši informace, pak ICQ a skype a pak ty e-maily jsou fajn.

Co tě jako první napadne, když se řekne osudy.cz? Nebo teda ten lymfomhelp?

No vždycky si vzpomenu na tu hroznou spoustu lidí, který si tímhle tím prošli a nebo s tím 
bojujou v současný době a píšou tam vlastně… Za prvý, je to taková soudržnost, je to takový, ty 
lidi se v životě neviděli třeba. Ale jsou schopný si napsat pár hezkých slov, jsou schopný si 
poradit, doporučit si doktora, uklidnit se: hele, to jsem měla taky, to není nic hrozného, to přejde. 
Nebo tohle, co tě čeká, tak já už mám za sebou, oni strašej, ale ono to tak strašný není. Jo, spíš 
takhle ta podpora.

Znáš ještě nějaké stránky s podobným zaměřením?

Lymfomhelp, www.lymfomhelp.cz <http://www.lymfomhelp.cz>, to se přímo zabývá tou 
formou, co jsem měla já. Tím Hodgkinovým lymfomem a jinýma lymfomama. A pak já jsem 
prolezla těch stránek obrovský množství, ale takhle z hlavy je nevim. Tyhlety dva, tam lezu 
často.

Jak ses dozvěděla o těch stránkách?



Já si myslim, že jsem to našla ve vyhledávači při vyhledávání informací, ono už je to hodně 
dávno, ale myslim, že když si zadá člověk lymfom a rakovina a tyhle ty věci, tak na něj vypadne 
samozřejmě kupa věcí, spousta věci jsou nesmysly a spousta věcí jsou stránky hodnotný a tyhle 
ty se mi teda líbily a tam jsem uznala, že budu chodit.

Jaký byl impuls pro tvou registraci?Musí být člověk registrovaný i na tom lymfomhelpu?

Za prvý myslím, že musí být člověk registrovaný, aby mohl číst ty příběhy a zadruhý, já furt 
zvažuju, že to sepíšu a něco tam vložim, ale furt se k tomu nemůžu nějak dokopat. A druhak, 
myslím, že jsem tam házela i nějaký příspěvky do těch diskuzí a že to nejde bez registrace. 

Takže hlavně, abys mohla přispívat.

Za jedno a za druhý si myslím, že oni posílají občas, když je někde nějaká novinka, nebo nějaká 
akce, tak něco oni razesílaj. Takže i kvůli tomu, aby měli mailovou adresu.

Jo jo. Kdy si se registrovala?

Já si myslim, že to bylo buď v době, kdy jsem byla v léčbě, nebo jsem tu léčbu měla za sebou. 
Přesně nevim, nebylo to z těch prvních.

Jaká si měla očekávání od té registrace?

V podstatě to, co to splňuje. Být v kontaktu s těma lidma, kteří si prožili něco podobného a 
opravdu moct poradit a moc někomu pomoct. I si přečíst spoustu těch osudů, takový ty smutný 
mě dojmou, já u toho zaslzím a teď to prožívám, protože člověk ví, co to je. A zase na druhou 
stranu člověka nakopnou ty s tím dobrým koncem, kdy nakonec ženská má dvě děti a je 
spokojená.

Jaký myslíš, že mají lidé důvody pro návštěvu těhle stránek?

Myslim, že úplně ze začátku v první řadě jsou to vždycky ty informace, člověk vždycky tápe, teď 
mu řeknou: hele, máte tohleto, tohleto a teď on neví, protože ty doktoři nemaj hodiny času, aby 
každýmu tomu pacientovi vysvětlovali konkrétně, co se bude dít, co je přesně chemoterapie, jaký 
jsou možnosti tý léčby, negativní, pozitivní dopady, takže vlastně spousta těchhle informací. 
Takže ze začátku jsou to určitě ty informace. V pozdější době, v tý léčbě je to spíš sdílení s těma 
lidma ostatníma a pak po tý léčbě, spousta lidí si myslím, že prostě chtějí pomoct těm lidem, 
který zase nevědí, od čeho jdou.

Takže je tam ta dvousměrnost…

Je to takový, takový kolečko, takovej koloběh. Ono to začne, každej začne, skončí. a zase 
pomůže někomu, kdo si to kolečko projde taky. Myslím, spousta z těch lidí je pak schopná 
pomoct, poradit, podržet. 

Jo, to je dobrý… Jak ses cítila, když jsi četla ty první příspěvky?

No, já tím, že jsem už byla v léčbě, že to postupovalo dobře, nebo že jsem snad dokonce už měla 
po léčbě, tak jsem to brala tak trochu s odstupem. Ale člověka to určitě zasáhne víc, než když to 
je něco, co si neprožil. Takže samozřejmě hrozná radost, když to někomu vyjde a jako opravdu ty 
slzičky a to prožívání. Dokážu si představit ten hroznej strach těch lidí, když nevědí, jestli to 
klapne, jestli ta léčba zabere, nebo když nezabere, co budou dělat a vždycky je tam důležitý 
takový to, takovej ten moment toho srovnání se se smrtí. Takovýho toho: jako fakt můžu umřít. 



Ta možnost tady je a je docela reálná. Když je člověku 23, tak je to docela pecka. Takže i v 
tomhle tom si myslim, že ty pocity jsou takový smíšený…

A jakej si měla pocit, když si psala svůj první příspěvek, když na tebe lidi reagovali?

Hm. Já jsem tam teda reakce moc nečtu… Já teda nepřispívám moc často, ale četla jsem teda 
nějakej příběh, kde holčina zrovna měla toho Hodgkina, co jsem měla já a teď jí čekala nějaká ta 
ozářka, nebo už byla v tom ozářku, v tom cyklu, tak myslim, že jsem jí tam jenom říkala, že je 
potřeba si třeba říct těm doktorům a tak něco. A měla jsem dobrej pocit, že jsem poradila 
někomu. Že někdo netápal tak blbě, jako jsem tápala já, ale že prostě věděl.

Navštěvuješ osudy.cz ještě teď?

Sem tam jo, tak jednou do měsíce.

A v průběhu léčby to bylo jak často?

Ježiš, já jsem prolezla takových stránek, tak často, já jsem na tom internetu hrozně visela. Tak já 
nevim…

A teda i všechny stránky klidně dohromady?

Všechny dohromady, v podstatě obden. Furt jsem, vždycky jsem… nějaká jiná otázka mě 
napadla, nějaká jiná informace mě napadla. A na tom internetu je vždycky lepší si to ověřit z více 
zdrojů, takže jsem toho prolezla kvanta. Internet jsem používala hodně často.

Takže kolik času tak denně?

Ze začátku jsem tam byla schopná tam sedět sedm, pět hodin denně, ten první týden, dva a potom 
třeba na hodinku. Teď tak občas, když v práci se kopu do zadku, nebo doma, když si vzpomenu, 
tak tam třeba vlezu, takže tak.

Kdybys měla rozdělit čas, který čteš a čas, který píšeš ty příspěvky, jestli by se to dalo nějak 
rozdělit?

80 % čtu, 20 % píšu…

A měnilo se to nějak?

Ze začátku jsem jenom četla. To člověk je houba a jenom ty informace nasává, maximálně někde 
nějakej krátkej dotaz. Ale ono je většinou rychlejší, než si to do toho chatu, nebo do toho fora, 
kde třeba ne všichni jsou online, tak je jednodušší to třeba nasázet do Googlu a ono mi něco 
vypadne z předchozích diskuzí. No a teď už ty příspěvky píšu víc, teď už těch 20, 25 %.

Takže to kolečko.

No, to jako je paráda..

To je hezký. O čem nejvíc píšeš, s jakým cílem?

Asi teď poradit, no. Poradit, nebo podržet. Takovou tu psychickou podporu: hele, taky jsem to 
prožila, jsem tady, žiju, nezbláznila jsem se z toho, srovnala jsem se s tím, jde to. Spíš takhle 
trošku ty lidi nakopnout, říct jim, že se s tím dá něco dělat.



Takže ten příběh ještě na osudech není?

Zatím ne, chystám se k tomu a chystám se k tomu už hodně dlouho…

Už od tý doby, co ses vyléčila, ne? 

No no no  Ale to je totiž takovýto, že člověk to začne už psát, pak to někam založí, pak si to 
přečte, zjistí, že je to vlastně napsaný blbě. A jakoby ještě tohle mi tam chybí a ono to bude 
jednodušší celý přepsat. Pak člověk má moc práce, pak něco a pak ten papír ztratí ve finále, 
protože já si všechno píšu růčo na papír, do kompu to neumím, takže pak ten papír někde ztratím 
a je potřeba začít odznova. Ale věřím, že se mi to povede se k tomu dokopat.

Zkus doplnit větu: Když se přihlašuji na stránky osudy.cz, nebo lymfomhelp, je to jako když…

Jdu mezi známý, mezi… přátele, no přátele, ono se to v tom virtuálním světě nedá tak říct, ale 
jdu mezi lidi, který mají stejnej problém, stejný strachy, stejný problémy jako mám já a dokážou 
mi porozumět.

Jo jo jo. Co konkrétně teda všechno ti přinesl internet v tý tvý nemoci, kdybys teď měla znovu 
vyjmenovat všechny ty věci…

Informace určitě, v první řadě informace, takovou tu podporu, ujištění, že to jde zvládnout, řekla 
bych že spoustu i těch virtuálních známých, i když s nikým nejsem tak nějak pravidelně v 
kontaktu, ale jsou třeba jakoby ty přezdívky, který celkem vyhledávám, který třeba jsou fajn na 
tom lymfomu, nebo tak, takže to jsou takový ty známosti jakoby internetový. A určitě spoustu 
podpory a spoustu pochopení těch lidí.

Hm… Kdybys měla seřadit to, co jsi jmenovala od toho nejdůležitějšího, jak by to bylo?

Informace, informace, informace, to je určitě na prvním místě. Potom ta podpora, a pak ty 
internetoví známosti a schopnost poradit.

Schopnost poradit tobě?

Moje schopnost poradit jako někomu třeba. 

Jo takhle.

Ale v první řadě tam to je obrovskej tok informací, což je super. Jako představa, že… co dělali 
lidi před googlem. Vlezli do knihovny, teď tam hledali někde v nějakejch regálech, teď přečetli 
spoustu věcí, který nepotřebovali… A tam byla obrovská ztráta času, protože ten člověk to 
potřebuje vědět rychle. V momentě, kdy se ta rakovina zjistí, tak ta léčba to je takovej fofr, že 
člověk kdyby fakt byl odkázanej na knihovnu, tak se z toho zcvokne, tak je daleko, daleko za 
děním, za událostmi.

Co tě nejvíc posílilo na tom internetu?

Zase ty informace. Protože, spousta lidí třeba nechce vědět přesně, co jim je a radši, ať to ty 
doktoři nějak vyřeší. A já zase jsem taková, že jsem byla nervní do tý doby, dokud jsem 
nevěděla, co mi je. Pak, když už jsem to věděla, říkám dobrý, takže rakovina, dobrý, takže 
Hodgkin a čím víc jsem měla informací, tím víc jsem měla nějakou důvěru v to, že znám toho 



nepřítele, že s tím jako můžu něco dělat. Je to opravdu o tom poznat to, čeho se bojím, protože 
pak z toho má člověk menší strach.

Jo… Jaká poslední pozitivní věc se ti na těchhle stránkách přihodila?

Ježiš, tak já to beru tak nějak pozitivně vždycky, ale teď si vzpomínám, na těch osudech, to jsem 
byla, to už až teda poté, co jsi mě kontaktovala, tak jsem si tam zase vlezla, jsem si vzpomněla, a 
byl tam právě příběh z těch novějších, která měla toho Hodgkina taky. A přišlo mi, ona teda snad 
se léčí a snad to nevypadá úplně dobře, ale hrozně mě potěšilo, že ta holka je optimistická, že se 
prostě drží. Takže a nevzpomenu si na jméno, to spíš jsou takový dojmy, který zůstávají z toho…

A něco negativního, stalo se ti někdy?

No tak ono negativního úplně ne, já jsem vždycky s tím měla veskrze pozitivní zkušenosti, ale 
asi je to spíš takovej ten, nebo negativní v jistým slova smyslu může být takový to, když se to 
třeba někomu fakt nepovede a teď tam potom už píše jeho manželka, že prostě pán umřel a kor, 
když je to taťka od dětí nebo mladej člověk, nebo něčí maminka, tak je to takový to. Ale ono to 
není v podstatě negativní, ono to k tomu tématu prostě patří, člověk s tím musí počítat, ale to 
vždycky obrečím. To je takový prostě, bere mě to, spousta lidí si to přečte, který tím neprošli, tak 
si to přečtou a asi jenom s těma citlivějšíma to zahejbá. Ale takhle, když to člověk prožil, tak 
jako úplně ví, jak těm lidem je. Takže spíš jako tohleto, ale není to vysloveně prostě negativní. Je 
to prostě smutný a ty smutný věci k tomu životu patřej.

Hm… Je něco, co se ti v životě nedostávalo a osudy.cz/lymfomhelp to napravily?

Informace. Jako podpory jsem měla dost i od tý rodiny i toho optimismu, ale ty informace, ty byl 
prostě hrozně zásadní, aspoň pro mě. Já jsem takovej hnidopich. Já jsem potřebovala vědět nejen, 
co se mnou ta chemoterapie udělá, ale když má čtyři složky, tak co která ta složka obsahuje, co 
konkrétně to v tý buňce dělá a vědět to takhle do detailu. Já jsem se v tom hnípala fakt hrozně, 
abych prostě přesně věděla proč co funguje a proč co jak je.

Ono to je vlastně i tím tvým zaměřením…

Ještě přesně, mě je ta biologie, chemie blízká, takže já jsem prostě opravdu potřebovala. Jako mě 
informace: ono to zabíjí buňky, nestačí. Prostě jsem potřebovala vědět, jak prostě, že tohle 
zabrání dělení tý buňky, protože je tam takováhle látka, tohle zabraňuje tady tomu a… Jo, to 
samý i ty diagnostický, terapeutický metody, obojí jsem potřebovala vědět přesně, jak to funguje. 
A dost jsem teda s tím otravovala i ty doktory, protože já když mi dali nějaký výsledky z CT, 
nebo z tý pozitronový emisní tomografie (PET), tak já jsem tam seděla a dožadovala jsem se, ať 
mi to vysvětlí, co já tam vidím. Protože vidět snímek mýho těla a nevědět, co se tam děje, to mi  
přijde hrozná pruda. Já jsem chtěla prostě fakt vědět, jako konkrétně, třeba ta PET, to funguje, to 
je hrozně zajímavý, protože to je vlastně nějakej radioaktivní cukr, kterej prostě dostane člověk 
nitrožilně injekčně a on se štěpí nejvíc v těch buňkách, kde prostě probíhá to dělení, tzn. to jsou 
ty nádorový, tak se usadí tam okolo těch buněk nádorových. A teď okolo člověka jezdí ten 
nesmysl, kterej umí snímat tyhlety radioaktivní cukry v tom těle a tam, kde jsou nahloučený, tak 
tam člověk ví, že jsou ty nádory. Takže já jsem to tak jako brala hodně vědecky a hodně jsem se 
v tom takhle vrtala. Ty informace jsou pro mě zásadní.

No, je něco, co ti lidé v životě neposkytli a ti na internetu jo?

No, zase ty informace, protože ty doktoři na to prostě čas nemaj. Já to chápu, že spíš se bude ptát 
nějaká starší paní, který je prostě 60 a s internetem pracovat neumí, než někdo, kdo opravdu s tím 
internetem je zvyklej zacházet a ty informace si tam dohledá. Tak v tom případě já jsem si prostě 



přišla radši k tomu doktorovi, abych si ujasnila to, co jsem nepochopila a ten čas prostě, ať stráví 
ten doktor s někým, kdo opravdu není schopnej ty informace si najít. Chápu, že nemůžou tam 
sedět tři hodiny s každým, aby mu vysvětlili ty detaily.

Co si myslíš, že právě komunikace online nemůže poskytnout?

No, v momentě, kdy to není vysloveně forum jakoby ověřený, kdy vlastně chatuješ s doktorem, 
tak je tam to, že ty informace člověk musí strašně přebírat. Protože spousta lidí někde něco 
zaslechla, jedna paní povídala a pak to na ten internet prostě napíšou. Takže si najít víc zdrojů, 
srovnat si, který jsou důvěryhodný a který nejsou. Prostě pani na chatu, který babička kdysi měla 
rakovinu a řekla, že… není tak důvěryhodná jako někdo, kdo si to prožil. Tak je tam nevýhoda tý 
selekce, člověk se nemůže na ty informace spolehnout stoprocentně, tak to zabere víc času je 
vyhledat.
Ale jinak si myslim, že i takový to… Jo, oni pomůžou ty lidi, podpořej, ale není tam takový to od 
těch přátel, není to nikdo, kdo tě zná a řekne ti: hele, já tě mám rád, já prostě za tebou budu stát, 
když budeš v prdeli. To tam prostě není, ani být nemůže a ani to od toho internetu asi člověk 
nečeká. Pokud teda není nějakej úplně už patologicky do toho internetu ujetej. 

Je něco dalšího, co bys uvítala na těch stránkách, než to, co tam je?

Mě by se třeba líbily možnosti zorganizovat nějakého osobního setkání s těma lidma, to bych asi 
jela, nebo bych hodně zvažovala účast. Jo, to si myslim, že by bylo fajn, protože přece jenom po 
tom internetu člověku chybí ten osobní kontakt. Přece jenom sejít se s těma lidma osobně, otázka 
je, kolik lidí by o to stálo, že asi ne každej o tom mluví tak snadno jako já… Já si myslim, že 
jsem se s tím srovnala velmi dobře a spousta lidí jako ne. Třeba by o to zájem nebyl, já bych asi 
zájem měla.

Napadají tě nějaký zápory těch stránek?

Asi ani ne, ale vím, že spousta lidí bere jako negativa, že tohleto je dost takový intimní téma, 
takový soukromý a spousta lidí moc nechce, aby se to o nich vědělo. Takže se tam dost přísně 
jako zachovávají anonymitu, což mě třeba je jedno, protože z mýho okolí to opravdu věděli 
všichni. Já jsem nenosila paruku, já jsem chodila prostě s pleší a nebo se šátkem. No tak jako, 
nebudu se ve třiceti stupních pařit v paruce, protože jdu za kamarádama někam ven, ne prostě. A 
kdo se s tím srovnal a chtěl mi pomoct, tak mi pomohl, a kdo ne, tak ne. Ale já jsem se s tím 
prostě srovnala takhle dobře, ne každej to asi takhle má. Spousta lidí… někdo se za to stydí, 
někdo má takovej problém, že nechce tu rodinu zatěžovat. My jsme tase v rodině hromada 
ženskejch, takže jsme takový pospolitý a víme navzájem v podstatě o každým prdu. Takže tam 
jako bylo jasný, že utajit to před kýmkoli, to neexistuje. Že a ani by mě to nenapadlo, já jsem 
měla pocit, že ty lidi potřebuju a tudíž mi to nevadilo, nevadilo mi ani na ty fora přispívat pod 
svým jménem, ani na sebe zveřejnit spoustu věcí, taky lékařský tajemství, tak někdo bude vědět, 
že mi bylo blbě a že jsem měla průjem. No tak co, mají to všichni, takže tohle mi nevadí a 
spoustě lidí to vadí a asi to berou jako negativum, si myslim.

Splnila se ta tvoje očekávání?

Já si myslim, že jo, já si myslim, že určitě.

Zkus si představit, v čem by byl život pro tebe jiný, kdyby nebylo těchhle stránek?

To je to, co jsem přesně říkala, že neumim si představit svět před googlem. Já jsem prostě dítko 
naší generace a ten google je běžná součást života. A já bych přišla o ten předstih, přišla bych o 
ten náskok, který jsem měla před tou léčbou, před tou nemocí. Protože ještě, než jsem vůbec šla 



na tu hematoonkologii na ty V. a měla jsem informaci: jméno nemoci, typ a že je to léčitelný. 
Dobře a to bylo všechno. A teď byl víkend přede mnou a já jsem měla až v pondělí na tu 
hematologii a já bych se… já bych zmagořila za ten víkend, protože ten strach je hnusnej. Ale v 
momentě, kdy já jsem ten intrenet… Tak ztratila bych ten klid, kterej mi to dalo. A druhá věc je, 
že kdybych potom já si chtěla dohledávat informace, tak minimálně čas bych ztratila, protože ten 
internet je prostě rychlej a hlavně je to pohotový. Teď si najdu a řeknu, nejakou informaci bych 
chtěla ještě… Tak co budu dělat, budu telefonovat doktorce, která má omezenou pracovní dobu a 
taky ne vždycky má čas se s Martinou vykecávat tři čtvrtě hodiny, nebo teda můžu jít někam do 
knihovny, kde si budu hledat informace o jedný konkrétní nemoci, jednu konkrétní odpověď na 
otázku, to je prostě drasťák. Takže, přišla bych o ten náskok, kterej jsem měla. Před tou léčbou já 
věděla do čeho jdu, já když jsem šla k tý doktorce, já už jsem věděla, co mi řekne, byla jsem 
schopná… nebo věděla jsem, jaký budou vyšetření, jaká asi bude ta léčba. Takže tohleto.

Takže vlastně se snížil ten strach…

Ano.

A vzrostla trošičku jistota…

Jistota, že se s tím dá něco dělat.

Hm… No, tak teď jak si říkala, že bys byla, ráda, kdyby se ti lidi scházeli, kdybys měla možnost, 
docházet do nějaký svépomocný skupiny, kde by se ti lidé jednou týdně, jednou měsíčně scházel… 
Jaký bys viděla výhody, jaký nevýhody, co bys zvolila?

Já si myslím, že ono je to dobrý obojí, obojí má svoje výhody a nevýhody. Samozřejmě nějaká 
svépomocná skupina je určitě fajn, protože je tam víc lidí, dělají si nějaký svoje mezilidský 
kontakty, navážou si třeba nějaký přátelství a je to o tom, že přeci jenom když je skupina nevim, 
deseti lidí plácnu, tak přeci jenom komunikace, když si sednou do kolečka okolo stolu, tak je 
trošičku v tomhle směru rychlejší, víc si dokážou jakoby sdělit, ale zase je to: jednou za týden 
musím být někde určitou hodinu, ne každýmu to vždycky vyjde a teď člověk třeba potřebuje 
něco sdělit, najít nějakou informaci a ten internet je hned po ruce. A ty informace tam jsou, dají 
se sehnat… jak to říct… Tak tady se dají sehnat na tom internetu i informace třeba vědecký, dají 
se tam sehnat informace od lékařů, různý doplňkový informace, kdežto tady je to spíš o těch 
osobních pocitech těch lidí a o tom srovnat se s tím zážitkem. Takže obojí má svoje pro, svoje 
proti.

A ty bys sis vybrala?

Ideálně obojí. Ideálně obojí. Ale myslim, že bez ty terapeutický skupiny, bez tý svépomocný 
skupiny se obejdu, bez internetu bych se obešla blbějc. Ale kdybych se měla vybrat, tak by mi to 
vyhovovala jako jak, jak. 

Setkala ses s někým podobně nemocným, s kým ses seznámila přes internet?

Ne.

A dopisuješ si s někým konkrétním?

Ne, spíš se občas s některýma těma přezdívkami potkám na těch forech. A ani nevim proč, asi 
bych o to stála. Asi bych o to stála. Třeba ten lymfomhelp dělá setkání pacientů sem tam někdy, 
ale je to zrovna pracovní den v termínu, kdy já nemůžu z práce. A to je spíš takový jako 
celostátní setkání pacientů s lymfomem a takhle. To jsou spíš teda větší akce a já bych ocenila 



spíš něco jako opravdu v pár lidech se sejít a pokecat si o tom. Takže zatím nesetkala, ale byla 
bych pro.

Navštívila jsi někdy v průběhu nemoci psychologa?

Já se léčim na psychiatrii, takže ano… Já jsem se teda léčila už předtím, protože mě v 17 letech 
umřel tatínek, on byl alkoholik a bylo to takový jako, nebyl nějak že by… žádný násilí nebo 
tohle, ale bylo to těžký období pro tu rodinu. A my máme jako genetický, takže já nevim z 
kolikátý generace - maminka, maminka maminky, maminka maminky maminky, všechno to 
mělo deprese. Takže depresivně - úzkostnou poruchu mám, léčim se s ní od 17 let, nepřerušovala 
jsem léčbu ani v tý léčbě, ani po tý léčbě. A fakt je, že ano, je to podle mýho názoru dobrý a 
potřebný, i pro lidi, který nemaj nějakej objektivní problém jako třeba mám já, protože… spousta 
lidí si říká: nepůjdu k psychologovi nebo psychiatrovi, protože si řeknou, že jsem magor, ke 
cvokaři chodí magoři. Není to pravda, myslim si dokonce, že každej onkologickej ústav, nebo 
každý onkologický oddělení by mělo mít k dispozici svýho terapeuta. A naopak v průběhu i po 
léčbě by mělo člověku služby toho člověka nabízet. To si myslim, že je prostě důležitý. Já tim, že 
jsem měla svýho doktora, tak jsem byla v pohodě, ale jinak by mi to chybělo, tohle si myslim, že 
je důlěžitý. A já si myslim, že je to důležitý nejen pro toho pacienta, ale i pro tu rodinu. Protože 
prostě ono jako těžko… Třeba děcka, když je tatínek nemocnej, tak myslim, že pro ty děcka je to 
důležitý. Stejně tak manželka, ona je v psychickým presu, ona se bojí, nejen že přijde o tu 
milovanou osobu, nebo o nějakou jistotu toho… Nebo partner toho milovaného člověka, jeho 
rodiče. Tak všichni tihle lidi by měli mít přístup a měli by mít nabídnutou tuhle tu terapeutickou 
pomoc. Prostě na západě je to běžný a mělo by to být běžný i tady. Dá-li  pánbůh, tak jednou 
bude.

Co bys řekla o informacích a podpoře, který jsi dostala od svýho doktora?

No… Přesný, informativní, ale stručný. Spoustě lidí to asi stačí, mě to nestačilo. Já prostě 
potřebuju mít ty informace do podrobna. Nicméně paní doktorka mi vždycky ochotně 
zodpověděla otázky, to už je spíš o tom, že mě bylo blbý tam trčet hodinu a vyptávat se na 
každou kravinu, tak jsem si to radši našla a pak jsem si to s ní zkonzultovala, když jsem to 
nepochopila.

A podpora od lékaře?

No v tomhle tom si myslim, že paní doktorka je trošičku neosobní. Já věřim tomu, že ona se 
dokáže třeba rozčílit, když nějakej ten pacient nedodržuje nějaký věci, nebo se chová riskantně. 
Já zrovna jsem byla takovej pacient na baterky. Ale jako úplně přímo ta emoční podpora od ní 
není, ona k tomu přistoupila spíš jako pragmaticky, vědecky, což já na jednu stranu… já to úplně 
chápu, protože kdyby ona měla prožívat tam a utěšovat každého pacienta, tak jí z toho švihne. K 
ní lezou od rána do večera lidi, který mají rakovinu a ona by se z toho zbláznila, kdyby každýmu
měla dělat psychickou oporu, ale na to tam má být ten psycholog nebo psychiatr, nebo jakýkoli 
ústavní prostě, nějaká pomoc.Takže jí to nevyčítám, jí chápu, spíš systému. Spíš systémově je to 
nedořešený.

Čím se lišily ty informace z toho intrenetu a od lékaře?

To jsem vlastně řekla, tou stručností… Spíš ty informace z internetu si vždycky člověk musí 
ověřit a já jsem si vždycky paní doktorky, když jsem něco nepochopila, nebo jsem si nebyla jistá, 
jestli to chápu správně... Ale zase bylo vidět, že paní doktorku to bavilo, že si o tom něco najdu. 
Ona: Á, vy jste koukám pátrala, no takovýhle pacienty, to je dobře, to je fajn, že se zajímáte. A 
zase tohleto ocenila, to bylo fajn.



Jaký je tvůj názor na alternativní způsoby léčby?

Tak jako ani je nezavrhuju, ani je nijak nevyzdvihávám. Já to mám z obou stran, maminka se 
zabývá homeopatií, prodává to. Já zase věřím spíš tý medicíně, už tím, že jsem maturovala z 
bilologie a  chemie. Určitě na tom ale něco bude, říká se: věř a vůle tvá tě uzdraví. A ona ta 
rakovina je taky taková nemoc, která nemá nějak přesně vyhraněný důvod. Já sama věřim tomu, 
že jsem onemocněla taky na základě toho, že jsem se nedokázala vyrovnat se smrtí tatínka. Že ta 
rakovina vlastně nemá nijak… Prostě, že stres je v týhle nemoci hodně důležitej…  

Jak na tom nyní zdravotně jsi?

No, teď jsem na tom zdravotně dobře. Jsem tři roky od léčby, mám ještě takový ty 
pochemoškový stavy, občas… jako srdce to odneslo, protože já jsem byla vždycky zářená v 
oblasti srdce, krku, plic.  Takže si myslim, že z chemoterapie už jsem se docela vyhrabala, tam 
nějaký zbytky toxinů ještě v tom těle budou, ale není to tak hrozný. Jediný co, tak jako mám to 
srdce a mám zářený plíce, takže jako dušnost. Ale já jsem prostě pacientka, která… já jsem 
kouřila i v léčbě, kouřím doteď. Prostě, mě to chutná, i kdybys mě zabila, tak já prostě kouřit 
budu. I když vim, že bych neměla. Takže teoreticky dobrý, před každou kontrolou mám 
samozřejmě, když mám jít na kontrolu, před každou kontrolou má člověk strach, to je jasný. Ale 
teoreticky už jsme na tom tak s manželem, že bychom se chtěli pokoušet o miminko, takže snad 
jako zdravotně dobrý.

To je super… Co všechno pro tebe bylo v těch jednotlivých fázích nejtěžší?

No, úplně v tý prvotní fázi, když jsem to zjistila. Tak jako nejtěžší je to úplně v těch prvních pár 
vteřin, než to člověk zchroupne tu informaci, než ten mozek se s tím smíří. Neměla jsem, vůbec 
jsem nepochopila, přímo na internetu jsem našla informaci o tom, že nejdřív jsou takový ty 
klasický fáze. Jo, odmítání, pak takový to: proč já, proč zrovna musim mít tohle já, pak taková ta 
sebelítost, a pak nějaký to přijetí. Já jsem to takhle vůbec neměla, já jsem docela byla 
překvapená, že to takhle mají evidentně hodně často lidi. Já jsem to měla hozený: teď přišel ten 
šok, jo a teď co budu dělat. A já jsem se pohltila teda těma informacema a řekla jsem, tak, co , 
tak je mi 23, umřít na to nechci, atak to zabiju, protože jinou možnost prostě nemám. A tyhlety 
věci jako proč já… Jednou mě přepadla ošklivá deprese, kdy jsem skoro brečela manželovi doma 
v náručí a když jsem prostě říkala: do prdele, co když to nezvládnu. Ale to bylo jednou za celou 
dobu. Jinak jsem říkala: ne, neexistuje, už si vůbec nepřipustím, že prostě něco takovýho je 
možný. Takže já jsem to měla jinak. Ale bylo hrozně těžký to říct rodině, ze začátku. Protože oni 
všichni věděli, že mám nějaký testy, že jsem byla na vyndání tý uzliny, všichni to se mnou 
prožívali… Ono jako, asi si to dokážeš představit. Když ti volá babička a tak co: ježišmarjá, už 
máš výsledky, tak asi těžko jí řekneš: hele babi, mám prima novinky, mám raka. Co jí k tomu 
člověk má říct: no tak babi, je to hodně blbý a tohleto, a teď ona samozřejmě brečí a teď se jako o 
mě bojí. Zase na druhou stranu já nevim, mě to jako nutilo, abych já byla ta silná, abych se já 
nehroutila, protože já jsem jako věděla, že ona se mi bude hroutit ta máti a že se mi bude hroutit 
ta babička o tohleto, tak spíš jsem měla ten pocit, že já teda je musim nějak podpořit. Takže já 
nevim, jestli to bylo nejtěžší, ale bylo to těžký. Ale na druhou stranu asi to bylo dobře, že to bylo 
takhle, protože mě to donutilo neklesat do toho nějakého, do tý malomyslnosti a do tý deprese… 
A pak bylo nejtěžší. Během tý chemoterapie to bylo dobrý, tam já jsem to snášela celkem dobře a 
pak bylo… pak jsem měla hodně špatný období při tom ozařování, protože oni, jak mě zářili tady 
tu trubku k žaludku, tak já jsem nemohla vůbec nic jíst, protože tady… já jsem měla takovej 
hlad… Chuť ani ne. A byly hrozný vedra a já jsem nemohla pít, já jsem fakt vypila dvě, tři decy 
vody denně, ve vedrech neuvěřitelnejch. Pak jsem si teda vydupala, aby mi teda aspoň dali 
kapačku nebo něco, a to jsem si musela vydupat. To byl trošku jako… to se mi moc nelíbilo. Tak 
tohle bylo trošku těžký období. A paradoxně nejtěžší bylo vlastně, když mi teda řekli, že už mi 
nic není. Nebo respektive, že jsem dosáhla kompletní remise. Protože ono je to jakoby léčitelný, 



ale nikdy to není považovaný za vyléčený. Tak teď jsem tzv. v komplexní remisi, fajn, tak teď 
přijde taková ta vlna toho nadšení, tý úlevy. A pak přijde prázdno, člověk rok proti něčemu 
bojuje, rok se k něčemu upíná, rok má proti čemu bojovat a teď jako sedí a říká si: a ty vole, a co 
mám jako dělat teď? Teď jako, no tak… žádný úkoly a člověk začne být normálně 
vypsychařenej, vystreslej z toho, že jakoby… to je tak silnej smysl života, že najednou, když ho 
člověk ztratí, tak je to opravdu úplně, úplně prostě prázdno, je to těžko popsatelný: tak a co budu 
dělat teď. Všichni by čekali, že budeš mít radost a že budeš ráda, budeš si užívat života a … jo, to 
sice jako jo, ale ten úkol tam není. Je to takový jako… najednou před člověkem není cíl. Tak 
bylo hodně těžký se dostat z tohohle. A jinak, jinak v podstatě... Zpětně to hodnotím jako cennou 
životní zkušenost.

S kterou z těchhle věcí ti pomohl ten internet?

Určitě s tou fází prvotního šoku. A pak v tý fázi toho, tak a co teď, už to mám za sebou a co budu 
dělat. Tak spíš jen ten internet mi pomohl… No zrovna… Samozřejmě byla drobně pozitivní pro 
mě informace, že to tak nemám sama a že to takhle jako je… že nejsem magor jediná, že nejsem 
divná. Ale tam už potom spíš mi pomáhal opravdu psychiatr a rodina a tohle. Protože tam už ten 
internet tu emocionální oporu asi dát úplně nemůže. Takže spíš v tý první fázi ano. 

Co bys poradila někomu, kdo má podobný zdravotní problém?

Hlavně, okamžitě, co nejdřív k doktorovi, protože každá chvilka čekání je prostě průšvih. Nebát 
se toho, když si někde najdu bouli a teď nevim, co to je: ježiš co když mi řeknou, že mám 
rakovinu. Ne, tak prostě, tak řeknou, ale aspoň to vim. Takže zaprvé doktora neodkládat. Druhá 
věc je, za mě bych radila opravdu hledat informace, ale vím, že je spousta lidí, který asi na to 
nejsou. Nicméně si myslim, že ten aktivní přístup pacienta je velká část úspěchu. Prostě nesedět 
na zadku a nečekat, že oni ty doktoři mě z toho nějak dostanou. Sám si musím pomoct. Takže 
tohleto a určitě, určitě pozitivní přístup. Nezavřít se s tím doma, nebrečet si někam pod peřinu, 
nějakým způsobem otevřenost, nějakým způsobem to brát… najít si prostě takovej způsob 
ventilace někam ven ze sebe, kterej je mi příjemnej. Nevim, budu si psát deníček, když jsem 
hodně introvertní, nebo to budu vyprávět psovi, nebo si o tom pokecám s psychologem, nebo 
kamarádkou, nebo to řeším se širokým okolím jako jsem to řešila já. Prostě ať si každej najde 
svůj způsob, ale ať s tím nezůstává sám a nedusí to v sobě, to je strašně důležitý. A pak prostě, 
pak jako optimismus, nevzdávat to, nevzdávat to, protože to je prostě 50 % úspěchu. A to ti řekne 
myslim každej doktor. Jako nepoddat se tomu.

Hm. Je něco, co bys chtěla vzkázat administrátorům stránek?

… Asi snad ani ne, protože já, kdybych s těma stránkami nebyla spokojená, tak tam nechodim. 
Na každejch si najdu něco, takže si myslim, že asi snad ani ne. 

Jo jo jo… Chěla bys něco doplnit k tomu rozhovoru, napadá tě něco?

… Určitě třeba to, že… ono pro člověka je to asi těžký období, ale já si myslim, že je to strašně 
cenná životní zkušenost. Že kdo si tím projde a přežije to, tak získá úplně jinej pohled na svět. Jo 
prostě, člověk přestane řešit takový ty sračky: ježišmarjá, on někdo přišel o pět minut později a já 
se kvůli tomu budu rozčilovat, nebo, nejde mi něco a budu se kvůli tomu rozčilovat. Začne spíš 
řešit věci, který jsou fakt důležitý. Jo, to si myslim, že je zásadní a … myslim si, že jsem na svůj 
věk o hodně dospělejší jenom proto, že jsem si tohle prožila. Že prostě tam jsou spousty věcí, 
který prostě třeba lidi v mým věku kolikrát nechápou. Takže si myslim, že rozhodně je to 
zkušenost, která člověka fakt posune dál. A takhle je to potřeba brát od začátku. Ono to je těžký, 
když to člověku nikdo neřekne, jak si na to může přijít sám. Ale brát to tak jako zkušenost a 
snažit se s tím poprat co nejlíp, jinak to jako nejde, jinak to nepůjde. 



Tak jo, tak to bude asi všechno, nebo tě ještě něco napadá?

To bude všechno 

Tak děkuji ta rozhovor 


Milena

věk: 59
stav: vdaná, 2 děti
vzdělání: středoškolské
v současné době v invalidním důchodu, před onemocněním pracovala jako sportovní trenérka
bydliště: hlavní město Praha

20.9.2010, 13:00
Sešly jsme se v restauraci. Paní Milena je žena ve středních letech, drobnější postavy, nakrátko 
ostříhaná. Přišla sportovně oblečená.
Onemocněla před dvaceti lety leukémií, prodělala úspěšně transplantaci kostní dřeně. S 
rakovinou bojovala pět let, i léčba se podepsala na jejím současném zdravotním stavu.
Na stránky osudy.cz se přihlásila na doporučení administrátora stránek a využívá je především k 
tomu, aby pomáhala ostatním, sama pomoc prý už vůbec nevyhledává a v době její léčby nebyl 
internet dostupný. Také tenkrát byly jiné okolnosti ve zdravotnictví, např. co se sdělování 
diagnózy týče. Kvůli těmto skutečnostem jsme musely trochu poupravit řadu otázek v rozhovoru. 
Rozhovor s paní Milenou byl velmi příjemným zážitkem. Zpočátku na mě působila dost nejistě, 
málo se projevovala mimicky a její odpovědi byly krátké a velmi stručné. Postupem času se však 
uvolnila, více se usmívala a její odpovědi se „rozkošatěly“.
I když je paní Milena v současnosti v invalidním důchodu, je aktivně činná - např. v komunální 
politice, v oblasti zdravotnictví. Tato skutečnost celkově dokresluje můj dojem z ní - i když se to 
na první pohled nezdá, paní Milena je velmi aktivní a optimistická žena.

Takže následující rozhovor tedy bude o tom, jak vám pomáhal a jak vám pomáhá internet ve 
zvládání vaší nemoci.

Hm. Hm.

První moje otázka je, kdo všechno, nebo co všechno vám pomohlo, když jste se setkala s vaší 
diagnózou.

No v podstatě rodina a přátelé, tak by se to dalo určitě říct. Že bez těch přátel, kamarádů by to asi 
nešlo, asi tak.

Hm. A hrál v tom nějakou roli internet?

To ne, protože v tu dobu ještě tak moc nebyl vidět. Já jsem jako člověk, kterej už delší dobu se 
potýká s tou nemocí, takže v tu dobu ještě ten internet nebyl tak známej a tak se s tím 
nepracovalo. 

Jakých komunikačních možností na internetu využíváte? Jako e-maily a tak…

To určitě, to využívám, vyhledávání na internetu, to taky.



A diskusní fóra, využíváte?

Ne. Ne, ne.

Takže většinou e-mail, vyhledávání. A vyhovuje vám e-mail…

Určitě. Asi ten e-mail, v podstatě diskusní, jedině, pokud mě někdo osloví, tak odpovídám, 
protože zase tak trošku i pracuju tak jako politicky spíš, jako v místní komunální politice, takže 
se už tam nepoužívám nějakých dalších možností.

Že není čas?

Není čas. 

Co vás jako první napadne, když se řekne osudy.cz?

No… to je malér, to je někoho malér, samozřejmě a pokud mě osloví, tak se okamžitě ozvu. 
Jakoby s pomocí, nebo tak.

A znáte nějaký jiný stránky s takovýmhle zaměřením?

Neznám, neznám.

Ani jste nehledala?

Nehledala, protože člověk se asi taky špatně vrací, nebo nechce vyhledávat moc těchhle věcí, aby 
se mu moc věcí nevracelo, protože to nejsou příjemný záležitosti.

Hm. Jak jste se o těch stránkách dozvěděla?

No v podstatě jsem se to dozvěděla přímo asi od autora, který s tím začal a s kterým jsem se i 
sešla a nějak tak jsme si povídali o tom, že by bylo dobrý pro lidi něco takovýho mít.

Jo, takže vy jste byla vlastně u začátku těch stránek?

V podstatě asi někdo z těch prvních, který se tam napsali a kteří nějak tak si říkali, že by bylo 
dobrý pro ty lidi, kdyby to měli, no.

Vy jste se tam registrovala na začátku, jaký byl ten impuls pro tu vaši registraci?

Případně pomoct někomu, že jo dalšímu, protože nejde o to se představovat sám, že něco přežil a 
radovat se z něčeho, co nikdy člověk neví, jak dlouho může být, nebo nebýt. Ale hlavně v 
případě, že někdo bude něco chtít vědět, tak třeba mu pomoct, že jo.

Jo, jo, jo. Jaký jste měla očekávání od těch stránek?

Od těch stránek? No v podstatě je to stránka o pomoci, o vzájemný komunikaci, takže jsem 
očekávala, že snad to bude prospěšný těm dalším, který to potřebujou. 

A splnila se ta vaše očekávání?

No tak, je to takovej ten střed bych řekla, není to úplně, že bych jako si myslela, že to nějak moc 
ty lidi používají, možná že teď je to zas jiný, že už je toho víc. A protože už je to delší dobu, co 



jsem tam registrovaná a nějak tak jsem… jenom vlastně čekám, kdo mě potřebuje, nebo kdo mě 
osloví. Takže vlastně pro to víc nedělám.

Takže ty stránky vlastně v současnosti už nenavštěvujete?

Ty stránky nenavštěvuju, pokud mi nepřijde něco novýho, tak takhle asi. Že bych tam sama šla a 
komunikovala s někým, začala já, to ne. V podstatě očekávám, že pokud mě někdo osloví, tak v 
tu ránu jsem aktivní a v tu ránu se do toho dám, asi tak. 

Kolik času jste tam trávila, když jste na ty stránky přišla, když jste se o nich dozvěděla?

No v podstatě jsem je prošla jako takový a ten čas se nedá asi vyjadřovat, tak nějak časově, to ne.

Takže jste to tam tak nějak jednou prošla a opakovaně jste je nenavštěvovala?

Jo, párkrát jo, ne nějak takhle, abych tam vysedávala u těch stránek, to ne.

Jaký jste měla pocity, když jste četla ty příběhy těch ostatních lidí?

V podstatě ty příběhy jsou podobný, v podstatě nějakej šok z toho, co se stalo, nějakej šok z toho, 
co je čeká. Tam jsou podobný příběhy tím co vlastně procházejí ty lidi, no.

Hm. A sdělila jste tam také svůj příběh?

Já jsem svůj příběh nějak nepsala, protože už tam byl danej, taky jsem tam četla úplně to samý, 
nějak takhle. Takže jsem se jenom k němu připojila, nějak tak jsem komunikovala s tou paní, 
která tam ten příběh popsala a pravdivě a… on už teďko ten příběh třeba není tak zajímavej, 
protože už třeba jsou nový technologie, nový způsoby, takže už by třeba v tuhle dobu nebyl 
aktuální, protože už jsou lepší možnosti, jak ty lidi se potom můžou teda léčit. Samozřejmě jsou 
zas jiný starosti, protože v době, kdy mě to potkalo, tak ještě to bylo samozřejmý, že pokud to 
jde, tak se pomůže okamžitě, kdežto teďko třeba, protože já jsem tu transplantaci kostní dřeně… 
tak teď už je danej registr a všechno závisí na tom vyhledávání těch stejných nějakých možností, 
kdežto v době, kdy já jsem byla, tak ještě Česká republika nebyla v tý celosvětový organizaci, 
takže se i tohleto dost změnilo, no.

Svěřila jste se na internetu s tím svým příběhem někomu, přispívala jste někam své zážitky, nebo 
jste jen reagovala na ty ostatní?

No tak v podstatě spíš se ostatní svěřovali mě, když mě oslovili nebo tak. Jako já osobně si 
myslim, že ten příběh můj je doopravdy jeden z těch stovek, který prostě jsou. V podstatě jsem 
na tý straně toho dotyčného, který chce třeba pomoct a prochází tou nemocí. A už jsem jeden z 
těch, kterej tou nemocí prošel a nějakým způsobem se s tím musel vyrovnat, co nastalo. Takže já 
ty osudy beru spíš jako věc pomoci dalším, než abych já si tam povídala, jaký to bylo nebo tak. V 
tu dobu to ještě nebylo, ty osudy, jako ta stránka. 

Jo. Vlastně vy čtete spíš a pak reagujete na to, co jste si přečetla.

Tak. Reaguju na to, co tam je a jestli teda můžu nejakým způsobem třeba v tý psychologii toho 
dotyčného nějakým způsobem mu pomoct. Nebo mu říct, takhle to je a musíš se s tím vyrovnat. 
No a musíš hledat spíš ty pozitiva a takhle. Jsou lidi, který tam zůstali jen proto, že jsou skeptici, 
anebo hodně mladých lidí, kteří tam zůstali jakoby a nevyhráli to, protože ztratili smysl života. 
To vzali, že jsou mladý a že už prostě tím končí a nashledanou,  že už nebudou mít ten hodnotnej 
život, kterej si představovali. Protože pro ty mladý je to nejhorší se s tím nějak vyrovnat, no.



Co vlastně nejčastěji píšete ve svých příspěvcích, když někdo vás osloví? To povzbuzení?

No jak říkám, pokud tam nějak právě jako je pesimistickej, nebo nějakým způsobem třeba 
příbuzní ho zklamou, nebo něco, protože to nejde jenom o to, ono se třeba stane, že ta rodina ho 
prostě už odepíše a jde si svým životem dál a on zůstane sám nebo něco, tak pak je potřeba třeba 
ho trošku zvednout. Protože já jsem tohle zažila, že taky třeba, pán, možná by to vyhrál a vlastně 
to vzdal jen proto, že ta rodina a děti si šly svou cestou a už se na něj vykašlaly. Takže spíš ta 
morální pomoc a nějaká psychika, zvednutí psychiky, než něco jiného.

Zkuste doplnit větu: Když se přihlašuji na osudy.cz, je to jako když…

Jako když znovu se vracíte do toho pokoje a víte, že okolo vás jsou ty lidi, kteří to potřebujou 
taky vyhrát. Asi tak. (má slzy v očích)

Kdybyste měla říct, co si myslíte, že lidé na těchhle stránkách vyhledávají. Všechno možné, nebo 
na internetu obecně ve spojení s tou nemocí?

No hlavně teda, že nechtějí zůstat v tom sami, že třeba nemají takový zázemí, aby jim to stačilo, 
že hledají něco víc, kdo ještě by jim mohl dát do vínku. Někdy to ani nejsou ty lidi postižený 
jako to jejich okolí, to znamená rodiče, manžel, manželka. Čili ty kteří s nimi samozřejmě tu 
hloupou hru, nebo mizernou hru hrajou. Takže se snaží najít další způsoby třeba léčby, nebo něco 
navíc, co ještě by mohli proto udělat. Že i to hraje, že ty lidi někteří nevěří jako doktorům na sto 
procent, nebo tak. Takže hledají i jiný cesty, hledají přírodní vědu, hledají způsoby čehokoliv, 
čeho vy se mohli ještě navíc chytit. 

Co konkrétně vyhledáváte vy na těch stránkách? Jestli vůbec něco…

Já nevyhledávám z toho asi sama pro sebe nic, spíš takovou jako… doopravdy obráceně jako 
pomoc někomu dalšímu.

Takže vyhledáváte ty lidi, který potřebujou pomoc…

No. Protože sama jako vracet se je strašně jako mrzutý nebo tak. Člověka to jako vezme zase 
zpátky, vtáhne a není to jako… Člověk se nerad vždycky vrací k tomu špatnýmu, vždycky v 
životě člověk hledá to pozitivní a určitě jsem jedna z těch, která kouká dopředu a nerada kouká 
dozadu. 

Co vás nejvíc posílilo… Nebo spíš takhle, co si myslíte, že nejvíc dokáže posílit lidi na internetu 
ve spojení s tou nemocí?

Na internetu asi to, že to je, že to funguje, že jo, že je jedině dobře, že něco takovýho je a že ty 
lidi dneska už se můžou vypovídat vzájemně, nebo že můžou kontaktovat jeden druhého a tím si 
trošku zase ještě nabrat síly a nadechnout se.

Vzpomenete si, co posledního pozitivního se vám na těch stránkách, na těch osudech přihodilo?

No poděkování třeba, no, poděkování, že vlastně se to povedlo a že ten život jde dál pro ty lidi, to 
je pozitivní vždycky a člověka to potěší, že může taky pomoct nějak tak.

Stalo se vám tam někdy něco negativního?



Ne. Ne, ne, ne. Spíš potom to ticho, který nastane, když potom ten dotyčnej vás víc neinformuje 
nebo tak. A člověk se tam nerad už potom vrací, protože si říká, asi to nedopadlo, když už je 
ticho. Do toho pak nejdete dál, že jo, protože jako se v tom už nerad člověk hrabe, když už ten 
dotyčnej není, nebo nechce víc komunikovat. 

Teď tady mám otázku zase jako na vás, ale vy už to tak nemáte, mám tady otázku, co v životě s 
tou nemocí se vám nedostávalo a ten internet to napravil? Tak jestli to vztáhneme na ty lidi?

No. Dneska už je to trošku lepší, než to bylo za mě, dneska už asi víc fungujou psychologové v 
těch nemocnicích.
Protože já jsem se setkala s jednou psycholožkou, ale ta už mi byla jasná ve dveřích . Protože 
jsem dělala trenérku v životě sportovní a trošku teda jsem taky o tom něco věděla, tak už jenom 
pohled, jak přišla, mi bylo jasný, kdo přichází a otázky, který mi dávala už mi byly daný, co mám 
odpovídat, takže jako pro mě to nebyla žádná přínosná osoba, protože jako nebyla ani nějaká pro 
mě pozitivní navíc, jako už zjevně tím, jak vystupovala, tak byla klasická prostě taková ta daná s 
těma barvičkama, s těma rozletama jejíma. Takže mě třeba psychologie v tuhle chvíli 
nepomohla, ale dneska věřím tomu, že už jsou trošku lepší a třeba, že už to jsou lidi, kteří třeba 
mladým lidem mohou trošku víc dát. Že třeba nepřijde nějaká stará bába a  nezačne doopravdy s 
těma barvičkama v ruce chtít, aby něco namalovali, protože ten člověk se ještě víc zasekne, než 
aby se otevřel, prostě v tu chvíli se člověk musí otevřít a věřit mu. Takže to byly třeba věci, který 
asi třeba v těch nemocnicích začínaly, já věřím, že už jsou teď lepší nebo tak a věřím, že už jsou i 
určitý stránky v těch nemocích, že už tam ty lidi si vzájemně víc můžou povídat, komunikovat 
přímo těch, kterých se to týká. Čili v tu chvíli tý nemoci, že už ty kontakty tam vzájemně 
dostávají jako dřív než přes ty osudy. Ty osudy jsou spíš zpětná vazba zatím, podle mě, protože 
nevím, kolik lidí se k tomu dostane přímo v tý nemocnici, jestli ty kontakty už jsou přímo nějak 
hozený přímo do tý postele v tý době, to bohužel nevim tohle to, takže těžko se mi o tom víc 
mluví. Ale věděla jsem třeba na tý hematologii, kam já docházím, že tam vlastně byla ta 
publikace, ty osudy.cz, že tam měli, takže, jestli to tak funguje i jinde, pak je to dobře. Takže 
doopravdy asi záleží na tý publikaci tý základní, aby přišla do těch míst, kde to ty lidi v tý chvíli 
potřebujou. Já už jsem ten zpětnej člověk, kterej se k tomu vrací jakožto, že můžu říct: hele, já 
jsem tady, já už to vyhrála. Což teda nikdy nevim a takhle to klepu, jestli to tak je. 

Takže myslíte, že ten internet pomáhá především v těch kontaktech?

Tak. Hlavně oni potřebujou pomoc v tu chvíli, kdy ta nemoc nastane a kdys potřebujou tu 
komunikaci takovou tu základní, aby měli, protože aby měli… což mě třeba chybělo na základě, 
že třeba jsem vůbec nevěděla, jako postupovat s důchodem, s tímhle, s támhletím. Protože to 
teprve člověk musel začít vyhledávat a teď třeba doopravdy musíte jít, nemáte vlasy, nemáte 
tohle a teď potřebujete rychle někam a nevíte, jaký máte možnosti, co vám vlastně tahle 
společnost dává, co můžete nárokovat, co nemůžete nárokovat a to v podstatě ty lidi potřebujou 
dost brzo vědět a základně vědět. A to v tu dobu nebylo, nevim, jak je to teď, asi těžko to funguje 
tak, jak si to představuji já, že by vlastně měli už v nemocnici tyhle informace dostat. 

To se asi neděje, no. Určitě ne všude. A na těch stránkách jsou na toto téma diskuse.

No, jsou tam pak diskuse mezi těma dotyčnýma, čili, já pokud… já teda jsem se léčila pět let, než 
teda jsem se z toho vyhrabala. Takže jsem tam v tom špitále teda zažila hodně a tam si ty pacienti 
pak si to třeba předávají. Ale nemůžou všichni, protože jeden je z Hradce a jeden je támhle třeba 
ze Šumavy. Takže ten internet, hurá, že je.

I kvůli těm informacím…



No. Protože to těm lidem dává i víc než jenom ty informace o tom zdraví. Ale i o těch sociálních 
věcech. A ony se stále mění, takže já jako nemůžu třeba jako říkat: budeš mít příspěvek na to tak 
a tak, když vlastně třeba teď odešla ta sociální demokracie a bude tam někdo jinej a ten to zase 
zbourá. Takže zaplaťpánbůh ten internet by to měl nejen zprostředkovávat ty lidi vzájemně o 
nemoci, ale podle mě by mohl mít i tyhle ty základní znalosti o tom, co vlastně ty lidi v danou 
chvíli, když je to teda postihne tahle nemoc nějaká, tak co by mohli kde nárokovat a jak se s tím 
vyrovnat, protože někdy… jako u mě, když jsem měla dvě malý děti doma, tak potřebujete 
pomoc, že jo. Jsou lidi rozvedený atd. Takže potřebujou vědět ty základní vědomosti k tomu 
tématu. 

Takže vlastně to je další výhoda…

To je velká výhoda internetu. A těch stránek. Já jsem tam teda teď dlouho nebyla. Pokud je to 
jenom diskuse o tom zdraví, tak to je jasný, ale tohle by tam taky mohlo být.

Co myslíte, že internet nemůže v tomhle ohledu poskytnout?

To pohlazení. Přímej kontakt, no. Jo, to ty lidi kolikrát potřebujou strašně moc a ne každej to má. 
Já třeba to měla, manžela, doma dvě děti malý, hodně jako velkou partu lidí, který jsme se hodně 
scházeli, protože muž vlastně je horolezec, já házenkářka, všichni jsme měli velkej spolek okolo 
sporťáků by se dalo říct. Takže jako to jsme my, já měla. Ale ne každý to má a to by potřebovali 
ty lidi a to ten internet jim samozřejmě dát nemůže, že jo.  Takže to je asi taková ta základní 
věc, kterou ty lidi by měli mít, ale ne každej to má.

Je něco, co byste ně těch stránkách osudy.cz uvítala, něco dalšího?

No právě tyhle ty základní informace, co se týče nejen zdraví, ale i těch sociálních možností, 
který by mohli dostat. Protože ten doktor vám to neřekne, ten vlastně se stará o to vaše zdraví a 
málokterý obvoďák vůbec ví o těch lidech, protože ono se stane, že já jsem měla v práci doktora 
jako základního, nikoli na obvodě a obvoďačka, ta o mě vůbec nevěděla, že marodim nebo něco, 
takže ten komunikační systém mezi doktorama není moc funkční a ona vlastně se o mě 
dozvěděla, až když jsem potřebovala vyplnit neschopenku, takže ta komunikace je dost důležitá a 
bylo by dobrý, kdyby to ty lidi jako věděli.

Napadají vás nějaké zápory těch stránek?

Zápory? Ne. Nenapadají.

Zkuste si představit, v čem by byl váš život jiný, anebo teda život těch ostatních, kdyby nebylo 
stránek osudy.cz?

Pro někoho trošku chudší ten život, takže je dobře, že ty stránky samozřejmě jsou. 

Tak teď se zeptám, setkala jste se s někým, s kým jste se seznámila přes ten internet, přes ty 
osudy.cz?

Já jsem kontakty nevyhledávala, ale seznámila jsem se s jednou postiženou, která se chtěla sejít.

A sešly jste se…

Sešly jsme se, no.

Jaký to pro vás bylo, když jste se sešly?



Řekla bych, že jako dva lidi na jedný lodi. Takže v podstatě kladný a musíte se snažit mu 
pomoct, když potřebuje.

Takže vy jste tam byla ta podpora?Že jste nabízela tu pomoc při tom setkání…

Spíš takhle. No.

Máte nějakou zkušenost se svépomocnou skupinou, která se setkává osobně?

Tak já se osobně nesetkávám s nikým, kdo tenkrát byl se mnou, protože většina lidí už nežije, 
musím říct , což je smutný, ale je to tak. Někdy vidím někoho třeba v tý nemocnici, jako že 
vím, o koho jde, ale jako jinak se nesetkávám s nikým, já ne teda.

Kdybyste si to mohla představit, kdybyste měla možnost se setkávat s lidmi třeba týdně nebo 
měsíčně, jaký byste viděla výhody a nevýhody ve srovnání s komunikací online, jakou možnost 
byste si zvolila?

No určitě osobní je vždycky víc, než přes internet, což je logický, protože můžete nějak mu asi 
poskytnou víc. Ten internet… není vždycky okamžitě odpověď nebo něco, asi ten rozdíl tam je. 
Jinej asi není.

A žádnou nevýhodu nevidíte, toho osobního?

No to někdy zase je to časová prodleva, že jo taky. V podstatě ale to záleží na situaci, někdy je 
samozřejmě rychlejší cvaknout internetově dvě řádky a někdy ten člověk opravdu potřebuje tu 
pomoc se sejít, vidět ho a věřit tomu, že ten druhej na vás promluví a myslí to upřímně. Papír a 
internet je samozřejmě takovej jako, že ty lidi se neznají, že můžete napsat, co chcete. Není to 
tam tak osobní, takže jsou lidi, který vám můžou lhát a do očí by vám to už říct neuměli. To je 
ten rozdíl…

Uvítala byste tu možnost se scházet, třeba tenkrát, když jste byla nemocná?

No, když jsem byla nemocná, tak s tím, že jsem měla dvě malý děti, tak asi bych moc časově na 
to neměla. Ale vzhledem k tomu, že jaká jsem, že pomůžu, když někdo chce, nebo něco a mám 
to asi v sobě a vždycky jsem dělala pro druhý, tak asi by mě to nezatížilo natolik, abych toho 
druhého nevyhledala, nebo abych ho teda… abychom se neviděli. To asi by bylo. Takže myslím, 
že zase ten internet je dobrej prostředek případně i proto, že ty lidi potom se můžou sejít. 

Uvítala byste možnost scházet se s lidmi z těch osudů?

Hm, proč ne, když by měli zájem, tak ano. 

Ale zase, kdyby vás oslovili, vy byste to nevyhledávala…

Už to není jako rovnocenný…

O tom psychologovi už jsme se bavily…

No, to je takový, musíte mu věřit, to je základ všeho, psycholog, psychiatr a tyhle ty obory, to je 
o důvěře, to je daný.



Myslíte, že by bylo dobré, kdyby byl psycholog nabídnut už v nemocnici při sdělení diagnózy, 
nebo že by ho lidé odmítali?

No tak já ještě zažila dobu, kdy se ty diagnózy tak naplno neříkali. Já jsem jeden z těch lidí, který 
se naučili číst z těch očí těch doktorů už, jaký to je. A oni zase už mi tím, že to nešlo… že bych 
zase tam byla tři měsíce a dost, tak mi už jsme měli vzájemnou důvěru a vzájemně už jsme se 
naučili, jak kterak. A doopravdy pak vám stačí, když vás někdo plácně po zádech a řekne dobrý, 
nebo když vidíte, když ten doktor vás obejde v tichosti po špičkách. Takže teď jsem to řekla 
hodně obrazně a hodně jako zeširoka, ale tam v podstatě doopravdy záleží na tom vztahu a 
důvěře v ty doktory. 

Co byste řekla o informacích a podpoře, co vám poskytli ty doktoři tenkrát?

No tenkrát moc mi toho neřekli a legrace to nebyla, v žádným případě ne. Je to zase samozřejmě, 
ten doktor musí vycítit, jestli to ten pacient unese, nebo neunese. A jak dalece to unese. Takže on 
taky musí být psycholog vůči tomu pacientovi. Jako jsou lidi, který vám kolabujou při první 
injekci a vidíte, že jsou roztřesený a že prostě to neunesou, tak jim musíte něco namlouvat. A 
jsou zase tvrďáci, kterým to můžete říct naplno a oni to poberou, sice si pobrečej a všelijak jako 
to udělají, že jsou hrdinové, samozřejmě nikdo hrdina není, co si budeme povídat, ale prostě to 
unese, takže tam to záleží na strašně moc okolnostech.

Jaký myslíte, že je rozdíl mezi těmi informacemi na internetu a informacemi od lékaře?Jestli to 
budete umět říct, když tenkrát ty informace od doktorů nebyly…

To se asi nedá tak úplně, takže nevim. Tohle asi neřeknu, jak to chodí dneska v těch 
nemocnicích. To fakt nevim, no.

Jaký je váš názor na alternativní léčbu?

No tak já jsem zažila, že třeba někdo napsal chytře nějakou publikaci o tom, že když začnete se, 
teda mluvim o leukémii, že když budete pít asi půl litr nějakého celeru denně, tak že se z toho 
dostanete. Takovýhle nějaký věci, tak to samozřejmě já odmítám, protože to nikdy nemůže být 
úplně tak stoprocentní, to už by dávno takováhle nemoc nebyla. To už by byly jenom prášky na 
celer 
Ale samozřejmě jsou věci, který pomáhají, různý čaje, různý kloktadla, takovýhle prostředky 
jsou. A určitě to není nic proti ničemu, pokud je ta léčba přiměřeně, aby nebyla proti tomu… A 
zase si myslim, že by ten pacient měl to říct tomu doktorovi, že ještě třeba něco takovýho dalšího 
používá a ten doktor zase zpětně by mu to neměl jako vyčítat, nebo nějakým způsobem ho od 
toho odrazovat, protože nikdo nevíme, co nám pomůže. Takže v podstatě taky pak jsem 
vyhledala nějakou paní, která tvrdila, že dodává energii atd. A v podstatě věřím tomu, že tu 
schopnost měla, protože když jsem tam poprvé šla, tak jsem nemohla vylézt do třetího patra a 
ona… Já jsem si řekla, že nejsem zas takovej ten, kdo by všechno sežral, jak se říká, jsem si 
říkala, že vždycky, když tam půjdu, tak si řeknu, co zrovna jako cítím. Takže než jsem vlezla do 
toho třetího patra, tak jsem si řekla, jak jsem na tom a ona fakticky vždycky vyčíhla, co potřebuju 
v tu chvíli, v čem potřebuju pomoct a takhle a staly jsme se kamarádkami a v podstatě mi možná 
dělala fakt i trošku psychologa a takovýhle věci. Takže já osobně na to věřím, věřím, že jsou i 
dobrý přírodní léčitelský metody, že to všechno existuje. Plus je samozřejmě - na těch 80 až 90 
% je ten doktor a to prostředí a pak člověk potřebuje ještě těch 10 % něco takovýhleho, příjemný 
čaje nebo takový, který k tomu patří. 

Takže by to mělo jít ruku v ruce.

Tak.



Jak se nyní cítíte, jak na tom zdravotně jste?

No vzhledem k mým diagnózám všem, co mám, tak pan doktor můj z hematologie říká, že by mi 
to nevěřil. Tak asi. Takže záleží na tom, jak člověk se s tím, co ho postihlo, jak se s tím naučí žít. 
Tak asi. Fakt je, že nejsem takovej ten úplně cimprlich na sebe, že leccos přehlížím, ale fakt 
záleží na tomhle tom. Samozřejmě na tý psychice toho dotyčného, jak se s tím naučí žít.

A ono už je to teda hodně dlouho, kdy jste onemocněla?

No v podstatě dvacet let. Že mi toho našli ještě hodně k tomu, něco je vlastně dáno už tím 
ozařováním a tím vším, co vlastně se mnou dělali, takže se to nabalilo, ale zaplaťpánbůh jsem 
tady a nedávám to najevo a snažím se žít zase naplno a pomáhat těm druhým. Teďko teda dělat 
pro životní prostředí a pro tyhle ty věci. Byla jsem dokonce u pana Ministra zdravotnictví, když 
byl, když chtěl zrušit nemocnici, tak jsem přímo teda šla, my jsme měli demonstraci, tak 
samozřejmě jsem byla jedna z těch vůdců  No a byla jsem přímo i u něj dvakrát, jednou jako 
sama a potom i s celou delegací a podařilo se nám to svým způsobem vyhrát, že nemocnice
funguje dál a nezrušili jí, takže hurá, člověk se nesmí nechat v dnešní společnosti. Jako nejít k 
volbám a nevěřit tomu, že se dá něco změnit, to nejde. 

Takže jste takhle aktivní 

No  Teď teda ta nemocnice snad má chvíli pokoj, ale snad se nezruší, takhle to vypadalo, že 
spíš ten objekt chtěli prodat a sloučit nemocnice a lidi, který nemají imunitu, tak aby chodili mezi 
ostatní pacienty, to je šílenost, to může vymyslet jedině blázen. A to jsou další a další oblasti, 
třeba v tý místní politice, tam toho najdete úplně šíleného bláznivého. Tam do toho buď skočíte 
po hlavě a občas dostanete jednu nebo druhou a někdy to vyjde. Člověk se nesmí nechat.

Teď už se naposledy vrátím k tý nemoci. Teď tady mám otázku: Kdybyste měla říct, co všechno 
pro vás bylo v jednotlivých fázích té nemoci nejtěžší?

No co bylo těžký… všechno. V podstatě vyrovnat se s tím, co je, vyrovnat se s bolestí, která 
okolo toho je, protože to není legrace, vyrovnat se s tím, že jste najednou úplně dole, na dně, že 
musíte bojovat úplně o život, o všechno (slzy v očích), vyrovnat se s tím, že máte doma děti, 
kterým nepomůžete v tu chvíli. A pak následně se vyrovnat s tím, že nemůžete už dělat to, co 
dřív. Najednou nejít do práce, nemít možnost se rozeběhnou a doběhnou tramvaj, to prostě pro 
mě byla neuvěřitelná záležitost, že jsou tady úplně jiný hodnoty lidský, protože to si člověk asi 
neuvědomuje určitý věci. A další bylo vyrovnat se s tím okolím, co vidíte a takhle. Protože já 
třeba vyhrála, ale dalších deset prohrálo, takže v podstatě tam vidíte věci, který normálně člověk 
nemůže zažít. Takže i změníte lidský hodnoty, mě třeba nějaká závist a prachy dneska nic 
neříkají  Že se naučíte žít tak, jak zrovna máte v peněžence a závidíte jiný hodnoty, než to, že 
zrovna má někdo lepší auto a lepší zařízení něčeho, to je pro mě sranda. Tak asi tak.

Kdo vám nejvíc pomohl v tomhle tom?

No asi manžel, rodina, samozřejmě, jak jsem hned na začátku říkala, já mám mraky těch 
kamarádů, že se zase začleníte zpátky mezi ně. To já si neumim představit být jedináček a žít 
jenom s nima a jezdit v neděli na chatu a takový. Neumim si představit, že bych takhle mohla žít 
dál. Protože bych neměla s kým mluvit a s kým se zasmát a takovýhle. Prostě kamarádi, to je 
něco, to se nedá jako říct, že by to šlo bez nich. Takže taky doporučuju vám, hodně kamarádů, 
nikdy nevíte, kdy je budete potřebovat a jak vám v životě pomůžou 



Hm  Co byste poradila někomu s podobným onemocněním, s podobným zdravotním 
problémem?

No aby se nedal, aby bojoval doopravdy a věřil si, protože tam když jdete na tu transplantační 
jednotku, tak musíte věřit tomu, že z ní zase odejdete, ne že vás vyvezou. Takže tam člověk 
prostě musí bojovat. Asi je to výhoda toho sportu třeba, když člověk dělá, nebo něčeho 
takovýhleho. Že je trošku odolnější, než takový ty rozmazlený týpci, který nikdy neměli žádný 
problémy.

Takže bojovat.

Určitě. To za to stojí, že jo. Ale jak říkám, mladý lidi to mají v tu dobu těžký, protože ztrácí třeba 
ty vidiny dopředu. Když už máte rodinu, samozřejmě bojujete za tu rodinu, bojujete za víc. A 
když člověk, třeba vy asi ještě rodinu nemáte, tak ty vidiny jakoby se vám ztrácí celý. Tam taky 
strašně moc zůstalo těch lidí mladých, protože se jim rozplynula budoucnost a těžce se s tím 
vyrovnávají. Je to těžký. 

Je něco, co byste chtěla vzkázat administrátorovi stránek?

No aby to nevzdal. No aby jel dál, aby prostě těm lidem dál pomáhal, protože to je hodně dobrý, 
když ty lidi si pomáhají a když můžou předat něco zase dopředu. Já nejsem věřící člověk a jsem 
hodně reálný člověk, takže jako si myslim, že je to zas nějaká cesta pro tyhle lidi, kteří 
nevyhledávají ten kostel  Ty věřící si nějakého toho faráře najdou, komu se vyžvaněj a komu 
věřej a daj mu tam nějaký peníze. Ale takový ty obyčejný smrtelníci  vlastně pak nikoho 
nemají. A ne vždycky se můžete svěřit rodině, svěřit třeba manželovi nebo někomu a zvlášť teď 
v těch nemocnicích, já když jsem tam byla, tak nás bylo sedm na pokoji, to byla sice bomba a 
bylo to hodně nepříjemný v určitých věcech, ale z druhý strany se tam většinou vytvoří parta lidí, 
kteří bojujou jako kolektiv za sebe, jeden za druhého. Když někdo nemůže vstát, vstane ten 
druhej, ale teď v těch nemocnicích jsou třeba jenom jednopostelový, dvou postelový jenom 
pokoje a ty lidi prostě nemůžou se víc družit. Pak je dobře, se můžou sdružit přes ten internet a 
můžou si o tom popovídat.

Chtěla byste něco doplnit k rozhovoru?

Já nevim, asi ne. Jen snad, že ten internet má určitě výhodu v tom, že ty lidi tím, že se neznají, 
tak přesto mají důvěru potom takhle naťukat těch pár písmenek a něco ze sebe dostat víc, což by 
třeba neuměli. Jako před cizím člověkem si řekne cokoli a nikdy ho neuvidí. Kdybychom se mi 
dvě potkaly, tak těžko bych vám začala povídat o svý nemoci, když ty lidi jenom ťukají ty 
písmenka, tak je to pro ně daleko jednodušší. Takže zaplaťpánbůh za to, že to je a že dneska ta 
technika je taková. Protože jak ten mobil, tak ještě víc ten internet otevírá ty možnosti těch lidí v 
nějaký komunikaci. Tak asi. Už to zavřete 

Tak děkuju moc 


Mirek

věk: 30
stav: svobodný
vzdělání: vysokoškolské
pracující jako analyzátor dat
bydliště: východočeský kraj
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Už od samého začátku, kdy jsme si domlouvali rozhovor, mi Mirek tykal. Sešli jsme se o jeho 
pauze na oběd v restauraci. Přišel oblečený sportovně, v kraťasech a tričku.
Mirek je středně vysoké postavy, spíše drobnější, vlasy má světlé, nakrátko střižené, na tváři 
několikatýdenní vousy.
Rozhovor se odehrával v poklidném duchu, Mirek mluvil pomalu a rozvážně, každou odpověď si 
chviličku rozmýšlel. Jeho velkým koníčkem jsou prý šachy, průběh šachové partie by asi nejlíp 
vystihoval jeho způsob odpovídání. Odpovídal dost spisovně, často se v jeho odpovědi vyskytla 
různá přirovnání, někdy také až knižně znějící spojky.
Mirek onemocněl před šesti lety agresivním typem lymfomu. Prodělal silnou chemoterapii.
Během rozhovoru na mě působil uklidňujícím a vyrovnaným dojmem. 

Takže vlastně, ten rozhovor je o tom, jak ti  pomáhal internet vzhledem k tvé nemoci.
První otázka, když ses setkala s vaší diagnózou, co všechno, nebo kdo všechno ti pomohl?

To myslíš psychicky, nebo materiálně?

Jako obecně…

No materiálně mi pomáhala hodně mamka, jako velmi obětavě a nějak kamarádky se nabízely, že 
přijedou, a já jsem to většinou odmítl. A psychicky se nedá říct, že mě někdo pomáhal, to spíš 
jsme se dostali do takový situace, že já jsem jako propadl do takového stavu letargického 
cynismu a musel jsem ještě utěšovat ještě rodiče, jo, že to bude dobrý. Protože spíš pro ně to byla 
rána. Protože já jsem něco tušil, já jsem se s tím tak nějak srovnal jako velmi letargicky, no… A 
spíš jako dodatečně jsem se dozvěděl, že mamka se pak hroutila psychicky na nemocniční 
chodbě a tátu jsem musel utěšovat. Takže spíš u mě to bylo naopak. A od tý doby každýmu 
radím, ať neutěšuje, ať se nechá utěšovat. 
Dostali jsme se do situace, že vzniklo na mě očekávání, že já budu říkat ostatním, že to je dobrý.

Hm, tak to jo.

Ale mě to nevadilo, já jsem dost takovej typ, že jsem byl poměrně psychicky stabilní.

No a co ten internet, to jsi říkal, že tam ze začátku ještě nehrál roli?

Můj první kontakt s internetem byl až, tak jsem se domluvil s bratrem, že napíšu ten příběh na 
internet a ten tam skutečně je, je tam příběh kluka, kterej přežil Burkitt Like lymfom. A to že 
jsem ho napsal je asi na dvou místech a od tý doby mě kontaktovalo asi deset lidí buď s tím, že 
ten příběh četli, nebo že jim dodává sílu anebo prostě měli touhu, měli lymfom taky a pociťovali 
touhu, chtěli mít kontakt a povídat si a takže já myslim, že svoji funkci splnil. Že se mi ozval 
jeden pán, jehož otec starý měl taky Burkitt-Like lymfom, což je raritní onemocnění a vlastně byl 
léčenej stejnou terapií, pak to teda nedopadlo, pak jako umřel, takže v 60 letech to je těžký, ta 
chemoterapie je radikální. Ale tak taky jsme si povídali. 
A dodneška, byť už s odstupem pěti let, byť už to je sporadicky, se mi někdo ozve a tak, no…

Takže vlastně, když jsi se dozvěděl tu diagnózu, tak si na internetu nic nehledal?

Hledal, hledal jsem velmi čile a našel jsem to, že byl pan, Angličan, pan Burkitt. A ten byl v 
Angole a tam si všiml, že černoši, který mají AIDS, tak umírají na nádorové onemocnění, takže 
Burkitt-Like lymfom. A to jsem všechno našel. 
A i jako příbuzní velmi aktivně hledali a celá rodina se zaktivizovala.



A dalo by se říct, že ti ty informace pomohly?

No ty informace mi podali rámcovou diagnózu, jako věděl jsem, že to je agresivní lymfom. A až 
asi od prostředku nemoci, jednalo se asi o tři čtvrtě akční anabáze, devět měsíců. Takže asi od 
Vánoc 2004 jsem našel na internetu odborný weby, ať už anglický, nebo německý. Tak jsem 
pročetl celej web lymfom.de, nebo lymfomhilfe. A všechny diskuze a studie co se týče třeba 
plodnosti po lymfomu, i tady těch aspektů. Takže to jsem všechno přečetl a pak jsem si připadal 
strašně chytrej a tak. 

Takže jakoby…

Takže v první fázi nemoci jsem prostě ležel, neměl jsem náladu na nějaký zjišťování, ale jakmile 
se ty pozitivní zprávy začaly objevovat, že chemoška zabrala, tak jsem se do toho dal a všechno 
jsem pročetl.

Jakým možností komunikace na internetu využíváš?

Používám všechno, e-mail, facebook, X-chat, diskusní fóra na všemožnejch webech. Jako toho 
času jsem byl aktivním přispěvovatelem a jako i jako v obecném životě jako hodně přispívám, 
třeba hraju šachy, tak na šachové weby…

No, která tady z těch forem ti nejvíc vyhovuje?Kdybys jě měl seřadit od těch nejoblíbenějších…

… Jako obecně mi vyhovuje princip diskuse na internetu. Tak jako asi facebook je dneska 
takovej nejlepší, nejschůdnější. A pak už musim držet přehled, kde všude jsem přispěl, jestli 
někdo nereagoval a pak už zapomenu, kde všude jsem přispěl. No takže tak…

Takže ti vlastně vyhovují všechny formy komunikace?

No…

Kdybys měl říct, kolik hodin na internetu denně jseš?

Já jsem vlastně mojí celou pracovní dobu, protože vedle toho pracuju, a když mám zavařenou 
hlavu, tak jsem na internetu, kde si pouštím písničky nebo prostě přispívám, většinou do diskusí 
šachových. No…

Co tě jako první napadne, když se řekne osudy.cz? 

Ani nevim přesně, myslim, že jsem se tam dostal přes lymfom help a prostě jako postoval jsem 
tam ten svůj příběh, kterej už jsem měl napsanej a kterej už byl otisknutej na dvou předchozích 
místech.

Takže jsi se tam dostal přes odkaz z lymfomhelp…

Na odkaz, no…

Čím tě oslovily ty stránky?

Tak mě obecně oslovujou příběhy lidí a je to strašně zajímavý, tak jsem si všechno přečetl a 
porovnal jsem to s mou zkušeností. A rozhodl jsem se participovat. 
Ještě jsem zapomněl říct, já jsem měl takovej jako velmi nesmělej pokus vytvořit si vlastní web o 
lymfomech - lymfomy.unas.cz. Už to je teda mrtvá pasivní stránka, ale tam jsem vedle toho 



příběhu dal i odkazy na nemocnice a i na všechno, co jsem četl. Dokonce jsem tam dal nějakou 
reportáž o lymfomech u dětí. Ale takový to nadšení, to trvalo asi rok. A je tam i diskusní forum, 
občas tam někdo i přispěje. Teďka ten web je pasivní a už tam nechodim. Ale má asi nějakých 
3000 přístupů může mít. Tak to jsem zapoměl říct, no…

A znáš ještě nějaký jiný weby s podobným zaměřením?

Moc ne, pak ty cizí, německý - lymfomhilfe a lymfome.de. Nebo anglický. Myslim, že už jich 
víc není, snad. Pak jsou nějaký biografický, lidi konkrétní píšou svůj příběh. Jako jsem psal já, 
no…

Když si vzpomeneš, jaký jsi měl očekávání od těch stránek?

…

Jestli jsi nějaký měl…

Neměl, prostě přišel jsem tam a hned jsem se rozhodl, že to tam taky uveřejním a přišla mi to 
dobrá myšlenka, jako sdílení příběhu. A vůbec, že ten člověk si čte příběhy jiných, který postihl 
podobný osud. Tak prostě se tím lidi posilujou. To podle mě je nesporný a …

Co tě k tomu vedlo, že jsi tam ten příběh napsal?

Chtěl jsem se o to podělit. A už jsem ho měl napsanej a už jsem na něj měl pozitivní reakce.

Jak ses u toho cítil, když na to lidé reagovali?

Hm. Jako dobře, byl jsem rád. Že to pak má ten smysl, když lidi komunikujou a to… Že kolikrát 
jde třeba o dva kontakty, že mi někdo napíše a já mu odepíšu a on už pak třeba nepíše, ale i tak 
prostě je ten… ten kontakt podle mě má smysl, no.

Jaký myslíš, že mají lidé důvody pro návštěvu těchhle stránek?

… Tak nemocný lidi tam chtějí sdílet svý zkušenosti, rady, emoce, chtějí se navzájem posilovat, 
ať si to uvědomujou, nebo ne. No pak jsou lidi, který možná, jenom odhaduju, který prostě jsou 
zdravý, ale zajímá je to. Jako příběh lidí a … Nevim, spousta zdravých lidí čte životopis Lance 
Armstronga, jak bojoval s rakovinou. No a nemusí mít zkušenost přímo s rakovinou.

Jak ses cítil, když jsi četl ty příspěvky ostatních, nebo ty příběhy?

Přišlo mi to velmi zajímavý, všechno jsem četl dychtivě a… A vedle toho jsem četl i knížky 
třeba o tom Armstrongovi, o Heleně Růžičkový dokonce jsem četl. A dalších internetových 
příběhů jsem jako na těch jednotlivých webech, který jsem vygoogloval. Četl jsem příběh 
nějakého německého kluka, taky s nějakým Burkitt lymfomem. Jo, to mi přišlo zajímavý, mám 
prostě slabost pro ten žánr. Prostě žánr story, prostě to osobní story, to mám rád.

Navštěvuješ v současný době osudy?

Už jsem tam dlouho nebyl, asi rok.

A když to bylo aktuální, jak často jsi tam chodil?



… Jak často… Já jsem tam vlastně dal svůj příběh, četl jsem tam ty příběhy, který tam v tom 
okamžiku byly a od tý doby jsem tam byl třeba šestkrát. Jo. 
A navíc jsem… Taky, je to už pět let a ten zájem už jako opadává, o tu tématiku. Přirozeně 
chladne s tím, jak jako zapomínám na celou tu anabázi. Takže jako bezprostředně po konci tý 
nemoci jsem třeba nějak i třikrát dělal dobrovolníka v M. To jsem měl takový období takového 
vděku a velmi jsem tím žil a napsal jsem si ten příběh. Ale pak prostě to začlo opadávat s tím, jak 
jako život plyne…

Jo jo jo… Kolik hodin jsi tam tak strávil, když to pro tebe bylo aktuální? Třeba za tu jednu 
návštěvu?

No když jsem si četl ty příběhy, mohlo to být tak dvě hodiny. A pak už jenom chvilku.
Pak jsem měl ještě takový období, to bych možná měl říct, já jsem teda hypochondr. A takže 
na lymfomhelp je nějaký diskusní forum a já měl vždycky... se mi vytvořila nějaká bulka pod 
kůží, tak já jsem vždycky myslel, že to je lymfom a vždycky jsem tam psal jako ďábel. Tam 
vždycky radil nějakej doktor, třeba tady z K., tak jsem ho tam zahlcoval. Prostě: pane doktore, 
mám bulku v podpaží, co mám dělat. A pak jsem většinou jel na kontrolu do H. a tam my řekli: 
no tak zase to je jenom tukový váček, musim vás zklamat. Takže já měl prostě takovou fóbii, 
že jsem to nedovedl rozlišit, že jsou to kolikrát vazivový tělíska a jako měl jsem strach, že jsem 
to řešil takhle dotazama.

Jo jo jo. Kdybys měl rozdělit celkovej čas na těch stránkách, kolik tak píšeš a kolik tak čteš, jestli 
by to šlo nějak rozdělit?Jestli se to měnilo v čase a tak…

Tak moje psaní jako spočívalo ve velmi sporadických příspěvcích. Takže já jako vyloženě jenom 
čtu, málokdy se dá přispět. Jo na tom lymfomhelp je diskusní forum, tam mám asi tři zářezy, ale 
jinak tak nepíšu. 

A ty příběhy teda

A ty příběhy no…

O čem nejčastěji píšeš, nebo jsi psal?

Takže já prostě jsem si hypochondricky… jsem se tázal, jestli prostě nějaký tělísko tady někde, 
jestli to nemůže být rakovina.

Tak to byly vlastně spíš dotazy?

Byly to dotazy, bylo to ještě horší než dotazy, bylo to otravování. 

Jestli byly jenom tři…

Pak jsem ještě možná na německým webu lymfomhilfe jsem něco dokonce, někomu se pokoušel 
německy radit. A to bylo asi dvakrát. Jo, tak to je všechno. 

Takže jsi i odpovídal na dotazy ostatních…

No, dá se to tak brát. Jako že jsem si tu diskuzi přečetl a když jsem měl pocit, že mám k tomu 
něco říct, tak jsem tam zkusil něco německy napsat no…

Ty jsi říkal, že rád čteš ty příběhy, o čem nejraději čteš?



Tak když to beru jako, co mě nejvíc zajímá, je to ten osobní příběh, příběh člověka, kterej byl 
nemocnej prostě. Jako těžce nemocnej, kterej s tím zápasil, tak prostě to drama samo o sobě mě 
přitahuje. A pak asi diskuse, to rád si čtu diskusní příspěvky a…

Jo jo jo… Zkus doplnit větu: Když se přihlašuji na stránky osudy.cz, je to jako když…

Je to jako když se vracím do světa, kterej už není zcela můj, kde už jsem jenom hostem. Už jsem 
tam host, už tam nejsem jako účastník, už tam je takovej moment odcizení. Takže ten můj zájem 
jako ochladne a…

Hm. A teď, kdyby ses měl zamyslet, co  konkrétně všechno ti přinesl internet ve spojení s tou 
nemocí, kdybys teď měl vyjmenovat všechny ty věci…

No, odborný informace, příběhy konkrétních lidí, i lidový rady, kontroloval jsem si zkušenost lidí 
s některýma alternativníma lékama, zajímal jsem se o tu diagnózu, všechny aspekty jako života 
po rakovině. Jaký to má prostě účinky dlouhodobý - na klouby, třeba i na tu plodnost, jestli můžu 
sportovat, jestli to nemá… jestli můžu dávat krev… Prostě na takový praktický okolnosti toho 
života po nemoci. To jsem se zajímal, no.

To je tak všechno?

Jo.

A kdybys to měl seřadit nějak, co bylo pro tebe důležitý, co míň? Jestli to jde…

To jde zase o ten čas, jako nejdřív pro mě byla důležitá informace o tý diagnóze, prostě,  nakolik 
je teda smrtící. A s tím, jak ta nemoc pokračovala, tak jsem se jako přirozeně začal zajímat o 
průběh léčby, jako co to je chemoterapeutický protokol, dokonce jsem zjišťoval i složení těch 
chemoterapeutik, co každé jedno z nich, protože to je kombinace asi 12, jako způsobuje vůči 
lidskému tělu. A jelikož jsem jako hypochondr, tak to pak třeba skončilo, že já jsem si něco jako 
přečetl, s tím, že to má negativní vliv na dýchání, jo, nějaká látka. A pak jsem si to vsugeroval, 
pak jsem volal sestřičku , že se mi špatně dýchá. A takže ona věděla, že jsem si to četl, tak 
říkala, že jsem hypochondr a dala mi paralen a já jsem byl strašně zklamanej, že jako nikdo 
neoceňuje ty moje pracně nabitý znalosti. Takže já jsem se zajímal o všechno možný a nemožný. 

Jo… Co tě na internetu nejvíc posílilo? Co ti nejvíc pomohlo?

V době těch jako nejtěžších okamžiků jsem na internetu nebyl. Protože ta internetová anabáze 
začala později, až odhledem od těch počátečních rešerší. Takže mi to nějak neposilovalo, jsem 
tam nebyl.

A zpětně?

Zpětně? Mě posiluje ta samotná zkušenost toho sdílení. Že lidi si navzájem vyprávějí svoje 
příběhy a prostě jsem viděl, že ostatní to měli těžký a někdy o mnohem těžší. A jenom se jako 
potvrdilo to moje tušení, že, když jako já jsem měl ideální průběh nemoci a potkal jsem tam 
nějakou paní v nemocnici, která tam byla rok. Prostě bylo jí padesát a naprosto vyrovnaná sama 
se sebou. A to jsou prostě lymfomy, který se neustále vracejí, bez nějaký naděje na nějaký 
konečný řešení. Tak…

Vzpomeneš se, jaká poslední pozitivní věc se ti tam stala, na nějakém tom webu, třeba na těch 
osudech?



Pozitivní věc je, kdykoli mě někdo kontaktuje. A zvláště v tom počátečním období jsem se 
radoval z jakéhokoli kontaktu a z jakéhokoli sdílení. Jako velmi jsem byl vůči tomu senzitivní.

Stalo se ti tam něco negativního?

Ne.

Jo. Je něco, co se ti v životě s tou nemocí nedostávalo a ty osudy, nebo tyhlety weby to potom 
napravily?

Můžu se tam dostat do kontaktu, ať už nepřímého, že si čtu něčí příběh, nebo přímého, že jsem s 
ním v kontaktu na diskusním foru. A to na téma, o kterým si nemůžu povídat jako s rodičema, 
nebo s velmi blízkýma lidma. Prostě, je to takovej spikleneckej kontakt. Je to kontakt dvou 
spiklenců, který si zažili něco podobného a můžou si o tom vyprávět. A ostatní jim jako 
nerozumí, o co šlo.

Co si myslíš, že internet nemůže poskytnout?

Internet má velkej potenciál psychologický pomoci lidem, která je jako velmi zanedbávaná, 
prostě psychologové v nemocnici chybějí. Má jako velmi ohromnej potenciál. 
Jako nemůže pomoct v materiálním aspektu věci. Jako někdo ti ty buňky ošklivý nevyžene z těla 
přes internet. 
Ale už ten moment toho sdílení je velmi, zase jsem se o to zajímal i teoreticky, že jo, když se 
stane něco špatného, tak prostě lidi si začnou povídat a začnou se sbližovat a teprve jako díky 
tomu sdílení, jako ta bolest, se umožní nějaká katarze, aby se ta bolest nějak jako pozitivně 
zpracovala. To je nějaká psychologická teorie, to určitě znáš… Že v momentě katastrof se lidi 
jako sbližujou a dokonce jako i milostně. V New Yorku po tom teroristickým útoku vzrostl 
nějaký počet milostných kontaktů. To je prostě… To říkám jen tak na ilustraci, je to to sdílení, jo.

Je něco, co jsi na těch stránkách osudy.cz hledal a nenašel, něco, co ti tam chybí?

Dlouhou dobu tam nebyla diskuse, mám ten dojem. Nebo si to pletu?

Nevim, já jsem tam byla prvně asi před půl rokem.

Podle mě by to mělo mít čtyři věci: jednak diskusní forum, strukturovaný jako je to na 
lymfomhilfe, pak poradnu prostě s expertem, kterej jako dennodenně odpovídá na dotazy, pak 
jednak databázi osobních příběhů a jednak odborný informace, už jako odkazy na odborný studie 
pro ty, kteří se zajímají o nějaký partikulární témata. Jako třeba strava během léčby, nebo pohyb 
během léčby. Jo prostě tady to odborný zázemí pro lidi, který by se o to opravdu zajímali.

Hm. No, zkus si představit, v čem by byl tvůj život jiný, kdyby nebylo stránek osudy.cz?Nebo 
stránek tohohle typu?

Možná, že bych něco málo nevěděl, ale já bych se to dozvěděl skrze vlastní rešerši. No a nevěděl 
bych ty osobní příběhy, který mě jako kolikrát pozitivně inspirovaly.

Hm. Jak si založil ty svoje stránky, co tě k tomu vedlo?

Jako vedl mě k tomu obecnej pocit jednak radosti, že to u mě tak dobře skončilo a jednak ta 
touha se podělit s někým o ten zážitek. Případně někomu pomoct, jsem se dovedl vcítit do lidí, 
kterým je sdělena diagnóza, který nevědí, který třeba ani neumí moc s internetem, neumějí si to 
najít ty informace, anebo starší lidi. Takže jsem jim chtěl pomoct a takže prostě zaplatil jsem 



kamarádovi asi hadr a půl a on mě udělal stránky. No a já jsem sem tak jako zálibně na ně chodil 
a říkal jsem si: mám svoje stránky a… To trvalo asi tak jako rok, dva, přirozeně ochabuje ten 
entuziasmus v mým případě. 

Hm. Kdybys měl srovnat tu komunikaci přes ten internet a komunikaci takhle osobní, jaké vidíš 
výhody a nevýhody, jakou  možnost by sis zvolil. Kdybys měl možnost navštěvovat nějakou 
svépomocnou skupinu místo toho, abys chodil na tyhle ty stránky…

No a to já zase nejsem typ, jako, zdání klame, já jsem spíš introvert, takže mě ta internetová 
komunikace vyhovuje mnohem víc. A jsem toho názoru, že se tam dají řešit věci i otevřeněji. 
Zase na druhou stranu nemám zkušenosti se žádnou svépomocnou skupinou. Mám zkušenosti s 
osobním kontaktem, jako i po nemoci jsem navštěvoval kamaráda, kterej… ten měl leukémii. 
Jako nakonec umřel a jako velmi smutnej příběh. A takže jako nějaký sporadický osobní setkání, 
tam jde vždycky o ten vztah s tím člověkem, ale jako, že bych měl touhu vyhledávat nějakej 
osobní kontakt v nějaký skupině a nějak si teda pomáhat, to ne. Podle mě ten internet… jako to 
virtuálně jde daleko líp především.

Viděl bys nějaký výhody toho osobního setkávání?

No jako vždycky jde o vztah s člověkem, jako buduješ vztah k člověkovi. A nějaký ani 
informační výhody, to ne. Podle mě všechno si lze říct i virtuálně přes internet. Nebo možná, že 
když někdo líčí svůj příběh osobně, tak to má asi jako větší emoční efekt, ale nevim, jako nezažil 
jsem to. Většinou podle mé zkušenosti je to tak i dobře, že se ta komunikace děje přes internet. 
Protože kolikrát má člověk jako tendenci komunikovat jenom v počátku toho onemocnění a pak 
se posune logicky zase někam jinam a tam už ho nemůžeš doprovázet. Nebo i přestane 
komunikovat, to se stává. A není to nic špatného, je to… Prostě jeden večer v nemocnici máš 
strašnou touhu někoho vyhledat, tak někoho kontaktuješ na internetu nezávazně a druhej den už 
to nemáš. 

Setkal ses s někým osobně, s kým ses seznámil přes ten internet?

Ve vztahu k nemoci?

No.

Tak to musim přemýšlet… Já mám vždycky pocit, že ty lidi znám už osobně přes internet, ačkoli 
se někdy neznáme, ale myslim, že snad ne. No ne…

A přemýšlel jsi o tom?

… Ne, ne. Ale kolikrát mi lidi říkali, že by mě rádi viděli, bylo to spíš z tý opačný strany, spíš 
jsem to považoval jako chvilkovou formulaci, že za tím jako nebyl nějak jako fatální sen tady 
toho člověka vidět mě jako osobně. 
Jako to osobní setkání je vyvrcholení toho sdílení, který jako započneš na tom internetu. 

Hm. A jaký to pro tebe bylo, když ti někdo napsal, že tě chce vidět?

 Ale to bylo asi nějaký tři krátký poznámky na závěr e-mailu, ve kterým jsme probírali nějaký 
aspekty nemoci. Jako: hele, rád bych tě někdy viděl, nebo viděla. Takže jsem to vnímal jako v 
nezávazný rovině. Ale určitě se takhle lidi osobně setkávaj.

Ale ty to nevyhledáváš…



… Jo jako kdyby to byla třeba jako hezká holka, nebo jako sympatickej nějakej člověk, kdyby 
měl jako opravdu zájem, jako upřímnej, tak samozřejmě, tak setkáme se. Ale takovej kontakt, 
takovej podnět jsem ještě nedostal. Nebo jsem ho tak nevyhodnotil.

Uvítal bys možnost sejít se s lidmi z osudů?Kdyby se uspořádala nějaká akce třeba…

Já jsem vlastně se účastnil dvou akcí lymfomhelpu, ale to byly oficiální akce, pozval mě doktor z 
H., takže jsem někam jel do H. a byly tam nějaký jako, řekl bych sympózium, jako prostě cyklus 
přednášek. A vedle mě seděli určitě ty lidi, který tam měli příběhy. Ale já jsem nějak neměl 
potřebu je kontaktovat, jenom jsem si rád vyslechl jako ty odborný informace a zase jsem jel 
zpátky. 

Takže hlavně kvůli tý přednášce. 

Takže no. To jsem si teď vzpomněl na nějaký jako dvě tyhle ty akce ze setkání lymfomhelpu. 

Navštívil jsi někdy v nemoci psychologa?

To je zajímavý, já jsem tu potřebu neměl, ale oni ty doktoři mají takovou fintu, oni vždycky 
jednou přišli ke mně, to si vzpomínám, jako by to bylo dneska: pane J., slyšeli jsme, že chcete 
mluvit s psychologem. Myslím, že to řekli jako, aby mě povzbudili, že tady ta možnost jako 
opravdu je. A já jsem řekl, že to je omyl nebo tak něco. A pak jsem ještě jako vyhrožoval mým 
oblíbeným sestřičkám, že budu chtít povolat nějakého kněze, ale to jsem nemyslel vážně, to bylo 
takový ode mě jako laškování, protože jsem se v právech pacienta dočetl, že na to mám právo.

Ani jsi teda o tom nepřemýšlel? 

No takhle, přemýšlel jsem o tom, že když se někdy dostanu jako doopravdy do vážné situace, 
takový ten jako výhled bude jako velmi špatnej, tak prostě si myslim, že bych měl možná potřebu 
mluvit s nějakým jako náboženským člověkem. Protože jako jsem vyrostl v evangelický rodině. 
Psychology nemám rád, ani si nemyslim, že lidem pomáhají, prostě jejich teorie mi přijde jako 
naprosto egoistická, že k nim přijde nějaký člověk a oni řeknou: pomožte si sám a vy na to máte. 
Anebo: opusťte manžela, to je to řešení. Takže já si nemyslím, že mají nějaký kompetence 
psychologové. Určitě v těch nemocnicích jsou milí psychologové, který mají schopnost pomoct, 
ale jako obecně v tu schopnost psychologů nevěřim a obecně spíš tíhnu jako v těch úplně 
vážných situacích, prostě vyhledávám tu náboženskou komunikaci.

Co bys řekl o informacích a o podpoře od svýho lékaře, nebo od lékařů?

Hm. Pociťoval jsem ji jako… Jako spíše jako nedostatečnou. Ale jako já jsem velmi toužil, byl 
jsem velmi zvědavej. Skoro bych řekl, že z těch pacientů jsem byl nejzvědavější, že prostě je to 
subjektivní. Je možný, že ostatní byli spokojeni. Kolikrát jsem se chtěl na něco zeptat, pak jsem 
se dozvěděl, že ten doktor nepřijde na vizitu, takže musim zase čekat jako dva dny. To mi přišlo 
líto. 
A pak už jsem byl takovej nerudnej, tak jsem se prostě, něco mě trápilo, třeba jako to bude po, až 
se uzdravím s něčím, tak ke mně přišla večer, nebo v noci nějaká doktorka, všechno mi vysvětlila 
jako velmi trpělivě. Takže mám i pozitivní zkušenost s některýma lidma.

Takže záleží jako na člověku…

Že konkrétně ta paní doktorka, na kterou vzpomínám, že jako splnila všechny mé informační 
potřeby. No a ten pan doktor… všichni byli milí a jako diagnóza mi byla sdělena jako velmi 
ohleduplně, ale třeba ten pan doktor, kterej mě měl na starosti, tak byl jako stále zaneprázdněnej. 



Já jsem mu to neměl za zlý, že jako na mě nemá čas, protože těch pacientů, nebyl jsem tam sám, 
měl jich tam mnohem víc. Je to odvozený od tý nemocniční praxe, oni prostě nemají čas se mnou 
mluvit. 

Byly pro tebe informace z toho internetu v něčem jiný, než ty informace od doktorů?

… Oni se tak nějak doplňovali, aniž by se kryly. Spíš od doktorů jsem se dozvěděl, co mám 
dělat, když mi jako popraská pokožka v ústní dutině, že si mám vyplachovat. No a na tom 
internetu jsem se dozvěděl všechno ostatní. Spíš se nějak doplňovaly.

Jaký je tvůj názor na alternativní léčbu?

Spíše skeptickej… Vím, co to je placebo efekt, že určitě funguje, ale já tomu jako bohužel 
nevěřim. Takže já jsem si sice jeden čas… ale to je i mamka, mamka je alternativně zaměřená, 
takže mě přemluvila, abych docházel k doktorce, tam si píchal injekce, nějaký homeopatický 
injekce. 
Ale spíš jsem alternativně zaměřenej v tom smyslu, že si myslim, že je dobrý jíst řasy a dlouhou 
dobu jsem je jedl. Ale je to jako vědecky odůvodněná alternativa, že prostě… nebo jsem jedl 
nějaký extrakt z červený řepy. Jednalo se většinou o přípravky, potravinový doplňky k tý léčbě. 
A na tom jsem si velmi zakládal a myslim si, že mi jako velmi pomohly. Že jsem bral… Bral 
jsem A., to je pokládaný za alternativu, to je nějakých 20 bylinek dohromady, nějakej lektvar, 
taky to není zrovna laciný a myslim si, že jako vědecky jsem si odůvodnil, že prostě ty byliny, že 
některý v sobě mají látky, který jako do těla jinak nedostanu. Prostě i kdyby mě nějaký 
minikvantum nějaký látky mohlo pomoct… Takže jsem do toho šel a bral jsem asi čtyři věci - A., 
červenou řepu, řasy… Ale jako nevěřim, ty homeopatický injekce jsem pak odboural, tomu jsem 
nevěřil. A bral jsem jenom řasy, řepu a A. Ty homeopatika nemám rád, protože jim nevěřim a 
myslim si, že je to trochu podvod. Podvod. Ale myslim… 
Ale určitě, kdyby mě nějakej terapeut navrhl nějakou psychologickou strategii, ve kterou bych 
uvěřil, tak jako myslim si, že tělo a psychika jsou propojeni víc, než si doktoři myslí. Ale bohužel 
přes ty homeopatika, ta cesta nevede, protože to je jako placebo efekt a to mi jako nepomůže.

Takže jak co…

Jak co, no. Rozhodně nejsem ortodoxně pro alternativu. Vždycky si to musim rozumově 
odůvodnit a většinou jde… většinou to ani není alternativa v čistým slova smyslu, ale jde o 
potravinový doplňky, který jsou jako mylně vnímaný jako alternativní, ačkoli jde jako o užitečný 
léčbě.

Jak na tom teď jsi zdravotně?

Dobře, dobře. Chodim jednou za rok na kontrolu, pan doktor mi vždycky… Já jsem měl štěstí v 
neštěstí, protože ten lymfom byl vlastně nejagresivnější lymfom. Ten Burkitt je nejagresivnější. 
No ale on s tím, jak rychle přijde, tak rychle odejde. Takže on byl odbouranej tou chemoterapií 
jako stoprocentně a ta pravděpodobnost toho, že se objeví pozvolna klesá, jako spíš pozvolna 
rostou možnosti sekundárního nádorového onemocnění, že ten člověk je čtyři měsíce toxikovanej 
jako radikálně a samozřejmě na to tělo nějak reaguje s tím, že kdykoli se člověk setká s jedem, 
tak to je nezdravý, ještě když ho má čtyři měsíce v těle. Většinou… teď to nebezpečí je, že až mi 
bude padesát, tak dostanu úplně banální rakovinu, k níž ne nezanedbatelně přispěla pětiměsíční 
radikální intoxikace před dvaceti lety. To je prostě podle mě, co vnímám, že se snažím žít zdravě 
a přestal jsem kouřit a cítím se opravdu dobře. Prostě ta nemoc na mě nezanechala žádný 
následky. Jako dokonce i ta plodnost se obnovila. No a tak to je z tý nemoci všechno.

A ty jsi byl operovanej?



Ne ne.

Jenom prostě tu chemoterapii.

Já měl strašný štěstí, jenom chemoterapie, no. 

A ozařování taky ne?

Taky ne. Já měl opravdu štěstí, jako ačkoli ten rozsah onemocnění byl jako ohromnej, byl 
dokonce jako skeptickej, že jsem se dostal pozdě do nemocnice, tak já jsem, pokuj vim, já se 
nechci nějak… Tak jako na mě byl poprvé aplikovanej nějakej chemoterapeutickej protokol, na 
ten Burkitt like lymfom, kterej se jako údajně na mý osobě jako velmi osvědčil a pak pokračoval. 
To vim od toho člověka, kterej měl stejnou diagnózu o dva roky později, od toho starýho 
člověka, kterej pak umřel. A dokonce jsem byl v nějaký vědecký studii a dokonce jsem četl 
nějakej příspěvek o mě na nějaký konferenci, to byly nějaký olomoucký hematologický dny. A 
byl jsem v nějaký tý vědecký sestavě, protože každá nemocnice má třeba dvacet pacientů, který 
jsou vědecky důležitý, tak jsem byl mezi nima. Protože Burkitt je raritní.

A jaký to bylo, když jsi o sobě četl ten příspěvek?

Jako velmi příjemný, protože mezi mými vlohami nechybí narcismus, takže jsem… Jako velmi 
příjemný. Ještě autorem byl moje oblíbená sestřička, která je teď vysokoškolsky vzdělaná. Bylo 
to i o tom, jak jsem to psychologicky zvládal tu nemoc. 

Jo jo jo. Jestli si vzpomeneš, co pro tebe bylo v těch jednotlivých fázích těžký…

… No jako řekl bych bolest, ale bolest ne, protože jako bolest se… Já měl vlastně… asi 14 dní 
jsem měl zánět konečníku. A to bylo neuvěřitelně nepříjemný, protože to strašně bolelo…

A to následkem tý chemoterapie?

No no, protože celá jako by ta trávicí soustava dostává zabrat… Takže prostě bolest. Nebo 
spousta malých bolestí, který se jako složej a pak už je člověk tak psychicky unavenej, že 
přemýšlí, jestli to vydrží, nebo už ne. Ale pak zase jde spát a usne a zase ráno to je dobrý a na 
všechno zapomene. Jako většinou když je člověk nemocnej ve dvaceti, tak to je prostě ideálná 
věk. Jo je to ideální věk na těžkou nemoc, kdy jako člověk je psychologicky stabilní, 
optimistickej, snáší to dobře, tělo mu funguje.

Hm. Pomohl ti s tou bolestí nějak internet?

… No zajímalo mě ně internetu třeba takovej problém jako mukozitida, což je rozpad sliznice v 
ústní dutině. A to jednak mě informovali lékaři a jednak už si pamatuju, že jsem si to našel na 
internetu. Že jsem byl uspokojenej, že nejsem sám, že to mají i ostatní lidi a učil jsem se pětkrát 
denně kloktat. No.
Ale jako v tom období tý přímý nemoci, kdy probíhaly ty čtyři chemoterapeutický cykly, tak 
jsem neměl pomoc internetu, protože jsem nebyl na internetu. Jo. Takže jako psychicky jsem byl 
autonomní, že jsem si to všechno jako prošel sám, že jsem se spíš zavřel do sebe a kolikrát jsem i 
odmítal návštěvy.

Co bys poradil někomu s podobným zdravotním problémem?



No záleží, jakou má prognózu. Kolik mu je let. Určitě jako lidi by měli bojovat s tou nemocí, 
člověk si musí uvědomit, že prostě to je největší soupeř, se kterým se v životě setkal. Že ho to 
přímo ohrožuje existenčně. Že se může stát cokoli, může umřít. Že je třeba zažít i takový věci. 
Jako patří k tomu i jistá pokora, jako prostě pokora je strašně důležitá. Jako že prostě ta nemoc si 
může dělat, co chce a my tomu nemůžeme zabránit. Když ta nemoc bude chtít, tak se stane tohle 
to. 
Přijde mi odpudivý, což jsem četl v jedné knížce. Že nějakej pán v Americe, že měl rakovinu a 
tajil to. A dál jako byl s manželkou, s rodinou a chodil do práce a pak umřel. To mi přijde jako 
strašný.

Že to jako vzdal?

Že měl strach, že když řekne, že má rakovinu, že se lidi od něj odtáhnou. Třeba měl oprávněnej 
strach, že… Já si to představuju tak. Jako dneska jsou… dneska lidi kamaráděj rádi s úspěšnýma 
zdravýma lidma, když je někdo nemocnej a třeba ještě k tomu starej, tak… Já měl jako strašnou 
podporu rodiny, materiální a ve všech oblastech jako jo. Jsem byl doktorand v prvním ročníku, 
tak i školy mi vyšla vstříc. Všichni mě oslovovali v našem maloměstě, ale některý lidi jsou 
izolovaný a kolikrát se nemají kam vrátit z tý nemocnice a to musí být něco strašného. Protože 
jakmile zůstane člověk sám tak… 
Takže moje rada: ať už absurdní jakkoli, prostě nebýt sám. A na to je ideální ten internet, když je 
člověk sám, tak může na internetu sdílet ty svoje emoce a jako podporovat se navzájem. Prostě 
solidarita otřesených, že jo…

Je něco, co bys chtěl vzkázat administrátorovi stránek?

No, už jsem tam dlouho nebyl, pan administrátor je mi sympatický, myslim, že to dělá nezištně, 
obdivuju lidi, který dělají tady v tý republice nezištně něco a myslim si, že jeho to baví a myslím, 
že snad je to optimistický, teda doufám ještě po těch letech, který to funguje. Jako moje základní 
očekávání naprosto egoistického konzumenta tady těch webů je, ať to má ty čtyři složky -
diskusi, poradnu, příběhy a odbornou sekci a to je jediná moje rada a myslim si, že to dělá dobře.

Chceš něco dodat k rozhovoru?

Ani ne.

Tak děkuju za rozhovor.

Pavel

věk: 30
stav: svobodný
vzdělání: vysokoškolské
pracující jako programátor
bydliště: středočeský kraj

31.8.2010 16:30
S panem Pavlem jsme se sešli v restauraci. Na schůzku přišel sportovně oblečen - v džínách, 
tričku a bundě, s batohem na zádech.
Podle písemné domluvy jsem čekala pána ve středních letech, vyjadřoval se velmi spisovně. 
Stejně jako později v mluvené řeči.



Pan Pavel onemocněl před několika lety rakovinou varlete, prodělal operaci a šest cyklů 
chemoterapie. 
Na začátku rozhovoru působil nervózně, jeho mimika byla poměrně strnulá, tvářil se spíše vážně, 
hodně hleděl do stolu, málo udržoval oční kontakt. Na čele se mu neustále tvořily vrásky. I jeho 
řeč byla méně spisovná. V průběhu rozhovoru se rozhovořil a uvolnil, místy se i usmíval. Jeho 
gestikulace byla mírná, přesto upoutávala pozornost - zakládal různě prsty obou rukou do sebe.
Odpovídal věcně, u řady otázek se jeho odpovědi opakovaly. Bylo znát, že se moc nechce 
pouštět do svých pocitů. Když mluvil o smrti jedné nemocné ženy, kterou znal přes internet a 
jejíž internetový deník četl, stalo se, že měl v očích slzy.
Po skončení rozhovoru mi okamžitě nabídl tykání. Povídali jsme si spolu o rakovině, o řadě 
možných důvodů, proč je tato nemoc tolik rozšířená. Pak i o každodenních věcech.
Rozhovor s ním byl pro  mě velmi příjemný, Pavel mi připadal blízký, když jsme si začali tykat, 
připadalo mi to úplně přirozené.

Takže vlastně, ten rozhovor je o tom, jak vám pomáhal internet vzhledem k vaší nemoci.
První otázka, když jste se setkal s vaší diagnózou, co všechno, nebo kdo všechno vám pomohl?

Kdy jsem se setkal s diagnózou… Takže to bude… Nebo myslíte tím, kdy jsem jí objevil?

No jako, když jste se s ní setkal, kdo všechno, nebo co všechno vám pomohlo…

Tak já samozřejmě jsem informace první hledal hlavně na internetu, nebo především. A teda na 
základě internetu, tak to byl impuls jít k lékaři a řešit tento stav dál. Čili lékaři potvrdili 
diagnózu, kterou jsem si v podstatě našel na internetu. No a pak už to šlo, že jo. Operace a nějaká 
léčba následná a tak.

Takže vám ten internet pomohl ještě před tou diagnózou…

Ten internet… přesně tak. Já jsem si v podstatě vyhledal příznaky  na internetu, který hodily 90 
% odkazů na diagnózu, s kterou jsem se setkal teda vlastně. 

Jak vám pomohlo sociální okolí, rodina a tak?

Rodina maximálním způsobem, asi tím největším, kterým rodina pomoct může, takže nějak… V 
podstatě hodně návštěv, hodně péče, starání se… Ono to asi jako víc nejde. Samozřejmě 
psychicky, psychicky jako jednoznačně rodina a plus mý okolí - kamarádi a tak.

Jak vám pomohl internet po tý diagnóze? Pomohl vám nějak?

Po diagnóze? Já jsem víceméně… můžu říct, že jsem neměl nějaký psychický újmy velký z toho. 
Srovnal jsem se s tím zkrátka za tu dobu toho léčení, protože ono to trvalo asi tři čtvrtě roku, 
necelý rok. Takže během tý doby jsem se jakoby s tou diagnózou… Nebo jsem ji přijal. A pak 
víceméně to bylo asi dva roky na to necelý, kdy jsem to psal, tak spíš pro okolí, nebo pro lidi na 
základě serveru idnes, kde se píšou nějaký… boj s nemocí a tak dál, tak jsem teda dohledal na 
položce zdraví nějakou záložku, kde se dá teda napsat svůj osud, takže jsem tam napsal teda svoji 
nemoc, průběh tý nemoci, jak to probíhalo, co mi pomohlo, jaký byly příčiny atd. No a na 
základě mailu, protože jsem tam samozřejmě nechal poznámku, že když by někdo měl zájem se 
zeptat na nějaký informace, tak je samozřejmě rád poskytnu, protože u mě ta informovanost byla 
prostě obrovský plus, protože jsem se setkal např. v M. s blbým přístupem lékařů, kde 
neinformovali jakoby pacienty. Takže co jsem si nenašel na internetu, tak jsem neznal, nevěděl. 
Čili na základě toho mi psali lidi, některý s otázkami. A i na základě toho… přes jednoho 
konkrétního člověka jsem se dostal na stránky osudy.cz, který mi v rámci tady toho sepisování 



nebo odepisování navedly, že něco takovýho existuje. Takže jsem to tam vložil a tam odtud můj 
příběh, nebo respektive… znáte…

Jak jste se cítil, když jste ten příběh tam sděloval. A jaký byl váš impuls k tomu tam vlastně ten 
příběh vložit?

No tak impuls byl samozřejmě ten, že… jak už jsem zmínil pro mě, nebo respektive každej 
člověk je jinej, ale já jsem potřeboval ke svýmu léčení co nejvíc informací, protože nevědomost 
je pro mě jako dosti záporná vlastnost, kterou jakoby… abych se mohl léčit, tak potřebuju 
naprosto vědět pravdivě, o co se jedná, jaký jsou vyhlídky, jaký jsou možnosti atd. Takže proto v 
rámci tohohle mého cítění jsem napsal na internet můj příběh, aby v podstatě lidi, který se s
tímhle nikdy nesetkali a není jim oznámeno, nebo není jim uveřejněno, jak ta nemoc probíhá, s 
čím se můžou setkat, s čím ne, jaký má prostě svoje klady a zápory. Tak na základě toho, ta 
informovanost. Takže jsem to psal s vědomím jakoby kladným pro ty lidi.

Jo jo jo. Takže hlavně kvůli pomoci ostatním.

No. 

Teď se zeptám, jakých možností komunikace na internetu využíváte?

Já s počítačem dělám denně, protože teda dělám software do nějakých řídících jednotek na 
tratích, takže víceméně internet… ať už ze stránky ekonomický - nakupuju, nebo ze stránky 
informační - je to samozřejmě první zdroj, na kterej koukám. Potom hledám samozřejmě dál.

Jo. Ve spojení s tou nemocí, co vám nejvíc vyhovovalo? Jestli třeba ty příběhy, e-maily, diskusní 
fora…

Tak ono, ono je to takový problematický, protože v průběhu té nemoci, já jsem podstatě ten 
internet moc nevyužíval. Tam jsem využíval jakoby informovanosti od lidí, který mi byli 
doporučený mýma známýma a který už si podobnou, nebo stejnou diagnózou prošli. Takže mě 
jakoby na nějaký případný zápory, nebo věci, který můžou nastat, připravili. Nebo respektive… a 
část se jich i samozřejmě jakoby potvrdila, čili to člověka nepřekvapilo, věděl, že to může nastat 
a věděl, jak se proti tomu má bránit, nebo jak si pomoct, aby to neprobíhalo třeba v takovým 
horším stavu, než by mohlo, než by muselo.
Čili tam jsem ten internet moc nevyužíval víceméně. Ten jsem využil těsně před tím, nebo před 
zahájením léčby, kterou jsem podstoupil, kde jsem se dočetl veškerý informace o tom, jak ta 
léčba probíhá, jaký jsou tam šance, jak se dělí ta nemoc, zrovna tahle ta na nějaký stadia atd. Čili 
v podstatě do tý léčby už jsem šel naprosto s jasnou informovaností, co mě čeká. 
Takže až potom, po tý léčbě následně jsem to využil k tomu, pro informovanost ostatních lidí, že 
se mi něco takového stalo.

Takže to šlo tak, že vám ten internet pomohl a pak jste jakoby prostřednictvím toho internetu 
pomohl dalším?

Přesně tak, jako já… přesně tak. Ten internet mi pomohl do těch začátků, kdy jsem naprosto 
věděl, co je přede mnou. Kdybych to nevěděl, tak… určitě já jsem nejdřív, abych 
nekonkretizoval úplně věci, tak jsem nejdříve ležel, snad… operovanej jsem byl v M., tak jsem 
tam ležel na jednu dávku chemoterapie, což ostatně je psaný v tom mým článku. A pak jsem se 
teda léčil v K., kde teda úplně bezvadný oddělení. Ať už z hlediska doktorů naprostá 
profesionalita, z hlediska sester, tak ta informovanost, ta péče je perfektní. V M. to bylo 
katastrofální. Tak prostě opravdu je člověk pro ty doktory kus a to je všechno. Tam jako nějaká 
lidská vlastnost, aspoň v tomhle oddělení, s kterým jsem se setkal, jak není. Faktem je, že jsme 



měli, nebo jsem měl chuť to jako medializovat, ale pak samozřejmě člověk vlítne do toho 
normálního života a trošku se na to povznese a vykašle se na to. Ale možná by to za 
prozkoumání, nebo za nějakou… jakoby stálo, kdyby někdo se tím zabýval, protože péče 
opravdu hrozná. Doktoři, který mě měli v podstatě ošetřovat, tak jsem za celej týden třeba 
neviděl. A přístup příšernej a kdyby si člověk neohlídal jakoby sled těch medikamentů, který do 
člověka cpou, tak to tam cpou pátý přes devátý. Opravdu jako člověk tam musí být hrozně 
ostražitej. Nevím, třeba jsem se fakt nesetkal s těma správnýma, je to jenom o lidech. A jsou tam 
třeba doktoři, který to berou tak. Ale zrovna s lidma, s kterýma jsem se setkal, nemám dobrý 
zkušenosti. Takže přístup blbej. Ale říkám, naopak v tý K., tam naprosto bezvadný, tam opravdu 
s člověkem sepíšou úplně každou diagnózu, kterou prodělal, co by mohlo mít vliv na jaký léky, 
co by mohlo jako být obtížný, nebo nebezpečný atd. V podstatě člověk tam byl kontrolovaném 
čtyřikrát za den, i to prostředí bylo takový jakoby trošku domáčtější. Na každým pokoji byla 
televize, byl tam přístupnej balkon, dalo se jít na procházku, když člověk jakoby mohl, třeba s 
příbuzenstvem, nebo tak. A líp to snášel, necítil se tam opravdu jak v tý kóji zavřenej a jako tak. 
Ten M., to je vyloženě takovej výrobní podnik. Takovej jsem z toho měl pocit.

Tak teď půjdeme k těm stránkám osudy.cz.

Určitě.

Vy jste říkal, že jste se s nimi setkal přes nějakého známého, nebo že vám někdo dal na ně odkaz.

Přesně tak.

Jaký jste měl očekávání od těch stránek?

No, očekávání…nevědomí, nevěděl jsem samozřejmě, co mě čeká, ale ty stránky mě velmi mile 
překvapily teda. A samozřejmě jsem těch příběhů tam přečetl velkou spoustu. A myslim si, že to 
je dobře, že existujou, protože… určitě pro ty lidi je dobrý, jak duševní a psychická podpora, 
která tam stoprocentně ze stran lidí, který tím procházejí, třeba taky je, tak jak jsem již říkal, 
třeba i z tý informovanosti. Že prostě člověk se může třeba, když má nějakej problém, tak se 
může na základě toho nějak obrnit, nebo jíst něco jiného, změnit stravu, která mu udělá líp. 
Takže tam je to stoprocentně…

Jaký byl hlavní impuls pro vaši registraci?

Sem tam jsem přispíval do těch diskusí, ne teda moc, spíš jsem takovej uživatel jakoby čtecí, ale 
přispívám třeba, když se někdo rozepíše, tak sem tam napíšu podobnej… Nebo respektive, 
snažím se povzbudit některý ty lidi, který jsou na tom psychicky hůř a nevim, no. Tak jako 
neříkám, že je sleduju každej den, ale sem tam, dvakrát do měsíce je otevřu a sleduju, co se děje, 
jestli někdo novej tam přibyl s diagnózou, nebo tak…

Chodil jste tam ze začátku častěji?Měnilo se to nějak v čase ta intenzita?

Zkraje, zkraje jo. Určitě v tý době, kdy jsem tam ten článek dal, tak jsem tam byl hodně často, 
zajímaly mě samozřejmě ty osudy těch lidí, prostě co prožívají, jaký měly oni pocity a víceméně 
jsem to srovnával jako se svoji diagnózou, jak jsou ty diagnózy od sebe odlišný a tak. 
Pak jsem četl teda ještě, to je možná věc druhá, nevím, jestli ty stránky znáte… o jedné 
vystudované dívce, ona teda zemřela v červnu, myslim, že v červnu a ona tam psala vlastně svůj 
boj s nemocí Jany. Četla jste to už?

Hm.



Což teda musim říct, že to bylo hodně hluboký. Ty její stránky. Musím říct, že si osvojila spoustu 
lidí na svoji stranu a že opravdu psala den po dni, jak se cítí, co prodělává. Faktem je, že myslim 
si měla spoustu lidí, který jí drželi moc palce. Faktem je, že ta rakovina toho žaludku je blbá. Tak 
tam to bohužel nedopadlo. Ale myslim, že pro každého člověka, kterej prodělával, nebo 
prodělává tuhle nemoc, tak je to obrovský povzbuzení, obrovskej náboj. Ta žena v sobě měla 
obrovskou energii, s kterou tu nemoc chtěla porazit, když s ní bojovala. Když si vzpomenete, 
nevim, asi to znáte, že?

No, už jsem na to koukala, no.
Jak jste se cítil, když jste to četl? Jak vám to pomohlo?

Nevim, jak mám jít jako do detailů, ale jakoby… Ty osudy, ty stránky?

No no no.

Já říkám, já jako, mě, co se týče v rámci tý nemoci tak jsem to moc nesledoval. Co se týče 
psychický stránky po tý nemoci, kdy už teda člověk na 90 % vyhrál v životě (klepe do stolu), tak 
mě to pomohlo psychicky, že v tom není člověk sám. Že je spousta lidí s mnohem horší 
diagnózou, než jsem prodělal třeba já a že v podstatě to, co jsem prodělal třeba já, když to dám 
od uvozovek, tak „úplným nic“ proti jiným diagnózám, nebo stavům, který mají jiný lidi. 
Takže… nevim… no tak takovýhle jako pocity jako jsem cítil, ale… A je to jako dobře, prostě 
pak těch lidí je spousta, který se snaží pomoct a který to překonávají, takže tak…

Znáte nějaký jiný stránky s podobným zaměřením jako jsou osudy.cz?

Neznám, ani teda jsem je moc nevyhledával, protože říkám, tyhle stránky byly naprosto jakoby 
obsáhlý v tomto směru. Krom teda ještě tý Jany, kde to byl jedinej osud, nebo jedinej příběh.

Co byste ještě dalšího řekl, že lidé na stránkách jako jsou osudy.cz vyhledávají?

No v podstatě to, co už jsem říkal, já si myslim, že je to hlavně ta psychická podpora, protože ta 
je důležitá při týhletý nemoci, kdy teda čím je člověk víc v pohodě, tak jeto samozřejmě asi lepší, 
než když se jakoby užírá někde v koutě, lituje se. To si myslim, že ta nemoc má určitě i horší 
dopad z hlediska toho…
Takže jak říkám - informace proto, aby třeba v rámci tý léčby se jim udělalo líp a snášeli tu léčbu 
líp. A pak samozřejmě i psychická podpora od ostatních. To je můj názor na ty stránky.

Takže prostě tyhle ty dvě věci…
V jste říkal, že ty stránky navštěvujete dvakrát do měsíce, kolik času tam tak strávíte, jestli to jde 
říct?

No, vzhledem k tomu, že jsem pracující  A byť sice dělám s internetem, tak mám i jiný 
povinnosti, než prolízat jakoby stránky, tak já nevim, no, průměrně hodinku. Hodinku do toho 
měsíce, protože občas si prostě člověk přečte ty novinky, diskuse, sem tam třeba nějakej příběh. 
Ale opravdu navíc není čas. Zkraje jsem tam teda trávil toho času víc, to jako opravdu mě 
trošičku jako pohltilo…

Třeba kolik?

 Kolik? To byla asi taková ta dvouměsíční, tříměsíční euforie teda. A v tom měsíci? Těžko říct, 
to se takhle nedá. To si těžko člověk vzpomene, ale myslim, že hodinku, denně, půl hodinyk 
denně? Zhruba půl až hodinku denně.



Jak jste říkal o tý euforii, tak se ještě zeptám, co vás tam oslovilo na těch stránkách?

Co mě oslovilo? No asi ty samotný příběhy o životě těch lidí, který… Samozřejmě ten příběh 
toho Administrátora, kterej spravuje ty stránky, kterej v podstatě je vede, tak ten byl teda 
fascinující, opravdu, to člověk asi vzal jedním dechem. No ale těch lidí je ta, spousta jako 
takových, který prošli podobným osudem jako on. Takže asi ty příběhy.

Vy jste říkal, že jste i psal, přispíval, ale že víc čtete. Šlo by to nějak dát do poměru, kolik času 
píšete, kolik čtete?

Jako psal… Takhle: vy myslíte jako do těch diskusí? To je hrozně náhodný a je to občasný. 
Opravdu když…

Je toho malinko…

Je to málo, je to hodně málo. V podstatě jakoby já jsem to vzal tak, že jsem tam napsal svůj 
příběh a ten je tam k dispozici. Je tam e-mailová adresa, je tam kontakt, takže když jako člověk 
má zájem, nebo na tom internetu to je, tak jakoby můžu pomoct tím, že se zeptá na konkrétní 
věci, s kterýma můžu pomoci. Ale tady to psaní je opravdu náhodný, jenom když opravdu
člověka něco zaujme, měl podobný příznaky a třeba si člověk neví rady. Není to nějak jako 
pravidelný.

Hm. Co je nejčastějším obsahem těch vašich příspěvků?

Podpora, případný informace, nebo pocity. Respektive… jakoby příznaky, který já jsem měl a 
který by mohly nastat, jako připravit na to ty lidi, že tohle může nastat, že se toho nemusej bát, že 
se to dá jako třeba tímhle tím potlačit a tak. Ale jedná se o konkrétní věci, který já jsem zažil, 
samozřejmě nemůžu psát o něčem, co neznám, nebo nevim…

Zkuste doplnit větu: Když se přihlašuji na osudy.cz, je to jako když…

Je to jako když…  To je zajímavá doplňovačka…

Jestli vás něco napadne 

Je to jako když… Já bych to nepojal je to jako když, ale spíš jako v tom směru, že když otevírám 
ty stránky, tak nejsem sám. Takhle asi bych to pojal.

Teď se zeptám znovu  Co konkrétně všechno jste na tom internetu vyhledával ve spojení s vaší 
nemocí?A kdybyste to měl seřadit podle důležitosti - co pro vás bylo úplně nejdůležitější, co 
míň…

Přijde na to, v jakým tom období, jestli před tou léčbou, nebo po tý léčbě. Samozřejmě před 
léčbou mě zajímaly šance, zajímal mě jakoby běh tou léčbou, zajímalo mě stádium, který se 
nějak řadí, sestupně. A informace okolo, který by mohly třeba do budoucna pomoct, nebo který 
by člověk měl si zajistit třeba ještě před tou léčbou. A tak. No víceméně jakoby všechno, ono, ať 
už člověk otevřel jakoukoli stránku, tak tam psali v podstatě to samý. Informace k tomu jsou 
stejný, plus minus, někde jich bylo o něco málo víc…
No po léčbě, o tom už jsme mluvili několikrát, no, samozřejmě mě zajímaly osudy jiných lidí, co 
si prožili, jak na ně ta léčba působila, jakým způsobem ji procházeli, jestli líp, nebo hůř. Jak se 
bránili třeba oproti mě, s tou léčbou nebo tak. 



I když faktem je, že zase lidí s mou diagnózou tam jako moc není, jsem jich tam moc nenašel. 
Ale tak jako celkově, globálně.Ono spousta těch věcí, těch léčebných metod je podobná, nebo 
stejná, takže…

Kdybyste měl říct, co vás na internetu nejvíc posílilo ve spojení s tou nemocí?

… Co mě nejvíc posílilo? 

Ono to je pořád omílání toho samého, já vím…

Je, no. Ale… Podpora druhých, jakože byla podpora i od lidí naprosto neznámých, který jsem v 
životě neviděl, nikdy jsem si s nima nepsal a oni sami od sebe třeba napsali podporu v tom, že 
zažili něco podobného třeba u příbuzných, nebo sami. A že prostě gratulujou a jsou jako rádi 
opravdu, že se s tím člověk popral. Tak asi to.

Vzpomenete si, jaká poslední pozitivní věc se vám na internetu přihodila?

 to si asi nevzpomenu… Nevim.

A stalo se vám něco negativního?

Negativní pro mě bylo například úmrtí tý Jany, která byť sice u mě byla vítězkou, nebo vyhrála 
ten boj, protože to byla fakt hrozně statečná ženská, tak ten konec mě trochu vzal, abych se 
přiznal. (slzy v očích) A bylo to takový jako hlubší, protože opravdu jsem ty stránky sledoval 
celej ten rok, kdy je začala psát. Takže to bylo takový, jako negativní impuls ze stránek jako 
takových. Jinak… 
Krom toho samozřejmě tam zase ve spojení s tou Janou, tak mi zůstával stát rozum nad tím 
chatem, kterej nevim, jestli jste četla, protože oni ho těsně před tou smrtí Jany, tak ho 
zablokovali, protože se tam rozpoutali šílený debaty v rámci nějakého etického kodexu a krom 
samozřejmě těch lidí dobrých, který by strašně rádi pomohli, tak se tam našlo i spoustu zlých lidí, 
který naopak místo aby ji tu psychiku podpořili, tak ji sráželi až dost brutálním a hnusným 
způsobem. Proto v podstatě ten manžel tý Jany to těsně před její smrtí utnul, protože už to bylo 
opravdu za hranicí nějakých lidských to bylo opravdu za hranicí nějakých lidských těch. Tak to 
jako bylo taky jako negativní, jako tak jak to ve světě bohužel je. Tak jako to ve světě chodí, jsou 
lidi dobrý, s dobrým srdcem a jsou lidi zlí. Tak to prostě je.

To ani nevim…

No právě, on to tam… Jestli jste to četla až teďko nebo tak, tak to člověk nedohledal. Ale říkám, 
já jsem to četl jakoby stránky a ten chat, kterej psali vlastně v rámci těch stránek a byl veřejném 
jako pro všechny lidi, tak, jak říkám, spoustu hezkých věcí a spoustu hnusných věcí…

No, je něco, co se vám v životě s tou nemocí nedostávalo a ten internet to dokázal napravit?

Hm… Co se mi nedostávalo?... Já myslim, že jsem jakoby tak nějak v rámci tý nemoci asi věděl 
všechno, co jsem vědět potřeboval, díky internetu, z velký části. Takže v podstatě ať už při tý 
léčbě v tý K. ty lékaři byli naprosto v pohodě, dokázali pomoct, tak ten internet mě připravil na 
nějaký rizika a skutečnosti, který tam nastat můžou, a že na to byl člověk prostě připravenej, 
mohl se tomu nějakým způsobem vyvarovat. Takže jako v tom směru mi pomohl. Ale jinak, co 
se týče nějaký tý podpory psychický, tak to jsem měla jako obrovskou z mýho okolí, opravdu 
perfektní. A je to důležitý, když se něco takovýho stane. A co se týče léčby potom v té K., tak to 
bylo taky naprosto v pořádku. Tam bych asi nemohl říct žádný špatný slovo.



Je něco, co vám lidi ve vašem okolí nedokázali poskytnout a ty lidi na internetu ano?

… co nemohli poskytnout? Já nevim, maximálně mi v podstatě rozšířili ten okruh těch 
vědomostí, co se týče v podstatě této nemoci, nebo vůbec, když se řekne rakovina. Protože se 
setkali a že jo, dokázali jakoby napsat svoje osudy. Ale jinak, jak říkám, nic jiného, krom tý 
psychický podpory, kterou jsem ale i měl v rámci tý nemoci, tak tam nebylo. Rozšíření těch 
informací ohledně této nemoci.

Co si myslíte, že právě internet a komunikace přes něj nemůže poskytnout?

Fyzickém kontakt, no. On může samozřejmě, pokud se po internetu ty lidi domluvěj. Tak to 
asi… Ale myslim si, že nevim, je to těžký, jo… Jak to říct, je to takový složitý… Pokud máte 
dobrý rodinný zázemí, tak si myslim, že lidi z internetu, s kterýma se samozřejmě neznáte, 
můžou poskytnout veliký, ale ne tak hluboký. To je můj názor, ale není to tak jako… Nechci to 
říct jako striktně, že to tak platí, samozřejmě ty lidi naopak vědí, čím ten člověk prochází a 
dokážou se vžít do toho jeho stavu. Takže naopak možná třeba i můžou daleko víc pomoct. 
Neříkám že jakoby z citovýho hlediska, ale jakoby s tím vyrovnáním se… Nevím, jak jinak to 
popsat. 

Jo, jo, jo. Je něco, co byste na těch stránkách uvítal mimo to, co tam je?

Co by mohly poskytnout navíc? … Nevim, těžko říct, já myslim, že tyhle stránky jsou tak plně 
obsáhlé díky těm osudům těch lidí, tou podporou a těma informacemi, že snad ani není nic víc, 
co by bylo potřeba.

Zkuste si představit, v čem by byl váš život jiný, kdyby nebylo těch osudů?

V čem by byl jinej?... Těžko říct, já myslim, že po tý nemoci se člověk určitě trošičku změnil, 
změnil pohled na život a jakoby na vnější svět. Ale myslim si, že ty osudy vedly k tomu, že tahle 
skutečnost se v tom člověku ještě trošičku prohloubila, víc, než ho k tomu přiměla ta nemoc. Že 
si prostě uvědomil, že těch lidí je strašně moc, strašná spousta, což ale ostatně i věděl, protože se 
s těma lidma setkával, že jo, v těch nemocnicích a tak. Ale určitě jakoby ten názor na ten život po 
tý nemoci prohloubily, ty stránky. Já si myslim, že mi nepřinesly nějak hodně navíc, než jsem si 
jako vzal po tý léčbě.

Teď bych se chtěla zeptat, jestli jste se setkal s někým, s kým jste se seznámil přes internet v 
rámci té nemoci? Nebo jestli jste o tom přemýšlel?

Přemýšlel jsem o tom, ale nesetkal jsem se s nikým, protože nějak jsem ani neměl potřebu. V 
podstatě já, abych to nějak upřesnil, jakoby ty stránky čtu, ale nechci se v tý nemoci nějak extra 
zvlášť šťourat, jako do minulosti. Prostě se to stalo, tak to beru, člověk si z toho něco vzal a 
jakoby se k tomu vracet pořád nechci, protože ono už takhle je to dost těžký. V podstatě už 
člověk je… jak někdo říká: ty ses vyléčil, to prostě za čas přebolí… prostě v tý hlavě to má 
člověk pořád a bude to tam mít celej život a jakýkoli náznaky něčeho, co třeba není zrovna tak, 
jak má být, už vedou k tomu, že vám probleskne hlavou: co kdyby zase, nebo nedej bože, aby se 
to vrátilo, takže… opravdu v tý hlavě to je, nechci to oživovat, nechci ty vzpomínky nějakým 
způsobem uchovávat pořád čerstvý, chci prostě žít život dál, jsem šťastný, jsem naprosto zdravej 
v podstatě, takže jakoby… nechci se s tím zužovat nebo nějak jako se zaobírat dál. Tak proto ani 
jakoby ten sraz nevyhledávám. 
Kdyby teda někdo samozřejmě napsal v rámci jako nějaký podpory, tak bych asi jakoby ho 
neodmítl, řekl bych: proč ne, proč si nepopovídat zrovna tak jako třeba s váma dneska, ale jakoby 
sám od sebe z vlastní iniciativy z tohohle důvodu nechci.



Takže spíš kvůli druhýmu člověku…

Kdyby mě někdo kontaktoval, ano, ale jako že já bych to vyhledával a v podstatě tu nemoc za 
sebou pořád vláčel, tak nechci.

Ozvalo se vám hodně lidí v reakci na ten váš příběh? Dopisoval jste si s někým?

No mě se nejvíc lidí ozvalo v podstatě na ten příběh, kterej jsem dával na ten server idnes. Tam 
se ozvalo hodně lidí, zkraje, když ten článek vyšel, ty první tři týdny, měsíc, tak chodilo těch e-
mailů hodně. Dokonce teda musim říct, že tam odsud udržuju kontakt s jedním člověkem, s 
mužem, kterej prošel to samý, kterej teda se asi v tý nemoci, byť už je taky jako po a úspěšně, tak 
se asi utápí jakoby víc. Takže já sám ho nekontaktuju, ale on mě čas od času kontaktuje, že se mu 
stalo to a to a jestli by to nemuselo vadit a jak to dělám já, nebo jak to snáším já. Tak si vždycky 
tak napíšem, že já tohle dělám třeba, to nedělám. A nemám jakoby problém na základě toho, co 
by mělo uškodit. Ale říkám, jinak… 
Potom sem tam někdo napsal v rámci těch osudů, ale není to tak častý, teď už dlouho nikdo. 
Nevim, možná je to samozřejmě taky tím, nevím, jak často, jaký jsou odkazy, jaká je možnost se 
dostat na tenhle ten příběh, takže těžko říct.

Kdybyste měl srovnat možnost navštěvovat nějakou svépomocnou skupinu, třeba týdně, nebo 
měsíčně, a komunikaci přes internet, co byste viděl jako výhody, co jako nevýhody a co byste si 
zvolil. Když budeme brát tu dobu, když to bylo aktuální…

Jestli bych si vybral internet, nebo osobní styk s těma lidma?

No no no.

No já bych si určitě vybral osobní styk s těma lidma, protože tam naprosto otevřeně člověk… a 
hlavně toho člověka jako vidí , vidí i výrazy obličeje, na základě toho může soudit a je to 
samozřejmě osobnější, jo, ten osobní kontakt, co se týče týhle tý nemoci. Ale samozřejmě ty 
stránky nezavrhuju, ty pomůžou. Jsou lidi, který mají problém s tím osobním kontaktem s těma 
lidma, stydí se třeba, nebo jim to přijde jako špatný, tak by využívali spíš toho internetu, týhletý 
pomoci. To já myslim, že je to asi individuální věc.

Jo, takže to by mohla být jako možná nevýhoda toho osobního kontaktu, že to nemusí vyhovovat 
každému…

Třeba, no, přesně tak.

No a viděl byste nějaké výhody a nevýhody toho internetu, ve srovnání s osobním kontaktem?

Výhody? No nevýhody jsou určitě ty, že samotný člověk ty pocity vyjádří mnohem… jak bych to 
řekl… v mnohem větší hloubce, než ten internet. Tam si člověk může samozřejmě představovat, 
jak to probíhalo, ale když toho člověka nevidíte, tak si myslím, že nemůže… si myslim, že to 
může zkreslovat trošičku ty informace. Ale samozřejmě jakoby do určitý míry. Ne jako, že 
člověk to bere tak a že si myslí úplně něco jiného, to ne, ale že se dokáže asi víc vžít do pocitů 
toho člověka, s kterým o tom mluví osobně, než písemně.

Hm. Uvítal byste možnost sejít se s lidmi z osudů? Asi jako teď jste říkal, že asi ne, ale v tu dobu, 
kdy to bylo aktuální…



Jako nevyhledávám to, nemusel bych. Říkám, kdyby o to někdo stál jakoby pro nějaký sůvod, 
který by měl smysl někomu pomoci, pak asi ano. Ale říkám, nebo jak už jsem říkal, 
nevyhledávám to.

Navštívil jste někdy v průběhu nemoci psychologa, nebo psychiatra?

Ne.

Přemýšlel jste o tom?

Ne ne.

A uvítal byste, kdyby vám tato možnost byla nabídnuta v tý nemocnici, nebo víte, že byste ji 
nevyužil?

No já bych to asi nevyužil, aspoň v tý velikosti, kterou jsem si prošel. Jak říkám, já jsem měl 
obrovskou psychickou podporu v okolí, což zastane všechny psychology, pro mě teda, a myslim 
si, že nejsem úplně z těch lidí, který… Určitě to chce čas, určitě to trvalo nějakou dobu, ale byl 
jsem schopnej se s tím vyrovnat. Možná v tom hraje trošičku roli, že rok přede mnou onemocněl 
podobnou rakovinou otec a taky se v podstatě z toho dostal, dodneška je v pořádku, je to jako 
dobrý, takže říkám, možná, možná, určitě věřím, že by člověk asi to potřeboval, nebo určitě 
uvítal v okamžiku, kdy čtete takový ty osudy, že se to třeba dvakrát třikrát vrátí. Tak tam si 
myslim, že asi je zle a že to na tu psychiku působí dost rapidně. Že to člověk nakonec může začít 
brát, že to nikam nevede a může se v podstatě jakoby bloknout a vzdát ten boj. Tak tam asi jo, ale 
říkám, já jsem ten běh, kterej trval necelej rok, tak byl jakoby v uvozovkách snesitelnej, tak proto 
jsem neuvažoval a nepřemýšlel jsem o tom, nemělo to na mě takovej dopad, že bych jako 
opravdu musel ke psychologovi. Srovnal jsem se s tím sám. 

Hm… O tom už jste taky trochu mluvil, co byste řekl o informacích a podpoře, které vám byly 
poskytnuty ze strany lékaře?

 Stručně: M. špatný, K. perfektní. Jako tam jsem opravdu, jak jsem říkal, v K. se sepisuje každá 
nemoc, kterou jste prodělala od narození, každá alergie, každý léky, na který jste, nebo nejste 
alergický, každej pocit jako ve dne, já nevim, jestli jste měla třeba zácpu nebo průjem, nebo jestli 
vám bylo špatně v tolik a tolik hodin, nebo co vám pomohlo, jaký typ léků, ulevilo se, neulevilo 
se, přihoršilo se tehdy a tehdy. Takže tam to bylo naprosto perfektní, tam ten spis je dokonalej a 
vzhledem k tomu, že je to v podstatě jako výzkumný centrum tohohle typu nádoru, kterej jsem 
prodělal já, tak se tam tím hodně zabývají. A jako profesionalita naprosto perfektní. 

Hm. Byly pro vás informace na tom internetu v něčem jiný, než ty informace od lékařů?

No  To zase souvisí s tím typem nemocnice. Samozřejmě, v době, kdy jsem navštěvoval M., 
tak pro mě ty informace byly jediným informačním střediskem, z toho internetu, na základě 
kterého jsem stavěl a i jsem spoustu věcí si zařídil díky tomu. Co se týče potom tý K., tak už v 
podstatě tam už se ty informace dostávaly do detailů tý samotný léčby, který… jo prostě každej 
reaguje na ty věci jinak, takže tam už to bylo spíš individuální od těch lékařů, ale samozřejmě tu 
globální informovanost z toho internetu už jsem měl. 

Jaký je váš názor na alternativní léčbu?

Názor na alternativní léčbu… No… Když to budu hodnotit procentuálně, tak řeknu 80 % lékaři a 
20 % alternativní léčba. Samozřejmě ji úplně nezavrhuju, nezavrhuju ani jakoby schopný lidi 
nějak pomoci v tomhle směru, ale není to pro mě prioritní léčba, určitě beru prioritní léčbu lékařů 



a tu alternativní léčbu jako doplňující léčbu. Určitě může pomoct v některých případech jako lépe 
ten průběh tou nemocí, ale myslim si, že nedokáže tu nemoc zastavit, nebo nějakým způsobem 
jakoby vyléčit. Asi tak 

Jak na tom nyní zdravotně jste, jak se cítíte?

Já? Já se cítím naprosto perfektně. Sportuju, mám dobrej soukromém život momentálně, 
spokojenej, šťastnej a nepociťuju nějaké následky momentálně po té nemoci. Takže dobrý 

Když si vzpomenete, co pro vás bylo v jednotlivých fázích té nemoci nejtěžší?A jestli vám s tím 
dokázal pomoci internet?

No nejhorší bylo to zjištění, samozřejmě, který… za který mohl internet mimochodem. Nebo 
zjištění, samozřejmě ta diagnóza. Ten internet, to jsem řekl: mohl internet. Mohl v tom, že člověk 
si tu diagnózu našel, samozřejmě na druhou stranu zaplaťpánbůh, že ta informace byla dostupná 
a že ji našel tak brzo a mohl tak brzo jakoby reagovat a postavit se k tý nemoci. Třeba bez 
internetu by to rozhodování zda jít k lékaři, nebo nejít trvalo dýl, nebo déle, že by člověka otálel 
a třeba by to prodlužoval. Což samozřejmě, tady u tý nemoci čas je hlavní faktor. Takže tam, čím 
dýl, tím hůř, asi tak. 
Jinak, s čím mi pomohl, jak říkám, v určení tý diagnózy a rychle jednat, to byl hlaní impuls toho 
internetu. 

Hm. Co byste poradil někomu s podobným zdravotním problémem?

Rychle jednat  určitě a snažit se tu nemoc samozřejmě co nejrychleji přijmout a pochopit, 
protože samozřejmě, když tohle člověk dokáže, tak ta léčba probíhá lépe a určitě si myslim, že 
člověk smýšlí už potom spíš v takovým tom pozitivu, že jakoby jsou tam výsledky a že to může 
dosáhnout zdárného konce, to léčení, ta nemoc. Ale určitě se nevzdávat, bojovat s tím.

Je něco, co byste chtěl vzkázat administrátorovi těch stránek?

… No, že mu fandím a že to je moc fajn, že takový stránky existujou, protože to musí být pro 
spoustu lidí přínosem, z hlediska informovanosti, z hlediska psychický podpory i jakoby toho 
boje s tou nemocí, jako porazit tu nemoc. Prostě dá to člověku určitou naději. Takže myslim si, 
že to je pěkně dělaný a určitě toho člověka maximálně podporuju v tom.

Chtěl byste něco doplnit k rozhovoru?

Já myslim, že jsme řekli úplně všechno teda, bylo to perfektní teda 

Tak děkuju moc.

Pavla

věk: 57
stav: vdaná, 3 děti
vzdělání: vysokoškolské
pracuje jako úřednice, předsedkyně klubu stomiků, dobrovolnice
bydliště: středočeský kraj
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Rozhovor s paní Pavlou probíhal u ní v kanceláři po práci. Paní Pavla je vysoká žena, sportovní 
postavy s krátkými světlými vlasy. Byla oblečena pohodlně, do halenky a kalhot.
Její diagnózou byl kolorektální karcinom, po operaci prodalal chemoterapii, ozářování a 
následkem operace jí zůstala stomie. Onemocněla před osmi lety.
Zpočátku rozhovoru na ní byla vidět určitá nervozita, možná až nedůvěřivost, patrná i v gestech, 
která se časem zmenšovala. Ze stylu odpovědí byl znát jakoby řečnický způsob řeči - oslovování 
posluchače, pokládání řečnických otázek atd. Mimika byla především zpočátku velmi chudá -
úsměv se objevil jen málokdy. Za to se jí už skoro na začátku rozhovoru objevily v očích slzy, 
když jsme hovořily o tom, jak pomáhá lidem, které si na stomii zvykají, nebo které stomie teprve 
čeká.
Na začátku rozhovoru moc nečekala na mé otázky, spíš se snažila sama přestavit svou práci 
dobrovolnice pro lidi se stomií a chtěla zmínit několik důležitých věci, které si k tématu 
přpravila. Na otázky odpovídala spíš z pozice pomáhajícího člověka, který si dal za úkol radit 
lidem se stomií v jejich životě ohledně psychických i fyzických důsledků. V jejím příběhu se 
totiž internet objevil až o něco později, rok a půl po sdělení diagnózy.
Udělala na mě dojem silného, statečného a dobrosrdečného, skromného člověka, který se umí s 
problémy poprat a dělá maximum pro druhé.

Takže následující rozhovor tedy bude o tom, jak vám pomáhal a jak vám pomáhá internet ve 
zvládání vaší nemoci.
První moje otázka je, kdo všechno, nebo co všechno vám pomohlo, když jste se setkala s vaší 
diagnózou.

No, bylo to trošku těžký, protože mě ještě nabylo ani padesát. A docela jsem se smířila s tím, že 
mám rakovinu a že budu mít vývod, ale pan doktor mi řekl, že se s tím dá i dva roky žít, tak to 
mě trošku zaskočil a to bylo dost těžký. Pomohla mi rodina, pomohly mi kamarádky, pomohla 
mi hlavně kamarádka, která prodělala dvakrát rakovinu a měla jinou, ale pomohla mi v takovým 
názoru, jak se s tím vyrovnat. Pomohly mi i jiný kamarádky, který mi dávaly knížky na posílení 
psychiky a na zklidnění. Je spousta knížek o síle podvědomí a takových věcech, takže jsem na 
tom silně pracovala, abych prostě… Dceři bylo třináct, nikdo nestojí o ubrečenou maminku, 
nikdo nestojí o ubrečenou kolegyni. Já jsem chodila až do operace i při ozařování do práce, takže 
bylo třeba pracovat na tom, abych nevypadala jako nešťastná a nebyla nešťastná, protože když se 
chci léčit, tak bych to měla brát aspoň trošku pozitivně a tak to tak nějak bylo.

Hrál v tom nějakou roli internet už od začátku?

No, my jsme 2002 internet neměli doma, ani v práci, to jsme měli omezený přístup. Takže na 
internetu jsem si v té době opravdu nehledala informace. 

Takže až později…

Až později, no. Pomohlo mi třeba, že jsem věděla, že pan H. měl vývod, i když třeba neměl 
rakovinu, ale měl vývod, protože já jsem z toho vývodu měla… nemůžu říct stejný obavy, ale 
možná že i větší, protože jsem alergická na všechny náplasti. Já jsem si vůbec neuměla 
představit, jak to bude fungovat, když budu mít pořád něco nalepeného na břiše. A tak jsem si 
říkala, že když on mohl mezi lidi, tak snad budu moct taky…

Když jsme mluvili o tom internetu, jakých možností komunikace využíváte?Jestli e-maily, diskuzní 
fora…



Teďka? No teďka jsem na internetu šestkrát za týden, většinou několik hodin denně, takže 
internet je pro mě obrovský pomocník a… samozřejmě mobil, to je další velká věc. Jak jste to 
říkala, diskuzní fora?

Hm, diskusní fora, jestli přispíváte a čtete…

…Ano. Někdy se podívám. Třeba když kamarádka měla i rozhovor v časopise, týkalo se to 
onkologických pacientů, tak rozhodně reaguju. Přispívám i na osudy.cz… Jako, když se to týká 
stomiků, když najdu cokoli, co se týká stomiků, tak vždycky reaguju. Buď že ty lidi podpořím, 
nebo sdělím svůj příběh, nebo řeknu, že se i se stomií dá žít, podle toho, o čem se jedná. Nebo, 
když bylo o pacientských organizacích, tak chci, aby se vědělo, že stomici mají svou pacientskou 
organizaci. Pořád jsme takový trošku na okraji, pořád se o nás málo ví. 

Jo… Napsala jste na osudy.cz svůj příběh?

Napsala, jakmile jsem narazila na osudy.cz, tak jsem se podívala, jestli tam je stomie, našla jsem, 
že tam několik příběhů stomiček je, tak jsem je pochválila.  I jako s tou jednou paní… jsem se 
vyjádřila k tomu. A napsala jsem svůj příběh.

Jaký jste k tomu měla důvod?

Já si myslim, že to… nemyslim si, že cizí neštěstí pomáhá, to jako ne. Ale myslim si, že když to 
dobře dopadne, že to může povzbudit. Prostě mě to taky pomohlo, když mě ta pani, ke který jsem 
poprvé přišla do klubu a řekla jsem… prostě měla jsem strach, měla jsem strach, protože zejména 
o život jsem měla strach, protože jsem měla poměrně mladou dceru a měla jsem strach i z toho, 
jak se žije se stomií a neměla jsem tolik zkušeností, a když mě ta pani jedna řekla: já žiju se 
stomií 30 let a druhá mě řekla: já žiju se stomií13 let, tak mě to obrovsky povzbudilo. Ty lidi, 
který jsou v začátcích, tak… prostě mě bylo tak špatně, jo. Já jsem tři měsíce sotva došla podle 
zdí, se držela, na záchod. Jakže to nebude pořád takhle, že to může být o hodně lepší. Tak já 
myslim, že je v tom obrovská síla. Sdělit, že prostě je třebo to vydržet tu nepříjemnou léčbu, ty 
všechny příznaky s tím spojený a pak už to může být dobrý, pak už je třeba se dívat na svět… Já 
myslim, že i nemoc změní lidi, ten žebříček hodnot se změní určitě. A že mám ráda každej den, 
že se raduju, já se raduju, když vstanu z postele a dojdu sama až do koupelny. Dřív jsem si říkala: 
ty ale vypadáš a teď, po deseti letech si říkám: to je prima, že jsem sem došla. Prostě je to 
úplně… Já chodim ráda do práce i když je zima, i když prší, protože já ráda chodim do práce. 
Předtím jsem si říkala, je zima, zas musim vstávat, teď si říkám: já nemusim vstávat, já chci. 
Takže jako ten pozitivní pohled, kterej z tý nemoci často může vyplynout, takže… Já si myslim, 
že ty lidi by mohli vědět, že to tak je, takže proto jsem to tam napsala.

Jak jste na ty stránky, na ty osudy.cz narazila?

No, narazila jsem na ně poměrně později, protože mě oslovil Administrátor, což je tvůrce osudů 
a řekl, jestli s ním nechce občanské sdružení Zoja spolupracovat a já chci spolupracovat s 
každým, kde lidi s postižením hledají oporu, tak já prostě chci, abychom tam byli vidět, tak já 
rozhodně chci spolupracovat i s osudy.cz.

Takže to byl hlavní impuls pro vaši registraci

Ano.

Jaká jste měla očekávání od těch stránek?



No, byla jsem zvědavá, protože už na to, co mě pan Administrátor napsal, on mě napsal takovej 
mail, že by chtěl spolupracovat. A co tak jako naznačil, tak mě to docela zajímalo a myslim, že 
mě to nezklamalo. Ty informace tam jsou všelijaký a to diskusní forum je určitě dobrý. 

Takže se naplnila ta očekávání…

(Pokyvuje)

A vy máte taky svoje stránky, že?

Ano, my máme… já jsem teď předsedkyní české Zojy, to je od dubna. Česká Zoja má stránky už 
řadu let a 4 roky jsem vedoucí pražské organizace stomiků a my máme stránky tak asi tři roky, 
dokonce jsem je ty první sama s dcerou tvořila, která to tam tak jako nějak bušila a já jsem ty 
střeva psala. Protože je to neuvěřitelně důležitý, aby ty lidi nás snadno našli, snadno našli. Takže 
ty stránky máme.
Začalo to takhle, v roce 2003 manžel pořídil domů internet. A když jsem nahlídla do internetu, 
když mě děti naučily, protože já už jsem přeci jen paní a ty děti mohou v lecčems naučit. Tak mě 
ukázali, jak se tam hledá, našla jsem si stomiky, našla jsem si, že v P. je sdružení a zavolala jsem 
paní vedoucí, protože v tý době bylo pražský sdružení takový tajuplný, oni se učili tajit to, 
protože se báli reakcí lidí, tak jsem zavolala paní vedoucí, ale už jenom první rozhovor s ní mi 
neuvěřitelně pomohl, neuvěřitelně. Ona mi pozvala, asi za měsíc a půl měli schůzi, tak jsem tam 
přišla, bylo tam osmdesát stomiků, byla jsem opravdu… No, jako každej mě přivítal, mezi sebou 
jsem v podstatě rádi, protože si pomáháme. Takže to bylo moc dobrý, to byl vlastně takovej můj 
první počin, jak pomoh internet mě, jako stomikovi. A pak když jsem se asi za dva roky stala 
vedoucí, protože mě pani bývalá vedoucí přemluvila, já jsem opravdu nechtěla, protože jsem 
byla poměrně krátce po nemoci. Já jsem říkala: počkej, až budu aspoň čtyři roky po nemoci, 
jakže přeci jenom jste unavená po tý léčbě a po všem. No ale tak jsem to vzala, protože ona byla 
nemocnější v tý chvíli. Ale, tak žije jako, není to… ale má velký zdravotní problémy. Takže jsem 
to vzala a asi po roce jsme vytvořili ty stránky, protože dost lidí potřebuje ty informace i z členů 
klubu mít po ruce, protože nějakej papír ztratěj a dost lidí si nás i najde, takže jsme vytvořili 
takový obyčejný stránky, teď máme trošku lepší. Reagujou na to, volají, já si myslím, že je to 
neuvěřitelně pozitivní, volaj i děti, třeba když mamince udělají stomii, ale občas i rodiče dětí, 
protože ty děti mají stomii. Takže ty stomici vlastní, to mám největší radost, když si nás najde 
někdo, koho to teprve čeká. Když třeba řekne pán: mě čeká ozařování a pravděpodobně budu mít 
po operaci tlustého střeva vývod, chci o vás něco vědět. To mě neuvěřitelně těší, když si nás 
najde už předem, protože my ho můžem… prostě, když mě vidí, tak vidí, že se se stomií dá žít. 
Nebo, když občas si nás někdo najde a volá mi do práce a já mu řeknu: No, já teď nemůžu, já 
jsem v práci, já vám zavolám třeba po čtvrté hodině. A ta informace, že jsem v práci, je tak 
neuvěřitelně povzbudivá pro ně, takže já jsem ráda, že internet je a že ty lidi na nás kontakt 
najdou.

Jaké pro vás je, když můžete takhle lidem pomoct?

No, já jsem strašně ráda, já jsem, protože já jsem rok a čtvrt nevěděla, že jsou kluby. A strašně 
jsem chtěla vědět, jak se žije stomikům. To, jak je to s rakovinou, to jsem věděla od tý 
kamarádky, tam jsem podporu měla, ale tady, ještě s těma informacema, s tou špatnou 
prognózou, to mě teda hodně zajímalo. Protože je tolik problémů, který stomici mají a o kterých 
se nemluví - s jídlem, s oblékáním, s… prostě se vším, vyrovnat se s tolika věcma. Jak to ty 
ostatní zvládají, který už to teda zvládli, to je dobrý vědět. 

Hm… A poučit se z toho…



No… Já vím, že to těm lidem pomáhá. Třeba si mě našla pani, teď jí je 79, pozvala si mě, jako 
nová stomička. Tři neděle po operaci už mě volala, za měsíc po operaci jsem tam byla, byla tam 
dcera, sestra její, teď se vyptaly na všechno, na normální věci, na úplně normální věci. Ale přijít 
na to, na ty maličkosti, to je neuvěřitelně dobře. Takže… Nebo s jinou paní komunikuju, ta 
bohužel nepotkala v nemocnici dobrou stomasestru, nezvolili jí dobrou pomůcku, prostě, to je 
základ, zvolit dobrou pomůcku a naučit se s ní zacházet. Jí to neuměly nalepit ani ty sestřičky v 
nemocnici. Takže nevim, jestli si umíte představit, že sestřička se vám hodinu pokouší nalepit 
pomůcku a ta za dvě hodiny proteče, když má vydržet tři dny. To je neuvěřitelném stres. 
Neuvěřitelná… prostě téměř by skočila z okna, takže naštěstí jsem ji potkala, není z P., takže 
komunikovali jsme po internetu, tak za tři neděle mi napsala: už to drží tři dny, je to dobrý. Jo ale 
ta hrůza, ten strach, ta… Prostě ona říkala, že je to hnusný, že je sobě odporná. Není to divný, 
jestliže budete každou noc dvakrát převlíkat postel, budete si odporná taky. A kromě toho nemá 
sílu po operaci… Takže to jsou věci, že… Třeba jsem komunikovali spolu týden strašně 
intenzivně, pak ještě tři neděla každej týden a teď už to nepotřebuje, ona potřebovala chvíli, jo. A 
to je u těch dobrovolníků dobrý si uvědomit, že vlastně pomáhají pořád těm novejm. Že vlastně 
nemusej čekat vděk, je to jenom dobrý, že můžou pomoct. Oni vědí, že udělali, co mohli zrovna 
v tu chvíli, když na to nikdo jinej neměl čas, nebo když ti lidi neměli ty informace. Já jim 
nemusím vysvětlovat, jak to dělat, já jim můžu poradit, kam se mají obrátit, kam mají zavolat, ať 
se nenechají odradit, ať se stále ptají, ať se nebojej ptát. Protože často se lidi bojej lékařů a 
sestřiček ptát, bojej se. Protože oni jim řeknou něco, zapamatujou si třetinu, nemocnej člověk si 
nezapamatuje možná ani třetinu a pak si neví rady. A poradit jim, na co se mají ptát i koho se 
mají ptát a dát jim telefonní čísla, který jsou pro ně důležitý a který zrovna nemaj. Takže já mám 
dobrej pocit z toho, když jim to můžu říct, nebo když mě syneček stomičky řekne: můžu jít s 
vámi na kafe? On mě potřebuje vidět, on potřebuje vidět, jak vypadá člověk, který žije se stomií. 
pak mě vidí a říká: vy vypadáte úplně normálně, já říkám: děkuju. Proč bych měla vypadat 
nenormálně. Ale hodně lidí se bojí, bojí se i se stomií chodit ven, i když ji mají třeba 4 roky, tak 
jdou třeba jenom na dvě hodiny a furt žijou ve stresu, že jim podteče, že nemůžou… A někteří si 
říct nedají, že můžou. Potkala jsem pána a ten říkal: vysvětlete mojí manželce, že nemůžu jet na 
dovolenou. A měl desetiletého syna, nebyl to žádný starý člověk. A já říkám: a proč jí to mám 
vysvětlovat, já jsem byla letadlem v Řecku, autobusem v Paříži, proč byste nemohl. Takže zvolit 
dobrou pomůcku, naučit se s ní zacházet a nejdůležitější je pořádek v hlavě. Uspořádat si ty 
myšlenky a pomáhat lidem, aby na to přišli, nemůže se to podařit u všech případů, ale vím, že se 
mi to ve většině případů podaří, z toho nemůžu mít špatnej pocit…

Takže jestli to dobře chápu, vy ten internet máte hlavně kvůli tomu, abyste pomáhala ostatním. 
Vy vlastně, když jste tu pomoc potřebovala, tak jste ten internet neměla.

Já jsem ho neměla, já jsem akorát zaslechla v televizi, když jsem chodila na chemoterapie a byla 
jsem ještě dost na tom bídně fyzicky, tak kamarádka mi volala a říká: pusť si televizi, H. M. je 
tam v Sauně a má tam stomičku. No tak to mě teda potěšilo, to ale nebyl internet. Protože v tom 
roce 2002 nebylo tak běžný, aby člověk měl internet. Takže já ho mám teďka, abych pomáhala.

Hm… Takže vy jste říkala, že ho navštěvujete tak 6x do týdne?

No, jako na naše stránky chodím opravdu několikrát denně, kromě neděle, to nepracuju.

Kdybyste měla rozdělit ten čas, který strávíte tím čtením příspěvků a ten, který psaním, jak by to 
bylo?

No asi víc píšu, ale někdy jsou ty příspěvky velmi dlouhý a ta moje odpověď zas kratší. Možná to 
je vyvážený. Někdy mají ti lidi touhu mi sdělit všechny podrobnosti a já jim pak třeba odpovim 
kratší větou. Podle toho, o čem je řeč. A někdy se zase zeptají a já to vysvětluju dlouze. No tak 
můžeme říct, že to je tak vyvážený.



Takže vlastně na ten internet chodíte jenom, abyste pomáhala ostatním…

No tak já jsem vedoucí, takže samozřejmě nemůžu jenom pomáhat, ale musim i organizovat, 
takže já mluvim s vedením české Zojy a nabádám je, aby přišli, udělali, rozdávám úkoly. Takže 
rozhodně to není jenom radit. Ale vést občanský sdružení to se nevede samo. Takže rozhodně 
teďka bohužel musim věnovat asi polovinu času jinejm věcem než tomu, že chci mluvit s lidma. 
Já teda s těma vlastníma stomikama s těma, který potřebujou pomoc, tak to dělám nejradši, to je 
to, co je mýmu srdci nejblíž. Ale protože jsem se uvolila, že budu dělat i funkci, tak musim dělat 
i jiný věci…

A sama pomoc už nehledáte?

No, to bych zas úplně tak neřekla, protože já jsem teďka ještě dělala dva roky, vlastně teď do 
května, dobrovolníka v Karině, což je občanský sdružení a s těma taky komunikuju po internetu 
mailem, protože jak jinak, nemůžeme furt se navštěvovat a tam jsem chodila na pravidelný 
supervize. A já si myslim, že pro dobrovolníky je to neuvěřitelně dobrá věc. Mě to pomohlo 
chodit ty dva roky na ty supervize, protože někdy se stane, že ty nemocný vás… může se stát, že 
nezkušeného dobrovolníka zahltí svým problémem. A ten člověk si to bere moc k srdci. To je 
špatně. Protože jakmile se začne strachovat o osud druhých a bere si to moc k srdci, tak si mlže i 
ublížit. Samozřejmě je třeba pomáhat, ale jenom, kolik síly stačej. A když si někde toho naberete 
víc… právě že jako povídání s tou psychoterapeutkou bylo i pro mě, když dělám dobrovolníka už 
léta, velmi poučný. Proto to chci teď zavést i supervize pro dobrovolníky Zojy, protože my je 
nemáme. My jsme si nějaký vyučili, ale v podstatě nepodporujem tu psychiku, nerozvíjíme je a 
to já považuju za chybu. 
Takže v podstatě jsem i já hledala trošku pomoc. Protože dobrovolníkem může být jen ten, který 
je v pohodě, pak může pohodu rozdávat. A jakmile je trošku v nepohodě, tak si může uškodit. 
Toho se bojim, já vím, že některý naše lidi se zdají být v pohodě, ale nejsou. Myslim si, že i 
dlouholetý stomici potřebujou tu psychiku podpořit, zejména ty, kteří mají za sebou recidivu, 
nebo jí mají a to jsou těžký situace.

Co nejčastěji píšete ve svých příspěvcích?

Já bych…  jako myslim si, že nejčastěji tam zazní: nebojte se, nestane se nic horšího, když se bát 
budete a ty lidi říkají často: já mám obrovskej strach, jo, ale z čeho? ten strach je špatnej rádce ve 
všem, takže se snažim je vždycky uklidnit a zklidnit situaci. A vždycky bojovat proti strachu, ať 
už z rakoviny, z vývodu, z vyšetření… tak to si myslim, že nejčastěji. Samozřejmě ono to záleží, 
někdy chtějí lidi konkrétní problém, ale často… jako spoustu informací chtějí, oni chtějí 
informace. Ale to, že se nemusíme bát, to kdyby to každej dokázal, tak by to bylo dobrý…

Zkuste teď doplnit větu: Když se přihlašuji na stránky osudy.cz, je to jako když…

Jsem zvědavá, jaký jsou tam nový příběhy a jestli na to nemůžu reagovat.

A když se přihlašuji na stránky "zoja.cz", je to jako když…

No tak čekám, kolik je tam nových mailů a kolik času mě to zabere a jak moc to bude zajímavý, 
protože… Já mám za půl dne třeba devět mailů, takže já se ráno před prací na to podívám, a pak 
se podívám, takže je spousta práce k vyřizování. Takže mě potěší, když je tam ta zpráva od 
někoho, komu… jako pro toho dobrovolníka, pro toho, co můžu mu dát něco ze sebe, když to 
nejsou jenom povinnosti jako vedoucí klubu. Takže, já to dělám ráda.



Co myslíte, co lidé na stránkách osudy.cz, nebo zoja.cz hledají, jaké mají důvody pro návštěvu 
těch stránek?

Určitě hledají psychickou pomoc, protože v tý skupině je síla. Jako třeba mezi stomikama to je 
neuvěřitelně povzbuzující věc. Proto lidi s náma komunikujou, chodí s náma na různý akce, 
protože my se nebavíme jenom o nemoci, to vůbec ne, ale oni, myslim, že i na těch osudech to 
tam hledají, prostě stomici mají různý problémy, nevim, jstli o nich víte. Třeba stomie může 
povídat. Prdim kudy chodim, reguluju to jídlem, reguluju to něčím, ale nemůžu tomu zabránit. 
Ty lidi někdy  to strašně stresuje, strašně. A když jsou spolu, tak na to nemusí dávat pozor. Když 
jsou spolu, tak nemusí řešit, jestli je pytlík prázdnej, jestli mají bouli na břiše. Prostě oni nemusej 
nic řešit, jsou klidnější a prostě mají pro sebe pochopení. Když se stane nějaká nehoda, tak si 
pomůžou mezi sebou, nebo to berou jako normální věc. Nemusej si dávat pozor, protože stomici 
vlastně žijou v neustálým napětí, co se zase stane a jak ty ostatní na ně budou koukat. A to v tý 
skupině není. Takže oni se vlastně zklidní a chovají se absolutně přirozeně. Myslim si, že i na 
těch osudech hledají lidi podobnej problém. Podonej problém. Že když někdo řekne: chodil jsem 
na chemoterapii, pokaždé to bylo jiný, teď už to mám za sebou. Vždyť lidi se třeba bojej, že jim 
vypadají vlasy, taková maličkost. Taková maličkost. Nebolí to, nic to nedělá a oni z toho mají 
hrůzu. Jako proč? Když jim pak řeknete, narostou vám lepší, což je pravda, tak je to přece jenom 
povzbuzující. Zrovna ty vlasy, nevim, jestli je to zástupnej problém, nebo ne, ale často to lidi 
říkaj, že je to problém. A já si myslim, že je to jedno, to je na chvíli, na chvíli. Syn kolegyně měl 
rakovinu ve 26, vypadali mu vlasy přes zimu, na jaře mu narostly nový. Prostě to je taková, 
takovej zbytečnej strach. Je tam spousta věcí, já myslim, že se ty lidi navzájem podporujou, 
protože když… největší strach je z toho, o čem nic nevíme. A když to nevíme, tak se toho strašně
bojíme. A už je dobře pojmenovat nemoc. V podstatě pojmenovaném problém je poloviční 
starost. Vím, že mám tohle a budou mě léčit. A ten strach je z toho, že nic nevíme. A oni tam 
hledají ti lidi, já něco nevim a chci se dozvědět: už to někdo přežil? Protože ty prognózy a ty 
statistiky jsou dělaný dost nešikovně, protože třeba jsou tam léčený, neléčený, aspoň do roku 
2005 tak bylo, starý, mladý dohromady. A teď vám vyjde, opravdu vyšlo v tom roce 2005, nebo 
2002, že po rakovině tlustého střeva přežije 20 % lidí. To je strašně málo. Není to pravda. Ty 
léčený a když jim není 80, tak to procento je neuvěřitelně větší. Ale v tý statistice dohromady… 
A to je neuvěřitelně citlivá věc. Vy si tam přečtete, že sotva 20 % lidí přežije pět let a vám je 
třeba 40. Působí to na vás dobře? Není lepší, když se dozvíte, že žijou lidi po rakovině tlustého 
střeva 30, 40 let? A ty najdou na těch stránkách, v tý skupině. Takže právě proto jsem napsala… 
Tam jsou většinou začínající, tam začínají o těch problémech a takový, ty to hledají nejvíc, ty 
tam hledají tu podporu. Tak ať viděj, že se s tím dá žít.

Jak byste všechno to, co lidé vyhledávají seřadila od nejdůležitějšího po nejméně důležité?

… Já si myslim, že hledají podporu, protože informace o léčbě, to je… to nerada vůbec sděluju, 
nerada o tom vůbec mluvim, protože každej nádor je speciální, každej člověk je speciální. 
Neuvěřitelně se vyvíjí postupy léčby, jako ty metody. To kdo před deseti lety na to umřel, tak 
dneska neumře, takže já strašně neradao tom mluvim, jak jsem byla léčená, co mi dávali a… Já 
vim, že to tam ty lidi píšou, ale já bych to skoro zakázala. Protože potom to vypadá, že když něco 
výjimečně vypustíte z pusy tak oni řeknou, mě to udělali jinak a to udělali špatně. Takže postupy 
léčby bych… Já bych je tam radši vůbec neviděla. Nicméně tam jsou, že se tam ty lidi s tím 
svěřujou, protože říkaj, bylo mi strašně špatně, nebo snášela jsem to dobře. Většinou říkaj, bylo 
mi strašně špatně. Tak to bych radši tam neviděla. Ale tu naději a psychickou podporu… Já si 
myslim právě ve skupině je síla, takže, když pan Administrátor nás chce teď seřadit podle těch 
skupin, podle tý nemoci, podle… rakovina prsu, rakovina žaludku… Já si myslim, že to je dobře, 
protože ty lidi potřebujou obyčejně ten konkrétní problém. Nicméně jak říkám, mě pomohla 
kamarádka, která měla úplně jinou rakovinu a já jsem pak pomáhala jako prvnímu pánovi, kterej 
měl zase úplně jinou rakovinu a vím, že už jenom, když zažijete tu léčbu a prostě v těch 
nejhorších chvílích ho chodíte navštěvovat a podporovat. Když mě třeba řeknou… to je… ty lidi 



mají starosti z věcí, který by neměli řešit, když vám řekne třeba: já jsem byl tak strašně unavenej, 
že jsem nemohl čekat na autobus, chtělo se mě sednout si na tu zastávku, sednout si na zem. Já 
říkám: a proč si nesedneš. On: co by řekli lidi. Prostě ať řeknou co chtějí, je furt lepší, než když 
upadne a rozrazí si hlavu na chodníku. Prostě jenom říct těm lidem, aby věděli, že můžou dělat, 
co zrovna jim tělo říká, aby si nedělali zbytečný starosti s posuzováním lidí… Ono to je těžký 
říkat takhle na povídání, ale já si myslim, že tam hledají opravdu psychickou podporu a ve 
skupině že je síla.

To je vlastně to nejdůležitější…

Já to tak vidím, protože postupy léčby probírat, to je na hraně, o čem by se mělo mluvit. Já si 
myslim nemělo mluvit. To je přesně, když jsem dobrovolník a mám na to školení, že to říkat 
nemám, že se mám tomu vyhnout. A ty lidi, který jsou nemocný, tak probírají ty podrobnosti, 
přitom každej to má jiný, každej. Takže já si myslim, že je to velmi komplikovaný, že by se o 
tom nemělo mluvit. Jako to nejde zakázat, toho člověka to teďka trápí a možná by to měl řešit 
nějakej zkušenej člověk a třeba i psychoterapeut. A rozmlouvat jim to, ať si s tím nedělají starost, 
ať to tak neprobírají. Protože já věřím, že doktoři pro nás dělají to nejlepší a bylo by dobře, 
kdyby tomu věřili všichni a bylo by dobře, kdyby se to těm lékařům dařilo.

Co vás nejvíc posílilo na internetu?

No určitě ta první informace, že je klub stomiků, z toho jsem měla obrovskou radost, to je dobrý. 
To byla pro mě první dobrá zpráva. Dobrý je i vědět, že si můžeme najít ty informace. Informace 
o čemkoli, co nás zajímá. I když někdy je i těžký ty informace vyhodnotit. Někdy jsou… když se 
třeba podívám na zprávy ligy proti rakovině, tak to je trošku pro mě dost pesimistický čtení… 
Každej den tam najdu zajímavý věci, každej den. To je… internet je výborná věc 

Co posledního pozitivního se vám na internetu přihodilo?
… Co posledního pozitivního?

Hm. Jestli si vzpomenete…

… Já si myslim, že je bezvadný, že můžeme spolu tak rychle komunikovat. Protože dřív, když se 
psaly dopisy a než to tam došlo a než to došlo zpátky, tak to bylo těžký, že jo. Teď, ať už rozdám 
úkoly jako vedoucí, tak čekám, že druhej den budu mít odpověď, nebo přes den. Na internetu mě 
výborného potkává i to, že je dcera v Mexiku, takže s ní můžu komunikovat, což když dřív 
nějaký babiččiny kamarádky měly děti v Americe, tak jim napsaly jednou za měsíc dopis, ten 
tam šel 14 dní, pak čekaly měsíc, jestli jim odpovědí. No to je neuvěřitelný, co teďka je. Internet 
je podle mě neuvěřitelná věc. Já jsem klidnější, když ty informace mám. jako najdete tam, jak 
máte kam cestovat, co máte vyřídit, mám tam uložených spoustu věcí, co prostě potřebuju, i jako 
nemocná, i jako zdravá.

Vidíte nějaká negativa v tom internetu?

No, moc hodin na tom čas lidi stráví, dcera říká: já si neumim představit, jak jste žili bez 
internetu. Myslim si, že až moc hodin. Ono je to zajímavý, ty zprávy hledat na internetu je 
strašně zajímavý, ale někdy je lepší jít ven a nevědět je. Protože první, co jsem udělala, když 
jsem byla nemocná, tak jsem se přestala dívat na zprávy. Na zprávy, obyčejný zprávy. Protože 
můžete ve zprávách najít něco pozitivního? Tam jsou zprávy negativní, 90 %, pak neutrální, to 
jsou ty o počasí a potom těch dobrejch, jestli je tam procento nebo pět, takže to vám nedodá sílu. 
Ty negativní myšlenky spíš tu energii berou. Takže já když jsem byla nemocná a zrovna mi 
nebylo nejhůř a mohla jsem třeba jít na zahrádku, tak jsem od sedmi do osmi zalívala zahradu 
hadicí, protože jsem nemohla tahat vodu. Ale byla jsem jinde. Byla jsem jinde, rozhodně ne na 



těch zprávách. Takže lidé by si tam měli hledat ty pozitivní zprávy, ale na tom internetu je 
spousta negativních zpráv a zabývat, zaměstnávat mysl negativními zprávami a těch je tam… 
Tam jsou informativní věci, ale když otevřu třeba seznam, tak co tam je: hoří…, zavraždil…, 
udělal…, umřel… Špatně, nikde tam není, uzdravil se,  svítí sluníčko a všechno je v pohodě. 
To tam není. Takže to mě trošku… Ale tomu nezabráním, že jo. Já nevim. Ale to je i v 
časopisech, že říkají, prostě první zpráva je absolutně negativní nadpis, když si ten článek 
přečtete, tak to není ani tak strašně negativní. A oni říkají, že to je důležitý, aby to lidi kupovali. 
Jsme tak špatný? Nevim. Jako já bych byla radši, kdyby tam byla pozitivní zpráva. Novináři mi 
říkají, že to pozitivní neláká. A trošku mi tohleto vadí, protože tam je hodně i na první pohled… 
vevnitř v tom internetu, tak je i hodně pozitivních zpráv. Ale na první pohled když si to tam 
otevřete nějakej prohlížeč, tak tam bejvaj ty negativní zprávy.
Prostě to na první pohled vypadá jako když je to důležitý, ale to není. Tadyhle kolegyně mi říká: 
četla jsi, že… a teďka tam něco říká. Já říkám: ne. Ona říká: vždyť je to hnedka na první stránce, 
já říkám: ne, já na to nekoukám. Já jdu do seznamu a najdu si svoji práci, kterou tam chci ten den 
vyřešit. Pro stomiky, pro klub, nebo pro nějaký jiný sdružení, pro Karinu, pro… spolupracuju s 
jinýma sdruženíma. Ale nehledám tam, prostě nečtu si ty hrůzy, který posvětě choděj. Choděj i 
hezký věci, třeba vy 

 Děkuju. Je něco, co se vám v životě s tou nemocí, nebo s tou stomií nedostávalo a osudy.cz, 
nebo podobné stránky to napravily?

No mě se nedostávalo informací o stomicích a to jsem tam našla, to jsem tam našla hned na 
začátku a myslim si, že i osudy.cz jsou moc zajímavý jako docela se tam ráda dívám, protože pan 
Administrátor tam dává i zprávy, co jsou pro všechny, třeba lidi se zdravotním postižením 
důležitý. Zprávy ze sociální oblasti, prostě takový informace, který potřebujou vědět všichni. 
Třeba že je rádce pacientů, nebo že jsou nějaký školení pro neziskovky, takový všelijaký věci, 
který se tam můžu dozvědět a který se tam dozvím snadno. Nemusim se moc přehrabovat v tom 
internetu a můžu si to zkouknout, kouknu si, co by mě tak mohlo zajímat a najdu tam věci, co mě 
zajímaj. Takže… Jako ty vlastní osudy těch lidí čtu teď málo, můj čas je limitovaný.

Co podle vás nemůže internet a komunikace na internetu nabídnout ve srovnání s tím osobním 
kontaktem?

Osobní kontakt dá určit víc síly a energie a povzbuzení, ale to je jako… chytnout za ruku po 
internetu nemůžete a někdy je to dost dobře, když jdou lidi třeba na tom dost bídně, tak jim 
možná jenom stačí, když vědí, že jste s nima, v jedný místnosti, že jste s nima. A to internet 
neumí. Nicméně daří se mi pomáhat po internetu lidem, se kterýma nemůžu být v jedný místnosti 
a nemůžu jezdit často do K. nebo někam. Takže vím, že jsem pomohla lidem různejm z dálky, i 
po tom internetu. I když jsem nemohla být fyzicky přítomná. Ale mám dost lidí, který navštěvuju 
a myslim, že ten fyzickej kontakt, to setkání je prostě nezastupitelný. 

Je něco, co byste ně těch stránkách uvítala dalšího? Tam jsou ty příběhy, to diskusní forum, 
poradna té paní doktorky…

No, my jsme se sešli a diskutovali jsme o tom, už potřetí jsme se sešly, jako ty organizace 
spolupracující. A myslim si, že jsme se dohodli, že tam to zaznělo víckrát, že bysme tam chtěli 
mít informace o akcích, které jednotlivá sdružení pořádají. Na který můžou přijít i ostatní lidi. 
Někdy jsou takový akce, třeba světový dny stomiků, ač se o tom málo ví, jednou za tři roky si je 
pořádáme. Myslim si, že zrovna osudy jsou dobrý místo, kde to prezentovat. Nebo 
mammahelpky tam navrhovaly nějaký termíny něčeho. Nemyslim, že je musíme zvát všechny 
lidi na všechny akce, který jsou. Ale jsou věci, o kterých by mohli ostatní vědět. Takže to mi tam 
trošku chybělo a pan Administrátor řekl, že to doplní, že se mu zdálo, že to zaznělo z víc stran. 



Aby došlo k tomu osobnímu setkání…

Ano, aby se mohli potkat, kdyby je to zaujala taková… I když ty lidi jsou zdaleka… My jsme 
třeba teďka měli setkání mezi stomikama a kolegyně tam pozvala někoho z Ch. Ten pán byl s 
náma rád. My si to jako organizujeme po svý stránce, ale některý akce jsou třeba většího rázu, že 
by mohli přijít… že by nás mohli potkat i jiný lidi. Já chodim občas na různý akce, třeba P. 
pořádá „žiju stejně jako ty“, nebo na veletrh neziskových organizací. Tam se taky přihlašujeme 
po internetu, takže to nám taky pomáhá. Že tam všechno pošlu po internetu, nemusim nikam 
chodit, nic posílat. Takže to jsou dobrý věci, že i ten internet pomáhá urychlit tu komunikaci a 
zlevnit nám ji. Takže já tam potkám třeba lidi, který měli někoho v rodině dávno se stomií a třeba 
se bojej rakoviny, ptají se mě, co mají dělat… Co mají dělat, musí se nechat sledovat a hlavně se 
nebát a pečovat o sebe. Ale myslim si, že leckdo by chtěl… i když třeba stomii nemá, ale by ho 
zajímalo, jak se s tím žije. Že by mohli přijít se podívat na nás… na nás, no nejsme cirkus ani 
opice, ale že by mohli jít s náma na něco a vidět, že to není tak hrozný, jak to v tom povědomí 
lidí je. Že ani lidi třeba s rakovinou těch… no prostě s různýma rakovinovýma onemocněníma, 
že to přežijou. Protože někdy je v tý rodině problém, oni mají už strach napřed. Furt jim to jako 
vrtá v hlavě. Mě ty střeva a ta stomie opravdu… vždycky potkám lidi, který se prostě vracej k 
tomu našemu stánku, choděj znova a pořád choděj, a chtějí ty informace dopodrobna a zase je 
něco napadne a za půl hodiny se zase vrátěj. Takže ty by mohli třeba přijít na nějaký takový akce 
pro všechny. Myslim si, že to bude dobrý, když se to tam udělá. Myslim si, že pan Administrátor 
to vzal za dobrej konec, že je to dobře, že osudy jsou. 

Hm… Zkuste si představit, v čem by byl váš život jiný, kdyby nebylo stránek, jako jsou osudy.cz?

… No kdyby nebyly osudy, zoja,  mammahelp, kdybych neměla stránky, tak opravdu ty 
informace se špatně hledají, hůř hledají. Těm potřebným to teď je ulehčený, ty informace můžou 
získat víc, můžou se dřív třeba uklidnit, nemít takový starosti moc, můžou si navzájem pomáhat. 
Protože někdy si myslim, že když jste doma zavřená a jako že když jste nemocná, tak jste doma 
zavřená, ta léčba vám nedovolí nějakej zvláštní pohyb a ty lidi si to tam najdou a komunikujou 
spolu, tak jim to i zabere čas a myslim si, že nemají tolik černých myšlenek, jako kdyby se  s tím 
probírali sami. Tak jako když jenom budu přemýšlet, jaká jsem já chudinka, tak to není ono. Ale 
pozvat, že nejsem sama, poznat, že prostě. Bohužel se říká, že každej třetí člověk se setká s 
onkologickým onemocněním, mě to přijde neuvěřitelný číslo. Kdyby to bylo aspoň sedmej, ale 
říká se třetí teď, takže jako uvědomit si, že nejsem sám, že už je to spousta lidí, který to mělo, 
nebo budou mít a že to taky přežili. Protože když pak jako mluvíte o problému, tak se dozvíte: 
tady ten měl něco a tady ten měl něco a tady manžel… Tak je to dobrý, protože ty lidi vědí, že 
jakoby… taková chřipka je trošku lepší než tohle, ale v podstatě se to dá přežít. Aspoň čím dál 
větší procento lidí to přežije. 

Napadají Vás nějaké zápory stránek jako jsou osudy.cz?

… Někdy se trošku bojím, to už jsem říkala, že ty diagnózy tam probírají. Někdo by to mohl vzít 
jakože… lidi, když jsou nemocný, tak si berou dost věcí osobně. A aby si neřekli, mě špatně 
léčej, nebo já jsem šel do špatný nemocnice. Prostě uvědomit si, že každej jsme jinej a každá 
nemoc, ten problém je jinej a že se to tak nedá posuzovat. Možná o tom něco napíšu na ty osudy, 
teď jste mě motivovala, protože je to strašně důležitý si to uvědomit a to tam není zatím.

Tak napište 

 Napíšu, napíšu. To je dobře, protože mě všechno nenapadne, tak já jsem ráda…

No, to já jsem taky ráda 



O tom už jsme mluvili, o srovnání internetu a komunikace tváří v tvář. To jsme vlastně  už říkaly -
klady, zápory. Kdybyste si měla vybrat, kterou z komunikací byste zvolila?Kdybyste měla 
možnost se s těmi ostatními pacienty možnost se scházet, jednou za týden, jednou za měsíc, jako 
svépomocná skupina, což vlastně děláte…

Já když jsem začla chodit k nám do klubu, když jsem to našla v tom roce 2003 někdy před 
Vánocemi, asi jsem tam byla poprvé. Tak se ta skupina scházela čtyřikrát do roka a vůbec neměli 
žádný malý srazy. Takže už ani ne za rok jsem navrhla tomu vedení, že budu každý měsíc 
organizovat malý akce, vycházky po P., posezení v kavárně pro ty co nemůžou chodit. A každej 
měsíc jsem se scházela s lidma. Někdy jich přišlo šest, někdy 20, prostě jsem nevěděla a strašně 
se to stalo oblíbeným. Takže teďka už to organizujou dvě jiný paní a máme dvě akce za měsíc a 
kdybych to vedla já… tak nemůžu být furt všude. Když to vedu jenom já sama, když něco 
vymyslíte, tak je to těžký. Manžel chtěl na dovolenou a já jsem řekla: ne ne ne, až v šest hodiny, 
já mám ještě schůzku. Protože jsem to obyčejně dělala v pátek, kdy jsem měla kratší pracovní 
dobu, tak trošku jsem s tím měla problémy, ale bylo to výborný, prostě popovídat si, ať už o 
čemkoli, jít na výlet, zahrát si petanque, nebo něco jsme dělali takový malý akce. Takže to se 
velmi osvědčilo, to já můžu doporučit. 
Jenomže jsou lidi, který nemůžou přijít, ať už se zdravotních důvodů, nebo proto, že to nemají 
blízko. Takže ten internet je pro ně zase neuvěřitelně dobrá věc. Ať už o tom napíšeme, o tý akci 
na těch stránkách, a oni se tam podívají, co se děje, nebo si chtějí popovídat o něčem 
konkrétnějším. Takže já si myslim, že je dobře, že je oboje. Protože ten internet je teď v 
současný době úžasnej, já bych ho rozhodně nerušila, v žádným případě. Prostě, když vám to 
vyjde, nebo… ty lidi, ty nemůžou někdy přijít, ať už je jim špatně, nebo musejí být v práci, nebo 
já nevim co, tak potom se rádi informujou. I ty naši členové se rádi informujou po internetu. Já 
myslim, že takhle, když se sejdou lidi, když ta skupina se sejde, tak je to jako zábavnější. Je to 
takový milejší, vítají se a prostě se viděj. To na tom internetu se tak jako nezaradujete. I když 
třeba řeknete: jsem ráda, že ses ozvala, tak ta radost z toho nečiší. Ale když vidim, jak se rádi 
potkají… Teď jsme byli na dračích lodích v neděli, pak jsme šli na asi osmikilometrovou 
vycházku, bylo to úžasný.  Někteří museli odjet, že by to nezvládli a asi osm nás šlo dál. Prostě je 
to něco úplně jiného, než jenom si psát. Ale ten internet je úžasnej, protože ne všichni můžou 
přijít.

Navštívila jste psychologa, když jste onemocněla, nebo přemýšlela jste o tom?

Nenavštívila jsem, já jsem měla tu kamarádku, který už dvakrát tu rakovinu zvládla a ta mi 
strašně pomohla. Já jsem měla opravdu tak asi 14 dní strašnej strach, strašnej strach. Ale můj 
manžel to vzal taky za správnej konec, protože on je takovej racionální. Já si myslim, utěšovat 
lidi s tím, že to bude dobrý, to je absolutně špatný. Protože to není pravda. Stane se jen to, co se 
má stát. Takže jsem nenavštívila psychologa, není to až tak běžný. Ale jak jsem říkala, teďka 
jsem chodila na ty supervize a ta paní je psychiatr a myslim, že to je moc dobře. Teď jsem to 
zavedla i v klubu, teď s námi byla a pojede s námi znovu na rekondici, protože ten odborném 
pohled je dobrej. Jako myslim si, že teď už je to trošku lepší ten pohled na psychology a 
psychiatry, ale ještě v tom roce 2002 to nebylo až tak jako běžný. Nikdo mi ho ani nenabíd… To 
není pravda… V nemocnici za mnou přišla nějaká psycholožka, když jsem ležela po operaci a 
dosáhla toho, že mě rozbrečela. Tak jsem z toho neměla dobrej pocit. Jako to, co ona mi říkala, 
mě vůbec nepotěšilo, nebo neuklidnilo, nebo neudělalo mi to dobře. Kdežto když jsem mluvila s 
tou mojí kamarádkou, která už i při ozařování, i do nemocnice za mnou chodila, tak tu vlastní 
zkušenost, kterou měla, kterou si prožila. Ta mě to uměla daleko lepší vysvětlit, nebo… prostě 
kdykoli byla se mnou, kdykoli jsem potřebovala. Takže to byl můj psycholog.

Co byste řekla o podpoře, kterou vandal váš doktor, lékaři?

Psychická podpora?



I tak, i ty informace, a tak…

Jako ten pan doktor, co mi říkal, že budu mít vývod a že mám rakovinu, tak ten mi to říkal velmi 
šetrně, neporazilo mě to. Ten doktor, co mě chtěl operovat mi řekl, že se s tím dá pět let žít. 
Ukázal mi pomůcky, všechno mi vysvětlil, furt to bylo dobrý a pak mi řekl, že se s tím dá i pět 
let žít. A to mě teda dojal. A onkolog mi řekl, že by mi to přál, ale že dva roky jsou kritický, tak 
to mě taky moc nepomohl. I když možná mě pomoh, protože jsem opravdu po těch 14 dnech, 
kdy jsem to trošku překousala, mobilizovala všechny síly, abych mu dokázala, že nemá pravdu. 
Takže jako po odborný stránce, po tom, jak mě hezky vyoperoval, jak mám umístěnou stomii, jak 
na mě dohlížejí, tak proti tomu nemám nejmenší výtku. Ale to že berou lidi jako diagnózu a ne 
jako člověka, tak to je pravda. A to je strašná věc, protože já jsem diagnóza, on mě ji sdělí, 
vysvětlí a jdete domů. Ale to… My se ani neumíme zeptat, my v podstatě ani nevíme, co nám 
jako sdělujou, jako pacienti. Prostě ten strach a hrůza, já nevim… My jsme měli s psycholožkou, 
jak jsme měli teďka před rokem takovou dvoudenní akci a tam jsme si právě povídali o sdělování 
diagnózy. A bylo nás tam 15 a 4 byli spokojený s tím, jak jím byla sdělená diagnóza. Takže 
obyčejně to byly jenom ty diagnózy a tak se jim to sdělilo…
Docela mě baví Gaudia proti rakovině, která spolupracuje s nemocnicí na S. a jsou třeba, když to 
ten člověk chce, že je psycholog u sdělení diagnózy. A pak to s tím pacientem, když chce, 
probere a trošku ho uklidní. Trošku mu to vysvětlí. Protože myslim si, to sdělování diagnózy je 
obrovskej problém. Honem se zklidnit a začít se chtít léčit. Protože, když mi pan doktor onkolog 
řekne, že by mi přál, abych prostě přežila dva roky, ale že to teda je kritický, že si to tak úplně 
nemyslí a vy víte, že vám při léčbě bude rok špatně, jako když vás budou ozařovat, operovat a 
chemoterapie, chcete to? Chcete se nechat mučit? Když možná ty dva roky nepřežijete. Jako 
těžký, no… Tak jsem opravdu pracovala na tom, abych mu ukázala, že se mýlil… Ale nevim, je 
každej tak silnej, má každej tu podporu tý kamarádky, která prožila dvakrát rakovinu? Má to 
každej? Jako když to pak vzdá, tak možná i ta čárka v tý statistice bude…

Jak na tom nyní zdravotně jste?

Přiměřeně možnostem. Samozřejmě nějaký pozůstatky léčby jsou, ale prostě žiju, je to dobrý. 
Můžu jako…. Já říkám: dělám to, co chci a chci, co můžu. Takže je to skvělý…

Co pro vás bylo nejtěžší v tý nemoci, v jednotlivých fázích…

No… Když mě pam doktor řekl, že opravdu mám rakovinu, tak jsem ráda nebyla, protože se 
říká, že se nemá kouřit, že se nemá pít alkohol, že se nemá jíst uzený, že se má sportovat… To 
všechno jsem dělala, hrála jsem závodně košíkovou, jedli jsme strašně moc zeleniny, jenom 
černej chleba, prostě mě to překvapilo, v rodině to nemáme, takže to mě přišlo jako 
nespravedlnost. Takže takový to první, proč zrovna já, to tam bylo, takže naštěstí jsem si brzy 
uvědomila: proč ne já. Takže takový to… to bylo těžký. 
Pak další těžká věc byla, když mi ten pan onkolog řekl, že kdoví jestli dva roky, to mě trvalo 
trošku dýl, než jsem se s tím vyrovnala. 
Ozařování jsem zvládla docela dobře, to jsem chodila i do práce, problémy nějaký byly v druhý 
půlce, to už… kolegyně na to občas vzpomíná jako, co bylo, ale já už jsem to naštěstí zapomněla. 
Po operaci mě bylo dost špatně, tři měsíce, opravdu. Byla jsem velmi slabá, zhubla jsem dvacet 
kilo, to nebylo snadný období. Ale jako i rodina a kamarádky mě pomáhaly. 
A chemoterapie, ta se docela dala zvládnout. A měla jsem obrovský štěstí, že jsem se mohla 
vrátit do práce, že na mě počkali a že ke mně byli strašně shovívaví. Protože vrátit se mezi dobrý 
kolegy je neuvěřitelná podpora. A že mě rodina pomáhala a prostě já když jsem začla chodit do 
práce, tak jsem bydlela deset minut od práce, tak to moc dlouho netrvalo, pak jsem teda byla v 
práci, v poledne jsem si místo oběda půl hodiny lehla na zem a naučila jsem se takový 
odpočívání, abych si rychle odpočala. Někdy třeba deset minut jenom. Pak jsem šla domů, v půl 



pátý jsem ležela v posteli asi tak hodinu a pak jsem asi do osmi fungovala a šla jsem spát. Takže 
jsem toho doma skoro nic nestihla. Ale to, že můžu chodit do práce, to mi dělalo moc dobře, 
protože doma se starat o to, že to ještě není akorát, to není dobře. Nejdůležitější je si udělat 
pořádek v tý hlavě, nebrat to tak vážně, jak to na první pohled vypadá. 

S těma věcma, které jste teď jmenovala, vám pomohli ti vaši nejbližší a kamarádky, hrál v tom 
nějakou roli internet?

Jak říkám, já jsem ho neměla. Já jsem ho měla až na podzim 2003 a to už jsem byla zase v práci, 
takže určitě bych, i děti by tam hledaly, ale my jsme ten internet  neměli ještě. Takže mi to 
nemohlo pomoct. 

Co byste poradila někomu s podobným problémem?

No, já bych si myslela, ať si promluví s někým z klubu, ať si promluví s vyškoleným 
odborníkem, ať si najde internet… myslim, že to promluvit nebo i napsat a nějaký informace 
získat… Často jim pomůže třeba i nahlídnout, protože mi tam máme třeba i fotky, co se dělá. Ale 
jako když, myslim si, že když vidí ty lidi na těch fotkách, že vypadají opravdu normálně, takže to 
může lidem pomoct. Myslim si, že jo. Buď ať si najdou kontakt a promluví si, nebo aspoň… 
když mají obavy, ať se ptají. Já si myslim, že by se měli nebát lidi ptát. Nejenom lékařů, sester, 
nebo jako… prostě my máme právo se ptát a my se často neptáme, nebo se neumíme zeptat. Od 
dubna je tady knížka Rádce pacientů, má být k dostání ve všech nemocnicích, u obvodních 
lékařů. Tam je seznam zaprvé pacientských organizací a je tam několikrát napsaný, vydalo to 
ministerstvo zdravotnictví, že práce pacientských organizací je neprávem opomíjená. A to si teda 
myslim. Protože lékaři nás často neberou, nebo aspoň nebrali vážně, přitom my pomáháme 
ulehčit i sestrám i jim práci, protože těm lidem dáme informace a jen klidnej pacient přijímá tu 
léčbu dobře a lepší se léčí. Takže rozhodně pomáháme. Takže já jsem byla i na křtu tý knihy a 
pak jsem o tom napsala i na onkomaják, aby pacienti věděli, že takováhle publikace je a aby si ji 
našli. Protože jsou tam normální rady pro každého, jak má být připravený když jde k lékaři, vědět 
jaký bere léky nebo si je radši napsat, protože ty starší lidi přijdou a nevědí nic. Kdo si to má 
pamatovat takový složitý názvy. Ale jsou tam i věci, který vás zrovna nenapadnou na první 
pohled. Ukazovala jsem jí doktorovi, takovýmu třicetiletému, a on říkal, že ty informace jsou 
dobrý…

Tak to potěší 
Co byste chtěla vzkázat administrátorovi stránek?

Ať je dlouho zdravej, ať mu vydrží elán, že s ním budu ráda spolupracovat 

Chtěla byste něco doplnit k rozhovoru?

Ani ne, jestli vám to stačí, mě to taky stačí 

Mě to taky stačí  Tak děkuju.

Petr

věk: 63
stav: ženatý, 2 děti
vzdělání: vysokoškolské
pracuje na částečný úvazek na úřadě, v minulosti podnikatel



bydliště: Praha

4.8.2010 11:30
S panem Petrem jsem se setkali v restauraci. Hned na první pohled mě překvapilo, jak moc je 
osobní a přátelský, protože z písemné komunikace jsem takový dojem neměla. Pan Petr je 
vysoký, štíhlý muž, trochu napadá na nohu důsledkem dětské mozkové obrny. Co se oblečení 
týče, přišel oblečen v košili s krátkým rukávem a v džínách. Působil na mě dojmem extroverta, 
který je zvyklý jednat s lidmi, seznamovat se. Nedělalo mu problém mluvit o tématu nemoci.
Rozhovor trval přibližně 75 minut, byl tedy o něco delší, než obvykle. Plynul v klidu. Zpočátku 
se pan Petr zeširoka rozpovídal na téma českého zdravotnictví, se kterým není spokojen, 
především s nedokonalostmi v celém systému a s nerovným postavením pacienta a lékaře. Pak už 
na otázky vstřícně odpovídal, i když se k tomuto tématu několikrát vrátil. 
Pan Petr je v současné době v remisi, užívá vždy určitou dobu léky,  které mu udržují zdravotní 
stav. Prodělal léčbu cytostatiky, operaci, radioterapii odmítl. Jeho léčba začala až v celkem 
pokročilém stádiu onemocnění.

Takže vlastně, ten rozhovor je o tom, jak vám pomáhal internet vzhledem k vaší nemoci.
První otázka, když jste se setkal s vaší diagnózou, co všechno, nebo kdo všechno vám pomohl?

No tak, když jsem se s tím setkal, když to oznámili, což v mým případě je rakovina prostaty, tak 
jsem absolvoval různý vyšetření, až mi bylo řečeno, že operace je vlastně naprosto nutná a i když 
teoreticky jsem ji mohl odmítnou, jako každý občan může všechny ty zásahy lékařský odmítnout, 
no tak jsem to absolvoval, pak jsem byl na klinice na operaci, apk na rekonvalescenci. No a když 
mám tedy sdělit, kdo všechno mi pomohl, tak to byla vlastně rodina. Tedy především manželka, 
jaksi řekněme nepřímo děti, který už mám dospělý a už jsou mimo domov a potom manželčiny 
rodiče, kde jsem trávil ty čtyři týdny po tom, co jsem se vrátil z nemocnice…

Hrál tam nějakou roli ten internet už takhle od začátku?

No, já bych řekl, že v těch prvních letech nějakou zásadní roli nehrál. Já musim přiznat, že 
nejsem žádnej internetovej fajnšmekr ani závislák, já ho používám na zcela nezbytně nutné 
účely. A pokud mám říct, jaký měl internet v tomto směru význam, tak musim říct, že postupně 
řekněme v těch třech, čtyřech letech má pro mě vlastně informační význam, že si tam můžu 
sehnat informace, o té diagnóze o způsobu léčby, nebo jsou tam potom osudy těch lidí.  A dal 
jsem se dohromady s tím členem toho sdružení.

Takže vy jste členem?

No, já jsem vlastně jako spoluzakladatel, jeden z těch prvních, ono tam těch lidí moc není. A tam 
jako jsem se přes tohleto sdružení, tudíž přes internet seznámil s těma lidma, který mají 
podobnou diagnózu. Kterých je, jak teď se dočítám, že to potká každýho třetího občana, což je 
něco děsivého. V tomhle směru. Takže to je tak jako hlavní význam, takže samozřejmě ta pomoc, 
ta tolerance rodiny, než si zvyknou, když něco přijde takovýho, tak je to nejdřív šok, zděšení pro 
příbuzný. A pak když to takhle jde, tak se vším se dá žít, jak se říká. Musí si to člověk srovnat 
sám a musí mít nějaké zázemí a musí udělat nějaká opatření, třeba já jsem v práci zásadně jsem 
byl exponovanej hospodářskej pracovník a tak jsem firmu předal synovi a takový věci, který 
prostě mě doporučili, abych prostě v tomto směru, co bylo možný, to jsem učinil. A tak jako 
bych řekl šetřím se a spím a jím rozumně a tak. Dcera je vegetariánka, takže to máme taky občas 
tohleto. Takže je to takovej komplex jako, člověk musí na sobě něco dělat, nesmí se zhroutit, i 
když jsou takový chvíle, když jste někde sám delší dobu, tak vám to leze na mozek a nespíte, pak 
se vzbudíte v noci a přemýšlíte a tak…



A jak je to nyní dlouho od tý vaší diagnózy?

Pět let. Pět let. Od operace, pět a čtvrt roku od té doby, co se na to přišlo a přes biopsii a přes ty 
kontrolní testy. Přesně tenhle měsíc to bylo pět let. To se říká, to je takový první, když tohle 
člověk přežije, tak vždycky jeden z několika a několik z několika přežije, tak těch pět let už je 
nejlepší a pak už dalších pět let. Nevim, kterejch pět let má být posledních… 

Takže to nejhorší už máte za sebou…

No tak to nejhorší mám za sebou z hlediska těch zákroků, protože já jsem byl ještě ma operaci 
žlučníku a takový a jako to nejhorší z toho hlediska nájezdu na tu nemoc. Teď už taky pracuju 
podstatně míň a už beru starobní důchod a tak. Jak už se člověk kterýmu je přes padesát začne 
těšit, tak potom už čeká na ty léta, má už nějakej režim a… Těch pět je takový pěkný výročí v 
tomto směru  Relativně z hlediska času…

Jak jsme se bavili o tom internetu, jakých  možností komunikace využíváte? Jako e-mail…

No to jo.

Chatování?

Nechatuju, nechatuju. Já e-maily, nebo ty informační zprávy na těch…

Ty diskuzní fora?

No, tak si to tam někdy přečtu, pokud vy v té práci máte dát tu roli tomu internetu, já kromě té 
informační situace, nebo komunikační, vlastně mailové, tak v podstatě nic dalšího není. Jako 
můžu si sehnat… Já mám taky v příbuzenstvu některý lidi ze zdravotnictví gramotný, švagr je 
lékař, švagrová je zdravotní sestra, manželka je zdravotní laborantka, takže já si některé ty 
informace můžu sehnat přiměřeně jako z praktického hlediska, nebo když potřebuju něco 
posoudit. Samozřejmě mám  nějaký doktory na imunologii a takový, takže vlastně tady to je 
jenom bych řekl obecně, že s touhle diagnózou je bohužel lidí hodně s různýma typama a člověk 
když něco o tom ví a něco pro to dělá, tak jako ta možnost existence je tady dost značná. Hlavně 
v tom hraje roli čas, když přijdete někdy úplně pozdě… Já jsem nepřišel úplně včas, už byla ta 
situace jaksi dost vážná, protože už jako, mi to vysvětlovali, co už jako se tam stalo. Nebyla to 
běžná operace, jako když to je zapouzdřený, kdy se to odoperuje a jsou teda bez následků, že jo. 
To nebyl můj případ, protože já už jsem to měl i v lymfatických uzlinách. Bohužel dál než ten 
první stupeň. A to už člověk zase by se musel vrátit na počátek, když chodíte na ty různý 
prohlídky preventivní, že by lékař mohl říct chlapům po padesátce, vemte si tady, udělejte si test 
na prostatu. A to ti lékaři bohužel teď nedělají. Tam je to veliká smůla. Pokud si pacient, já jsem 
si taky na to všechno začal sám, proto jsem tady. za pár korun jsem si koupil ty sluníčka a takový 
a tam jsem se dozvěděl, že bych mohl si udělat tenhle test a tak jsem šel sám, ještě se doktor diví, 
že se sám o to hlásím a potom najednou zjistí, že je pozdě a jako v mým případě, ty nádory 
rostou různě rychle a jsou různého typu, tak já jsem potom byl na konzultacích v lize proti 
rakovině, to ještě před operací a tak jsem mohl mluvit přímo s tím panem profesorem S., to je
kapacita obrovská a ten mi jako taky všechno vysvětlil, ty možnosti, rizika a ten mi řekl, že v 
mým případě to neroste agresivně rychle a už je to tam léta. Takže já jsem vlastně mohl buď 
svou vlastní píli, nebo díky lékařům a objevit to před mnoha lety a byl by to zákrok běžný. 
Kdežto já jsem na to šel a věděl, jsem, že riskuju vlastně téměř už život, protože já jsem vlastně 
musel podepsat všechno, že mi vezmou všechno, co najdou a že neručej za nic a že… Takže to 
když čtete, co budete… To vám nepřeju takový počteníčko… 

Takže ta prevence je podle vás špatná?



No, já musim říct, že obecně… Lidi se mají starat o své zdraví, to je jejich věc, ale když v rámci 
třeba závodu, kde lidi chodí k lékaři, tak má ten lékař třeba říct, já vám tady jednou za rok vezmu 
krev, vezmu vám testy, nebo máte něco v rodině… Si myslim, že hodně mohou v tom lékaři 
udělat prevenci a potom nemusí být ty obrovský náklady na tu léčbu, protože to je nesrovnatelný. 
Protože když já… To jsou takový nemoci, prostata, s tím má problém každej druhej chlap po 
padesátce nějaký, buď jako se to léčí medicinálně nebo takový a ta zákeřnost je v tom, že to není 
nic bolestivého. A když to řeknu svým spolužákům jsem to říkal o oni se mi divili, proč by 
chodili na prostatickou kontrolu, když jim nic není. To já říkám, já jsem taky nic necítil a 
podívejte se, kde jsem. Takže lidi obecně…Podobně u žen rakovina prsu. Pozdě je to mnohem 
vážnější. Takže tahle diagnóza není tragická, ale ten můj vývoj byl už bohužel ne v tom raném 
stádiu.

Co vás jako první napadne, když se řekne osudy.cz?

No tak, já jsem spoluzakladatel těch osudů, je to díky teda panu inženýrovi a je to sdružení, který 
sdružuje ty lidi s tímhle osudem a je to taková skupina bych řekl jaksi dobrejch lidí, která si 
vyměňuje názory a jako rozhodně to těm lidem pomáhá. Většinou mají ti lidé čas, protože mnozí 
z nich jsou na invalidních důchodech, tak to mají jako takovou svoji náplň osobní a podpůrnou a 
rozhodně to pomůže. Já se na to nějak enormně nevážu, protože já mám ještě svý aktivity 
pracovní a jiný a šach hraju a takhle, takže já to beru jako jednu z takových dobrých věcí, protože 
tam poznáte lidi a mají takovej jako jinej přístup, vztah k tomu životu. Já vždycky říkám, my co 
jsme my, my jsme takový mimozemšťané, tak na vás na pozemšťany se koukáme jinak, protože 
máme jiný hodnoty v životě, trošku, už se nemusíme rozčilovat nad blbostmi, protože už víme, 
že někde jsme už… Létáme někde jinde malinko. Tak tam jsou tyhle lidi tohohle charakteru a vy 
když přijdete do týhle skupiny a víte, že vlastně jste spojení tady a tohle je něco jiného, než když 
jdete někam, kde o tom člověku nevíte tu spojující… ten spojující prvek. 

Jak jste se dozvěděl o těch stránkách?

No tak já jsem se o tom dozvěděl teda přes internet, to je jasné.  A teď ten úplně prvotní 
okamžik… Myslím, že mě tam pomohla manželka, která občas brouzdala a jako vždycky mě 
řekla, támhle je něco, nebo támhle si to přečti. Já o tom vim, že mi Administrátor řekl, že to 
zakládá a já jsem se tam přihlásil jako jeden z velmi prvních a on to ustavil jako občanský 
sdružení. Dozvěděl jsem se o tom zcela určitě přes internet, že on to už publikoval, nebo že to 
připravuje. Tak takhle.

A čím vás ty stránky oslovily?

Mě oslovily tím, jak to pěkně vypadá, jaká je tam skupina lidí a hodně musim říct, že je to v 
osobě toho Administrátora. On je takovej prostě, takovej člověk, s kterým se dobře komunikuje a 
je vidět, že to dělá rád a že jaksi je to jeho dítě. Celá ta akce, to sdružení. A ta jeho manželka, ta 
mu hodně pomáhá. Je to takovej hezkej pár, kterej má tuhletu životní cestu. Jako jsou to 
sympatičtí lidi, kdyby ti lidi… Rozumíte, když vás ten člověk nezaujme, tak proč byste někam 
chodila do nějakého spolku, kde třeba se s těma lidma nesnášíte, no tak to bych tam ani nešel. 
Samozřejmě, že tam jsou lidi trošku jiného gusta, ale on je takovej ten tmelící prvek a docela 
bych řekl, že tu svoji auru trošku přenáší na ty lidi, že ho mají rádi i ti ostatní.

Jaký byl váš impuls pro to stát se členem toho sdružení?

No, tak abych se jaksi sešel s lidma podobnejch osudů a viděl, jaký věci teda řešej. Protože 
každej  kromě tý nemoci má to sociální zázemí nebo nějaký ty problémy, starosti třeba o děti, tak 
jestli třeba něco nějak… Každej tu svoji situaci řeší trošku jinak, protože taky má jiný průběh, 



takže abych si z toho něco vzal poučného, protože nemáte kde. V nemocnici u lékaře, to nikdo se 
s vámi o ničem nebaví, to je takový „zájmový“ sdružení lidí s nějakým základním problémem, s 
kterým se musí vyrovnat a cesty toho vyrovnání jsou různý a můžete zkusit si od těch lidí vzít… 
Že jo, když každej tam řekne ten svůj osud, jak se k tomu staví. Takže takový, tam je jeden pán, 
kterej byl obdivuhodnej, byl po nějaký operaci, naprosto ho nic nezajímalo, chodil jenom na ty 
povinný lékařský prohlídky a nikdy nic nechtěl vědět, nikdy nic neřešil a vlastně se k tomu 
postavil, že operací to skončilo a že ho to víc nezajímá. To byl takovej vlastní způsob, že to 
totálně ignoruje a nezajímá ho a pracuje dál a nic, dělá jakoby nic. Tak to je taky takovej… To si 
musí někdo zvolit, že bude dělat jakoby nic. Někdo zase se o to stará, konzultuje to. To se říká, 
že je dobré být s touhle diagnózou pod kontrolou třeba imunologa, kde jako dobrej imunitní 
systém je polovina vítězství. Kdo nemá dobrej imunitní systém, tak se zhroutí dřív. Někdo zase 
ví, nebo ty lékaři to jako berou okrajově, někdo se stará o ty vývojový řady, někdo má jenom 
specialistu svýho na tu přípustnou onkologickou část. Ten problém u nás ve zdravotnictví je 
obecně, že se tady na člověka nepohlíží jako na celistvou bytost, to je tragédie vůbec českého i 
evropského zdravotnictví. Protože jiné medicíny, například čínská praví, že všechno souvisí se 
vším a léčí něco, co by tady lékař ani neléčil. Kdežto tady u nás jdete ke specialistovi, ten vám 
vidí třeba, že, jako u mě, že mám žlučníkové kameny. Dělá mě sono, řekne mi: máte kameny ve 
žlučníku. A to vám řekne, jako že to říká on, kterej jako mi to nemusí vůbec říkat: dejte si to do 
pořádku a tím pro něj jako pacient vy končíte. Ono ho to nezajímá, tady není vůbec… Musím 
říct, že já mám lékaře, kterej mě posuzuje komplexně, ale to je naprostá výjimka. To je takový 
polovědecko výzkumný pracovník opravdu, to je naprostá… Zase na druhou stranu musím říct, 
že oni třeba mají obrovský množství pacientů a mají to jako cvičky. To tam jdete na ty odložený 
pracoviště a vidíte tam deset, dvacet lidí v řadě, on na vás má 15 minut. Jdete tam zatři měsíce, 
vy hrajete o život, on se s vámi baví deset minut a jdete pryč. Takže co, teď jste zase na 
chodníku, nebo vám taky říkají, co máte dělat a když to neděláte, tak vás ze své kartotéky 
vybodej, což je tedy úplně něco nepředstavitelného. Konkrétně já jsem byl loni, já vám nebudu 
vyprávět, kolik já platim zdravotní pojištění, když jsem dělal hospodářského pracovníka 
vrcholového s platem a odvodama na sociální a zdravotní a prostě bylo mě řečeno, že nějaký můj 
způsob léčby cytostatikama končí, to vyhodnotili, přitom ostatní urologové každý na to má jiný 
názor. Tam řeknete: vyléčíte mě? No, tak to vás nevyléčíme, je to na furt, teď to mám písemně, 
že už se toho nikdy nemůžu zbavit. „A budete dělat to, co máte.“ Teďka jako že jo, jestli to je 
dražší, nedražší, jestli to je jíný ty věci, to si můžu jenom domýšlet a půjdete na ozařování. A já 
řeknu, že se mě to nelíbí. „Tak běžte pryč.“ A vyhoděj vás, jsem na chodníku a nejste vůbec u 
urologa. Šel jsem na radiologii, aby se nezlobili, že bych to ozařování nechtěl, tam jsou vedlejší 
účinky, to mě taky řekli. A pak jdete za jiným urologem, uděláte si všechny možný testy, sona, 
CT, všechno. Všechny ty vyšetření, který byste mohla absolvovat, naštěstí se k nim dostanete, 
tomě jako nebránili a mám ty výsledky a po půl roce mi vlastně potvrdili, že ta původní léčba 
měla pokračovat a nikoliv ta, nemuselo to ozařování. A takhle vám to řeknou. Ale na to
urologické pracoviště, z kterého mě vyhodili, tam mě už nevezmou. Zas musíte shánět někoho, 
kdo vás vezme… Já neříkám, že je to úplně špatný, ani to třeba myslí i s vámi dobře, ale prostě to 
je takovej obrovském zásah do toho zdraví a života toho člověka, že prostě ta jako vůle toho 
pacienta by měla být brána v úvahu. A oni to udělali na základě toho, že se vychýlily nějaké ty 
testy a já jsem si je hned nechal za týden odebrat znovu a ty testy byly zpátky dobrý, tak jsem jim 
to říkal, že to může být laboratorní chyba a nebo nějakej jednorázovej zánět, což potvrdili, ale už 
to nevzali zpět to své rozhodnutí, že už u nich nemám co dělat. Takže já na některý pracoviště v 
P. jsem profláklej a nemůžu tam. Já samozřejmě vím, že když bude velká nouze tady, tak půjdu 
třeba někam jinak, třeba Onkologický ústav v B… To je paradox, že budu jezdit do B. Ale to je 
možná obecně, že ti lékaři o nás ještě nemají takovej. Já bych řekl, že ten souhlas s tím pacientem 
z hlediska komplexního pohledu, nebo z hlediska vůle jaksi… Není to ono, oni vlastně řeknou, 
co má být a buď to uděláte, nebo tady nemáte co dělat. Říkám, není to každý… Já respektuju, že 
to zdraví je moje a já za něj nesu odpovědnost a když ji přenesu na ty doktory a budu dělat jenom 
bezhlavě to, co mi řeknou, pak můžu mít jednou ve svědomí pocit, že jsem mohl jít něco udělat a 
riskovat. Ale to je vždycky, že se člověk musí vždycky rozhodnout, oni vám řeknou, můžete i 



nemusíte, ale tohle byste měl… Co máme dál? Já se vždycky rozpovídám, vy to ani pak nedáte 
dohromady 

Jaká jste měl očekávání od těch stránek?

No očekávání. Jako v zásadě jsem nepředpokládal, že víc než informace o osudu těch lidí a o 
způsobu jejich života a léčby případně. Obecně nemám nějaký příliš velký očekávání ani od 
tohoto sdružení, vím, že to je jedna z takovejch noch, na kterých stojí můj život, ale nějak to 
nepřeceňuju. 

A splnila se ta očekávání?

No to jo, já nemám velká očekávání a ta nevelká očekávání byla splněna.

Vy příspěvky píšete i čtete?

Ne, já nepřispívám, já jsem ještě nepřispěl. Já to čtu, no…

Jaký to pro vás je, když ty příspěvky čtete?

No tak řeknu vám teda, že nemůžu toho číst moc, protože mě to docela jako vezme. Takže 
některý ty osudy jsou docela až smutný, že já jako ten život stavím na pozitivních informacích a 
nechci ho stavět na nějakým systémovým čtení tragedií lidí. Nebo osudů smutných, jo? Já někdy 
ty, jsem tam pár těch článků četl a už jsem toho nechal, protože mi to nedělá dobře. protože vy 
těm lidem nemůžete pomoct, vidíte, jak oni bojují, je to obdivuhodný jako ta schopnost a touha, 
odhodlání, to si z toho vezmete, ale z podstaty vlastně tomu člověku nemůžete moc pomoct, tak 
je to takový dost beznadějný…

Takže čtete, ale do určité míry…

Jo jo jo. Já prostě, jak říká Karel Gott, že čte jenom pozitivní informace, nikdy nečte žádný 
nehody a neštěstí, jeho to nezajímá a na tom něco je, protože se zabývá jenom pozitivními 
informacemi. Tyhle informace jsou pozitivní jenom z podstaty, jako z části, ale obsahově jsou 
kolikrát velmi smutný. 

Jaký myslíte, že mají lidé důvody navštěvovat tyhle stránky?

No, já myslim, že jim to hodně může pomoct a zvedne jim to sebevědomí a že jim to třeba dá sílu 
s tím bojovat, to si myslím, že je to jako takový hlavní význam, že ty lidi nepodlehnou beznaději, 
že vidí, že je i spousta lidí, kteří jsou na tom podobně, neřkuli hůře. Když jsou s vámi a když vám 
neřeknou, tak vy ani nepoznáte to jako vlastně. Takže ty lidi většinou, ne že by to třeba některý 
tajili, ale moc to nezdůrazňují, protože si myslí, že jim nikdo nepomůže a dívat se na něj jako na 
nějakého nemocného, co s tím uděláte. Takže to nemluvím o lidech některých, který třeba se s 
těma lidma nechtějí stýkat nebo bojej, někomu to taky nedělá dobře, když mu řeknete, že jste 
onkologicky nemocný a nevíte, jak dlouho tady budete, tak ten člověk j třeba z toho v takové 
jako tísni, ten zdravej třeba může být. Takže já si myslím, že ty lidi vidí, že jim to naleje 
optimismus a vlastně čtou tady tolik osudů. Někdo to třeba čte víc, a pomáhá mu to ještě jako 
víc, ale já je nečtu, jako, mě vadí bych řekl, že nemůžu tomu druhýmu pomoct a čtu to, tak mi to 
nedělá moc dobře.

Jak často tak navštěvujete osudy.cz?



No, já velmi zřídka, občas si s Administrátorem nějaký mailíky vyměníme a ty články, já bych 
řekl tam pětkrát, čtyřikrát do roka, já jsem takovej menší navštěvovatel.

Takže vy vlastně jen čtete, nepřispíváte, ani ten svůj příběh jste tam nenapsal…

Ne.

Co konkrétně vám pomáhá, když čtete?

No jako bych řekl, třeba mě tam pomáhají ty úvahy o těch alternativních léčbách, ti léčitelé. Já 
musím říct, že od počátku vedle té léčby pořád mám nějakou léčbu vedlejší, konkrétně teda piju 
čaje pět let, ty mám v tašce pořád, každej den. A mám takového člověka, kterej je sice lékař, 
původem je dokonce onkolog a věnuje se tý alternativní medicíně a má s tím asi úspěchy, ale ta 
klasická medicína to moc u nás nebere. Dokonce bych řekl, že část lékařů se tomu vysmívá, nebo 
vysmívalo. Teď už to jako tolerují, berou to na vědomí, ale nějak se k tomu nehlásí, takže s 
některými lékaři zavádět tuhle diskusi je nemožný. To potom člověk odhadne, jak potom ten 
lékař… když vás lékař vyšetřuje virgulí, tak asi víte, že se s ním můžete o něčem bavit. Ale když 
vám lékař potom na nějakou takovou úvahu řekne, že vám tyhlety potravinový doplňky teda 
neuškodí, ale jestli si myslíte, že když sníte 40 kg mrkve, že budete uzdraveném, to bysme tady 
nemuseli být. No tak víte, jaký na to má názor a že se s ním nemůžete nějak bavit, abyste jako 
nějak… Takže v tý oblasti alternativní medicíny, protože těch pacientů, kteří odešli z té klasické 
medicíny je už taky dost, kteří hodně jako riskujou. Já jako znám jeden případ, to není z téhle 
onkologické branže, to jsem viděl na vlastní oči jednu osobu, která byla naprosto už na 
smrtelnémloži kvůli těžkým kovům v těle a vzbouřila se, když se seznámila s nějakým léčitelem 
a ze dne na den se na všechny ty preparáty vykašlala a viděl jsem ji za rok, to bych ji nepoznal. 
Omládla, nádherná, naprosto zdravá. Takže to byl typický případ, kde vím přesně, tu osobu 
znám, viděl jsem ji, v jakém byla stavu, viděl jsem ji asi za rok, za dva, v jakém byla stavu, když 
říkám, na tu chemii se vybodla. Poslední záchranu uvěřila tomu člověku, za kterým já jsem taky 
byl, za tím léčitelem, teď už tam nechodím, to je jiná věc… Tak v té oblasti té alternativní 
medicíny. Protože ta klasická medicína si tady moc neví rady, i když ty úspěchy jsou čím dál 
větší, hlavně, když je to včas objevený. Nevim, já musím říct, že nemám průkaznost, že by mě ta 
alternativní medicína pomohla víc, ale můžu jenom konstatovat, jsem tady po pěti letech. A 
nevim, jestli bych tady byl, kdybych tu alternativní medicínu vedle té klasické neužíval, už to 
nemám s čím srovnat a zase jenom vím, že kdybych neužíval tu klasickou, chemickou, tak bych 
tady už asi nebyl. Já vím, že prostě, že já to mám na ten test, že chodim na ty testy na PSA, tak 
vím, jak mi to PSA v těch pěti letech, protože si to celý leta schovávám, jakej to má vývoj. Čili, 
mě když ty nádorový buňky rostou, tak se to zjišťuje přes odběr krve. Takže když rostou, já 
nasadím tu chemii, jak říkám, a pak to mám do půl roku srovnaný. Ale když to mám vysazený 
třeba půl roku, tři čtvrtě roku, tak už to zase jede. A ať s tím půl roku dělám cokoli, zkoušel jsem 
různý kombinace všeho možného, tak to nikdy neuspělo. Zatím to nikdy neustálo. Teď jsem v 
tom okamžiku, kdy to neberu, ty cytostatika. Vím, že ten první odběr už se zase nepatrně pohnul. 
Takže já to mám takový… A oni ti urologové říkají: ano, tak to může být, ale jednou, dříve nebo 
později to nebude zabírat. Oni si ty potvory na to zvyknou a oni ty potvory to obejdou a jedou dál 
a už na to nebudou reagovat. Proto říkají, tak se nechte ozařovat, dokud jste v nějakým stavu 
fyzicky dobrým, protože až budu nešpatným, tak to bude ještě horší. A to je vždycky takový 
rozhodnutí, jestli když to takhle běží pět let, tak si řeknete, proč by to nemohlo běžet ještě dalších 
pět let. No a oni vám řeknou: ale asi to nedoběhne. Tak to máte… Člověk si říká, jestli ta věda 
bude trošku rychlejší než ta nemoc 
Takže na tu otázku odpovídám, mě to hlavně pomohlo v tý alternativní léčbě.

Zkuste doplnit větu: když se přihlašuji na stránky osudy.cz, je to jako když…



 Jako abych odpověděl, jaký mám pocit, když se přihlašuju. No jako, když jdu mezi svý 
přátele.

Hm… Co konkrétně na internetu vyhledáváte vzhledem ke svý nemoci? To jste říkal informace…

Jo jo jo, hlavně ty informace, jaký jsou pracoviště a jaký jsou způsoby léčby, kde jsou nějaký 
články o tom obecně, o tom způsobu léčby. 

takže hlavně o způsobu léčby. Kdybyste to měl seřadit od nejdůležitější po nejméně důležité?

No řekl bych obecně, ty informace o léčbě, o alternativní léčbě a tak…

Jo. Co vás na internetu nejvíc posílilo?

No tak ta možnost informace a komunikace, to asi každého. Jako nějaký ty další věci, co kde kdo 
u toho sedí a facebookuje hodinu denně, tak to já ne…

Jaká poslední pozitivní věc se vám na osudech stala?

Obecně?

Nebo vlastně můžeme to vzít i v tom sdružení…

No tak ve sdružení jsem se seznámil docela blízko s tím Administrátorem a s tou jeho paní. A 
jinak, já se těším z každých malých radostí každou chvíli, když jedu na nějaký procedury teda do 
lázní, já jsem ještě jinak teda nemocnej, mimo onkologie, co  mám takovou nadstavbu, já jsem 
po dětský obrně od dětství, takže já jezdím do lázní a tam se cítím dobře, když tam jezdím na ty 
procedury.

Stala se vám nějaká negativní věc na osudech?

No na těch stránkách ne, to ne, já žádný takový jako bych řekl negativa na těch stránkách vůbec 
nemám a kdyby teoreticky v životě, když jsou nějaký názorový věci, tak já jsem poměrně 
tolerantní člověk. takže samozřejmě v životě to chodí, že někdy jako se lidi nemusí, nebo 
nesnáší, že vás někdo podvede a takhle, ale na těch stránkách teda ne, na těch stránkách ne, mám 
jenom chválu na ty stránky 

Je něco, co se vám v životě s tou nemocí nedostávalo a internet o dokázal napravit?

… No, rozsah těch informací. Protože kdyby nebyl ten internet, tak asi by se člověk prokousával 
mnohem hůře. 

Co podle vás právě internet nemůže nikdy poskytnout?

No nemůže poskytnout jak bych řekl face-to-face, vás mě nemůže poskytnout, je to technika, je 
to prostě přístroj jako bych to řekl, já hraju trochu šachy, ale na to m internetu ty šachy nemám 
rád, protože já se zlobim na ten šachovej počítač, kterej je samozřejmě chytřejší než já. Zásadně 
hrachu radši šachy, když hraju s někým a vidím ho, než… Takže takhle je to i v tom internetu…

A kdybyste měl srovnat tu komunikaci face-to-face a přes internet, co má který výhody, nevýhody 
a co byste si zvolil?



No tak já bych si zvolil tu osobní, protože já jsem už takovej člověk dříve narozenej. A výhody, 
to je jasný ty výhody, když jste s někým, tak je to bezprostřednější a je to přirozenost lidská, 
komunikovat s lidma, ne se strojema. Že jo, muži rádi komunikujou s autem, ale je to věc a ten 
internet taky. Ale zase, když vás tam někdo zlobí, tak to sklapnete a jdete pryč, kdežto tady, když 
vás někdo zlobí, tak musíte manévrovat nějak s tím 

No, představte si , že byste měl možnost ještě mimo toho internetu navštěvovat svépomocnou
skupinu, kde by byli lidi podobně nemocní, třeba týdně, nebo měsíčně. Uvítal byste to?

Uvítal bych to, v určitým rozsahu bych to uvítal. Třeba jednou za měsíc ne, mě by stačilo jednou 
za dva měsíce. Někam jít, popovídat, třeba bych tam našel lidi, s kterým ase budu moct bavit 
taky o něčem jiným, než o nemoci. To nepotřebuju, abych každýmu vyprávěl svůj osud smutnej, 
nebo veselej. To jo, to jako bych já osobně uvítal trochu víc než brouzdat po internetu a dávat to 
tam, číst tam ty věci, nebo tam případně psát, ale já nejsem psavec. Píšu jenom nějaká různá 
přání, takový, nejlíp píšu přání k různým událostem k narozeninám a k sňatku. Tak na tom si 
vyhraju a to potom ty lidi jsou rádi a dojatí, protože já těch věcí nevytvořím příliš za rok. Ale to 
snad mi tam i nabízeli, že mi pošlou někoho, kdo mi to pomůže literárně zpracovat ty články do 
toho, já si ale myslím, že nejsem zase takovej nějakej extrovní případ. A bych tam říkal svůj 
názor na tu lékařskou péči, to si taky někde můžou přečíst, ale jestli se to někdy zlepší, to nevim, 
třeba jednou se k tomu  dostanu v rámci politiky… Třeba můžu jednou napsat své názory na 
zlepšení třeba způsobu pojištění nebo těch lékařů, Ono všeobecně se ví, že každej lékař, ke 
kterýmu chodíte tak má svou laboratoř na odběry krve, tak chce svý odběry. A já když někdy jdu 
k těm lékařům dvěma, tak oni ty ostatní odběry nerespektují. A to všichni vědí a to je přece o 
hrozných penězích. Takže ono se dá systémově v tomhle směru hodně ušetřit, ale to už bysme se 
dostali do nějakých úvah jaksi bych řekl… Financovat zdravotnictví je podobný….

Je něco, co byste na těch stránkách uvítal dalšího, než co tam je?

Mě to vyhovuje, já si myslím, že zatím ty stránky… Samozřejmě, kdyby ten počet lidí mohl 
nějak potom vzrůst, což… Tak by se to mohlo jako mírně specializovat podle zájmů, způsobu 
léčby, způsobu diagnózy. Ale zatím je to taková… Zase, když to bude velký, tak to bude mít 
méně ten rodinný charakter. Teď je tam těch lidí, dvacet, třicet, nebo kolik jich tam teď je. Jako 
není jich asi moc, protože je to poměrně nový sdružení, tři roky. 

Hm… Zkuste si představit, v čem by byl váš život jiný, kdybyste nemohl ten internet používat. 
Jako ve spojení s tou nemocí?

V čem by byl jiný, no… No asi bych o tom tolik nevěděl, nemohl se tomu asi tolik věnovat, ale 
jestli by to mělo nějaký dopad negativní… No pozitivní určitě ne. To nemůžu posoudit, je to 
tady, ty informace jsou, já je beru v tom přijatelně minimálním rozsahu, že jo a…

Jo jo jo. Dopisujete si s někým konkrétním? Seznámil jste se na těch stránkách s někým podobně 
nemocným?

Jestli si s někým dopisuju? Kromě s Administrátorem si nedopisuju z těch stránek s nikým. 
Možná, že některý tam jsou, že se tam mezi sebou jako píšou jako kamarádi, kamarádky, ale já 
ne.

Hm… Navštívil jste posdělení diagnózy psychologa nebo psychiatra, nebo přemýšlel jste o tom?

No, dvakrát jsem byl, já nevim jestli to byl psycholog, nebo nějakej takovej léčitel, jak léčí podle 
čínské medicíny, ale neshledal jsem v tom nic pozitivního. Takže abych řekl… Jako možná, že 
jsem přemýšlel, ale nikdy jsem nedospěl k závěru, že to považuju za nutnost.



Uvítal byste možnost, že by vám byl psycholog v té nemocnici nabídnut?

No tak to rozhodně, to já si myslím, že je to naprosto při takových operacích… Já si dokonce 
myslím, že by ten psycholog měl být v zásadě hned být doporučen pacientům, kterým doktor 
řekne, že mají rakovinu. Pak by hned měl… Pokud by tam nedokázal hned, aby u toho seděl 
psycholog, tak by měl hned říct: podívejte se, tady vás ten psycholog připraví na ty možnosti. To 
si myslím, že už i tam by to mělo být. A v nemocnici taky, protože ty lidi jsou tam docela, docela 
v takovým stavu bych řekl… Jako když víte, že druhej den vyjedete někam a už vás třeba 
nedovezou ani na ten pokoj, tak jako ten člověk potřebuje být v nějakým duševním stavu, aby to 
krizový období jako vydržel, přežil. Takže to jo, já si myslím, že psycholog… V západních 
zemích je to běžný, tam ho má každej druhej zdravej, kdo nemá psychologa, tak se tomu divěj. U 
nás to tak asi obvyklý není, ale rozhodně jsou okamžiky, kdy by lékaři to měli pacientovi 
doporučit a nečekat, až ten pacient řekne: Já chci psychologa. Protože mnoho pacientů se to stydí 
říct, nebo řekne, přece nejsem blázen, nebo, co mi poradí. Ale myslim si, že ty profíci mají co 
poradit, jako třeba když jsou veliký povodně atd., tak tam pošlou psychology pro ty lidi. Že jo, 
jako to je jako obdoba té situace, jestli je horší, nebo lepší, když se někomu odplaví dům, to 
nevim, nebo jestli má rakovinu, ale myslím si, že by to mělo být. Tak já už teďka snad 
nepotřebuju… 

Snad ne. A kdybyste měl říct něco o informacích a podpoře, kterou vám poskytl váš lékař.

Lékaři jaksi řeknou informace jenom jako samozřejmě určitý, ne že by to dělali vědomě, ale 
řeknou tomu pacientovi o tý nemoci něco, co má, co nemá… Samozřejmě jsou pod tím tlakem 
toho svýho alibismu. protože já teď, když přijdu za lékařem, u kterého nejsem evidovanej, nebo 
jsem u něj někdy byl, tak ho vždycky požádám, aby se mnou nemluvil jako s pacientem, ale jako 
s občanem. Protože nikde nic nepíše, já po něm nic nechci, a on mi může říct, co si o tom 
naprosto myslí. Protože já to nemůžu ani zneužít proti němu, nic. Já to můžu akorát využít pro 
svou informaci a nepotřebuju, aby mě náznakově něco říkal. Já, než jsem šel na tu operaci, tak 
jsem byl za známým urologem, a ten mi řekl, co mě čeká. Ukazoval to tam na tý mapě lidského 
těla a to jsem mu řekl, ať mi to řekne všechno, co by mě normálně neřekl. A manželka tam 
zbělela a málem se tam složila, když říkal, co, jak mě otevřou,  co mě můžou všechno tam 
provádět a co mi vezmou a jak to dopadne a takový věci. Takže já si myslím, že část lékařů bych 
řekl, který jsou především asi v těch státním institucích, to jsou asi všichni, z důvodu, že nemají 
na toho pacienta čas, to je objektivní důvod, říkají ty informace zčásti, ale možná že je to proto, 
že ne každej pacient to chce slyšet. Takže já tam musím mít připraveno spoustu otázek, abych se 
něco dozvěděl a musim si třeba některý ty věci jako mozaiku informací skládat od několika 
lékařů téže specializace. Takže některý jsou docela takový protichůdný, takže pak se v tom ten 
pacient těžko může orientovat. Já jsem se třeba nedávno od jedné praktické uroložky dozvěděl, 
že nemám užívat  B12 jako vitamín, to mě řekne někdo po pěti letech. A já mám speciální 
preparát vitamínovej a tam je B12 normálně ve větší dávce. Já to čtyři a půl roku beru a pak se to 
dozvím. Tak to jsou takový věci, že…

A to je s ohledem na ty léky?

Ne, to je s ohledem na to, že rakovinový buňky mají rády B12. To jsou takový zdánlivý 
maličkosti… Tak já samozřejmě jim tu profesi nezávidím, nemají to lehký, ale mě tam chybí 
takový fakticky rovnocenný postavení pacient a lékař. To tady prostě není, to je jako: chytne vás 
policajt, vy jste občan, on je občan a jaký je tam rovný postavení, že jo… Jako žák a učitel, oba 
jsou občané a taky… Říkám, lékař a pacient a zvlášť v takovým případě… Neříkám u angíny, 
když vám řekne: vemte si penicilim. A vy si ho nevezmete, protože třeba se chcete léčit o dva 
dny dýl, ale bez antibiotik, tak si ho nevezmete, tak o co jde. Ale když vám to říká v takovéhle 
diagnóze a tlačí na vás, tak vy jste teďka v takový pozici… Pak to konzultujete jinde a tam vám 



řeknou něco jinýho, tak to je ten jejich alibismus, že oni mají statistiky a postupy, tahle léčba, 
tahle léčba, potom zase tahle léčba a když tam mezitím umírají lidé, tak to je v rámci toho jejich 
procesu, nic si na nich nevezmete. Pacient to podepsal, všechno musíte podepsat. Já jdu na PCP, 
všechno musím podepsat. Dávají vám do žil nějaké ty fosforeskující látky. Všechno musíte 
podepsat, že jste si toho vědom, že jstenoc nezatajil, že nemáte alergii na to nebo na ono, že 
nemáte kov v sobě a podobně. A že jste si vědomi, že je tam jedno procento, že to může mít 
nějaký nepříznivý výsledky, to je to nejmenší, protože když tam naznačí, že jedno procento lidí 
má trvalý následky končící smrtí. Tak si to přečtete a musíte se rozhodnout  No vy ne, vy to 
máte dobrý, tady napíšete něco a budete vzpomínat jednou. Takový téma jste si neměla ani 
vybírat, ne?… 

No, tak já se vás ještě zeptám, jak jste mluvil o těch informacích, využíváte na internetu
informace od odborníků, nebo i informace od laiků, od pacientů?

Já využívám i od těch pacientů, mě je jedno, kdo ty informace poskytne. A ti pacienti mají ty 
informace takový reálný, ty to prožili na vlastní kůži. Takže já, když ten pacient je ochoten něco 
říct, ten svůj způsob léčby, tak… Samozřejmě, nikdo nejsme srovnatelný, ale jako máte stejnou 
diagnózu a nějaký odchylnosti tam jsou vždycky. Já třeba znám lidi, který byli na ozařování a cítí 
se dobře, nic se jim nestalo, nic se jim nepřihodilo, ale říkali, kdyby na tom nebyli, tak by to bylo 
špatný, tak já vidim i ty… Já třeba osobně vůči tomu ozařování mám takovou vnitřní alergii, 
nebo jak bych to řekl. Protože vim… kdyby mi řekli, ano, my vám garantujem, že budete 
zdravej. Ale oni mi řeknou: ne, my vám garantujem, že to bude lepší nějakou dobu, když se to 
povede a vedle toho to budeme držet tou chemií. Tak to už jako říkám tak, tak to dám navíc, oni 
to neviděj, oni to nemůžou zacílit, dělají to naslepo. A kdybych to tam měl, tak to tam trošku 
poničej, ale ani taky poničej zdravý buňky. To ozařování je zrádný v tom, že ty rakovinový 
buňky vydrží víc, než ty zdravý a oni řeknou: ty zdravý se vám obnoví. no, ale některý, tam když 
se nabourají do tlustého střeva, tak ho máte rozbitý. A to oni vám řeknou: no to víte, to je riziko. 
A dělá to člověk, tam lehnete někde, oni to zaměří a on je to milimetr…

A kdybyste měl srovnat informace, které si najdete na internetu a informace od lékařů?

No tak já to tak nějak všechno skládám dohromady, ty informace od těch lidí - pacientů, jsou v 
něčem jiné, protože oni to ty lidi prožili, skutečně. Ale tak nějak tos kládám všechno dohromady.

A jak jste mluvil o těch léčitelích, o té alternativní medicíně, co vám to přineslo? V čem vám to 
pomohlo, co jste jinde postrádal…

No tak já si myslím, že ti léčitelé mají takový náhled na člověka celistvější, že neléčí jen tu 
diagnózu, ale léčí člověka jako biologickou bytost, jako víc. Tak samozřejmě mají asi jako víc 
času a trpělivosti s těma pacientama a více nebo méně mají pravdu v tom způsobu léčení, i když 
já si myslim, že těžký zdravotní postižení s výjimkou toho případu, o kterým jsem mluvil, s těma 
těžkýma kovama v těle, jako ty těžší poruchy, to už těžko jsou schopni vyléčit tak rychle a 
agresivně jako ta chemická medicína. Takže oni třeba jsou pak úvahy, že v nějakým případě 
nemůžete pak na operaci a podobně. Teď jsem četl nějakou knihu, kdy si jedna žena vyléčila 
nádor jako basketbalový míč a vyléčila si ho vlastní vůlí, jo. Tak to sice čtu, ale dívám se na to 
hodně s odstupem, protože nevim, možná že jeden člověk z milionu tohle dokáže, ale není to 
standardní způsob. Jak někdo řekne, když 42 dnů nebudete jíst, a jen pít určitý šťávy, tak ty 
rakovinový buňky zničíte, že se nebudou mít z čeho vyživovat. Ale kolik lidí zemře v rámci 
zatížení toho organismu, to už nikdo nenapíše. Že to třeba jeden z pár tisíc přežil, to je takový 
rozumíte. Tak to je těžký, to jsou takový metody. Na někoho působí některý věci, tady ty 
alternativní medicíny musí být individuální výsledky. Někomu to pomůže víc, někomu úplně, 
někomu vůbec. Takže to už se pak blíží těm potravinovým doplňkům. Tak co, berte to, pomůže 
vám to, ono je pravda, že vám to neuškodí. Když vám nic není, musím říct, že já za poslední dva 



roky nemám žádné běžné nemoci, chřipky, nic. Což je hrozně dobře. A jestli to mám tím, že 
mám vedle tý klasický léčby ještě tady tu alternativní a tu bylinnou, tak už jenom to samo je 
velice dobře, že ten organismus má ten imunitní systém v pořádku. I kdyby nic, tak tohle je 
takové, bych řekl, kus vítězství.

Takže vlastně něco mezi, je lepší od obou těch směrů…

No je, já to tak aplikuju a musím říct, že alternativní medicína mě není schopna vyléčit, ani to 
není schopna dlouhodobě stabilizovat, ale jestli když to neberu a vydrží to třeba 6, 8 měsíců, 
jestli by to bez tý alternativní medicíny vydrželo taky tak, nebo 5, tak to já nevim. A abych to 
zkusil, tak to neudělám, abych řekl, že se na to vykašlu, tak to se mi zdá příliš rizikový se 
přesvědčit o tom, že mi to nepomůže. Já to tak nějak různě kombinuju ty preparáty, nenašel jsem 
ještě tu kombinaci, kterou bych… Teď mám takovou zase, jsem zase zvědavej, jak dlouho se to 
udrží. Takže to je taková… je to taková hra 

Hm… A jak na tom nyní zdravotně jste?

Já říkám, že mám dobrý, křehký, stabilizovaný zdravotní stav. Kdyby to tak bylo ještě 20 let, tak 
budu spokojenej.

A vy jste tedy prodělal operaci, chemoterapii…

Ne, ona to není přímo chemoterapie. Já beru léky, těch pět let přerušovaně a to ozařování jsem 
zatím odmítl. A zatím další operace, zatím to není předmětem návrhu. 

Jo. Co pro vás bylo v jednotlivých těch fázích nejtěžší?

No tak samozřejmě nejtěžší je vlastně se s tím smířit a srovnat a potom, že musíte… nebo 
nemusíte, ale že jsem musel jaksi, nebo jsem se rozhodl skončit v práci jako šéf, kterej vybudoval 
dvacet let podnik. Tak jsem se s tím musel rozloučit. Naštěstí to po mě převzal syn, tak jsem u 
toho takříkajíc. Vlastně jsem tomu podřídil nebo obětoval ten zbytek své pracovní kariéry. Ale 
vědomě, tak jsem se rozhodl, protože mi to bylo doporučeno. A udělal jsem dobře, musim říct, že 
mám vlastně pohodu už teďko jako důchodce starobní, ale bylo to těžký taky. Takže takový ty 
dvě věci - srovnat se s tím a potom ti nejbližší - manželka, protože to je docela rána pro toho 
člověka. Protože to je jako, to nezatajíte, ani nechcete, že jo, no tak vlastně je v té pozici ten 
člověk nejbližší tím postiženej jako hrozně, protože nemůže pomoct a musí to strpět. Nebo 
nemusí to strpět, ale většinou to ty ženy ustojí. Taky záleží na tom partnerovi, jak to snáší, 
protože když se někdo sesype, co potom má dělat. 

Takže tyhle tři věci…

Tak tak.

Pomohl vám s něčím z toho internet?

… No tak možná ty věci, že se s tím člověk musí srovnat. Tam je to… To jestli z práce jdete 
nebo ne, někdo to řeší, že tu práci neopustí, nebo nemůže, z příjmových důvodů nebo jiných. To, 
jak se s tím vyrovnávají jiní. Když se do toho dostanete, tak nejbližší je hledat, jak ti 
soukmenovci to řeší. A jelikož to tam je napsaný, tak to řeší, ti, co to nevyřešili, ti co se zhroutili, 
tak ty to tam nepíšou. Tam vidíte jen ty příběhy těch živých 

Takže těch správných řešení 



Ano, těch správných řešení individuálních, který ty lidi považujou za správný nebo za možný. 
Jestli jsou objektivně správný, kdo to posoudí, ale…

Co byste poradil někomu s podobným problémem?

No, aby se tím nedusil, aby prostě to v prvé řadě nějak… Aby se neuzavřel, aby se nebál 
komunikovat v tomhle a aby šel mezi ty lidi a aby si lékařské informace sháněl v tisku a na 
internetu a konzultoval to s více lékaři. Akorát pak to bude mít takovej zmatek po protichůdnejch 
názorech, ale prostě. Samozřejmě nejideálnější je, aby se na to vykašlat, že je nemocnej a 
pokračoval dál. Ono se to lehce řekne, ale… A já jsem teda zastánce, že člověk tomu organismu  
pak musí nějak odlehčit. Pak už nemůže zase dělat všechno to, co dělal fyzicky nebo tak. Musí 
mu pomoct třeba spánkem a trošku změnit ten režim. A chce to udělat v takovým rozsahu, aby ho 
to bavilo, aby si nepřipadal pak na nic. Když už se vzdá úplně všeho, tak si řekne, na co tady 
jsem, což je fakt. 

Co byste chtěl vzkázat administrátorovi stránek?

No, že je to dobrej chlap, že jsem s ním spokojen, že se na něj těším, až se sejdeme a že se půjdu 
podívat na tu jeho pyramidu 

Chtěl byste něco doplnit k rozhovoru?

Ne, já vám přeju, aby se vám dařilo, že jste si vybrala takovou diplomku, to se mi zdá, že je to 
trošku takový zvláštní a tak zase vám to třeba v životě něco dá a budete si víc vážit zdraví a 
života. 

Tak děkuju 

Radka

věk: 42
stav: vdaná, 2 synové
vzdělání: střední škola
pracuje jako účetní
bydliště: středočeský kraj

2.8.2010 14:00
Sešly jsme se v restauraci nedaleko bydliště paní Radky. Přišla oblečená v džínách a halence. Je 
drobné postavy, krátkých vlasů, nosí brýle.
Rozhovor byl spontánní, hned na začátku mu Radka řekla, že jí nedělá žádné problémy mluvit na 
toto téma, že už má nemoc překonanou, že je to už sedm let. Až v průběhu rozhovoru uvedla, že 
před třemi roky prodělala relaps, návrat onemocnění. Paní Radka onemocněla před 7 lety 
karcinomem prsu, prodělala úplnou mastektomii, chemoterapii a ozařování.
Bylo vidět, že internet je pro ni především místem, kde si našla lidi s podobným problémem, se 
kterými udržuje velmi vřelé vztahy, navštěvuje se nejen s nimi, ale s celými jejich rodinami. 
Bylo vidět, že paní Radka je velmi společenský a otevřený člověk, který je rád mezi lidmi. 
Udržovala neustále oční kontakt, téměř po celou dobu rozhovoru se nenuceně usmívala. Úsměv 
zmizel až když se dostala k tomu, že jedna z jejích známých se stejnou diagnózou zemřela, že na 
stránky, odkud se znaly odpověděl manžel zesnulé. To se v jejích očích objevily i slzy. Přesto 
říká, že nejde o negativa internetu, že to prostě patří k životu a že je dobré se na to připravit.
Působila na mě dojme silné a statečné osoby, pro kterou není žádná překážka nepřekonatelná.



Takže vlastně, ten rozhovor je o tom, jak vám pomáhal internet vzhledem k vaší nemoci.
První otázka, když jste se setkala s vaší diagnózou, co všechno, nebo kdo všechno vám pomohl?

No tak asi nejvíc rodina, to určitě. A potom teda kamarádky, tak to můžu říct. A možná i taková 
ta otevřenost doktorů, já jsem byla docela překvapená, protože jsem si myslela, že se to třeba 
nikde neříká, že vás nějak jako chrání. Ale to ne, tam to bylo absolutně všechno na rovinu, jo, až 
takový, prostě: máte rakovinu. Prostě příručku a natvrdo. Žádný jako lichocení a takový, abyste 
se doma užírala, to nebylo. Takže to si myslim, že je to teda velký plus. Ale říkám, jak pro koho. 
Někdo to třeba nechce slyšet, ale já teda jsem to chtěla slyšet všechno a hned. Asi takhle.

Jakou roli v tom hrál ten internet?

Velkou. Velkou, protože v naší rodině, ani nikdo z mýho okolí tohleto jako neměl a tak jsem 
nevěděla vůbec, co to je chemoterapie, co to je ozařování, já jsem se prostě strašně lekla. A 
tohleto vlastně není nic. Ozařování, co, tak si někam, kde na vás posvítí světýlko a vlastně, ani 
vám není špatně. Jo, že kdyby vám řekl někdo, že vám něco dělali, tak je to vlastně takový… A 
to vlastně na tom internetu. No a ze začátku, takovej nějakej bláhovej… mě prostě furt zajímala 
nějaká jako statistika, jako kolik procent se vyléčí a tak. A to taky na tom internetu je. Takže v tý 
době před těma 7 lety, tak jsme měli připojení přes pevnou linku, takže 20 Kč asi za hodinu, 
takový… Ale stejně jako se to dalo, to jako jo. Internet je bezvadnej.

Takže jste vlastně vyhledávala hlavně informace?

Ze začátku hlavně informace. 

Očekávala jste pomoc odněkud, odkud nepřišla?

To asi ne, to asi ne. Spíš bylo zajímavý, že zpočátku jsem musela být já, která jako nějak to svoje 
okolí naučila, že se tak jako nic skoro neděje. Protože oni si mysleli, že si dám noční košili, lehnu 
si a budu nemocná. Ale ono to při týhle nemoci nefunguje. Nebo aspoň ne v tomhle stadiu, jako 
jsem to měla já, mě vlastně skoro nic nebylo. Nějaká malá bulka a teď najednou průšvih, tak to 
bylo takový… Ale jako, že by mě nějak nepomohli, to ne, to nikde…

Jakých možností komunikace na internetu využíváte?

E-maily, chat tedy hodně, teď facebook, protože my jsme si vlastně vytvořilo takový kolečko, 
prostě už se vídáme strašně dlouho. Ženský, který…. A třeba zajímavý bylo, že jsme si dlouho 
povídaly na internetu a pak jsme se prvně viděly v nemocnici po plastice, takže rozřezaný břicha, 
všechno, ležely jsme přes plentu na JIPce a sešly jsme se tam.

A znaly jste se jenom z internetu?

No, a tam jsme se sešly, tam jsme se na tom domluvily a že to máme jenom o tři dny tu operaci. 
Takže jako to bez internetu asi taky těžko byste našla někoho. Takže to bylo takový úžasný.

To je příjemný, že s někým známým takhle…

No úplně, to bylo takový jako zvláštní…

No, teď bych se vás chtěla zeptat, která z těch možností na internetu vám nejvíce vyhovuje?

Asi emaily, že tam nemusíme být obě hned a je to takový osobnější.



Kolik času tak trávíte na internetu?

Moc ne, asi tak hodinu denně.

Hm. Co vás jako první napadne, když se řekne osudy.cz?

Osudy? paní doktorka T. asi, ta jak tam dělá tu poradnu. A já jsem u ní shodou okolností hned 
jako ze začátku, protože jsem tak nějak nevěřila tady p. nemocnici. Nebo nevěřila, věřila až do tý 
doby, dokud odešla ta moje doktorka. Pak jsem přešla k jiný a ta byla prostě v důchodovým 
věku, tak jsem ji prostě nevěřila. A ona vůbec se nebránila, tak dobře, tak vám zařídím 
konzultace, vyberte si nějakého lékaře třeba na K. náměstí nebo někde v P. a domluvíme to tam. 
A já jsem si tam vybrala úplně náhodou paní doktorku T., byla příjemná, mladá, tak jsem si ji 
vybrala a pak teda asi po dvou letech jsem přišla na to, že ona vlastně dělá poradnu právě na 
osudech.

Takže vlastně z druhý strany jste k ní přišla…

Úplně úplně, nejdřív jako osobně a pak jsem zjistila, že dělá i to…

Znáte jiné stránky s podobným zaměřením jako osudy?

No určitě, mammahelp, tam vlastně odpovídá pan doktor P., ten je taky velice příjemný, že když 
se něco nezdá, tak se tam napíše výsledek. Oni vám stejně většinou řeknou to samý jako tady. 
Jako nestalo se mi, že by to bylo nějaký rozdílný a to je asi takový nejvíc na tohle zaměřený. A 
potom jsou různý takový ty na lidé.cz - zdraví a tak.

Jo jo jo.. Jakou z těhle stránek navštěvujete nejradši, nebo jste navštěvovala?

Mammahelp asi. A oni tam odpovídají na různý, je to tam uveřejněný, když si tam zadáte, tak ta 
odpověď. A potom jsou tam uvedený ty e-maily, takže i tam jsem se třeba oslovila někoho a 
většinou teda zafungovalo to, že si povídáme doteď.

To je dobrý… Jak jste se dozvěděla o těch stránkách osudy.cz, nebo vlastně i o tom mammahelp?

No z vyhledávače, tak se tam zadá rakovina, tak to vyjede. Takže toho je jako hodně.

Jaký byl hlavní impuls pro registraci na těch stránkách?

Já už si to ani nepamatuju 

Nepamatujete, ono už je to dávno…

Ne tak asi jako si to prohlížet, tak asi se tam musím zaregistrovat? Nebo asi na ty příspěvky, 
abych mohla psát nějaký dotaz… Že to tam bylo podmínkou. Mě to nedělá problém.

A psala jste příspěvky do diskusního fora?

Jako do diskusního asi jo, ale jak tam je takový to vložit svůj příběh, tak to jsem tam teda 
nepsala. 

Takže příběh ne, ale diskuzní forum ano.



Jo, to jsme jako hodně tam probírali svýho času. Když jsem byla na plastice, když se toho ženský 
bojí a shání zase informace, tak jsem tam psala. 

Takže hodně o tomhle tématu…

Jo.

A proč jste se nesvěřila se svým příběhem?

No… Nejsem asi ničím zvláštní případ si myslim…

Jaký to pro vás bylo, když jste mohla něco napsat, na co vám ostatní odepíšou?

Bezvadný. Jo jako tady si člověk připadal jako strašně sám. Jako zdravej člověk to nemůže 
pochopit, nebo jo, snažejí se, ale asi líp to pochopí každej, kdo je na tom stejně nebo podobně. 

Jo jo jo. Jaká jste měla očekávání od těch stránek?

No tak jako, že se člověk tam s někým potká, i třeba osobně. 

Jaké myslíte, že mají lidé důvody pro návštěvu těch stránek?

No asi hlavně sejít se s někým, kdo je na tom stejně. 

Jako ten společnej problém…

Společnej problém, no.

Hm. Navštěvujete v současný době tyhle stránky?

Jo, čas od času se tam podívám.

Třeba jednou za…

Jednou za měsíc, jestli tam něco přibylo zajímavého a tak.

Jak často jste navštěvovala tyhle stránky, když to bylo aktuální?

No třeba denně. Tak to třeba denně, furt jsem si tam četla, jeden čas to tam hodně přibývalo, lidi 
se tam hodně ptali. No jako často. Určitě jsem se tam podívala, i když tam třeba jako nic nebylo, 
ale podívala…

Tak to jste tam byla možná i delší dobu denně…

Jo, koukala jsem tam určitě.

Kdybyste měla rozdělit ten čas, který píšete a který čtete, jak by byl ten poměr?

Asi spíš čtu, teď už jako spíš čtu. Ze začátku jsem furt někam psala, že mám takovýhle… a 
nevíte o někom a tak. Takže jsem jako spíš psala, ptala se a teď už asi ani ne.

Takže to psaní bylo spíš kvůli informacím…



Jo.

A to čtení je teď jakoby tak…

To spíš jakoby ze zajímavosti. Kdyby třeba někdo sháněl zase něco, tak bych třeba mu 
odpověděla, to asi jo, ale teď už to vyloženě nevyhledávám. Nebo ono to bylo taky svýho času 
takový nějaký, když to byly tři čtyři roky a teď třeba některý začaly umírat. A to bylo blbý, když 
prostě se ozývala dcera, nebo manžel, to bylo takový hodně pitomý. Já nevim, tak pak jsem tam 
dobu nešla. To je fakt, to jsem tam asi rok nebyla. A teď už jako jo, to se člověk srovnanej, tak 
nejsme nesmrtelný, ale… To bylo takový hodně blbý. Tak zase jsou tam takový příběhy, kdy to 
nemá třeba tak nějak takovou perspektivu, a to bylo takový jako nepříjemný.

Viděla byste v tom negativum těch stránek?

No, je to nepříjemný. Člověk přijde na to, že byť to třeba je pět let dobrý, tak najednou se něco 
stane a není. Ale asi s tím musí být každej taky srovnanej, to určitě…

O čem nejčastěji píšete nebo čtete?

Úplně nejvíc se to týkalo plastiky. Já jsem měla ablaci a to mě vlastně úplně strašně zajímalo. 
Hned vlastně, jak poprvné mi to řekli, tak jako že to musí být ablace, ale že se nic neděje, že do 
dvou let můžu jít na plastiku a že ještě budu štíhlá holka, že jako břicho nebude. Takže na to jsem 
se nějak upnula a to mě strašně zajímalo. To jako bylo takový a teď jako, taky se nemůžete svěřit 
každýmu, takže spíš takhle, přes tohle téma. A to vlastně se tam hodně řešilo…

Je to i časté téma u ostatních…

Jo jo jo.

Hm. Zkuste doplnit větu, když se přihlašuji na stránky, a teď jestli mammahelp, nebo osudy.cz, to 
je jedno, je to jako když…

… Jako když otvírám časopis možná, jako takovýto napsáno životem nebo něco takovýho mi to 
přijde.   Tam jsou některý ty příběhy opravdu zajímavý.

Čtete ty příběhy tam… Hm. Kdybyste ještě jednou měla říct, co všechno konkrétně na internetu 
ve spojení s vaší nemocí vyhledáváte, nebo jste vyhledávala?

Informace a spíš taky jestli i ostatní mají to samý léčení jako já. Já vím, že je to každýmu na míru 
udělaný, ale furt tak nějak člověk nevěřil, jestli tady je to všechno pořádku…

Jo..

Jestli třeba, jestli by v P. to nebylo lepší a takovýhle. Asi ne, protože všechno, když jsem 
náhodou i někam napsala nezávisle na něčem, jako že vidím, jak mě léčí tady, tak tam napsali 
vyloženě to samý. To jako, že by někde léčili jinak, tak to pravda nebyla…

A taky vám to pomohlo to vědět…

To určitě. To určitě.

Takže informace i nemoci, o plastice, o léčbě?



Taky ještě, že někdo jinej je na tom úplně stejně jako já.

Jo jo. Dokázala byste říct, seřadit, co pro vás bylo nejdůležitější?

No, tak ty informace o tý plastice, pak asi teda ty známí, to je takový bezvadný, i když jsou 
zdaleka, ale prostě ten internet, tomu je tohle úplně jedno. A pak třeba asi ta nemoc.

A ta léčba…

Hm..

Jo. Co vás na internetu nejvíc posílilo?

No, když tam třeba někdo napsal, že už je 25 let po léčení třeba. Takový ty dobrý zprávy. A taky 
jich tam bylo spousta, že si prošli vším a třeba jednou, dvakrát, i třikrát, znám paní, která si tím 
prošla dokola a jako v pohodě, 20 let, vždycky jako jí tak nakoupnou nějakou chemoškou… Tak 
jako, je 20 let v pohodě. Takže to jako je bezvadný.

Vzpomenete si, jaká poslední pozitivní věc se vám na těch stránkách přihodila?

… Tak asi to povídání no. Když už si potom povídáte léta, tak to už jsou takový jako svátky, že 
vám někdo pošle gratulaci a takový. Takový to přátelství na dálku a vy jste se třeba ani neviděli, 
ale stejně jako funguje…

Stalo se vám něco negativního?

Ne, asi ne. To nemůžu říct, že by to bylo negativní. Jenom možná takový to, když třeba napíše 
manžel, tak to… Tak ale, že by to bylo zase až tak negativní, říkám, je to život. Samozřejmě, že 
když se někdo dlouho neozve, napíšete jeden, dva, tři maily a pak se vám teda někdo ozve, že 
najdou kontakt, jo, že něco takovýho existovalo, tak jako to… Že zase by to bylo až tak 
negativní, spíš je to taková příprava, že to nemusí vyjít, no 

Hm… Je něco, co se vám v životě nedostávalo s tou nemocí a tyhle stránky to napravily?

Spíš asi to povídání. Nechtěla jsem, ať už známí. A to asi nejvíc, my jsme si o tom povídali úplně 
otevřeně s manželem. Nevim, tchýně je třeba taky nemocná, ale to je ten druhej případ, že ona o 
tom nechce mluvit. Vůbec. A byť už je teda spoustu let, ani žádný léčení nebylo, já si myslím, že 
to prostě bylo nějak v začátku, tak ona umírá dnes a denně. Že je to takový, že tam to bylo kor by 
potřeba.

Co si myslíte, že nemůže internet poskytnout?

No já nevim, chytit za ruku. Ale jako jinak je to bezvadný.

Co by vás napadlo, že na těch stránkách chybí, jestli byste tam něco uvítala?

Je, tak to nevim, to je teda těžká otázka, nevim, coby tam chybělo, asi tak nějak je to v pohodě.

No, jak jste říkala, že jste měla to očekávání tam někoho najít, tak to se vám naplnilo?

Jo, to jo. 

Zkuste si představit, v čem by byl váš život jiný, kdyby nebylo těchhle stránek?



No, neměla bych asi ty známý takhle po celé republice a asi i míň informací, protože prostě to je 
takový. A samozřejmě, že existujou knížky, existujou brožurky, to jako jo. Ale tam se to furt 
omílá na tom internetu a různý lidi to tam píšou, takže vlastně zjistíte, že nejen že jeden vám 
něco říká, ale jako, že je to tak.

Kdybyste měla srovnat komunikaci na internetu a komunikaci osobní, jaký má výhody, 
nevýhody…

To je asi na člověku, někomu se lepší píše, někdo radši takhle teda povídá. Ale zvlášť při týhle 
nemoci asi spousta lidí radši píše a hlavně potom může psát, i když mu je nějak špatně, i když 
leží. Tak vlastně může. 

A vy jste se teda setkala s někým, s kým jste se seznámila přes internet. Jaký to pro vás bylo?

Zvláštní. Zvlášť když jsme tam ležely na tý jipce, tak sestřičky se musely smát: ony si prostě 
píšou a pak se sejdou někde na jipce po operaci.  Ale, je to zvláštní. Sešly jsme se, i třeba 
rodiny, se prostě navštěvujeme s manželama a tak. A normálně byste se s těma lidma vůbec 
nesešla, jak byste na ně přišla…

A jsou z dálky?

No, třeba z P., z K… Opravdu z daleka. Kupodivu víc z daleka a odsud třeba nikoho neznám.
Nějak bylo štěstí, že jsme se takhle jako nějak začaly bavit.

Jo jo jo. Představte si, že byste měla možnost navštěvovat svépomocnou skupinu, kde by byli 
vlastně lidi jako vy a mohli byste se scházet třeba jednou týdně. jaký by to mělo výhody a 
nevýhody?

No, záleží zase na lidech, pokud bysme byli takový, že bysme si sedli, dali kafe, tak dobrý. A to 
je třeba i na tý chemoterapii, tam se chodí jednou za 14 dní, za měsíc a většinou tam taky chodí 
stejný lidi. A byla tam paní, která prostě přišla a odhodila paruku na věšák a třeba i zpívala. 
Prostě taková veselá a teď jako zpívala a nějaký písníčky a nějaký vtipy. A pak tam taky byla 
pani a mladá no a ta byla na pěst. Ta prostě jako se bavit s nikým nebude a pak tam komandovala 
sestřičky a tohleto a támhleto, takže ono je to těžký, ale asi do takovýhle skupin by chodili lidi, 
který by chtěli. Asi to taky není špatný. Kdyby dali kontakty, ty doktoři, těm stejně nemocným, 
nabídnout, že támhle teda jakoby byl takováhle možnost, asi by to taky nebylo špatný. Oni ty lidi 
jsou většinou doma, nechodí do práce, mají spoustu času. To by asi bylo fajn, hlavně by to byli 
lidi z blízka. Takže asi jo…

A vy byste si raději zvolila jakou možnost?

Asi obě, asi by mi to nevadilo, kdyby tam bylo si o čem povídat, tak asi ano.

Přemýšlela jste někdy o návštěvě psychologa?

Já jsem ho navštívila, hned jak mi to řekli, tak pan doktor mi to řekl, povídal si se mnou dvě 
hodiny a pak říkal, určitě vám pošlu na pokoj psycholožku. No, byla jsem dvakrát, takže ještě 
jednou a pak už ne.

Pomohlo vám to?



Já si myslim, že to nebyla dobrá psycholožka, nebo jak bych to řekla. Protože ta mi vyloženě 
řekla, abych se nesnažila být hrdinka, abych nenaučila žít s tím, že jsem nemocná a abych dala 
lidem najevo, že jsem nemocná a tím mě teda otrávila. První moment, kdy mě nic nebylo, že se 
určitě spletli a takovýhle. Tak jsem si říkala a co mám dělat, vzít košili a lehnout si do postele a 
snažit se to vyležet? Tak paní psycholožka ne, jako to na mě nezafungovalo. Spíš takový tyhle 
povídání, to jo…

Myslíte si, že je dobrý, když ten doktor dá kontakt na psychologa?

Asi jo, asi pro někoho určitě, jako někdo to potřebuje, někdo se potřebuje vypovídat někomu. 
Jako určitě žádná hypnóza by mi nepomohla a něco takovýho. To ne.

Co byste řekla o informacích a o podpoře, kterou vám poskytl váš lékař?

To bylo bezvadný, na to si nemůžu vůbec stěžovat, někdo by řekl, všechno tvrdý teda takový, ta 
tvrdá realita, nebo spíš ještě i takový jako vyloženě, co se může stát a nestalo se třeba v mým 
případě. Asi tohleto, než nějaký utěšování, že se vlastně nic neděje. Fakt jako pravdu.

A kdybyste měla říct, v čem pro vás byly informace od lékaře a na internetu jiný?

No, že vlastně na internetu, že je na tom někdo vlastně úplně stejně jako já. 

Že ten pocit sounáležitosti?

Asi tak. Ne že by jako cizí neštěstí potěšilo, ale takový, že prostě ještě někdo je na tom jako já 

A jak na tom nyní zdravotně jste?

Teď v tuhle dobru dobře, jako sice se po čtyřech letech znovu opakovala léčba, ale teď vlastně 
teda tři roky a dobrý.

Takže jste měla vlastně návrat, že jste musela prodělávat znova léčbu. 

No, znovu… Ale teď je to dobrý.

Co pro vás bylo vlastně v jednotlivých fázích nemoci těžké a s čím vám vlastně ten internet
pomohl? 

Asi nejtěžší bylo, já nevim, když jsem si tahala vlasy, poprvý prostě absolutně nepřipravená, já 
jsem si nějak myslela, že prostě mě ne, mě se to stát nemůže, nebo ne takhle během dvou dnů, že 
mi sem tam něco vypadne a jinak ne. Opravdu po 14  dnech ráno. A večer nejsou. Po tý první 
léčbě prostě bez paruky jsem se ani nehla. Tak jako v noci samozřejmě, spát ne. Ale mě vlastně 
ani děti, přestože byly menší, mě neviděly bez paruky. Ale teďka při tý druhý už mi to bylo 
jedno, to jsem si říkala, ať si každej trhne prostě, je léto, já si vezmu šátek a hotovo. Takže spíš 
se jako člověk otupí.

Takže jakoby jste byla připravenější na to?

Podruhý? No určitě! To určitě. To už to tak nějak člověk neprožíval bych řekla.

Ještě tady mám otázku, co byste poradila někomu s podobným zdravotním problémem?



Aby se neužíral, protože jakmile se začne někdo litovat, to je hrozný. Neužíral a normálně 
fungoval, všechno, že jo prostě, mě  třeba nezakázali vůbec nic, třeba poprvý diagnostikovali to v 
lednu a nebo diagnostikovali… V lednu jsem šla na operaci a než tohleto všechno, tak byl březen 
a protože my jsme jezdili v partě na dovolenou, jako pět rodin, a tohle a tak jsem pak přišla k 
doktorce a říkala jsem: ježišmarjá a já mám jet támhle někam na Vranov a… A ona prostě 
povídala: proč byste nejela, ještě na Vranov. Že prostě žádnej problém. To někdo se zavře doma 
a já jsem prostě jezdila, jela jsem na dovolenou v paruce. Teď už bych si třeba vzala šátek. 
Tenkrát fakt v paruce, jako nikdo nepoznal, že třeba mám nějakej problém. Takže asi taková ta 
otevřenost. To možná někdo nedokáže, že možná se fakt zavřou doma a možná ani ten internet 
jako zase starší lidi ani na něj nechoděj. I když teďko možná už taky, teď to mají i babička, 
dědeček, není to jako to bejvávalo. I před těma sedmi lety, to byla výjimka, když byl doma 
internet. Teď už je to jako všude. 

Takže hlavně se neuzavírat.

Hm, hlavně se neuzavírat…

Je něco, co byste chtěla vzkázat administrátorům stránek?

Jo, ať pokračujou, ať to hlavně jako opravdu furt takhle funguje, to je bezvadný. Teď nevim, 
jestli zrovna na těch osudech, ale určitě na tom mammahelp, Avon pochod a všechno tohleto, že 
se tam všechno propaguje, takže to není jenom někde, že teda jako se špitá o nějaký nemoci, že 
jo. Že prostě veřejně se o tom povídá.

Že jsou do toho zapojený i ostatní, nejen ti nemocní. Chtěla byste něco doplnit k rozhovoru?

Tak úplně… jsem vám toho napovídala…

Tak jo, tak to bude asi všechno, tak děkuju moc 


Radana

věk: 55
stav: vdaná, 2 děti, 3 vnoučata
vzdělání: středoškolské
pracuje jako dětská zdravotní sestra
bydliště: středočeský kraj
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S paní Radanou jsme se sešly u ní doma, když přišla z práce, a rozhovor proběhl díky hezkému 
počasí na balkóně. Paní Radana je středně vysoké postavy, štíhlá, na krátko ostříhaná. Vzhledově 
vypadá přibližně o deset let mladší, což je vzhledem k její diagnóze překvapující. Měla na sobě 
pohodlné domácí oblečení. 
Paní Radana onemocněla v roce 2006, i když problém se zdravím měla už o rok a půl dřív. 
Trvalo velmi dlouho, než byla stanovena diagnóza. Rakovina byla diagnostikována už ve velmi 
pokročilém stadiu, metastázy byly nalezeny na játrech, v páteři, ve slezině, v kostech…. Zjistilo 
se, že jde o Hodgkinovu chorobu. Paní Radana prodělala několik operací, kdy jí byly vyjmuty 
lymfomy, dva měsíce chemoterapie, ozařování. Následky chemoterapie pociťuje dodnes.
V průběhu rozhovoru mi připadalo, že se tak trochu míjíme. Otázky byly zodpovězeny, ale 
většinou jakoby oklikou. Proto mě překvapilo, že mi na závěr paní Radana rozhovor pochválila. 



Současně ale řekla, že to bylo vysilující. A přesně takový pocit jsem z paní Radany měla také, že 
je velmi unavená, a to byl možná také důvod toho „míjení“.
Paní Radana působí dojmem silné, možná až nepřístupné ženy, myslím si ale, že se to bylo jen 
díky tomu, že jsem pro ni byla cizí. Už proto, že na konci rozhovoru se ten dojem nepřístupnosti 
ztratil. Také vrásky kolem očí, které se tvoří při úsměvu, dokazovali, že se jinak jedná o 
usměvavou a srdečnou paní. Její mimika v průběhu rozhovoru však působila unaveně. Přesto z ní 
a hlavně z toho, co říkala, vyzařoval nesmírný optimismus a životní moudrost.
Paní Radana je také členkou sdružení osudy.cz.

Takže následující rozhovor tedy bude o tom, jak vám pomáhal a jak vám pomáhá internet ve 
zvládání vaší nemoci.
První moje otázka je, kdo všechno, nebo co všechno vám pomohlo, když jste se setkala s vaší 
diagnózou.

Dost teda opravdu, protože já, když jsem začínala, tak jsem byla taková jakoby na rozpacích, 
protože ta lékařská nevěda nevěděla, co mi je. A tzv. mě jako lehce odšoupli. Takže já jsem si to 
všechno sháněla sama. Hlavně přes internet jsem sháněla jakýkoli poznatky o tý mojí nemoci a 
tohleto. Tak přeci jenom, já jsem ten zdravotník, takže já jsem věděla, kde hledat, jak hledat a 
kam se vrtnout. Takže já jsem si to spíš jakoby sama všechno připravila podle toho internetu. No 
a když byla pak ouvej a ouzko, tak jsem jezdila teda, surfovala jsem a našla jsem pak teda ty 
osudy, kde jsem měla pocit, že se potřebuju dostatečně vypovídat z důvodu toho, že jsem 
prakticky dost vážně nemocná s tím, že mi vlastně nikdo nechce pomoct. Nebo neví, jak mi 
pomoct. Takže tam jsem to teda všechno sepsala, vypsala a měla jsem pocit takovýho jakoby… 
úlevy. No a pak jsem tam studovala různě ty osudy těch lidí a tohleto a nakonec jsme se potom 
nějak dali dohromady a udělali jsme takovou tu partu jako… Jsme se sešli už jednou, teď jsme se 
měli sejít podruhý, ale bylo ošklivý počasí, bylo strašně vedro…

A vy jste teda členkou sdružení?

Hm…

Tak já se zeptám, když jste se setkala s tou vaší diagnózou, co všechno nebo kdo všechno vám 
pomohlo?A jakou roli tam hrál internet?

No tak mě ten internet bych spíš řekla… přes ten internet jsem to brala jakoby tři druhy 
rakovinejch buněk s tím že… první co bylo, tak mě našli, že mám metastázy v játrech, a jelikož 
jsem měla játra úplně pryč takzvaně, tak mi nikdo žádnou léčbu nechtěl dát. No a tak jsem začla 
lítat přes ten internet co, kde jak a tohleto všechno, dokonce jsem se uchýlila i léčiteli, 
perfektnímu, a ten mě řekl přesně diagnózu. Trefil se úplně do puntíku. No a jako, spíš jsem si 
hledala sama. Já jsem ležela na P. a tam mě tak jakoby sušili, tak jsem si říkala, tak mě někam 
pošlete, přece si nenechám tohleto, tak si dám udělat transplantaci, nebo nevim co. Oni tam na 
mě jako zírali. No tak pak jsem se dostala do S., tam teda to  vypadalo, že by mi mohli 
transplantovat játra, jenomže ono se to pak rozjelo. Rozjelo se to do kostí, do sleziny a do 
páteře… Takže to cestovalo a putovalo a tím pádem už nemělo cenu ty játra měnit, protože se 
pak přišlo na to jakoby, že tam možná bude Hodgkin. Ale furt to ještě bylo takový na vážkách, já 
měla několik biopsií za sebou, operaci těch jater jsme měla, tam mi dělali taky histologii no a pak 
mě dělali operaci páteře v Motole, protože tam jsem měla metastázu v L2 a zas to vyšlo takový jo 
a ne. No tak pak mě… jsem skončila na berlích úplně nešťastná. Tak mě řekli, že mi nevědí, co 
mi je a ať si beru analgetika a ať rehabilituju a tohleto, protože mě to začlo teda bolestma páteře. 
No, tak jsem takhle skončila a pak teda se mi udělala znova uzlina, kterou mi vyndávali prvně, 
udělala se mi zase. Tak jsem šla znova na vyndání a tam už se to teda ukázalo, že to teda je 
anaplastickej velkobuňečnej lymfom. No a pak to šlo ráz na ráz. Pak už teda chemoterapie, pak  



mě poslali do P. na tripanobiopsii, pak jsem absolvovala tříměsíční každých 12 dní chemoterapii, 
která byla úděsná, dodneška mám následky, nemám nehty a… A to je tak jakoby všechno. 
Absolvovala jsem tu chemoterapii s tím, že teda po těch třech měsících na CT a na PET tam bylo 
ještě v hrudníku něco, ale pak se to asi během půl roku úplně ztratilo. Teďka chodím každých půl 
roku na kontrolu na CT, teď už mi ho oddálili, teď to bude jednou za rok.

Hm. A to se stalo jako před kdy?

To se stalo, přesně to začlo 3. července roku 2006. Kdy jsem začínala dovolenou a já právě s tou 
páteří už léta hapruju, musim dělat ty cviky a takový, tak jsem si dávala infuze a já nevim, co 
všechno. Ale to jsem se probudila, byla jsem v předklonu a měla jsem šílený bolesti. Tak jsem 
šla na P., jestli by se mě na těch rehabilitacích nesrovnali, tam mě nevzali. A já jsem říkala, že 
mě bolí i břicho k tomu a takhle. No a v tu dobu byly všude dovolené a tohle. A tam právě na tý 
P. mě udělali to sono a tam teda… Tak jsem tam ležela asi měsíc, s tím, že jsem prakticky nic 
nevěděla. Až když teda mí začli posílat po vyšetřeních, tak jsem to začla všechno honit sama, 
protože ani by mě nechali jen ležet na infuzích a nic jiného, tak jsem si pak sháněla, co se dalo.

Takže v tom vám hodně pomohl ten internet…

Hodně, hodně mi pomohl, protože já jsem si sháněla kliniku v P., B., takže všechno všechno… 
kde to seženete, ten internet je úplně vynikající na tohleto. Akorát teda je to bída, že jako kdyby 
to byl laik, tak nevim, jak by to dopadlo… Laici jako přes tohle taky se snažej, ale přece jenom, 
já už v tom X let dělám, takže já tomu rozumim, takže já vim, kam kliknout, kam šahnout, co si 
najít atd.

Měla jste podporu i doma?

To já vždycky říkám: mužského dát do zlatého rámu. Protože já jsem předtím ještě stonala čtyři 
roky předtím, kdy jsem měla problém s mozkem, protože pravděpodobně je to dědičný, mám 
atrofie na mozku. Takže, to jsem byla taky hodně špatná, hodně špatná. Bez tý rodiny by to 
vůbec nešlo. Opravdu nešlo…

Vy jste si toho teda prošla…

No jako, od roku 2004 jsem prakticky furt chcípák. Když mě nevezme páteř, teď mě vzala páteř, 
tak jsem tady 14 dní nebyla schopna přendat nohu přes ten práh tady. Když jsem se dala 
dohromady, tak mě začly zuby… Užila jsem si, těch bolestí a všeho dalšího strašně moc. Ale 
jako, člověk to přečkat musí… Jako kdysi dávno, kdyby mi někdo řekl: budeš mít rakovinu, tak 
jsem vždycky říkala: hele, posbírám doma, co se dá,sním to a konec, jo… To máte v tu chvíli 
takovou sílu, takovou energii, takhle by to nešlo. Nehledě na to, že jsem měla ještě syna, kterej 
ještě nebyl ženatej a chtěla jsem se dožít jeho vnoučete. No a už je mu 16 měsíců, takže takhle 
jsem to… Jako psychika na tom hrála strašnou roli, bez tý rodiny by to fakt nešlo. Protože takhle 
kolikrát, když to vidim… když nemáte v tý rodině zázemí, tak tomu člověku se ani být nechce, 
proč by byl… ten člověk ani nechce bojovat, proč by bojoval, když nemá… Takže to já musim 
chválit všema deseti, bez nich by to opravdu nešlo…

Hm… Očekávala jste pomoc někde, odkud nepřišla?

Od těch doktorů… To mě docela jako… nehledě na to, že já, kdekoli jsem ležela, kdekoli jsem 
absolvovala léčbu, tak já jsem dělala spíš ještě… jsem dávala sílu těm druhým, těm pacientům. 
Vysvětlovala jsem jim, co to je, na co jdou, nebo já nevim… různě takhle…

Když jsme se bavily o tom internetu, jakých možností komunikace tam využíváte?



No tak já nevim: e-maily, stahování z internetu všeho možného včetně hudby, fotek a já nevim. 
Nakupuju přes něj hodně, to mě naučila holka. No, já tam surfuju furt, já jsem tam pořád večer…

Využíváte taky chatování?

To jsem se ještě do toho nepustila…

A diskuzní fora, přispíváte někam takhle?

Ne, jenom jsem přispěla do těch osudů.

Tím svým příběhem, jednorázově…

Hm. Ale dvourázově, jednou, když to bylo ještě jako NE… A pak když už jsem prodělávala tu 
chemoterapii, tak jsem tam jako dopsala ten dodatek.

Ten dobrej konec.

Ten dobrej konec, no. V závěru jsem psala, jako že: cesta byla krutá a úmorná, ale stála za to. A 
koho toto potká, ať to absolvuje. Že tam jsem dala jako to… Jediný, co mi tam strašně vadilo, to 
jsem si teda domlouvala i s Administrátorem, ale ono to tak zřejmě musí být na těch stránkách. 
Kdy třeba mi nebylo dvakrát… a už jsem byla po všem a tohleto, tak jsem si vyhledala diagnózu 
a toho pacienta a to byla docela rána, protože pacientka zemřela. Tak to mi tak jako trochu 
vadilo. Protože tam si myslim, že lidi hledají takový to jakoby, to povzbuzení, ty dobrý konce a 
pak jako… Tak to mi docela vadilo. Ale pak jsem se z toho dostala. Tady hraje velkou roli 
psychika. A když ji nechcete zase moc přenášet na tu rodinu, tak je to dost složitý…

Co vás jako první napadne, když se řeknou osudy.cz?

Paráda. Já to neumim nějak víc vysvětlit, ale paráda. Já si myslim, že to je úplně něco 
senzačního. Určitě. A určitě bych to doporučovala každýmu a i se snažim to doporučovat, i tu 
propagaci, co jsme takhle jako různě, tak určitě jo…

Znáte nějaké jiné stránky s podobným zaměřením?

Já jsem si potom… prakticky já jsem na to přišla náhodou, jenom tak jako jsem seděla, byla jsem 
na tom internetu a taková jako bez nálady a… To byly chvilky, kdy člověk byl opravdu takhle. 
No tam jsem na to najela, otevřela jsem to a klikla jsem na to. A i přesto jsem potom koukala 
porůzných jako těchhle těch… jenomže já jsem řekla, když už jsem se do tady toho jako 
nabourala takzvaně, tak zůstanu tomu věrná, těm stránkám. Nebudu už se do dalších diskuzí s 
jinou tou propagací dostávat…

A znáte teda nějaký?

Jo, jsou ty, jak je to, proti rakovině, Liga proti rakovině… Ono jich je daleko víc, ale já se jich 
nějak jako… Čas od času na ní třeba kouknu, ale abych si pamatovala nějaký jako vyloženě ne, 
to ne.

Takže jste se o těch stránkách dozvěděla přes internet…



Jak říkám, seděla jsem na internetu a dala jsem do vyhledávače. Nevim ani, fakt jako lhala bych, 
najednou to na mě vyskočilo. A ty stránky fakt jako byly tak hezky udělaný, to jsem řekla… 
titulní stránka… No a hlavně, já miluju  slunečnice. A tam byly slunečnice…

Takže tím vás ty stránky oslovily, ještě něčím dalším?

Já bych řekla tím, jak vypadaly a hlavně teda ty témata a hlavně Administrátor. Já nevim, on má 
takový fluidum zřejmě psací…

Jaký byl váš impuls pro to, abyste se tak registrovala?

No, já jsem do nich vlezla prvně někdy 2006 na zimu, tam jsem sepsala ten svůj příběh, pak jsem 
tak jako stagnovala, protože ta nemoc byla taková, jako… nerozvíjela se úplně, ale furt někde 
jakoby to… Tak jsem na ně vlezla až někdy po novým roce. No fakt až… Teda jako přispívala 
jsem do nich až po tý chemoterapii. Takže 2006 a pak 2008 jsem tam dala ten druhej příspěvek. 
Nějak mezi tím jsem je jakoby sledovala, četla jsem si ty různý příběhy takzvaně jako, jak se 
říká, že se člověk chytá stébla. Tak přece jenom takový to… Byla jsem tam, byl jsem tam a 
snažila jsem se toho jako… To jako si myslim, že je dost dobrý. Ten, kdo to nezná, ten si tam ty 
informace vyhledá, kam se má obrátit…

Hm… Jaká jste měla očekávání od těch stránek a splnila se?

… No tak jako očekávání… No tak jako, ty stránky tam jsou, ty tam jsou vedený pořád, myslim 
si, že jsou na dobrý úrovni. A mohly by se dál teda rozbíhat. Akorát třeba ty sponzoři, ty jako, 
kdyby se dali sehnat. Já jsem teď sháněla, sehnala jsem 2000, což je nechci říct co, ale aspoň 
něco. Jako myslim si, že bych očekávala od toho, že si těchto stránek všimnou i zdravý lidi.  A ty 
to nedělaj. Já vim, že třeba jsou určitý druhy lidí, který jakoby: na co já budu koukat na 
takovýhle věci, když jsem zdravej a tohleto všechno, ale myslim, že by si mohli je trošku lehce 
prostudovat a říct, hele, oni si takovýhle a takovýle problémy, ty lidi mají… a když už by se třeba 
na nás někdo obrátil. My jsme nechtěli nějaký finanční dary, abychom dělali bůhvíco, ale aspoň 
na tu propagaci. To se strašně špatně shání.

Jak jste se cítila, když jste četla první příspěvky od ostatních?

… Já to neumim teďka popsat… Takhle jako, když jsem na ty stránky vlezla, tak jsem začala 
jakoby… teda byl to pro mě docela trochu šok. Jsem si říkala, nejsem v tom sama… já vím, že 
těch lidí je u nás s rakovinou hodně a tohleto všechno, ale byla to pro mě šok, že jsou tam lidi, 
který jako jsou schopní se otevřít a vlastně tím pomoci těm druhem zase. To mě strašně jakoby 
fascinovalo, to si myslim, že bylo tak nejlepší asi..

A jak jste se cítila, když jste napsala ten svůj příběh?

No, když jsem to psala prvně, špatně, strašně špatně. Protože já jsem byla strašně naštvaná na to, 
že nevim, co mi je,  že mi nikdo nechce pomoct… Já bych řekla, já jsem si tam trochu vylila 
srdce. A vztek. Asi takhle bych řekla.
No a když jsem psala podruhý, tak to už byla taková radost, ta euforie a tohleto. Kdo to nezažije, 
tak neví…¨
Zatím nemám nějak ještě odvahu připsat další komentář… já mám strach, abych to nezakřikla. 
Začala jsem teda chodit do práce s tím, že jsem unavená strašně, ale já celej život dělala mezi 
lidma a s dětma, takže já jako jsem potřebovala vypadnout. Jako sedět doma a čekat, kdy se vám 
to vrátí nebo něco, to je docela velká psychická zátěž. Takhle teda, člověka na to nemá čas…

Jaký byl váš důvod sdělit ten svůj příběh?



Já jsem to říkala, vztek na všechno, vztek na nemoc, vztek na lékařskou vědu atd, atd. A hlavně 
jsem měla pocit, že když to tam teda napíšu, i tohleto, tak určitě to budou číst lidi, který jsou na 
to třeba úplně stejně. Jako já jsem vlezla dveřmi, vyhodili mě oknem, ale já jsem se zase vrátila.
A nebo jsem si našla jinou skulinku. Takže já jsem to tam potom ještě dávala i z toho důvodu, že 
jako, jestliže mají někteří lidé takovýhle problémy jako mám já, tak ať se nebojí je řešit, ať se 
tam cpou, kudy to jde.

Takže, aby to pomohlo i těm ostatním.

Jako takzvaně nelámat hůl, jsem vždycky dávala najevo asi takhle a jako bojujte, bojujte i tím, že 
budete do těch stránek přispívat tím, že tam ty negativní věci dáte a ty lidi si to přečtou a zjistěj, 
aha tak takhle já nebudu postupovat, pokusim se jinak. Takže já jsem si myslela, že ze vzteku, ale 
hlavně z toho důvodu, abych těm lidem poradila anebo dala naději, že jako se dá bojovat, ale že k 
tomu člověk potřebuje někde nějakou ty informaci. Když takhle kdysi kdysi dávno tohle 
neexistovalo, tak to potom to bylo úplně nanic.

Jaké myslíte, že mají lidé důvody pro návštěvu těch stránek?

Nejvíce zvědavosti, někdo potřebuje pomoc a někdo… jsou i tací, který se chtějí pokochat 
lidským neštěstím. Já bych tomu taky věřila. Víc k tomu asi neřeknu…

Jak často tak navštěvujete ty osudy? A měnilo se to nějak v průběhu léčby a tak?

Já zas tak úplně moc často tam nejsem. Bych řekla, že spíš komunikuju s těma členama těch 
osudů a no, moc často ne, tak dvakrát do měsíce, víckrát určitě ne.

A vlastně třeba po tý diagnóze, bylo to jiný?

Já jsem spíš potom surfovala po těch diagnózách a po těch klinikách a sháněla jsem kde, co a jak, 
protože sice tam taky člověk načerpal jako něco, jenomže já jsem taková rarita, která opravdu 
jako… to bylo fakt složitý, protože… oni to měli všichni velice jednoduchý. Přišli, měli uzliny, 
přišli tam a tam, řekli jim máte to a to a jdem se léčit. Mě to trvalo rok a tři čtvrtě, než jsem se 
dopídila ke svý diagnóze. Takže, já jsem tam ze začátku hledala, jestli měl někdo takovej 
problém, že to trvalo tak dlouho, jak to propukne ta nemoc… On jako… to už jsem si 
nastudovala, to jsou všechno plíživý nemoci, který trvají třeba i několik let, než jako vypuknou 
úplně. Takže to bych řekla, že jsem ze začátku prolézala z tohohle důvodu, jestli tam někdo 
nenapíše něco takovýho, že se to tak plížilo. Jenomže to jsem tam jako nenašla.

Tak když jste na těch stránkách jste, kolik času tam tak strávíte, dvakrát do toho měsíce?

No určitě se, já nevim, dvacet minut? Já si nejdřív pročtu ty komentáře různý, pak tohleto 
všechno, pak se kouknu, tam jsou různý ty rubriky psychologů, psychiatrů, onkologů, to mě 
zajímá, to si poběhnu a jinak… Ono nás tam zase tolika moc není těch přispěvatelů. Jestli nás 
tam bude 30, 25… Víc tam nebude asi, to jsou takový malý stránky, ale hezký 

 Takže vy jste vlastně řekla, že jste napsala ten svůj osud a spíš čtete. Do nějakých diskuzních 
for jste nepřispívala?

Ne.

Ani jste nezadávala dotazy?



Ne ne…

O čem nejraději na internetu čtete ve spojení s tou nemocí?

Já bych řekla, že už ne, že už jako… Jako zatím je mi jakž takž. Když mám nějakej zdravotní 
problém, tak ho zatím zvládnu sama, tak už radši tam moc nelezu. Teď jsem tam vlezla, byla 
jsem tam asi před měsícem, kdy jsem byla celá nešťastná, protože mi našli uzlinu, tak to jsem se 
rozbrečela okamžitě. A tak jsem lítala, kde se dalo a tak mu zjistili, že mám něco na štítný žláze. 
Takže než jsem si sehnala endokrinologa, kterej absolutně nejde sehnat, něco strašného… Takže 
to jsem si lítala na internetu a sháněla jsem si, jestli lymfom lze usadit ve štítný žláze. Tak to 
jsem tam teda lítala a hledala a honila. Ale nic takovýho na osudech jsem nenašla, ale hledala 
jsem si spíš teda přes ty diagnózy a přes tohleto. Já spíš teda pak lezu do těch odborných témat a 
tohleto všechno. 

Takže hlavně ty informace.

No, informace, informace. Já na ně nedám dopustit. Jsem sice stará bába, ale nedám na ně 
dopustit. To mělo už být dávno tohleto. Protože tak jako, já se musim taky vzdělávat do práce, já 
musim po seminářích a tohle a když jako jsem třeba nemohla, byla jsem doma nebo něco, no tak 
jsem se aspoň z toho internetu učila. Protože ta medicína ta se furt mění a furt něco jde dopředu a 
na tom dětským hlavně to očkování a všechno možný. Tak jako, co jsem byla doma, tak jsem 
měla furt strach, abych nestagnovala, takže jsem se spíš jakoby učila.

Zkuste doplnit větu: Když se přihlašuji na osudy.cz, je to jako když…

Zvědavost. Řekla bych zvědavost.

Co konkrétně na internetu nebo na těch stránkách vyhledáváte ve spojení s Vaší nemocí?Zkuste 
říct úplně všechno, co vám to vlastně poskytuje…

… Někdy, já bych řekla, že tam jako vyloženě neto… Ale spíš bych řekla podle toho, jak mě to 
napadne. Někdy si projedu příspěvky, někdy třeba vyhledávám, jestli náhodoiu není tam někdo 
novej. A pak tam jsou různý příspěvky těch lékařů, co si tam přečtu, ale jako, já bych řekla, že to 
nějak nerozděluji, spíš jako, jednou zabrousim sem, jednou zabrousim tam. Nejsem jako z těch, 
že bych si je otevřela a celý je hltala. Já si najdu takový ty věci, který mě zajímaj. 

Co pro vás bylo na intrenetu nejdůležitější z toho, co jste teď jmenovala? Kdybyste to měla 
seřadit od toho nejdůležitějšího…

Ta odborná stránka, že konečně člověk nemusel jít do knihovny a hledat nějaký tohleto, nebo 
nevim… Určitě ta odborná stránka přes tu mojí nemoc.

Tak to byste dala na první místo…

No, možná že jo, to bych dala na první místo…

A pak takovou tu podporu, poskytovali vám ty lidi taky podporu, když jste četla ty příběhy?

Já myslim, že mi nikdo jako neodepisoval…

A když jste četla ty příběhy ostatních, pomohlo vám to?



Nevim… pomohlo… no tak jako… já bych řekla, že jsem v tom,  v některých těch lidech jako 
nenačerpala, že by mě mohli postrčit dál, protože já jsem to brala tak jako razantně, přes mrtvoly. 
Že spíš bych řekla, že já jsem jim tam napsala: a takhle jděte, po tomhle jděte. Já myslim, že tam 
se ty lidi moc neotvíraj, protože oni se ani nemůžou otevřít, protože tam není tolik lidí, který jsou 
třeba ze zdravotnictví, nebo z toho kdo ví, co je nemoc tahleta a tahleta. Oni se tam otvírají spíš 
jako, co rodina, jak začli se léčit, jak tohleto, támhleto. Tam jsem nenašla jako nějak, že by někdo 
jako třebas ze sester, nebo z doktorů, že by se do toho tam zatřídil, to ne, to si myslim, že jsou 
převážně laici, takže jako já mám pocit, že od nich toho moc nenačerpám. Spíš si jakoby přečtu 
to, co je trápí a jak je tohleto to a víc asi ne…

Takže spíš jste na tý druhý straně…

Hm hm… Víte co, já mám pocit, že jsem se jako poměrně dost vydala, když jsem stonala, 
protože já jsem prakticky byla pořád po nemocnicích, takže jako já jsem se spíš vydávala v těch 
špitálech, kdy babičky ležely vedle a teď, co se bude dít a tohle, takže jako já jsem jako v tý 
nemocnici neměla čas na svoji nemoc, protože já jsem pořád musela někoho někde, někomu 
pomáhat. A dodneška třeba ty lidi, s kterýma jsem se poznala, který jsou třeba z celý republiky, 
tak když je jim ouvej nebo něco, tak buď napíšou na internet, nebo zavolaj. Že jsem spíš já ten… 
kdo by se asi spíš svěřoval mě, než zase já už teďka nikomu. Já už nemám potřebu zatím, zatím 
se držim, tak jako nemám potřebu někoho zatěžovat svým problémem, ale zase jsem ráda, když 
druhýmu můžu pomoct.

Hm.. Co vás na internetu nejvíc posílilo?

… To nevim, jak bych to řekla, co mě posílilo… Asi ta možnost, že se člověk může otevřít a 
přečíst. Jako posílilo, internet jako takovej mě neposílí, že jo, spíš jakoby návštěvnost nějakých 
stránek mě posílila, ale… všeobecně bych to takhle řekla…

Co posledního pozitivního se vám na těch stránkách, na těch osudech přihodilo?

Teď nevim, jak přihodilo…

Jestli vás tam něco potěšilo, jestli si vzpomenete…

No tak nemůžu říct jako potěšilo, bylo mi děsně fajn, když jsem zjistila, že pan Administrátor 
sháněl ty bloky, jak se to otevře, že nám ty stránky se navštěvujou, jako. To se mi líbilo, nebo 
potěšilo mě, že jich sehnal tolik, který na tom jsou. To jako, ať se snažim, jak se snažim, tak 
takovýhle věci ještě jako… a ani se do nich moc nemontuju. Ale to se mi líbilo, to teda udělal, 
dobře, protože jsou lidi, že si řeknou: jé, co to je, otevřou si a jsou tam…

Stalo se vám tam někdy něco negativního?

… třeba to, že pak někdo z těch lidí zemře, to mě tam jako to… vadilo, ale my jsme si to 
vypovídali a tak jako… Ono to fakticky asi musí bejt. Ale jsou takový lidi, který jsou citlivý a 
trochu jim to zavadí, no… Jako já jsem tu paní vlastně vyhledala tím stylem, že měla něco 
podobného, že jo… Teď tam byla já nevim, šest let po… Teď jsem začla mít nějakej problém s 
tím, jestli recidiva nebo tak něco, tak jsem tam do toho hupla a myslela jsem si, že se s ní jako 
spojim nebo něco, že bych si s ní o tom podebatovala a… Pak jsem se dozvěděla, že zemřela. To 
jako nevim no… Třeba jsou lidi, který do toho vlezou, přečtou si to a konec, nebo něco. Ale já 
jsem takovej šťoura, já si vyšťourám, co se dá, taky to asi není na jednu stranu dobře. Jinak si 
myslim, že jsou úplně perfektní, ty osudy.

Je něco, co se vám v životě s nemocí nedostávalo a ty stránky to zlepšily? Nebo internet obecně?



… No tak já jsem vždycky měla pocit, že co hledám jsem našla. Jediný, co mi někdy vadilo třeba 
z tý odborný literatury, že to bylo v angličtině. Nebo je v angličtině. A některý nemaj zase 
překlad v tom. Jenomže to je zase moje chyba, protože jsem měla studovat angličtinu. Těch 
mých pár slovíček, který jsem se za ta léta naučila, tak ty jsou mi docela nanic. To mi docela 
vadí, když  už tam teda něco šoupnou, tak by to měli dát i v překladu. 

Hm… Co myslíte, že internet nemůže v tomhle ohledu poskytnout?

Lásku. Něhu, tu blízkost. Internet je internet, člověk je člověk. To myslim si, že tam se nendá nic 
jako najít nebo srovnat, že by internet byl jako to… Je to pořád jenom technická vymoženost, ale 
jako… 

Je něco, co byste ně těch stránkách osudy.cz uvítala, něco dalšího?

No nevim, já si myslim, že jsou dobrý, co tam ještě dodat, no…

Napadají vás nějaké zápory těch stránek?

Já myslim, že ne, určitě ne…

Splnila se ty vaše očekávání od těch stránek?

Já si myslim, že jo.

Zkuste si představit, v čem by byl váš život jiný, kdyby nebylo stránek osudy.cz?

… Jiný, no tak… já bych si našla jiný cestičky, ale tohleto je velká pomoc, že si člověk může 
sednout doma a v klidu si takovýhle věci vyhledat, než kdybych ten internet neměla. Tím pádem, 
kdybych ho neměla, tak by to pro mě bylo složitější a pracnější a řekla bych dost zatěžkávající, 
než bych se k tomu dopídila k čemu jsem se dopídila pouhým kliknutím a projitím stránky…

Tak teď se zeptám, setkala jste se s někým, s kým jste se seznámila přes ten internet, přes ty 
osudy.cz?

No tak s tou jednou si píšou, s Haninou, to jo. Mě se líbilo, když jsme měli to sezení, když jsme 
se tam jakoby viděli, že jsme se poznali už jako vizuálně a už jsme mohli jakoby si takzvaně na 
tu naší dušičku sáhnout nebo něco. A to se mi strašně líbilo. Ale komunikuju s Administrátorem, 
takhle všechno tohleto, ale já bych možná oslovila někoho, to jo, to určitě, to bych asi jo. 
Myslim, si, že jo, ale zatím nemám potřebu… 

Proč si myslíte, že nemáte potřebu?

… člověk si říká, nevim, jak dlouho tu ještě budu, kdy to přijde nazpátek nebo něco… A někdy 
bych měla pocit, že kdybych tam lezla častěji, že bych jakoby pokoušela osud. Takže spíš 
komunikuju s tím Administrátorem, nebo s tou Haninou nebo takhle… Přes mailový stránky, ne 
přes osudový stránky. 

Kdybyste měla možnost navštěvovat nějakou svépomocnou skupinu, třeba jednou za měsíc, 
využila byste toho? A jaký by to mělo výhody, nevýhody oproti komunikaci přes internet?

Teď myslíte jak svépomocnou?



Jako že by tam byli vlastně lidi taky nemocní rakovinou a že byste se scházeli třeba jednou za 
měsíc, že byste se místo přes internet viděli osobně…

No, někdy je to daleko lepší. 

Takže byste si zvolila i tu možnost?

I tu. 

A jaký by to mělo výhody, kdybyste měla nějak říct, jestli byste se třeba něčeho bála, nebo co by 
vám přišlo lepší…

Já nevim, jestli bych se něčeho bála, ale jako… lidi který prošli takovýmhle onemocněním 
jsou… nejsou záludní, nejsou zákeřní, jsou… já říkám vždycky, jsou to andílkové. Protože 
jako… nevim, jak bych to řekla… určitě, určitě si ráda popovídám s takovejma lidma, ale v týhle 
době, kdy už jsem jako dva roky po, už bych spíš debatovala o úplně jiných věcech, než o naší 
nemoci. Že už bysme se sešli, jo hele, už jsme trochu  za vodou, nebo něco, tak teď se pobavíme, 
popovídáme si a to. Myslim si, že bych to asi moc tu nemoc do toho asi nezaváděla spíš jako to, 
že pro tu radost, pro to potěšení, pro, já nevim, zjistění co kde jak se děje, jak tohleto… Takhle 
bych to asi brala.

Hm… Uvítala byste možnost scházet se s lidmi z těch osudů?

Ale jo, klíďo píďo, když to tak řeknu, jenomže my jsme takový roztroušený po tý republice a ono 
v dnešní době toho chaosu a blázince ta možnost toho setkávání, jako nějakého častého určitě 
není. Tam kdyby třeba byli nějaký peníze, kdybychom se mohli sejít na dva tři dny s nějakým
pobytem jednou ročně, nebo jednou za dva roky, tak jo, ale takový to narychlo někam dojet, tam 
si chvilku popovídat, zas jet nazpátek, to je… Já si myslim, že ani z toho by člověk nic neměla, 
že by se ani neotevřel tolika. Bylo by to takový setkání, jo honem, ne honem, jesnom si něco 
popovídat a jít. Spíš takovej nějakej lehkej pobyt, dvou-, třídenní, kdy by se ty lidi i poznali, jaký 
jsou. Člověk je jinej, když někam přijedete, na dvě na tři hodinky, tak ho nemůžete odhadnout. 
Odhadnete ho, až když s ním jste třeba 4 nebo 5 hodin…

Navštívila jste někdy v průběhu vaší nemoci psychologa nebo psychiatra?

Týhletý nemoci, co jsem teď prodělala, ne. Předtím jo, ale teď ne.

Přemýšlela jste o tom?

Tak já jsem neměla pocit, že bych ho potřebovala, to já jsem… Ten začátek byl takovej docela 
jako, jsem říkala, no… Jenomže já beru ty antidepresiva na tu hlavu, na ten mozek… Takže bych 
řekla, že ty mě tak jako držely na takový uzdě, kdy jsem si říkala, to je možná fakt lepší, když si 
o tom popovídám s rodinou, nebo s… než psychologa, neměla jsem z toho nějaký deprese nebo 
něco, to ne. Akorát jsem se ptala vždycky, jako to říká každej: proč zrovna já? Ale… já si 
myslim, že je to jenom boj, kterej jsem já začala tak, že jsem neměla ani čas na nějaký takovýhle, 
že bych potřebovala nějakého psychologa nebo něco. Tam já jsem spíš jako se drala dopředu 
tím… opravdu drala, abych teda zvítězila. Já jsem opravdu psychologa nepotřebovala.

Uvítala byste možnost, kdyby vám byl psycholog nabídnut v nemocnici?

Já myslim, že ne. Já jsem se to dozvěděla takovým stylem, že, za prvé jsem si přečetla 
dokumentaci a za druhé jsem zažila tak strašnej přístup, kdy ke mně přilít doktor nějakej, 
vypadalo to spíš jako vrátnej s bílým pláštěm, odhrnul mě peřinu, takhle mě různě ošahal, 



najednou ho někdo zavolal, tak zmizel. A já tý pacientce vedle říkám: kdo to byl? A ona povídá: 
to byl primář z onkologie. Takže já bych spíš bývala potřebovala psychologa na to, aby mě 
vysvětlil, jak se mají chovat doktoři v nemocnici…

Co byste řekla o informacích a podpoře, kterou vám poskytli doktoři?

… (kroutí hlavou a usmívá se)

Stačilo to, co jste řekla doteďka…
No, byly pro vás informace na internetu v něčem jiné, než ty od lékařů?

No určitě, pro mě teda jo. Já jsem prakticky šla k doktorům už prakticky věděla, co na nich budu 
chtít. Protože jako čekat jestli oni se rozhoupají, nebo jak to… Já jsem si dokonce musela dojít na 
patologický ústav pro výsledky histologie. Jako… Naše zdravotnictví jde úplně ke dnu. 

Teď bych se zeptala, vy jste říkala, že jste navštívila léčitele, jaký na to máte názor?

Kdysi kdysi dávno jsem vždycky říkala, jako ne že bych to podceňovala, ale říkal jsem, že 
nevim… Ale když jsem byla na těch rozpacích, když jsem nevěděla, co mi je, kdy teda mi určili 
tři druhy těch rakovenejch buněk, kdy… jsem říkala, herdek, tak já mám játra v háji, že jo, já 
pomalu se jako to… to se nechám sežrat tou rakovinou, nebo co… Tak povídám, já to zkusim. 
Tak jsem byla u jednoho léčitele, kterej má virguli. Přišla jsem tam, vůbec nic jsem neřekla. On
povídá, jako co mám za problém, já povídám: ne já jsem si přišla, abyste mě zkouknul. No a on 
mě zkouknul přesně, co mě čeká, co mám za nemoc a že to bude v pořádku. Opravdu do dneška 
tomu pánovi blahořečím. Protože on mi dal tu sílu bojovat dál, hledat příčinu tý nemoci, nebo tu 
nemoc. Nebo jí vypudit tu nemoc, nebo tak něco. Což lékaři, ty jako takzvaně zlomili hůl a 
nezájem… A můžu vám říct, že dodneška toho pána doporučuju. 

A už ho nenavštěvujete?

Byla jsem tam potom ještě jednou, no a teď ho… Já jako nějak nepotřebuju. Tak jako já se 
klinicky cítím dobře, někdy mi není dvakrát, jako každýmu, že jo, jako… Páteř mě bolí pořád, 
zablokovanej krk mám každou chvíli, já nevím, co všechno. Ale jako, myslim si, že ho teď 
nepotřebuju, že si ho nechám takzvaně na ty zadní vrátka, kdyby náhodou, nedej bože, něco tak. 
Tak jako, jemu bych důvěřovala na sto procent, ne-li na víc. Že jako, postavit se před člověka, 
kterej vás v životě neviděl, nezná vás a vy mu nic neřeknete a on vám řekne úplně přesně 
všechno, tak to můj mužskej tam zůstal jenom koukat s otevřenou pusou.

Jak na tom nyní zdravotně jste, jak se cítíte?

Unavená. Strašně unavená, mě teda doktor tvrdil, že to je druhá vlna po tý chemoterapii. 
Taková… mám takový výkyvy, někdy jsem unavená, někdy nejsem, někdy jsem schopná, nevim, 
lámat skály, někdy se plazim… Myslim si, že se člověk s tím musí naučit žít, že to takhle bude. 
Akorát to někdy člověka deptá. Protože já třeba od tý doby mám zničenou sliznici v puse, takže 
já mám pořád hořko, nebo pořád sucho, nebo pořád kyselo, nebo já nevim co, takže chuť mám 
takovou, že bych něco někdy pořádně ochutila, tak  to jako ne. To mi docela vadí. Nevadějí mi 
tak ty jizvy a já nevím, co všechno, kde je mám, jako mi vadí tohleto, to mi vadí hodně. To bych 
řekla, že to někdy psychicky to člověka jako deptá. No ale jako… jednou se probudim s hořkým, 
jednou s kyselým a je to děsný, ale… na to jsem vyzkoušela co se dá a mají to ty pacienti. 
Někomu se to vylepší, ale bavila jsem se s pacientkou, která je osm let po tom a má to pořád.

A vy jste jak dlouho od tý poslední chemoterapie?



Dva roky a šest měsíců…

Hm, to už je dlouho, to už by mohlo být lepší… 

No, to jako my slezly všechny nehty, na rukou mi narostly jakž takž, na nohou mi pořád slejzaj, 
pořád to… Kůže je poničená, imunita je poničená, ono jako… ono sice tu rakovinu takzvaně 
zahnali do kouta, ale těch vedlejších účinků je strašně moc ještě na tom těle. Chytnu, na co 
přijdu…

Kdybyste měla říct, co všechno pro vás bylo v jednotlivých fázích té nemoci nejtěžší?

… Nejtěžší?

Hm, nebo těžký…

Těžký sehnat někde nějakou pořádnou pomoc, aby už konečně to někdo rozštíp a řekl tak a 
začneme a my tě z toho dostaneme. Což nikdo neřekl a nikdo neudělal. Musela jsem se vlastně 
dopídit k tomu, že se mi udělala další uzlina, kdy takhle… Jako moje tělo razantně dávalo 
najevo, že chce uzdravit, ale přitom neřeklo, co mu je a jak se to má udělat, bych takhle řekla. 
Takže jako ty doktoři jako, tak jako bez zájmu. Jestli tam něco je, nebo není, tak uvidíme, zatím 
to tak jako necháme. Přitom to bylo asi ten největší problém.

Dokázal vám s tím pomoct ten internet nějak, s tímhletím?

No tak jako, že by mě pomoh tak, jako že by mi poradil úplně nebo něco, to ne, ale řekla bych, že 
jsem se tam trochu uchylovala k tomu, že jako nejsem na to sama. Jako myslim, ne bezmoc, ale 
jakoby tím bojem, že se lidi snaží taky, tak se budu snažit ještě víc, až jako docílím toho, čeho 
jsem pak docílila. 

Co byste poradila někomu s podobným onemocněním, s podobným zdravotním problémem?

Ať se vypovídá, ať si tam napíše, ať vypovídá všechny možný problémy, který má, nebo něco. 
Když tam se najde něco takovýho, klidně jsem ochotná mu napsat, nebo mu pomoct, postrčit ho, 
nebo říct mu, kam se má obrátit nebo něco. To určitě, to jako si myslim, že k tomu bych to 
využila.

Je něco, co byste chtěla vzkázat administrátorovi stránek?

Že ho zdravim  a už se těším na sraz. Jsme měli mít, ale bylo strašný horko, tak jsme ho 
odvolali.

Chtěla byste něco doplnit k rozhovoru?

Myslím, že jako ne, že jako… Perfektně připravený, myslim si, že… vyčerpávající, už nemůžu 
ani mluvit, jak mě ta pusa zlobí, ale myslim, že jo, že jako to bylo dobrý. 

Tak děkuju 

Sabina

věk: 44
stav: vdaná, 2 děti
vzdělání: vyučena



V současné době je v plném invalidním důchodu, pracovala jako ošetřovatelka ve zdravotnictví
bydliště: moravskoslezský kraj

4.10.2010 17:00
Rozhovor s paní Sabinou proběhl prostřednictvím aplikace Skype, jen zvukovým přenosem.
Paní Sabina v roce 2005 onemocněla rakovinou prsu, prodělala několik operací, chemoterapii i 
ozařování. Protože se objevila recidiva a následně se zjistilo genové zatížení, bylo ji odoperováno 
i druhé prso. Ještě v současnosti prodělává hormonální terapii, necítí se úplně v pořádku. Jde o 
ženu středních let.
V průběhu rozhovoru mluvila klidným tempem, byl znatelný krátký moravský dialekt. Její hlas 
působil velice mladistvě, i když jakoby unaveně. I její projev mi připadal poměrně unavený, 
hlavně v druhé půli rozhovoru, který trval přibližně 50 minut.
Působila na mě jako žena, která si v životě prošla hodně trápeními. Její hlas zněl jakoby smířeně 
a moudře.

Takže ten rozhovor je o tom, jak vám pomáhal internet ve zvládání vaší nemoci…
Mám tady první otázku, když jste se setkala s diagnózou té rakoviny. Kdo všechno, nebo co 
všechno vám pomohlo?

Já jsem se sešla s diagnózou v roce 2005, víceméně už při sonu, které jsem měla někdy v září 
jsem nějak předpokládala… protože to, co pan doktor našel, tak se netvářil dvakrát nadšeně, 
takže jsem vydedukovala, že je něco špatně. Potom v listopadu, v polovině, pan doktor vzal 
biopsii a potom se zjistilo, že nádor je pozitivní a že vlastně už to šlo ráz na ráz. Během pár dní 
mě objednal na operaci a už i víceméně se to řešilo velice rychle. Takže já jsem skončila v práci 
8.12., do Vánoc jsem absolvovala operaci, což bylo takové docela před těma Vánocemi, ne moc 
dobrá doba, no. Ona ta doba na tohle to není nikdy dobrá  Takže tak.
A s internetem jsem vlastně začala až skoro po půl roce, když jsme zavedli domů internet, do té 
doby, dokud jsme neměli internet, tak jsem nevěděla ani co s počítačem.

Hm, takže po té diagnóze jste ještě internet doma neměla?

Ne.

Jak vám pomáhala vaše rodina?

No rodina jako ta to brala takovým způsobem. Protože oni pořádně nevěděli, já jim to neřekla 
včas ještě, já jsem říkala: nebudu jim kazit Vánoce, když už je mám teda zkažený já. Takže 
rodina věděla jenom, že jdu na operaci, že mám cystu, což jako byla pravda, ale to podstatné, tu 
úplnou pravdu jsem jim prostě zatajila. To jsem jim řekla až, když přišli… mezi svátkama 
výsledky z histologie, kde se ukázalo, že jsou pozitivní i uzliny a že mě čeká další operace hned 
po Novém roce, tak to už jsem musela s pravdou ven, to už se nedalo. 

Takže vy jste s tím ze začátku byla sama… 

Hm.

To muselo být pro vás těžký, že?

Bylo, já jsem teda v skrytu duše doufala, že když se odstraní nádor, pár těch uzlin, tak že jako 
bude všechno fajn. Protože mě pan doktor tak jako ujišťoval, že to bude všechno dobrý: budete 
mít jenom ozářky a bude všechno v pohodě. Jenže bohužel stalo se, že to byo trošku jinak…



Hm… Pak vlastně jste to rodině řekla, měla jste od nich dostatek podpory? 

No, to zas jo, to zas rodina, děvčata ty jako to braly, že prostě… věděly, že musí doma víc zabrat, 
i když mají školu a práci. Manžel, ten to bral: to bude všechno dobré. To jsou jeho slova dodnes, 
ten jako si nepřipouštěl vůbec, že by to mohlo být tak vážné. Ono to bylo trošku složitější, 
protože vlastně rok přede mnou, jak jsem onemocněla, tak nám vlastně umřel jeho tatínek, který 
s námi bydlel, na rakovinu slinivky, což bylo velice rychlé. A rok na to jsem onemocněla já 
rakovinou, takže to byl takový nápor nejen na mě, ale taky vlastně na něj, protože věděl, co to s 
ním dělalo, byl doma. Takže tam to bylo spíš takové to: to bude dobré, z toho se vyhrabeme. 
Takže bral to tak… nepřiznal si to, že ho to taky štve, nemluvil o tom.

Vlastně, když jsme u toho internetu, jakých možností komunikace na internetu využíváte?

Já komunikaci… Jako hodně, co jsem používala, tak byl chat, kde jsem si mohla psát a 
komunikovat se spoustou lidma. Tam jsem vlastně potkala pana Administrátora, co založil 
osudy. Vlastně na těch stránkách jsem ho potkala a on mi řekl, že se mám přihlásit na jeho 
stránky a bylo to chvilku, co je měl založené a tak nějak chvilku jsme se podporovali na tom 
chatu a tak různě.
Ten chat, to bylo první, co jsem se asi naučila. Ale taky samozřejmě díky děvčatům, že 
Protože taky, co chvíli mi tam něco naskočilo a  taky vždycky: zas tam něco mám, pojď mi s tím 
pomoct. Takže spíš jako, že mi to děvčata pomohly.

No, v čem vám ten chat vyhovoval? Kdybyste měla říct, proč?

V čem mi vyhovoval? Anonymita. Jako pokud jsem nechtěla sdělit věci, odkud jsem, co je. 
Pokud jsem je sdělila, tak se ukázalo, že spousta lidí třeba ani na to téma mluvit nechce. A odešli, 
přestali chatovat. Jako z počátku jsem to brala tak jako nějak špatně, ale pak už jsem na to přišla, 
že oni nechtějí se o takovýhle věcech bavit, takže někdo to rád probírá, někdo si rád o tom 
popovídá, ale... Mě to vyhovovalo, že jsem si o tom mohla popovídat hodně.

Hm. Takže vy jste říkala teda to chatování, domlouvali jsme se e-mailem, co ještě dalšího
využíváte?

E-mail taky, anebo kdyžtak taky skype, ale první, co bylo, tak jsem uměla chatovat. Neměla jsem 
mikrofon a sluchátka, takže mi to dýl trvalo, než jsem začala užívat i tady tohle. 

No a když teď využíváte všechny tyhle formy komunikace, co vám z toho nejvíc vyhovuje?

Tak záleží jak na co a s kým. Mám už takové klubko známých, s kterýma hodně povídáme i přes 
skype a mám spoustu lidí, s kterými si jenom píšu a mám spoustu lidí, s kterými si jenom 
dopisuju přes e-mail. E-mail užívám hodně, to je pravda, ale to povídání jako taky. Ale říkám, 
záleží na tom, s kým. Jsou dobří kamarádi, s kterými už se i stýkáme, scházíme se spolu, co jsme 
se poznali na netu a je to fajn, takže…

Hm. Kdybyste měla říct, kolik času přibližně trávíte na internetu denně?

Teď už v poslední době docela málo, ale ty začátky, to jsem tam byla celé noci. To jsem nemohla 
spát po chemoterapiích, byla jsem hodně unavená, usnout jsem třeba nemohla, takže odváděla 
jsem spíš od sebe pozornost s tím, že jsem si mohla psát. A psala jsem si třeba celé noci. Teď už 
míň, teď už jako to už tak není pravidelné, no.

Co vás jako první napadne, když se řekne osudy.cz?



Osudy.cz, to jsou příběhy lidí, kteří tím prošli, kteří píšou své poznatky, postřehy. A jak se jim to 
daří zvládat.

Znáte nějaké jiné stránky s podobným zaměřením?

Ano, chodím ještě na dvoje stránky na mammahelp a na evíkovy stránky ještě.

Jak jste se dozvěděla o těch stránkách? To jste říkala, že jste se s tím panem Administrátorem
setkala v chatu?

Ano, na Xchatu a on mě o nich vlastně řekl.

Jaká jste měla očekávání, když jste se na ty stránky hlásila poprvé?

No, poprvé jako… já měla problém spíš v tom, že jsem si to musela prvně poznačit na papír, pak 
zkonzultovat s děvčaty, jestli se mám přihlásit, nemám se přihlásit a takové. Jako zaregistrovat 
taky, tam jsou určitě věci, když se člověk registruje na ty stránky. Takže jsem v tom ještě 
neuměla chodit, tak mi s tím pomohly taky jako děvčata.

A čím vás oslovily ty stránky?

No, hlavně těma, že člověk tam může psát dotazy, konzultovat určité věci s paní doktorkou T., 
což je onkolog, tak takové rozhodnutí, co jsem měla provádět, nebo něco, tak jsem konzultovala i 
s ní formou dotazů. Takže to bylo docela fajn tady toto. 

Takže především tam paní doktorka a ta její poradna…

A později, když už jsem trošku nabrala sílu a tak, tak jsem napsala i to povídání.

Aha, i ten svůj příběh…

Ano. 

No, co vás k tomu vedlo, že jste napsala ten svůj příběh a jaké to pro vás bylo?

Abych napsala příběh, za prvý jsem psala příběh z důvodu, že napíšu teda něco, ale pak se to 
vyvrbilo dál, že jsem psala pokračování a různé postřehy, protože jako spousta lidí neví, že 
rakovina může být dědičná, což je můj případ teda. Zdědila jsem to a mám pozitivní zmutované 
geny B, C 1, což jsou hlavní příčinou onemocnění rakoviny prsu. Takže už z toho důvodu, i tu 
genetiku a se vším, co k tomu souvisí, o tom, co jsem absolvovala, protože se mi rakovina po 
dvou a půl letech vrátila zpátky, takže jsem absolvovala novou léčbu, další operace. Bylo toho 
hodně.

Takže jste měla bohužel o čem psát.

No, asi tak nějak 

A jak jste se cítila, když jste ten svůj příběh mohla napsat?

Jak jsem se cítila? Víte, je to taková ne úleva, ale… jak bych to zformulovala, taková jako… 
podělit se s někým o něco, ono se říká: sdílená starost, poloviční starost. Takže ono, to když 
člověk napíše a potom, když se vám někdo na to ohlásí a napíše vám třeba o radu, jak jsem 
prožívala to nebo ono, co jsem dělala, nebo jak se na to přišlo. A vy máte možnost poradit 



někomu dál z vlastní zkušenosti. Ano, nejsem lékař, je to všechno jenom laicky to, co člověk 
prožíval, kam se obrátil, nebo jak to pokračovalo. Co bylo třeba, aby se docílilo nějakého 
vyšetření nebo něco. Pokud jsem to prožila a měla jsem to, tak je to fajn, když člověk může 
někomu poradit tak, jak poradili třeba mě, když jsem se něco někde ptala.

No, když se ještě vrátím, jaký to pro vás bylo, když jste četla ty příběhy ostatních?

Když jsem to četla, tak jsem zjistila, že člověk na to není sám, že těch lidí je víc. A jsou příběhy, 
které jsou s happyendem, skončily šťastně, jsou „vyléčení“, že už jenom taková ta síla, která vás 
popohání… Jako, je to fajn s někým pokecat tady v tomhle směru.

Hm. Jaké myslíte, že mají lidé důvody pro členství a pro návštěvu těhle stránek?

No buďto na ně narazí nějakým omylem a zjistí, co to je a potom třeba si pár příběhů přečte. 
Někdo to rád nečte, znám případ kamarádky, která je taky nemocná a říká, že ty příběhy nečte, že 
ji to deprimuje, že jí to prostě škodí, když to čte. 
Jsou lidi, kteří si přečtou a jistí, že příběh je totožný s jejím a ona třeba má příznaky stejný. A 
nakonec zjistí, že když půjde k lékaři a že se třeba… Pak mi psala taky jedna kamarádka, taky 
jsme se o tom bavily, ona si tam přečetla nějaký příběh od nějaké jiné paní, nebo slečny a zjistila, 
že má stejné příznaky a potvrdila se jí rakovina děložního čípku. Takže vlastně jí to zachránilo 
život, protože se vlastně přišlo na to hodně brzičky jenom díky tomu, že si přečetla nějaký příběh 
se stejnými příznaky. Takže jako je to náhoda a je to všechno o náhodě.
Někdo to rád čte, někdo tam hledá poučení, někdo v tom hledá útěchu, někdo radu, někdo v tom 
hledá smíření, to je různý.

Navštěvujete v současné době ty stránky, ty osudy.cz?

Ano.

Jak často?

Obden se tam kouknu, co tam přibylo novýho, co lidi píšou.

Hm. Ze začátku vlastně jste říkala, že jste tam byla vlastně častěji, že jste tam hledala pořáda
něco?

Jo. 

Takže teď už je to trošku míň, než to bylo ze začátku?

No, teď už míň, teď už ani tolik času na to nemám a momentálně řeším zas jiné problémy, s 
kterými mi taky vlastně pomohly hodně, jako Administrátor a lidi tam, protože teď řeším situaci, 
která nastala tím, že mi vzali důchod úplně celý a zůstala jsem bez finančních prostředků. Takže 
teď to řeším, takže to bude docela náročné. Protože vlastně jsem byla za deset minut od stolu 
zdravý člověk. Takže…

Tam na těch stránkách se tím hodně zabývají, že jo…

Ano, právě že jo, takže zjišťuje se, že vlastně těch lidí, co takhle dopadnou, že jim seberou 
důchod, je nás víc. 

No teď se zeptám, vy jste teda přispívala i četla ty příspěvky ostatních ,kdybyste měla rozdělit
celkový čas, kolik strávíte psaním a kolik čtením, tak jak by to vypadalo, jestli to jde říct…



No, čas, čtením… já musím mít na to náladu. Jako, jo prostě někdy je den, kdy prostě sedím u 
počítače, když si ho teda pustím, tak jako, pokud mám nějaký, já nevím, ne čas, ale tak jako 
náladu si něco přečíst, nové příběhy. Ty nové příběhy obyčejně, když se ukážou, tak si je přečtu 
víceméně hned. Psaním… teď už zas tak moc často nepíšu, takže opravdu, jestli jsem napsala 
jeden příspěvek, nebo dva příspěvky do roka, to je jenom takové třeba, jak se zrovna třeba mám. 
Takže to jsou takové příspěvky, že víc to čtení, jak to psaní?

Myslíte, že se to nějak měnilo v čase?

Ani ne, to nejde říct. Ten příběh není zas tak dlouhý a velký, abych víc psala. Spíš to čtení, ten 
příběh už potom vyplynul tak nějak sám ze situace, když člověk byl schopen o tom vůbec mluvit. 
Já měla problém zpočátku jak se všechno tohle to… smířit se s tím a vůbec vyslovit to slovo 
rakovina, to jako bylo prostě velký problém. Než jsem se tohle naučila, tak uplynul skoro rok. 

Hm. A vlastně vy jste tam ten příběh napsala až vlastně po tom  roce?

No, víceméně.

Přispíváte taky do diskuzních fór?

Jo, občas jo.

O čem nejčastěji píšete?

To je těžko, to záleží na téma, které se třeba zrovna probírá. To jako je různé. Pokud nějakou 
větičkou, neříkám jako, že píšu nějaké velké… 

Takže prostě, když se tam hodí ten váš příspěvek, tak něco přispějete…

No jako pokud zrovna nějaký takový je příhodně nebo něco, tak jo.

O čem jste vlastně četla nejvíc, nebo čtete v souvislosti s tou nemocí?

No, co nejvíc čtu, samozřejmě možnosti léčby, taky… Srovnávat se to nedá ty příběhy těch lidí, 
takže to se srovnávat nedá. Ale spíš bych řekla, že to čtení je taky spíš o hledání nových 
možností. 

Hm. Zkuste doplnit větu: Když se přihlašuji na stránky osudy.cz, je to jako když…

Jako když, jako když…  Nevím, co bych. Je to jako když… domovská stránka, já tam chodím 
docela často. Tak často navštěvovaná stránka.

Co konkrétně jste na internetu vyhledávala ve spojení s nemocí?Cokoliv.  Zkuste o tom říct 
trochu víc.

Co všechno jsem vyhledávala? To zpočátku  nijak zvlášť, protože jsem s tím neuměla, takže mě 
trvalo, než jsem trošku našla a naučit se hledat po internetu, to trvalo nějaký rok. Takže já spíš 
potom, až jsem na těch osudech a potom dál, tak jsem začala jako listovat po internetu. Ale 
vysloveně, že bych něco hledala, to ne.

Hm. Takže třeba informace o léčbě pro vás byly důležitý, nový možnosti…



No, to jo. 

Hm. Ještě něco takovýho, nenapadá vás?

Nerozumím teď momentálně…

Co jste na internetu hledala v souvislosti s tou nemocí? Třeba kontakt s lidmi, se stejně 
nemocnými lidmi?

Ne, jako, s lidmi, jako všeobecně. Nebylo to, že bych vyhledávala zrovna lidi, kteří by měli být 
nemocný, to ne. Prostě jsem si potřebovala s někým prostě pokecat. To bylo první, co jsem 
vyhledávala na internetu, co jsem teda začínala, tak opravdu jenom, že jsem na Xchatu jenom 
povídala. Jako psala.

Abyste se z toho vypsala, vypovídala…

Jo, víceméně jo. 

Kdybyste měla říct, co pro vás bylo na tom internetu nejdůležitější, co jste vyhledávala?

Ten kontakt.

Ten kontakt s těmi lidmi.

Hm. 

Co vás na internetu nejvíc posílilo?

Dodávalo mi tu spíš tu vnitřní sílu, když člověk s nima mohl povídat. A když jsem mohla 
probírat určité věci třeba s panem Administrátorem. Takže to jsou určitý věci, buďto jsem je 
probírala s těma lidma, s kterýma jsme měli něco společného, nebo jsem potřebovala jenom 
popovídat o obyčejných věcech s obyčejnýma lidma.

Jo, takže zase ty lidi tam hlavně.
Kdybyste si měla vzpomenout, co posledního pozitivního se vám na těchto stránkách přihodilo?

Co mě teda jako hodně potěšilo, že mě pár lidí odpoví, nebo se připojí, přihlásí a napíšou mi na 
e-mail, že by si chtěli povídat, že třeba si už jenom takhle povídám přes skype už jenom díky 
tomuhle, že jsme se dokázali sejít jako na skypu, ale přes e-mail a přes ten příběh a přes stránky 
osudy. Kde si zpočátku píšem a potom třeba někdo hledá informace a chce se zeptat, takže se 
domluvíme na určitou hodinu a sejdeme se na skypu. 

Takže vlastně vy nabízíte pomoc a radu těm dalším… 

Tak v uvozovkách ano 

A stalo se vám něco negativního tam?

Ani ne. Zrovna na těch stránkách ne.

A jinak na internetu ve spojení s tou nemocí ano?



Negativní věc. No říkám, někteří lidi, pokud jako jsme si psali a nakonec zjistil, že třeba jsem 
opravdu nemocná, tak třeba se odhlásil a říkal, jdu někam, jdu spát, nebo tak něco. Prostě si 
přestal psát a odešel z toho Xchatu, z té místnosti. Takže někteří lidé to těžko zvládají tahlety 
věci. Když už jsem se naučila o tom mluvit, naučila jsem se to vyslovovat, tak spousta lidí tohle 
to nedokázala jakoby snést.

Hm, jo. Je něco, co se vám v životě s tou nemocí nedostávalo a právě stránky osudy to napravily, 
nebo internet obecně?

Nevím jako, informace jako takový, co se týká lékařů a takhle, tak to jsem měla jako dostatek. S 
čím mi pomohli, tak to je teďko s tím důchodem, že jsme tam probírali a že ta vyhláška tam na 
osudech je, že člověk si to může sesumírovat a dát do souvislosti, jako to asi bude a proč to je 
tak. Že s tím jako opravdu s přístupem tady těch posudkových lékařů a úředníků v téhle instituci, 
to je katastrofa. Aspoň tady v O. 

Hm, takže vlastně takhle konkrétní pomoc do důsledku, co už vlastně zasahuje jako život zásadně.

Je to jako docela špatné, protože já říkám, byla 4 roky, teď je to třetí stupeň invalidity nejtěžší a 
za deset minut jsem byla zdravý člověk. A paní doktorka mi řekla, že jsem dva roky v remisi a je 
mi 44, co bych chtěla. A bylo. Takže to je špatné.

Hm. Teď se zeptám, je něco, co vám lidé ve vašem okolí neposkytli a lidé na internetu ano? 

Já nemůžu říct, protože já mám docela dost kolem sebe lidí, kterým jsem nebyla lhostejná a 
nevadila jsem jim, že jsem měla rakovinu. Jako když byla nějaká akce docela… jako jezdili za 
mnou opravdu nemůžu říct, že by i okolí neposkytovalo dostatek ne pozornosti, ale jak bych to 
řekla, soudržnosti. To samé je i na tom internetu, nemůžu říct, že bych něco vyhledávala víc na 
internetu, než takhle, že jsem měla kolem sebe lidi. 

Hm, jo. Co podle vás nemůže internet a lidi tam nikdy poskytnout v tomhle směru?

Určitě hodně informací, to určitě…

A nemůže poskytnout?

Nemůže poskytnout v tomhle směru… já nevim  Co já vim… Co nemůže internet poskytnout v 
tomhle směru. No zdraví asi, to od internetu nezískám. 

Je něco, co byste na těch stránkách uvítala dalšího, na těch osudech?

Hm, tam jako, na osudech co bych uvítala něco nově. Já nevim, tam mi to takhle jako celkem 
vyhovuje…

Napadají vás nějaké zápory stránek jako jsou osudy?

Zápory… ne, ne. Nenapadá mě, co by tam byla až tak záporného.

Splnila se vaše počáteční očekávání od osudů?

Jestli splnila očekávání, no jako spíš ty počátky, spíš předčila, protože jsem nevěděla, že něco 
takového existuje, to byl jako první ten. Pak když člověk zjistí, že už něco takového je, tak už se 
pokouší i dál. Takže to byl asi takový první impuls hledat něco na internetu. 



Hm. Díky těm osudům vlastně…

Ano.

Hm. To je zajímavý. Zkuste si představit, v čem by byl váš život jiný, kdyby nebylo stránek 
osudy.cz?

V četby byl můj život jiný? Kdybych tím neonemocněla, tak ani nevím, že jsou.

Kdybyste je nenašla…

Asi ne. Kdybych tím neonemocněla, tak bych to ani nevyhledávala. Asi bych neuměla ani na 
internetu, protože víceméně ta nemoc mě přinutila k tomu, že jsem v podstatě sedla k tomu v 
důsledku hafo času a díky takovýmu volnu, kdy jsem nic nemohla dělat. Tak ten internet byl 
takový jako zabíječ času.

No a teď si zkuste představit, kdyby ty stránky neexistovaly, v čem by byl váš život jiný?

V čem by byl můj život jiný? No můj život by asi nebyl o nic jiný, protože bych asi nebyla na 
internetu.

A život s tou nemocí? Kdybyste na ty stránky vůbec nepřišla, když jste onemocněla…

No tak, když o něčem něco nevíte, že existuje, tak vám to nechybí 

Jasně, jasně  Tak se teď zeptám, vy jste říkala, že jste se i s někým setkala, s někým podobně 
nemocným, s kým jste neseznámila na internetu, je to tak?

Ano, taky.

A jaký to pro vás bylo?

Bylo to jako, je to zajímavé, protože člověk, když se setká s člověkem, který prožil to samé, tak 
není to to samé, ale uleví se tomu druhému člověku, uleví se vám. Protože víte, mluvíte na stejné 
vlně, mluvíte o stejných věcech, víte o čem mluvíte a je to taková… jako že si fakt poplkáte 

Jo, jo, jo. Proč jste se vlastně setkali?

Protože jsme se oslovili právě na osudech a paní E.Ž., co má své stránky, je tady kousek z H., 
takže jsme se spolu setkaly. Přijela vlakem a daly jsme si prostě odpolední kávu poseděly jsme 
a…

A viděly jste se tedy jen jednou?

Ne, scházíme se častěji. Jsme v kontaktu. Tak dvakrát do roka se vidíme, jinak si píšeme…

V čem to bylo jiný, než když jste vlastně komunikovaly přes internet?

Jako to setkání v čem bylo jiné?

Hm.



Jako, přijde vám to, že toho člověka znáte strašně dlouho, takže vám to ani nepřijde, že se 
scházíte s někým, koho byste ani neměla znát.

Hm. Máte nějakou zkušenost se svépomocnou skupinou podobně nemocných, kteří se schází
třeba týdně nebo měsíčně?

Ano. Chodím do onko klubu v O.

No a kdybyste měla říct, jaké to má výhody, jaké nevýhody ve srovnání s tou komunikací na
internetu?

Výhody, nevýhody… Výhody to má, sedíte doma a můžete komunikovat s kýmkoli z celé 
republiky, to má prostě výhodu, která se hned tak nevidí. A víceméně za telefon zaplatíte 
majlant, kdežto tady po skypu můžete kecat a kecat a kecat… 

 Jo, jo. A vys e tedy scházíte jak často?

Onko klub isis O., se scházíme každý čtvrtek, to je jenom taková krátká schůzka, kdo chce přijde, 
velká schůzka je vlastně poslední čtvrtek v měsíci.

Takže vlastně týdně. A vidíte nějaké výhody toho setkávání takhle tváří v tvář?

Jako jo. Jo, teď třeba jsem měli, podnikali jsme rekondiční pobyt, byli jsme v K., kde máme 
svého lékaře, přednášky různý a takové, takže cvičení. Člověk se trošku odreaguje jak psychicky, 
tak fyzicky a je to takové mezi svýma.

Jako víc mezi svýma než přes ten internet?

Jo, protože to je kontakt a jsou to lidi tady z blízkého okolí, takže už je člověk i zná. Já tam 
chodím, já nevím, tři roky, tak už je tak nějak znám. A je to takové, víceméně je to taková 
skupina lidí, která ví o sobě, jak kdo je nemocný, čím je nemocný, co prožívá. Takové je to, že 
člověk se může vypovídat bez nějakých zábran. Nemusí brát ohledy jako v tomhle tom - můžu 
mu to říct, nemůžu mu to říct.

Hm, no která z těchhle těch možností, buďto osobní kontakt, nebo kontakt přes internet máte
raději?

Každá má svoje něco. Ten internet má možnosti, že může člověk povídat opravdu s celou 
republikou, kdežto to osobní setkání je vlastně opravdu jako skupina, která je mstní a s kterou 
člověk zas může počítat jinak, může si popovídat taky. Takže každá má svoje pro a proti. 

To už je takový rodinný u vás…

Hm.

Kolik vás tam je v tom klubu?

Asi třicet, padesát, nevim. Máme taky svoje stránky a na osudech máme odkaz.

Hm, tak já se kouknu 





A uvítala byste možnost scházet se s lidmi z osudů takhle osobně?

Já vím, že existuje možnost, už měli i setkání, jenomže bohužel, když oni měli setkání, já jsem 
byla v nemocnicích. Takže bohužel jsem se s nima ještě nesetkala.

A uvítala byste tu možnost?

Jako určitě jo. Nebráním se tomu, tak asi.

Teď se zeptám, navštívila jste někdy v průběhu vaší nemoci psychologa nebo psychiatra?

Momentálně je teď navštěvuju oba. 

Hm. A setkala jste se s ním už v nemocnici, když vám byla sdělována diagnóza?

Ne. 

Tam vám ho nenabídli. Myslíte si, že by to bylo vhodný?

Nevím, jestli by ot lidi uvítali, myslím si, že při sdělení diagnózy jestli by měl být přítomen 
psycholog, spíš si myslím, že při tom sdělování té diagnózy asi ne. Spíš asi později při té léčbě.

Jo, jo, jo. 

Tam by to asi uvítalo víc lidí. Opravdu ta léčba je na psychiku hodně těžká. Já to tak třeba vidím, 
bude spousta lidí, který s tím souhlasit nebudou a budou mít jiný názor. To je věc názoru. 
Každému by to asi vyhovovalo jinak.

Takže je to hodně individuální. 

Určitě.

No, co byste řekla o informacích a podpoře, kterou vám poskytli lékaři?

Co se týká těch informacích, tak jako docela jo. Pokud bylo možno, tak jsem se vyptávala, ptala 
jsem se sama, pokud byla možnost. Když jsem teda nevěděla, tak nemůžu říct, že by mě někdo 
jako odbyl a neodpověděl mi. Ale tak jako, je pravda, že do jsem já teda postrádala v 
nemocnicích a to, tak byl spíš ten kontakt třeba s tím psychologem, nebo s rehabilitační sestrou, 
která by přišla a řekla, že prostě ta postižená ruka by se měla tak nebo onak opatrovat. Pokud 
jsem si něco nenašla já, nebo pokud mi lékař něco málo neřekl, jak bych mohla rozcvičovat a… 
já jsem chodila potom i na rehabilitace, abych byla částečně jako v uvozovkách ready, ale to 
třeba mi chybělo. Tak, aby za mnou někdo přišel a řekl: cvičte s tím, nebo rozcvičte to tak nebo 
onak, do takových mezích, tak to mi chybělo, po těch operacích a tak určitě jo.

Ta následná péče, hm. A jak jsme mluvily o tom lékaři, byly pro vás informace z intenretu v 
něčem jiný, než informace od lékaře?

Někdy, dalo by se říct, že i jo. Že ty informace na internetu byly třeba rozsáhlejší, že člověk měl 
čas v klidu si to popřečítat, mohl si to přebrat z bodu A do bodu B a naopak. Že spíš takhle, když 
vám to řekne lékař v ordinaci a vy jste v takové poloze, že vypnete a máte takové v té hlavě, co 
bude, jak bude, a teď vám do toho mluví lékař, spoustu věcí vypustíte, nebo ani nepostřehnete. 
Na tom internetu potom, až už člověk to vstřebá a trošku se mu to urovná a přebere, ty možnosti, 



tak na tom internetu, když si to přečte, tak získá spíš takový možná větší přehled, že si řekne: 
aha, tak o tomhle asi mluvil, to bude asi ono a to bude asi tak, nebo onak.

Že to doplňovalo ty informace od lékaře…

No určitě.

Hm. Jaký je váš názor na alternativní léčbu?

Alternativní léčbu… tak ji nemůže každý. To je taky věc názoru a věc každého člověka. A 
taky… alternativní léčba, to je velký pojem, to se nedá říct 

Hm… A co byste mi vlastně řekla o své nemoci, jak se nyní cítíte?

Jak jsem na tom zdravotně? No, je to takové jako… momentálně je to na bodu mrazu bych řekla. 
Právě v nynější době navštěvuju psychologa a psychiatra a jsem na antidepresivech. A užívám 
spoustu léků, jsem na hormonální léčbě ještě stále, což jako… cítím se být unavená a nejsem 
momentálně objektivní v tom, jak bych se asi měla cítit.

Tak ale zase ještě proděláváte léčbu, tak snad to pak bude lepší…

No, prodělávám léčbu hormonální léčbu, takže jsem na hormonech. Teď to bude dva roky, co 
jsem zahájila hormonální léčbu a momentálně asi tři roky ještě budu.

Aha, tak to máte takhle na dlouho…

Ona ta hormonální léčba je většinou tak na těch pět let. 

Aha.

Co tak jako člověk někde přečte a i doktoři mi řekli, že mám počítat tak těch pět let na 
hormonální léčbě. 

Hm. Teď se zeptám, co všechno pro vás bylo nebo je v jednotlivých fázích vaší nemoci těžké?

Co bylo těžký v té nemoci… snášela jsem špatně první histologii s tím, že jsem měla pozitivní 
uzliny a musela jsem jít na odebrání dalších uzlin, které naštěstí byly negativní. To byl jeden 
takový zlomový okamžik. Díky tomu, že jsem měla pozitivní uzliny mě čekala chemoterapie, 
která pro mě probíhala docela špatně, nesnášela jsem ji vůbec. Takže to jako bylo docela 
náročné.
Další zlomový úder byla genetika, kde se zjistilo, že jsem pozitivní. Že jsem to zdědila, že to 
mám v genech. Načež jsem podstoupila další operace jenom z toho důvodu genového, aby se 
zabránilo recidivě atd. Což se nepovedlo, recidiva nastala necelý půl roku po zjištění té genetiky, 
kdy se zjistil nový nález, že se to vrátilo. Načež opět to bylo pozitivní, ale bylo to malinké a 
zjistilo se to vlastně díky té genetice, protože když je člověk pozitivní z genetiky má 
pravidelnější a víc kontrol, je víc hlídaný. A paní doktorka na sonu v O. na poliklinice, když 
zjistila, že jsem geneticky pozitivní, tak to vzala opravdu pořádně a místo vedle místa a našla 
prostě nový nádor a to mě docela složilo. To bylo v době, kdy jsem zjistila, že mám nový nádor, 
že je to pozitivní, do toho mě vlastně umřel můj otec, takže tobylo taky takový, kdy jsem 
nemohla říct opět nikomu nic, protože v tý době se vyřizoval pohřeb, moje mamka na tom byla 
taky docela špatně. Takže opět jsem na to byla sama, než jsem to zase řekla dál. A vlastně jsem 
to řekla až jsem zase šla na operaci a čekala mě vlastně plastika v B., kdy to za mě vlastně 



rozhodli lékaři, že by měli odstranit obě dvě prsní žlázy, obě dvě prsa pryč. Protože když se to 
vrací, tak ta recidiva tam je víc jako jasná.

Že je to veliké riziko…

Jo.

Dokázal vám s některými z těchto těžkých věcí pomoci internet?

Ano, hledala jsem. Protože tu plastiku, co jsem podstoupila v B., tak vlastně o tom je na internetu 
přímo z B., přímo s panem docentem D., který mi tu plastiku operoval a prováděl… jsou tam i 
vlastně obrázky, fotky, takže člověk si mohl tak trochu představit, co vlastně čekat. Ale dívat se 
na obrázek je jedna věc a prožívat to je věc druhá. Bylo to hodně náročné.

Jo, takže ten internet vás jakoby předpřipravil, ale pak to bylo i tak náročný.

Člověk, i když věděl, do čeho asi jde, tak i přesto to bylo jako náročné.

Hm. Ještě nějak vám internet pomohl?

Pomohl, já nevim. Jako ty informace, že si člověk mohl na ledacos připravit, ledacos prohlídnout 
na internetu. A může si to prohlídnout, může si to přečíst. Nebýt internet, tak dneska spolu 
nepovídáme 

Jasně  Tak už se blížíme k závěru: co byste poradila někomu s podobným zdravotním 
problémem?

Mluvit o tom. Opravdu mluvit, já vím, že každý to prožívá jinak, ale mě teda o tom… jako 
mluvit, vypovídat se. Dnes už mi to problém nedělá, byla doba, kdy jsem opravdu o tom mluvit 
nemohla, ale dnes vím, že o tom mluvit je opravdu lepší. Člověk když onemocní rakovinou 
neznamená, že je prašivý člověk. Jsou lidi, kteří se od vás oddálí, jsou lidi, kteří prostě neví, jak s 
vámi o tom mluvit, neví, jak na vás mluvit, když ví, že jste nemocný tady touhle nemocí a přitom 
ten člověk je úplně normální, to je jako, když má člověk chřipku. A taky s ním obyčejní lidi 
mluví a ta rakovina bohužel je na delší dobu, i když dneska se uvažuje, že léčba rakoviny je 
moderní, je dražší a už i v takové míře, že vrací lidi do normálního života. 

Hm. Takže hlavně o tom mluvit.

Hm. Určitě komunikovat. 

Hm. Je něco, co byste chtěla vzkázat administrátorovi stránek? 

Ne. Ať pokračuje dál, jak pokračuje 

Chtěla byste něco doplnit, napadá vás něco?

Co ještě byla taková velká rána pro mě, že jsem to předala mé dceři - genové zatížení. Což je 
jako… je to špatné. Jako není to dobré, ale není řečeno, že tím onemocní. Takže tam je furt 50 na 
50.

Takže to taky bylo pro vás težký…



Jo. Hodně těžké tohle zjištění, protože když si tím člověk projde, vidí to, co to obnáší a pak zjistí, 
že to ona má taky v genech a že ji to může potkat, je to docela náročné na psychiku.

Hm. No, napadá vás ještě něco dalšího, co byste chtěla říct k tomu tématu?

Nevím, já myslím, že už jsem řekla hodně. Co bych ještě mohla dodat...

Tak jo, tak vám děkuji za rozhovor.

Sára

věk: 35
stav: vdaná, 2 synové, nevlastní dcera
vzdělání: vyučena, studuje střední školu s maturitou
v současnosti je doma
bydliště: severomoravský kraj

10.9.2010 9:00
Rozhovor s paní Sárou proběhl prostřednictvím aplikace Skype. Bylo možné se s ní i vidět 
prostřednictvím webkamery. Spojení bylo dobré, jen bylo trochu zvláštní, že jsme se viděly, ale 
nedívaly se jedna druhé do očí.
Paní Sára prodělala rakovinu vaječníku, léčbu operativní a chemoterapii. Bylo to nedávno, 
dodnes jí ještě nestačily narůst vlasy, na hlavě měla čepici.
Paní Sára se zdála být drobnější postavy, štíhlá. Byla oblečená do pohodlného domácího oděvu.
Působila na mě trochu nesměle, mluvila poměrně rychle, někdy si svou odpověď déle 
rozmýšlela, někdy déle hledala slova. To nejvíc od poloviny rozhovoru, působila na mě dojmem, 
že už byla trochu unavená, často říkala, že neví. Přitom v první polovině rozhovoru byla velmi 
živá a více vstřícná. Mluvila docela znatelným moravským dialektem.

Takže vlastně, ten rozhovor je o tom, jak vám pomáhal internet ve zvládání vaší nemoci…

První otázka je, když jste se setkala s diagnózou té rakoviny u někoho, kdo všechno, nebo co 
všechno vám pomohlo?

No tak samozřejmě rodina v první řadě. A pak taky doktoři… i když, já nevim, jak to říct. No 
prostě, vysvětlovali mi, že to bude těžký, ale já jsem jim okamžitě řekla, že nehodlám umírat 
nebo něco takovýho, takže jsme se shodli na tom, že to je jedině dobře. A rodina vlastně hlavně 
že…

A hrál v tom nějakou roli internet už takhle ze začátku?

No to určitě, protože člověk si sedne a hledá, co to všechno znamená a co to obnáší, i když moc 
se mi do toho nechtělo, jsem říkala: bůhví, co najdu, co mě ještě vyděsí nebo vystraší, ale jako… 
Člověk si tam najde nějaký ty webovky a hledá, co lidi dělají, jak to na ně působí. Takže hodně, 
takže určitě.

Očekávala jste pomoc někde, odkud nepřišla?



Ani ne, ani ne. Protože já jsu, tak jak kdyby, většinou o všechno se starám sama a většinou se 
snažím si se vším pomoct sama, takže ani ne, nějak mě to neto, že bych měla čekat někde něco 
víc, než mě bylo řečeno nebo takhle. Nee.

Když se vrátíme k tomu internetu. Jakých možností komunikace na internetu využíváte?

No já si myslim, že všechny, Skype, mám i ICQ, na Facebooku si teďka hodně píšeme s 
kamarádkami. A hodně e-mail, to jsem měla spolužáka z ekonomky, já teď studuju ještě 
ekonomku dálkově  Už třetí rok. Ten byl taky nemocný, takže jsem nejdřív přemýšlela, že 
bych to přerušila a on mě psal, že nemám, že mi pomůžou. Takže tím mě taky docela pomohli, že 
mi vždycky napsali, co se učili. I jako písemky, takže vlastně trochu našulený se to dá říct  No 
ale udělala jsem ten druhák 
Takže vlastně všechno dá se říct. Na ICQ si zas píšeme s kamarádkou z Německa, takže vlastně 
všechno.

Jo jo jo. A jakou z těchhle možností máte nejradši? Kdybyste to měla seřadit, jak nejradši
komunikujete?

No asi nejradši, tak ten Skype, ten je tak nejrychlejší bych řekla. A e-mail hlavně, protože u toho 
e-mailu, tam můžete jak do dopisu, napíšete toho víc, než byste si řekli, že. Když se nevidíte.

My jsme se vlastně seznámily přes ty osudy.cz, tam jsem vás našla…Co vás jako první napadne, 
když se řekne osudy.cz?

No… co mě napadne… Každý má nějaký osud, každý člověk má nějaký trápení. Tak když má 
možnost, tak hledá nějakou spřízněnou duši, kde by se mohl podělit nebo takhle si myslim, že to 
asi každej…

Znáte nějaké jiné stránky s podobným zaměřením?

No já vlastně akorát na ten bumbaris chodím, tam je to tak jako si myslim nejto…ale stránky, 
určitě bych si vzpomněla, určitě jsem na něco narazila. Ale nejvíc na ten bumbaris chodím, čtu si 
tam. Protože tam je toho docela dost a ještě to nemám ani všechno přečtený…

A tam vlastně přispíváte i do těch komentářů, jste to vy?

No  To jsem já.

Tak to jo. Tak chcete se bavit spíš o těch bumbaris stránkách, jestli je navštěvujete víc?

No asi jo, asi spíš jo 

Vzpomenete si, jak jste se o nich dozvěděla, o těch stránkách?

No na internetu jsem hledala, kde je něco podobného, kde jsou lidi nemocný, tak jak já, takže 
vlastně to se mi tak jak kdyby líbilo ta stránka, docela tam bylo hodně rad ohledně těch vyšetření 
a ohledně těch chemoterapií a všeho možného, takový pěkně uspořádaný to je, takže to už jsem 
tam zůstala a už jsem nic nehledala jiného. 

Jaký byl hlavní impuls pro vaši registraci na těch stránkách?

No… hlavně to, hlavně, abych něco věděla, vlastně ta nemoc.



A jaká jste měla očekávání, když jste tam šla poprvé?

No. Upřímně jsem si trošku myslela, že tam lidi budou víc mezi sebou komunikovat, když jsou 
takhle nemocný, ale oni… říkám, já třeba zrovna na tom nejsem tak špatně, jsou fakt lidi, který 
nemaj na to tolik nálady, spíš jsem si myslela, že to bude víc takový o tom, co dělají každej den a 
tak. No jako nevim. Jináč mě se ty stránky tak jako líbí. Tam fakt najde člověk hodně rad. Takže 
takhle.

Takže vás tak trošku zklamali v tom, že tam ty lidi tolik se sebou nemluví.

No. Jako oni mluví, ale takový všeobecný… spíš jako se podporujou, ale myslím si, že kdyby víc 
mluvili o těch všedních věcech, co dělají, nebo se snaží dělat, že by to bylo lepší. Že by viděli, že 
druzí taky dělají to samý a že nejsou sami, jako takhle se podporujou. To já jim tam taky píšu, že 
je podporuju a přeju jim, aby se uzdravili a takhle. Ale možná, že kdyby víc se rozepsali, že by 
jim to víc pomohlo. Nevim, je to můj názor jenom… Třeba nechtějí, třeba se stydí, že by to 
někdo četl. Nevim, no. Těžko říct. 

Jaké myslíte, že mají lidé pro členství v těchhle skupinách, nebo pro návštěvu těch stránek. 
Kdybyste měla zkusit vyjmenovat jakékoli…

Proč, no tak. Nevim, třeba jsou sami. Nebo třeba, je fakt, že hodně lidí o tom nechce mluvit o té 
rakovině, takže tam zase si najdou něco. A já zase mám štěstí, že mám ségru a s tou si o tom 
pokecám, nebo i doma, nebo s máti, ale jsou fakt lidi, kteří o tom absolutně nechtějí mluvit a je 
jim milejší, když si někde něco přečtou. A zjistí, že to je jinde takový a takhle. Jinak nevim, nic 
mě nenapadá. 

No a jako jste se cítila, když jste četla  příspěvky ostatních? Jaký to pro vás bylo?

Normálně. Nevim. 

Hm. A jak jste se cítila, když jste tam ty příspěvky psala pro ostatní, něco o sobě?

Taky, tak docela normálně. Taky se mi trošku ulevilo, nebylo to, že bych prostě byla král, že 
jsem mohla někde něco napsat  Tak normálně, já nejsem zase člověk, kterej by se… Nevim 
no…

Takže trošku úleva.

Trošku úleva, no.

Navštěvujete v současné době bumbaris?

Dívám se tam, dívám. Občas to nestíhám, protože s těma děckama je docela dost práce, ještě s 
tím Péťou, k tomu musim vstávat v noci, tak někdy jsem utahaná, někdy zase spím přes den, tak 
v noci sedím u počítače. Takže jako dívám se, minimálně jednou za týden se na ty stránky 
podívám.

A dívala jsete se ze začátku víc nebo míň?

Ze začátku určitě víc. Teď se vždycky podívám, jestli tam je něco novýho, ale ze začátku jsem 
tam hledala, co mě ještě čeká, no a pak už postupem jak ty chemoterapie se blíží ke konci, tak už 
člověk ví, co může očekávat, tak už se to nějak to…



Jo. Kdybyste měla říct, kolik času trávíte na internetu, šlo by to říct?

No, obecně bych… no, tak ty dvě tři hodinky maximálně, ale za celej den i plus třeba noc, když 
nespím v noci. Někdy tam zkejsnu do půl druhé od těch dvanácti, protože nemůžu spát. Ale 
někdy ale třeba celej den tam nejsu, jenom se podívám na e-mail, protože není čas. Protože 
říkám, okolo těch děcek lítat a tak. A teď, vlastně co budu chodit do školy, tak tam budu častěji, 
protože nějaký úkoly si udělat a tak. Ale tak ty dvě tři hodinky určitě. Jinak jako třeba celej den 
je zaplej ten počítač, ale nikdo na něm není 

Máte to tam takový připravený, kdyby náhodou něco 

Zaplej je pořád, ale že bych třeba u něj seděla půl dne, tak to málokdy. Jenom, když se něco dělá, 
nebo když něco potřebuju do té školy, ale jinak jako, nemusim u toho být zrovna. Mám plno 
práce - vařit a uklízet a takovýhle věci. 

Kdybyste měla říct, kolik času tak trvá ta jedna návštěva na těch stránkách bumbaris?

No záleží, jak kdy. Když mám čas, tak se podívám i na ty ostatní příspěvky a na ty ostatní 
stránky, co tam Vojta má a takhle. Tak si tam něco počtu a někdy třeba se jen podívám, jestli tam 
je nějaký nový příspěvek a zavřu to. Takže pokaždé jinak. Někdy třeba čtvrt hodinky, někdy 
hodinu. Záleží, kam se od tama dostanu zase 

Vy vlastně teda i píšete i čtete příspěvky ostatních. Kdybyste měla rozdělit ten čas, kolik času 
strávíte čtením, kolik psaním, šlo by to nějak?

Napsaný to je za chviličku a čtením většinou dýl. Na psaní těch deset, dvacet minut. A toho 
čtení… někdy se do toho začtu hodně, i ty starší příspěvky, někdy prostě jenom se podívám 
vyloženě, jestli je tam něco novýho zajímavého a zavřu to. To nejde asi takhle popsat  Pokaždé 
je to jiné.

Co nejčastěji píšete ve svých příspěvcích, o čem?

Většinou zareaguju na to, co tam je. No a když někdo ma nějaký starosti, tak taky mu popřeju, ať 
to vychází… Já mám takovou… že nikdy není nic tak černýho, nebo tak horkýho, jak se to uvaří, 
tak se nejí. Ono je to sice takový, že se to vždycky říká, ale většinou to vychází, že to je pravda 
vždycky. Člověk je na tom… vždycky ta naděje tam je, vždycky nějaká aspoň trošičku. Takže se 
snažim taky těm ostatním trochu jako pomoct tady s tím. Tak jako oni přejou a pomáhají, tak se 
snažim i já.

Na těch stránkách jsou příběhy těch lidí, že jo?

Hm.

A přispěla jste tam svůj příběh?

Zatím ne, zatím ne, protože jsem nějak jako, já nevim… Já nevim, jestli bych… nějak jsem se k 
tomu nedostala, četla jsem je ty některý, ale přemýšlím o tom už dlouho, ale ještě jsem se k tomu 
nedostala. Nevim, jestli ho mám napsat, nebo ne… 

Tak uvidíte.



Možná, že jo, možná že to pro někoho bude zajímavý. Protože já jsem onemocněla, potom ještě 
ten kluk s tou cukrovkou dva měsíce na to. Takže jsme to taky neměli jednoduchý… Možná, že 
by to bylo zajímavý pro někoho.

No určitě.

Možná že časem se k tomu dostanu.

Zkuste doplnit větu: Když se přihlašuji na stránky bumbarisparis.org,  je to jako když…

… No jako když… jdu za kamarádama nebo tak, nevim, tak nějak 

Tak teď se zeptám, co jste konkrétně na internetu a na těch stránkách vyhledáváte  ve spojení s 
vaší nemocí? Zkuste všechno možné, cokoliv vás napadne.

No určitě vlastně průběhy těch chemoterapií, co se tam popisujou a co člověka čeká. Pak jsem se 
dívala, jak to vypadá po té operaci, jestli tam je někdo se stejnýma problémama jako já. Tak jsem 
se dívala, jestli ty ostatní jsou tam taky na tom tak jako já. 
No a hlavně jsem tam hledala vlastně něco, co uleví od těch chemoterapií, co člověku pomůže to 
spíš překonat než aby se trápil. Našla jsem tam dobrou radu od jednoho, teď si nevzpomenu, jak 
se jmenuje… to nevadí… On tam psal, že pak zjistil, že u těch chemoterapií když se popíjí šťáva 
z grepu, že nejsou takový problémy a nedělají se afty a není to tak strašný. Takže jsem vždycky 
si udělala, vymačkala grep a pomohlo mi to, neměla jsem takový problémy. Takže jsem to 
zvládala docela dobře, si myslim… Prej teda jsem dostávala šílený dávky…
A taky třeba jsem hledala, kde kupujou paruky, nějaký rady a takhle a kolik to asi tak stojí. 
Všechny takový ty následky, co jsou po těch chemoterapiích a po těch operacích, nebo takhle. 
Takže většinou takovýhle rady. Někdy se na to člověk nechce zeptat doktora a někdy doktor 
pořádně ani neřekne. 

Takže vlastně hlavně takovýhle praktický informace, jak se  s čím vyrovnat, co pomůže, kde co 
sehnat, kolik co stojí a takhle… Hledala jste tam ještě něco jiného, napadá vás něco?

Ani ne… Ne… Nevim.

Jo. A kdybyste měla seřadit podle důležitosti, co pro vás bylo nejdůležitější z těchhle informací, 
šlo by to nějak seřadit?

No ty chemoterapie určitě, jak to probíhá, protože to vlastně člověk nikdy neví, do čeho jde, to 
mi vlastně řekl i doktor, že na každého to působí jinak, takže určitě ty chemoterapie. A potom 
takový to po těch chemoterapiích a dál. Jinak jako ani ne. Nejdůležitější ty chemoterapie a pak 
po té operaci, jak se člověk cítí a jak to probíhá všechno…

Co vás na internetu nejvíc posílilo?

Nejvíc? Nevim… No asi ten pocit, že nejsu sama. Je hodně lidí, který jsou takhle nemocný, kteří 
mají takový problémy. A jejich vlastně třeba pozdravy, že když jsem tam psala, že malej dostal 
tu cukrovku, tak taky že napsali, ať se držím, že to zvládneme a tak. To pomáhá člověku, ono se 
to nezdá, ale hodně to pomáhá. 

Takže vlastně hlavně ti lidi tam.

Určitě, hlavně ti lidi.



Vzpomněla byste si, jaká poslední pozitivní věc se vám na těch stránkách stala? Co vás potěšilo?

Hm… Pozitivní? Nevim… Těžko říct… Já to tak jako neberu pozitivní, nepozitivní. Některý 
příspěvky vlastně… tam píšou básničky, ty jsou pěkný, takový ze života, takže ty jsou docela 
příjemný, pěkný. Takže jako všeobecně, vždycky jsem ráda, když tam někdo napíše něco 
příjemného, to je samozřejmý. Takhle konkrétně nevim 

Stalo se vám ta někdy něco negativního ve spojení s tou rakovinou?

No negativního. Určitě negativní je, když někdo napíše, že někdo umře. A byť je to člověk, 
kterého člověk nezná, určitě to není příjemný. Ale jinak takhle nee. Nikdy se mi nestalo, že by mi 
někdo napsal něco špatnýho. Zatím ne.

Je něco, co se vám v životě s tou nemocí nedostávalo a právě ty stránky bumbaris to napravily?

Nedostávalo, já ani nevím… Nedostávalo… Říkám, tam hlavně jsou ty lidi se stejnýma 
problémama. Takže vlastně vědí, o čem se píše a vědí, jak se člověk cítí. Ostatní třeba kamarádi 
sice můžou přikývnout, ale stejně nevědí, jak to člověk cítí. V tom je ta výhoda, že člověk 
nemusí dlouho, dlouho rozepisovat, jak se cítí a vědí to. To je ta výhoda si myslim.

Ta stejná zkušenost…

Hm. Přesně tak.

Co podle vás internet a komunikace online nemůže poskytnout tomhle směru?

Já nevim. V tomhle směru. Asi ten pocit, že ten člověk je vedle vás, že když je to na dálku, že i 
když se můžete vidět takhle přes tu webkameru, tak že vlastně… Nevim, nemůže poskytnout,  
těžko říct. Asi ten fyzickej kontakt. Jinak si myslim, že to není špatná věc tady to.

Na těch stránkách jsou ty příběhy, ty komentáře a další věci. Je něco, co byste uvítala dalšího, co 
vám tam jako chybí?

… Nee, myslim, že nee. Jedině fakt, že jsem si myslela, že ty lidi tam budou víc mezi sebou 
komunikovat jak na tom Skypu třeba. Jinak si myslim, že jsou docela dobrý ty stránky, není jako 
potřeba tam nic přidávat. A myslim, že člověk, když něco potřebuje, tak si to tam najde. Každej 
svoje.

Napadají vás nějaký zápory těch stránek?

Zápory? Taky ne. Ne. Možná jedině to, že fakt lidi se stydí. Já jsem taky ze začátku tam napsala 
přezdívku, ale pak jsem si, že je to blbost, když tam mám fotku. Ale tak když někdo nechce, 
nemusí tam dávat fotku, může si tam napsat jenom přezdívku a hotovo. A jinak zápory ani nee. 
Vůbec.

A teda ta očekávání? To jste říkala, že by lidi měli víc psát.

Trošku jako jsem myslela, že to bude víc, ale to nevadí jako. Nemůže člověk každej mít všechno, 
co chce 

Zkuste si představit, v čem by byl váš život jiný, kdyby nebylo těch stránek?Jestli by to šlo nějak 
říct…



Jiný? Nevim. Možná bych našla jiný stránky třeba. A taky bych možná nevěděla o těch 
chemoterapiích, anebo možná věděla. Ale zas, upřímně jsem hledala na tom internetu i jako jiný, 
co tam kde píšou, ale na tom bumbarisu bych řekla, že je to jako kdyby nejpodrobněji, že člověk 
si tam najde. Oni ty ostatní stránky furt popisují jedno a to samý, bych řekla, že to je… jinak se 
to jmenuje, ale popisujou jedno a to samý no. Takže takhle.

Setkala jste se někdy s někým, s kým jste se seznámila přes internet, s podobně nemocným 
člověkem?

Ne, nesetkala.

A přemýšlela jste o tom?

Nee, zatím nee. Vůbec jsem nepřemýšlela. Ale na tom bumbarisu mám pocit, co jsem se dívala 
na fotky, že ty lidi znám, že mi někoho připomínají. Je možný, že je někdo taky odsud. Určitě 
jedna nebo dvě fotky jsou mi takový povědomý, ale nevim, jestli jsou odsud, nebo ne.

No, kdybyste měla možnost navštěvovat svépomocnou skupinu, která by se scházela třeba jednou 
měsíčně, jednou týdně, uvítala byste to? A jaký byste viděla výhody a nevýhody ve srovnání s
těmi stránkami?

No, výhody určitě ten kontakt fyzickej a chodila bych, určitě bych chodila. Jak říkám, tam by byl 
lidi, kteří mají to samý, ty samý problémy, možná by trošku víc rozuměli než ty ostatní, protože 
jsou… Říkám, z vlastní zkušenosti vím, manželovi nedávno umřela teta kvůli rakovině na zápal 
plic a byla sama, ona neměla děti a ani internet a tak si myslím, že ona prostě to docela rychle 
vzdala. Že neměla s kým pořádně o tom mluvit. Určitě je to výhodný. Teď záleží na tom, jestli by 
chtěli nebo nechtěli, ale mě by to teda rozhodně nevadilo.

Takže to by byly výhody, viděla byste nějaký nevýhody?

Ani ne, musím říct, že ne. 

Uvítala byste možnost scházet se s lidmi z toho bumbarisu?

Ale jo, docela bych se ráda viděla, kdyby to šlo. Pokud by to nebylo třeba nějak moc daleko, 
protože jsem ještě nebyla schopná si udělat řidičák  Ale určitě jo, určitě bych byla ráda.

Navštívila jste někdy v průběhu nemoci psychologa nebo psychiatra?

Určitě, chodim, chodim. Já si myslim, že bez toho… Já beru i prášky a myslim, že bez toho by se 
to ani moc nezvládalo. Ono se to nezdá, ale působí to na člověka všelijak. Takže určitě jo. 
Chodím k psychiatrovi.

A byl vám nabídnut už v nemocnici, když jste to zjistila, tu nemoc?

No já už jsem chodila předtím, protože jsem měla nějaký osobní problémy v rodině a už jsem to 
prostě to, v práci takový všední, tak jsem si říkala, nemůžu to dopustit, aby to došlo tak daleko, 
že mě někde zavřou do nemocnice. Takže jsem už předtím chodila. A tak to bylo už skoro dobrý, 
že už jsem skoro nebrala prášky no a pak bohužel v té nemocnice. Já jsem se teda nesesypala 
úplně tak, že bych brečela od rána do večera, ale příjemný to taky nebylo, že. Takže já prášky 
jsem zase znova začala brát a to si myslim, že to mi taky docela pomáhá, že bych teda občas 
vyletěla z kůže. Protože kolikrát už toho bylo dost. Největší deprese já mívám, když musim být 
v nemocnici zavřená. Takže to je jako pro mě neštěstí, to asi pro každého, po operaci a po tom, 



člověk se nemlže hýbat, všechno ho bolí, a je to takový nepříjemný. Takže myslim si, že bez těch 
prášků bych to asi nezvládla.

Myslíte si, že by bylo dobré, kdyby byl ten psycholog nebo psychiatr nabídnut už v nemocnici po 
sdělení té diagnózy? Nebo že by to hodně lidí odmítla…

Myslim si, že je to dobrý. Mě teda nebídnutý nebyl, ale myslim si, že určitě je to dobrý, aspoň se 
pokusit těm lidem nabídnout něco, protože, říkám, oni sami třeba taky nevědí. Nemají internet a 
rodina o tom nechce moc mluvit. Takže určitě si myslim, že by měl být. Při takovýhle diagnóze 
si myslim, že stoprocentně jo. Pokaždé.

Co byste řekla o informacích a podpoře, kterou jste měla od lékařů?

No tady u nás docela jako, nevim, jestli se ke mně chovali s tím, že zjistili diagnózu nebo to. Ale 
paní doktorka, ke které chodim, ta je velice příjemná a milá. No a potom vlastně jsem byla ve 
větší nemocnici, takže tam doktoři, tam je to těžký, oni toho mají moc strašně, ale nebyli 
nepříjemný, nebyli zlí, a sestřičky tam byly taky strašně milý. Takže si nemůžu stěžovat na to. 
Informovat, to informovali, ale ono taky někdy, když se člověk nezeptá, tak oni taky si 
nevzpomenou sami. Že bych měla nějakou moc špatnou zkušenost tady s tímhle, to nemůžu říct. 
Ani na tý onkologii, tam je taky příjemnej doktor a sestřičky, takže nebyl žádný problém tady s 
tím. 

Byly pro vás informace z toho internetu v něčem jiný, než ty informace od těch doktorů?

No, trošku obsáhlejší byly ty informace, tam je toho napsaného víc, moc velkej zásadní rozdíl 
mezi tím nebyl. Spíš si myslim, že naopak když si to člověk čte hodně, že už pak se možná i bojí 
něčeho, co ani není. Takže bych řekla, že až takhle, někdy až to jde takhle. Ale je tam toho trošku 
víc. 

Takže až vlastně by to pro někoho mohla být nevýhoda…

Pro toho, kdo má trošku slabší povahu, to určitě, že si tam člověk najde. Tam jsou napsaný až 
třeba ty extrémnější případy. Že člověk někdy si to může: A ježiši, co mě najdou a já to možná 
mám taky. Takovýhle způsob. Někdy to taky není možná zrovna dobrý.

Jaký je váš názor na alternativní léčbu?

No… těžko říct. Moc dobrej ne, myslim si, že kdyby něco bylo alternativního, co by opravdu těm 
lidem pomáhalo, tak že už by to dávno bylo v obchodě a že už by se to lidem nabízelo. Nějaký ty 
doplňky potravinový. Nevim, já jsem se ptala svýho doktora, on říkal, že až skončím třeba s těma 
chemoterapiemi, tak určitě. Teď paní doktorka mi taky nabídla, že si mám koupit něco, co trošku 
dá dohromady ty játra a takhle po těch chemoškách, ale jako vyloženě, že bych to zamítala, to ne. 
Ale jak říkám, kdyby něco bylo, co opravdu pomáhá, tak už to lidi mají a nemusejí se trápit těma 
chemiema a takhle. Takže tak nějak. 

Teď se zeptám, jak na to nyní zdravotně jste, jak se cítíte?

Já docela dobře, jako říkám, občas jsu unavená, ale to hodně záleží na počasí, jak na člověka 
působí. Hodně mě bolí teďko nohy. Ale jak říkám, já lítám okolo děcek, jsou lidi, který jsou 
doma sami, takže… Já lítám okolo děcek, takže ani kolikrát nemám čas myslet na to, že mi není 
dobře. Ale jinak docela v pohodě, jinak jako zvládám všechno udělat, tak že si myslim, že to není 
tak strašný. A když jsu unavená, tak si lehnu a spím třeba celý den 



To je správný 

A pak nejsem schopná nic dělat. Takže jako zas špatně úplně na tom nejsu.

A vy jste skončila léčbu někdy nedávno, že jo?

No, v srpnu, v srpnu mi skončila poslední chemoterapie, takže ještě půjdu na CT, tak se uvidí, 
jestli je to všechno pryč, jestli tam něco ještě zbylo, nebo ne. Uvidíme dál. Podle toho mi možná 
napíší ještě další chemoterapii nebo se uvidí, že, to ještě nevím.

To vám budu moc držet palce.

No a jako na kontrole to vypadalo dobře. Takže se tak nějak netrápím tím, až budu na kontrole, 
tak se uvidí, není třeba se trápit zbytečně dopředu, já si myslim, že to je nesmysl. 

Hm… No. Co pro vás bylo v jednotlivých těch fázích tý nemoci těžký, kdybyste si měla 
vzpomenout, co pro vás bylo nejtěžší?

Nejtěžší? No ta operace, po té operaci, protože mě vzali všechno, i uzliny vlastně v tříslech a u 
aorty, takže docela záhul na to tělo. Takže po té operaci se dát tak nějak dohromady, protože 
člověk nemůže chodit, nemůže spát, nemůže sedět a nic dělat, takže asi to. 
No a ty chemoterapie, toho jsem se bála, jak jsem četla, tak jak říkám, že jako člověk zvrací a 
není mu dobře a nemůže nic dělat, takže toho jsem se bála. A ta první chemoterapie dopadla tak 
nad moje očekávání, to se i udělaly akorát afty a tři dny mi nebylo dobře, ale nezvracela jsem 
teda jako, neměla jsem takový problémy. A potom jsem si udělala tu šťávu z toho grepu a už to 
bylo lepší. A jinak unavená jsem z toho byla. Takže takhle. Nejhorší ta operace. Než se po ní dal 
člověk dohromady a pak už to nebylo tak strašný.

Dokázal vám s tímhle nějak pomoct internet?

No, trošku jo, protože jsem třeba hledala nějakou mastičku třeba, která vlastně… to břicho je 
vlastně pohmožděný, modřiny všude... Hledala jsem nějaký mastičky, který na to pomáhají a na 
záda jsem hledala. Ono to stejně jako moc nefunguje. Ale trošku. Jenomže já jsem stejně u toho 
internetu nevydržela dlouho sedět, protože mě hrozně bolely záda potom. Trošku mě pomoh. 
Našla jsem si mastičku, zkusila jsem ju. Trošku to pomohlo, možná. že jenom ten pocit, že jsem 
si to namazala, že se mi ulevilo. Takže takhle.

Co byste poradila někomu s takovým zdravotním problémem?

S podobným? Hlavně, aby to nedržel v sobě, pokud může ten internet, aby si našel něco 
takovýho a psal. Aby to nedržel v sobě, to si myslim, že je to nejhorší. Takže tak asi no, aby se… 
Fakt někoho, ty stránky, kdo má podobný problémy a tam si myslim, že je to lepší se takhle 
rozepsat, když se člověku nechce mluvit, než prostě jen sedět a koukat a přemýšlet nad tím a co 
kdyby a co když… Takový myšlenky člověka napadají, tomu se nevyhne. Takže takhle.

Je něco, co byste chtěla vzkázat administrátorovi stránek?

Vzkázat? Určitě, že jsou to dobrý stránky, že se mi líbí a že všechna část jeho práci. Určitě. 
Určitě nad tím stráví spoustu času, nebo možná strávil, ale že to je dobrá věc, že to je výborná 
věc. Všechna čest té práci jeho.

Já mu to vyřídím 



Dobře, dobře 

Chtěla byste něco doplnit k rozhovoru, napadá vás ještě něco?

… Ani ne. Možná, jak jsme se bavily, tak třeba taky o tom sexu. Lidi neví, co můžou, co 
nemůžou, takže na to jsem si vzpomněla, že jsem se taky dívala, protože s tím sexem je to trošku 
nakřivo, že, až nahnutý po těch operacích a po těch chemoškách, takže taky jsem se koukala 
třeba jako dlouho to ženským trvá, než se prostě dají do pořádku. Ale tam myslim, že toho bylo 
docela málo. Je to všeobecně známý, že se člověku nechce, ale myslim si, že docela málo tam 
toho bylo o tom sexu. Je tam psaný, ale myslim si, že docela málo. Na to se člověk taky bojí ptát, 
takže… Ale jinak jinak nevim co ještě.

Tak to bude asi všechno, tak vám děkuju za rozhovor 

Nemáte zač, ať se vám daří ve škole 

Vám taky, ať to doděláte, budu držet palce, ať se vám daří. Nashledanou.

Nashledanou.

Tereza

věk: 38
stav: vdaná, 2 děti
vzdělání: středoškolské
pracuje jako zdravotní sestra
bydliště: jihomoravský kraj

5.10.2010 16:00
Rozhovor s paní Terezou proběhl prostřednictvím aplikace Skype. Byl možný jen zvukový 
kontakt. 
Paní Tereza před několika lety onemocněla rakovinou prsu, prodělala operaci a později plastiku. 
Z počátku rozhovoru na mě působila trochu nedůvěřivě, později se víc uvolnila, bylo to slyšet i v 
jejím hlase - více se usmívala. Odpovídala výstižně na mé otázky, nijak moc se od nich 
neodklonila.
Z jejích odpovědí o zvládání nemoci vyplynulo, že jde o velmi statečnou paní.

Na začátku rozhovoru jsem se ujistila o tom, že paní Tereza četla informovaný souhlas, který 
jsem ji předem zaslala e-mailem a zda s ním souhlasí, zda souhlasí s nahráváním rozhovoru. 
Stejně jako před ostatními rozhovory jsem zdůraznila, že je důležité, aby neříkala nic, co jí bude 
nepříjemné.

Takže ten rozhovor je o tom, jak vám pomáhal internet ve zvládání vaší nemoci…
Mám tady první otázku, když jste se setkala s diagnózou té rakoviny. Kdo všechno, nebo co 
všechno vám pomohlo?

No tak ze začátku hlavně rodina. Ti nejbližší, manžel, děcka a pak jsem se dostala k těm 
stránkám, kde řešili všichni lidi, co měli stejný problémy, takže tomu daleko líp rozuměli, nebo 
víc do toho viděli, takže myslim si, že to mě pomohlo taky dost.

Hm, ty osudy.cz?



No, já jsem spíš přes ten mammahelp.

Jo, tak k tomu se pak ještě dostaneme. A vy jste se k tomu internetu dostala hned nějak vzápětí po 
tý diagnóze?

No, já myslím, že prakticky hned vzápětí, protože jsem hledala informace, aby člověk věděl co 
nejvíc, byl na to připravenej, takže myslim si, že prakticky hned. 

Hm. Jakých možností komunikace na internetu využíváte?

Jako v současné době?

No tak nejdřív v současné době, jako obecně a pak teda, jaký jste využívala v době té nemoci, v 
souvislosti s ní…

Tak v současné době nejvíc využívám skype a e-mail. 

Jo, jo, jo. 

A když to bylo v tý době, tak vlastně ty stránky osudy, mammahelp a pak jsem se dostala na 
stránky, který založila jedna paní, která se léčila se stejnou diagnózou a tak tam jsem hodně ty 
stránky navštěvovala, ale potom tak nějak, potom, co jsem skončila tu léčbu, tak už jsem se na ty 
stránky vracela míň. Protože, já nevím, ne že by člověk na ně zanevřel na ty stránky, ale nechtěla 
jsem se vracet k tomu problému, protože člověk za tím chtěl udělat tlustou čáru. Takže tak nějak 


Využívala jste taky e-mailu v komunikaci s těmi lidmi tam?

Ano, e-mail taky hodně. 

A diskusní fóra, přispívala jste?

Ano, četla jsem, i jsem do nich přispívala.

A chatování s těmi lidmi, nebo ten skype?

No právě přes ty stránky, co založila ta jedna pacientka vlastně, tak ta tam měla taky přímo tady 
ten chat, akorát se na to přihlašovali i jiný lidi, který tam vlastně psali úplný kraviny, takže mě to 
zas až tolik nevyhovovalo. Ten skype je lepší, protože tam se člověk přihlásí a píše si s těmi, s 
kterými chce. Ale na stránkách třeba toho mammahelpu, tak tam to bylo taky dobrý a tam jsme si 
hodně psali třeba s těmi ostatními pacientkami a pak jsme si i domluvily schůzku, že jsme se 
sešly.

Hm. Jaká z těch možností vám vyhovovala nejvíc?

Asi skype.

A proč, jestli byste dokázala říct…

No, protože tam opravdu jsem si psala jenom s těmi, se kterými jsem vlastně chtěla, který jsem 
měla ve svým seznamu a nezasahovali do toho cizí lidi. Protože vlastně, když se člověk přihlásil 
na nějakou tu stránku, kde do toho chatu mohli vstoupit cizí lidi, tak jako, nevím, proč bych měla 
o svých problémech a pocitech psát před cizími lidmi.



Hm. Teď se zeptám úplně obecně, kolik času trávíte na internetu denně?

Tak do té jedné hodiny. Jako když jsem se léčila, tak jsem tam trávila docela víc času, byla jsem 
na neschopence, ale teď momentálně tu jednu hodinu. 

Jo. Teď se budeme bavit o těch stránkách, chcete se tedy bavit o mammahelp, jestli jsou vám
bližší?

Hm.

No tak když se zeptám, co vás jako první napadne, když se řekne mammahelp?

Tak mě napadlo vlastně to, že tam se baví o rakovině prsu a o těchhle věcech.

Znáte jiné stránky s podobným zaměřením? To jste říkala ty osudy a pak t stránky té paní, ještě 
nějaké?

No tak abych pravdu řekla, tak víc jsem tak nějak nepátrala, protože nejsem zas takovej zastánce, 
že bych vysedávala u počítače, hledala, kde by, co by, takže jsem neměla potřebu hledat dál.

Hm. Jak jste se o těch stránkách dozvěděla?

No, možná myslim si, že asi v nemocnici, kde jsem se vlastně léčila. 

Jaká jste měla očekávání, když jste na ně prvně šla?

No tak když jsem na ně šla úplně prvně, tak jsem asi se chtěla dozvědět nějaký informace 
ohledně léčby, ohledně toho, jaký jsou prognózy a jak to lidi berou a tak.

No a čím vás ty stránky nejvíc oslovily, kdybyste měla říct?

Tak čím mě nejvíc oslovily? Asi tím, že tam člověk mohl probírat ty svý problémy, to svý 
onemocnění s lidma, kteří opravdu jsou na tom úplně stejně, mají stejný pocity, stejný problémy. 
I když taky do toho mohli zasahovat jiný lidi, ale tam zrovna na tom mammahelpu, tam byla 
zařízená taková cenzura, že když tam psali cizí lidi nějaký blbiny a takový nevhodný příspěvky, 
tak to tam mazali zrovna. 
A my jsme mohli položit jakoukoli otázku na lékaře a on nám s určitým odstupem odpověděl. 
Takže tak.

Jak jste se cítila, když jste četla první příspěvky těch ostatních lidí tam?

No, na jednu stranu to bylo povzbuzující, protože člověk se tam dozvídal, že lidi jsou na tom… 
byli na tom třeba hůř a dopadlo to dobře. A třeba… myslim si, že jsem měla hodně velký štěstí, 
takže mě to dost jako pomohlo, protože mě to pomohlo vydržet, no jako vydržet, protože člověk 
by to vydržel i tak, ale takhle do toho nějak víc viděl a mohl se podělit s druhými o ty svý pocity, 
takže mě to pomohlo hlavně tady v tomhle.

A jak jste se cítila, když jste mohla napsat svůj příspěvek, podělit se o to s ostatními?

No, myslim si, že jsem se cítila dobře, protože jsem si říkala, že taky můžu těm druhým pomoct, 
že budou vidět, že opravdu to ty lidi berou normálně, že to dobře dopadne, že všechna ta léčba 



má smysl, a že opravdu nemusí si myslet: jejda mane, teď jsem přišla o prso a zhroutil se mě 
svět. A prostě, že to tak není.

Kdybyste měla říct všechny důvody, které si myslíte, že mají lidi pro návštěvu těchhle stránek?

No tak hlavně asi se chtějí dozvědět co nejvíc informací o daném problému. Chtějí zjistit, nebo 
potřebujou vědět, že lidi jsou na tom taky stejně i hůř a zvládají to dobře. Potřebujou i ten 
kontakt s těm lidmi, že vlastně se můžou bavit s lidmi se stejným problémem, očekávají od toho 
to, že je to povzbudí, že jim to pomůže jak po psychické stránce hodně. A pak jsou tam 
samozřejmě takový ti, co hledají zajímavosti a nemají co roupama dělat a snaží se těm lidem 
znepříjemnit život takříkajíc. 

Navštěvujete v současné době ty stránky mammahelp?

Dlouho už jsem tam ani nenahlídla, protože mě to opravdu, ne že by mě to ubíralo energie, to 
nemůžu říct, ale chci si žít teď ten svůj život takovej šťastnej, spokojenej, aniž bych se musela 
vracet k tomu, co člověk prožíval a jak to bylo. A myslim si, že nejsem sama, protože v tý době, 
když jsem je navštěvovala já ty stránky, tak se tam taky i ptaly ty ženký po jedné paní, že už tam 
dlouho nebyla a ona tam psala to samý. Že vlastně jak prodělala tu léčbu a vyléčila se, tak ji to 
prostě vadilo, když se vracela zpátky a viděla, kolik těch lidí má ten samý problém. A že byla 
šťastná tak, jak je, že to přešla na nechtěla se k tomu vracet. 

Hm. Jak často jste navštěvovala ty stránky, když to pro vás bylo aktuální?

 Tak třeba i několikrát denně 

A kolik času jste tam tak strávila za tu jednu návštěvu, jestli to jde říct?

Za jednu návštěvu, no tak ono záleží na tom, jestli se na to člověk díval podruhý, potřetí za den, 
nebo třeba přes den, protože jsem si pak pročítala ty příspěvky zpětně, takže někdy tam člověk 
strávil třeba dvě hodiny v kuse, někdy jenom půl hodinu.

Hm. Teď se zeptám, vy jste tedy psala i četla příspěvky, šlo by nějak rozdělit ten čas, kolik jste 
psala a kolik četla?

No tak určitě bych řekla, že víc jsem toho četla, než jsem přispívala, Tak bych řekla, že tak 
možná čtvrtinu, třetinu příspěvků a dvě třetiny až tři čtvrtiny čtení těch příspěvků, co tam byly 
jiný.

A měnilo se to nějak v čase tenhle poměr?

Tak teď už ty příspěvky, teď už tam nechodím. Teď občas napíšu jenom maila těm ženským, co 
jsem se s nima seznámila vlastně díky těmhle stránkám, ale asi ty příspěvky v té době léčení byly 
nejčastější. 

Že jste víc psala?

Ano.

Co nejčastěji bylo obsahem těch příspěvků?



No co bylo nejčastěji obsahem… Já bych řekla, že tak různě jsme si tam psali, že tak různě jsme 
se povzbuzovali, když člověk měl z něčeho radost, dobrý výsledky a tak. A ty různý dotazy na 
toho lékaře.

Takže tyhle dvě věci… No o čem jste nečastěji četla?

No taky vlastně tam psali ty příběhy, jak onemocněli, co berou za léčbu a co rodina. Člověk se z 
toho potřeboval taky nějak vypovídat, takže tak nějak, kdybych se s někým potkala, tak budete 
vykládat, jak to bylo, jak jste se to dozvěděla, jakou léčbu jste začala brát, co rodina, co manžel, 
co děti.

Hm, takže dalo by se to takhle srovnat s tím osobním kontaktem?

Já myslim, že jo. 

No, tam jsou taky příběhy žen s rakovinou prsu, který napsali svůj příběh. Je to podobně jako na 
těch osudech?

Ano. 

Napsala jste tam taky ten svůj příběh?

Taky jsem ho tam napsala a i té paní, co si udělala pak ty své stránky, tak té jsem tam taky psala. 
Ona pak chtěla i po skončení léčby, aby tam člověk napsal tak trošku pokračování. A takže jo.

Hm, a co vás k tomu vedlo?

Já myslim, že hlavně to, že člověk chtěl dodat těm druhým nějakou tu pozitivní energii, aby 
věděli, že opravdu má smysl to nevzdávat a bojovat a že to bude určitě dobrý.

Jo, jo, jo. No kdybyste měla doplnit větu: když se přihlašuji na stránky mammahelp.cz, je to jako 
když…

Jako když si chci popovídat se známýma 

Teď se zeptám, co všechno na internetu, nebo na těch stránkách jste ve spojení s vaší nemocí
vyhledávala? Cokoli vás napadne, zkuste o tom říct trošku víc.

Tak co jsem vyhledávala… no mě hlavně zajímalo třeba, protože v souvislosti s mým 
zaměstnáním, jaký poměr zhruba bývá, když přijde ženská o ty uzliny a je tam ten lymfedém, tak 
v jakým poměru se to vyskytuje, protože kdyby se to u mě objevilo, tak asi bych měla velký 
problém v práci, že asi bych musela změnit zaměstnání, což, ne že bych se toho hrozila, ale 
prostě… asi by mě to hodně mrzelo, kdybych musela změnit svoje zaměstnání. Takže tady to 
jsem tam hodně hledala ty informace.
Taky to, aby člověk věděl vlastně kolik těch žen dopadlo dobře, kolik mělo dobrý výsledek a 
jaký si žijou spokojený život nebo tak, aby člověk věděl, co ho čeká, ale přitom taky aby mohl 
udělat někomu radost a aby opravdu ty ostatní, když tam něco napíšete, aby věděli, že opravdu se 
s tím dá žít úplně normálně, i když člověk přijde o prso, že neskončí jako ženská, že život jde dál 
a opravdu se s tím dá žít.

Hm, takže vlastně hodně informace o tý nemoci, o léčbě, o důsledkách pak…



A taky jsme si pak s těma některýma známýma domlouvali pak schůzky třeba v B., že se sejdem. 
I takhle, když ne přímo přes ten skype, tak takhle přes ty stránky jsme se domlouvali.

Hm, kdybyste měla říct, co pro vás bylo nejdůležitější z těchhle věcí? Kdybyste měla seřadit
podle důležitosti, co všechno jste vyhledávala…

… Nejdůležitější… no asi to, že člověk opravdu zjistil, že když se tam tak díval, že ty ostatní, jak 
na tom byly stejně ty pacientky, tak že dokázaly se tomu nepoddat, tak že by si říkaly: jejda 
mane, tak já jsu, jak říkají ti nemocní „mrzák a nemocnej“, tak já už se z toho nevyhrabu a tak. A 
že prostě jde to tak, jak když člověk dostane nějakou chřipku silnější a že život jde dál.

Takže takový to povzbuzení bylo nejdůležitější.

No, povzbuzení.

Teď se zeptám podobně, co vás na internetu nejvíc posílilo?

No asi ty pozitivní konce, že opravdu to dopadne dobře.

Hm. Vzpomněla byste si, jaká poslední pozitivní věc se vám na těch stránkách přihodila?

Tak to když jsme se, no nevím, jestli to bylo poslední, ale když jsme se domlouvaly, že pojedem 
společně do lázní. Ono to nakonec nedopadlo teda, takže jsme tam jely ty, co se domlouvaly na 
těch stránkách, protože já jsem pracovně musela změnit termín lázní. Ale jako bylo to příjemný, 
když se člověk domluví s někým, s kým se vlastně znáte jenom z toho psaní, ne osobně, ale máte 
pocit, že se znáte už roky, že jo 

Takže vlastně to přátelství jakoby tam. Stalo se vám tam někdy něco negativního?

Tak negativního, myslim si, že vyloženě negativní asi ne.

Je něco, co se vám v životě s tou nemocí nedostávalo a právě mammahelp to napravil?

Nedostávalo… No teď mě sinic nenapadá.

Hm. Je něco, co vám lidé ve vašem okolí neposkytli a ty pacientky na těch stránkách ano?

No tak myslim si, že to určitě, protože i když jsem měla velkou oporu a mám v manželovi, tak 
přece jenom člověk, když si to neprožije, tak nemůže úplně vidět do toho, jak se člověk cítí a tak. 
Takže určitě to, že vlastně ty stejný pocity jsme pociťovaly ty, co jsme se tam takhle setkávaly na 
těch stránkách, tak tohle, že opravdu člověk mohl tak, jak to cítí, tak si o tom popovídat. 

Hm. Je něco, co podle vás nemůže internet v tomhle směru poskytnout, jestli něco takového je…

Ten osobní kontakt je taky důležitý, ale ono někdy si myslím, že to i tak nahrazuje celkem ten 
internet, že někdy člověk má opravdu pocit, že i když se s těmi lidmi někdy nevidí, neviděl, tak si 
s nima může rozumět líp, než s kdekým jiným. Ono se to tak vyrovná 

Je něco, co byste na stránkách uvítala dalšího?

Tak třeba ty srazy určitý, možná nevím, třeba už teď se to změnilo, já jsem tam opravdu dlouho 
nebyla. Jako je fakt, že když si člověk píše přes ty diskuse, nebo přes skype, tak vás fůra věcí 
třeba zrovna nenapadne. Nebo to člověk nepoloží, nenapíše tu otázku nebo příspěvek přesně tak, 



aby to ti ostatní pochopili přesně tak, jak to je. Takže když by se měl možnost setkat osobně, tak 
je pravda, že když se člověk vidí, jak na to reaguje, tak že to má taky svůj smysl. Takže možná ty 
srazy takhle jenom třeba v menší skupině, ne tak jak jsou ty pochody proti rakovině nebo tak. 

Napadají vás nějaké zápory stránek jako jsou osudy?

No, napadá mě jedině to, že jako jsou veřejný a může tam nahlídnout kdokoli jiný. Že třeba 
někdy, když jsem se bavila s kolegyněmi z práce, tak se mě ptaly, kde jsem to četla a tak. tak 
jsem jim to říkala. A pak když si člověk vezme, že zpětně tam může nahlídnout kdokoli si prostě 
ty stránky najde a může vám tak nějak nahlídnout do duše, tak to člověku kolikrát není příjemný. 
Vlastně ty lidi, co jsou na tom stejně, tak je člověk nějak bere, i když je nezná, tak přeci jenom je 
to jiný, než když pak vlastně by si četl různý věci někdo, kdo jenom tak je zvědavý…

Hm. Splnila se vaše počáteční očekávání od těch stránek?

To asi jo.

Zkuste si představit, v čem by byl váš život jiný, kdyby nebylo stránek mammahelp.cz?

Asi bych to onemocnění snášela asi trošku jinak, protože bych se nesetkala s těma lidma, který 
vlastně dodávali člověku tak nějak tu energii, věděl, že fůra lidí je na tom stejně, podobně, hůř a 
dokážou být optimističtí. Protože takhle v reálným životě, člověk i když ví: tam ten člověk 
onemocněl tím, tam ten tím. Ale prostě normálně se s nimi nesetkáte. Tady ty stránky vlastně 
vám to umožní, aniž byste někoho museli znát, aniž byste se museli s někým seznamovat. 
Myslim si, že je to opravdu dobrý. Pro lidi nejen s touhle diagnózou, s jakoukoli jinou, že jo. 

Hm. Teď se zeptám, my už jsme na to narazily: Vy jste se setkala s někým, s kým jste se seznámila 
přes mammahelp, že jo?

Několikrát jsme se sešly v B. 

Jaký to setkání pro vás bylo?

Bylo to příjemný, člověk vlastně, i když jsem je viděla porpvé v životě, tak vlastně už jsme měli 
pocit, že se známe, že prostě nebylo vůbec žádný problém spolu komunikovat, zajít si na kafe, na 
zákusek. Bylo to fakt dobrý, jako příjemný setkání 

Jo, jo, jo. A v současné době se setkáváte?

Letos oni dělaly holky sraz někde u jedné na chatě a bylo to někde za P. až. takže to bylo za 
jedno z ruky pro mě a za druhý, bylo to v době prázdnin, měla jsem nějakou pracovní záležitost, 
kterou jsem nemohla změnit. Takže jsem tam nebyla, ale psaly, že to bylo teda opravdu super, že 
si udělaly takový opravdu víkendový babinec a jako pak mě trochu mrzelo, že jsem tam nemohla 
být s nima 

A kolik vás je?

Šest. 

A scházíte se jak často?



No, tak když si vezmu jenom ty, co jsme se v B. domlouvaly, tak to jsme byly tři, čtyři, podle 
toho, jak to komu vyšlo. Takže tak třeba dvakrát, třikrát do roka se sejdem. Ne, že bychom se 
sešly opravdu všechny jako naráz, ale tak se domluvíme: jedu do B., nemáš chvíli čas? 

Hm. Máte nějakou zkušenost se svépomocnou skupinou podobně nemocných, která by se
scházela třeba týdně nebo měsíčně?

Tak to nevim, osobní zkušenost určitě ne.

A kdybyste si to měla představit, kdybyste měla takovou možnost, uvítala byste účast na téhle 
skupině? A jaké byste viděla výhody a nevýhody před tou komunikací na internetu?

Je to něco jiného, ten osobní kontakt. Vím, že teda v B. něco takového pořádá mammahelp. 
Nevím, jak často to je, protože vlastně v tu dobu jsem to tak nějak neřešila, protože to pro mě 
nebylo tak nějak aktuální, nebo zajímavý. A pak jsem o tom začala přemýšlet, ale nikdy jsem je 
nenavštívila. Protože jsem se tam s těma lidma neznala a i když určitě věřím tomu, že byli 
všichni příjemní jako, že by to nebylo špatný setkání, ale prostě jsem tam nešla 

No, viděla byste nějaký nevýhody toho osobního setkávání?

No nevýhody, časový. Když člověk chodí pak do práce, tak vlastně je to vždycky, když se 
domluví každý týden v určitou dobu, tak člověk už musí si to naplánovat dopředu, ale zase na 
druhou stranu je to stejný, jako když budete chodit někam na cvičení, nebo něco. Takže když 
bude člověk chtít, tak si ten čas najde. Ale když už to není v místě bydliště, člověk musí někam 
dojet, musíte se někam dopravit na určitou dobu. Ale nevim, jestli je to přímo nevýhoda, to záleží 
na každým, jestli je zvyklý. 

Hm. A uvítala byste možnost scházet se s lidmi z mammahelpu?

No, ne tak často. Nevim, možná, kdybych se s nimi sešla, tak možná bych si dovedla představit 
jednou za měsíc, nebo ta dva prostě přijít posedět. Ale vzhledem k tomu, že jsem tak nějak, ne že 
bych zanevřela na ty diskuse, ale člověk to bere tak nějak: je to za mnou, už to vlastně tak nějak 
nepotřebuju, už jen s těma, s kterýma se člověk zná, už to nevyhledávám. 

Hm. Navštívila jste někdy v průběhu vaší nemoci psychologa nebo psychiatra?

No, jednou, pani psycholožku  A tak to bylo takový příjemný setkání, takový, spíš jsme si 
pokecaly  A zjistila jsem, že nechám volný čas někomu, kdo to potřebuje. Ono to bylo spíš tak 
jako ze zvědavosti 

Aha. Setkala jste se s psychologem už v nemocnici, byl vám nabídnut, třeba, když vám sdělovali 
diagnózu?

Myslim, že jo, že mě ho nabídli, ale v nemocnici jsem to nějak neřešila. 

Hm. Takže jste neměla potřebu. A pak když jste ho vyhledala, tak to bylo spíš ze zvědavosti.

No, spíš jsem si říkala, jak to probíhá, co se tam řeší a tak  Ona mě totiž sama ta paní 
psycholožka řekla, že má pocit, že její péči nepotřebuji 

Aha, tak to jo  Myslíte si, že by lidé uvítali toho psychologa už při tom sdělení diagnózy, nebo 
že ne?



Já si myslim, že při tom sdělení diagnózy člověk asi nemá chuť někde shánět nějakého 
psychologa, že možná s odstupem času, až to tak jako rozdýchá, až to vstřebá. 

A co byste řekla o informacích a o podpoře, co vám poskytl váš lékař?

No, já myslím, že kdyby lékaři měli víc času na informování pacientů, tak by to bylo samozřejmě 
lepší. Ale já vzhledem k tomu, že jsem zdravotní sestra, že jsem si našla, co jsem potřebovala, 
jako pro mě to nebyl problém, ale myslím si, že je škoda, že lékaři nemají víc času na pacienty.

Hm. Byly pro vás informace z těch stránek, nebo z toho internetu v něčem jiný, než informace od 
doktora?

No tak asi jiný v tom, že člověk, když si tam něco přečte a nerozumí tomu přesně, tak že to 
vlastně nemůže konzultovat na tom internetu s někým. 

Jo, že je to takový jednostranný..

No, no.

Jaký je váš názor na alternativní léčbu?

Hm, jako… Nevylučuju tady tu možnost, záleží na případu, co by to obsahovalo, nebo takhle, 
musela bych se rozhodnout v dané chvíli, ale jako ani tuhle možnost nevylučuju, neodsuzuju, i to 
je možné.

Hm, jak na tom nyní zdravotně jste, jak se cítíte?

Dobře  Jako, byla jsem jeden rok v částečným invalidním důchodě, pak jsem byla na plastice, 
takže mi invalidní důchod vzali, dělala jsem na zkrácený úvazek, pak jsem si to rozšířila na celý, 
takže teď asi rok a půl dělám na plný úvazek. A myslim si, že jsem na tom zdravotně dobře, 
takže v pohodě.

To je dobře. Teď se zeptám ještě naposledy o nemoci: co všechno pro vás bylo v jednotlivých
fázích tý nemoci těžký?

No tak hlavně to, že člověk měl mladší děcka, tak přemýšlel, jak to bude jako, jak to ovlivní 
rodinu, jestli budu moct dělat tu práci, co dělám, jestli se ten zdravotní stav nějak nezhorší, nebo 
třeba ten lymfedém, kdyby se objevil, tak že bych musela změnit práci. A pak když člověk 
zůstane doma bez práce, tak ať chce, nebo nechce, tak ho to trošku poznamená. 

No, pomohl vám s něčím z toho, co jste teď jmenovala internet?

Tak já myslim, že určitě, protože ta jedna, co jsme se spolu seznámily, tak ona měla taky dvě 
ještě menší děti, takže jsme to probíraly tak jako spolu a myslim si, že nám  to pomohla tak jako 
v pozitivním náhledu 

Takže jste si našla spřízněnou duši v tomhle tom…
No, už se blížíme k závěru, co byste poradila někomu s podobným zdravotním problémem?

No určitě, ať se nebojí a na ty stránky nakoukne, ať se nebojí seznámit s těma lidma, ať se klidně 
s nima sejde. Protože to, že se člověk může bavit s někým, kdo do toho vidí úplně stejně jako on, 
tak je to daleko lepší, než když se baví jenom s někým to… A myslím si, že je to možná třeba 
lepší v některých věcech, než navštívit psychologa 



Aha. No, je něco, co byste chtěla vzkázat administrátorům stránek?

Administrátorům stránek… tak teď mě ani nic nenapadá, přemýšlím, když člověk chtěl najít něco 
zpětně, jestli by to nešlo upravit nějak, ale nevím jak 

Aha, takže to vyhledávání možná…

No, a to, že cenzurujou takový ty nevhodný příspěvky, to si myslím, že je dobře. 

Hm. Chtěla byste něco doplnit k rozhovoru, napadá vás ještě něco?

No, teď asi ani nevím, asi ani ne  No, jsem zdravotní sestra, takže do té problematiky jsem víc 
viděla, než ostatní lidi třeba, takže i to možná jako člověku je ku prospěchu. I když, kdo chce, tak 
si najde ty informace na tom internetu. Dneska tam najdete kdeco, akorát, že někdy to člověka 
spíš vyděsí, když si přečte všechno možný, co by se mu mohlo přihodit, ale myslim si, že tady ty 
stránky jsou potřebný a opravdu jsou k věci. 

Hm. Tak dobře. Tak vám moc děkuju za rozhovor 

No nemáte zač 
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