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1 ROZHOVOR LENKA 

• tázající se 

o dotazovaná 

 

• Já bych možná začala nějakými základními věcmi o tobě, jestli můžu, jako kolik ti je 

let. 

o Je mi 35 let. eee 

• Je to takový divný, viď? 

o Je to takový, no, že je zapnutej ten diktafon, noo, jako, já na to zapomenu za chvíli, ale 

teď si nemůžu vzpomenout, co bych o sobě řekla, spíš nějaký otázky. 

• Tak jakou jsi dělala školu? 

o No tak já jsem jako po základní škole jsem šla na gymnázium, kde jsem byla půl roku, 

pak jsem šla do Motola na psychiatrii, takže jsem potom nestudovala, pak jsem se 

pokoušela jako studovat ještě, gympl teda dycky a dycky jsem tam byla teda nanejveš 

tři měsíce a pak jsem zase odešla na psychiatrii a pak jsem pak jsem teda, když jsem se 

vrátila z psychiatrie naposledy v roce 94, na konci roku 94, tak jsem potom jsem v roce 

95 nastoupila na rodinnou školu dvouletou dívčí, kam jsem chodila dva roky, chmchm, 

to je jasný, tam jsem opravdu vydržela ty dva roky, ale bylo to jako bylo to bylo jako 

dost utrpení pro mě, protože tam byly samý hrozně hloupý holky, takový jako vulgární 

a byly tam jenom holky a byly mladší než já, asi o sedm let, takže to bylo takový jako 

nic moc, no. Ale ale jako bylo mi líp, pak jsem studovala jazyky, nějakou dobu, jako 

francouzštinu, trochu angličtinu, trochu italštinu, z francouzštiny jsem si potom udělala 

státnici a pak jsem se věnovala tomu, že jsem tu francouzštinu učila taky no, soukromě. 

A pak jsem, to už teda nedělám, protože jsem jako, ale to bych zas odbíhala od tématu, 

to já budu odbíhat od tématu asi dost, takže, tak to, no a pak jsem, počkat, takže v roce 

2000 jsem si udělala tu státnici všeobecnou, předtím základní státnici 99, 2000 

všeobecnou, pak jsem a pak jsem v roce 2004 nastoupila ještě na starý kolena na gympl 

na dálkový studium a dodělala jsem to no. Takže mam maturitu na gymnáziu, jinak teda 

nemam žádný jiný vzdělání. 
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• Zeptám se, jestli teď někde pracuješ? 

o No teď momentálně nikde nepracuju. Já jsem byla zaměstnaná jako na částečnej úvazek 

jako z domova, že jsem dělala databáze a pak pak pak oni nějak zvyšovali tu denní 

normu, loni to bylo, v zimě a zvýšili to tolik, že už jsem jako mě to už jako strašně mě 

to jako vyčerpávalo už tak, tak jsem jim řekla, že už jako to, nebudu dělat, oni mi řekli, 

že by mi to jako ze zdravotních důvodů jako snížili, tu denní normu, ale já už jsem byla 

rozhodnutá, oni to byli takový jako vydřiduši ňáký takový jakože, že za nás brali velký 

peníze zřejmě jako od státu za ty invalidní důchodce a pak jako nám dávali 3000 jako 

no měsíčně. To bylo dobrý, jako ty 3000, protože tolik si už jako v životě nevydělám, si 

myslim. Protože já mam invalidní důchod jako a ten je něco přes 7000 a to je hodně 

málo, když mi žejo musej přispívat rodiče no. 

• A věnuješ se tomu šití, teď? 

o No věnuju se teď tomu šití, chtěla bych si pořídit živnostenskej živnostenský oprávnění 

a chtěla bych se tomu věnovat víc eště, teďkon sem měla nějaký zakázky, právě mi 

Lucka Prokopičová z Aply mi dohodila ňáký, že jsem jako já jsem ušila sukni pro tu 

Lucku a vona právě jako se líbila jejím kamarádkám tak jim dala na mě kontakt, a tak 

jsem šila už asi pro sedum holek sukně a tašky a taštičky. 

• Ještě jedna věc, kolik ti bylo, když jsi dostala tu diagnózu Aspergera? 

o No tak když jsem dostala diagnózu Aspergerův syndrom, tak mi bylo stejně jako teď, 

35 let. 27. dubna. 

• Takže to je čerstvá záležitost. 

o Hodně čerstvá záležitost, ale vlastně vlastně jako já jsem to věděla už dva roky předtim. 

Takže jako to jestli můžu vyprávět, jak jsem se k tomu dostala, čirou náhodou, protože 

jsem nějak, no vzniklo to překliknutim na počítači, protože jsem si hledala nějaký 

informace, furt jsem jako přemejšlela, co mi je a tak, tak jsem si četla. Já jsem měla 

diagnózu jako schizofrenie, tu mam jako furt eště, tu mi jako nevzali, ale vono taky 

právě jako nevim, jako vim, že jsem měla nějaký psychotický epizody, nevim, jestli to 

byla přímo schizofrenie, ale v každém případě aby mě nechali ten důchod, aby se v tom 

nezačali tak jako šťourat a třeba by mi ho ještě snížili nebo tak, tak radši mi tam pani 

doktorka nechala i tu schizofrenii eště. Ale je dost možný, že jako, já se nedokážu tak 

jako dobře diagnostikovat, jestli to byla schizofrenie nebo ne, teď žádný příznaky 

necejtim ani, teď je mi docela dobře, až teďkonc jako no, to ještě budu vykládat, jak to 
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bylo vo tý, v tom minulym roce. Ale já jsem ňák v srpnu to bylo, teď nevim, 2009 asi, 

sem si četla něco na internetu, sem hledala ňáký, to na mě dycky tak přišlo že jsem si 

pročítala ňáký stránky o schizofrenii právě abych na to přišla, právě jsem tam něco 

našla nějaký stránky, kerý jsem eště nečetla, a tam bylo taky o jinejch diagnózách, tam 

bylo taky o chronickym únavovym syndromu. Já jsem trpěla dost velkou únavou právě, 

to trpim právě dost pořád. Tak jsem chtěla na to kliknout, jenže jako mi nějak sjela 

ruka, já nemam myš, jako moc nepoužívám myš, používám ten tačped, tam je jako, sjel 

mi prst a klikla jsem pod to, tam byl Aspergrův syndrom, já na to kliknout nechtěla, 

protože jsem nevěděla, co to je. A ňák mě to ani nezajímalo tydlecty syndromy. To mě 

nějak nenapadlo, že by to se mnou mohlo souviset. A tak sem si řekla, tak si to přečtu, 

když už jsem na to klikla, no a tak jsem četla a teď sem teda byla z toho jako celá paf, 

protože mi připadalo, že to na mě přesně sedí, ty úryvky, co tam byly z tý knížky od 

Tonyho Attwooda o Aspergerově syndromu. Pak tam bylo, co napsal asi ten, to už si 

přesně nepamatuju, co napsal ten autor těch stránek jako ještě ňákej úvod k tomu. A 

zrovna tam byly vybraný úryvky, který na mě přesně seděly. Tak jsem si řikala, jako, to 

snad neni možný, tak jsem si řikala, pak tam bylo, z jaký to je knížky, tak jsem si řikala, 

že si to snad koupim, a pak jako došlo k tomu, že jsem si opravdu za pár dní jako tu 

knížku ňák koupila a četla jsem to jako, přečetla jsem to, jak se řiká, jedním dechem. 

Opravdu jsem to přečetla za chvíli. A byla jsem úplně z toho celá paf, úplně jsem měla 

jako pocit, že jsem na to přišla, na to, co mi je. Jako že jsem to jako, takový jako, já 

jsem na to měla takovej výraz, jako že takovej jako osvícení, když člověka, jako to, no 

bylo mi to úplně jasný, prostě, sice jako v tom Tony Attwoodovi jako ty první ty první 

kapitoly dvě, ty jako přesně neseděly, jako jen občas, nebo tak, ale pak jako tam dál co 

jsem četla, a pak tam byly i takový věci, co to byla zrovna shoda okolností, ale že to to 

tam zrovna bylo, to mě šokovalo, já když jsem byla malá, tak jsem měla zánět středního 

ucha těžkej a zánět slepýho střeva těžkej a taky právě to tak taky ten Tony Attwood 

zmiňoval, tydlecty dvě věci, že to ty děti jako neřeknou, že je to bolí, že nevnímaj tu 

bolest a že se na to pak příde, až když je skoro pozdě nebo tak a to bylo u mě přesně 

tak. Mě vezli na operační sál v pěti letech, že jako to bylo na Štědrej den, mně bylo 

teprve pět, tak jsem ještě nevnímala ty vánoce jako že jsou tak jako že to je toho 

čtyriadvacátýho, já nevěděla přesně kolikátýho je, tak mi to nebylo líto, to jsem se 

dověděla až pozdějc, že to bylo na Štědrej den, no a tak nějak tak tak takže jo, takže, 

když jsem si uvědomila, že mám ten Aspergerův syndrom, tak mi bylo úplně jasný, sem 

měla takovej stav, že jsem chodila po pokoji, asi tři dny a tři noci a vůbec jsem v noci 

nespala, já teda trpěla nespavostí i tak, jako jo, takže jsem nespala skoro vůbec, jsem tak 

chodila, úplně jsem si trhala vlasy, teda radostí jako jo, jsem měla hroznou radost, jo, 

ale vůbec jsem nevěděla, co si s tím mám počít s tou radostí. Já jako nemám moc ráda, 
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když mám radost velkou, protože je to takový náročný psychicky, takže jako někdy i ty 

negativní pocity člověk zvládá líp než ty pozitivní, no. Pak jsem to teda řekla mámě, jo, 

jako že jsem si řikala - já bych trošku přitopila, jo, je trošku zima, že že - ee, jsem to 

řekla mámě nějak a bála jsem se, že s tím nebude souhlasit, protože vždycky, když jsem 

s něčím přišla, tak ona s tim jako nesouhlasila, ale tohle výjimečně jako jsem jí dala 

přečíst tu knížku, právě, ona mi řekla, to seš přesně ty, jako že že přesně na mě to sedí 

tak sem s tím šla za svou doktorkou psychiatričkou a tý jsem řikala jako, a vona řikala: 

Aspergerův syndrom? To je něco jako s autismem? Ona přesně ani nevěděla, co to je, a 

pak jsem jí to trošku vysvětlila a ona na to, že na to moje dětství by to docela sedělo, co 

jsem jí povídala o svým dětství a tak. No a pak mi jako řikala, že mě teda pošle k ňáký 

psycholožce jako na vyšetření, poslala mě někam, tu jsem vůbec neznala, tu doktorku, a 

že tam byla právě jako poblíž, tak jsem tam byla několikrát za tou psycholožkou, ona 

mi dělala různý testy, jako na inteligenci, na paměť a takovýdle a ona to jako nikdy 

nikomu jako asi předtim nediagnostikovala, že byla taková jako že mi to napsala jako že 

mě ještě poslala do tý Aply. Že mě tam napsala jako že sus suspektně nebo jako že že 

prostě je to jako s vyšší pravděpodobností nebo něco takovýho. No a pak jako jsem šla 

do tý Aply, tak jsem chodila za tou Luckou Bělohlávkovou a pak jsem už jsem si jako 

zažádala o to vyšetření u doktorky Thorový. A na něj jsem čekala ještě rok, teda nevim, 

jestli přesně, asi přibližně rok. No a pak 27. dubna 2011 no, už si blbě pamatuju, jakej je 

rok, jako trošku. Jakože občas mi připadá, že jsou pořád ty devadesátý léta, jak člověku 

to mládí nějak zůstane. No a tak to jsem to, to už ani jsem jako s tím neměla spojený 

žádný emoce, protože jednak jsem si tím byla už dost jistá, jednak jako, teda nebyla 

jsem si úplně jistá, to teda jsem trošku jako jsem si řikala, že je možný, že mi 

diagnostikuje něco jinýho, nebo nic, to člověk nikdy neví, co ty doktoři nakonec to. No, 

trošku jsem se bála, že když mi to nediagnostikujou, že sem chodila do tý Aply docela 

dlouho a že bych to musela třeba zpětně platit, nebo tak nějak, to jsem si řikala, ježiš, to 

by bylo blbý, a že už jsem tam jako otravovala v tý Aple docela, že by to bylo takový 

trapný, kdyby mi tu diagnózu nedali a Lucka Bělohlávková mi řikala, že jako neví, jako 

že ona není specialista na diagnostiku a že u mě neví, vopravdu, že mě viděla, jak jsme 

byli v těch Líchovech na tom pobytu, tak že jsem tam měla psychotickou ataku 

krátkodobou, že jako nevěděla, jestli mám jako tu schizofrenii nebo ten Aspergerův 

syndrom. Doktorka Thorová mi řekla, že je to možná ta komorbidita jako, tam že to je 

0,5%, a že jako u normální populace to je jako víc, 1 až 2 %, takže aspergři jsou takový 

jako mírně imunní vůči schizofrenii zřejmě, já jsem se o to pak zajímala, jsem si četla 

nějaký na tom anglickym nebo americkym internetu ňáký od toho Simona Barona 

Cohena nebo jak se jmenuje ten člověk, tak ten psal o tom, že to jsou dva protipóly, 

jako dokonce schizofrenie a Aspergerův syndrom a teď tam jako pravá levá hemisféra a 



6 

 

jo takový, nebo ne Aspergerův syndrom, spíš autismus, než Aspergerův syndrom, jako, 

nevim.  

• Zeptala bych se, jaký bylo to čekání během toho roku? Doufala jsi, že ti doktorka 

Thorová tu diagnózu teda dá? 

o No tak jako, to jsem teda doufala, že jo, sice mi na tom už tolik nezáleželo, ale zase jako 

z osobních důvodů takovejch, to už nebylo až tak důležitý až tak pro mě, ale zase už by 

mi to bylo trapný kvůli tý Aple no, že jsem tam tak jako strašila už jako rok a že už by 

mi to bylo trapný no. Ale tak jsem doufala, že mi tu diagnózu dá, a i jsem si to na 80 

90% myslela, že tu diagnózu dostanu. 

• A předtím ti na tom záleželo víc? 

o Jako že hlavně jsem potřebovala zjistit o sobě jako kdo jsem nebo tak, jako že jsem jako 

že to bylo pro mě hrozně důležitý nějak. Jakože poznat sama sebe nebo jako že že jako 

ňák aby to bylo, teda spíš než poznat sama sebe, tak aby to bylo někde popsaný. Že 

jsem jako věděla o sobě spoustu věcí, který mi byly jako jasný, a když jsem to řikala 

třeba nějakýmu psychiatrovi, tak tomu to jasný jako nebylo. A jako divil se tomu, nebo 

tomu prostě nerozuměl. A tak jsem byla ráda, že se, já jsem spoustu věcí o sobě ani 

neřikala ani těm doktorům, protože jsem si řikala, to by jako nepochopili. A to když 

jsem to četla, tak jsem měla hroznou radost, že jsem někde jako popsaná. Že to někde 

jako je. Ne že bych to byla přesně já, to zase ne, ale já už jsem měla před tim zážitek asi 

podobnej, asi půl roku před tim, protože jsem četla tu typologii MBTI a tam mi to přišlo 

taky takový dobrý, tam byly takový otázky v tom testu, třeba, já jsem si nedělala ten ten 

originální test, ten je placenej, ale takový ty testy, co nejsou placený, a tam byly takový 

otázky, který nikdy nikoho nenapadlo mně položit za mé pobyty na psychiatrii a tak a 

že mi přišly takový jako dobrý, ty votázky jo. Tak jako tam jsem jako nezjistila, co jsem 

přesně za typ, myslim že to byl hraniční typ mezi INFP, INTP INFJ a ISFP. Něco 

takovýho no. 

• Potřebovala jsi zjistit, že nejsi sama? 

o Nono, tak nějak. že je to někde jako popsaný. Že jako nejsem úplně jako něco, co 

nemůže existovat. Že jsem měla takovej pocit, jako bych byla nějaký jako dosud 

neobjevený zvíře nebo něco takovýho, ale nevěděla jsem, že dosud neobjevený, já 

věděla, že neobjevený. Jako že nějak jako, já jsem to přirovnávala, ten varan komodský, 

ty domorodci na tom ostrově je znali, ty varany, ale když tam přišel Evropan, poprvý 
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viděl varana, tak to jako rozhlásil, nebo jako voni těm domorodcům nevěřili, ty 

Evropani, jako nebo ty Američani, že tam jsou nějaký ty draci, který šlehaj oheň, 

protože jim to přišlo jako nesmysl, a pak nějakej Evropan viděl poprvý toho varana a 

tak to nějak popsal a oni mu furt nevěřili a pak teprve jich to muselo vidět víc a pak to 

bylo teprve popsaný. A teď už je jasný, že jako existujou, ale těm domorodcům to nikdo 

nevěřil. Takovej pocit jsem měla jako furt, že jsem taková jako neuvěřitelná. Já vim, že 

to zná blbě (smích), to zní tak jako pozitivně, ale já to myslim spíš v negativním 

smyslu, jako že prostě prožívám nějaký věci, kterým nikdo nevěří, který nikde nejsou 

popsaný. Jsem to hledala, četla jsem různou psychologickou literaturu, věci na internetu 

a furt mi to přišlo, že to není ono. Třeba ty vyhraněný zájmy. To mě jako to. Já měla 

jako, já jsem tomu řikala vášně. A že mě to vždycky tak úplně pohltilo, že sem se tomu 

věnovala, bylo to pro mě hrozně důležitý, extrémně důležitý, a prostě jsem se chtěla 

dovědět, co to je. Sem si kvůli tomu přečetla i nějakej Descartův spis o vášních, ale to 

jsem brala ten název vášně, tak to bylo zavádějící. Takže vyhraněný zájmy je přesnější 

asi. 

• Takže tím, že jsi přišla na to, že máš Aspergerův syndrom, tak se ti o tom začalo líp 

komunikovat. 

o No! Přesně tak. Mnohem líp se mi začalo o tom komunikovat. Přesně tak, že vlastně od 

tý doby se nestydim mluvit o sobě a řikat jako všechno. Že já sem předtím, oni teda 

aspergři prej nelžou, a já jsem občas jako něco řikala jako jinak, hlavně proto, že jsem 

se nechala zmást. Když mi někdo něco řek nějakou otázku, nebo něco mi řek, že takhle 

to nemuže bejt, nebo že to takhle neni, tak mě to úplně zmátlo a potom jsem řikala 

úplný blbosti. Takže co jsem třeba někde četla nebo tak. Tak jsem vlastně docela lhala. 

Sice jsem nechtěla lhát, ale prostě mi to jako jinak nešlo. Že vlastně jsem nevěděla, co 

mam jako říct. No, takže teďkon je to dobrý v tom, že hlavně vo tom dokážu mnohem 

líp o sobě komunikovat, že se nemusim stydět. A další velký pozitivum je s těma 

rodičema mejma. Hlavně s tou mojí mámou, kerá na mě furt kladla dost velký 

požadavk,y a teď vlastně jako se jí taky rozbřesklo s tim Aspergerovym syndromem, že 

to jako že že že po mě už nechce takový věci a že tomu líp rozumí jako všemu. Si líp 

rozumíme s tou mámou.  

• Měla jsi ještě víc hypotéz o tom, co by s tebou mohlo bejt, jak jsi říkala, že jsi hledala 

na internetu různý... 

o No nějakou poruchu osobnosti, jsem myslela že mam, ale nic na mě takhle přesně 

nesedělo. A jeden psycholog mi jednou nějak řikal, jestli jako nemam tu hraniční 
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poruchu, ale to bylo hrozně dávno, to byla taková módní diagnóza v roce 94 asi nebo 5, 

kdy to začalo bejt takový. Mě to právě tehdy jako eště před schizofrenií jsem měla 

diagnózu hraniční porucha osobnosti, já jsem si o tom přečetla knížku a připadalo mi, že 

to na mě vůbec ale nesedí. Že tam jako vobčas něco jako, ale tak celkově mi to vůbec 

nepřišlo, že bych to byla já. Takže to mě zklamalo ta knížka o tý hraniční poruše. No, 

tam to jako třeba že ty lidi s tou hraniční poruchou že trpěj ňákejma chronickejma 

pocitama prázdnoty a nudy, tak to já jsem v životě netrpěla, to jako naopak, většinou 

jsem byla přeplněná spíš než že bych byla prázdná. Ona prázdnota není až tak 

nepříjemná, tak tim jako netrpim a jako krátkodobý vztahy, nějak jako že navazujou 

krátkodobý vztahy ty lidi s tou hraniční poruchou a jako ono do jistý míry, jako že v 

tom Motole, kde jsem byla, když mi to diagnostikovali, tam jsem nějaký jako 

krátkodobý vztahy navazovala, ale tam to bylo z podstaty toho, že jsem byla 

v nemocnici, kde ty lidi prostě odcházeli, přicházeli, odcházeli, tam to jinak nešlo, mít 

nějaký dlouhodobý a jinak za celou základku jsem kamarádila s jednou holkou jenom, 

pak jsem s ní přestala kamarádit, protože jsem přišla na tu psychiatrii a ona ta holka 

měla určitě taky Aspergerův syndrom, ona se zajímala jenom o koně, vo nic jinýho, 

byla taková hodně jako chlapácká, byly jsme hodně důvěrný kamarádky, sice si 

nepamatuju, protože jsme si mohly povídat, ona se zajímala jen o ty koně, já jsem se 

zajímala o Francii, o francouzštinu a tři mušketýry a takovýdle věci a nevim teda, jak 

jsme se, ale prostě ňák jsme se kamarádily pořád, a tak to myslim byl hodně 

dlouhodobej vztah a že tehdy jako když mi bylo těch patnáct, přišla jsem na tu 

psychiatrii, já jsem měla původně teda mentální anorexii eště, tu jsem měla teda 

doopravdy no jako, taky jako trošku netypickou, protože sem jako jsem se tim sama 

trápila a šla jsem s tim za knězem, jako že nejim jako a že prostě s tim asi neni něco v 

pořádku, že nedokážu normálně jíst a kněz mi řek jako jo, a já jsem mu to zdůvodnila 

jako že jsem se chtěla sama sobě líbit, jako že jsem byla tlustá, jsem chtěla zhubnout, 

chtěla jsem se sobě líbit a on mi řek: už se sobě líbíte? a já jsem řekla tak nooo, já jsem 

nevěděla, co mám odpovědět, jsem nevěděla, jestli se sobě líbim nebo ne, tak jsem řekla 

asi jo a on řek: tak to je v pořádku, to neni žádnej hřích jako a to a jako to vůbec myslim 

neřešil a přitom řešil věci úplně ňáký jako něco se sexualitou spojenýho, co sem vůbec 

nepovažovala za hřích ani pořádně a on mi uložil ňáký pokání, tak to mi teda moc jako 

nepomoh ten kněz a pak jsem hubla ještě dál a považovala jsem to za svůj hřích, za 

svoji vinu a jakmile jsem zjistila, že dokážu zase, že mi to jídlo vlastně chutná jako, tak 

jsem začala zase jíst normálně a kdyby mi jako tehdy věřili, on mi právě nikdo nevěřil, 

to bylo docela jako problém. Já jsem třeba přišla za tím doktorem, a řikala sem mu: 

pane doktore, tak dneska jsem k večeři snědla dva knedlíky, povedlo se mi sníst dva 

knedlíky, zbytek jsem teda vyhodila, takhle sem to jako upřímně řikala, doktora to ale 
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nějak nezajímalo a holky spolupacientky mi nevěřily, že jsem něco snědla a prostě mě 

podezíraly, že jsem to vyhodila, pak jsem si řikala, že jako když mi nevěřej, tak to teda 

musim dělat stejně jako voni, že sem to pak taky vyhazovala, tak se to trochu protáh ten 

muj pobyt tam s tou anorexií a pak když jsem se tam vrátila na podzim, že sem zase 

zhubla ňák, že se mi doma nějak nepodařilo, mezitim sem byla eště v ňáký sektě a to, 

hodně pestrej život sem měla. S tou mentální anorexií - jo, tak sem zase začala jíst, 

protože jsem měla radost, sme tam chodili po zahrádce a sbírali sme hrušky, tak sem 

snědla ňák 18 hrušek a pak sem z toho měla průjem jo a oni se mě ptali, proč sem měla 

ten průjem a já sem řikala, že sem snědla 18 hrušek a oni mi řikali, tak už je to bulímie, 

mě to zase tak naštvalo, že sem se začala opravdu jako přejídat, pak jsem se půl roku 

přejídala, tak sem přibrala asi 30 kilo, nebo eště víc jako, měla sem asi 80 kilo potom a 

docela mě to trápilo, pak sem měla takový období, asi rok nebo rok a půl, že sem furt 

jako měla s tim potíže, protože sem měla, jak sem to měla rozhozený, ten metabolismus, 

tak sem furt nevěděla, kolik toho mam sníst, abych jako měla tu váhu zachovalou, 

abych si tu váhu zachovala, protože sem dycky, něco sem snědla málo jenom a teď sem 

přibrala, třeba dvě kila, úplně to lítalo, tak sem třeba tři dny nejedla, pak sem jedla 

hodně třeba jeden den a zároveň s tim sem začala bejt taková jako hodně odtažitá od 

lidí, že sem se přestala zajímat o lidi dost a hodně sem se stahovala do sebe, málo sem 

spala právě, pak sem začala mít halucinace opravdu jako, to sem eště neměla diagnózu 

schizofrenie, to mi dali jako diagnózu tu hraniční poruchu a vyhodili mě z toho Motola, 

že sem tam moc dlouho, že kdyby mi něco bylo, tak ať du na Karlov jako na dospělou 

psychiatrii, bylo mi 17 teprve, tak sem tam opravdu šla, na ten Karlov, tam sem byla 

eště dva roky. Tam mi dali rovnou diagnózu schizofrenie a už se se mnou ňák nepárali, 

furt mi měnili léky, furt mi dávali nějaký jiný léky, že to na mě jako nezabírá, jenomže, 

to sem se naučila od jednoho kluka, jak se to dá schovávat, ty léky, aby to člověk 

nebral, já sem se jich hrozně bála, těch léků, sem si myslela, že je jako nepotřebuju, 

hrozně sem se bála, co se mnou udělaj, to sou jako psychofarmaka, že to mění osobnost 

jo a takový, tak sem je nebrala, a pak mi teda začali dávat takový jako že sem k tomu 

měla větší důvěru, to byl ňáký starý, ty nejstarší, ňákej perferazín a takovýdle, tak to 

sem začala brát a pak se mi udělalo teda líp, tak sem to pak brala, pak se už bála to 

přestat brát, takže sem asi zbytečně brala sedm let vysoký dávky perferazínu, protazínu, 

tyzercínu, jako každej den a jako jsem se hrozně bála to přestat brát, že mi zase bude 

ňák špatně. Eště sem dostala tu injekci cizodinol a ten betu teďkonc ten cizodinol, teď 

bych si možná odskočila pak bych pokračovala. 

• Jasně. 
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o Tak a teďkonc. 

• Povídala jsi o tom, jak jsi byla na Karlově. 

o No já si to právě moc nepamatuju, jak sem byla na tom Karlově, bylo to takový, že sem 

byla tak jako dost mimo no, tak si to moc nepamatuju, no. A pak sem přišla z Karlova, 

pak to se mnou začalo jít k lepšímu kolem tý dvacítky, on to ten Tony Attwood taky 

píše, že kolem dvacítky je takový lepší období, nebo že nejvíc je to znát jako v tom 

věku pěti šesti let, pak se to zlepší, ty příznaky nejsou tak patrný, přesně to tak bylo, a 

pak zase krize v pubertě, to bylo, a pak jako ve dvaceti lepší, pak třeba zase horší. U mě 

nastal velkej zlom v sedmadvaceti letech, že se to se mnou zhoršilo hodně jako, takovej 

jako velkej zlom ale nevím, jestli to souvisí s Aspergerovym syndromem. No, o tom 

budu když tak eště mluvit, to je na dlouhý povídání. 

• Takže vlastně ten tvůj koloběh po psychiatriích a vyšetřeních začal s tím, jak jsi nejedla. 

o Noo, s tou anorexií no. A to byla právě i ta schizofrenie byla určitě od toho jako, teda 

ani ne od toho, že sem nejedla, spíš že sem nespala no. Jako já sem teď zjistila, protože 

teď sem měla tři roky nespavost a vlastně to bylo tak hrozný, já sem byla tak unavená a 

tak prostě úplně mimo, že opravdu sem už zase měla ty halucinace a přitom sem brala 

léky jako, jenomže pak sem ty léky jako přestala brát a dobře sem udělala, protože sem 

zjistila, že ta nespavost byla po těch lékách no. A jako že, ona mi, já sem to jako, trošku 

sem si to myslela, že by to mohlo bejt, oni to taky jako píšou jako jeden z možnejch 

vedlejších účinků, ale ale jako doktorka mi říkala, že jí nic lepšího, že mi nic lepšího dát 

nemůže, že to je jako to nejlepší, co může bejt jako z těch léků, a já sem jí pak řekla, že 

chci brát něco zase ňákej starej, klidně nějaká neuroleptikum první generace, ale prostě 

těmdlectěm novejm já jako moc nevěřím, že fakt to na mě působilo jako možná v 

něčem dobře, ale ta nespavost byla tak hrozná, že fakt jako eště že sem to přestala brát 

jako, ale to bylo jako dost hrozný, když sem todleto v květnu, v červnu, v květnu, na 

konci května sem to přestala brát. A jako nechtěně nejdřív, protože sem, to vzniklo tak, 

že sem měla premenstruační syndrom blbej, sem si to nějak zapomněla dvakrát vzít ty 

léky, což se mi normálně nestává, pak sem si ňák říkala, že to teda jako zkusím jako 

přestat, jako že, měla sem ňákou intuici, že to mam zkusit vydržet jako bez těch léků, 

ale to bylo, nějaký ty příznaky z vysazení a to bylo hrozný teda, to sem myslela, že 

umřu vopravdu. To bylo asi tři dny, pak sem měla takovou mánii, to sem teda v životě 

mánii neměla předtim, jako vopravdu sem měla několik dní mánii a to pak sem teda 

měla zase deprese eště, protože sem přestala brát taky antidepresíva, ale pak se to 

postupně jako, eště v červenci to bylo dost blbý, ale v srpnu to už bylo lepší a vod toho 
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srpna to už de k lepšímu zase. Teď jako spím teda hodně, teď spím zase opravdu hodně, 

ale jako je mi líp mnohem no. 

• Takže vidíš souvislosti mezi tím vším, co ti bylo, jak mezi tou schizofrenií, tím, jak jsi 

nejedla a taky tím aspergerem. 

o Určitě to je propojený všechno, protože ten Aspergrův syndrom taky právě způsobuje ty 

stresy žejo člověku a ta schizofrenie taky vzniká ze stresu žejo ňák, nebo že vlastně to 

bylo jednak z toho stresu a jednak z toho nespání, že jsem nespala. Ono to asi souviselo, 

ta nespavost souvisela s tou anorexií zase, protože jak má člověk anorexii, když mi 

nešlo tu váhu si udržet, tak sem jako dělala všechno ňák jako, že sem věděla, že to jídlo 

jako nestačí, tak sem jako, k tomu abych to udržela ňák tu váhu, tak sem jako nespala, 

právě jako abych to udržela, tu váhu nějak. Jako to sem ji ňák špatně vydedukovala asi 

no, protože když sem zjistila, že sem, loni když sem nespala, sem přibrala asi sedum 

kilo a to bylo proto, že sem z tý nespavosti sem potřebovala si tu energii dodávat ňák 

jinak, takže sem jedla víc a teď jak spim dobře, tak sem zas tak čtyry kila zhubla takže 

jako to. A já teď nevím, mam tu váhu, ale nevážim se nějak. Nebo tak jako když du k 

endokrinologovi, taky mam poruchu štítný žlázy, takže když du k endokrinologovi tak 

ten mě dycky zváží, tak se dozvim jednou za půl roku, kolik vážim. Jo, kdyžtak se ptej. 

• Možná teď trochu odbočíme, ale co pro tebe znamená mít aspergera? 

o Jako v čem se to projevuje? 

• Spíš jak to vnímáš, když řekneš mam aspergerův syndrom nebo jsem asperger. 

o No teďkon vlastně ani nevim. Teď si pod tim neumim nic moc představit už, když sem 

čeala tu knížku, tak mi to bylo úplně jasný, pak sem teda radši nic nečetla, aby mě to 

neovlivnilo na diagnostice a pak sem jako teď jako teď už sem tak srovnaná, že spíš 

vnímám, že sem to já, jako spíš než že sem aspergr ňákej. Jo že vlastně tim že vidim, že 

každej ten aspergr tak je úplně jinej, že když sem chodila na ty skupiny, nebo když sem 

byla v těch Líchovech, každej byl úplně jinej, tak jako mi to taky pomohlo, právě že 

sem z toho byla právě taky zmatená, že vim, že na mě nesedělo úplně všechno. Já třeba 

nejsem ňák zvlášť pořádkumilná. Jako  že nelpim jako na pořádku nebo tak. Takže to 

právě jako spíš sem trošku v něčem chaotická jako bych řekla. Takže to neodpovídalo, 

to jako ty aspergři sou většinou pořádkumilovní, takže z toho sem měla takovej zmatek 

jako že, pak sem si řikala, že bych, jestli bych měla být pořádkumilovná teda, když 

mam ten Aspergrův syndrom nebo jako co s tim, nebo jako že sem v tom měla ze 
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začátku ten první rok asi nebo to jako no tak přibližně do toho druhýho vyšetření asi tak 

sem z toho byla taková dost zmatená vlastně eště. Jako sice se mi rozbřesklo, že mam 

Aspergerův syndrom, ale pak následovalo období takovýho zmatku eště ňákýho. Jako 

že sem měla takovej pocit jako že jestli ten Aspergerův syndrom mam, nebo ne. Dyž 

jako todlecto přesně neodpovídá nebo jako támdlecto zase jako odpovídá nebo jako a 

pak sem si už nemohla vzpomenout, v čem to přesně spočívá ten Aspergerův syndrom, 

takže tak jako znamená to pro mě jako vono to je něco, co se nedá přesně definovat jo. 

Takový že když sem mezi lidma, jako mezi normálníma lidma, kerý Aspergerův 

syndrom nemají, tak jako že mam takový trochu jiný reakce občas. To mi připadá jako 

nej, ale těžko se to dá definovat, v čem sou jiný nebo jako a to sem dycky tak vnímala 

jako hodně, já nevim, jedinej přiklad mě napadá teď na tom dálkovym studiu na 

gymplu, že vlastně učitelka, naše třídní, ona byla taková jako srandistka trošku a já 

mam jako smysl pro humor nebo jako, jako to mi řikaly ty psycholožky a tak, že mam 

smysl pro humor ale jako třeba někerý vtipy jako, třeba sme byli venku kouřit, to sme 

mohli, to bylo jako dovolený, a když sme šli nahoru, tak ona na nás jako: tak rychle, 

rychle, už zvonilo a  já sem řikala ježiš a začala sem utíkat a jako ostatní se tomu smáli, 

jo nebo jako že beru některý věci vážně, jako že nebo prostě na něco mam a to neni jako 

jediná věc, že mam prostě trošku jako jiný reakce než ta většina no. Tak to je takový 

jako nejpodstatnější pro mě, že sem jako, todlecto sem nikdy nevěděla, jak mam nazvat, 

že sem pro to neměla název, jo to je taky důležitý, nejdůležitější asi že je to jednak 

někde popsaný a jednak že je to nazvaný nějak jakože to má nějakej a to myslim že taky 

a to jako sem měla vždycky, že sem potřebovala to to tam taky psal ten Baron Cohen, 

že jako když vidí člověk někde nějaký zvíře, tak hned jak se to zvíře menuje, že 

potřebuje člověk vědět. Takovej ten systemajzing koušn. Tak to já jako mam, že jako že 

mam radši, když vim, jak se to menuje nebo nějakej název, nějaký kategorie. 

• Dalo ti to slova pro komunikaci, jak pro sebe, tak vůči jinejm. 

o No a jinak já moc ve slovech nepřemejšlim. A to sem přemejšlela, jak přemejšlim. A já 

přemejšlim zřejmě ňák jako, mam ňáký intuitivní myšlení, ale to mi právě nešlo do 

hlavy, že jako sem intuitivní typ a že přitom mam Aspergerův syndrom a vono se to 

nevylučuje si myslim. Že se to nevylučuje. Jé, mě zhasla cigareta, se omlouvám. Tak a 

tak e, jinak jako hlavně když sem byla malá, tak sem, tak mě hrozně fascinovaly ty čísla 

jo a takový, měla sem takový, sem sbírala různý věci, řadila sem to do těch řad, jak to 

dělaj ty autisti, no tak to sem taky ráda dělala třeba. Měla sem cedníky sem měla a já 

sem jim dávala jména těm cedníkům, jeden se jmenoval Bhíha, jo a takový zajímavý. A 

to sem byla úplně malá, to mi byly dva tři roky třeba, když sem měla ty cedníky. A 
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takový ty různý vyhraněný zájmy a to je zvláštní, teď už je moc nemam zas tolik. Třeba 

to šití mě tak jako taky jako hodně baví nebo mi to zabírá hodně času, ale neni to taková 

úplně ta vášeň, jako to bejvalo dřív ty zájmy jako to. To bylo spíš že sem o něčem 

sháněla ty informace a tak, takový jako že sem vyhledávala vo tom objektu svýho 

zájmu informace, to mě jako hrozně bavilo. A  že to někdy byli lidi třeba i, ty objekty 

zájmu, a že to vlastně nebyly objekty jako sexuálního zájmu, ale byly to objekty jako 

prostě toho vyhraněnýho zájmu. 

• Tě to prostě zajímalo, tak jsi chtěla vědět co nejvíc. 

o No no no, sem si třeba zapisovala, jako třeba jako když mi bylo 14, tak se mi líbil jeden 

dvanáctiletej kluk a já sem měla o něm strašně moc zápisků, jako a třeba jako problém, 

nejdůležitější problém mýho života asi na tři měsíce byl, esli on bydlí v čísle 576, nebo 

579. Protože někdo mi řek, že bydlí 579 v tý ulici jako, to jsem věděla, v jaký ulici 

bydlí, ale někdo jinej mi řikal, že bydlí v baráku kerej jako je hranatej a má rovnou 

střechu no a ten pětsetsedmdesátdevítka neměla tu rovnou střechu jako, nebyla to jako 

kostka. Tak s tim sem si strašně lámala hlavu no a takový. Sem si zapisovala jak přesně 

vypadal ten barák a co přesně měl na sobě kterej ten den a takovýdle. No kdy se narodil 

samozřejmě, ty data, to mě zajímalo nejvíc, vlastně takovýto co je to za člověka, tak to 

tam vlastně nebylo nějak jako podstatný no. On se menoval taky Petr zrovna náhodou a 

jako teď mam přítele Petra. No Petr má taky Aspergrův syndrom, tendlecten muj Petr, 

myslim jako jak už sem dospělá, tak že už to dokážu třeba i jako v něčem ten vztah mít 

jako jako jiný lidi nebo tak, že jako citově, nebo tak, že to je takový podobný třeba v 

něčem.  Že nejsem úplně jenom aspergr ale že jako i třeba ňáký city člověk má, třeba 

když si na něj vzpomenu, tak je mi příjemně nebo když jsme spolu, tak je mi příjemně 

nebo tak. 

• Slyším v tom: já nejsem aspergr, nebo jsem, ale jsem hlavně Lenka. 

o No přesně tak. Teď to tak jako už vnímám no. Že vlastně ale potřebovala sem nejdřív se 

dovědět, že sem aspergr, abych vůbec jako pochopila, že sem Lenka. Že sem před tim 

byla taková nediferencovaná hodně, že sem nevěděla o sobě vůbec nic, že když mi 

někdo řek něco o někom třeba něco negativního, tak já sem si to hned vztahovala na 

sebe, že se mě to týká taky. Teď už mi to je jako jasnější, co sem já a co sou ty druhý, 

jako nějak jako že třeba vim, že některý vlastnosti mam, někerý že nemam. Ale pořád se 

mi to těžko popisuje třeba něco, těžko se mi popisujou vnitřní stavy a takový jako. 

Třeba máma se mě včera ptala, já sem jí řikala, že mi neni moc dobře, večer mi nebylo 

moc dobře, do telefonu sem jí to řikala a ona mi řikala jako a v čem ti neni dobře a tak 
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mě takový votázky spíš jako rozčílej, mi pak je ještě hůř, protože já to vůbec neumim 

popsat. 

o Jako by ti ty pocity tak unikaly, tak mezi prstama. 

• No, je to takový nedefinovatelný, nejsou na to slova, že nevim, jak to mam popsat. 

Nevim, jestli by mi pomohlo číst si něco víc jako o pocitech, že by se mi to podařilo 

jako, ale spíš myslim, že jako moc ne, že bych stejně nevěděla, jesli je to vono, nebo no. 

Pocity mě nikdy zas tak nezajímaly. Třeba jako jsem měla hodně emocí, hodně pocitů, 

ale jako že by mě to ňák jako zajímalo, to mě třeba zajímalo myšlení. Jako že jak lidi 

přemejšlej. Tím sem se zabejvala když mě bylo těch 27. Tak sem jako, mě došlo až v 

těch sedmadvaceti, že ostatní lidi taky ňák přemejšlej no, za to se trošku jako stydim, že 

mi to došlo tak pozdě, protože když sem četla Podivný případ se psem, potom teď 

někdy před půl rokem, tak sem tak tam tomu klukovi to došlo už ňák hodně dřív. A 

přitom byl na tom hůř jako. A já sem o tom, mě to ňák nedocházelo, že ty druhý lidi, to 

je myslim taky takovej znak Aspergerova syndromu, že mě moc nedocházelo, že ty lidi 

kolem mě, že sou něco jako já nebo že, jako taky nevim, jak bych to přesně popsala. 

Jako nějak jako když mi bylo třeba 16, tak mě vůbec nenapadlo uvažovat, že ty lidi taky 

přemejšlej. Jako že vlastně sem to brala jako by byli ze dřeva nebo tak. A jako že 

takový to když byla ňáká reakce od nich, tak spíš jako že ten osud je nepříznivej nebo 

tak. Jako že to bylo takový, to se těžko vysvětluje, nebo. A pak v těch sedumadvaceti 

sem jako právě, no já to teda řeknu, sem se zamilovala jako do svý kamarádky právě, do 

tý se kterou sem se teďkon nepohodla. A jako mě to nešlo do hlavy, proč sem se 

zamilovala do holky a jako tak sem si řikala, že sem teda asi na holky, protože mi 

psychiatrička mi řekla, že bisexualita jako neexistuje, tak jako nějak jako že to je jenom 

nevyhraněnost a že se člověk musí nějak vyhranit. Tak sem si řikala, tak sem asi na 

holky, protože já sem byla vopravdu strašně zamilovaná do ní, ale úplně hrozně a 

sedum let to trvalo. No a kdybych nepotkala Petra, tak sem do ní zamilovaná doteďka. 

No a naštěstí sem potkala Petra a to bylo takový jako jednodušší všecko, že je to kluk a 

že je stejně starej a že pracuje a takový všecko to tak odpovídalo těm požadavkům 

společnosti. A zároveň se mi líbil Petr a bylo mi s nim dobře a tak jako a i sem byla 

zamilovaná jako ze začátku dost, sem byla až jako trošku psychoticky zamilovaná až 

trošinku jako a jakože no, tak to dobře dopadlo nakonec. A vlastně sem sedum let 

ztratila kvůli tadyctý holce, byla sem do ní strašně zamilovaná a ona mě nechtěla jako, 

ona řikala, že je jen na kluky a že jako a pak teda, nebude nikde moje méno, nebo tak? 

o Nebude. 
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• Takže ona mi pak se mi svěřila, protože ona to ani nevěděla, jak sem do ní zamilovaná 

nebo tak, já sem jí to jenom naznačila, tak sem jí to tehdy řekla a pak ona si myslela, že 

je to jako dobrý už potom nebo tak a vona mi pak řekla že až jako po několika letech, že 

se vyspala s ňákou holkou, právě a mě to, to sem měla zase tři dny vztek jako jo. Tři 

dny a tři noci sem chodila po bytě a třískala sem věcma, protože sem měla hroznej 

vztek, takže sem jako tehdy nevyužila tý příležitosti, nebo že ten osud je takovej 

absurdní jako, že to je absurdní, člověk se přemáhá jako, já sem měla jako hroznej 

problém, když sem do ní byla zamilovaná, tak sem jí chtěla jako pohladit, nebo se k ní 

nějak fyzicky přiblížit a teď vlastně ona mi to nedovolila nebo jako když mi to jednou 

nedovolila, tak sem z toho vysoudila, že to teda asi nechce, i když sem to jako pocitově 

nechápala, sem si řikala, když bych to chtěla já, tak to musí chtít i ona, ale jako 

rozumově sem už začínala chápat, že, teda jako ona mi to napsala v dopisech, že teda 

jako že opravdu teda nemá zájem a že chce nějakýho kluka, ona nikoho neměla v tý 

době. No a pak eště než si našla toho chlapa, tak se vyspala s ňákou holkou, byla teda 

vopilá jako no, a mě to hrozně jako ranilo todlencto. Že vlastně, neměla sem vztek ani 

na ní, to vlastně ne, spíš na ten osud, že je to takový absurdní jako a já sem se tehdy, 

strašně sem se zapírala, abych se jí jako nedotkla a že jí nesmim taky ublížit taky 

hlavně, sem totiž pochopila, sem před tim byla dost jako na lidi  taková jako hrubá nebo 

jako že sem si moc neuvědomovala, že bych mohla někomu ublížit, jako že sem 

myslela, že ty druhý lidi jako tím spíš že nebyli nikdy na psychiatrii, takže nemůžou mít 

žádný problémy přece a že se nemůžou urazit kvůli něčemu nebo tak. Pak mi bylo, 

dycky mě překvapilo, když se někdo urazil nebo tak. A když sem něco řekla, co byla 

pravda nebo tak, to je taky taková aspergrovský dost no a pak v těch sedumadvaceti mi 

to ňák došlo, že musim bejt jako ohleduplná a strašně se, vynaložila sem veškerý úsilí, 

abych se stala ohleduplnym člověkem, kterej je jako citlivej k druhejm a chtěla sem se 

úplně změnit a předělat se, jako už proto taky že mi mamka, mamka na mě byla 

naštvaná kvůli tomu, že sem se jí svěřila právě že sem zamilovaná do tý Anny a že sem 

asi na holky, sem jí řekla a ona to jako ne neto jako nepřekousla, bylo to pro ní asi 

hrozně těžký, měla na mě hroznej vztek a řekla mi ve vzteku takový věci, který zase 

taky nebyly úplně pravda, ale jako já sem si to vztáhla hrozně hluboce na sebe a hrozně 

sem se chtěla změnit, úplně jako od základu se předělat a pak sem tři roky, dopadlo to 

tak, že sem tři roky jako sem trošku na mě šla nějaká psychóza zase, tak sem pak jako 

když sem cejtila, že sem na tom blbě, sem si šla říct vo léky k doktorce, protože sem už 

předtim nebrala skoro žádný léky. Tak mi doktorka dala léky, udělalo se mi líp, ale eště 

sem pak tři roky neměla žádný pocity vůbec. Ale takový jako, vona jako když sem to 

řikala tý kamarádce potom, že sem neměla žádný pocity, tak vona to pochopila jako že 

sem neměla žádný emoce a ona řikala, že jako jí by to bylo příjemný, nemít žádný 
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pocity a já myslim, že by jí to nebylo příjemný, protože to se nejedná vůbec o emoce, to 

se jedná o to, že člověk třeba na něco kouká, třeba na ten stůl tady, a že to vnímá jako 

pocitově nějak, že to na něj nějak působí ty barvy nebo prostě ty tvary nebo tak a to sem 

vůbec neměla. A pak mi teda doktorka dala jiný léky po třech letech a to sem jako 

začala mít zase ty pocity teda, ale to sem byla úplně nadšená, to sem šla kolem 

nějakejch dveří a sem úplně jásala, že sou hnědý a takový jako. To bylo všechno takový 

krásný mi připadalo najednou, ale vlastně pak sem z toho měla tu nespavost z těch léků, 

no, tři roky sem je brala poctivě, no ale oni mě netlumily moc, oni nebyly tlumivý no 

tydlencty léky. A tak takže něco se mi podařilo na sobě předělat jako k dobrýmu třeba i, 

ale pak sem se musela jako trošku zlidštit zase jako, že sem byla jak sem byla ty tři roky 

bez těch pocitů, tak to sem měla i takovej nadhled nad tim životem a takovej jako 

nepříjemnej, jako bych byla v hrobě a pozorovala to jako z hrobu ten život. 

• Takovej velkej odstup. 

o Nonono, že vlastně sem šla kolem ňákejch lidí, co se smáli, a sem si řikala, jak se 

můžou smát, jako co je, jako prostě, já nevim, jako prostě jak se můžou smát, když vědí, 

že umřou, nebo něco takovýho, že jednou umřeme všichni a že je to takový, nebo rodiče 

si pořizovali ňákou myčku na nádobí, já sem si řikala, taková blbost jako myčka na 

nádobí, dyť dyť jako prostě, oni se kvůli tomu eště nějak nepohodli, a tak sem si řikala 

kvůli takový blbosti, že lidi řešej takový triviality, sem měla pocit, jako že sem byla 

úplně jako nad tim, ale zároveň mi jako nebylo dobře moc no, jako vůbec. A tak sem 

pak začala ňák sbírat plechovky, starý, tady mam různý jako, to ti pak ukážu když tak, a 

to mi trošku jako, sem si řikala, že to je eště takovej dozvuk, vod tý doby, od těch 17 

sem už neměla ty vyhraněný zájmy takový a ty plechovky to bylo eště tak částečně 

jako, sem nasbírala asi 300 plechovek jako za 2 roky. Ale docela sem to měla 

vychytaný, kam mam chodit pro ně a kde to je jako levný a tak. 

• V těch sedumadvaceti stalo se něco jako konkrétního, hodně k tomu věku vztahuješ? 

o No jednak sem je vodstěhovala od rodičů a bydlela sem sama a pak to bylo, sem se 

zamilovala do tý kamarádky a že mě ta máma kvůli tomu, jednak jako ta láska byla jako 

nenaplněná a jednak jako že mě kvůli tomu ta máma tak seřvala a pak eště se stalo pár 

věcí jako taky, nevim, třeba prateta mi umřela v náručí a takovýdle věci jo. A to mě 

všecko docela sejmulo a myslim, že ten hlavní impuls bylo, že sem se v sobě jako 

nevyznala v tý sexuální orientaci no. A taky že sem se odstěhovala, sem bydlela sama, 

sem všecko musela řešit sama, já sem dycky všechno řešila sama, ale teď jako že člověk 

neměl ten pocit, jako že kdyby potřeboval, že by tu oporu měl ňák. Tak prostě že sem 



17 

 

byla úplně jako úplně jako vosamělá. Předtim sem ráda byla sama třeba, ale necejtila 

sem se osaměle a naopak z Motola sem třeba utíkala, abych byla chvíli sama. Teď 

nevim, jestli sem ti vyprávěla v Líchovech, jak sem z toho Motola utíkala, sem to tam 

někomu vyprávěla. Že tam bylo na mě moc lidí, sem cejtila takovej přetlak vobčas, tam 

sem odtamtaď zdrhla a jednou sem zdrhla jakože že sme se přestěhovali z tý velký 

nemocnice do takovýho malýho domečku a jako že už to tam bude napořád, ta 

psychiatrie dětská ale pak byle eště prej jinde. No sme byli v tom domečku, taková 

dlouhá chodba a teď tam byly takový, jako přízemí to bylo a teď na tom záchodě sem si 

všimla, že tam to vokýnko de velice snadno rozmontovat a sem si řikala, to neni možný, 

teď jim tam uteče někdo jako třeba nebezpečnej nebo někdo, kdo nemá utýct, to já jim 

musim jako ukázat, že tam de jako velice snadno zdrhnout, takže sem zdrhla jednou jen 

tak, jakože že mě to jako lákalo právě, to jako trošku sem byla, teď nejsem vůbec 

dobrodružná, ale tehdy sem bal docela dobrodružná taky trošku, že sem že mě to lákalo 

to rozmontovat jako a utýct, já sem četla takový ty dobrodružný knížky trošku taky no, 

jak ty vězňové zdrhali z těch vězení, z toho Andělskýho hradu jo a takovýdle. Tak to. 

Tak sem taky zdrhla jednou z tohodle důvodu. A to sem teda odbočila, už nevim od 

čeho zase. 

• Mluvily jsme o, hmmm, no, ono toho je tolik 

o No, já se vomlouvám, že je to takový 

• To je dobrý 

o No já mam takovej hodně pestrej život. 

• Ptala jsem se, co všechno se stalo, když ti bylo sedmadvacet. 

o No, to sem ti řikala, myslim, že to už sem, pak eště určitě pár věcí, ale to to to už jsou 

takový detaily spíš no. Todle bylo to hlavní, co sem řikala. S tou kamarádkou a. No a to 

bylo když mi bylo těch sedumadvacet, to byl takovej zlom teda, vod tý doby, pak sem, 

no to bylo takový zajímavý, že vlastně sem do tý doby třeba hudbu sem vnímala čistě 

přes intuici a přes pocity. No a teď vlastně najednou sem si pustila třeba ňákou hudbu a 

já sem to vnímala úplně analyticky. Jako prostě že sem vnímala, že sou tam ňáký tóny, 

ňáký nástroje že tam hrajou a prostě vůbec sem to nevnímala skrz ty pocity a to bylo tak 

strašně nepříjemný, já sem od tý doby přestala poslouchat hudbu v podstatě. Předtim 

sem žila tim, že sem hodně poslouchala. Sem sbírala taky právě taky, mam kolekci 

různých, jako no třeba Floydy sem měla hodně ráda, tak sem měla, všecko od Floydů 
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sem musela mít jako a třeba na kazetách nahraný jako, takový blbý nahrávky třeba, ale 

všecko sem musela mít, furt sem si to pouštěla, i když se mi to nelíbilo třeba tak i ty, co 

se mi nelíbily, aby to jako všecko, jako jakože abych nedávala přednost jenom tomu, co 

se mi líbí, tak sem poslouchala i to, co se mi nelíbilo. Ale jako vlastně pořád sem 

poslouchala ňákou hudbu v jednom kuse, rodiče taky byli hudebníci, nebo sou eště, teda 

rodiče žijou, ale už sou v důchodu, takže takhle no. Rodiče jako vážnou hudbu, já 

vážnou hudbu až tak moc nemusim. Jako já mam radši ty kratší písničky a takový jako 

ty modernější. Nebo když je to takový jako, mam ráda, když to tak jako jede trošku ten 

rytmus ňákej nebo něco takovýho no. Jak třeba jeden čas, třeba v patnácti sem 

poslouchala i metal jako no. Že sem se potřebovala ňák jako vyhranit, taková jako 

puberta ňáká, ale ale to je zajímavý, že to na mě sedí taky ten Aspegrerův syndrom, že v 

tý pubertě sem, že sem měla pubertu, sem se i vzbouřila proti rodičům a tak a že tam 

nešlo vůbec o tu sexualitu tehdy. Sexualitu sem objevila až tak v pětadvaceti letech 

nějak. Že jako do tý doby sem v tomdle byla úplně jako nevinná a vlastně jako nějak 

sem měla i ňáký jako zážitky, ale vlastně sem vůbec nevěděla, vo co de, no. Mi ňáký 

kluci jako mě nutili něco dělat jako a tak. Ale ne přímo jako sex, ale takový ňáký. A že 

sem to vůbec nechápala, jako nějak a přitom sem měla ňáký informace ze školy a něco 

sem vyčetla v ňákej časopisech, ale nikdy mě to moc nezajímalo no ňák nebo mi to 

nepřišlo tak důležitý. Ty vyhraněný zájmy byly lepší. 

• Jak jsi mluvila o tom, jak jsi jako dítě měla ty cedníky, pamatuješ si ještě něco, jaká jsi 

byla jako dítě? 

o Jaká sem byla jako dítě? No já sem byla hodně systematickej člověk jako, to teď moc 

nejsem a já sem jako v tom dětství byla hodně, jako všecko sem si zapisovala pečlivě, 

hrozně sem měla takovou tendenci furt všecko mapovat, všecko si zapisovat, všecko 

monitorovat, třeba i tu dobu, která byla, třeba že se sbíraly céčka, když sem chodila do 

druhý do třetí třídy a teď sem stála na tom školnim dvoře, já sem ty céčka snad ani jako, 

jo, taky sem sbírala céčka, ale jenom tak jako, spíš sem hlavně mapovala, teď právě je 

ten největší vrchol mánie sbírání céček jako jo, já sem dycky na tom školnim dvoře sem 

tam tak jako, oni se tam tak všichni bavili mezi sebou a já sem tak stála odděleně, 

takovej pozorovatel sem byla hodně jako no,  že sem tak pozorovala, co se děje, co tu 

dobu a tak. A hlavně když sem byla jako dítě tak jako vlastně ve školce, oni se mi 

vždycky smály děti. A já sem moc nechápala proč. No tak teď to chápu, protože sem 

měla Aspergerův syndrom. To je takový jednoduchý vysvětlení. Ale vlastně jako z 

různejch důvodů se mi smály. No, ale já sem věděla, že tam je ňákej spojovací článek 

mezi tim jako, že tam musí bejt něco takovýho, jako co tomu dá ňákou spojitost mezi 
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tim, a to je právě ten Aspergerův syndrom. Ale jako třeba se mi smály, že sem, jako ve 

školce jako asi poprvý se mi začaly smát, že sem se bála chodit z kopce. Já sem měla 

fobii, ale jako jenom z jednoho kopce jenom, ale já sem to prostě to jako, to sem měla 

pocit, že kdybych to sešla nebo seběhla ten kopec, tak že bude konec, takovou hroznou 

fobii ňákou. A nevim proč jako, prostě sem se toho kopce bála. No a pak si mě kvůli 

tomu dobíraly, i když sem byla o hodně starší a vono právě taky že člověk je, že to je na 

člověku zřejmě jako vidět, že to člověka hodně jako trápí a voni právě si pak dělaj z 

člověka srandu ještě víc. Pak ve druhý třídě na škole v přírodě mě holky zavíraly do 

skříně, nutily mě, abych jim zpívala, tak sem musela zpívat ňáký operní árie, moje 

máma byla zpěvačka, nebo jako je, máma žije, ale zpěvačka v důchodu, tak sem jim 

tam zpívala ňáký operní árie a ony mě jinak nechtěly pustit, že mě jinak nepustěj na 

voběd jako, že budu mít průšvih kvůli tomu, pak sem měla fóbii z plavání, když sem 

byla na tý škole v  přírodě, že mě hodili do vody a čekali, že budu plavat jako, a já sem 

samozřejmě neplavala, tak mě tahali nějakou tyčí, já sem myslela, že se utopim jako, 

tak tak sem pak měla fobii, že sem tam, sem pak zvracela, měla sem vyloženě neurózu z 

toho a voni jako tak mně učitelky mně nakonec dovolily, že sem nemusela na to plavání 

tam chodit, a samozřejmě mi to asi holky záviděly a prostě nenáviděly mě kvůli tomu 

asi no. Nevim jako. A já sem se za to hrozně styděla, já sem, strašně mi záleželo na tom, 

abych se naučila plavat, když sem se to pak naučila, já sem měla takovou radost, úplně 

jako to to byl vrchol toho, co sem mohla dosáhnout jako. Ve třetí třídě sem se nakonec, 

vo prázdninách ze třetí na čtvrtou sem se naučila plavat sama nakonec, nikdo mě to 

nenaučil, jako ty co se mě to snažili naučit, tak mě to nenaučili a sem se to nakonec 

naučila sama, v moři teda v Jugoslávii. 

• Co jsi dostala tu diagnózu AS, změnilo se nějak to, jak nahlížíš na to, co bylo v 

minulosti, na svůj život, jestli se něco změnila nějak ta optika, kterou se díváš zpět? 

o Že tomu líp rozumim. Jinak se ta optika nezměnila moc ani. Že bych to viděla ňák 

jinak, to ani ne. Jako spíš tomu, že sobě líp rozumim, že mam takovej pocit, že to má 

ňákej jako smysl nebo jako že to má ňákou celistvost nebo něco takovýho. 

• Takový propojení, jako červená nitka. 

o Jojo, jo přesně tak, tak se tomu taky řiká no. Červená linie. A eště když sem byla malá, 

no oni mě šikanovali taky hodně, že vlastně se to tim vysvětluje. Oni jak mě šikanovali, 

tak jako právě místo toho, já sem měla právě úplně jiný zájmy a jako nechápala sem, že 

oni ty zájmy jako nechtěj mít se mnou a jako vůbec sem nechápala, že oni maj taky 

zájmy ňáký jiný, to sem začala chápat někdy v sedmý osmý třídě. A tak sem se snažila, 
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to bylo poprvý, co sem se snažila jako bejt stejná jako vostatní, ňák v tý osmý třídě že 

se mi líbil ten dvanáctiletej kluk, tak sem chtěla bejt jako ostatní, tak sem se snažila, 

třeba že sem začala mluvit sprostě, já sem byla taková strašně zdvořilá, taková jako že 

sem mluvila spisovně dost, teda ne úplně spisovně, ale tak jako, no když sem prej byla 

úplně malá, tak sem měla takovou precizní výslovnost, že sem místo abych řekla býk, 

tak sem řekla býK jo a takový jako, že sem vyslovovala tak precizně až moc. A pak se 

to teda zlepšilo, teda zlepšilo, spíš znormálnělo a pak sem teď už mluvim, kdybych 

chtěla mluvit precizně, tak už mi to nepude no. Myslim, že mluvim tak jako, táta mi 

řikal, že mam takový pražský vokály hodně no. Tak. A jo v tý osmý třídě si pamatuju, 

jak sem si řikala, budu jako vostatní, to byla taková vesnická škola, vono to bylo sice v 

Praze, ale na kraji Prahy úplně no. Starý Ďáblice no. A prostě tak jako byly ty děti 

takový hodně vostřílený, takový jako že sem se dostala mezi blbý děti, možná, že 

kdybych byla v ňáký třídě, kde by byly ňáký inteligentnější děti trošku, nebo ňáký jako, 

tydle možná taky nebyly úplně normální nebo úplně jako že byly takový frustrovaný 

možná trochu. Mě překvapilo, když sem potkala teďkonc nedávno jednu holku, sem jí 

poznala dokonce, a teda když sem byla na třídnim srazu, tak sem nikoho nepoznala, 

prosopagnózie no, to mi doktorka Thorová taky řikala, že mam prosopagnózii, tak to 

vim, že mam, tak to je taky takový vtipný, to teda odbočim, že když sem byla malá a 

všecko sem si psala a mapovala, tak mam někde ňákej papír, teď ho asi nenajdu, ale 

mam jako nakreslený jako den, vteřina, ve které se tři podobné paní učitelky setkaly a 

mam tam nakreslený, jak jedna de takhle jako po schodech dolu, druhá de, to bylo v 

hudebce, já sem chodila na klavír do LŠU, a tam byly jako tři učitelky a ony si byly 

podobný jako jenom v tom, že měly kudrnatý světlý vlasy, jinak jedný bylo, jak teď 

odhaduju, asi tak šedesát, sedumdesát, jedný bylo tak padesát a jedný tak pětadvacet no, 

ale mě připadaly úplně stejný skoro a mě hrozně fascinovalo, když bylo něco jako 

podobný, ale ne úplně stejný, a když to bylo na jednom místě, nebo třeba když se to 

potkalo někde, sem sbírala, nebo třeba i ve svý hlavě sem jenom tak sbírala podobný 

věci no, no to mě jako fascinovalo. A tohlencto byl zážitek, vidět ty tři učitelky, že se 

opravdu potkaly, já sem si je nejdřív pletla  hodně, i když jedna byla moje učitelka, to 

bych si teoreticky plíst neměla, ale jako že mi připadaly všecky stejný, když měly ty tu 

trvalou na těch blonďatejch vlasech no. Takže to a eště jedna měla tu trvalou ty 

kudrlinky drobný a jedna měla takový velký ta nejstarší a ta měla takový prostřední ta 

moje ta padesátiletá. No a já mam taky vyhraněnej zájem, když někde vidim louku 

plnou trojlístků, tak tam hledám čtyřlístek, já mam velice dobrý voči na to, jinak 

nevidim moc dobře, ale na ty čtyřlístky prostě, jako to já vždycky vyhmátnu, když tam 

nějakej je. No a to sme se právě, když sme byli v těch Líchovech, tak když mě Petr 

poprvý viděl, tak viděl ňákou tlustou holku, která tam jako nesla Lucce Bělohlávkový 
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čtyřlístek, tak nevim, co si vo mě pomyslel, ale jako asi tehdy se do mě nezamiloval, ale 

to asi až pozdějc no. No ale když sme se pak začali bavit, tak to vzniklo tak, že já sem 

ňák, my sme se tam ňák, tam byl takovej větší hlouček lidí jako kluci samý, taky 

aspergři, a já sem tam byla a jako někdo tam řek něco trapnýho a zavládlo trapný ticho a 

já sem do toho trapnýho ticha pronesla: no to je jako, že to je jako jeden z příznaků 

Aspergerova syndromu, že nedokážou prolomit trapné ticho, a všichni se tomu začali 

strašně smát, teda všichni možná ne, ale Petr se tomu hlavně smál, řikal, že sem 

projevila neobvyklý vcítění jako, na to že sem aspergr, a intuici, no a já sem řikala, že 

sem intuitivní typ právě, a on řikal, že je taky intuitivní typ, a já sem řikala, jestli je 

INTP, jako já sem to sem nemohla vědět, že zná tu typologii, on řikal: nenene, já sem F, 

já sem efko, já sem INFP jako, a tak sme se začali hned takhle bavit a já sem byla 

nadšená, protože sem se předtim zajímala o tu typologii MBTI a vůbec s nikym sem si o 

tom nedokázala popovidat, protože když sem to dávala někomu přečíst, všichni řikali, 

že to je ňáký moc složitý, a jako je to ňák moc nezajímalo nebo řikali, že to nesedí, a 

takový no a a já sem, mě to furt strašně bavilo a zajímalo a vůbec sem si neměla s kym 

o tom popovídat. No a s tim Petrem sme si o tom začali povídat, o MBTI, sme to řešili a 

to no a pak sme zjistili, sem se ho zeptala, jak se jmenuje a von řikal, že Horák a já 

řikám, to je ulice na Letný a já že se menuju Heřmanová, to je taky ulice na Letný. A že 

sou ty ulice dokonce souběžný, nebo se i protínaj. Tak sme pak zjistili, že sou souběžný, 

ale že nejsou úplně rovnoběžný a že sou takový, jako že když se na mapě udělá jejich 

prodloužení, tak že se daj vyhledat dokonce tři průsečíky těch ulic no a tak sme to 

potom, když sme se vrátili do Prahy, tak sme byli na těch třech průsečíkách, už sme je 

včechny navštívili, ale na tom jednom průsečíku, to je v budově IMCY na Poříčí, a tam 

právě jezdí ty výtahy, ty páternostery, tak to je zase Petrův vyhraněnej zájem ty výtahy, 

když byl Petr malej, to ti asi bude vyprávět, že jednou ho popadlo, že musí projet 

všechny výtahy na sídlišti, až v noci se vracel domu. 

• Rozšířil se ti okruh známejch s tím, jak jsi začala chodit do Aply, získala jsi nějaký 

nový přátele? 

o No to ne, to ne, leda jako ty terapeuti. Jako že ta Lucka Prokopičová že mě má teďkonc 

jako tak v péči jako s tou prací, dřív mi našla ty databáze, že jsem dělala eště jiný, to 

pak taky ňák krachlo, ani nevim pořádně proč, pak mi našla ňáký ty zákaznice na ty 

sukně a tak no. Tak to, tak je to dobrý. Jinak nenašla sem si tam přátele, to sou většinou 

kluci jako no a většinou právě jako já nechci kamarádit teď s klukama, když chodim s 

tim Petrem, že jako já mu nechci ňák ublížit, aby ňák žárlil nebo tak. 
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• Komunikuje se ti líp s lidma bez aspergera, nebo s těma, co tu diagnózu maj taky? 

Cejtíš v tom nějakej rozdíl? 

o No rozdíl v tom je asi ten, že ty aspegři sou takový, že si víc melou tu svojí nějak jako 

pořád, ale třeba Petr zrovna ani ne no. Petr je takovej netypickej. On je asi, já ani nevim, 

v čem u něj ten Aspergerův syndrom spočívá, já myslim, že hlavně že je takovej hrozně 

pasivní, že je takovej jako, no takovej pasivní, pozorovatel taky, jinak je, myslim, 

strašně citlivej, intuitivní. 

• Když o něm mluvíš, tak se tak krásně tváříš. 

o Já ho mam ráda no. Já právě to. Už spolu sme, přesně bych to řekla, no tak přesně, 

dneska je šestýho sedmýho tak úplně přesně to asi neřeknu, ale sou to, asi je to asi tak 

rok a čtyri měsíce a půl nějak. Jo, šestadvacátýho června 2010 sme se seznámili. To 

bylo takový, že sme si hned rozuměli, já sem teda osobně sem věděla, sem měla pocit, 

že se známe vodjakživa a to takový jako a že sem hned věděla, že se mi líbí. A von u 

mě to věděl prej až pozdějc trošku, že jako hned mu to nenapadlo, ale jako to. 

• Znám pár lidí s aspergerem, který když se s tebou seznámí, tak to hnedka hlásej: já sem 

asperger. Jak to máš, když se seznámíš s někým novým? 

o No, já sem se teď jako s nikym od tý doby, co mam tu diagnózu, neseznámila. Nevim to 

jistě, leda v těch Líchovech. Já teďka nemam žádný přátele, akorát toho Petra, tak 

nejsem s nikym v kontaktu. Docela bych chtěla bejt s někym v kontaktu už z toho 

důvodu, abych ňák jako nevypadla z toho světa úplně, abych měla ňákej kontakt s tim 

světem. On Petr taky nemá žádný přátele, ale má pracovní kolegy jako. Já mam teda 

vlastně ty zákaznice, ale to je pravda, zákaznice, no jo. Tak zákaznicim někerejm sem 

řekla, že mam Aspergerův syndrom, nebo sem jim to tak mezi řečí, já sem nevěděla, 

jestli to vědí, nebo ne, ale kdyby to nevěděly, tak bych jim to asi neřikala no. Kdybych 

věděla, že to nevědí. Anebo kdybych jako, řikám si, že kdybych udělala nějakej velkej 

trapas nebo tak, tak bych to tim mohla jako trochu vomluvit, ale teď jak chodim do tý 

školy šití, tak tam sem právě, teďkonc sem tam ňák vrazila do učitelky, že sem jako, 

jednak sem jí nedala přednost v chůzi a jednak sem se jí snažila ňák jako, jednak sem se 

snažila jí předběhnout a zároveň sem šla strašně pomalu, takže sme do sebe vrazily a 

pak sem se cejtila trapně, doma sem si řikala, že by bylo možná trochu, kdyby věděla, 

že mam Aspergerův syndrom, tak že, protože, já sem tak jako že, ona asi neví, co si o 

mě má myslet. Já sem taková pomalá hodně nebo že mě považuje za nešikovnou, ale 
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zas někdy udělám něco líp než ostatní, a tak jako asi neví, co si o mě má myslet, možná, 

že kdyby to věděla, tak že by to jako bylo možná jako jednodušší pro mě i pro ni. 

• Že by to mohlo pomoct okolí, jako si ujasnit, jak tě vnímat. 

o Pro mě bylo dycky těžký, že sem si připadala tak, jako že ty druhý jako nemužou vědět, 

co si o mě maj myslet, jako ne že bych byla rozporuplná jako citově, ale že třeba sem 

oblečená, že třeba stojim na zastávce, sem oblečená jako podle poslední módy a přitom 

mam díru na punčoše a já nevim, špinavou sukni, já nevim, takový nesourodý věci, že 

sem to nedokázala nikdy sladit jako, sem si řikala, co si o mě ty lidi myslej jako. Že mi 

to bylo nepříjemný, že nevědi, co si o mě maj myslet. 

• Může to být takový jednoduchý vysvětlení. 

o Takový jednoduchý vysvětlení a že se pod to dá schovat jako spousta věcí pod ten 

Aspergerův syndrom, že když sem viděla jako ty kluky, jak sou každej úplně jinej, a že 

většinou a dyž sem to někomu řekla, teda těm svejm známejm, co sem měla, jako ty 

kamarádky, tak voni jako, dala sem jim to třeba přečíst, tak vony tvrdily, že jako ten 

Aspergrův syndrom nemam, to mi teda tvrdila hlavně jedna, která jako si myslim, že to 

má taky, ale ona si to nechce nijak připustit, ona nebyla nikdy na psychiatrii nebo tak, 

ale měla dycky hrozný problémy, deprese a hrozně jako vnímá všechno, doslovně chápe 

všechno. No že s tim má problémy, taková naivní taky trochu. 

• Myslíš, nechci tím říct, že bys to třeba dělala, ale jestli nemáš někdy takovou chuť se na 

to tak jako vymluvit? 

o Jako vymluvit, jo jo, asi jo někdy, já nevim no, no jako právě jak sem teď řikala s tou 

učitelkou, že jako že by to byla taková výmluva, já to jako, asi kdybych šla někam do 

práce, tak nevim, jestli bych to řekla, ale nebo spíš kdybych šla někam mezi lidi, tak 

bych to asi neřikala no. To je spíš, že tam převládá, že se stydim za to, že mam 

jakoukoliv diagnózu před lidma, jako převládá nad tim, že bych se na to vymluvila. Ale 

asi jako, asi kdybych se spíš chtěla někomu omluvit jako no. 

• Cejtíš s tím, jak máš nějakou diagnózu, stigmatizaci? Takový ty nálepky, škatulky, jó, ta 

má tu, já nevím, třeba tu schozofrenii. 

o No, tak jako já nevim, já si myslim, že když to někomu řeknu, tak že to někdo nemusí 

vůbec pochopit a že třeba jako jo že ty lidi si pak myslej něco úplně jinýho o člověku 

jako. Jako schizofrenie taky neni moc jako popularizovaná natolik, aby lidi věděli 
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dobře, vo co de. Že by to chtělo větší osvětu, ale zase jako myslim si, že když o tom 

někdo něco už ví, tak zase když už si ty informace našel, tak se k těm lidem už nechová 

tak blbě, tak tam ta stigmatizace neni, takže když jako, já na to používám tu intuici že, 

jako nevim, jak to dělám, ale že prostě někomu to řeknu a někomu ne no. To s tou 

schizofrenií jako. Když sem byla na gymplu, tak nejdřív sem to nechtěla vůbec říct, že 

vlastně až ve třeťáku, tam sem to nakonec řekla všem, protože tam ta učitelka, co sme 

měli na společenský vědy, tvrdila, že schizofrenie je jako doktor Jekyll a mistr Hyde. A 

já sem jako, já sem vylítla a řekla sem, že to neni pravda, a vona řikala, jak to vim, že to 

neni pravda, a já sem řikala, že to vim až moc dobře, protože sem tu schizofrenii měla, a 

vona řikala jako že, a jako vona z toho vybruslila jako tak, že se mě zeptala, jako no a 

jako když máte tu schizofrenii, tak někdy je vám dobře, a někdy je vám špatně, že jo? 

Řikám no, tak to někdy jo no. A vona řiká, no to je právě jako ten doktor Jekyll a mistr 

Hyde. A tim mě úplně jako dostala, že sem se zase posadila a ňák sem mávla rukou a 

prostě už sem nevěděla, co na to říct. 

• To je možná to, o čem jsi mluvila, že když někdo ví, o čem mluví, tak je jednodušší mu 

to říct, a že pochopí, a jakmile o tom moc neví, tak je spíš horší to o sobě řikat. 

o Přesně tak no. No právě. A pak sem eště jedný holce jako ve druháku, sem jí řekla, že 

mam schizofrenii, jako soukromě jenom, a vona mi právě, ona to byla ňáká intuice, ona 

mi řekla, že má že je hrozně ráda, že sem jí to řekla, že ona má ňáký problémy, se 

kterejma by se měla asi jít léčit a opravdu se začala léčit a pak jí diagnostikovali 

schizofrenii no. A mě, já sem si toho nevšimla vědomě, jako že by měla nějaký 

problémy. To je právě to, že to člověk vnímá jako nevědomě, to je právě ta intuice. No 

tu intuici mam takovou nevysvětlitelnou a jenom vobčas jako. Že něco vim jako, to si 

teda neumim vysvětlit. Já si to vysvětluju teda tak, že člověk toho vnímá ve skutečnosti 

mnohem víc, než ví, a že vnímá prostě i věci, který nejsou v jeho zornym poli přímo, 

takže je stejně do určitý míry, asi nemůžu vnímat, co je v Africe teď, že jo, někdo 

možná může, já teda asi ne, ale můžu vnímat, co je tady za rohem v Řipský jako jo. Tak 

prostě to si myslim, že jako můžu vnímat, protože se mi stalo takovejch pár věcí, který 

by vo tom svědčily jako. Že třeba jako když sem se měla stěhovat, když sem prodávala 

tamten byt, tak sem potřebovala sehnat předsedu družstva, to byl družstevní byt, a já 

sem ho prostě nemohla sehnat celej den, já sem potřebovala vod něj nějakej podpis a 

pak sem, tak sem ho do večera nesehnala, a ráno sem se vzbudila v pět, a cejtila sem, že 

musim jít, jako do Ládví musim jet, já sem bydlela na Střížkově, že musim nasednout 

na autobus, jet do Ládví, koupit si chlebíčky, vrátit se a až se budu vracet, vzít si s 

sebou to lejstro, a až se budu vracet, že ho potkám. No a já jako nevim, jak sem to 
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mohla vědět, to mi tak proběhlo hlavou, že se to tak stane a vopravdu se to tak stalo, 

vopravdu sem ho potlaka, dala sem mu to lejstro a ani mě to nepřekvapilo, jak sem to už 

jednou prožila, tak už mě to bylo takový a vůbec si to neumim vysvětlit a spíš mi je tak 

blbě z těhlenctěch věcí, jako že tomu nerozumim, ale teď už mi z toho neni tak blbě 

jako dřív. Dřív sem z toho byla úplně špatná, teď už to snášim líp, protože sem četla 

Junga a ten psal vo intuici, že to existuje a že to neni nic jako nenormálního, tak se mi 

ulevilo a jako no právě to se mi stalo s tim stěhovánim. A právě jako von nešel, jako že 

by šel, jako že by chodil takhle každej den, von běžel k doktoru jako! Jako že měl 

nějaký vyšetření teda, to jako už věděl, že tam pude, ale já sem to nemohla vědět. Jako 

to i kdybych všecko prozkoumala, co sem o tom věděla, tak prostě sem to nemohla 

vědět, že šel k doktoru. Takže to je takový nevysvětlitelný a vysvětluju si to tim, že sem 

byla ve stejnym paneláku, sice vo pár vchodů dál, ale prostě že sem to ňák jako 

vnímala, zřejmě tim, že sem to nutně potřebovala vědět, a díky tomu sem se mohla taky 

přestěhovat, sem získala od něj podpis, mohla sem to poslat tý realitní makléřce, ta to 

dala tý klientce, co si kupovala ten byt, a ta řekla, já to koupim, složila peníze a v ten 

samej den sme přestěhovali nábytek sem, koupili sme todle, bylo to den před Štědrym 

dnem. To bylo strašně hektický, úplně jako naskládaný přesně, kdyby tam něco nevyšlo, 

tak to prostě nevyjde celý. A to už bych nechtěla nic takovýho podnikat nebo zažít. 

Nezdržuju moc ňákym? 

• Úplně dobrý 

o Jojo. Já třeba jako když se rozpovídám vo sobě, tak sem schopná mluvit takhle dlouho. 

A jinak jako zase nerada mluvim vo sobě, jako s tou kamarádkou, kerou už jako 

nemam, ani s tou druhou, co už taky nenam, já sem jí prostě napsala, že minimálně do 

půlky dubna že ji nechci vidět, že jako si to musim v sobě všecko srovnat a tak. Protože 

sem do ní byla dlouho zamilovaná těch sedum let, teď chodim s tim Petrem a já si to v 

sobě furt nedokážu zařadit do správný škatulky právě ňák, ona se jmenovala Anna, ona 

byla hlavní a že teď jako už neni pro mě ta hlavní, že ji ani nemůžu dávat tolik dárků 

jako tomu Petrovi, v tom mam takovej zmatek, teď sme se právě viděly, a strašně sme si 

nerozuměly a vona chtěla, abych mluvila vo sobě, a mě se nechtělo, já radši mluvim 

takhle, když mě někdo nezná eště, a dyž mu něco takhle řikám, když mě pak zná, a jako 

mam něco jako řikat, co je novýho, mě se to moc nechce ňák řikat, když se mi do toho 

zrovna nechce, tak prostě dělám takový, sem pasivně-agresivní někdy no.  

• Mám v hlavě takový obraz, jako bys fakt měla v sobě takovou místnost se skříněma a 

šuplíkama a že si do nich třídíš všechno, co v sobě máš, jako co se ti děje, jaký máš 
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pocity a když si to dáš do toho šuplíku, tak to je v pohodě, ale že něco se vzpouzí tomu 

to do šuplíku strčit. 

o Jo, no, právě když se něco vzpouzí, tak mi neni dobře. Jo, to je pravda, že mam ňáký 

šuplíky, já sem jako když mi bylo asi devatenáct, tak sem vymyslela psychologickou 

teorii kostek, to bylo právě tohle, ňáký šuplíky jako, že třeba, já sem myslela, že to maj 

všichni lidi, možná že jo, já nevim, že se třeba dopoledne nemůžu koukat na televizi, že 

to má člověk jako, já sem byla hodně taková zakostkovaná jakoby, sem tomu řikala a 

když sem se to snažila vysvětlit tomu psychologovi,  co sem tehdy měla psychologa, tak 

ten tomu ňák úplně nerozuměl a máma tomu vůbec nerozuměla, ta mě eště za to trošku 

sprdla, že je to blbost, ňáký kostky jako, já sem to tak nazvala, sem nechtěla řikat 

škatulky, jako to mi přišlo takový, že to neni vono, spíš takový kostky, člověk má 

takovej čtvercovej tvar. 

• Slyšim, jak je pro tebe hodně důležitý, se v sobě vyznat a kolik toho v sobě máš. Možná 

že ti ten asperger nabíd další ten to šufle. 

o No, takový, právě díky tomu se necejtim tak sešuflizovaná, jako no.  

• Že ses mohla sesypat do toho jednoho. 

o Nono, teďkonc ňák vod toho srpna už mi je líp a že teď si to právě uvědomuju, že je to 

pozitivní právě, že už z toho nemam ten zmatek, že už se vnímám jako líp, že to sem já, 

i když tam mam ňákej ten chaos pořád, jako dokážou mě lidi zmást, když mi něco 

někdo řekne, tak by mi to strašně dlouho trvalo, i teď když si mi řekla vo těch 

šuplíkách, myslim, že to tak je, ale jako nevim to na sto procent, potřebuju dycky ten 

vodstup, vždycky si to v klidu promyslet sama, jestli to tak je, nebo neni. 

• Nechat uzrát. 

o Jojo. A todle myslim, že asi jo. Jakože když se s někym bavim, já mam, to je taky 

hodně důležitý, že mam problém se soustředit na víc věcí najednou, to mam takovej 

mužskej mozek v tomhle. Ale nějak jako myslim, že asi nejsem nějak jako, že sem spíš 

ženská než mužskej, nevim jako, ale prostě todle jako to soustředění to nedokážu na víc 

věcí moc. Nebo když na mě mluvěj dva lidi najednou, tak to se hroutim no. Takže to. A 

takový věci. Sem si toho začala hodně všímat právě předtím, než sem se dozvěděla, že 

nějakej Aspergerův syndrom existuje, tak sem si začala tyhlecty věci o sobě 

uvědomovat, ty hlavní jako no. A že sem si řikala, sem přišla na jedinou vlastnost, 

kterou sem přišla, že určitě mam, že tim si sem 100% jistá, tak jako to bude znít jako 
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hodně pozitivně, ale já to hned vysvětlim, že to neni až tak pozitivní, jako poctivost jo. 

Vono to může bejt poctivost i v těch blbejch věcech. Že se člověk snaží dělat všechno 

poctivě, neřikám jako perfekcionismus, to je zas trošku eště jinýho, v něčem třeba 

perfekcionista nejsem, třeba ani v šití nejsem perfekcionista, to bych v životě nic 

neušila, kdybych byla perfekcionista, ale jako poctivá sem, jako že si třeba stojim za tim 

svym, nebo tak a že když sem si v těch 16 vzala do hlavy, že budu, že když sem v tý 

pubertě, tak musim dělat, jako že když se jim nelíbilo, těm lidem jako kolem mě, když 

sem se snažila,  jako to dělat všechno dobře jako, že vlastně tu anorexii sem měla kvůli 

tomu, že mě všichni řikali, že sem tlustá, ať zhubnu, tak sem se snažila zhubnout že jo, 

pak se to ňák zvrtlo, že už to bylo moc a tak prostě sem jim nevyhověla, i když sem se 

snažila, že se jim to zase nelíbilo, pak sem začla jíst, to se jim taky nelíbilo, protože to 

byla zase hned bulímie, tak prostě se jim dycky něco nelíbilo, tak sem se pak už 

naštvala a začala sem pak jako právě, sem byla tak poctivá v tom, že budu dělat všecko 

špatně, jako takže sem třeba kradla v obchodě, třeba jen trojúhelníček sýra sem ukradla, 

nebo takovýdle blbosti, ale abych měla ten pocit, že sem jako ta drsná holka, jako 

taková, že prostě nejsem žádnej svatoušek, tak sem musela krást v obchodě, aniž by o 

tom někdo věděl jako. 

• Bylo pro tebe hodně těžký, co od tebe okolí chtělo. Jak jsi říkala, tak jsem nejedla, pak 

jsem teda jedla a furt to bylo ňák špatně. 

o No právě. No tak naštěstí po mě teď už okolí zas tak moc nechce, protože žádný okolí 

až tak moc neni, sem se tak trošku oddělila od toho okolí a Petr je takovej hodnej, ten se 

mě nesnaží ňák předělat, takže no, mě to vždycky štvalo, že sem, že okolí něco chtělo, 

já sem se tomu snažila vyhovět a ono to bylo úplně jako, sem to zase udělala špatně, on 

si pak už člověk nevěří, že by něco moh udělat dobře vůbec. Takže to. Ale no, takže 

takhle. 

• Myslím, že jsme probraly všechno, co sem tu měla připravený, ale jestli tě napadá ještě 

úplně cokoliv o tobě, co ti pijíde důležitý, co seš ty. 

o No. To je těžko definovatelný, že právě když by se člověk snažil říct něco jako, tak by 

to byl dycky jen detail ňákej, ale člověk je ten celek,  jako no. Tak ňák asi. Že to se nedá 

ňák jako popsat. Co je jako důležitý, no jako třeba že sem jako introvert, ale zároveň 

umim bejt ukecaná taky nebo tak.  

• Možná ještě taková technická věc, na co všechno jsi chodila do Aply? Říkala jsi, že na 

nějaký skupiny. 
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o Jo, na skupiny, já nevim, jak se to jmenovalo přesně, skupinové nácviky sociálních 

dovedností, nebo něco takovýho. Co se tam dělo? 

• No a jestli ti to ňák bylo nápomocný. 

o No, já sem jako když sem tam chodila, to bylo loni, mi ňák nebylo moc dobře, právě jak 

sem měla tu nespavost, tak sem se necejtila moc dobře tak mezi těma, že jako když mi 

neni dobře, tak já nesnesu nikoho moc blízko sebe, tam sme seděli v tom kroužku a jako 

bylo mi to strašně nepříjemný, hodně sem se tam rozpovídala někdy, ale spíš jako z 

takovýho důvodu ňák, jako že prostě z nervozity. Tak sem tam něco povídala. Ale pak 

sem se styděla, že sem moc povídala, no s Petrem sme tam chodili taky no. No pak sem 

chodila za Luckou Bělohlávkovou na individuální terapie, a Lucka je teď na mateřský, 

takže chodim za Veronikou Madler, taky na individuální, no. Tak jako jestli mi to je k 

něčemu, já nevim, jestli mi to k něčemu je, ale zase když nemam žádný ty přátele, tak si 

řikám, že aspoň bejt s někym v kontaktu jako, no a to, vona je taková zase jiná než třeba 

ta moje psychiatrička, protože ta je taková jako emotivní hodně a ta Veronika je taková 

netečná hodně, takže to je takovej protipól jako. Takže je to takový zvláštní jako. No a 

jako je to docela dobrý a to, a pak chodim za tou Luckou Prokopičovou na to pracovní, 

jakože sme vypracovaly ňákej individuální plán, kerýho se teda držíme, aniž bychom o 

tom věděly, teď sme ho přehodnocovaly a vopravdu sme všechno jako splnily, všechno 

co tam bylo. 

• Jaký to je, být, teda ne celej život, ale v dlouhodobý  psychiatrický, psychologický péči? 

Že se pořád někdo zaobírá tím, co máš v hlavě? 

o No, to je někdy nepříjemný, že se tim někdo zaobírá, když na to člověk myslí, jestli na 

to někdo myslí, tak je to nepříjemný, ale když jako, teďkonc mam spíš pocit, že je to 

těm psychiatrum dost jedno jako a že je to takový jako lepší teď, že to bylo možná 

náročný v tom, že sem měla pocit, že na tom záleží ňák jako jim i, nebo jako tak to bylo 

takový nepříjemnější, že je pro mě jako příjemnější, když jako mam pocit, že na mě 

tolik nezáleží těm druhejm, jako protože to, že jim na mě záleží, tak já  to vnímám spíš 

jako negativně. Jakože třeba ta kamarádka, právě mi přišlo, že jí na mě záleží, bylo mi 

to stašně neříjemný právě, jako že když těm lidem na mě záleží, tak že je v tom takovej 

trošku, že mě chtěj mít k obrazu svému nebo tak, že když něco, že třeba když sem 

přestala brát ty léky, tak prostě pro ní to bylo něco špatnýho, že sem udělala blbost, a já 

sem to nedokázala vysvětlit, že mě k tomu vede ňáká intuice, že sem to neudělala ňák 

záměrně, sice sem pak měla tu mánii, ale no, že to bylo příjemný ta mánie, ale já sem 

právě tehdy jako v tý mánii řikala, že bych si občas takhle ty léky jako vysadila, já jinak 
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nepiju alkohol, nebo jenom úplně mírně, že třeba teď sme si s Petrem votevřeli ňáký 

víno a vim, že ho budeme pít třeba dva měsíce jako jo, ale já to prostě ňák nepotřebuju, 

ale tohlencto, ona ta mánie, ale znova bych to asi už nechtěla, to jako to bylo zrovna 

jako že mi bylo předtim tak strašně dlouho blbě, že sem ňák potřebovala ňákej jako 

protipól ňákej. Jinak jako jak ses ptala, jaký to je, bejt v tý, právě že to člověk, jak sem 

vod těch 15 let, tak von to člověk právě už neví, jaký by to bylo, kdyby  

• kdyby to tak nebylo 

o Jo nononono, přesně. 

• Eště, já teď tak jako skáču, jak ti je právě ve společnosti jinechj lidí s Aspergerovym 

symdromem? Jak jsi vlastně většinu života byla mezi lidma bez týhle diagnózy 

o Mezi normálníma schizofrenikama. Líp mi bylo mezi těma schizofrenikama jako jo, že 

asi jako nejlíp, že třeba jako mezi normálníma lidma jako ve skupině se necejtim moc 

dobře a mezi aspergrama, no, voni sou takový, jakože třeba hodně melou vo těch svejch 

zájmech a že třeba když mě to zrovna nezajímá, tak já nevim, jestli mam zdvořile 

poslouchat, nebo mam taky mluvit vo svejch zájmech, nebo jako že se tak míjí ta 

komunikace. Takže nejlíp se cejtim jako s jednim člověkem, když si takhle povídám 

třeba, a to je jedno, jakou má diagnózu, nebo jestli žádnou nemá, a nebo jako kde sem 

se jedině cejtila jako dobře ve skupině, tak to byli ty schizofrenici jako. Že voni sou 

takový, že se nesnažej ty druhý předělat, mi příde, tim že maj tu diagnózu, taky tak jako 

si vo sobě moc nemyslej nebo tak, že většinou, já to tak vnímám, že lidi, který se snažej 

někoho jako předělat, že si myslej, že to dělaj dobře, a to je právě takovej druh určitý 

namyšlenosti nebo tak no. Že voni třeba nemusej mít vůbec vysoký sebevědomí, to s 

tim nesouvisí, ale že jako, mě to pak leze na nervy, když se mi někdo snaží jako, když 

mi někdo řiká, že něco dělám špatně, nebo dobře, nebo jako že mi neni ani příjemný, 

když mi řiká, že něco dělám dobře, protože jako už vidim, že mu na tom záleží, a to mě 

jako štve. 

• Je to zavazující, že eště jako něco bude chtít? 

o Vo tom ňák nepřemejšlim. Spíš jako je mi to nepříjemný, no, že jako na tom někomu, 

protože mě taky na těch druhejch moc nezáleží, jo, že jako třeba jako si myslim, že je 

nejlepší, když jako jako když má člověk někoho rád, tak že by ho měl nechat dělat to, 

co tomu druhýmu jako je nejpříjemnější. A ne jako, co si myslim já, že je to, ale je to 

někdy těžký, ale to právě člověk musí jako ňák k tomu dojít, nebo já nevim. Já sem teda 
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dycky byla, že mě ty druhý byli buď jako ňák lhostejný a sem zjistila, že ty vostatní to 

vnímaj jako pozitivně, že jako že mi třeba jeden kluk, co sem chodila na francouzštinu, 

tak mi řikal, jako že je vidět, že mam ty druhý jako ráda, a že sem to slyšela z víc stran, 

že mam jako ty druhý lidi ráda, a já sem to tak jako vůbec nevnímala. Já sem vnímala, 

že mi sou lhostejný ňák, že prostě já jako každýho třeba jako sem vyslechla zdvořile, 

nebo jako taky že sem srab jako, že že se bojim ňákejch konfliktů nebo jako a že 

nemam důvod do nich vstupovat nebo jako a vono to je asi i tim, že sem takovej člověk, 

co nechává ty druhý tak jako žít, nebo jakože si řikám, když dělá ňákou blbost, tak že to 

je jeho věc, já jako když sem 100% přesvědčená, že je to blbost, tak bych ho na to asi 

měla upozornit, ale jako stejně si myslim, že ho nepředělám, tak jako takhle nějak. A 

právě Petr je takovej jako já v tomdle, tak si vyhovujeme, že by mu asi taky vadilo, 

kdybych se ho snažila nějak předělat. On je takovej jako pasivní hodně, já bych mu 

měla si napsat, sem mu to slíbila, já bych mu jen rychle napsala. 

• Jo, jasně 

Dál rozhovor pokračoval mimo záznam spíše v přátelském duchu o knihách, práci, nedostaly 

jsme se již k ničemu relevantnímu pro tuto práci. 
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2 ROZHOVOR PETR 

• tázající se 

o dotazovaný 

 

• Mám připravený nějaký otázky, ale jsou jen rámcový, tak cokoli tě k tomu napadne, tak 

to doplň, prosím. 

o Tak dobře. 

• Začala bych takovou základní otázkou, kolik ti je let, jaký máš vzdělání, kde pracuješ? 

o Jo, kolik mi je - pětatřicet, vzdělání mam vejšku a pracuju na statistickym úřadě. 

• A vejšku máš jakou, v jakym oboru? 

o Přírodovědnou. Geografii. 

• A teď, psala jsem ti to v tom mailu, že se budem hodně bavit o tom, co pro tebe 

znamená mít tu diagnózu Aspergerova syndromu, tak se zeptám, v jaký době jsi ji 

dostal? 

o No nedávno, dva roky to bude, asi tak dva roky. 

• Co to pro tebe vůbec znamená, mít aspergera? Nebo být asperger? 

o Je to takový zvláštní prostě, že u nás to vlastně moc lidí nemá, je to takový, že si člověk 

přečte něco na internetu vo tom, takový ty diskuse, ale není moc s kym se o tom bavit. 

Je to takový, že to neni módní jako třeba v Americe nebo někde jinde, vlastně je to 

takový, Apla, co se tim zabejvá, to dělá asi deset let, to je dycky pár stovek lidí třeba, co 

diagnostikovali za tu dobu, pak takový ty co jsou starší a dostali tu diagnózu v 

dospělosti, těch je málo. Takže je to takový, je to něco novýho, neni to úplně zaběhlý. 

Že neni taková jako komunita k tomu, nebo něco takovýho vytvořený, člověk si vobčas 

přečte, něco na internetu si přečtu, to sou většinou spíš jako vo těch maminky s dětma a 

takhle, řešej spíš tydle, tak spíš takhle. Je to tak jako zváštní tady. 

• A jako uvítal bys, kdyby byla nějaká komunita dospělejch lidí s tím? 
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o No, mam pocit, že to neni, no asi jo, asi by to bylo dobrý. 

• Jako že byste mohli sdílet nějaký starosti nebo jako s těma ostatníma, povídat si, jak 

vám je? 

o No tak vono člověk jako neví, jak by vyšel, protože voni, von je každej aspík je takovej 

jakoby individualista a těžko se takhle začleňuje do nějakýho kolektivu, ale já sem třeba 

chodil na ty skupinky do Aply a tam to bylo takový různorodý, pár lidí tam chodilo, 

každej trochu jinej, ale jako tak, tak sem chodil eště druhej rok, tam nás chodilo víc, to 

bylo takový lepší, že sme se tam vídali jednou za čtrnáct dní, ale vlastně žádná akce 

jako nebyla mimo to. Akorát pak sem jezdil, jaks mě viděla v létě, na tydle ty, tak tam 

sem byl dvakrát už. Ale jinak jakoby, no ono je to těžký, něco takovýho zorganizovat, 

spíš by se toho musel chopit někdo třetí, protože ty lidi sami sebe si nic nezorganizujou, 

nebo něco co se týká jejich vyhraněnýho zájmu a to je zase nějaká úzká skupinka lidí, 

takže takový jako asi by to bylo dobrý, něco takovýho vobčas. 

• Použil jsi slovo aspík, jaký používáš termín pro to? Používáš tohle slovo, nebo ještě 

jiný? 

o No, tak já se o tom takhle moc nebavim, nemam moc s kym, maximálně s Lenkou, to se 

bavíme, to jako jo takhle, ale jinak spíš si vo tom tak čtu nebo kouknu na nějakej film 

nebo takhle, ale že bych, neni moc se s kym vo tom takhle bavit. Jo ale nemam s tim 

problém, takhle když si přečtu něco v knížce, tak to sou termíny, co se takhle používaj, 

tak jako nevadí mi to, taková nálepka jakoby.  

• Vnímáš to jako nálepku? 

o No tak jako vono je to takový jako slangový slovo mi to příde. Jako někde říkají gíkové 

že jo, takový ty co sou úzce zaměřený zase na něco, tak aspík mi to příde jako takový 

vyjádření společenského, zvláštního společenskýho postavení nebo osobnostních rysů, 

než jako nějaká diagnóza, tak to nevnímám. 

• Cejtíš, že se k tomu váže spousta dalších věcí kolem, že to neni jenom o tý diagnóze, ale 

že to zahrnuje celej balík věcí o tom člověku? 

o No asi, no u těch takovej, jako sem já, ty co maj ňákou mírnou formu, tak u těch to je 

spíš o těch osobnostních zvláštnostech že jo, vlastně kdo o tom nic neví, tak ho to ani 

nenapadne, že na to dát diagnózu. 
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• Zeptala bych se, jak ses dostal ke specialistovi, kerej ti diagnostikovat ten Aspergerův 

syndrom? 

o To už tak asi dva roky už, možná eště dýl, spíš tři, tři roky. No jako psal sem mail do 

Aply ňáký pani a ta mě pak překontaktovala přímo na Lucku Bělohlávkovou, kerá to 

dělá. Takže potom sem se asi rok odhodlával, docela dlouho, spíš sem tak jako po tom 

netu zkoumal, právě přes tu APlu, co vlastně dělaj a takhle, a dostal sem se k tomu 

jakoby přes knihovnu, že sem něco hledal ňákou literaturu, takový todle to padlo jako to 

zrovna ten aspergr, že to jako já sem to do tý doby neznal. Takže to bylo pro mě nový, 

sem si chtěl o tom něco zjistit, tak sem si přečet a nebyl sem si moc jistej, ale zas sice 

sem nevěděl, kdo by mi měl poradit jinej, normálně jako psycholog asi né, tak sem chtěl 

něco specializovanýho, že sem cejtil, že mam ňáký specifičtější jakoby problémy nebo 

něco takovýdleho, takže sem spíš tak jako nevěděl sem kdo jinej, tak sem se obrátil 

takhle na tu Aplu, a už před tim sem měl takovej vztahovej problém v práci, že sem se 

tam jako zamilovat do jedný kolegyně a bylo to takový jednostranný hodně, takový 

aspergerovský klasický, takže pak sem z toho měl takový psychický problémy, takový 

ty deprese a todle, to je takový nepříjemný, a už sem moc nevěděl, s tim moc jak to 

řešit, že se to tak jako točilo v kruhu, vono to trvalo tak dva roky, takový ty různý 

pokusy vo sblížení a pak zase nic a takhle, tak sem se chtěl s někym poradit. 

• Takže jsi na to přišel sám, že by tohle mohlo bejt pojmenování toho… 

o No určitě, určitě mě to napadlo samotnýho, vždycky sem byl takovej samotář, takže 

timhle, ale neměl sem o tom ponětí, co to znamená, co je to to spektrum, měl sem jen 

takový to laický povědomí, že to je tam ta mentální retardace. 

• Můžeme pokračovat (byla pauza, kdy přišel číšník), ptala jsem se,  jak ses dostal k té 

diagnóze. Ještě by mě zajímalo, jestli jsi někdy před tím už u nějakého specialisty 

takovýho, psychologa? 

o Ne nene. 

• Takže tohle vlastně bylo první setkání s tím oborem a s diagnostikou? 

o Nono, proto sem chtěl něco takovýho speciálního konkrétně, tak abych nemusel za 

nějakym běžnym. 

• A když jsi jako začal zjišťovat nějaký informace o Aspergerově syndromu, jakej jsi měl 

u toho pocit, jaký to bylo? 
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o No, tak já sem to bral spíš jako takový studium, že sem byl v roli takový třetí osoby. Že 

sem to hned nevztahoval sám k sobě, nejdřív sem si chtěl vo tom něco přečíst, tak jako 

bych vo tom psal nějakej referát nebo něco takovýho. Samozřejmě když sem našel 

něco, co by se ke mně vztahovalo, tak sem měl nějakou radost nebo měl sem z toho 

nějakej zvláštní pocit, pak sem zase našel něco, co se vůbec nevztahovalo, takže když 

sem to pak přemejšlel, jestli to na mě sedí nebo ne, tak sem byl takovej rozpolcenej z 

toho, že sem úplně nevěděl, řikal sem si jestli jo, nebo ne, ale studovalo se mi to celkem 

dobře, to jako baví mi číst a sebevzdělávat se, takže s tim sem problém neměl, že to 

bylo docela příjemný. Spíš jako bylo horší, když sem to pak měl vztáhnout sám k sobě, 

a zjistit, do jaký míry to sedí nebo ne. To bylo takový jako, sem byl nerozhodnej, jak 

sem řikal. 

• Použil jsi slovo, že si se odhodlával kontaktovat někoho. 

o No, to bylo docela dlouhý, to mi trvalo hodně. Asi rok to tak trvalo. 

• Proč se ti nechtělo? Co tam bylo, že jsi to neudělal hned? 

o Jednak sem měl pocit, že to ten vztahovej problém bych moh ňák řešit, třeba vyřešit 

jako, dokud sem to jako úplně nevzdával, vono to vždycky tak kolísalo, že to chvíli bylo 

lepší a pak zase vo dost horší, šlo to spíš jako dolu, protože sem věděl, že to stejně budu 

muset ňák udělat. A druhá věc, že když sem potom koukal na ty stránky vaše, tak sem si 

řikal, viděl sem tam ty děti takový, tak sem z toho byl takovej jako, řikal sem si, že je 

budu zdržovat, nebo že je to takový jako, že je to určený hlavně pro ty malý žejo, vo 

dospělejch tam moc nebylo aspoň v tý době mi to tak přišlo, neměl sem se moc koho 

zeptat, tak sem si řikal, že je budu votravovat, pak taky ty čekací doby mě odrazovaly a 

taky že se za to platí, to sem taky vůbec nevěděl, jako jak to bude kolem tohohle, a pak 

mi eště vodrazovalo to vlastně, jestli bych do toho musel zatahovat rodiče nebo ne, to 

tak moc nebylo vo tomdlectom, jestli, že by tam měli bejt, ale bylo tam něco i takovýho 

psaného, u těch dospělejch bejt nemusej, tak sem doufal, že to tak ňák dopadne, ale jako 

dlouho sem se odhodlával, jednak tim, že sem si nebyl jakoby jistej, jestli nejsem 

hypochondr, a pak sem se bál toho soukromí, že to je přece jenom, když se s tim člověk 

někomu svěří, tak to je takový prolomení nějaký takový tý bariéry. Na to sem nebyl 

moc zvyklej, takhle se svěřovat. Takže musel sem to vstřebat delší dobu a zároveň sem 

musel jít pořád dolu s tim vztahem. A tydle dvě věci dohromady, už sem to nějak 

nemoh vydržet. Tak sem překonal nějakej strach, prostě sem napsal mejlík a pak to šlo 

celkem rychle.  
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• Že k tomu, žej si se tam odhodlal, přispělo, že ti bylo pořád hůř s tím vztahem, to byla 

takový poslední kapka? 

o No asi, potřeboval sem o tom s někym mluvit a moc sem nevěděl s kym. 

• Měl jsi ještě i jiný teorie o tom, co by jsi mohl mít, jak jsi říkal, že jsi studoval o 

Aspergerově syndromu, jestli jsi měl i u jinejch diagnóz podezření, že bys to mohl mít? 

o Cejtil jsem akorát ty deprese, ty náladový poruchy, tu sebelítost takovou a jinak vlastně 

nic. To bych jinak asi zašel za normálnim doktorem. To já sem cejtil, že to je něco 

dlouhodobýho, ty problémy ty komunikační, tydle věci. 

• Říkal jsi, že to je dlouhodobý, jakej jsi byl jako dítě? 

o Jo, pamatuju, když sem pak přišel do tý Aply, tak sem nešel přímo jakoby na 

diagnostiku, ale chodil sem k Lucce Běholávkový a vona když mě viděla, tak sme si tak 

chvíli povídali, protože ona mi vlastně nabídla, jestli se s ní chci setkat a ňák si o tom 

popovídat, protože já sem si spíš potřeboval vo tom takhle popovídat, tak sme si asi 

hodinu povídali a tam řikala, jakože jestli nechci normálně chodit, docházet, tak sem řek 

že jako jo, tak sme měli asi dvaccet sezení, více méně to vyplnilo ten čas, než se čekalo 

na ten termín, tak sem měl dost času vo tom s ní mluvit, tak sme probírali i právě tydle 

ty právě na začátku, aby se to vůbec rozběhlo, ta komunikace, tak sme probírali tydle ty 

věci z minulosti. Z toho dětství. A právě pamatuju si ty samotářský sklony žejo, nebyli 

žádný moc kamarádi a takový to horší zapojení do toho kolektivu, pak že sem chodil 

jeden rok do zvláštní mateřský školy, no a pak tam sem měl ňákýho jakoby kamaráda, 

to sem si myslel, eště když sem chodil na první stupeň základky, on se pak odstěhoval a 

pak už sem jakoby neměl nikoho a byl sem tak jako hodně plonkovej a vnímal sem i to, 

že jako že třeba ty spolužáci některý to berou tak jako, že jim mě bylo líto jakoby. Já 

sem nezažil přímo šikanu, právě na rozdíl třeba vod jinejch, protože jednak sem nikdy 

nebyl kontaktní, že bych se vo to snažil, spíš sem se jako snažil zapadnout, nedělat ten 

problém a pak taky eště sem měl zrakovej hendikep, to mam do teď, vrozenej, takže na 

mě spíš bylo vidět todle jakoby, ten hendikep zrakovej a takový ty věci, co právě 

souvisej s tim aspergerem, taková ta úzkostnost, nejistota a takový ty, ten vodstup od 

těch ostatních, se v tý době dalo dobře vztáhnout i na tohle. Že to mohlo bejt 

psychologickej důsledek toho fyzickýho hendikepu jakoby, proto taky sem ani nikdy 

nepřišel do styku s těmadle vodborníkama, protože pokud někdo pozoroval ňáký 

odchylky v mym chování, tak se to dalo právě docela dobře vysvětlit timle. Na tom 

prvnim stupni na tý základce. A pak sem se víc věnovat tomu studiu, byl sem víc 
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samotářskej, ale naplňovala mě škola a měl se i svoje zájmy, že sem prostě jezdil na 

kole, cestoval ňák, čet ty knížky, díval na televizi, takže sem pak jakoby sem problém 

přímo neměl. Když sem byl starší. Spíš sem měl takový adaptační problémy na začátku 

tý školy, když sem šel do tý mateřský a pak na tu základku sem měl dvojí vodlad. 

Nejdřív na mateřský, pak i na tý základce. 

• Jak jsi řikal, že se vlastně schovávalo za ten zrakovej hendikep, byl jsi s tím jako v 

souladu, nebo jsi vo tom nepřemejšlel, jestli jsi měl pocit, že to může být tím, nebo ne? 

o Jako v tý době, myslíš? 

• No no. Jestli jsi o tom nějak uvažoval v tý době. 

o Ne, ne. V tý době to člověk takhle asi nevnímal. V tý době sem nepřemejšlel tak moc vo 

sobě, jako malý dítě tolik a jakoby spíš jako mi to bylo nepříjemný ten hendikep 

fyzickej, jakoby no, protože to bylo hodně vidět, nosil sem eště brejle, to se mi nelíbilo, 

a bylo to takový, jako že tohle mě spíš vyčleňovalo z toho kolektivu.  

• Čili v tu chvíli bylo tohle výraznější, víc ti to překáželo. 

o Určitě, na začátku no. 

• A zhruba kdy se to překlopilo, že jsi začal uvažovat o těch svejch osobnostních rysech? 

To bylo s tím vztahem v práci, nebo ještě před tím? 

o No spíš v době na přelomu základky, mezi tim prvnim druhym stupněm. Pak už sem 

začal mít ty svoje samotářský sklony a pak sem si vyvinul i nějaký rituály, že sem, třeba 

tu samomluvu, to užívám doteď, nebo že sem si chodil po bytě jenom tak dokolečka, 

vyprávěl sem si něco pro sebe, tim sem si kompenzoval vlastně ty normální kontakty, 

jako komunikaci. Takže tam byl takovej ten zlom, kdy se víc projevuje ta osobnost 

trošku někde mezi tim prvnim druhym stupněm. Takže tam už sem si to víc 

uvědomoval, že je to nějaká osobnostní zvláštnost, nebo něco takovýdleho a pak i s 

těma vztahama, že sem měl třeba na tý střední sem měl takovej jednostrannej 

platonickej vztah takovej, ale tam to nedošlo až tak daleko, že bych toužil přímo po tom 

kontaktu, to bylo spíš takový jako sledování na dálku, něco v tomdle stylu. Takže a pak 

až tady, na vejšce sem tim prošel netknutej, tam sem se tak nějak soustředil na to 

studium, chodil sem do tý hospody, popíjel sem, tak nějak sem dělal takovej stín těm 

ostatnim, neměl sem problém je jen tak pozorovat nebo se přifařit, když tam bylo víc 

lidí, abych byl nenápadnej. Takže s tim sem neměl jako problém v tý době. 
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• Jak jsi poprvý narazil na informace o Aspergerově syndromu? 

o No právě z knížky, jak sem měl ten před těma třema čtyřma lety potíže s tim vztahem, 

tak sem prostě hledal nějaký informace. A ten autismus byl jedinej, co mi napadlo, 

protože sem si to spojil s tim samotářskym chovánim, s tou nepřizpůsobivostí a 

nepružností v tý komunikaci no a tak sem hledal prostě v knihovně podle hesel a zrovna 

todle bylo na začátku, tak mi to padlo do ruky a vůbec když sem to slyšel poprvý a viděl 

sem tam ten vobrázek, takovou tu dětskou kresbu, tak mi to přišlo zvláštní, vůbec mi to 

nepřišlo tak, že by se mi to týkalo, pak když sem to pročítal, tak taky úplně ne. Jako jak 

sem řikal, měl sem z toho takový smíšený pocity. Ale zase poprvý sem získal tu 

informaci vo tom tim, že pod to spektrum zahrnuje i ty lidi, co nemaj ten mentální 

deficit, to sem do tý doby nevědel. Takže sem nehledal tuhle cestu, protože sem tam 

neviděl, že to někam vede, no a pak víc sem se s tim identifikoval, až když sem si přečet 

na internetu ňáký diskuse těch dospělejch, takový ty zpovědi kde řešili, kde měli popis 

toho života, ten životopis svuj a řešili, jak to měli v pubertě a takhle, to mi bylo bližší 

než v tý knížce, tu knížku sem spíš studoval tak, že sem o tom chtěl něco vědět a jakoby 

klidně bych se stejnym nadšenim studoval i jiný poruchy, který by se mě vůbec 

netýkaly. Tam šlo vo to, vůbec získat nějaký informace, ale kdyžto sem si čet ty 

diskuse, tak to bylo, tam sem měl větší tendenci se v tom vidět. V těch příbězích. 

• Jaký jsi měl pocity po tom, když ti ta diagnóza byla potvrzená? Jaký to bylo, mít to tak 

jako černý na bílym? 

o No, zase sem měl různý rozporuplný pocity, ono to hlavně trvalo dlouho, než sem se 

odhodlal, pak se čekalo, ta pani Thorová byla nemocná, tak se to eště vodsouvalo, tak 

sem čekal rok. Asi eště dýl. Tak sem měl dost času se připravit. To bylo takový, když 

sem tam šel, tak to byla taková směs, byl sem zvědavej. Než že bych se vyloženě 

něčeho obával. Nikdy sem to nezažil, tak ňáký takovýdle povídání a zajímalo mě, třeba 

ňákej muj pohled na to, jak já sem se cejtil a jak mě vidí ten druhej. Protože já sem to 

vnímal tak, jakože konečně mi někdo řekne, co si vo mě myslí. Protože to mam velkej 

problém jako tohle rozpoznat u druhejch a zeptat se jich na to, nebo nějak to vycítit, tak 

sem si řikal, aspoň se dozvim něco o sobě, jak vlastně působim na ty druhý, takže spíš 

sem byl zvědavej, když sem tam šel, vůbec sem to necejtil, jako že bych se bál, nebo 

měl z toho nepříjemný pocity. Jediný co mi bylo trochu nepříjemný, jestli pak na konec 

si nebudou jistý, že budu nějakej hraniční případ a nebudou do toho chtít zatáhnout ty 

rodiče, to by se mi moc nelíbilo, tak sem to chtěl tak jako řešit po svojí ose, tak to 

naštěstí nakonec nedopadlo, no ale když sem pak nad tim přemejšlel, no eště než sem 
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šel na tu diagnostiku, tak sem se ptal jako Lucky, ke který sem chodil půl roku, co si vo 

tom myslí vona, co by řekla vona na mě, jako jestli jo nebo ne. A vona mi samozřejmě 

neodpověděla, profesionálně, tak mi došlo, že sem se jí radši ani ptát neměl, protože 

sem stejně nebyl vo nic moudřejší, no a když sem pak dělal nějaký testy, tak pak mi 

teda řekla že jo, ta Thorová, tak spíš sem cejtil jako úlevu z toho, že můžu čerpat ňáký 

ty služby, už sem tam chodil třeba na ty sezení, že v tom můžu pokračovat, určitě to 

bylo pozitivní a že už nemusim zatahovat ty rodiče do toho, že jako, a zase měl sem 

takový ty pochybnosti, jestli vopravdu mají pravdu, jestli prostě, já nevim, jestli by to 

nemohla být jen nějaká osobnostní zvláštnost nebo něco takovýho, nebo měl sem pocit, 

to mam i teď, že tam patřim, do tý, do toho spektra, ale nevěděl sem úplně přesně, kde 

je ten bod, jestli to je jen taková ta osobnostní zvláštnost, nebo to je ta mírná forma, ta 

vysokofunkční, to sem nevěděl, tak sem si furt řikal, jestli jako tu diagnózu nedávaj 

jako každýmu v tý Aple, aby dostali ty dotace, aby mohli, jakože tam je tady ten aspekt. 

Vony jsou na to různý názory, co se týče Aply, jinak to třeba diagnostikujou praktický 

lékaři, že ty se třeba přikláněj k těm poruchám osobnosti, nebo třeba že je někdo 

schizoidní, obsedantně-kompulzivní a todle to. Takže sem věděl, že tam je ta nejednota, 

v tom že prostě Apla na to má ňáký svoje měřítko, a že to nemusí být úplně, že mi to 

mohli dát taky trošku ze soucitu, abych moh ty služby čerpat, ale zase převažuje ve 

mně, a i tenkrát, takovej, taková ta osobnost tý Thorový, sem si řikal, že to je vopravdu 

profesionálka, tak ňák sem to cejtil. Že prostě sem byl rád, že sem šel, že sem byl u ní, 

protože sem ji tak vnímal, jakože vona je ta autorita, takže vo tom ani nepochybuju moc 

jakoby. Trochu pochybnosti třeba mam, jako že se mohli trošku posunout v tom někde v 

tom na tý funkčnosti tam nebo tam, ale v podstatě s tim souhlasim jakoby a je to díky tý 

Thorový že jo, tu vnímám jako odbornici, kdyby to byl někdo jinej, tak bych asi měl ty 

pochybnosti větší.  

• A  když jsi tam šel, tak jsi si spíš přál, aby tu diagnózu potvrdila? 

o No hlavně sem se chtěl dozvědět vůbec něco vo sobě, nejen vo tý diagnóze, ale i vo 

těch věcech přidruženejch k tomu. Jak působim, jestli to fakt berou, že sem sociofobik, 

chtěl sem nějakou zpětnou vazbu a spíš sem potom chtěl, aby to bylo, aby mi to 

potvrdili, právě z toho důvodu, abych moh jako pokračovat v ňáký tý spolupráci s nima. 

A spíš sem, nejhorší by asi byla ta varianta, kdy by se to prodlužovalo dál a teď si zvali 

další ty svědky, buďto rodiče nebo ňáký příbuzný nebo ze školy ňáký takovýhle. Takže 

sem byl rád, že to bylo rychlý relativně. A spíš sem si přál, aby to potvrdili než ne. 

• Hledal jsi nějaký vodítko k tomu, jako kdo jsi, nebo jakej jsem, jak působím. 



39 

 

o No určitě, to mi hodně chybělo, že sem potřeboval ňákou zpětnou vazbu a zároveň 

objektivní. Že to nebude takový, že ten člověk ti řekne třeba jen to, co tě potěší, nebo 

jenom ze svýho úhlu pohledu, že to veme komplexně a udělá takovej profil člověka, to 

mi taky pomohlo, to sem chtěl slyšet. 

o Slyším v tom, že už jsi chtěl mít klid, nějak to uzavřít, vyřešit, že se to nebude řešit už 

dál. 

o No asi jo no. Nechtěl sem jednak zatahovat ty rodiče do toho, pak sem nechtěl chodit na 

ňáký ty somatický vyšetření třeba na hlavu nebo tohle. To by mi bylo asi nepříjemný, 

ale další konzultace, kdybych tam přišel třeba na další, to by mi nevadilo. To zas takhle 

ne. Ale asi sem byl rád. Že to už je. Vlastně když sem si povídal tam s ní, tak mi to 

přišlo, že to hrozně rychle uteklo, že to nebyly ani ty tři hodiny, že sme si ani nic moc 

vlastně neřekli, a já sem tam vlastně přišel a oni mě nechali čtvrt hodiny čekat, myslel 

sem, že to je jako schválně, sem byl takovej paranoidní jako v tomdle, že jakoby mi 

testujou, jestli to ve mně nevyvolá ňáký takový ty neklidný reakce a že to pak použijou 

jako argument pro tohle. A zrovna když sem dneska si čet ten leták, co má Apla na tý 

stránce vo tý diagnostice, tak sem se dozvěděl, že ten důvod je přesně vopačnej, že to je 

kvůli tomu, aby se ty lidi uklidnili, že to je kvůli těm dětem, že tam měli ty hračky a 

todle. Ale měl sem dobrou intuici v tom, že sem vycítil, že to je záměr, že to neni, že by 

tě tam nechali čtvrt hodiny čekat, když jsme byli domluvený na jednu, protože já sem to 

bral, že sem si zaplatil ňáký ty hodiny a chci si vo tom co nejvíc popovídat, tak vona půl 

hodina pryč a voni se furt věnujou někomu jinýmu, tak sem byl trochu neklidnej z 

tohohle, řikal sem si, přece nejsou takový bordeláři, když to plánujou dlouho dopředu, 

aby prostě tu jednu hodinu nedodrželi, tak sem si řikal, že to asi bude ňákej záměr, ale 

ještě jinej než sem v tu chvíli myslel.  

• Jako potom, změnil se ti náhled na minulost, na tu pubertu, na to, jak ses choval, jak ses 

cítil, tak jestli se skrze tu optiku že ano, mám Aspergerův syndrom, mám to potvrzený, 

jestli se nějak změnilo tvoje vnímání sebe? 

o No část věcí sem líp chápal, to určitě jo. A taky to člověku pomůže, že se míň obviňuje, 

že snáz sebe přijme, protože když si vemeš tu diagnózu a nejdřív si to jakoby vyslovíš a 

pak popisuješ to chování, tak to člověk vnímá tak jako víc neutrálně, že to je něco, co se 

s tebou táhne, že to je vrozený a když vyloupneš tu diagnózu a popisuješ jenom to 

chování, tak máš pocit, že jen někdo popisuje tvoje špatný vlastnosti, je to něco 

takovýho jinýho, člověk, že to nikdo nemá rád, když si k tobě někdo sedne a teď ti 

začne vykládat, ty seš takovejdle, takovejdle, takovejdle, tak je to nepříjemný, ale když 

se to pojí s timdle tim, tak  to člověk líp přijme, i ty špatný projevy chování. Vysvětlily 
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se mi, částečně, ňáký ty problémy vztahový, kamarádský, ty zájmy, co sem měl a tak i 

třebas se školou, já sem sice dodělal vejšku, jenom balakáře ale, že sem nedopsal 

diplomku, protože sem měl právě ty problémy, co s tim aspergrem souvisej, jakoby 

shánět ty konzultace v terénu, víš, jako když se dělá ta práce, že člověk potřebuje, že si 

to nenapíše sám, ale že musí jako někoho vyzpovídat, dělat třeba nějaký rozhovory vo 

něčem a musí zase nějak rozumně zpracovat ty informace, aby to nebylo moc rozsáhlý a 

já sem měl v tu dobu konzultanta, kterej měl děti malý a neměl tolik času se mi věnovat, 

já sem zase byl takovej jako že sem se styděl před nim, sem nevěděl, proč s tim mam 

problém, zpracovat práci, když sem na vejšce problémy neměl s ničim, a tak sem to furt 

tak jako vodkládal, až sem to nakonec nedopsal, tu práci, což mě trochu mrzelo, že v tý 

době, kdybych tohle třeba věděl, tak bych to uměl líp řešit, zrovna tuhle věc. 

• Říkal jsi, že jsi něco pochopil z dětství, můžeš mi dát nějakej příklad? 

o Z dětství? No já nevim, možná že třeba to, jak sem měl toho kamaráda, za kterym sem 

jako dolejzal, když si ostatní hráli, on se mnou seděl v lavici a von se pak vodstěhoval, 

tak sem v tu chvíli už se s nikym nebavil, prostě takový ty nepružný reakce, co sem měl, 

nebo třeba i to chování takový to, třeba ta samomluva nebo že sem si chodil takhle po 

tom bytě, když sem byl starší, jo, tak prostě sem si to dal do kontextu s tou poruchou 

jakoby a i s těma životopisama ostatních lidí, vlastně že v tom nejsem sám, že vostatní 

to prožili taky a často daleko v horší formě, třeba měli záchvaty, to já sem nikdy neměl, 

nebo takovýdle, že museli chodit po doktorech, to sem taky nikdy nechodil, takže 

trochu se mi to složilo dohromady, je to spíš vo tom, jakoby že člověk je schopen si to 

vybavovat líp, a nebojí se vo tom přemejšlet, protože dřív sem měl pocit, sem si to ani 

moc nevybavoval, že sem to ňák neřešil, moc sem nevěděl jak. Jak k tomu zaujmout 

nějaký stanovisko nebo takhle. Když člověk takhle když už zná tu diagnózu, tak je 

schopnej to líp, že se tolik nebojí mluvit vo sobě, nebo hledat vodpovědi na to, jakej 

člověk vlastně je, jako projevit nějakou osobnost, protože já sem to hodně potlačoval, 

všechny tyhle věci, byl sem hodně uzavřenej, hodně pasivní, takovej reaktivní, že sem 

se vždycky jenom přidal k vostatním a takhle, takže sem moc nevěděl, jakej sem, byl 

sem takovej neviditelnej. Takže teď mi to pomáhá k tomu, že sem schopnej víc si věci 

vybavovat a nebát se vo tom přemejšlet nebo se vo tom bavit jakoby. Že spíš jako, tak 

jako větší votevřenost vůči sám sobě, tak bych to řek. Než jako že bych chápal všechno, 

to člověk stejně nikdy nepochopí, pamatuje si jen ňáký útržky a tak.  

• To asi souvisí i s tím, jak jsi říkal, že to zmírnilo pocity viny vůči sobě, že se ti o tom 

pak líp přemýšlí. 



41 

 

o Taky, ale hlavně že to člověka tak navede na nějakou cestu, že třeba si přečte příběhy 

vostatních lidí a v tom se trošku pozná, že člověk nevěděl, co má hledat, ke komu se má 

vztahovat, měl sem hodně pocit takovej ten, že vlastně sem úplně jinej než všichni 

ostatní, jako že takovej endemit, že se člověk probíjí úplně sám a nemá nikoho, kdo by 

tě pochopil a ve skutečnosti ty lidi sou, jakoby existujou, ale skrývaj se za takovou tou 

fasádou, kterou člověk neprohlídne, dokuď na to nemá trošku náhled, jakoby něco si vo 

tom nepřečte, ty lidi se jakoby míjej, i když si sou podobný a neuvědomujou si to 

vůbec. Takže pak má člověk pocit, že je v tom úplně sám a neví, co má jako hledat jako 

sám vo sobě. Takovej chaos a zmatenost spíš člověk cítí. 

• Měl ses čeho chytit. 

o No, věděl sem, kde hledat, jako čí příběhy číst, ke komu se vztahovat, ke komu se 

porovnávat, protože já když nemam to porovnání, tak jakoby hůř sám sebe zařadim. 

Protože když by mi někdo řek, jakej sem v týdle a týdle oblasti, tak bych vo tom moh 

těžko vyprávět. Ale když mi ukáže tohodle člověka, tohodle, tohodle, a pak ti ten člověk 

řekne, kerej si myslíš, že ti je nejblíž, tak je to nejjednodušší a tady vlastně člověk má tu 

předlohu, když vidí jaký jsou ty typický příklady chování. 

• Líp se vyznáš sám v sobě. 

o V tomhle to pomáhá. 

• Asi dvakrát jsi říkal, že "to je takový aspergerovský", co za chování s tím souvisí, podle 

tebe? 

o No vono to je u každýho trochu jinak, ale to sou takový ty, co to je, takový ta 

nepružnost celková, nepraktičnost, nepružnost v komunikaci, to špatný vyjadřování těch 

emocí, navazování těch kontaktů, já mam třeba problémy s rozvedením rozhovoru, že 

se mi špatně improvizuje a vymejšlí nějaký témata, ale když se můžu bavit na nějaký 

téma dopředu, strukturovaně, tak to je jednodušší, ale když se mam bavit jen tak 

nezávazně, tak je to náročnější, je to jednodušší, když člověk je, když si dá třeba ňákej 

alkohol, napije se piva, tak to je zase snazší, ale takhle ta nepružnost tý komunikace a že 

člověk i ňáký ty emoční stavy, když je silná emoce, že se s tim člověk delší dobu 

srovnává, než si to prožije a takhle, nebo se tomu dlouho vyhejbá, ňáký emoci, no pak 

tam jsou ňáký ty kontrolovací věci, ty z toho OCD, že se člověk bojí, že někde něco 

ztratí a takhle, takže ta úzkostnost větší co v tom je, nebo ňáký ty speciální fobie, jako 

třeba ten strach k těm lékařům chodit, normální vyšetření, že nevim, co se tam bude dít, 
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co mi budou dělat, nemam rád ty nemocnice a tydle ty prostředí a špatně se mi mluví s 

cizíma lidma, když třeba mam zahájit rozhovor v ňáký partě v hodpodě, někdo mě 

někde pozve a teď nevim, jak se s nima mam bavit a takhle. To je prostě ta sociální 

oblast, ta komunikace. Co k tomu je. A někdy i to plánování, já nejsem takovej ten 

plánovací typ, takže to je člověk takovej chaotickej, přeskakuje, pátý přes devátý. 

• Jo. Říkáš lidem, že máš Aspergerův syndrom? 

o No, moc ne, jako spíš jenom ty, v podstatě ty co to maj taky, ty co znám z Aply, tak 

nebo takhle. A nebo třeba v práci sou takový lidi, co maj takovýdle podobný rysy 

chování, tak že si třeba takhle u jídla spolu, ale nikdy sme se takhle přímo vo tom 

nebavili, sem vopatrnej, jako tohleto sdělovat těm lidem co jako, bylo by zase složitý 

jim to vysvětlit a eště hůř by se mi to vysvětlovalo třeba rodičům. Když s nima bydlim, 

je to takový blbý jakoby, tak spíš takhle. 

• Jako je složitý vysvětlit, co to vlastně všechno znamená. 

o Nono a že vlastně člověk by to pak neměl pod kontrolou, musel by pak čelit tý palbě 

otázek a neměl by možnost nijak uniknout, když tam s nima bydlim jakoby, tak si radši 

držim vodstup takovejdle, mi to přijde lepší a schovávám se za to, že sem jenom 

zvláštní osobnost, což je asi v podstatě totéž do značný míry. 

• Jo takže máš pocit, že to tu komunikaci zesložití, než aby ji to zjednodušilo. 

o No jak s kym. Pokud je to někdo, kdo to zažil taky, nebo je tim taky trochu jako 

postiženej, tak to naopak může pomoct, protože to je ňáký společný téma, ňáký zážitky, 

příběhy, jak sem řikal vo tý komunitě těch aspergerů, že to může pomoct, vyměnit si ty 

zkušenosti navzájem, takže v tomhle smyslu je to jako pozitivní jakoby, ale u těch lidí 

vostatních, normálních takzvaně, tak tam si člověk dává pozor, jednak je to složitý na 

vysvětlování a jednak by je to třeba ani nemuselo zajímat, jo je to takový, tak tam sem 

vopatrnej v tomhle. 

• A do tý Aply eště chodíš na něco, nebo už ne? 

o Ne, nechodim. Chodil sem dva roky na ty skupiny a teď už sem nechodil, no možná 

sem měl, trochu toho lituju, že tam je ten kontakt s těma lidma, že člověk pozná i ňáký 

jiný. 

• Chtěl bys udržovat kontakty s dalšíma dospělejma lidma s aspergerem? 
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o No asi jo jako, vidět je takhle vobčas by bylo dobrý. 

• A co ti ještě dává, ten kontakt s nima? Co je na tom příjemnýho? 

o No, tak jednak je to takový, že člověk může ty lidi zkoumat jakoby ty projevy, pak to 

vztahovat sám k sobě, že v tom neni sám a takhle, nebo se zasmát  tim zvláštnim 

humorem, jakej maj, nebo když má podobnej vyhraněnej zájem nebo takhle, že se 

člověk před nima nemusí tolik kontrolovat, že sou většinou daleko víc ujetější než já, 

takže a někdy je to taky nepříjemný, když třeba člověk jede, jednou sem jel taky z těch 

skupin v tramvaji a byl tam jeden kluk, takovej ten co mluvil jak počítač, a on mluvil v 

tý tramvaji, voni ty lidi chvíli zmlknou, to je takovej pocit, vono to tak asi neni, ale 

člověk si to tak představuje a koukaj jenom na vás, tak sem si řikal, jestli k nim mam 

patřit, nebo nemam, sem si řikal, že už sem dost dospělej na to, abych tohle nějak 

překonal nebo takhle, takový, když člověk je takhle, mě to nevadí, když sem třeba 

venku třeba na ulici nebo takhle, když se k takovýdle skupině připojim, když se chovají 

jako blázni, to mi je jedno, ale vadí mi to v těch uzavřenejch prostorech, kde člověk 

nemá pocit toho úniku, třeba v tramvaji nebo takhle, tam je to nepříjemný. 

• Že ti nevadí riziko, že by tě někdo házel do jednoho pytle s těma, co se chovaj divně? 

o No tam je to tak, že člověk jim neunike těm lidem, kdyby chtěl, když si to myslej, třeba 

někde na ulici, tak je to jejich věc, že voni dou pryč, já du pryč, ale v tý tramvaji když 

někdo vyvádí, tak ty lidi nemaj kam utýct, když tam někdo křičí nebo takhle, tak tam je 

to takový nepříjemný v tom uzavřenym prostoru. Jinak s tim takovej problém nemam. 

• Cejtíš se součástí skupiny lidí s Aspergerovým syndromem? 

o No jak kterejch. No sou takový, co sou relativně v pohodě, tak ty jo jakoby, ale zas jako 

když sem jezdil na ty letní tábory teď, tak tam mi ty lidi nevadili, tam sou všichni 

takovýdle, i tam, co byli takový hodně problémoví, tak to sem se snažil je nějak chápat 

nebo je pozorovat nebo si s nima vobčas popovídat, tam mi to nevadilo, ale takhle tady 

ve městě mezi těma běžnejma lidma, když se někdo chová hodně mimo, tak to bych se 

vod něj distancoval trošku. 

• Jaký to bylo poprvý být v kontaktu s někým dalším, jako face to face? 

o To bylo zajímavý docela, to sem cejtil větší napětí, než když sem šel do tý Aply poprvý 

na tu diagnostiku nebo za tou Luckou Bělohlávkovou. Protože to sem si fakt neuměl 

představit, jak to zrovna bude, jak budou vypadat, co to je za živočišnej druh, sem si 
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řikal, jestli budou mít ňáký jiný vlasy nebo takhle a zrovna to si pamatuju, to si vybavim 

docela dobře, protože to sem tam zrovna potkal takovýho atypickýho kluka, který měří 

asi dva deset a vypadá opravdu jako takovej hromotluk, ten byl takovej dost zvláštní, 

takovej jako máchal rukama, měl takovou živelnou komunikaci, tak to sem byl dost 

zvědavej, takovej, že sem si ani neuměl moc představit, jak budou vypadat, to sem, 

když sem šel poprvý na tu skupinu, to byl zvláštní pocit hodně.  

• Byl jsi pak překvapenej, třeba příjemně, nebo tím, že jsou fakt divný? 

o No jak který, voni byli hodně vodlišný, ty co tam chodili, a různě adaptovaný. My sme 

měli společně akorát jenom to, že měli asi nadprůměrnou inteligenci, ale jinak ty 

problémy v chování byly, bych řek, úplně jinýho typu, jinak osobnostně strukturovaný 

ty lidi, že tam byli i ty extroverti, ty kontaktní, takový ty mlčenliví, co nic neřekli nebo 

takhle, pak tam byl kluk, co měl tiky, trpěl samomluvou, smál se nevhodně, a pak tam 

byl kluk nebo holka úplně normální na první pohled, co vypadali třeba jako já nebo eště 

o něco, v uvozovkách, víc normálně. Takže tam byla velká odlišnost v tom a některý 

lidi bych ani nepoznal na první pohled, i když teď už mam jako že maj tenhle problém, 

když s tim mam už nějakou zkušenost. Takže dost těch lidí sem tam viděl. 

• Chtěla jsem se zeptat, jako pochopila jsem, že s rodičema se moc o tom, že 

neprezentuješ to, co jsi o sobě zjistil? 

o No to já si držim vodstup. Bydlim u nich, ale zase nejsem tam tak často, chodim do 

práce, někde se potuluju po Praze, vobčas přespim u Lenky, takže sem tam tak jako 

vobčas nějak a jako snažim se bejt trošku, rozhodně si držim vodstup, nikdy sem se 

nesvěřoval nebo todle v tomdle směru, protože třeba otec je trochu jinej než já, to je 

takovej extrovert komunikativní, společenskej, takže zase bych měl problém 

vysvětlovat, možná by ani nepochopil a matka je zas hrozně úzkostná, ona je trošku v 

něčem autistická, jako fenotyp takovej, že má ty drobný rysy, ne teda diagnózu, to 

určitě ne, ale je taková, že si neumí nic zařídit, třeba vyjednávat na úřadech, třeba volá 

do telefonu, teď jí někdo, když má něco zařídit, někdo jí třeba řekne něco jinak, vona je 

úplně zmatená a vůbec už neví, co mu na to má odpovědět a zapomene, co má říct nebo 

takhle, že je taková komunikačně nepružná, taková zranitelná a hlavně je taková 

úzkostlivá, jakoby že takže radši se s nima vo tom nebavim, udržuju si vodstup. 

• Takže myslíš, že nezpozorovali nějakou změnu na tobě třeba s tou diagnostikou? 
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o No to trošku možná ne, ale víc to určitě poznali, když sem měl ten vztah jakoby, to 

určitě se pozná jako hodně, protože tam je to eště větší změna, daleko emocionálnějc, 

takže to sem byl takovej eště víc uzavřenej a zároveň takovej jako rozjímavej emočně, 

nebo když mi vopravdu nebylo dobře, tak sem si zalez do toho pokoje, zhasnul sem si 

tam, pustil sem si rádio a třeba tři hodiny sem tam tak nehybně seděl, koukal sem do 

stropu, přemejšlel sem si a byl sem takovej hodně apatickej jakoby, tak tam určitě byla 

ta změna chování dost, to si myslim, že si všimli daleko víc, než pak po tý diagnostice. 

Ale taky sem se trošku změnil, spíš jenom dočasně, pak když sem měl tu diagnózu, 

protože to že jako člověk se trochu dočasně přestane kontrolovat, víc se uvolní v tu 

chvíli si řekne, že už to nemá cenu se kontrolovat, tak sem trochu, jako spíš v práci, že 

sem trochu hůř fungoval pár tejdnů po tom, třeba sem zapomněl i někde klíče, což se mi 

nikdy nestalo předtim, sem byl takovej roztěkanej, takovej, jako já sem vo tom čet jeden 

článek, právě vo tom stavu po tý diagnostice, na internetu to je docela pěkný, to se 

jmenuje ňák postdiagnostická regrese dokonce a vztahuje se to k tomu, že když člověk 

něco potlačí, ti když tak pošlu vodkaz, ale je to dlouhý hrozně jo, ale můžeš to použít do 

práce. 

• Supr, děkuju. 

o A tam popisuje ty svoje emoce, co byly předtím, potom docela hezky a právě tam 

popisuje ten stav, kdy v jednu chvíli už se přestal kontrolovat a třeba jel metrem a už si 

myslel jen na ty svoje, že se uvolnil a ty vostatní v tom metru si mysleli, že ten člověk 

je zfetovanej, takhle působil na ty lidi takovou tou uvolněností a zároveň že byl mimo, 

že se s nikym nebavil, tak možná taková ta určitá uvolněnost, že se člověk přestal 

kontrolovat, tak v tom byla spíš změna v práci jakoby, že sem určitou dobu hůř 

fungoval, pak sem si to uvědomil, že se s tim trochu musim srovnat, ono by to bylo 

horší, že bych měl větší problémy, doma tolik ne, protože jak sem si držel ten vodstup a 

držim furt, tak tam to tak bych řek, nezpozorovali tu změnu. 

• A jak tě třeba rodiče brali, když jsi byl dítě, když jsi říkal, že si byl trochu zvláštnější 

dítě než ty ostatní, jaký byly třeba jejich reakce na to, že nemáš moc kamarádů? 

o No tak voni si to vysvětlovali jednak hodně tim zrakovym hendikepem, že sem vlastně 

se hodně bál toho kontaktu, aby se mi něco nestalo, tak sem se stranil třeba tý party těch 

kluků co se prali, to mi dycky řikala máma, jakoby jak je taková starostlivá, abych si dal 

pozor, aby se mi něco nestalo a voni když viděli, že mam v nepořádku ten zrak, tak 

učitelky ve škole mateřský taky řikaly, abych si dával pozor, tak vony i si dávaly pozor 

na mě, že mě moc jakoby, prostě mě nezapojovaly do takovejch těch rvaček a tohodle, 
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takže to, že sem stál trošku mimo, to bylo, to se dalo dost vysvětlit timdle tim, ale to se 

týká spíš tý základní školy, tam se to dá, protože tam sou ty zlobivý děti a todle, na tý 

střední by si člověk asi našel normální kamarády takhle, ale tam sem si moc nenašel, 

akorát sem s klukem, se kterym sem seděl v lavici, tak s nim sem se trochu bavil, možná 

eště s pár lidma takhle, ale to byly takový vztahy, to nebyli přímo kamarádi a tam víc 

sem se soustředil jednak na ňáký to studium a pak sem měl ňáký svoje záliby, že sem 

prostě jezdil na tom kole, čet sem si a tak, chodil sem běhat, sportovat, takže prostě to 

tak brali spíš jako osobnostní zvláštnost jakoby, ale když sem byl malej, určitě to hodně 

připisovali hodně tomu hendikepu, tomu zraku, tak proto sem asi taky byl ušetřenej 

různejch těch vyšetření v ranym věku a kdoví, jak by to bylo dneska, jestli bych tim 

dneska prošel taky, dost možná že i jo, záleží, na jaký učitele bych narazil nebo takhle, 

protože dá se to tim vysvětlit ta úzkostnost toho dítěte a to že se moc nekontaktuje tim 

strachem z toho hendikepu. 

• A přál by sis, abys tou diagnostikou prošel už jako mladší? 

o No tak určitě, to by to dost pomohlo no. Ale s tim se teď nedá moc dělat. Ale vlastně 

voni diagnostikovali už asi před deseti lety, takže čistě teoreticky kdybych měl nějaký 

citový pohnutí už dřív, tak sem se možná mohl k tomu dřív dostat, asi by mi to pomohlo 

na tý vejšce jakoby s tim studiem, jinak asi by v tom už takovej rozdíl nebyl jako mezi 

pětadvacátym a třicátym rokem, tam mi to tolik nepříde, ale kdyby to bylo třeba 

v deseti, v patnácti, tak to by byl určitě velkej rozdíl, protože asi bych jako se snažil se 

víc kontaktovat třeba nebo bych chodil do nějakejch dramatickejch kroužků speciálně 

pro tydle lidi, to by mi dost pomohlo s vyjadřovánim těch emocí a s rozvojem ňáký hry. 

Tak vono to v tý době nebyly ani takovýdle služby, ale určitě jim trochu závidim, 

takovejm těm, co jsou vo tu generaci mladší než já, můžou, zjistěj to už dřív jakoby, je 

to snazší. 

• A rozumíš si víc s lidma, který maj toho aspergera taky, nebo s těma, tím zbytkem? 

o No jak s kerejma no, ale asi ty, co maj toho aspergra, tak se s nima dá aspoň vo něčem 

mluvit, že tam je ňáký společný téma, ne dycky s každym, v tý skupině taky byli lidi, s 

kterejma bych se jako obtížně bavil, který mi ani nebyli sympatický nebo takhle, ale u 

těhle lidí, co maj tuhle poruchu, je tam aspoň něco společnýho, vždycky tam je, dopředu 

člověk ví, že má ňákej jakoby základ společnej, ale na druhou stranu ví, že sou to 

takový individualisti, že z nich stejně žádný kamarádi moc bejt nemůžou, protože voni 

sou samorostlý no a zas je to třeba výhoda v tom, že sou upřímný, že jako když ti něco 

řeknou, tak to asi myslej vážně, že to člověka nemate, kdežto u těch normálních, 
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neurotypickejch, tam je to dycky, člověk si řiká: mysleli to vážně, je to jenom ze 

soucitu, nebo to jenom tak hrajou, je to takový, ale zase maj někdy jinej typ pochopení, 

že sou empatický, že v něčem můžou pomoct, takže je to jak kdy no. Ale asi to hlavně 

záleží na mě jako na člověku, že ten vztah se dá navázat s kymkoli, ať je to ten nebo 

ten, že je to spíš na mě jakoby, ve mně je nějaká ta bariéra. 

• Teď máš kolem sebe víc lidí bez tý diagnózy? 

o No, tak já přímo takhle kamarády nemam. Spíš se stýkám tak sporadicky, no s těma co 

maj diagnózu, tak s těma se nestýkám s nikym, teda s Lenkou, s tou jo, ale jinak s 

vostatníma ne, pač nechodim na ty skupiny a nějak přes ten web se s nima nekontaktuju 

a v práci se sem tam bavim s lidma, co jsou na tom spektru, ale sou třeba vo kousek líp 

adaptovaný než já, tak by třeba tu diagnózu nedostali a s těma vostatníma sem tam 

sporadicky, když třeba jsou třeba takový ňáký setkání, třeba bowling ňákej nebo tak, 

kde je víc lidí, tak se vobčas takhle de, ale to sou takový vztahy, že je to spíš takový, je 

to takový účelový, že si třeba, je to vázaný na nějakou akci nebo takhle a je to 

sporadický, to neni pravidelný, určitě to nejsou ňáký přátelský vztahy, je to takový 

kolegiální, sem tam se de do hospody nebo si takhle zahrát, vono to je těžký, protože já 

potřebuju mít nějakej čas sám pro sebe, sem ten introvert, sem zvyklej takhle rozjímat 

různě, takže zase já bych, měl bych s tim třeba problém, že bych někdy neměl na ty lidi 

čas, by mi bylo blbý je odmítnout, tak taky sem se třeba přátelil v uvozovkách s jednou 

kolegyní starší, asi padesátiletou vod nás, která zjevně, ta určitě byla tak na tom spektru, 

dokonce možná i ňákou tu formu měla jako já, že měla problémy s emocema, s 

komunikací, měla i ty výbuchy vzteku, tam sem zas měl problémy já, protože oni jak 

sou takový nepružný, že člověk třeba jednou nemá čas, voni chtěj jít třeba ven se projít 

a nepochopěj to, člověk je jednou vodmítne a voni řeknou, tak já už radši nechci nic, je 

to takový, toho se člověk bojí v kontaktu s těmadle lidma, že voni sou takový jako 

černobílí, že chtěj buď všechno, nebo nic. Tak to je zase v tom je to nepříjemný.  

• Myslíš, že třeba mít tu diagnózu, že to může něco usnadnit? Třeba komunikaci s jinejma 

lidma nebo… 

o No, možná spíš těm dětem, těm mladším, že maj ty speciální, třeba ve škole, že maj ty 

speciální vzdělávací programy, můžou mít poradce pro studium nebo takhle, u toho 

dospěláka úplně ne, sem byl teďka u doktora, sem se odhodlal, mě bolelo hrozně ucho, 

vystál sem tam hodinu frontu a bylo to takový nepříjemný, udělali mi prostě jenom 

výplach ucha, ale prostě neřekli co se bude dít, jak se bude, eště tam byl chlap dospělej, 

tak ten vůbec nepředpokládali, že by mi to mohlo být nepříjemný, jak mi tam vrtal něco 
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v uchu a eště tak na mě byli takový, že du, že tam nemam chodit, že mam jít jenom na 

normální polikliniku, já sem byl v nemocničnim oddělení, takže myslim si, že voni by 

to ani nepochopili u těch dospěláků, pokud by neviděli jakože ten člověk má vopravdu 

problémy nějaký větší, tak by řekli, že je hypochondr, nebo že je prostě ňákej 

charakterově pokaženej ten člověk, že spousta lidí by u těch dospěláků, by pro to 

neměla jako pochopení. Třeba Apla, dyť si to vem, že u nich třeba shánějí nějaký 

sponzory nebo todle, tak daj tam dospěláka, nebo tam dají dítě žejo? Pro ty většina těch 

sponzorů radši vidí to dítě, řekne, to za to nemůže, to si to nezpůsobilo, eště se to dá ňák 

napravit, když uviděj nějakýho dospěláka, pokud teda nemá ňájek problém, že by 

vzbuzoval soucit, tak řeknou, von je hypochondr, von je ňákej charakterově pokaženej, 

jenom si na to hraje, je simulant, spíš by to působilo kontraproduktivně. Jo když todle 

řekne dospělák, na kterym to neni vidět ty problémy, tak to někdy může působit i přesně 

naopak, že to i zhorší jakoby. Takže je potřeba hodně vopatrně s tim. 

• Jakože máš obavu, že by ti prostě nevěřili, že to opravdu cejtíš tak, jak to cejtíš? 

o No možná no, já zase s tim takový problémy nemam jako přímo, ale taky sem se setkal 

se situacema, co by nebyly příjemný, kde by mi to jakoby usnadnilo, kdybych jim 

trošku vo tom něco řek, ale třeba u těch doktorů, kdybych to řek u těch normálních 

doktorů, tak je dost možný, že bych vo tom věděl víc než voni, to by mi přišlo trapný, 

takový že jo. Nebo sem třeba dělal autoškolu, tam sem taky, měl sem v pohodě řidiče 

teda jako školitele, jenže pak ňák rodiče na mě zatlačili, abych si to dodělal rychlejc, 

protože sem se s tim coural, s tou autoškolou, tak sem, prostě mi najali externího lektora 

a ten byl hroznej, s tim sem si nerozuměl, on byl takovej nepříjemnej, no a zrovna jako 

tam mi to třeba pomohlo v tomhle, je pár situací, kde by to třeba člověku mohlo 

pomoct, třeba při studiu nebo při u těch lékařů nebo takhle. A pak sou situace, kde to je 

přesně kontraproduktivní, třeba když jednáš s obchodníkama, s právníkama, tam naopak 

se snažim, když už na to, nedej bože, dojde, bejt strašně vostražitej, vopatrnej, nic na 

sobě nedat znát, bejt, všechno si jako připravit dopředu, aby mi ničim nemohli překvapit 

a co nejmíň jim vo sobě sdělovat, protože to sou zase naopak lidi, co tě můžou zneužít 

jakoby. Tý naivity nebo toho, že člověk neni tak pružnej. 

• Je to hodně citlivá věc, kterou zvažuješ, komu říct a komu ne, jestli to za to stojí. 

o No určitě. Ale zase když člověk má, mezi těma aspergrama by to nebyl problém 

myslim. Taky sem zažil jednu zajímavou scénku, to už bylo ňák když sem chodil za 

Luckou na ty skupinky, ta byla teda typicky aspergrovská, možná sem to jako, to už 

bylo v tý době, když sem čet ňákou tu literaturu vo tom a možná sem i podvědomě 
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hledal ňáký důkazy, abych si to na sebe moh nalepit. To sem eště neznal Lenku, to sem 

šel po ulici, viděl sem jak se tam holka s klukem hádá, tak sem se prostě prošel vokolo 

nich, pak sem se tak hezky na ně podival, hlavně teda na tu holku, že jo, jednak sem 

chtěl vidět ty reakce, ne reakce, ale jak to vypadají ty emoce jako v reálu, že mi to 

nestačilo se na to koukat v kině, a pak sem se samozřejmě chtěl podivat na tu holku, 

sem se vokolo nich takhle prošel, asi metr, pak sem pokračoval dál a pak najednou 

slyšim buch! rána do zad, ten kluk byl agresivní, vopravdu, von se rozběh, kopnul mi do 

zad, že sem se téměř svalil na zem, ale kop mě teda jako do páteře, tak mi nic neudělal, 

pak ke mně takhle přišel, dal mi jednu facku, druhou, třetí, na zastávce, ve všední den, 

sem nevěděl co, ani sem se na nic nezmoh, pak mi dal ňáký nadávky, sem tam něco, 

pak prostě vodešel dál, já sem se nechtěl s nim vůbec prát, to by nemělo smysl, tak sem 

byl takovej, sem nevěděl, co mam dělat, a bylo mi tak trapně před těma lidma, tak sem 

dělal, že se nic nestalo, chvíli sem tam jako stál, koukal na tu, do těch plánků tam, sem 

dělal, že něco čtu, pak sem tak jako zvláštně, nepozorovaně vodkráčel dál, pak mi 

došlo, že to bylo jako poprvý, když sem se s někym popral, kdy mi někdo dal takhle 

pohlavek, protože to sem nikdy nedostal vod rodičů ani ve škole, možná sem to 

podvědomě potřeboval, bylo to takový typicky aspergrovský, že vlastně jako teď jak 

sem řikal, že sem nezažil tu šikanu přímo, tak to sem si tim takhle drobně prošel v 

dospělosti. 

• Máš třeba tendence u jinejch lidí hledat ty rysy aspergera? 

o No, to vobčas jo, no, to je takovej trochu vyhraněnej zájem. Vůbec i ty poruchy, že si vo 

tom rád čtu, vobčas se vo tom bavíme i s Lenkou, jak vona má tu bohatou historii, čim 

si prošla těma zařízeníma, to nevim, jestli ti řikala, i tam jak sme spolu byli, na tom 

Karláku jak byla, že sme tam pronikli už večer, kdy jako tam byly ty návštěvy už 

zakázaný, sme tam prošli na ňáký to střežený oddělení, sme se tam někde toulali, někde 

v tom co to tam bylo prostě pod střechou, mi vyprávěla, jak tam byla, to bylo takový 

dobrodružný, tak mam docela vztah k těmletěm věcem, to vyhledávat, takže vobčas 

takhle pozoruju lidi a řikám si, jestli jo, nebo ne, a vobčas mam tendenci vždycky něco 

vidět že jo, ale pak si jako uvědomim, že nejsem dobrej pozorovatel, že nemam tu 

intuici a že je to jenom to jedno procento a ňáký ty dvě tři těch fenotypovejch, takže to 

prostě nemůže bejt každej druhej třetí člověk, kterej se ti zdá zvláštní. Ale v tý práci 

třeba tam je těch lidí zase víc, to zas tak tak vobčas člověk jako je rád, když takhle vidí 

někoho, kdo je taky trochu takovejdle. 

• Je hodně důležitý vědět, že v tom nejseš sám. 
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o No, jako to pomůže, to určitě jo. A hlavně se tomu člověk zasměje, když vidí, jak, že u 

sebe si to člověk nevšimne, ale když to vidí u druhýho, jak se chová třeba podobně jako 

ty, tak to působí legračně jakoby, to si řekneš, jo, ten je fakt zvláštní, to je takový že se 

nad to člověk umí trochu povznýst. Jakože třeba to sem byl taky takhle v hospodě po 

práci a taky tam seděli dva takový hošíci, co sou takový jako lehce fenotypový, trošku 

se tam napili a začali skládat takhle z těch tácků takovej ten záchod, na to postavili pivo 

plný a nebyli, měli asi jedno pivo, nebyli vopilí, pak si tam vzali ňáký ty příbory, 

srolovali tam papír a hráli si tam hokej, no vysokoškoláci, třicetiletý žejo, tak ta 

vobsluha tam na nás samozřejmě takový to, eště se zpívaly nějaký ruský písničky, a 

nebyli právě moc vopilý, to bylo zajímavý, tak nás skoro chtěli vyhodit, tak to bylo 

takový. A že to je takový zajímavý, že některý ty aspergři sou takoví, že když se 

uvolněj, tak to působí, jakoby byli trochu vopilý, že ta komunikace je podobná, že to je 

takový, že je trochu chaotická, nemá to ty pravidla, skáčou si do řeči, vobčas mluvěj z 

cesty, mluvěj nahlas, prostě chaoticky gestikulujou, sou takový nevyzpytatelný, že to 

trošku připomíná. Jako vzdáleně. Nedodržujou ten oční kontakt, každej si mluví to 

svoje, takže sem i zjistil, že ty lidi, co sou mírně na tom spektru a maj tu potřebu toho 

kontaktu, že vyhledávaj takový ty lidi, co se rádi napijou, voni přitom moc nepijou a 

pak se s nima bavěj a působí to, že sou všichni trochu přiopitý a přitom voni skoro 

nejsou a tamty jo a ta komunikace je podobná jakoby.  

• Je pro tebe snazší vidět nějaký podivnosti u někoho jinýho než u sebe? 

o No člověk si toho na sobě moc nevšimne, to právě bych musel mít před sebou zrcadlo. 

Když pozoruješ toho druhýho člověka, tak je to takový, hlavně když on se nedívá na 

tebe, jenom ho pozoruješ, tak je to takový, že člověk neni ničim rozptylovanej a může 

všechnu pozornost soustředit tam, takže je to určitě snazší. 

• A myslíš, že skrze ty druhý, jako skrz zrcadlo, můžeš líp poznat ňáký ty svoje 

zvláštnosti? 

o No, člověk si to tak vztahuje k sobě vobčas no. Ale nevidí sám na sebe, to je prostě 

takový, to je stejný, jako když mluvíš a teď nevíš, jak zní tvůj hlas, pak si poprvý sama 

sebe nahraješ a řekneš si, to nejsem já, to má takhle každej. 

• Jojojo. Eště mě zaujalo, jak jsi říkal, že jsi se chtěl podívat na tu holku, jakou má 

mimiku, jak to vypadá v reálu, jako studoval jsi ňák víc, jak vypadaj projevy emocí, 

třeba v tom nějakým filmu, nebo tak? 
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o No, vobčas jo. Jednu dobu sem chodil hodně do kina. Tak před těma pěti lety, taky sem 

vobčas chodil na takový ty emočně vypjatý filmy, takový ty ňáký melodramata, takový 

ty vopravdu dramata a taky to bylo trochu kvůli tomu vobličeji a tomudle, ale hlavně to 

bylo, aby vůbec nějaký ty emoce to ze mě dostalo, protože sem měl pocit, že se mnou 

nic stejně nehne, tak musim jít vopravdu na nějaký silný něco vo smrti nebo vo 

euthanasii nebo vopravdu ňáký zvlášní vztahy milostný, nebo něco takovýho silnýho, 

aby člověk trošku něco cejtil. 

• Máš eště vymyšlenou nějakou takovoudle metodu, jak sám sebe učit takovýdle věci, 

třeba v tom sociálním kontaktu? 

o No, různě si vo tom čtu a pozoruju ty lidi, když je k tomu příležitost, tak určitě jo, vono 

se dá hodně věcí naučit, ale dycky je to takový jako, zrovna teď sem vo tom přemejšlel, 

když sem sem šel, že to je, jak když máš roztrhaný kalhoty, tak to sou jakoby ty 

hendikepy, a pak sou ty kompenzace, co člověk získává během života, to sou ty záplaty, 

prostě uděláš záplatu. Vono to funguje, protože ti netáhne na nohy, cejtíš, že ty kalhoty 

fungujou, že sou celistvý, a z dálky to i tak i vostatní viděj, že vlastně sou to normální 

kalhoty, ale když se podiváš zblízka, tak vidíš ty záplaty, jako a takhle to ty lidi asi i 

vnímaj. I u těch takovej dospěláků, který sou takový, jako že se s tim snažej ňák 

srovnat, ňák to různě kompenzujou, voni na první pohled vypadaj jako v pohodě, ale 

když se pak na ně člověk soustředí víc a pozoruje je, tak najednou to všechno vidíš, to 

je jako když se koukneš na ty kalhoty zblízka, tak furt je to vidět, že se sice dá hodně 

naučit. 

• Ale nikdy nemůžou bejt jako nový ty kalhoty. 

o To určitě ne, to prostě, 

• Třeba takový vzdělávání přes ty, teda vzdělávání, to je blbý slovo, ale to pozorování 

emocí, to jsi dělal vždycky, nebo se to třeba ten zájem začal zvyšovat, až když jsi začal 

zjišťovat o tom Aspergerově syndromu? 

o No určitě dřív moc ne, to se mnou, hodně jakoby do sebe zahleděnej, egocentrickej 

dost, takže mi to moc nezajímalo takhle, taky sem si hrál s vostatníma, ale bylo to 

takový, jak sem si hrál vedle nich, nebo sem za nima běhal, nebo sem dělal takový ty, 

třeba se hrál fotbal, ale to neni moc vo spolupráci, jako komunikační, tak takovýdle ty 

jednodušší možnosti, jak spolupracovat, ale moc sem do těhle věcí nepronikal dřív 

právě, až teď jako v dospělosti. 
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• Až s tím, jak jsi se začal víc o to zajímat, o ten, o tu diagnózu? 

o Určitě no. 

• Mě už asi nenapadá nic dalšího, je něco, co by tě k tomu ještě napadlo, co se změnilo 

tou, tím přidělením diagnózy, nebo tím, že jsi začal víc uvažovat o tom, že jo, tohle 

bych moh bejt já? 

o No jak sem řikal, že člověk jako líp rozumí sám sobě, nebojí se víc vo tom přemejšlet a 

všímá si víc těch lidí takhle jakoby, to jo, no pak sem si, sem poznal tu Lenku, díky 

tomu, že sme byli na tý na tom táboře letnim, takže to, že mam ten vztah, to je docela 

velká změna, proti tý minulosti, takže člověk se s tim taky nějak sžívá a to je tak úplně 

jiný než předtim.  

• Je třeba nějaká oblast, která tě nějak jako trápí, nebo neni ti v ní úplně dobře, se kterou 

to nepohlo? Je nějaká oblast, kterou to neovlivnilo? 

o No tak to sou takový ty rysy, co sou s tim spojený, že člověk je furt nepružnej a že 

vlastně se neumí spontánně bavit, ty přátelský vztahy běžný navazovat a tyhlety, tak s 

tim se toho moc nezmění. To je spíš jako že člověk sám sebe víc pozná, spíš je to tak 

zrcadlo dovnitř. A navenek se to pozná, že člověk je možná vo něco klidnější a 

vodevřenější v ňákejch situacích. Ale takový ty hendikepy ty sou furt, to je dáno, 

vrozený a pokud to někdo chce překonat, musí mít hodně ty zkušenosti a to nejde hned. 

Takže to trvá dlouho. 

• Změnil se tvůj pohled na ty hendikepy? 

o No to jo, to určitě jo. 

• Tak jo, jestli nás už nic dalšího nenapadá, tak jo, děkuju. 
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3 SEZNAM PRVNÍCH KATEGORIÍ 

A – předchozí zkušenosti s psychologií, psychiatrií 

B – vztahy před diagnostikou 

C – dopady zdravotního stavu na práci 

D – nové vztahy navázané v souvislosti s diagnostikou 

E – autodiagnostika 

F – další zdravotní problémy 

G – získávání informací o Aspergerově syndromu 

H – pocity při (auto)diagnostice 

I  – pochyby o správnosti diagnózy 

J – v čem u sebe pozoruje symptomy Aspergerova syndromu 

K  – reakce okolí na určení diagnózy 

L  – profesionální diagnostika 

M  – Apla 

N – v čem byla diagnostika potřebná 

O – pocity odlišnosti 

P – co se po diagnostice změnilo 

Q – tendence vidět projevy Aspergerova syndromu u druhých lidí 

R – sebesebepoznání 

S – stigmatizace 
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T – důvod pro vyhledání odborníka 

U – co by bylo jinak, kdyby to věděl dřív 

V – jaké projevy podle něj souvisí s Aspergerovým syndromem 



55 

 

 

4 PRVNÍ ANALÝZA LENKA 

řeč dotazující se označena kurzívou 

A – předchozí zkušenosti s psychologií, psychiatrií 

A1 jsem šla na gymnázium, kde jsem byla půl roku, pak jsem šla do Motola na psychiatrii 

A2 pak jsem se pokoušela jako studovat ještě, gympl teda dycky a dycky jsem tam byla teda 

nanejveš tři měsíce a pak jsem zase odešla na psychiatrii 

A3 Já jsem měla diagnózu jako schizofrenie, tu mam jako furt eště, tu mi jako nevzali, ale vono 

taky právě jako nevim, jako vim, že jsem měla nějaký psychotický epizody, nevim, jestli to byla 

přímo schizofrenie, ale v každém případě aby mě nechali ten důchod, aby se v tom nezačali tak 

jako šťourat a třeba by mi ho ještě snížili nebo tak, tak radši mi tam pani doktorka nechala i tu 

schizofrenii eště 

A4 jeden psycholog mi jednou nějak řikal, jestli jako nemam tu hraniční poruchu, ale to bylo 

hrozně dávno, to byla taková módní diagnóza v roce 94 asi nebo 5, kdy to začalo bejt takový. 

Mě to právě tehdy jako eště před schizofrenií 

A5 jsem měla diagnózu hraniční porucha osobnosti, já jsem si o tom přečetla knížku a připadalo 

mi, že to na mě vůbec ale nesedí. Že tam jako vobčas něco jako, ale tak celkově mi to vůbec 

nepřišlo, že bych to byla já. Takže to mě zklamalo ta knížka o tý hraniční poruše 

A6 když mi bylo těch patnáct, přišla jsem na tu psychiatrii, já jsem měla původně teda mentální 

anorexii eště, tu jsem měla teda doopravdy no jako 

A7 kdyby mi jako tehdy věřili, on mi právě nikdo nevěřil, to bylo docela jako problém. Já jsem 

třeba přišla za tím doktorem, a řikala sem mu: pane doktore, tak dneska jsem k večeři snědla 

dva knedlíky, povedlo se mi sníst dva knedlíky, zbytek jsem teda vyhodila, takhle sem to jako 

upřímně řikala, doktora to ale nějak nezajímalo a holky spolupacientky mi nevěřily, že jsem 

něco snědla a prostě mě podezíraly, že jsem to vyhodila, pak jsem si řikala, že jako když mi 

nevěřej, tak to teda musim dělat stejně jako voni, že sem to pak taky vyhazovala, tak se to 

trochu protáh ten muj pobyt tam s tou anorexií 
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A8 chodili po zahrádce a sbírali sme hrušky, tak sem snědla ňák 18 hrušek a pak sem z toho 

měla průjem jo a oni se mě ptali, proč sem měla ten průjem a já sem řikala, že sem snědla 18 

hrušek a oni mi řikali, tak už je to bulímie, mě to zase tak naštvalo, že sem se začala opravdu 

jako přejídat, pak jsem se půl roku přejídala, tak sem přibrala asi 30 kilo, nebo eště víc 

A9 málo sem spala právě, pak sem začala mít halucinace opravdu jako, to sem eště neměla 

diagnózu schizofrenie, to mi dali jako diagnózu tu hraniční poruchu a vyhodili mě z toho 

Motola, že sem tam moc dlouho, že kdyby mi něco bylo, tak ať du na Karlov jako na dospělou 

psychiatrii, bylo mi 17 teprve, tak sem tam opravdu šla, na ten Karlov, tam sem byla eště dva 

roky. Tam mi dali rovnou diagnózu schizofrenie a už se se mnou ňák nepárali, furt mi měnili 

léky, furt mi dávali nějaký jiný léky 

A10 Takže vlastně ten tvůj koloběh po psychiatriích a vyšetřeních začal s tím, jak jsi nejedla. - 

Noo, s tou anorexií no. A to byla právě i ta schizofrenie byla určitě od toho jako, teda ani ne od 

toho, že sem nejedla, spíš že sem nespala no 

A11 Jaký to je, být, teda ne celej život, ale v dlouhodobý v psychiatrický, psychologický péči? 

Že se pořád někdo zaobírá tím, co máš v hlavě? - No, to je někdy nepříjemný, že se tim někdo 

zaobírá, když na to člověk myslí, jestli na to někdo myslí, tak je to nepříjemný, ale když jako, 

teďkonc mam spíš pocit, že je to těm psychiatrum dost jedno jako a že je to takový jako lepší 

teď, že to bylo možná náročný v tom, že sem měla pocit, že na tom záleží ňák jako jim i, nebo 

jako tak to bylo takový nepříjemnější, že je pro mě jako příjemnější, když jako mam pocit, že na 

mě tolik nezáleží těm druhejm, jako protože to, že jim na mě záleží, tak já  to vnímám spíš jako 

negativně. 

A12 Jinak jako jak ses ptala, jaký to je, bejt v tý, právě že to člověk, jak sem vod těch 15 let, tak 

von to člověk právě už neví, jaký by to bylo, kdyby - kdyby to tak nebylo - Jo nononono, přesně. 

 

B – vztahy před diagnostikou 

B1 (rodinná škola) to bylo jako dost utrpení pro mě, protože tam byly samý hrozně hloupý 

holky, takový jako vulgární a byly tam jenom holky a byly mladší než já, asi o sedm let, takže to 

bylo takový jako nic moc, no 

B2 za celou základku jsem kamarádila s jednou holkou jenom, pak jsem s ní přestala kamarádit, 

protože jsem přišla na tu psychiatrii a ona ta holka měla určitě taky Aspergerův syndrom, ona se 

zajímala jenom o koně, vo nic jiného 
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B3 A hlavně když sem byla jako dítě tak jako vlastně ve školce, oni se mi vždycky smály děti. 

A já sem moc nechápala proč. No tak teď to chápu, protože sem měla Aspergerův syndrom. To 

je takový jednoduchý vysvětlení. Ale vlastně jako z různejch důvodů se mi smály. No, ale já 

sem věděla, že tam je ňákej spojovací článek mezi tim jako, že tam musí bejt něco takovýho, 

jako co tomu dá ňákou spojitost mezi tim, a to je právě ten Aspergerův syndrom 

B4 to je na člověku zřejmě jako vidět, že to člověka hodně jako trápí a voni právě si pak dělaj z 

člověka srandu ještě víc. Pak ve druhý třídě na škole v přírodě mě holky zavíraly do skříně, 

nutily mě, abych jim zpívala, tak sem musela zpívat ňáký operní árie, moje máma byla 

zpěvačka, nebo jako je, máma žije, ale zpěvačka v důchodu, tak sem jim tam zpívala ňáký 

operní árie a ony mě jinak nechtěly pustit, že mě jinak nepustěj na voběd jako, že budu mít 

průšvih kvůli tomu 

B5 A eště když sem byla malá, no oni mě šikanovali taky hodně, že vlastně se to tim vysvětluje. 

Oni jak mě šikanovali, tak jako právě místo toho, já sem měla právě úplně jiný zájmy a jako 

nechápala sem, že oni ty zájmy jako nechtěj mít se mnou a jako vůbec sem nechápala, že oni 

maj taky zájmy ňáký jiný, to sem začala chápat někdy v sedmý osmý třídě 

 

C – dopady zdravotního stavu na práci 

C1 mě to už jako strašně mě to jako vyčerpávalo už tak, tak jsem jim řekla, že už jako to, 

nebudu dělat, oni mi řekli, že by mi to jako ze zdravotních důvodů jako snížili, tu denní normu 

C2 teďkon sem měla nějaký zakázky, právě mi Lucka Prokopičová z Aply mi dohodila ňáký, že 

jsem jako já jsem ušila sukni pro tu Lucku a vona právě jako se líbila jejím kamarádkám tak jim 

dala na mě kontakt, a tak jsem šila už asi pro sedum holek sukně a tašky a taštičky. 

C3 Lucka Prokopičová že mě má teďkonc jako tak v péči jako s tou prací, dřív mi našla ty 

databáze, že jsem dělala eště jiný, to pak taky ňák krachlo, ani nevim pořádně proč, pak mi 

našla ňáký ty zákaznice na ty sukně a tak no. 

C4 asi kdybych šla někam do práce, tak nevim, jestli bych to řekla, ale nebo spíš kdybych šla 

někam mezi lidi, tak bych to asi neřikala no. To je spíš, že tam převládá, že se stydim za to, že 

mam jakoukoliv diagnózu před lidma, jako převládá nad tim, že bych se na to vymluvila. Ale 

asi jako, asi kdybych se spíš chtěla někomu omluvit jako no. 
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C5 pak chodim za tou Luckou Prokopičovou na to pracovní, jakože sme vypracovaly ňákej 

individuální plán, kerýho se teda držíme, aniž bychom o tom věděly, teď sme ho 

přehodnocovaly a vopravdu sme všechno jako splnily, všechno co tam bylo. 

C6 jsem šla na gymnázium, kde jsem byla půl roku, pak jsem šla do Motola na psychiatrii 

C7 pak jsem se pokoušela jako studovat ještě, gympl teda dycky a dycky jsem tam byla teda 

nanejveš tři měsíce a pak jsem zase odešla na psychiatrii 

 

D – nové vztahy navázané v souvislosti s diagnostikou 

D1 teďkon sem měla nějaký zakázky, právě mi Lucka Prokopičová z Aply mi dohodila ňáký, že 

jsem jako já jsem ušila sukni pro tu Lucku a vona právě jako se líbila jejím kamarádkám tak jim 

dala na mě kontakt, a tak jsem šila už asi pro sedum holek sukně a tašky a taštičky. 

D2 No Petr má taky Aspergrův syndrom, tendlecten muj Petr 

D3 když mě Petr poprvý viděl, tak viděl ňákou tlustou holku, která tam jako nesla Lucce 

Bělohlávkový čtyřlístek, tak nevim, co si vo mě pomyslel, ale jako asi tehdy se do mě 

nezamiloval, ale to asi až pozdějc no 

D4 Rozšířil se ti okruh známejch s tím, jak jsi začala chodit do Aply, získala jsi nějaký nový 

přátele? - No to ne, to ne, leda jako ty terapeuti. 

D5 Jinak nenašla sem si tam přátele, to sou většinou kluci jako no a většinou právě jako já 

nechci kamarádit teď s klukama, když chodim s tim Petrem, že jako já mu nechci ňák ublížit, 

aby ňák žárlil nebo tak 

D6 Tak jako jestli mi to je k něčemu, já nevim, jestli mi to k něčemu je, ale zase když nemam 

žádný ty přátele, tak si řikám, že aspoň bejt s někym v kontaktu jako 

D7 Líp mi bylo mezi těma schizofrenikama jako jo, že asi jako nejlíp, že třeba jako mezi 

normálníma lidma jako ve skupině se necejtim moc dobře a mezi aspergrama, no, voni sou 

takový, jakože třeba hodně melou vo těch svejch zájmech a že třeba když mě to zrovna 

nezajímá, tak já nevim, jestli mam zdvořile poslouchat, nebo mam taky mluvit vo svejch 

zájmech, nebo jako že se tak míjí ta komunikace. 
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E – autodiagnostika 

E1 Hodně čerstvá záležitost, ale vlastně vlastně jako já jsem to věděla už dva roky předtím 

E2 Ale je dost možný, že jako, já se nedokážu tak jako dobře diagnostikovat, jestli to byla 

schizofrenie nebo ne 

E3 jsem si to na 80 90% myslela, že tu diagnózu dostanu. 

E4 No nějakou poruchu osobnosti, jsem myslela že mam, ale nic na mě takhle přesně nesedělo 

E5 jsem měla diagnózu hraniční porucha osobnosti, já jsem si o tom přečetla knížku a připadalo 

mi, že to na mě vůbec ale nesedí. Že tam jako vobčas něco jako, ale tak celkově mi to vůbec 

nepřišlo, že bych to byla já. Takže to mě zklamalo ta knížka o tý hraniční poruše 

E6 ta nespavost byla tak hrozná, že fakt jako eště že sem to přestala brát jako, ale to bylo jako 

dost hrozný, když sem todleto v květnu, v červnu, v květnu, na konci května sem to přestala 

brát. A jako nechtěně nejdřív, protože sem, to vzniklo tak, že sem měla premenstruační syndrom 

blbej, sem si to nějak zapomněla dvakrát vzít ty léky, což se mi normálně nestává, pak sem si 

ňák říkala, že to teda jako zkusím jako přestat, jako že, měla sem ňákou intuici, že to mam 

zkusit vydržet jako bez těch léků, ale to bylo, nějaký ty příznaky z vysazení a to bylo hrozný 

teda, to sem myslela, že umřu vopravdu. To bylo asi tři dny, pak sem měla takovou mánii, to 

sem teda v životě mánii neměla předtim, jako vopravdu sem měla několik dní mánii a to pak 

sem teda měla zase deprese eště, protože sem přestala brát taky antidepresíva, ale pak se to 

postupně jako, eště v červenci to bylo dost blbý, ale v srpnu to už bylo lepší a vod toho srpna to 

už de k lepšímu zase. Teď jako spím teda hodně, teď spím zase opravdu hodně, ale jako je mi 

líp mnohem no 

 

F – další zdravotní problémy 

F1 Já jsem měla diagnózu jako schizofrenie, tu mam jako furt eště, tu mi jako nevzali, ale vono 

taky právě jako nevim, jako vim, že jsem měla nějaký psychotický epizody, nevim, jestli to byla 

přímo schizofrenie, ale v každém případě aby mě nechali ten důchod, aby se v tom nezačali tak 

jako šťourat a třeba by mi ho ještě snížili nebo tak, tak radši mi tam pani doktorka nechala i tu 

schizofrenii eště 

F2 Já jsem trpěla dost velkou únavou právě, to trpim právě dost pořád 
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F3 Určitě to je propojený všechno, protože ten Aspergrův syndrom taky právě způsobuje ty 

stresy žejo člověku a ta schizofrenie taky vzniká ze stresu žejo ňák, nebo že vlastně to bylo 

jednak z toho stresu a jednak z toho nespání, že jsem nespala. Ono to asi souviselo, ta nespavost 

souvisela s tou anorexií zase 

F4 (po 27. roce) a hrozně sem se chtěla změnit, úplně jako od základu se předělat a pak sem tři 

roky, dopadlo to tak, že sem tři roky jako sem trošku na mě šla nějaká psychóza zase, tak sem 

pak jako když sem cejtila, že sem na tom blbě, sem si šla říct vo léky k doktorce, protože sem už 

předtim nebrala skoro žádný léky. Tak mi doktorka dala léky, udělalo se mi líp, ale eště sem pak 

tři roky neměla žádný pocity vůbec 

F5 když mi bylo těch patnáct, přišla jsem na tu psychiatrii, já jsem měla původně teda mentální 

anorexii eště, tu jsem měla teda doopravdy no jako 

 

G – získávání informací o Aspergerově syndromu 

G1 jak jsem se k tomu dostala, čirou náhodou, protože jsem nějak, no vzniklo to překliknutim 

na počítači, protože jsem si hledala nějaký informace, furt jsem jako přemejšlela, co mi je a tak, 

tak jsem si četla 

G2 Ale já jsem ňák v srpnu to bylo, teď nevim, 2009 asi, sem si četla něco na internetu, sem 

hledala ňáký, to na mě dycky tak přišlo že jsem si pročítala ňáký stránky o schizofrenii právě 

abych na to přišla, právě jsem tam něco našla nějaký stránky, kerý jsem eště nečetla, a tam bylo 

taky o jinejch diagnózách, tam bylo taky o chronickym únavovym syndromu 

G3 Tak jsem chtěla na to kliknout, jenže jako mi nějak sjela ruka, já nemam myš, jako moc 

nepoužívám myš, používám ten tačped, tam je jako, sjel mi prst a klikla jsem pod to, tam byl 

Aspergrův syndrom, já na to kliknout nechtěla, protože jsem nevěděla, co to je. A ňák mě to ani 

nezajímalo tydlecty syndromy. To mě nějak nenapadlo, že by to se mnou mohlo souviset. A tak 

sem si řekla, tak si to přečtu 

G4 jsem si opravdu za pár dní jako tu knížku ňák koupila a četla jsem to jako, přečetla jsem to, 

jak se řiká, jedním dechem. Opravdu jsem to přečetla za chvíli 

G5 aspergři jsou takový jako mírně imunní vůči schizofrenii zřejmě, já jsem se o to pak 

zajímala, jsem si četla nějaký na tom anglickym nebo americkym internetu ňáký od toho 

Simona Barona Cohena nebo jak se jmenuje ten člověk, tak ten psal o tom, že to jsou dva 
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protipóly, jako dokonce schizofrenie a Aspergerův syndrom a teď tam jako pravá levá hemisféra 

a jo takový, nebo ne Aspergerův syndrom, spíš autismus, než Aspergerův syndrom, jako, nevim 

G6 Jsem to hledala, četla jsem různou psychologickou literaturu, věci na internetu a furt mi to 

přišlo, že to není ono 

 

H – pocity při (auto)diagnostice 

H1 tak jsem četla a teď sem teda byla z toho jako celá paf, protože mi připadalo, že to na mě 

přesně sedí, ty úryvky, co tam byly z tý knížky od Tonyho Attwooda o Aspergerově syndromu 

H2 A zrovna tam byly vybraný úryvky, který na mě přesně seděly. Tak jsem si řikala, jako, to 

snad neni možný 

H3 A byla jsem úplně z toho celá paf, úplně jsem měla jako pocit, že jsem na to přišla, na to, co 

mi je. Jako že jsem to jako, takový jako, já jsem na to měla takovej výraz, jako že takovej jako 

osvícení, když člověka, jako to, no bylo mi to úplně jasný 

H4 pak jako tam dál co jsem četla, a pak tam byly i takový věci, co to byla zrovna shoda 

okolností, ale že to to tam zrovna bylo, to mě školovalo 

H5 když jsem si uvědomila, že mám ten Aspergerův syndrom, tak mi bylo úplně jasný, sem 

měla takovej stav, že jsem chodila po pokoji, asi tři dny a tři noci a vůbec jsem v noci nespala, 

já teda trpěla nespavostí i tak, jako jo, takže jsem nespala skoro vůbec, jsem tak chodila, úplně 

jsem si trhala vlasy, teda radostí jako jo, jsem měla hroznou radost, jo, ale vůbec jsem nevěděla, 

co si s tím mám počít s tou radostí 

H6 No a tak to jsem to, to už ani jsem jako s tím neměla spojený žádný emoce, protože jednak 

jsem si tím byla už dost jistá 

H7 No, trošku jsem se bála, že když mi to nediagnostikujou, že sem chodila do tý Aply docela 

dlouho a že bych to musela třeba zpětně platit, nebo tak nějak, to jsem si řikala, ježiš, to by bylo 

blbý, a že už jsem tam jako otravovala v tý Aple docela, že by to bylo takový trapný, kdyby mi 

tu diagnózu nedali 

H8 No tak jako, to jsem teda doufala, že jo, sice mi ta tom už tolik nezáleželo, ale zase jako z 

osobních důvodů takovejch, to už nebylo až tak důležitý až tak pro mě, ale zase už by mi to bylo 
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trapný kvůli tý Aple no, že jsem tam tak jako strašila už jako rok a že už by mi to bylo trapný 

no. Ale tak jsem doufala, že mi tu diagnózu dá 

H9 já už jsem měla před tim zážitek asi podobnej, asi půl roku před tim, protože jsem četla tu 

typologii MBTI a tam mi to přišlo taky takový dobrý, tam byly takový otázky v tom testu, třeba, 

já jsem si nedělala ten ten originální test, ten je placenej, ale takový ty testy, co nejsou placený, 

a tam byly takový otázky, který nikdy nikoho nenapadlo mě položit za mé pobyty na psychiatrii 

a tak a že mi přišly takový jako dobrý, ty votázky jo. 

H10 jako teď jako teď už sem tak srovnaná, že spíš vnímám, že sem to já, jako spíš než že sem 

aspergr ňákej 

H11 Jaký to je, být, teda ne celej život, ale v dlouhodobý v psychiatrický, psychologický péči? 

Že se pořád někdo zaobírá tím, co máš v hlavě? - No, to je někdy nepříjemný, že se tim někdo 

zaobírá, když na to člověk myslí, jestli na to někdo myslí, tak je to nepříjemný, ale když jako, 

teďkonc mam spíš pocit, že je to těm psychiatrum dost jedno jako a že je to takový jako lepší 

teď, že to bylo možná náročný v tom, že sem měla pocit, že na tom záleží ňák jako jim i, nebo 

jako tak to bylo takový nepříjemnější, že je pro mě jako příjemnější, když jako mam pocit, že na 

mě tolik nezáleží těm druhejm, jako protože to, že jim na mě záleží, tak já  to vnímám spíš jako 

negativně. 

 

I – pochyby o správnosti diagnózy 

I1 sice jako v tom Tony Attwoodovi jako ty první ty první kapitoly dvě, ty jako přesně neseděly, 

jako jen občas, nebo tak 

I2 teda nebyla jsem si úplně jistá, to teda jsem trošku jako jsem si řikala, že je možný, že mi 

diagnostikuje něco jinýho, nebo nic, to člověk nikdy neví, co ty doktoři nakonec to 

I3 Jo že vlastně tim že vidim, že každej ten aspergr tak je úplně jinej, že když sem chodila na ty 

skupiny, nebo když sem byla v těch Líchovech, každej byl úplně jinej, tak jako mi to taky 

pomohlo, právě že sem z toho byla právě taky zmatená, že vim, že na mě nesedělo úplně 

všechno. Já třeba nejsem ňák zvlášť pořádkumilná. Jako  že nelpim jako na pořádku nebo tak. 

Takže to právě jako spíš sem trošku v něčem chaotická jako bych řekla. Takže to neodpovídalo, 

to jako ty aspergři sou většinou pořádkumilovní, takže z toho sem měla takovej zmatek jako že, 

pak sem si řikala, že bych, jestli bych měla být pořádkumilovná teda, když mam ten Aspergrův 

syndrom nebo jako co s tim 



63 

 

I4 sem v tom měla ze začátku ten první rok asi nebo to jako no tak přibližně do toho druhýho 

vyšetření asi tak sem z toho byla taková dost zmatená vlastně eště. Jako sice se mi rozbřesklo, 

že mam Aspergerův syndrom, ale pak následovalo období takovýho zmatku eště ňákýho. Jako 

že sem měla takovej pocit jako že jestli ten Aspergerův syndrom mam, nebo ne. Dyž jako 

todlecto přesně neodpovídá nebo jako támdlecto zase jako odpovídá nebo jako a pak sem si už 

nemohla vzpomenout, v čem to přesně spočívá ten Aspergerův syndrom 

I5 to mi právě nešlo do hlavy, že jako sem intuitivní typ a že přitom mam Aspergerův syndrom 

a vono se to nevylučuje si myslim 

I6 většinou a dyž sem to někomu řekla, teda těm svejm známejm, co sem měla, jako ty 

kamarádky, tak voni jako, dala sem jim to třeba přečíst, tak vony tvrdily, že jako ten Aspergrův 

syndrom nemam 

 

J – v čem u sebe pozoruje symptomy Aspergerova syndromu 

J1 když jsem byla malá, tak jsem měla zánět středního ucha těžkej a zánět slepýho střeva těžkej 

a taky právě to tak taky ten Tony Attwood zmiňoval, tydlecty dvě věci, že to ty děti jako 

neřeknou, že je to bolí, že nevnímaj tu bolest a že se na to pak příde, až když je skoro pozdě 

nebo tak a to bylo u mě přesně tak. Mě vezli na operační sál v pěti letech, že jako to bylo na 

Štědrej den 

J2 A pak sem přišla z Karlova, pak to se mnou začalo jít k lepšímu kolem tý dvacítky, on to ten 

Tony Attwood taky píše, že kolem dvacítky je takový lepší období, nebo že nejvíc je to znát 

jako v tom věku pěti šesti let, pak se to zlepší, ty příznaky nejsou tak patrný, přesně to tak bylo, 

a pak zase krize v pubertě, to bylo, a pak jako ve dvaceti lepší, pak třeba zase horší. 

J3 Jak to vnímáš, když řekneš, mam aspergerův syndrom nebo jsem asperger. - No teďkon 

vlastně ani nevim. Teď si pod tim neumim nic moc představit už, když sem čeala tu knížku, tak 

mi to bylo úplně jasný 

J4 jako teď jako teď už sem tak srovnaná, že spíš vnímám, že sem to já, jako spíš než že sem 

aspergr ňákej 

J5 Jo že vlastně tim že vidim, že každej ten aspergr tak je úplně jinej, že když sem chodila na ty 

skupiny, nebo když sem byla v těch Líchovech, každej byl úplně jinej, tak jako mi to taky 

pomohlo, právě že sem z toho byla právě taky zmatená, že vim, že na mě nesedělo úplně 
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všechno. Já třeba nejsem ňák zvlášť pořádkumilná. Jako  že nelpim jako na pořádku nebo tak. 

Takže to právě jako spíš sem trošku v něčem chaotická jako bych řekla. Takže to neodpovídalo, 

to jako ty aspergři sou většinou pořádkumilovní, takže z toho sem měla takovej zmatek jako že, 

pak sem si řikala, že bych, jestli bych měla být pořádkumilovná teda, když mam ten Aspergrův 

syndrom nebo jako co s tim 

J6 když sem byla malá, tak sem, tak mě hrozně fascinovaly ty čísla jo a takový, měla sem 

takový, sem sbírala různý věci, řadila sem to do těch řad, jak to dělaj ty autisti, no tak to sem 

taky ráda dělala třeba. Měla sem cedníky sem měla a já sem jim dávala jména těm cedníkům, 

jeden se jmenoval Bhíha, jo a takový zajímavý. A to sem byla úplně malá, to mi byly dva tři 

roky třeba, když sem měla ty cedníky. A takový ty různý vyhraněný zájmy a to je zvláštní, teď 

už je moc nemam zas tolik. Třeba to šití mě tak jako taky jako hodně baví nebo mi to zabírá 

hodně času, ale neni to taková úplně ta vášeň, jako to bejvalo dřív ty zájmy jako to. To bylo spíš 

že sem o něčem sháněla ty informace a tak, takový jako že sem vyhledávala vo tom objektu 

svýho zájmu informace, to mě jako hrozně bavilo. A  že to někdy byli lidi třeba i, ty objekty 

zájmu, a že to vlastně nebyly objekty jako sexuálního zájmu, ale byly to objekty jako prostě 

toho vyhraněnýho zájmu 

J7 No kdy se narodil samozřejmě, ty data, to mě zajímalo nejvíc, vlastně takovýto co je to za 

člověka, tak to tam vlastně nebylo nějak jako podstatný no. 

J8 mě došlo až v těch sedmadvaceti, že ostatní lidi taky ňák přemejšlej no, za to se trošku jako 

stydim, že mi to došlo tak pozdě, protože když sem četla Podivný případ se psem, potom teď 

někdy před půl rokem, tak sem tak tam tomu klukovi to došlo už ňák hodně dřív. A přitom byl 

na tom hůř jako. A já sem o tom, mě to ňák nedocházelo, že ty druhý lidi, to je myslim taky 

takovej znak Aspergerova syndromu, že mě moc nedocházelo, že ty lidi kolem mě, že sou něco 

jako já nebo že, jako taky nevim, jak bych to přesně popsala. Jako nějak jako když mi bylo třeba 

16, tak mě vůbec nenapadlo uvažovat, že ty lidi taky přemejšlej. Jako že vlastně sem to brala 

jako by byli ze dřeva nebo tak 

J9 A když sem něco řekla, co byla pravda nebo tak, to je taky taková aspergrovský dost no a pak 

v těch sedumadvaceti mi to ňák došlo, že musim bejt jako ohleduplná 
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K – reakce okolí na určení diagnózy 

K1 jsem to řekla mámě nějak a bála jsem se, že s tím nebude souhlasit, protože vždycky, když 

jsem s něčím přišla, tak ona s tim jako nesouhlasila, ale tohle výjimečně jako jsem jí dala přečíst 

tu knížku, právě, ona mi řekla, to seš přesně ty, jako že že přesně na mě to sedí 

K2 A další velký pozitivum je s těma rodičema mejma. Hlavně s tou mojí mámou, kerá na mě 

furt kladla dost velký požadavky a teď vlastně jako se jí taky rozbřesklo s tim Aspergerovym 

syndromem, že to jako že že že po mě už nechce takový věci a že tomu líp rozumí jako všemu. 

Si líp rozumíme s tou mámou. 

K3 Tak zákaznicim někerejm sem řekla, že mam Aspergerův syndrom, nebo sem jim to tak 

mezi řečí, já sem nevěděla, jestli to vědí, nebo ne, ale kdyby to nevěděly, tak bych jim to asi 

neřikala no. Kdybych věděla, že to nevědí. Anebo kdybych jako, řikám si, že kdybych udělala 

nějakej velkej trapas nebo tak, tak bych to tim mohla jako trochu vomluvit 

K4 sem se cejtila trapně, doma sem si řikala, že by bylo možná trochu, kdyby věděla, že mam 

Aspergerův syndrom, tak že, protože, já sem tak jako že, ona asi neví, co si o mě má myslet. Já 

sem taková pomalá hodně nebo že mě považuje za nešikovnou, ale zas někdy udělám něco líp 

než ostatní, a tak jako asi neví, co si o mě má myslet, možná, že kdyby to věděla, tak že by to 

jako bylo možná jako jednodušší pro mě i pro ni. 

K5 Pro mě bylo dycky těžký, že sem si připadala tak, jako že ty druhý jako nemužou vědět, co 

si o mě maj myslet, jako ne že bych byla rozporuplná jako citově, ale že třeba sem oblečená, že 

třeba stojim na zastávce, sem oblečená jako podle poslední módy a přitom mam díru na punčoše 

a já nevim, špinavou sukni, já nevim, takový nesourodý věci, že sem to nedokázala nikdy sladit 

jako, sem si řikala, co si o mě ty lidi myslej jako. Že mi to bylo nepříjemný, že nevědi, co si o 

mě maj myslet 

K6 Takový jednoduchý vysvětlení a že se pod to dá schovat jako spousta věcí pod ten 

Aspergerův syndrom 

K7 většinou a dyž sem to někomu řekla, teda těm svejm známejm, co sem měla, jako ty 

kamarádky, tak voni jako, dala sem jim to třeba přečíst, tak vony tvrdily, že jako ten Aspergrův 

syndrom nemam 

K8 asi kdybych šla někam do práce, tak nevim, jestli bych to řekla, ale nebo spíš kdybych šla 

někam mezi lidi, tak bych to asi neřikala no. To je spíš, že tam převládá, že se stydim za to, že 
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mam jakoukoliv diagnózu před lidma, jako převládá nad tim, že bych se na to vymluvila. Ale 

asi jako, asi kdybych se spíš chtěla někomu omluvit jako no. 

K9 No, tak jako já nevim, já si myslim, že když to někomu řeknu, tak že to někdo nemusí vůbec 

pochopit a že třeba jako jo že ty lidi si pak myslej něco úplně jinýho o člověku jako 

K10 Že by to chtělo větší osvětu, ale zase jako myslim si, že když o tom někdo něco už ví, tak 

zase když už si ty informace našel, tak se k těm lidem už nechová tak blbě, tak tam ta 

stigmatizace neni, takže když jako, já na to používám tu intuici že, jako nevim, jak to dělám, ale 

že prostě někomu to řeknu a někomu ne no 

K11 „To je možná to, o čem jsi mluvila, že když někdo ví, o čem mluví, tak je jednodušší mu to 

říct, a že pochopí, a jakmile o tom moc neví, tak je spíš horší to o sobě řikat.“  - Přesně tak no. 

No právě 

 

L – profesionální diagnostika 

L1 tak sem s tím šla za svou doktorkou psychiatričkou a tý jsem řikala jako, a vona řikala: 

Aspergerův syndrom? To je něco jako s autismem? Ona přesně ani nevěděla, co to je, a pak 

jsem jí to trošku vysvětlila a ona na to, že na to moje dětství by to docela sedělo, co jsem jí 

povídala o svým dětství a tak. No a pak mi jako řikala, že mě teda pošle k ňáký psycholožce 

jako na vyšetření 

L2 tak jsem tam byla několikrát za tou psycholožkou, ona mi dělala různý testy, jako na 

inteligenci, na paměť a takovýdle a ona to jako nikdy nikomu jako asi předtim 

nediagnostikovala, že byla taková jako že mi to napsala jako že mě ještě poslala do tý Aply. Že 

mě tam napsala jako že sus suspektně nebo jako že že prostě je to jako s vyšší pravděpodobností 

nebo něco takovýho 

L3 pak jsem už jsem si jako zažádala o to vyšetření u doktorky Thorový. A na něj jsem čekala 

ještě rok, teda nevim, jestli přesně, asi přibližně rok. No a pak 27. dubna 2011 

L4 No tak když jsem dostala diagnózu Aspergerův syndrom, tak mi bylo stejně jako teď, 35 let. 

27. dubna. 

L5 Lucka Bělohlávková mi řikala, že jako neví, jako že ona není specialista na diagnostiku a že 

u mě neví, vopravdu, že mě viděla, jak jsme byli v těch Líchovech na tom pobytu, tak že jsem 



67 

 

tam měla psychotickou ataku krátkodobou, že jako nevěděla, jestli mám jako tu schizofrenii 

nebo ten Aspergerův syndrom 

L6 Doktorka Thorová mi řekla, že je to možná ta komorbidita jako (mluví o Aspergerově 

syndromu a schizofrenii) 

 

M – Apla 

M1 Lucka Prokopičová že mě má teďkonc jako tak v péči jako s tou prací, dřív mi našla ty 

databáze, že jsem dělala eště jiný, to pak taky ňák krachlo, ani nevim pořádně proč, pak mi 

našla ňáký ty zákaznice na ty sukně a tak no. 

M2 Jinak nenašla sem si tam přátele, to sou většinou kluci jako no a většinou právě jako já 

nechci kamarádit teď s klukama, když chodim s tim Petrem, že jako já mu nechci ňák ublížit, 

aby ňák žárlil nebo tak 

M3 Jo, na skupiny, já nevim, jak se to jmenovalo přesně, skupinové nácviky sociálních 

dovedností, nebo něco takovýho 

M5 No pak sem chodila za Luckou Bělohlávkovou na individuální terapie 

M6 Tak jako jestli mi to je k něčemu, já nevim, jestli mi to k něčemu je, ale zase když nemam 

žádný ty přátele, tak si řikám, že aspoň bejt s někym v kontaktu jako 

M7 pak chodim za tou Luckou Prokopičovou na to pracovní, jakože sme vypracovaly ňákej 

individuální plán, kerýho se teda držíme, aniž bychom o tom věděly, teď sme ho 

přehodnocovaly a vopravdu sme všechno jako splnily, všechno co tam bylo. 

 

N – v čem byla diagnostika potřebná 

N1 Jako že hlavně jsem potřebovala zjistit o sobě jako kdo jsem nebo tak, jako že jsem jako že 

to bylo pro mě hrozně důležitý nějak. Jakože poznat sama sebe nebo jako že že jako ňák aby to 

bylo, teda spíš než poznat sama sebe, tak aby to bylo někde popsaný. Že jsem jako věděla o 

sobě spoustu věcí, který mi byly jako jasný, a když jsem to řikala třeba nějakýmu psychiatrovi, 

tak tomu to jasný jako nebylo. A jako divil se tomu, nebo tomu prostě nerozuměl. A tak jsem 

byla ráda, že se, já jsem spoustu věcí o sobě ani neřikala ani těm doktorům, protože jsem si 
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řikala, to by jako nepochopili. A to když jsem to četla, tak jsem měla hroznou radost, že jsem 

někde jako popsaná. Že to někde jako je 

N2 že je to někde jako popsaný 

N3 Třeba ty vyhraněný zájmy. To mě jako to. Já měla jako, já jsem tomu řikala vášně. A že mě 

to vždycky tak úplně pohltilo, že sem se tomu věnovala, bylo to pro mě hrozně důležitý, 

extrémně důležitý, a prostě jsem se chtěla dovědět, co to je (ty vášně) 

N4 Tak to je takový jako nejpodstatnější pro mě, že sem jako, todlecto sem nikdy nevěděla, jak 

mam nazvat, že sem pro to neměla název, jo to je taky důležitý, nejdůležitější asi že je to jednak 

někde popsaný a jednak že je to nazvaný nějak jakože to má nějakej a to myslim že taky a to 

jako sem měla vždycky, že sem potřebovala to 

N5 Slyším v tom: já nejsem aspergr, nebo jsem, ale jsem hlavně Lenka. - No přesně tak. Teď to 

tak jako už vnímám no. Že vlastně ale potřebovala sem nejdřív se dovědět, že sem aspergr, 

abych vůbec jako pochopila, že sem Lenka. 

N6 A hlavně když sem byla jako dítě tak jako vlastně ve školce, oni se mi vždycky smály děti. 

A já sem moc nechápala proč. No tak teď to chápu, protože sem měla Aspergerův syndrom. To 

je takový jednoduchý vysvětlení. Ale vlastně jako z různejch důvodů se mi smály. No, ale já 

sem věděla, že tam je ňákej spojovací článek mezi tim jako, že tam musí bejt něco takovýho, 

jako co tomu dá ňákou spojitost mezi tim, a to je právě ten Aspergerův syndrom 

N7 A eště když sem byla malá, no oni mě šikanovali taky hodně, že vlastně se to tim vysvětluje. 

Oni jak mě šikanovali, tak jako právě místo toho, já sem měla právě úplně jiný zájmy a jako 

nechápala sem, že oni ty zájmy jako nechtěj mít se mnou a jako vůbec sem nechápala, že oni 

maj taky zájmy ňáký jiný, to sem začala chápat někdy v sedmý osmý třídě 

 

O – pocity odlišnosti 

O1 Že jako nejsem úplně jako něco, co nemůže existovat. Že jsem měla takovej pocit, jako bych 

byla nějaký jako dosud neobjevený zvíře nebo něco takovýho, ale nevěděla jsem, že dosud 

neobjevený, já věděla, že neobjevený. Jako že nějak jako, já jsem to přirovnávala, ten varan 

komodský, ty domorodci na tom ostrově je znali, ty varany, ale když tam přišel Evropan, 

poprvý viděl varana, tak to jako rozhlásil, nebo jako voni těm domorodcům nevěřili, ty 

Evropani, jako nebo ty Američani, že tam jsou nějaký ty draci, který šlehaj oheň, protože jim to 
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přišlo jako nesmysl, a pak nějakej Evropan viděl poprvý toho varana a tak to nějak popsal a oni 

mu furt nevěřili a pak teprve jich to muselo vidět víc a pak to bylo teprve popsaný. A teď už je 

jasný, že jako existujou, ale těm domorodcům to nikdo nevěřil. Takovej pocit jsem měla jako 

furt, že jsem taková jako neuvěřitelná. Já vim, že to zná blbě (smích), to zní tak jako pozitivně, 

ale já to myslim spíš v negativním smyslu, jako že prostě prožívám nějaký věci, kterým nikdo 

nevěří, který nikde nejsou popsaný 

O2 takže tak jako znamená to pro mě jako vono to je něco, co se nedá přesně definovat jo. 

Takový že když sem mezi lidma, jako mezi normálníma lidma, kerý Aspergerův syndrom 

nemají, tak jako že mam takový trochu jiný reakce občas. To mi připadá jako nej, ale těžko se to 

dá definovat, v čem sou jiný nebo jako a to sem dycky tak vnímala jako hodně 

O3 nebo jako že beru některý věci vážně, jako že nebo prostě na něco mam a to neni jako jediná 

věc, že mam prostě trošku jako jiný reakce než ta většina no 

O4 sem před tim byla dost jako na lidi  taková jako hrubá nebo jako že sem si moc 

neuvědomovala, že bych mohla někomu ublížit, jako že sem myslela, že ty druhý lidi jako tím 

spíš že nebyli nikdy na psychiatrii, takže nemůžou mít žádný problémy přece a že se nemůžou 

urazit kvůli něčemu nebo tak. Pak mi bylo, dycky mě překvapilo, když se někdo urazil nebo tak. 

O5 Pro mě bylo dycky těžký, že sem si připadala tak, jako že ty druhý jako nemužou vědět, co 

si o mě maj myslet, jako ne že bych byla rozporuplná jako citově, ale že třeba sem oblečená, že 

třeba stojim na zastávce, sem oblečená jako podle poslední módy a přitom mam díru na punčoše 

a já nevim, špinavou sukni, já nevim, takový nesourodý věci, že sem to nedokázala nikdy sladit 

jako, sem si řikala, co si o mě ty lidi myslej jako. Že mi to bylo nepříjemný, že nevědi, co si o 

mě maj myslet 

 

P – co se po diagnostice změnilo 

P1 Mnohem líp se mi začalo o tom komunikovat. Přesně tak, že vlastně od tý doby se nestydim 

mluvit o sobě a řikat jako všechno 

P2 No, takže teďkon je to dobrý v tom, že hlavně vo tom dokážu mnohem líp o sobě 

komunikovat, že se nemusim stydět 

P3 A další velký pozitivum je s těma rodičema mejma. Hlavně s tou mojí mámou, kerá na mě 

furt kladla dost velký požadavky a teď vlastně jako se jí taky rozbřesklo s tim Aspergerovym 
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syndromem, že to jako že že že po mě už nechce takový věci a že tomu líp rozumí jako všemu. 

Si líp rozumíme s tou mámou. 

P4 Teď už mi to je jako jasnější, co sem já a co sou ty druhý, jako nějak jako že třeba vim, že 

některý vlastnosti mam, někerý že nemam 

P5 Co jsi dostala tu diagnózu AS, změnilo se nějak to, jak nahlížíš na to, co bylo v minulosti, na 

svůj život, jestli se něco změnila nějak ta optika, kterou se díváš zpět? - Že tomu líp rozumim. 

Jinak se ta optika nezměnila moc ani. Že bych to viděla ňák jinak, to ani ne. Jako spíš tomu, že 

sobě líp rozumim, že mam takovej pocit, že to má ňákej jako smysl nebo jako že to má ňákou 

celistvost nebo něco takovýho. - Takový propojení, jako červená nitka. - Jojo, jo přesně tak, tak 

se tomu taky řiká no. Červená linie 

P6 Slyším v tom: já nejsem aspergr, nebo jsem, ale jsem hlavně Lenka. - No přesně tak. Teď to 

tak jako už vnímám no. Že vlastně ale potřebovala sem nejdřív se dovědět, že sem aspergr, 

abych vůbec jako pochopila, že sem Lenka. 

P7 Takový jednoduchý vysvětlení a že se pod to dá schovat jako spousta věcí pod ten 

Aspergerův syndrom 

P8 teďkonc ňák vod toho srpna už mi je líp a že teď si to právě uvědomuju, že je to pozitivní 

právě, že už z toho nemam ten zmatek, že už se vnímám jako líp, že to sem já, i když tam mam 

ňákej ten chaos pořád, jako dokážou mě lidi zmást 

 

Q – tendence vidět projevy Aspergerova syndromu u druhých lidí 

Q1 za celou základku jsem kamarádila s jednou holkou jenom, pak jsem s ní přestala kamarádit, 

protože jsem přišla na tu psychiatrii a ona ta holka měla určitě taky Aspergerův syndrom, ona se 

zajímala jenom o koně, vo nic jiného 

Q2 tvrdila hlavně jedna, která jako si myslim, že to má taky, ale ona si to nechce nijak připustit, 

ona nebyla nikdy na psychiatrii nebo tak, ale měla dycky hrozný problémy, deprese a hrozně 

jako vnímá všechno, doslovně chápe všechno. No že s tim má problémy, taková naivní taky 

trochu. 
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R – sebepoznání 

R1 myslim jako jak už sem dospělá, tak že už to dokážu třeba i jako v něčem ten vztah mít jako 

jako jiný lidi nebo tak, že jako citově, nebo tak, že to je takový podobný třeba v něčem.  Že 

nejsem úplně jenom aspergr ale že jako i třeba ňáký city člověk má, třeba když si na něj 

vzpomenu, tak je mi příjemně nebo když jsme spolu, tak je mi příjemně nebo tak 

R2 Slyším v tom: já nejsem aspergr, nebo jsem, ale jsem hlavně Lenka. - No přesně tak. Teď to 

tak jako už vnímám no. Že vlastně ale potřebovala sem nejdřív se dovědět, že sem aspergr, 

abych vůbec jako pochopila, že sem Lenka. 

R3 Teď už mi to je jako jasnější, co sem já a co sou ty druhý, jako nějak jako že třeba vim, že 

některý vlastnosti mam, někerý že nemam 

R4 Ale pořád se mi to těžko popisuje třeba něco, těžko se mi popisujou vnitřní stavy a takový 

jako. 

R5 Jako by ti ty pocity tak unikaly, tak mezi prstama. - No, je to takový nedefinovatelný, nejsou 

na to slova, že nevim, jak to mam popsat 

R6 Pocity mě nikdy zas tak nezajímaly. Třeba jako jsem měla hodně emocí, hodně pocitů, ale 

jako že by mě to ňák jako zajímalo, to mě třeba zajímalo myšlení 

R7 sem před tim byla dost jako na lidi  taková jako hrubá nebo jako že sem si moc 

neuvědomovala, že bych mohla někomu ublížit, jako že sem myslela, že ty druhý lidi jako tím 

spíš že nebyli nikdy na psychiatrii, takže nemůžou mít žádný problémy přece a že se nemůžou 

urazit kvůli něčemu nebo tak. Pak mi bylo, dycky mě překvapilo, když se někdo urazil nebo tak. 

R8 A když sem něco řekla, co byla pravda nebo tak, to je taky taková aspergrovský dost no a 

pak v těch sedumadvaceti mi to ňák došlo, že musim bejt jako ohleduplná 

R9 (v 27) myslim, že ten hlavní impuls bylo, že sem se v sobě jako nevyznala v tý sexuální 

orientaci no 

R10 Jaká sem byla jako dítě? No já sem byla hodně systematickej člověk jako, to teď moc 

nejsem a já sem jako v tom dětství byla hodně, jako všecko sem si zapisovala pečlivě, hrozně 

sem měla takovou tendenci furt všecko mapovat, všecko si zapisovat, všecko monitorovat, třeba 

i tu dobu, která byla 
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R11 Mám v hlavě takový obraz, jako bys  fakt měla v sobě takovou místnost se skříněma a 

šuplíkama a že si do nich třídíš všechno, co v sobě máš, jako co se ti děje, jaký máš pocity a 

když si to dáš do toho šuplíku, tak to je v pohodě, ale že něco se vzpouzí tomu to do šuplíku 

strčit. - Jo, no, právě když se něco vzpouzí, tak mi neni dobře. 

R12 Slyším, jak je pro tebe hodně důležitý, se v sobě vyznat a kolik toho v sobě máš. Možná že ti 

ten asperger nabíd další ten to šufle. - No, takový, právě díky tomu se necejtim tak 

sešuflizovaná, jako no 

R13 teďkonc ňák vod toho srpna už mi je líp a že teď si to právě uvědomuju, že je to pozitivní 

právě, že už z toho nemam ten zmatek, že už se vnímám jako líp, že to sem já, i když tam mam 

ňákej ten chaos pořád, jako dokážou mě lidi zmást 

R14 když na mě mluvěj dva lidi najednou, tak to se hroutim no. Takže to. A takový věci. Sem si 

toho začala hodně všímat právě předtím, než sem se dozvěděla, že nějakej Aspergerův syndrom 

existuje, tak sem si začala tyhlecty věci o sobě uvědomovat, ty hlavní jako no 
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5 PRVNÍ ANALÝZA PETR 

řeč dotazující se označena kurzivou 

A – předchozí zkušenosti s psychologií, psychiatrií 

A1 Takže tohle vlastně bylo první setkání s tím oborem a s diagnostikou? - Nono, proto sem 

chtěl něco takovýho speciálního konkrétně, tak abych nemusel za nějakym běžnym. 

 

B – vztahy před diagnostikou 

B1 pamatuju si ty samotářský sklony žejo, nebyli žádný moc kamarádi a takový to horší 

zapojení do toho kolektivu 

B2 pak tam sem měl ňákýho jakoby kamaráda, to sem si myslel, eště když sem chodil na první 

stupeň základky, on se pak odstěhoval a pak už sem jakoby neměl nikoho 

B3 byl sem tak jako hodně plonkovej a vnímal sem i to, že jako že třeba ty spolužáci některý to 

berou tak jako, že jim mě bylo líto jakoby 

B4 Já sem nezažil přímo šikanu, právě na rozdíl třeba vod jinejch, protože jednak sem nikdy 

nebyl kontaktní, že bych se vo to snažil, spíš sem se jako snažil zapadnout, nedělat ten problém 

B5 pak i s těma vztahama, že sem měl třeba na tý střední sem měl takovej jednostrannej 

platonickej vztah takovej, ale tam to nedošlo až tak daleko, že bych toužil přímo po tom 

kontaktu, to bylo spíš takový jako sledování na dálku, něco v tomdle stylu. Takže a pak až tady, 

na vejšce sem tim prošel netknutej, tam sem se tak nějak soustředil na to studium, chodil sem do 

tý hospody, popíjel sem, tak nějak sem dělal takovej stín těm ostatnim, neměl sem problém je 

jen tak pozorovat nebo se přifařit, když tam bylo víc lidí, abych byl nenápadnej. Takže s tim 

sem neměl jako problém v tý době. 

B6 že sem stál trošku mimo, to bylo, to se dalo dost vysvětlit timdle tim, ale to se týká spíš tý 

základní školy, tam se to dá, protože tam sou ty zlobivý děti a todle, na tý střední by si člověk 

asi našel normální kamarády takhle, ale tam sem si moc nenašel, akorát sem s klukem, se 

kterym sem seděl v lavici, tak s nim sem se trochu bavil, možná eště s pár lidma takhle, ale to 
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byly takový vztahy, to nebyli přímo kamarádi a tam víc sem se soustředil jednak na ňáký to 

studium 

 

C – dopady zdravotního stavu na práci, školu 

C1 Vysvětlily se mi, částečně, ňáký ty problémy vztahový, kamarádský, ty zájmy, co sem měl a 

tak i třebas se školou, já sem sice dodělal vejšku, jenom balakáře ale, že sem nedopsal 

diplomku, protože sem měl právě ty problémy, co s tim aspergrem souvisej, jakoby shánět ty 

konzultace v terénu, víš, jako když se dělá ta práce, že člověk potřebuje, že si to nenapíše sám, 

ale že musí jako někoho vyzpovídat, dělat třeba nějaký rozhovory vo něčem 

C2 sem nevěděl, proč s tim mam problém, zpracovat práci, když sem na vejšce problémy neměl 

s ničim, a tak sem to furt tak jako vodkládal, až sem to nakonec nedopsal, tu práci, což mě 

trochu mrzelo, že v tý době, kdybych tohle třeba věděl, tak bych to uměl líp řešit, zrovna tuhle 

věc. 

 

D – nové vztahy navázané v souvislosti s diagnostikou 

D1 pak takový ty co jsou starší a dostali tu diagnózu v dospělosti, těch je málo 

D2 A jako uvítal bys, kdyby byla nějaká komunita dospělejch lidí s tím? - No, mam pocit, že to 

neni, no asi jo, asi by to bylo dobrý. 

D3 No tak vono člověk jako neví, jak by vyšel, protože voni, von je každej aspík je takovej 

jakoby individualista a těžko se takhle začleňuje do nějakýho kolektivu, ale já sem třeba chodil 

na ty skupinky do Aply a tam to bylo takový různorodý, pár lidí tam chodilo, každej trochu 

jinej, ale jako tak, tak sem chodil eště druhej rok, tam nás chodilo víc, to bylo takový lepší, že 

sme se tam vídali jednou za čtrnáct dní, ale vlastně žádná akce jako nebyla mimo to. 

D4 Říkáš lidem, že máš Aspergerův syndrom? - No, moc ne, jako spíš jenom ty, v podstatě ty co 

to maj taky, ty co znám z Aply, tak nebo takhle 

D5 Chodil sem dva roky na ty skupiny a teď už sem nechodil, no možná sem měl, trochu toho 

lituju, že tam je ten kontakt s těma lidma, že člověk pozná i ňáký jiný 
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D6 Chtěl bys udržovat kontakty s dalšíma dospělejma lidma s aspergerem? - No asi jo jako, 

vidět je takhle vobčas by bylo dobrý. 

D7 A co ti ještě dává, ten kontakt s nima? Co je na tom příjemnýho? - No, tak jednak je to 

takový, že člověk může ty lidi zkoumat jakoby ty projevy, pak to vztahovat sám k sobě, že v 

tom neni sám a takhle, nebo se zasmát tim zvláštnim humorem, jakej maj, nebo když má 

podobnej vyhraněnej zájem nebo takhle, že se člověk před nima nemusí tolik kontrolovat, že 

sou většinou daleko víc ujetější než já, takže a někdy je to taky nepříjemný, když třeba člověk 

jede, jednou sem jel taky z těch skupin v tramvaji a byl tam jeden kluk, takovej ten co mluvil 

jak počítač, a on mluvil v tý tramvaji, voni ty lidi chvíli zmlknou, to je takovej pocit, vono to tak 

asi neni, ale člověk si to tak představuje a koukaj jenom na vás, tak sem si řikal, jestli k nim 

mam patřit, nebo nemam, sem si řikal, že už sem dost dospělej na to, abych tohle nějak překonal 

nebo takhle, takový, když člověk je takhle, mě to nevadí, když sem třeba venku třeba na ulici 

nebo takhle, když se k takovýdle skupině připojim, když se chovají jako blázni, to mi je jedno, 

ale vadí mi to v těch uzavřenejch prostorech, kde člověk nemá pocit toho úniku, třeba v tramvaji 

nebo takhle, tam je to nepříjemný. 

D8 Cejtíš se součástí skupiny lidí s Aspergerovým syndromem? - No jak kterejch. No sou 

takový, co sou relativně v pohodě, tak ty jo jakoby, ale zas jako když sem jezdil na ty letní 

tábory teď, tak tam mi ty lidi nevadili, tam sou všichni takovýdle, i tam, co byli takový hodně 

problémoví, tak to sem se snažil je nějak chápat nebo je pozorovat nebo si s nima vobčas 

popovídat, tam mi to nevadilo, ale takhle tady ve městě mezi těma běžnejma lidma, když se 

někdo chová hodně mimo, tak to bych se vod něj distancoval trošku. 

D9 Jaký to bylo poprvý být v kontaktu s někým dalším, jako face to face? - To bylo zajímavý 

docela, to sem cejtil větší napětí, než když sem šel do tý Aply poprvý na tu diagnostiku nebo za 

tou Luckou Bělohlávkovou. Protože to sem si fakt neuměl představit, jak to zrovna bude, jak 

budou vypadat, co to je za živočišnej druh, sem si řikal, jestli budou mít ňáký jiný vlasy nebo 

takhle a zrovna to si pamatuju, to si vybavim docela dobře, protože to sem tam zrovna potkal 

takovýho atypickýho kluka, který měří asi dva deset a vypadá opravdu jako takovej hromotluk, 

ten byl takovej dost zvláštní, takovej jako máchal rukama, měl takovou živelnou komunikaci, 

tak to sem byl dost zvědavej, takovej, že sem si ani neuměl moc představit, jak budou vypadat, 

to sem, když sem šel poprvý na tu skupinu, to byl zvláštní pocit hodně. 

D10 ale asi ty, co maj toho aspergra, tak se s nima dá aspoň vo něčem mluvit, že tam je ňáký 

společný téma, ne dycky s každym, v tý skupině taky byli lidi, s kterejma bych se jako obtížně 

bavil, který mi ani nebyli sympatický nebo takhle, ale u těhle lidí, co maj tuhle poruchu, je tam 

aspoň něco společnýho, vždycky tam je, dopředu člověk ví, že má ňákej jakoby základ 
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společnej, ale na druhou stranu ví, že sou to takový individualisti, že z nich stejně žádný 

kamarádi moc bejt nemůžou, protože voni sou samorostlý no a zas je to třeba výhoda v tom, že 

sou upřímný, že jako když ti něco řeknou, tak to asi myslej vážně, že to člověka nemate 

D11 no s těma co maj diagnózu, tak s těma se nestýkám s nikym, teda s Lenkou, s tou jo, ale 

jinak s vostatníma ne, pač nechodim na ty skupiny a nějak přes ten web se s nima nekontaktuju 

 

E – autodiagnostika 

E1 No asi, no u těch takovej, jako sem já, ty co maj ňákou mírnou formu, tak u těch to je spíš o 

těch osobnostních zvláštnostech že jo, vlastně kdo o tom nic neví, tak ho to ani nenapadne, že na 

to dát diagnózu. 

E2 No určitě, určitě mě to napadlo samotnýho, vždycky sem byl takovej samotář, takže timhle, 

ale neměl sem o tom ponětí, co to znamená, co je to to spektrum, měl sem jen takový to laický 

povědomí, že to je tam ta mentální retardace 

E3 A když jsi jako začal zjišťovat nějaký informace o Aspergerově syndromu, jakej jsi měl u 

toho pocit, jaký to bylo? - No, tak já sem to bral spíš jako takový studium, že sem byl v roli 

takový třetí osoby. Že sem to hned nevztahoval sám k sobě, nejdřív sem si chtěl vo tom něco 

přečíst, tak jako bych vo tom psal nějakej referát nebo něco takovýho. Samozřejmě když sem 

našel něco, co by se ke mně vztahovalo, tak sem měl nějakou radost nebo měl sem z toho 

nějakej zvláštní pocit, pak sem zase našel něco, co se vůbec nevztahovalo, takže když sem to 

pak přemejšlel, jestli to na mě sedí nebo ne, tak sem byl takovej rozpolcenej z toho, že sem 

úplně nevěděl, řikal sem si jestli jo, nebo ne, ale studovalo se mi to celkem dobře, to jako baví 

mi číst a sebevzdělávat se, takže s tim sem problém neměl, že to bylo docela příjemný. Spíš jako 

bylo horší, když sem to pak měl vztáhnout sám k sobě, a zjistit, do jaký míry to sedí nebo ne. To 

bylo takový jako, sem byl nerozhodnej, jak sem řikal. 

E4 To já sem cejtil, že to je něco dlouhodobýho, ty problémy ty komunikační, tydle věci. 

E5 V tý době to člověk takhle asi nevnímal. V tý době sem nepřemejšlel tak moc vo sobě, jako 

malý dítě tolik a jakoby spíš jako mi to bylo nepříjemný ten hendikep fyzickej, jakoby no, 

protože to bylo hodně vidět, nosil sem eště brejle, to se mi nelíbilo, a bylo to takový, jako že 

tohle mě spíš vyčleňovalo z toho kolektivu 
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E6 A zhruba kdy se to překlopilo, že jsi začal uvažovat o těch svejch osobnostních rysech? To 

bylo s tím vztahem v práci, nebo ještě před tím? - No spíš v době na přelomu základky, mezi tim 

prvnim druhym stupněm. Pak už sem začal mít ty svoje samotářský sklony a pak sem si vyvinul 

i nějaký rituály, že sem, třeba tu samomluvu, to užívám doteď, nebo že sem si chodil po bytě 

jenom tak dokolečka, vyprávěl sem si něco pro sebe, tim sem si kompenzoval vlastně ty 

normální kontakty, jako komunikaci. Takže tam byl takovej ten zlom, kdy se víc projevuje ta 

osobnost trošku někde mezi tim prvnim druhym stupněm. Takže tam už sem si to víc 

uvědomoval, že je to nějaká osobnostní zvláštnost, nebo něco takovýdleho 

 

F – další zdravotní problémy 

F1 Cejtil jsem akorát ty deprese, ty náladový poruchy, tu sebelítost takovou a jinak vlastně nic. 

To bych jinak asi zašel za normálnim doktorem 

F2 taky eště sem měl zrakovej hendikep, to mam do teď, vrozenej, takže na mě spíš bylo vidět 

todle jakoby, ten hendikep zrakovej a takový ty věci, co právě souvisej s tim aspergerem, taková 

ta úzkostnost, nejistota a takový ty, ten vodstup od těch ostatních, se v tý době dalo dobře 

vztáhnout i na tohle. Že to mohlo bejt psychologickej důsledek toho fyzickýho hendikepu 

jakoby, proto taky sem ani nikdy nepřišel do styku s těmadle vodborníkama, protože pokud 

někdo pozoroval ňáký odchylky v mym chování, tak se to dalo právě docela dobře vysvětlit 

timle. 

 

G – získávání informací o Aspergerově syndromu 

G1 Je to takový zvláštní prostě, že u nás to vlastně moc lidí nemá, je to takový, že si člověk 

přečte něco na internetu vo tom, takový ty diskuse, ale není moc s kym se o tom bavit 

G2 pak takový ty co jsou starší a dostali tu diagnózu v dospělosti, těch je málo 

G3 neni taková jako komunita k tomu, nebo něco takovýho vytvořený, člověk si vobčas přečte, 

něco na internetu si přečtu, to sou většinou spíš jako vo těch maminky s dětma a takhle, řešej 

spíš tydle, tak spíš takhle. Je to tako jako zváštní tady. 

G4 A jako uvítal bys, kdyby byla nějaká komunita dospělejch lidí s tím? - No, mam pocit, že to 

neni, no asi jo, asi by to bylo dobrý. 
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G5 Použil jsi slovo aspík, jaký používáš termín pro to? Používáš tohle slovo, nebo ještě jiný? - 

No, tak já se o tom takhle moc nebavim, nemam moc s kym, maximálně s Lenkou, to se 

bavíme, to jako jo takhle, ale jinak spíš si vo tom tak čtu nebo kouknu na nějakej film nebo 

takhle, ale že bych, neni moc se s kym vo tom takhle bavit. Jo ale nemam s tim problém, takhle 

když si přečtu něco v knížce, tak to sou termíny, co se takhle používaj, tak jako nevadí mi to, 

taková nálepka jakoby. 

G6 spíš sem tak jako po tom netu zkoumal, právě přes tu Aplu, co vlastně dělaj a takhle, a dostal 

sem se k tomu jakoby přes knihovnu, že sem něco hledal ňákou literaturu, takový todle to padlo 

jako to zrovna ten aspergr, že to jako já sem to do tý doby neznal. Takže to bylo pro mě nový, 

sem si chtěl o tom něco zjistit, tak sem si přečet a nebyl sem si moc jistej, ale zas sice sem 

nevěděl, kdo by mi měl poradit jinej, normálně jako psycholog asi né, tak sem chtěl něco 

specializovanýho, že sem cejtil, že mam ňáký specifičtější jakoby problémy nebo něco 

takovýdleho, takže sem spíš tak jako nevěděl sem kdo jinej, tak sem se obrátil takhle na tu Aplu 

G7 A když jsi jako začal zjišťovat nějaký informace o Aspergerově syndromu, jakej jsi měl u 

toho pocit, jaký to bylo? - No, tak já sem to bral spíš jako takový studium, že sem byl v roli 

takový třetí osoby. Že sem to hned nevztahoval sám k sobě, nejdřív sem si chtěl vo tom něco 

přečíst, tak jako bych vo tom psal nějakej referát nebo něco takovýho. Samozřejmě když sem 

našel něco, co by se ke mně vztahovalo, tak sem měl nějakou radost nebo měl sem z toho 

nějakej zvláštní pocit, pak sem zase našel něco, co se vůbec nevztahovalo, takže když sem to 

pak přemejšlel, jestli to na mě sedí nebo ne, tak sem byl takovej rozpolcenej z toho, že sem 

úplně nevěděl, řikal sem si jestli jo, nebo ne, ale studovalo se mi to celkem dobře, to jako baví 

mi číst a sebevzdělávat se, takže s tim sem problém neměl, že to bylo docela příjemný. Spíš jako 

bylo horší, když sem to pak měl vztáhnout sám k sobě, a zjistit, do jaký míry to sedí nebo ne. To 

bylo takový jako, sem byl nerozhodnej, jak sem řikal. 

G8 Jak jsi poprvý narazil na informace o Aspergerově syndromu? - No právě z knížky, jak sem 

měl ten před těma třema čtyřma lety potíže s tim vztahem, tak sem prostě hledal nějaký 

informace. A ten autismus byl jedinej, co mi napadlo, protože sem si to spojil s tim 

samotářskym chovánim, s tou nepřizpůsobivostí a nepružností v tý komunikaci no a tak sem 

hledal prostě v knihovně podle hesel a zrovna todle bylo na začátku, tak mi to padlo do ruky 

G9 víc sem se s tim identifikoval, až když sem si přečet na internetu ňáký diskuse těch 

dospělejch, takový ty zpovědi kde řešili, kde měli popis toho života, ten životopis svuj a řešili, 

jak to měli v pubertě a takhle, to mi bylo bližší než v tý knížce, tu knížku sem spíš studoval tak, 

že sem o tom chtěl něco vědět a jakoby klidně bych se stejnym nadšenim studoval i jiný 

poruchy, který by se mě vůbec netýkaly. Tam šlo vo to, vůbec získat nějaký informace, ale 
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kdyžto sem si čet ty diskuse, tak to bylo, tam sem měl větší tendenci se v tom vidět. V těch 

příbězích. 

G10 kde hledat, jako čí příběhy číst, ke komu se vztahovat, ke komu se porovnávat, protože já 

když nemam to porovnání, tak jakoby hůř sám sebe zařadim. Protože když by mi někdo řek, 

jakej sem v týdle a týdle oblasti, tak bych vo tom moh těžko vyprávět. Ale když mi ukáže 

tohodle člověka, tohodle, tohodle, a pak ti ten člověk řekne, kerej si myslíš, že ti je nejblíž, tak 

je to nejjednodušší a tady vlastně člověk má tu předlohu, když vidí jaký jsou ty typický příklady 

chování 

G11 Pokud je to někdo, kdo to zažil taky, nebo je tim taky trochu jako postiženej, tak to naopak 

může pomoct, protože to je ňáký společný téma, ňáký zážitky, příběhy, jak sem řikal vo tý 

komunitě těch aspergerů, že to může pomoct, vyměnit si ty zkušenosti navzájem, takže v tomhle 

smyslu je to jako pozitivní jakoby, ale u těch lidí vostatních, normálních takzvaně, tak tam si 

člověk dává pozor, jednak je to složitý na vysvětlování a jednak by je to třeba ani nemuselo 

zajímat, jo je to takový, tak tam sem vopatrnej v tomhle. 

G12 A co ti ještě dává, ten kontakt s nima? Co je na tom příjemnýho? - No, tak jednak je to 

takový, že člověk může ty lidi zkoumat jakoby ty projevy, pak to vztahovat sám k sobě, že v 

tom neni sám a takhle, nebo se zasmát tim zvláštnim humorem, jakej maj, nebo když má 

podobnej vyhraněnej zájem nebo takhle, že se člověk před nima nemusí tolik kontrolovat, že 

sou většinou daleko víc ujetější než já, takže a někdy je to taky nepříjemný, když třeba člověk 

jede, jednou sem jel taky z těch skupin v tramvaji a byl tam jeden kluk, takovej ten co mluvil 

jak počítač, a on mluvil v tý tramvaji, voni ty lidi chvíli zmlknou, to je takovej pocit, vono to tak 

asi neni, ale člověk si to tak představuje a koukaj jenom na vás, tak sem si řikal, jestli k nim 

mam patřit, nebo nemam, sem si řikal, že už sem dost dospělej na to, abych tohle nějak překonal 

nebo takhle, takový, když člověk je takhle, mě to nevadí, když sem třeba venku třeba na ulici 

nebo takhle, když se k takovýdle skupině připojim, když se chovají jako blázni, to mi je jedno, 

ale vadí mi to v těch uzavřenejch prostorech, kde člověk nemá pocit toho úniku, třeba v tramvaji 

nebo takhle, tam je to nepříjemný. 

G13 No jak který, voni byli hodně vodlišný, ty co tam chodili, a různě adaptovaný. My sme 

měli společně akorát jenom to, že měli asi nadprůměrnou inteligenci, ale jinak ty problémy v 

chování byly, bych řek, úplně jinýho typu, jinak osobnostně strukturovaný ty lidi, že tam byli i 

ty extroverti, ty kontaktní, takový ty mlčenliví, co nic neřekli nebo takhle, pak tam byl kluk, co 

měl tiky, trpěl samomluvou, smál se nevhodně, a pak tam byl kluk nebo holka úplně normální 

na první pohled, co vypadali třeba jako já nebo eště o něco, v uvozovkách, víc normálně. takže 

tam byla velká odlišnost v tom a některý lidi bych ani nepoznal na první pohled, i když teď už 
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mam jako že maj tenhle problém, když s tim mam už nějakou zkušenost. Takže dost těch lidí 

sem tam viděl 

G14 Taky sem zažil jednu zajímavou scénku, to už bylo ňák když sem chodil za Luckou na ty 

skupinky, ta byla teda typicky aspergrovská, možná sem to jako, to už bylo v tý době, když sem 

čet ňákou tu literaturu vo tom a možná sem i podvědomě hledal ňáký důkazy, abych si to na 

sebe moh nalepit 

G15 Máš třeba tendence u jinejch lidí hledat ty rysy aspergera? -  No, to vobčas jo no, to je 

takovej trochu vyhraněnej zájem. Vůbec i ty poruchy, že si vo tom rád čtu, vobčas se vo tom 

bavíme i s Lenkou, jak vona má tu bohatou historii, čim si prošla těma zařízeníma 

G16 Je pro tebe snazší vidět nějaký podivnosti u někoho jinýho než u sebe? - No člověk si toho 

na sobě moc nevšimne, to právě bych musel mít před sebou zrcadlo. Když pozoruješ toho 

druhýho člověka, tak je to takový, hlavně když on se nedívá na tebe, jenom ho pozoruješ, tak je 

to takový, že člověk neni ničim rozptylovanej a může všechnu pozornost soustředit tam, takže je 

to určitě snazší. 

 

H – pocity při (auto)diagnostice 

H1Je to takový zvláštní prostě, že u nás to vlastně moc lidí nemá, je to takový, že si člověk 

přečte něco na internetu vo tom, takový ty diskuse, ale není moc s kym se o tom bavit 

H2 Takže potom sem se asi rok odhodlával, docela dlouho 

H3 A když jsi jako začal zjišťovat nějaký informace o Aspergerově syndromu, jakej jsi měl u 

toho pocit, jaký to bylo? - No, tak já sem to bral spíš jako takový studium, že sem byl v roli 

takový třetí osoby. Že sem to hned nevztahoval sám k sobě, nejdřív sem si chtěl vo tom něco 

přečíst, tak jako bych vo tom psal nějakej referát nebo něco takovýho. Samozřejmě když sem 

našel něco, co by se ke mně vztahovalo, tak sem měl nějakou radost nebo měl sem z toho 

nějakej zvláštní pocit, pak sem zase našel něco, co se vůbec nevztahovalo, takže když sem to 

pak přemejšlel, jestli to na mě sedí nebo ne, tak sem byl takovej rozpolcenej z toho, že sem 

úplně nevěděl, řikal sem si jestli jo, nebo ne, ale studovalo se mi to celkem dobře, to jako baví 

mi číst a sebevzdělávat se, takže s tim sem problém neměl, že to bylo docela příjemný. Spíš jako 

bylo horší, když sem to pak měl vztáhnout sám k sobě, a zjistit, do jaký míry to sedí nebo ne. To 

bylo takový jako, sem byl nerozhodnej, jak sem řikal. 
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H4 když sem to slyšel poprvý a viděl sem tam ten vobrázek, takovou tu dětskou kresbu, tak mi 

to přišlo zvláštní, vůbec mi to nepřišlo tak, že by se mi to týkalo, pak když sem to pročítal, tak 

taky úplně ne. Jako jak sem řikal, měl sem z toho takový smíšený pocity 

H5 víc sem se s tim identifikoval, až když sem si přečet na internetu ňáký diskuse těch 

dospělejch, takový ty zpovědi kde řešili, kde měli popis toho života, ten životopis svuj a řešili, 

jak to měli v pubertě a takhle, to mi bylo bližší než v tý knížce, tu knížku sem spíš studoval tak, 

že sem o tom chtěl něco vědět a jakoby klidně bych se stejnym nadšenim studoval i jiný 

poruchy, který by se mě vůbec netýkaly. Tam šlo vo to, vůbec získat nějaký informace, ale 

kdyžto sem si čet ty diskuse, tak to bylo, tam sem měl větší tendenci se v tom vidět. V těch 

příbězích. 

H6 No, zase sem měl různý rozporuplný pocity, ono to hlavně trvalo dlouho, než sem se 

odhodlal 

H7 ta pani Thorová byla nemocná, tak se to eště vodsouvalo, tak sem čekal rok. Asi eště dýl. 

Tak sem měl dost času se připravit 

H8 To bylo takový, když sem tam šel, tak to byla taková směs, byl sem zvědavej. Než že bych 

se vyloženě něčeho obával 

H9 sem byl zvědavej, když sem tam šel, vůbec sem to necejtil, jako že bych se bál, nebo měl z 

toho nepříjemný pocity. Jediný co mi bylo trochu nepříjemný, jestli pak na konec si nebudou 

jistý, že budu nějakej hraniční případ a nebudou do toho chtít zatáhnout ty rodiče, to by se mi 

moc nelíbilo 

H10 tak pak mi teda řekla že jo, ta Thorová, tak spíš sem cejtil jako úlevu z toho, že můžu 

čerpat ňáký ty služby, už sem tam chodil třeba na ty sezení, že v tom můžu pokračovat, určitě to 

bylo pozitivní a že už nemusim zatahovat ty rodiče do toho 

H11 No hlavně sem se chtěl dozvědět vůbec něco vo sobě, nejen vo tý diagnóze, ale i vo těch 

věcech přidruženejch k tomu. Jak působim, jestli to fakt berou, že sem sociofobik, chtěl sem 

nějakou zpětnou vazbu a spíš sem potom chtěl, aby to bylo, aby mi to potvrdili, právě z toho 

důvodu, abych moh jako pokračovat v ňáký tý spolupráci s nima. A spíš sem, nejhorší by asi 

byla ta varianta, kdy by se to prodlužovalo dál a teď si zvali další ty svědky, buďto rodiče nebo 

ňáký příbuzný nebo ze školy ňáký takovýhle. Takže sem byl rád, že to bylo rychlý relativně. A 

spíš sem si přál, aby to potvrdili než ne. 
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H12 Nechtěl sem jednak zatahovat ty rodiče do toho, pak sem nechtěl chodit na ňáký ty 

somatický vyšetření třeba na hlavu nebo tohle. To by mi bylo asi nepříjemný, ale další 

konzultace, kdybych tam přišel třeba na další, to by mi nevadilo. To zas takhle ne. Ale asi sem 

byl rád. Že to už je 

H13 Vlastně když sem si povídal tam s ní, tak mi to přišlo, že to hrozně rychle uteklo, že to 

nebyly ani ty tři hodiny, že sme si ani nic moc vlastně neřekli 

H14 já sem tam vlastně přišel a oni mě nechali čtvrt hodiny čekat, myslel sem, že to je jako 

schválně, sem byl takovej paranoidní jako v tomdle, že jakoby mi testujou, jestli to ve mně 

nevyvolá ňáký takový ty neklidný reakce a že to pak použijou jako argument pro tohle. A 

zrovna když sem dneska si čet ten leták, co má Apla na tý stránce vo tý diagnostice, tak sem se 

dozvěděl, že ten důvod je přesně vopačnej, že to je kvůli tomu, aby se ty lidi uklidnili, že to je 

kvůli těm dětem, že tam měli ty hračky a todle. Ale měl sem dobrou intuici v tom, že sem 

vycítil, že to je záměr, že to neni, že by tě tam nechali čtvrt hodiny čekat, když jsme byli 

domluvený na jednu, protože já sem to bral, že sem si zaplatil ňáký ty hodiny a chci si vo tom 

co nejvíc popovídat, tak vona půl hodina pryč a voni se furt věnujou někomu jinýmu, tak sem 

byl trochu neklidnej z tohohle, řikal sem si, přece nejsou takový bordeláři, když to plánujou 

dlouho dopředu, aby prostě tu jednu hodinu nedodrželi, tak sem si řikal, že to asi bude ňákej 

záměr, ale ještě jinej než sem v tu chvíli myslel. 

H15 když vyloupneš tu diagnózu a popisuješ jenom to chování, tak máš pocit, že jen někdo 

popisuje tvoje špatný vlastnosti, je to něco takovýho jinýho, člověk, že to nikdo nemá rád, když 

si k tobě někdo sedne a teď ti začne vykládat, ty seš takovejdle, takovejdle, takovejdle, tak je to 

nepříjemný, ale když se to pojí s timdle tim, tak to člověk líp přijme, i ty špatný projevy chování 

H16 Takže myslíš, že nezpozorovali nějakou změnu na tobě třeba s tou diagnostikou? - No to 

trošku možná ne 

H17 Ale taky sem se trošku změnil, spíš jenom dočasně, pak když sem měl tu diagnózu, protože 

to že jako člověk se trochu dočasně přestane kontrolovat, víc se uvolní v tu chvíli si řekne, že už 

to nemá cenu se kontrolovat, tak sem trochu, jako spíš v práci, že sem trochu hůř fungoval pár 

tejdnů po tom, třeba sem zapomněl i někde klíče, což se mi nikdy nestalo předtim, sem byl 

takovej roztěkanej, takovej 

H18 pak sem si to uvědomil, že se s tim trochu musim srovnat, ono by to bylo horší, že bych 

měl větší problémy, doma tolik ne, protože jak sem si držel ten vodstup a držim furt, tak tam to 

tak bych řek, nezpozorovali tu změnu 
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H19 A hlavně se tomu člověk zasměje, když vidí, jak, že u sebe si to člověk nevšimne, ale když 

to vidí u druhýho, jak se chová třeba podobně jako ty, tak to působí legračně jakoby, to si 

řekneš, jo, ten je fakt zvláštní, to je takový že se na to člověk umí trochu povznést 

 

I – pochyby o správnosti diagnózy 

I1 No určitě, určitě mě to napadlo samotnýho, vždycky sem byl takovej samotář, takže timhle, 

ale neměl sem o tom ponětí, co to znamená, co je to to spektrum, měl sem jen takový to laický 

povědomí, že to je tam ta mentální retardace 

I2 A když jsi jako začal zjišťovat nějaký informace o Aspergerově syndromu, jakej jsi měl u toho 

pocit, jaký to bylo? - No, tak já sem to bral spíš jako takový studium, že sem byl v roli takový 

třetí osoby. Že sem to hned nevztahoval sám k sobě, nejdřív sem si chtěl vo tom něco přečíst, 

tak jako bych vo tom psal nějakej referát nebo něco takovýho. Samozřejmě když sem našel 

něco, co by se ke mně vztahovalo, tak sem měl nějakou radost nebo měl sem z toho nějakej 

zvláštní pocit, pak sem zase našel něco, co se vůbec nevztahovalo, takže když sem to pak 

přemejšlel, jestli to na mě sedí nebo ne, tak sem byl takovej rozpolcenej z toho, že sem úplně 

nevěděl, řikal sem si jestli jo, nebo ne, ale studovalo se mi to celkem dobře, to jako baví mi číst 

a sebevzdělávat se, takže s tim sem problém neměl, že to bylo docela příjemný. Spíš jako bylo 

horší, když sem to pak měl vztáhnout sám k sobě, a zjistit, do jaký míry to sedí nebo ne. To bylo 

takový jako, sem byl nerozhodnej, jak sem řikal. 

I3 taky eště sem měl zrakovej hendikep, to mam do teď, vrozenej, takže na mě spíš bylo vidět 

todle jakoby, ten hendikep zrakovej a takový ty věci, co právě souvisej s tim aspergerem, taková 

ta úzkostnost, nejistota a takový ty, ten vodstup od těch ostatních, se v tý době dalo dobře 

vztáhnout i na tohle. Že to mohlo bejt psychologickej důsledek toho fyzickýho hendikepu 

jakoby, proto taky sem ani nikdy nepřišel do styku s těmadle vodborníkama, protože pokud 

někdo pozoroval ňáký odchylky v mym chování, tak se to dalo právě docela dobře vysvětlit 

timle. 

I4 když sem to slyšel poprvý a viděl sem tam ten vobrázek, takovou tu dětskou kresbu, tak mi to 

přišlo zvláštní, vůbec mi to nepřišlo tak, že by se mi to týkalo, pak když sem to pročítal, tak taky 

úplně ne. Jako jak sem řikal, měl sem z toho takový smíšený pocity 

I5 Ale zase poprvý sem získal tu informaci vo tom tim, že pod to spektrum zahrnuje i ty lidi, co 

nemaj ten mentální deficit, to sem do tý doby nevěděl 
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I6 sem byl zvědavej, když sem tam šel, vůbec sem to necejtil, jako že bych se bál, nebo měl z 

toho nepříjemný pocity. Jediný co mi bylo trochu nepříjemný, jestli pak na konec si nebudou 

jistý, že budu nějakej hraniční případ a nebudou do toho chtít zatáhnout ty rodiče, to by se mi 

moc nelíbilo 

I6 a zase měl sem takový ty pochybnosti, jestli vopravdu mají pravdu, jestli prostě, já nevim, 

jestli by to nemohla být jen nějaká osobnostní zvláštnost nebo něco takovýho, nebo měl sem 

pocit, to mam i teď, že tam patřim, do tý, do toho spektra, ale nevěděl sem úplně přesně, kde je 

ten bod, jestli to je jen taková ta osobnostní zvláštnost, nebo to je ta mírná forma, ta 

vysokofunkční, to sem nevěděl, tak sem si furt řikal, jestli jako tu diagnózu nedávaj jako 

každýmu v tý Aple, aby dostali ty dotace, aby mohli, jakože tam je tady ten aspekt. Vony jsou 

na to různý názory, co se týče Aply, jinak to třeba diagnostikujou praktický lékaři, že ty se třeba 

přikláněj k těm poruchám osobnosti, nebo třeba že je někdo schizoidní, obsedantně-kompulzivní 

a todle to. Takže sem věděl, že tam je ta nejednota, v tom že prostě Apla na to má ňáký svoje 

měřítko, a že to nemusí být úplně, že mi to mohli dít taky trošku ze soucitu, abych moh ty 

služby čerpat, ale zase převažuje ve mně, a i tenkrát, takovej, taková ta osobnost tý Thorový, 

sem si řikal, že to je vopravdu profesionálka, tak ňák sem to cejtil. Že prostě sem byl rád, že 

sem šel, že sem byl u ní, protože sem ji tak vnímal, jakože vona je ta autorita, takže vo tom ani 

nepochybuju moc jakoby. Trochu pochybnosti třeba mam, jako že se mohli trošku posunout v 

tom někde v tom na tý funkčnosti tam nebo tam, ale v podstatě s tim souhlasim jakoby a je to 

díky tý Thorový že jo, tu vnímám jako odbornici, kdyby to byl někdo jinej, tak bych asi měl ty 

pochybnosti větší. 

 

J – v čem u sebe pozoruje symptomy Aspergerova syndromu 

J1 No asi, no u těch takovej, jako sem já, ty co maj ňákou mírnou formu, tak u těch to je spíš o 

těch osobnostních zvláštnostech že jo, vlastně kdo o tom nic neví, tak ho to ani nenapadne, že na 

to dát diagnózu. 

J2 už před tim sem měl takovej vztahovej problém v práci, že sem se tam jako zamilovat do 

jedný kolegyně a bylo to takový jednostranný hodně, takový aspergerovský klasický, takže pak 

sem z toho měl takový psychický problémy, takový ty deprese a todle, to je takový nepříjemný, 

a už sem moc nevěděl, s tim moc jak to řešit, že se to tak jako točilo v kruhu, vono to trvalo tak 

dva roky, takový ty různý pokusy vo sblížení a pak zase nic a takhle, tak sem se chtěl s někym 

poradit 
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J3 takový ty nepružný reakce, co sem měl, nebo třeba i to chování takový to, třeba ta 

samomluva nebo že sem si chodil takhle po tom bytě, když sem byl starší, jo, tak prostě sem si 

to dal do kontextu s tou poruchou jakoby a i s těma životopisama ostatních lidí, vlastně že v tom 

nejsem sám, že vostatní to prožili taky a často daleko v horší formě  

J4 já mam třeba problémy s rozvedením rozhovoru, že se mi špatně improvizuje a vymejšlí 

nějaký témata, ale když se můžu bavit na nějaký téma dopředu, strukturovaně, tak to je 

jednodušší, ale když se mam bavit jen tak nezávazně, tak je to náročnější, je to jednodušší, když 

člověk je, když si dá třeba ňákej alkohol, napije se piva, tak to je zase snazší, ale takhle ta 

nepružnost tý komunikace a že člověk i ňáký ty emoční stavy, když je silná emoce, že se s tim 

člověk delší dobu srovnává, než si to prožije a takhle, nebo se tomu dlouho vyhejbá, ňáký 

emoci, no pak tam jsou ňáký ty kontrolovací věci, ty z toho OCD, že se člověk bojí, že někde 

něco ztratí a takhle, takže ta úzkostnost větší co v tom je, nebo ňáký ty speciální fobie, jako 

třeba ten vztah k těm lékařům chodit, normální vyšetření, že nevim, co se tam bude dít, co mi 

budou dělat, nemam rád ty nemocnice a tydle ty prostředí a špatně se mi mluví s cizíma lidma, 

když třeba mam zahájit rozhovor v ňáký partě v hodpodě, někdo mě někde pozve a teď nevim, 

jak se s nima mam bavit a takhle. To je prostě ta sociální oblast, ta komunikace 

J5 A někdy i to plánování, já nejsem takovej ten plánovací typ, takže to je člověk takovej 

chaotickej, přeskakuje, pátý přes devátý. 

J6 Cejtíš se součástí skupiny lidí s Aspergerovým syndromem? - No jak kterejch. No sou takový, 

co sou relativně v pohodě, tak ty jo jakoby, ale zas jako když sem jezdil na ty letní tábory teď, 

tak tam mi ty lidi nevadili, tam sou všichni takovýdle, i tam, co byli takový hodně problémoví, 

tak to sem se snažil je nějak chápat nebo je pozorovat nebo si s nima vobčas popovídat, tam mi 

to nevadilo, ale takhle tady ve městě mezi těma běžnejma lidma, když se někdo chová hodně 

mimo, tak to bych se vod něj distancoval trošku. 

J7 No jak který, voni byli hodně vodlišný, ty co tam chodili, a různě adaptovaný. My sme měli 

společně akorát jenom to, že měli asi nadprůměrnou inteligenci, ale jinak ty problémy v chování 

byly, bych řek, úplně jinýho typu, jinak osobnostně strukturovaný ty lidi, že tam byli i ty 

extroverti, ty kontaktní, takový ty mlčenliví, co nic neřekli nebo takhle, pak tam byl kluk, co 

měl tiky, trpěl samomluvou, smál se nevhodně, a pak tam byl kluk nebo holka úplně normální 

na první pohled, co vypadali třeba jako já nebo eště o něco, v uvozovkách, víc normálně. takže 

tam byla velká odlišnost v tom a některý lidi bych ani nepoznal na první pohled, i když teď už 

mam jako že maj tenhle problém, když s tim mam už nějakou zkušenost. Takže dost těch lidí 

sem tam viděl 
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J8 ona (matka) je trošku v něčem autistická, jako fenotyp takovej, že má ty drobný rysy, ne teda 

diagnózu, to určitě ne, ale je taková, že si neumí nic zařídit, třeba vyjednávat na úřadech, třeba 

volá do telefonu, teď jí někdo, když má něco zařídit, někdo jí třeba řekne něco jinak, vona je 

úplně zmatená a vůbec už neví, co mu na to má odpovědět a zapomene, co má říct nebo takhle, 

že je taková komunikačně nepružná, taková zranitelná a hlavně je taková úzkostlivá 

J9 ale asi ty, co maj toho aspergra, tak se s nima dá aspoň vo něčem mluvit, že tam je ňáký 

společný téma, ne dycky s každym, v tý skupině taky byli lidi, s kterejma bych se jako obtížně 

bavil, který mi ani nebyli sympatický nebo takhle, ale u těhle lidí, co maj tuhle poruchu, je tam 

aspoň něco společnýho, vždycky tam je, dopředu člověk ví, že má ňákej jakoby základ 

společnej, ale na druhou stranu ví, že sou to takový individualisti, že z nich stejně žádný 

kamarádi moc bejt nemůžou, protože voni sou samorostlý no a zas je to třeba výhoda v tom, že 

sou upřímný, že jako když ti něco řeknou, tak to asi myslej vážně, že to člověka nemate 

 

K – reakce okolí na určení diagnózy 

K1 Říkáš lidem, že máš Aspergerův syndrom? - No, moc ne, jako spíš jenom ty, v podstatě ty co 

to maj taky, ty co znám z Aply, tak nebo takhle 

K2 A nebo třeba v práci sou takový lidi, co maj takovýdle podobný rysy chování, tak že si třeba 

takhle u jídla spolu, ale nikdy sme se takhle přímo vo tom nebavili, sem vopatrnej 

K3 tohleto sdělovat těm lidem co jako, bylo by zase složitý jim to vysvětlit a eště hůř by se mi 

to vysvětlovalo třeba rodičům. Když s nima bydlim, je to takový blbý jakoby, tak spíš takhle. 

K4 Jako je složitý vysvětlit, co to vlastně všechno znamená. - Nono a že vlastně člověk by to pak 

neměl pod kontrolou, musel by pak čelit tý palbě otázek a neměl by možnost nijak uniknout, 

když tam s nima bydlim jakoby, tak si radši držim vodstup takovejdle, mi to přijde lepší a 

schovávám se za to, že sem jenom zvláštní osobnost, což je asi v podstatě totéž do značný míry. 

K5 Pokud je to někdo, kdo to zažil taky, nebo je tim taky trochu jako postiženej, tak to naopak 

může pomoct, protože to je ňáký společný téma, ňáký zážitky, příběhy, jak sem řikal vo tý 

komunitě těch aspergerů, že to může pomoct, vyměnit si ty zkušenosti navzájem, takže v tomhle 

smyslu je to jako pozitivní jakoby, ale u těch lidí vostatních, normálních takzvaně, tak tam si 

člověk dává pozor, jednak je to složitý na vysvětlování a jednak by je to třeba ani nemuselo 

zajímat, jo je to takový, tak tam sem vopatrnej v tomhle. 
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K6 Chtěla jsem se zeptat, jako pochopila jsem, že s rodičema se moc o tom, že neprezentuješ to, 

co jsi o sobě zjistil? - No to já si držim vodstup. Bydlim u nich, ale zase nejsem tam tak často, 

chodim do práce, někde se potuluju po Praze, vobčas přespim u Lenky, takže sem tam tak jako 

vobčas nějak a jako snažim se bejt trošku, rozhodně si držim vodstup, nikdy sem se nesvěřoval 

nebo todle v tomdle směru, protože třeba otec je trochu jinej než já, to je takovej extrovert 

komunikativní, společenskej, takže zase bych měl problém vysvětlovat, možná by ani 

nepochopil a matka je zas hrozně úzkostná 

K7 Takže myslíš, že nezpozorovali nějakou změnu na tobě třeba s tou diagnostikou? - No to 

trošku možná ne 

K8 pak sem si to uvědomil, že se s tim trochu musim srovnat, ono by to bylo horší, že bych měl 

větší problémy, doma tolik ne, protože jak sem si držel ten vodstup a držim furt, tak tam to tak 

bych řek, nezpozorovali tu změnu 

K9 Myslíš, že třeba mít tu diagnózu, že to může něco usnadnit? Třeba komunikaci s jinejma 

lidma nebo… - No, možná spíš těm dětem, těm mladším, že maj ty speciální, třeba ve škole, že 

maj ty speciální vzdělávací programy, můžou mít poradce pro studium nebo takhle, u toho 

dospěláka úplně ne 

K10 pokud by neviděli jakože ten člověk má vopravdu problémy nějaký větší, tak by řekli, že je 

hypochondr, nebo že je prostě ňákej charakterově pokaženej ten člověk, že spousta lidí by u 

těch dospěláků, by pro to neměla jako pochopení  

K11 když uviděj nějakýho dospěláka, pokud teda nemá ňájek problém, že by vzbuzoval soucit, 

tak řeknou,von je hypochondr, von je ňákej charakterově pokaženej, jenom si na to hraje, je 

simulant 

K12 sem se setkal se situacema, co by nebyly příjemný, kde by mi to jakoby usnadnilo, 

kdybych jim trošku vo tom něco řek, ale třeba u těch doktorů, kdybych to řek u těch normálních 

doktorů, tak je dost možný, že bych vo tom věděl víc než voni, to by mi přišlo trapný, takový že 

jo.  

K13 je pár situací, kde by to třeba člověku mohlo pomoct, třeba při studiu nebo při u těch lékařů 

nebo takhle. A pak sou situace, kde to je přesně kontraproduktivní, třeba když jednáš s 

obchodníkama, s právníkama, tam naopak se snažim, když už na to, nedej bože, dojde, bejt 

strašně vostražitej, vopatrnej, nic na sobě nedat znát, bejt, všechno si jako připravit dopředu, aby 

mi ničim nemohli překvapit a co nejmíň jim vo sobě sdělovat, protože to sou zase naopak lidi, 

co tě můžou zneužít jakoby. Tý naivity nebo toho, že člověk neni tak pružnej.  
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L – profesionální diagnostika 

L1 Zeptala bych se, jak ses dostal ke specialistovi, kerej ti diagnostikovat ten Aspergerův 

syndrom? - To už tak asi dva roky už, možná eště dýl, spíš tři, tři roky. No jako psal sem mail 

do Aply ňáký pani a ta mě pak překontaktovala přímo na Lucku Bělohlávkovou, kerá to dělá. 

L2 ta pani Thorová byla nemocná, tak se to eště vodsouvalo, tak sem čekal rok. Asi eště dýl. 

Tak sem měl dost času se připravit 

L3 Nechtěl sem jednak zatahovat ty rodiče do toho, pak sem nechtěl chodit na ňáký ty 

somatický vyšetření třeba na hlavu nebo tohle. To by mi bylo asi nepříjemný, ale další 

konzultace, kdybych tam přišel třeba na další, to by mi nevadilo. To zas takhle ne. Ale asi sem 

byl rád. Že to už je  

L4 Vlastně když sem si povídal tam s ní, tak mi to přišlo, že to hrozně rychle uteklo, že to 

nebyly ani ty tři hodiny, že sme si ani nic moc vlastně neřekli  

 

M – Apla 

M1 No tak vono člověk jako neví, jak by vyšel, protože voni, von je každej aspík je takovej 

jakoby individualista a těžko se takhle začleňuje do nějakýho kolektivu, ale já sem třeba chodil 

na ty skupinky do Aply a tam to bylo takový různorodý, pár lidí tam chodilo, každej trochu 

jinej, ale jako tak, tak sem chodil eště druhej rok, tam nás chodilo víc, to bylo takový lepší, že 

sme se tam vídali jednou za čtrnáct dní, ale vlastně žádná akce jako nebyla mimo to. 

M2 Akorát pak sem jezdil, jaks mě viděla v létě, na tydle ty, tak tam sem byl dvakrát už. 

M3 Zeptala bych se, jak ses dostal ke specialistovi, kerej ti diagnostikovat ten Aspergerův 

syndrom? - To už tak asi dva roky už, možná eště dýl, spíš tři, tři roky. No jako psal sem mail 

do Aply ňáký pani a ta mě pak překontaktovala přímo na Lucku Bělohlávkovou, kerá to dělá. 

M4 Jo, pamatuju, když sem pak přišel do tý Aply, tak sem nešel přímo jakoby na diagnostiku, 

ale chodil sem k Lucce Běholávkový a vona když mě viděla, tak sme si tak chvíli povídali, 

protože ona mi vlastně nabídla, jestli se s ní chci setkat a ňák si o tom popovídat, protože já sem 

si spíš potřeboval vo tom takhle popovídat, tak sme si asi hodinu povídali a tam řikala, jakože 

jestli nechci normálně chodit, docházet, tak sem řek že jako jo, tak sme měli asi dvaccet sezení, 
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více méně to vyplnilo ten čas, než se čekalo na ten termín, tak sem měl dost času vo tom s ní 

mluvit, tak sme probírali i právě tydle ty právě na začátku, aby se to vůbec rozběhlo, ta 

komunikace, tak sme probírali tydle ty věci z minulosti 

M5 Chodil sem dva roky na ty skupiny a teď už sem nechodil, no možná sem měl, trochu toho 

lituju, že tam je ten kontakt s těma lidma, že člověk pozná i ňáký jiný 

M6 Chtěl bys udržovat kontakty s dalšíma dospělejma lidma s aspergerem? - No asi jo jako, 

vidět je takhle vobčas by bylo dobrý. 

M7 Jaký to bylo poprvý být v kontaktu s někým dalším, jako face to face? - To bylo zajímavý 

docela, to sem cejtil větší napětí, než když sem šel do tý Aply poprvý na tu diagnostiku nebo za 

tou Luckou Bělohlávkovou. Protože to sem si fakt neuměl představit, jak to zrovna bude, jak 

budou vypadat, co to je za živočišnej druh, sem si řikal, jestli budou mít ňáký jiný vlasy nebo 

takhle a zrovna to si pamatuju, to si vybavim docela dobře, protože to sem tam zrovna potkal 

takovýho atypickýho kluka, který měří asi dva deset a vypadá opravdu jako takovej hromotluk, 

ten byl takovej dost zvláštní, takovej jako máchal rukama, měl takovou živelnou komunikaci, 

tak to sem byl dost zvědavej, takovej, že sem si ani neuměl moc představit, jak budou vypadat, 

to sem, když sem šel poprvý na tu skupinu, to byl zvláštní pocit hodně. 

 

N – v čem byla diagnostika potřebná 

N1 zajímalo mě, třeba ňákej muj pohled na to, jak já sem se cejtil a jak mě vidí ten druhej. 

Protože já sem to vnímal tak, jakože konečně mi někdo řekne, co si vo mě myslí. Protože to 

mam velkej problém jako tohle rozpoznat u druhejch a zeptat se jich na to, nebo nějak to vycítit, 

tak sem si řikal, aspoň se dozvim něco o sobě, jak vlastně působim na ty druhý 

N2 tak pak mi teda řekla že jo, ta Thorová, tak spíš sem cejtil jako úlevu z toho, že můžu čerpat 

ňáký ty služby, už sem tam chodil třeba na ty sezení, že v tom můžu pokračovat, určitě to bylo 

pozitivní a že už nemusim zatahovat ty rodiče do toho 

N3 No hlavně sem se chtěl dozvědět vůbec něco vo sobě, nejen vo tý diagnóze, ale i vo těch 

věcech přidruženejch k tomu. Jak působim, jestli to fakt berou, že sem sociofobik, chtěl sem 

nějakou zpětnou vazbu a spíš sem potom chtěl, aby to bylo, aby mi to potvrdili, právě z toho 

důvodu, abych moh jako pokračovat v ňáký tý spolupráci s nima. A spíš sem, nejhorší by asi 

byla ta varianta, kdy by se to prodlužovalo dál a teď si zvali další ty svědky, buďto rodiče nebo 
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ňáký příbuzný nebo ze školy ňáký takovýhle. Takže sem byl rád, že to bylo rychlý relativně. A 

spíš sem si přál, aby to potvrdili než ne. 

N4 No určitě, to mi hodně chybělo, že sem potřeboval ňákou zpětnou vazbu a zároveň 

objektivní. Že to nebude takový, že ten člověk ti řekne třeba jen to, co tě potěší, nebo jenom ze 

svýho úhlu pohledu, že to veme komplexně a udělá takovej profil člověka, to mi taky pomohlo, 

to sem chtěl slyšet. 

 

O – pocity odlišnosti 

O1 měl sem hodně pocit takovej ten, že vlastně sem úplně jinej než všichni ostatní, jako že 

takovej endemit, že se člověk probíjí úplně sám a nemá nikoho, kdo by tě pochopil a ve 

skutečnosti ty lidi sou, jakoby existujou, ale skrývaj se za takovou tou fasádou, kterou člověk 

neprohlídne, dokuď na to nemá trošku náhled, jakoby něco si vo tom nepřečte, ty lidi se jakoby 

míjej, i když si sou podobný a neuvědomujou si to vůbec. Takže pak má člověk pocit, že je v 

tom úplně sám a neví, co má jako hledat jako sám vo sobě. Takovej chaos a zmatenost spíš 

člověk cítí. 

O2 Jaký to bylo poprvý být v kontaktu s někým dalším, jako face to face? - To bylo zajímavý 

docela, to sem cejtil větší napětí, než když sem šel do tý Aply poprvý na tu diagnostiku nebo za 

tou Luckou Bělohlávkovou. Protože to sem si fakt neuměl představit, jak to zrovna bude, jak 

budou vypadat, co to je za živočišnej druh, sem si řikal, jestli budou mít ňáký jiný vlasy nebo 

takhle a zrovna to si pamatuju, to si vybavim docela dobře, protože to sem tam zrovna potkal 

takovýho atypickýho kluka, který měří asi dva deset a vypadá opravdu jako takovej hromotluk, 

ten byl takovej dost zvláštní, takovej jako máchal rukama, měl takovou živelnou komunikaci, 

tak to sem byl dost zvědavej, takovej, že sem si ani neuměl moc představit, jak budou vypadat, 

to sem, když sem šel poprvý na tu skupinu, to byl zvláštní pocit hodně. 

 

P – co se po diagnostice změnilo 

P1 Jako potom, změnil se ti náhled na minulost, na tu pubertu, na to, jak ses choval, jak ses cítil, 

tak jestli se skrze tu optiku že ano, mám Aspergerův syndrom, mám to potvrzený, jestli se nějak 

změnilo tvoje vnímání sebe? - No část věcí sem líp chápal, to určitě jo. A taky to člověku 

pomůže, že se míň obviňuje, že snáz sebe přijme, protože když si vemeš tu diagnózu a nejdřív si 
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to jakoby vyslovíš a pak popisuješ to chování, tak to člověk vnímá tak jako víc neutrálně, že to 

je něco, co se s tebou táhne, že to je vrozen 

P2 Vysvětlily se mi, částečně, ňáký ty problémy vztahový, kamarádský, ty zájmy, co sem měl a 

tak i třebas se školou, já sem sice dodělal vejšku, jenom balakáře ale, že sem nedopsal 

diplomku, protože sem měl právě ty problémy, co s tim aspergrem souvisej, jakoby shánět ty 

konzultace v terénu, víš, jako když se dělá ta práce, že člověk potřebuje, že si to nenapíše sám, 

ale že musí jako někoho vyzpovídat, dělat třeba nějaký rozhovory vo něčem 

P3 trochu se mi to složilo dohromady, je to spíš vo tom, jakoby že člověk je schopen si to 

vybavovat líp, a nebojí se vo tom přemejšlet, protože dřív sem měl pocit, sem si to ani moc 

nevybavoval, že sem to ňák neřešil, moc sem nevěděl jak. Jak k tomu zaujmout nějaký 

stanovisko nebo takhle. Když člověk takhle když už zná tu diagnózu, tak je schopnej to líp, že 

se tolik nebojí mluvit vo sobě, nebo hledat vodpovědi na to, jakej člověk vlastně je, jako 

projevit nějakou osobnost 

P4 Takže teď mi to pomáhá k tomu, že sem schopnej víc si věci vybavovat a nebát se vo tom 

přemejšlet nebo se vo tom bavit jakoby. Že spíš jako, tak jako větší votevřenost vůči sám sobě, 

tak bych to řek. Než jako že bych chápal všechno, to člověk stejně nikdy nepochopí, pamatuje si 

jen ňáký útržky a tak  

P5 hlavně že to člověka tak navede na nějakou cestu, že třeba si přečte příběhy vostatních lidí a 

v tom se trošku pozná, že člověk nevěděl, co má hledat, ke komu se má vztahovat 

P6 kde hledat, jako čí příběhy číst, ke komu se vztahovat, ke komu se porovnávat, protože já 

když nemam to porovnání, tak jakoby hůř sám sebe zařadim. Protože když by mi někdo řek, 

jakej sem v týdle a týdle oblasti, tak bych vo tom moh těžko vyprávět. Ale když mi ukáže 

tohodle člověka, tohodle, tohodle, a pak ti ten člověk řekne, kerej si myslíš, že ti je nejblíž, tak 

je to nejjednodušší a tady vlastně člověk má tu předlohu, když vidí jaký jsou ty typický příklady 

chování 

P7 Ale taky sem se trošku změnil, spíš jenom dočasně, pak když sem měl tu diagnózu, protože 

to že jako člověk se trochu dočasně přestane kontrolovat, víc se uvolní v tu chvíli si řekne, že už 

to nemá cenu se kontrolovat, tak sem trochu, jako spíš v práci, že sem trochu hůř fungoval pár 

tejdnů po tom, třeba sem zapomněl i někde klíče, což se mi nikdy nestalo předtim, sem byl 

takovej roztěkanej, takovej 
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P8 pak sem si to uvědomil, že se s tim trochu musim srovnat, ono by to bylo horší, že bych měl 

větší problémy, doma tolik ne, protože jak sem si držel ten vodstup a držim furt, tak tam to tak 

bych řek, nezpozorovali tu změnu 

P9 Třeba takový vzdělávání přes ty, teda vzdělávání, to je blbý slovo, ale to pozorování emocí, 

to jsi dělal vždycky, nebo se to třeba ten zájem začal zvyšovat, až když si začal zjišťovat o tom 

Aspergerově syndromu? - No určitě dřív moc ne, to se mnou, hodně jakoby do sebe zahleděnej, 

egocentrickej dost, takže mi to moc nezajímalo takhle, taky sem si hrál s vostatníma, ale bylo to 

takový, jak sem si hrál vedle nich, nebo sem za nima běhal, nebo sem dělal takový ty, třeba se 

hrál fotbal, ale to neni moc vo spolupráci, jako komunikační, tak takovýdle ty jednodušší 

možnosti, jak spolupracovat, ale moc sem do těhle věcí nepronikal dřív právě, až teď jako 

v dospělosti. - Až s tim, jak jsi se začal víc o to zajímat, o ten, o tu diagnózu? - Určitě no. 

P10 člověk jako líp rozumí sám sobě, nebojí se víc vo tom přemejšlet a všímá si víc těch lidí 

takhle jakoby, to jo, no pak sem si, sem poznal tu Lenku, díky tomu, že sme byli na tý na tom 

táboře letnim, takže to, že mam ten vztah, to je docela velká změna, proti tý minulosti, takže 

člověk se s tim taky nějak sžívá a to je tak úplně jiný než předtím 

P11 člověk sám sebe víc pozná, spíš je to tak zrcadlo dovnitř. A navenek se to pozná, že člověk 

je možná vo něco klidnější a vodevřenější v ňákejch situacích. Ale takový ty hendikepy ty sou 

furt, to je dáno, vrozený a pokud to někdo chce překonat, musí mít hodně ty zkušenosti a to 

nejde hned. Takže to trvá dlouho. 

P12 Změnil se tvůj pohled na ty hendikepy? - No to jo, to určitě jo. 

 

Q – tendence vidět projevy Aspergerova syndromu u druhých lidí 

Q1 A nebo třeba v práci sou takový lidi, co maj takovýdle podobný rysy chování, tak že si třeba 

takhle u jídla spolu, ale nikdy sme se takhle přímo vo tom nebavili, sem vopatrnej 

Q2 ona (matka) je trošku v něčem autistická, jako fenotyp takovej, že má ty drobný rysy, ne 

teda diagnózu, to určitě ne, ale je taková, že si neumí nic zařídit, třeba vyjednávat na úřadech, 

třeba volá do telefonu, teď jí někdo, když má něco zařídit, někdo jí třeba řekne něco jinak, vona 

je úplně zmatená a vůbec už neví, co mu na to má odpovědět a zapomene, co má říct nebo 

takhle, že je taková komunikačně nepružná, taková zranitelná a hlavně je taková úzkostlivá 
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Q3 práci se sem tam bavim s lidma, co jsou na tom spektru, ale sou třeba vo kousek líp 

adaptovaný než já, tak by třeba tu diagnózu nedostali 

Q4 Máš třeba tendence u jinejch lidí hledat ty rysy aspergera? -  No, to vobčas jo no, to je 

takovej trochu vyhraněnej zájem. Vůbec i ty poruchy, že si vo tom rád čtu, vobčas se vo tom 

bavíme i s Lenkou, jak vona má tu bohatou historii, čim si prošla těma zařízeníma 

Q5 mam docela vztah k těmletěm věcem, to vyhledávat, takže vobčas takhle pozoruju lidi a 

řikám si, jestli jo, nebo ne, a vobčas mam tendenci vždycky něco vidět že jo, ale pak si jako 

uvědomim, že nejsem dobrej pozorovatel, že nemam tu intuici a že je to jenom to jedno 

procento a ňáký ty dvě tři těch fenotypovejch, takže to prostě nemůže bejt každej druhej třetí 

člověk, kterej se ti zdá zvláštní. Ale v tý práci třeba tam je těch lidí zase víc, to zas tak tak 

vobčas člověk jako je rád, když takhle vidí někoho, kdo je taky trochu takovejdle 

 

R – sebepoznání 

R1 V tý době to člověk takhle asi nevnímal. V tý době sem nepřemejšlel tak moc vo sobě, jako 

malý dítě tolik a jakoby spíš jako mi to bylo nepříjemný ten hendikep fyzickej, jakoby no, 

protože to bylo hodně vidět, nosil sem eště brejle, to se mi nelíbilo, a bylo to takový, jako že 

tohle mě spíš vyčleňovalo z toho kolektivu 

R2 A zhruba kdy se to překlopilo, že jsi začal uvažovat o těch svejch osobnostních rysech? To 

bylo s tím vztahem v práci, nebo ještě před tím? - No spíš v době na přelomu základky, mezi tim 

prvnim druhym stupněm. Pak už sem začal mít ty svoje samotářský sklony a pak sem si vyvinul 

i nějaký rituály, že sem, třeba tu samomluvu, to užívám doteď, nebo že sem si chodil po bytě 

jenom tak dokolečka, vyprávěl sem si něco pro sebe, tim sem si kompenzoval vlastně ty 

normální kontakty, jako komunikaci. Takže tam byl takovej ten zlom, kdy se víc projevuje ta 

osobnost trošku někde mezi tim prvnim druhym stupněm. Takže tam už sem si to víc 

uvědomoval, že je to nějaká osobnostní zvláštnost, nebo něco takovýdleho 

R3 á sem to hodně potlačoval, všechny tyhle věci, byl sem hodně uzavřenej, hodně pasivní, 

takovej reaktivní, že sem se vždycky jenom přidal k vostatním a takhle, takže sem moc nevěděl, 

jakej sem, byl sem takovej neviditelnej 

R4 já mam třeba problémy s rozvedením rozhovoru, že se mi špatně improvizuje a vymejšlí 

nějaký témata, ale když se můžu bavit na nějaký téma dopředu, strukturovaně, tak to je 

jednodušší, ale když se mam bavit jen tak nezávazně, tak je to náročnější, je to jednodušší, když 
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člověk je, když si dá třeba ňákej alkohol, napije se piva, tak to je zase snazší, ale takhle ta 

nepružnost tý komunikace a že člověk i ňáký ty emoční stavy, když je silná emoce, že se s tim 

člověk delší dobu srovnává, než si to prožije a takhle, nebo se tomu dlouho vyhejbá, ňáký 

emoci, no pak tam jsou ňáký ty kontrolovací věci, ty z toho OCD, že se člověk bojí, že někde 

něco ztratí a takhle, takže ta úzkostnost větší co v tom je, nebo ňáký ty speciální fobie, jako 

třeba ten vztah k těm lékařům chodit, normální vyšetření, že nevim, co se tam bude dít, co mi 

budou dělat, nemam rád ty nemocnice a tydle ty prostředí a špatně se mi mluví s cizíma lidma, 

když třeba mam zahájit rozhovor v ňáký partě v hodpodě, někdo mě někde pozve a teď nevim, 

jak se s nima mam bavit a takhle. To je prostě ta sociální oblast, ta komunikace 

R5 A někdy i to plánování, já nejsem takovej ten plánovací typ, takže to je člověk takovej 

chaotickej, přeskakuje, pátý přes devátý. 

R6 Ale asi to hlavně záleží na mě jako na člověku, že ten vztah se dá navázat s kymkoli, ať je to 

ten nebo ten, že je to spíš na mě jakoby, ve mně je nějaká ta bariéra. 

R7 A hlavně se tomu člověk zasměje, když vidí, jak, že u sebe si to člověk nevšimne, ale když 

to vidí u druhýho, jak se chová třeba podobně jako ty, tak to působí legračně jakoby, to si 

řekneš, jo, ten je fakt zvláštní, to je takový že se na to člověk umí trochu povznést 

R8 Je pro tebe snazší vidět nějaký podivnosti u někoho jinýho než u sebe? - No člověk si toho na 

sobě moc nevšimne, to právě bych musel mít před sebou zrcadlo. Když pozoruješ toho druhýho 

člověka, tak je to takový, hlavně když on se nedívá na tebe, jenom ho pozoruješ, tak je to 

takový, že člověk neni ničim rozptylovanej a může všechnu pozornost soustředit tam, takže je to 

určitě snazší. 

R9 A myslíš, že skrze ty druhý, jako skrz zrcadlo, můžeš líp poznat ňáký ty svoje zvláštnosti? - 

No, člověk si to tak vztahuje k sobě vobčas no. Ale nevidí sám na sebe, to je prostě takový, to je 

stejný, jako když mluvíš a teď nevíš, jak zní tvůj hlas, pak si poprvý sama sebe nahraješ a 

řekneš si, to nejsem já, to má takhle každej. 

R10 to je, jak když máš roztrhaný kalhoty, tak to sou jakoby ty hendikepy, a pak sou ty 

kompenzace, co člověk získává během života, to sou ty záplaty, prostě uděláš záplatu. Vono to 

funguje, protože ti netáhne na nohy, cejtíš, že ty kalhoty fungujou, že sou celistvý, a z dálky to i 

tak i vostatní viděj, že vlastně sou to normální kalhoty, ale když se podiváš zblízka, tak vidíš ty 

záplaty, jako a takhle to ty lidi asi i vnímaj 
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S – stigmatizace 

S1 Použil jsi slovo aspík, jaký používáš termín pro to? Používáš tohle slovo, nebo ještě jiný? - 

No, tak já se o tom takhle moc nebavim, nemam moc s kym, maximálně s Lenkou, to se 

bavíme, to jako jo takhle, ale jinak spíš si vo tom tak čtu nebo kouknu na nějakej film nebo 

takhle, ale že bych, neni moc se s kym vo tom takhle bavit. Jo ale nemam s tim problém, takhle 

když si přečtu něco v knížce, tak to sou termíny, co se takhle používaj, tak jako nevadí mi to, 

taková nálepka jakoby. 

S2 aspík mi to příde jako takový vyjádření společenského, zvláštního společenskýho postavení 

nebo osobnostních rysů, než jako nějaká diagnóza, tak to nevnímám. 

S3 A co ti ještě dává, ten kontakt s nima? Co je na tom příjemnýho? - No, tak jednak je to 

takový, že člověk může ty lidi zkoumat jakoby ty projevy, pak to vztahovat sám k sobě, že v 

tom neni sám a takhle, nebo se zasmát tim zvláštnim humorem, jakej maj, nebo když má 

podobnej vyhraněnej zájem nebo takhle, že se člověk před nima nemusí tolik kontrolovat, že 

sou většinou daleko víc ujetější než já, takže a někdy je to taky nepříjemný, když třeba člověk 

jede, jednou sem jel taky z těch skupin v tramvaji a byl tam jeden kluk, takovej ten co mluvil 

jak počítač, a on mluvil v tý tramvaji, voni ty lidi chvíli zmlknou, to je takovej pocit, vono to tak 

asi neni, ale člověk si to tak představuje a koukaj jenom na vás, tak sem si řikal, jestli k nim 

mam patřit, nebo nemam, sem si řikal, že už sem dost dospělej na to, abych tohle nějak překonal 

nebo takhle, takový, když člověk je takhle, mě to nevadí, když sem třeba venku třeba na ulici 

nebo takhle, když se k takovýdle skupině připojim, když se chovají jako blázni, to mi je jedno, 

ale vadí mi to v těch uzavřenejch prostorech, kde člověk nemá pocit toho úniku, třeba v tramvaji 

nebo takhle, tam je to nepříjemný. 

 

T – důvod k vyhledání odborníka 

T1 už před tim sem měl takovej vztahovej problém v práci, že sem se tam jako zamilovat do 

jedný kolegyně a bylo to takový jednostranný hodně, takový aspergerovský klasický, takže pak 

sem z toho měl takový psychický problémy, takový ty deprese a todle, to je takový nepříjemný, 

a už sem moc nevěděl, s tim moc jak to řešit, že se to tak jako točilo v kruhu, vono to trvalo tak 

dva roky, takový ty různý pokusy vo sblížení a pak zase nic a takhle, tak sem se chtěl s někym 

poradit 

T2 Proč se ti nechtělo? Co tam bylo, že jsi to neudělal hned? - Jednak sem měl pocit, že to ten 

vztahovej problém bych moh ňák řešit, třeba vyřešit jako, dokud sem to jako úplně nevzdával, 
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vono to vždycky tak kolísalo, že to chvíli bylo lepší a pak zase vo dost horší, šlo to spíš jako 

dolu, protože sem věděl, že to stejně budu muset ňák udělat. A druhá věc, že když sem potom 

koukal na ty stránky vaše, tak sem si řikal, viděl sem tam ty děti takový, tak sem z toho byl 

takovej jako, řikal sem si, že je budu zdržovat, nebo že je to takový jako, že je to určený hlavně 

pro ty malý žejo, vo dospělejch tam moc nebylo aspoň v tý době mi to tak přišlo, neměl sem se 

moc koho zeptat, tak sem si řikal, že je budu votravovat, pak taky ty čekací doby mě odrazovaly 

a taky že se za to platí, to sem taky vůbec nevěděl, jako jak to bude kolem tohohle, a pak mi eště 

vodrazovalo to vlastně, jestli bych do toho musel zatahovat rodiče nebo ne, to tak moc nebylo 

vo tomdlectom, jestli, že by tam měli bejt, ale bylo tam něco i takovýho psaného, u těch 

dospělejch bejt nemusej, tak sem doufal, že to tak ňák dopadne, ale jako dlouho sem se 

odhodlával, jednak tim, že sem si nebyl jakoby jistej, jestli nejsem hypochondr, a pak sem se bál 

toho soukromí, že to je přece jenom, když se s tim člověk někomu svěří, tak to je takový 

prolomení nějaký takový tý bariéry. Na to sem nebyl moc zvyklej, takhle se svěřovat. Takže 

musel sem to vstřebat delší dobu a zároveň sem musel jít pořád dolu s tim vztahem. A tydle dvě 

věci dohromady, už sem to nějak nemoh vydržet. Tak sem překonal nějakej strach, prostě sem 

napsal mejlík a pak to šlo celkem rychle. 

 

U – co by bylo jinak, kdyby to věděl dříve 

U1 sem nevěděl, proč s tim mam problém, zpracovat práci, když sem na vejšce problémy neměl 

s ničim, a tak sem to furt tak jako vodkládal, až sem to nakonec nedopsal, tu práci, což mě 

trochu mrzelo, že v tý době, kdybych tohle třeba věděl, tak bych to uměl líp řešit, zrovna tuhle 

věc. 

U2 určitě to hodně připisovali hodně tomu hendikepu, tomu zraku, tak proto sem asi taky byl 

ušetřenej různejch těch vyšetření v ranym věku a kdoví, jak by to bylo dneska, jestli bych tim 

dneska prošel taky, dost možná že i jo, záleží, na jaký učitele bych narazil 

U3 A přál by sis, abys tou diagnostikou prošel už jako mladší? - No tak určitě, to by to dost 

pomohlo no. Ale s tim se teď nedá moc dělat. Ale vlastně voni diagnostikovali už asi před deseti 

lety, takže čistě teoreticky kdybych měl nějaký citový pohnutí už dřív, tak sem se možná mohl k 

tomu dřív dostat, asi by mi to pomohlo na tý vejšce jakoby s tim studiem, jinak asi by v tom už 

takovej rozdíl nebyl jako mezi pětadvacátym a třicátym rokem, tam mi to tolik nepříde, ale 

kdyby to bylo třeba v deseti, v patnácti, tak to by byl určitě velkej rozdíl, protože asi bych jako 

se snažil se víc kontaktovat třeba nebo bych chodil do nějakejch dramatickejch kroužků 

speciálně pro tydle lidi, to by mi dost pomohlo s vyjadřovánim těch emocí a s rozvojem ňáký 



97 

 

hry. Tak vono to v tý době nebyly ani takovýdle služby, ale určitě jim trochu závidim, takovejm 

těm, co jsou vo tu generaci mladší než já, můžou, zjistěj to už dřív jakoby, je to snazší. 

 

V – jaké projevy podle něj souvisí s Aspergerovým syndromem 

V1 Asi dvakrát jsi řikal, že "to je takový aspergerovský, co za chování s tím souvisí, podle tebe? 

- No vono to je u každýho trochu jinak, ale to sou takový ty, co to je, takový ta nepružnost 

celková, nepraktičnost, nepružnost v komunikaci, to špatný vyjadřování těch emocí, navazování 

těch kontaktů 

V2 No jak který, voni byli hodně vodlišný, ty co tam chodili, a různě adaptovaný. My sme měli 

společně akorát jenom to, že měli asi nadprůměrnou inteligenci, ale jinak ty problémy v chování 

byly, bych řek, úplně jinýho typu, jinak osobnostně strukturovaný ty lidi, že tam byli i ty 

extroverti, ty kontaktní, takový ty mlčenliví, co nic neřekli nebo takhle, pak tam byl kluk, co 

měl tiky, trpěl samomluvou, smál se nevhodně, a pak tam byl kluk nebo holka úplně normální 

na první pohled, co vypadali třeba jako já nebo eště o něco, v uvozovkách, víc normálně. takže 

tam byla velká odlišnost v tom a některý lidi bych ani nepoznal na první pohled, i když teď už 

mam jako že maj tenhle problém, když s tim mam už nějakou zkušenost. Takže dost těch lidí 

sem tam viděl 

V3 oni jak sou takový nepružný, že člověk třeba jedou nemá čas, voni chtěj jít třeba ven se 

projít a nepochopěj to, člověk je jednou vodmítne a voni řeknou, tak já už radši nechci nic, je to 

takový, toho se člověk bojí v kontaktu s těmadle lidma, že voni sou takový jako černobílí, že 

chtěj buď všechno, nebo nic. 

V4 je takový zajímavý, že některý ty aspergři sou takoví, že když se uvolněj, tak to působí, 

jakoby byli trochu vopilý, že ta komunikace je podobná, že to je takový, že je trochu chaotická, 

nemá to ty pravidla, skáčou si do řeči, vobčas mluvěj z cesty, mluvěj nahlas, prostě chaoticky 

gestikulujou, sou takový nevyzpytatelný, že to trošku připomíná. Jako vzdáleně. Nedodržujou 

ten oční kontakt, každej si mluví to svoje 
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6 SEZNAM DRUHÝCH KATEGORIÍ 

A – situace před diagnostikou 

B – co diagnostice Aspergerova syndromu předcházelo 

C – diagnostika Aspergerova syndromu 

D – co se dělo po diagnostice Aspergerova syndromu 
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7 DRUHÁ ANALÝZA LENKA 

řeč dotazující se označena kurzívou, v závorkách jsou uvedena čísla stránek, kde se úryvky 
nacházejí v rozhovoru (viz příloha 1) 

A – situace před diagnostikou 

A1 jsem šla na gymnázium, kde jsem byla půl roku, pak jsem šla do Motola na psychiatrii (2) 

A2 pak jsem se pokoušela jako studovat ještě, gympl teda dycky a dycky jsem tam byla teda 

nanejveš tři měsíce a pak jsem zase odešla na psychiatrii (2) 

A3 Já jsem měla diagnózu jako schizofrenie, tu mam jako furt eště, tu mi jako nevzali, ale vono 

taky právě jako nevim, jako vim, že jsem měla nějaký psychotický epizody, nevim, jestli to byla 

přímo schizofrenie, ale v každém případě aby mně nechali ten důchod, aby se v tom nezačali tak 

jako šťourat a třeba by mi ho ještě snížili nebo tak, tak radši mi tam pani doktorka nechala i tu 

schizofrenii eště (3) 

A4 jeden psycholog mi jednou nějak řikal, jestli jako nemam tu hraniční poruchu, ale to bylo 

hrozně dávno, to byla taková módní diagnóza v roce 94 asi nebo 5, kdy to začalo bejt takový. 

Mně to právě tehdy jako eště před schizofrenií (7) 

A5 když mi bylo těch patnáct, přišla jsem na tu psychiatrii, já jsem měla původně teda mentální 

anorexii eště, tu jsem měla teda doopravdy no jako (8) 

A6 kdyby mi jako tehdy věřili, on mi právě nikdo nevěřil, to bylo docela jako problém. Já jsem 

třeba přišla za tím doktorem, a řikala sem mu: pane doktore, tak dneska jsem k večeři snědla 

dva knedlíky, povedlo se mi sníst dva knedlíky, zbytek jsem teda vyhodila, takhle sem to jako 

upřímně řikala, doktora to ale nějak nezajímalo a holky spolupacientky mi nevěřily, že jsem 

něco snědla a prostě mě podezíraly, že jsem to vyhodila, pak jsem si řikala, že jako když mi 

nevěřej, tak to teda musim dělat stejně jako voni, že sem to pak taky vyhazovala, tak se to 

trochu protáh ten muj pobyt tam s tou anorexií (8) 

A7 chodili po zahrádce a sbírali sme hrušky, tak sem snědla ňák 18 hrušek a pak sem z toho 

měla průjem jo a oni se mě ptali, proč sem měla ten průjem a já sem řikala, že sem snědla 18 

hrušek a oni mi řikali, tak už je to bulímie, mě to zase tak naštvalo, že sem se začala opravdu 

jako přejídat, pak jsem se půl roku přejídala, tak sem přibrala asi 30 kilo, nebo eště víc (9) 
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A8 málo sem spala právě, pak sem začala mít halucinace opravdu jako, to sem eště neměla 

diagnózu schizofrenie, to mi dali jako diagnózu tu hraniční poruchu a vyhodili mě z toho 

Motola, že sem tam moc dlouho, že kdyby mi něco bylo, tak ať du na Karlov jako na dospělou 

psychiatrii, bylo mi 17 teprve, tak sem tam opravdu šla, na ten Karlov, tam sem byla eště dva 

roky. Tam mi dali rovnou diagnózu schizofrenie a už se se mnou ňák nepárali, furt mi měnili 

léky, furt mi dávali nějaký jiný léky (9) 

A9 Takže vlastně ten tvůj koloběh po psychiatriích a vyšetřeních začal s tím, jak jsi nejedla. - 

Noo, s tou anorexií no. A to byla právě i ta schizofrenie byla určitě od toho jako, teda ani ne od 

toho, že sem nejedla, spíš že sem nespala no (10) 

A10 Jaký to je, být, teda ne celej život, ale v dlouhodobý v psychiatrický, psychologický péči? 

Že se pořád někdo zaobírá tím, co máš v hlavě? - No, to je někdy nepříjemný, že se tim někdo 

zaobírá, když na to člověk myslí, jestli na to někdo myslí, tak je to nepříjemný, ale když jako, 

teďkonc mam spíš pocit, že je to těm psychiatrum dost jedno jako a že je to takový jako lepší 

teď, že to bylo možná náročný v tom, že sem měla pocit, že na tom záleží ňák jako jim i, nebo 

jako tak to bylo takový nepříjemnější, že je pro mě jako příjemnější, když jako mam pocit, že na 

mě tolik nezáleží těm druhejm, jako protože to, že jim na mě záleží, tak já  to vnímám spíš jako 

negativně. (28) 

A11 Jinak jako jak ses ptala, jaký to je, bejt v tý, právě že to člověk, jak sem vod těch 15 let, tak 

von to člověk právě už neví, jaký by to bylo, kdyby - kdyby to tak nebylo - Jo nononono, přesně. 

(29) 

A12 (rodinná škola) to bylo jako dost utrpení pro mě, protože tam byly samý hrozně hloupý 

holky, takový jako vulgární a byly tam jenom holky a byly mladší než já, asi o sedm let, takže to 

bylo takový jako nic moc, no (2) 

A13 za celou základku jsem kamarádila s jednou holkou jenom, pak jsem s ní přestala 

kamarádit, protože jsem přišla na tu psychiatrii a ona ta holka měla určitě taky Aspergerův 

syndrom, ona se zajímala jenom o koně, vo nic jiného (8) 

A14 A hlavně když sem byla jako dítě tak jako vlastně ve školce, oni se mi vždycky smály děti. 

A já sem moc nechápala proč. No tak teď to chápu, protože sem měla Aspergerův syndrom. To 

je takový jednoduchý vysvětlení. Ale vlastně jako z různejch důvodů se mi smály. No, ale já 

sem věděla, že tam je ňákej spojovací článek mezi tim jako, že tam musí bejt něco takovýho, 

jako co tomu dá ňákou spojitost mezi tim, a to je právě ten Aspergerův syndrom (18) 

A15 to je na člověku zřejmě jako vidět, že to člověka hodně jako trápí a voni právě si pak dělaj 

z člověka srandu ještě víc. Pak ve druhý třídě na škole v přírodě mě holky zavíraly do skříně, 
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nutily mě, abych jim zpívala, tak sem musela zpívat ňáký operní árie, moje máma byla 

zpěvačka, nebo jako je, máma žije, ale zpěvačka v důchodu, tak sem jim tam zpívala ňáký 

operní árie a ony mě jinak nechtěly pustit, že mě jinak nepustěj na voběd jako, že budu mít 

průšvih kvůli tomu (19) 

A16 A eště když sem byla malá, no oni mě šikanovali taky hodně, že vlastně se to tim 

vysvětluje. Oni jak mě šikanovali, tak jako právě místo toho, já sem měla právě úplně jiný 

zájmy a jako nechápala sem, že oni ty zájmy jako nechtěj mít se mnou a jako vůbec sem 

nechápala, že oni maj taky zájmy ňáký jiný, to sem začala chápat někdy v sedmý osmý třídě 

(19) 

A17 Já jsem trpěla dost velkou únavou právě, to trpim právě dost pořád (4) 

A18 Určitě to je propojený všechno, protože ten Aspergrův syndrom taky právě způsobuje ty 

stresy žejo člověku a ta schizofrenie taky vzniká ze stresu žejo ňák, nebo že vlastně to bylo 

jednak z toho stresu a jednak z toho nespaní, že jsem nespala. Ono to asi souviselo, ta nespavost 

souvisela s tou anorexií zase (11) 

A19 (po 27. roce) a hrozně sem se chtěla změnit, úplně jako od základu se předělat a pak sem tři 

roky, dopadlo to tak, že sem tři roky jako sem trošku na mě šla nějaká psychóza zase, tak sem 

pak jako když sem cejtila, že sem na tom blbě, sem si šla říct vo léky k doktorce, protože sem už 

předtim nebrala skoro žádný léky. Tak mi doktorka dala léky, udělalo se mi líp, ale eště sem pak 

tři roky neměla žádný pocity vůbec (15) 

A20 takže tak jako znamená to pro mě jako vono to je něco, co se nedá přesně definovat jo. 

Takový že když sem mezi lidma, jako mezi normálníma lidma, kerý Aspergerův syndrom 

nemají, tak jako že mam takový trochu jiný reakce občas. To mi připadá jako nej, ale těžko se to 

dá definovat, v čem sou jiný nebo jako a to sem dycky tak vnímala jako hodně (12) 

A21 Pro mě bylo dycky těžký, že sem si připadala tak, jako že ty druhý jako nemužou vědět, co 

si o mě maj myslet, jako ne že bych byla rozporuplná jako citově, ale že třeba sem oblečená, že 

třeba stojim na zastávce, sem oblečená jako podle poslední módy a přitom mam díru na punčoše 

a já nevim, špinavou sukni, já nevim, takový nesourodý věci, že sem to nedokázala nikdy sladit 

jako, sem si řikala, co si o mě ty lidi myslej jako. Že mi to bylo nepříjemný, že nevědi, co si o 

mě maj myslet (23) 
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B – co diagnostice Aspergerova syndromu předcházelo 

B1 jak jsem se k tomu dostala, čirou náhodou, protože jsem nějak, no vzniklo to překliknutim 

na počítači, protože jsem si hledala nějaký informace, furt jsem jako přemejšlela, co mi je a tak, 

tak jsem si četla (3) 

B2 Ale já jsem ňák v srpnu to bylo, teď nevim, 2009 asi, sem si četla něco na internetu, sem 

hledala ňáký, to na mě dycky tak přišlo že jsem si pročítala ňáký stránky o schizofrenii právě 

abych na to přišla, právě jsem tam něco našla nějaký stránky, kerý jsem eště nečetla, a tam bylo 

taky o jinejch diagnózách, tam bylo taky o chronickym únavovym syndromu (4) 

B3 Tak jsem chtěla na to kliknout, jenže jako mi nějak sjela ruka, já nemam myš, jako moc 

nepoužívám myš, používám ten tačped, tam je jako, sjel mi prst a klikla jsem pod to, tam byl 

Aspergrův syndrom, já na to kliknout nechtěla, protože jsem nevěděla, co to je. A ňák mě to ani 

nezajímalo tydlecty syndromy. To mě nějak nenapadlo, že by to se mnou mohlo souviset. A tak 

sem si řekla, tak si to přečtu (4) 

B4 jsem si opravdu za pár dní jako tu knížku ňák koupila a četla jsem to jako, přečetla jsem to, 

jak se řiká, jedním dechem. Opravdu jsem to přečetla za chvíli (4) 

B5 aspergři jsou takový jako mírně imunní vůči schizofrenii zřejmě, já jsem se o to pak 

zajímala, jsem si četla nějaký na tom anglickym nebo americkym internetu ňáký od toho 

Simona Barona Cohena nebo jak se jmenuje ten člověk, tak ten psal o tom, že to jsou dva 

protipóly, jako dokonce schizofrenie a Aspergerův syndrom a teď tam jako pravá levá hemisféra 

a jo takový, nebo ne Aspergerův syndrom, spíš autismus, než Aspergerův syndrom, jako, nevim 

(5) 

B6 Jsem to hledala, četla jsem různou psychologickou literaturu, věci na internetu a furt mi to 

přišlo, že to není ono (7) 

B7 Jako že hlavně jsem potřebovala zjistit o sobě jako kdo jsem nebo tak, jako že jsem jako že 

to bylo pro mě hrozně důležitý nějak. Jakože poznat sama sebe nebo jako že že jako ňák aby to 

bylo, teda spíš než poznat sama sebe, tak aby to bylo někde popsaný. Že jsem jako věděla o 

sobě spoustu věcí, který mi byly jako jasný, a když jsem to řikala třeba nějakýmu psychiatrovi, 

tak tomu to jasný jako nebylo. A jako divil se tomu, nebo tomu prostě nerozuměl. A tak jsem 

byla ráda, že se, já jsem spoustu věcí o sobě ani neřikala ani těm doktorům, protože jsem si 

řikala, to by jako nepochopili. A to když jsem to četla, tak jsem měla hroznou radost, že jsem 

někde jako popsaná. Že to někde jako je (6) 

B8 že je to někde jako popsaný (6) 
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B9 Třeba ty vyhraněný zájmy. To mě jako to. Já měla jako, já jsem tomu řikala vášně. A že mě 

to vždycky tak úplně pohltilo, že sem se tomu věnovala, bylo to pro mě hrozně důležitý, 

extrémně důležitý, a prostě jsem se chtěla dovědět, co to je (ty vášně) (7) 

B10 Tak to je takový jako nejpodstatnější pro mě, že sem jako, todlecto sem nikdy nevěděla, jak 

mam nazvat, že sem pro to neměla název, jo to je taky důležitý, nejdůležitější asi že je to jednak 

někde popsaný a jednak že je to nazvaný nějak jakože to má nějakej a to myslim že taky a to 

jako sem měla vždycky, že sem potřebovala to (12) 

B11 Hodně čerstvá záležitost, ale vlastně vlastně jako já jsem to věděla už dva roky předtím (3) 

B12 Ale je dost možný, že jako, já se nedokážu tak jako dobře diagnostikovat, jestli to byla 

schizofrenie nebo ne (3) 

B13 jsem si to na 80 90% myslela, že tu diagnózu dostanu. (6) 

B14 No nějakou poruchu osobnosti, jsem myslela že mam, ale nic na mě takhle přesně nesedělo 

(7) 

B15 jsem měla diagnózu hraniční porucha osobnosti, já jsem si o tom přečetla knížku a 

připadalo mi, že to na mě vůbec ale nesedí. Že tam jako vobčas něco jako, ale tak celkově mi to 

vůbec nepřišlo, že bych to byla já. Takže to mě zklamalo ta knížka o tý hraniční poruše (8) 

B16 ta nespavost byla tak hrozná, že fakt jako eště že sem to přestala brát jako, ale to bylo jako 

dost hrozný, když sem todleto v květnu, v červnu, v květnu, na konci května sem to přestala 

brát. A jako nechtěně nejdřív, protože sem, to vzniklo tak, že sem měla premenstruační syndrom 

blbej, sem si to nějak zapomněla dvakrát vzít ty léky, což se mi normálně nestává, pak sem si 

ňák říkala, že to teda jako zkusím jako přestat, jako že, měla sem ňákou intuici, že to mam 

zkusit vydržet jako bez těch léků, ale to bylo, nějaký ty příznaky z vysazení a to bylo hrozný 

teda, to sem myslela, že umřu vopravdu. To bylo asi tři dny, pak sem měla takovou mánii, to 

sem teda v životě mánii neměla předtim, jako vopravdu sem měla několik dní mánii a to pak 

sem teda měla zase deprese eště, protože sem přestala brát taky antidepresíva, ale pak se to 

postupně jako, eště v červenci to bylo dost blbý, ale v srpnu to už bylo lepší a vod toho srpna to 

už de k lepšímu zase. Teď jako spím teda hodně, teď spím zase opravdu hodně, ale jako je mi 

líp mnohem no (10) 

B17 když jsem byla malá, tak jsem měla zánět středního ucha těžkej a zánět slepýho střeva 

těžkej a taky právě to tak taky ten Tony Attwood zmiňoval, tydlecty dvě věci, že to ty děti jako 

neřeknou, že je to bolí, že nevnímaj tu bolest a že se na to pak příde, až když je skoro pozdě 

nebo tak a to bylo u mě přesně tak. Mě vezli na operační sál v pěti letech, že jako to bylo na 

Štědrej den (4) 
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B18 A pak sem přišla z Karlova, pak to se mnou začalo jít k lepšímu kolem tý dvacítky, on to 

ten Tony Attwood taky píše, že kolem dvacítky je takový lepší období, nebo že nejvíc je to znát 

jako v tom věku pěti šesti let, pak se to zlepší, ty příznaky nejsou tak patrný, přesně to tak bylo, 

a pak zase krize v pubertě, to bylo, a pak jako ve dvaceti lepší, pak třeba zase horší. (10) 

B19 když sem byla malá, tak sem, tak mě hrozně fascinovaly ty čísla jo a takový, měla sem 

takový, sem sbírala různý věci, řadila sem to do těch řad, jak to dělaj ty autisti, no tak to sem 

taky ráda dělala třeba. Měla sem cedníky sem měla a já sem jim dávala jména těm cedníkům, 

jeden se jmenoval Bhíha, jo a takový zajímavý. A to sem byla úplně malá, to mi byly dva tři 

roky třeba, když sem měla ty cedníky. A takový ty různý vyhraněný zájmy a to je zvláštní, teď 

už je moc nemam zas tolik. Třeba to šití mě tak jako taky jako hodně baví nebo mi to zabírá 

hodně času, ale neni to taková úplně ta vášeň, jako to bejvalo dřív ty zájmy jako to. To bylo spíš 

že sem o něčem sháněla ty informace a tak, takový jako že sem vyhledávala vo tom objektu 

svýho zájmu informace, to mě jako hrozně bavilo. A  že to někdy byli lidi třeba i, ty objekty 

zájmu, a že to vlastně nebyly objekty jako sexuálního zájmu, ale byly to objekty jako prostě 

toho vyhraněnýho zájmu (12) 

B20 A když sem něco řekla, co byla pravda nebo tak, to je taky takový aspergrovský dost no a 

pak v těch sedumadvaceti mi to ňák došlo, že musim bejt jako ohleduplná (15) 

B21 Že jako nejsem úplně jako něco, co nemůže existovat. Že jsem měla takovej pocit, jako 

bych byla nějaký jako dosud neobjevený zvíře nebo něco takovýho, ale nevěděla jsem, že dosud 

neobjevený, já věděla, že neobjevený. Jako že nějak jako, já jsem to přirovnávala, ten varan 

komodský, ty domorodci na tom ostrově je znali, ty varany, ale když tam přišel Evropan, 

poprvý viděl varana, tak to jako rozhlásil, nebo jako voni těm domorodcům nevěřili, ty 

Evropani, jako nebo ty Američani, že tam jsou nějaký ty draci, který šlehaj oheň, protože jim to 

přišlo jako nesmysl, a pak nějakej Evropan viděl poprvý toho varana a tak to nějak popsal a oni 

mu furt nevěřili a pak teprve jich to muselo vidět víc a pak to bylo teprve popsaný. A teď už je 

jasný, že jako existujou, ale těm domorodcům to nikdo nevěřil. Takovej pocit jsem měla jako 

furt, že jsem taková jako neuvěřitelná. Já vim, že to zná blbě (smích), to zní tak jako pozitivně, 

ale já to myslim spíš v negativním smyslu, jako že prostě prožívám nějaký věci, kterým nikdo 

nevěří, který nikde nejsou popsaný (6) 

B22 tak jsem četla a teď sem teda byla z toho jako celá paf, protože mi připadalo, že to na mě 

přesně sedí, ty úryvky, co tam byly z tý knížky od Tonyho Attwooda o Aspergerově syndromu 

(4) 

B23 A zrovna tam byly vybraný úryvky, který na mě přesně seděly. Tak jsem si řikala, jako, to 

snad neni možný (4) 
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B24 A byla jsem úplně z toho celá paf, úplně jsem měla jako pocit, že jsem na to přišla, na to, 

co mi je. Jako že jsem to jako, takový jako, já jsem na to měla takovej výraz, jako že takovej 

jako osvícení, když člověka, jako to, no bylo mi to úplně jasný (4) 

B25 pak jako tam dál co jsem četla, a pak tam byly i takový věci, co to byla zrovna shoda 

okolností, ale že to  tam zrovna bylo, to mě šokovalo (4) 

B26 když jsem si uvědomila, že mám ten Aspergerův syndrom, tak mi bylo úplně jasný, sem 

měla takovej stav, že jsem chodila po pokoji, asi tři dny a tři noci a vůbec jsem v noci nespala, 

já teda trpěla nespavostí i tak, jako jo, takže jsem nespala skoro vůbec, jsem tak chodila, úplně 

jsem si trhala vlasy, teda radostí jako jo, jsem měla hroznou radost, jo, ale vůbec jsem nevěděla, 

co si s tím mám počít s tou radostí (4) 

B27 No kdy se narodil samozřejmě, ty data, to mě zajímalo nejvíc, vlastně takovýto co je to za 

člověka, tak to tam vlastně nebylo nějak jako podstatný no. (13) 

 

C – diagnostika Aspergerova syndromu 

C1 No a tak to jsem to, to už ani jsem jako s tím neměla spojený žádný emoce, protože jednak 

jsem si tím byla už dost jistá (5) 

C2 No, trošku jsem se bála, že když mi to nediagnostikujou, že sem chodila do tý Aply docela 

dlouho a že bych to musela třeba zpětně platit, nebo tak nějak, to jsem si řikala, ježiš, to by bylo 

blbý, a že už jsem tam jako otravovala v tý Aple docela, že by to bylo takový trapný, kdyby mi 

tu diagnózu nedali (5) 

C3 No tak jako, to jsem teda doufala, že jo, sice mi ta tom už tolik nezáleželo, ale zase jako z 

osobních důvodů takovejch, to už nebylo až tak důležitý až tak pro mě, ale zase už by mi to bylo 

trapný kvůli tý Aple no, že jsem tam tak jako strašila už jako rok a že už by mi to bylo trapný 

no. Ale tak jsem doufala, že mi tu diagnózu dá (6) 

C4 já už jsem měla před tim zážitek asi podobnej, asi půl roku před tim, protože jsem četla tu 

typologii MBTI a tam mi to přišlo taky takový dobrý, tam byly takový otázky v tom testu, třeba, 

já jsem si nedělala ten  originální test, ten je placenej, ale takový ty testy, co nejsou placený, a 

tam byly takový otázky, který nikdy nikoho nenapadlo mně položit za mé pobyty na psychiatrii 

a tak a že mi přišly takový jako dobrý, ty votázky jo. (6) 

C5 sice jako v tom Tony Attwoodovi jako ty první ty první kapitoly dvě, ty jako přesně 

neseděly, jako jen občas, nebo tak (4) 
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C6 teda nebyla jsem si úplně jistá, to teda jsem trošku jako jsem si řikala, že je možný, že mi 

diagnostikuje něco jinýho, nebo nic, to člověk nikdy neví, co ty doktoři nakonec to (5) 

C7 Jo že vlastně tim že vidim, že každej ten aspergr tak je úplně jinej, že když sem chodila na ty 

skupiny, nebo když sem byla v těch Líchovech, každej byl úplně jinej, tak jako mi to taky 

pomohlo, právě že sem z toho byla právě taky zmatená, že vim, že na mě nesedělo úplně 

všechno. Já třeba nejsem ňák zvlášť pořádkumilná. Jako  že nelpim jako na pořádku nebo tak. 

Takže to právě jako spíš sem trošku v něčem chaotická jako bych řekla. Takže to neodpovídalo, 

to jako ty aspergři sou většinou pořádkumilovní, takže z toho sem měla takovej zmatek jako že, 

pak sem si řikala, že bych, jestli bych měla být pořádkumilovná teda, když mam ten Aspergrův 

syndrom nebo jako co s tim (11) 

C8 sem v tom měla ze začátku ten první rok asi nebo to jako no tak přibližně do toho druhýho 

vyšetření asi tak sem z toho byla taková dost zmatená vlastně eště. Jako sice se mi rozbřesklo, 

že mam Aspergerův syndrom, ale pak následovalo období takovýho zmatku eště ňákýho. Jako 

že sem měla takovej pocit jako že jestli ten Aspergerův syndrom mam, nebo ne. Dyž jako 

todlecto přesně neodpovídá nebo jako támdlecto zase jako odpovídá nebo jako a pak sem si už 

nemohla vzpomenout, v čem to přesně spočívá ten Aspergerův syndrom (11) 

C9 to mi právě nešlo do hlavy, že jako sem intuitivní typ a že přitom mam Aspergerův syndrom 

a vono se to nevylučuje si myslim (12) 

C10 většinou a dyž sem to někomu řekla, teda těm svejm známejm, co sem měla, jako ty 

kamarádky, tak voni jako, dala sem jim to třeba přečíst, tak vony tvrdily, že jako ten Aspergrův 

syndrom nemam (23) 

C11 tak sem s tím šla za svou doktorkou psychiatričkou a tý jsem řikala jako, a vona řikala: 

Aspergerův syndrom? To je něco jako s autismem? Ona přesně ani nevěděla, co to je, a pak 

jsem jí to trošku vysvětlila a ona na to, že na to moje dětství by to docela sedělo, co jsem jí 

povídala o svým dětství a tak. No a pak mi jako řikala, že mě teda pošle k ňáký psycholožce 

jako na vyšetření (5) 

C12 tak jsem tam byla několikrát za tou psycholožkou, ona mi dělala různý testy, jako na 

inteligenci, na paměť a takovýdle a ona to jako nikdy nikomu jako asi předtim 

nediagnostikovala, že byla taková jako že mi to napsala jako že mě ještě poslala do tý Aply. Že 

mě tam napsala jako že sus suspektně nebo jako že že prostě je to jako s vyšší pravděpodobností 

nebo něco takovýho (5) 

C13 pak jsem už jsem si jako zažádala o to vyšetření u doktorky Thorový. A na něj jsem čekala 

ještě rok, teda nevim, jestli přesně, asi přibližně rok. No a pak 27. dubna 2011 (5) 
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C14 Lucka Bělohlávková mi řikala, že jako neví, jako že ona není specialista na diagnostiku a 

že u mě neví, vopravdu, že mě viděla, jak jsme byli v těch Líchovech na tom pobytu, tak že 

jsem tam měla psychotickou ataku krátkodobou, že jako nevěděla, jestli mám jako tu 

schizofrenii nebo ten Aspergerův syndrom (5) 

 

D – co se dělo po diagnostice Aspergerova syndromu 

D1 teďkon sem měla nějaký zakázky, právě mi Lucka Prokopičová z Aply mi dohodila ňáký, že 

jsem jako já jsem ušila sukni pro tu Lucku a vona právě jako se líbila jejím kamarádkám tak jim 

dala na mě kontakt, a tak jsem šila už asi pro sedum holek sukně a tašky a taštičky. (3) 

D2 No Petr má taky Aspergrův syndrom, tendlecten muj Petr (13) 

D3 když mě Petr poprvý viděl, tak viděl ňákou tlustou holku, která tam jako nesla Lucce 

Bělohlávkový čtyřlístek, tak nevim, co si vo mě pomyslel, ale jako asi tehdy se do mě 

nezamiloval, ale to asi až pozdějc no (20) 

D4 Rozšířil se ti okruh známejch s tím, jak jsi začala chodit do Aply, získala jsi nějaký nový 

přátele? - No to ne, to ne, leda jako ty terapeuti. (21) 

D5 Jinak nenašla sem si tam přátele, to sou většinou kluci jako no a většinou právě jako já 

nechci kamarádit teď s klukama, když chodim s tim Petrem, že jako já mu nechci ňák ublížit, 

aby ňák žárlil nebo tak (21) 

D6 Tak jako jestli mi to je k něčemu, já nevim, jestli mi to k něčemu je, ale zase když nemam 

žádný ty přátele, tak si řikám, že aspoň bejt s někym v kontaktu jako (28) 

D7 Líp mi bylo mezi těma schizofrenikama jako jo, že asi jako nejlíp, že třeba jako mezi 

normálníma lidma jako ve skupině se necejtim moc dobře a mezi aspergrama, no, voni sou 

takový, jakože třeba hodně melou vo těch svejch zájmech a že třeba když mě to zrovna 

nezajímá, tak já nevim, jestli mam zdvořile poslouchat, nebo mam taky mluvit vo svejch 

zájmech, nebo jako že se tak míjí ta komunikace. (29) 

D8 jsem to řekla mámě nějak a bála jsem se, že s tím nebude souhlasit, protože vždycky, když 

jsem s něčím přišla, tak ona s tim jako nesouhlasila, ale tohle výjimečně jako jsem jí dala přečíst 

tu knížku, právě, ona mi řekla, to seš přesně ty, jako že že přesně na mě to sedí (5) 

D9 A další velký pozitivum je s těma rodičema mejma. Hlavně s tou mojí mámou, kerá na mě 

furt kladla dost velký požadavky a teď vlastně jako se jí taky rozbřesklo s tim Aspergerovym 
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syndromem, že to jako že že že po mě už nechce takový věci a že tomu líp rozumí jako všemu. 

Si líp rozumíme s tou mámou. (7) 

D10 Tak zákaznicim někerejm sem řekla, že mam Aspergerův syndrom, nebo sem jim to tak 

mezi řečí, já sem nevěděla, jestli to vědí, nebo ne, ale kdyby to nevěděly, tak bych jim to asi 

neřikala no. Kdybych věděla, že to nevědí. Anebo kdybych jako, řikám si, že kdybych udělala 

nějakej velkej trapas nebo tak, tak bych to tim mohla jako trochu vomluvit (22) 

D11 sem se cejtila trapně, doma sem si řikala, že by bylo možná trochu, kdyby věděla, že mam 

Aspergerův syndrom, tak že, protože, já sem tak jako že, ona asi neví, co si o mě má myslet. Já 

sem taková pomalá hodně nebo že mě považuje za nešikovnou, ale zas někdy udělám něco líp 

než ostatní, a tak jako asi neví, co si o mě má myslet, možná, že kdyby to věděla, tak že by to 

jako bylo možná jako jednodušší pro mě i pro ni. (22) 

D12 Pro mě bylo dycky těžký, že sem si připadala tak, jako že ty druhý jako nemužou vědět, co 

si o mě maj myslet, jako ne že bych byla rozporuplná jako citově, ale že třeba sem oblečená, že 

třeba stojim na zastávce, sem oblečená jako podle poslední módy a přitom mam díru na punčoše 

a já nevim, špinavou sukni, já nevim, takový nesourodý věci, že sem to nedokázala nikdy sladit 

jako, sem si řikala, co si o mě ty lidi myslej jako. Že mi to bylo nepříjemný, že nevědi, co si o 

mě maj myslet (23) 

D13 Takový jednoduchý vysvětlení a že se pod to dá schovat jako spousta věcí pod ten 

Aspergerův syndrom (23) 

D14 většinou a dyž sem to někomu řekla, teda těm svejm známejm, co sem měla, jako ty 

kamarádky, tak voni jako, dala sem jim to třeba přečíst, tak vony tvrdily, že jako ten Aspergrův 

syndrom nemam (23) 

D15 asi kdybych šla někam do práce, tak nevim, jestli bych to řekla, ale nebo spíš kdybych šla 

někam mezi lidi, tak bych to asi neřikala no. To je spíš, že tam převládá, že se stydim za to, že 

mam jakoukoliv diagnózu před lidma, jako převládá nad tim, že bych se na to vymluvila. Ale 

asi jako, asi kdybych se spíš chtěla někomu omluvit jako no. (23) 

D16 No, tak jako já nevim, já si myslim, že když to někomu řeknu, tak že to někdo nemusí 

vůbec pochopit a že třeba jako jo že ty lidi si pak myslej něco úplně jinýho o člověku jako (23) 

D17 Že by to chtělo větší osvětu, ale zase jako myslim si, že když o tom někdo něco už ví, tak 

zase když už si ty informace našel, tak se k těm lidem už nechová tak blbě, tak tam ta 

stigmatizace neni, takže když jako, já na to používám tu intuici že, jako nevim, jak to dělám, ale 

že prostě někomu to řeknu a někomu ne no (24) 
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D18 To je možná to, o čem jsi mluvila, že když někdo ví, o čem mluví, tak je jednodušší mu to 

říct, a že pochopí, a jakmile o tom moc neví, tak je spíš horší to o sobě řikat. - Přesně tak no. No 

právě (24) 

D19 Mnohem líp se mi začalo o tom komunikovat. Přesně tak, že vlastně od tý doby se 

nestydim mluvit o sobě a řikat jako všechno (7) 

D20 No, takže teďkon je to dobrý v tom, že hlavně vo tom dokážu mnohem líp o sobě 

komunikovat, že se nemusim stydět (7) 

D21 Teď už mi to je jako jasnější, co sem já a co sou ty druhý, jako nějak jako že třeba vim, že 

některý vlastnosti mam, někerý že nemam (13) 

D22 Co jsi dostala tu diagnózu Aspergerova syndromu, změnilo se nějak to, jak nahlížíš na to, 

co bylo v minulosti, na svůj život, jestli se něco změnila nějak ta optika, kterou se díváš zpět? - 

Že tomu líp rozumim. Jinak se ta optika nezměnila moc ani. Že bych to viděla ňák jinak, to ani 

ne. Jako spíš tomu, že sobě líp rozumim, že mam takovej pocit, že to má ňákej jako smysl nebo 

jako že to má ňákou celistvost nebo něco takovýho. - Takový propojení, jako červená nitka. - 

Jojo, jo přesně tak, tak se tomu taky řiká no. Červená linie. (19) 

D23 Slyším v tom: já nejsem aspergr, nebo jsem, ale jsem hlavně Lenka. - No přesně tak. Teď to 

tak jako už vnímám no. Že vlastně ale potřebovala sem nejdřív se dovědět, že sem aspergr, 

abych vůbec jako pochopila, že sem Lenka. (13) 

D24 teďkonc ňák vod toho srpna už mi je líp a že teď si to právě uvědomuju, že je to pozitivní 

právě, že už z toho nemam ten zmatek, že už se vnímám jako líp, že to sem já, i když tam mam 

ňákej ten chaos pořád, jako dokážou mě lidi zmást (26) 

D25 Lucka Prokopičová že mě má teďkonc jako tak v péči jako s tou prací, dřív mi našla ty 

databáze, že jsem dělala eště jiný, to pak taky ňák krachlo, ani nevim pořádně proč, pak mi 

našla ňáký ty zákaznice na ty sukně a tak no. (21) 

D26 pak chodim za tou Luckou Prokopičovou na to pracovní, jakože sme vypracovaly ňákej 

individuální plán, kerýho se teda držíme, aniž bychom o tom věděly, teď sme ho 

přehodnocovaly a vopravdu sme všechno jako splnily, všechno co tam bylo. (28) 

D27 A hlavně když sem byla jako dítě tak jako vlastně ve školce, oni se mi vždycky smály děti. 

A já sem moc nechápala proč. No tak teď to chápu, protože sem měla Aspergerův syndrom. To 

je takový jednoduchý vysvětlení. Ale vlastně jako z různejch důvodů se mi smály. No, ale já 

sem věděla, že tam je ňákej spojovací článek mezi tim jako, že tam musí bejt něco takovýho, 

jako co tomu dá ňákou spojitost mezi tim, a to je právě ten Aspergerův syndrom (18) 
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D28 A eště když sem byla malá, no oni mě šikanovali taky hodně, že vlastně se to tim 

vysvětluje. Oni jak mě šikanovali, tak jako právě místo toho, já sem měla právě úplně jiný 

zájmy a jako nechápala sem, že oni ty zájmy jako nechtěj mít se mnou a jako vůbec sem 

nechápala, že oni maj taky zájmy ňáký jiný, to sem začala chápat někdy v sedmý osmý třídě 

(19) 

D29 jak to vnímáš, když řekneš mám Aspergerův syndrom nebo jsem asperger. - No teďkon 

vlastně ani nevim. Teď si pod tim neumim nic moc představit už, když sem četla tu knížku, tak 

mi to bylo úplně jasný (11) 

D30 jako teď už sem tak srovnaná, že spíš vnímám, že sem to já, jako spíš než že sem aspergr 

ňákej (11) 
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8 DRUHÁ ANALÝZA PETR 

řeč dotazující se označena kurzívou, v závorkách jsou uvedena čísla stránek, kde se úryvky 
nacházejí v rozhovoru (viz příloha 2) 

A – situace před diagnostikou 

A1 Takže tohle vlastně bylo první setkání s tím oborem a s diagnostikou? - Nono, proto sem 

chtěl něco takovýho speciálního konkrétně, tak abych nemusel za nějakym běžnym. (33) 

A2 pamatuju si ty samotářský sklony žejo, nebyli žádný moc kamarádi a takový to horší 

zapojení do toho kolektivu (35) 

A3 pak tam sem měl ňákýho jakoby kamaráda, to sem si myslel, eště když sem chodil na první 

stupeň základky, on se pak odstěhoval a pak už sem jakoby neměl nikoho (35) 

A4 byl sem tak jako hodně plonkovej a vnímal sem i to, že jako že třeba ty spolužáci některý to 

berou tak jako, že jim mě bylo líto jakoby (35) 

A5 Já sem nezažil přímo šikanu, právě na rozdíl třeba vod jinejch, protože jednak sem nikdy 

nebyl kontaktní, že bych se vo to snažil, spíš sem se jako snažil zapadnout, nedělat ten problém 

(35) 

A6 pak i s těma vztahama, že sem měl třeba na tý střední sem měl takovej jednostrannej 

platonickej vztah takovej, ale tam to nedošlo až tak daleko, že bych toužil přímo po tom 

kontaktu, to bylo spíš takový jako sledování na dálku, něco v tomdle stylu. Takže a pak až tady, 

na vejšce sem tim prošel netknutej, tam sem se tak nějak soustředil na to studium, chodil sem do 

tý hospody, popíjel sem, tak nějak sem dělal takovej stín těm ostatnim, neměl sem problém je 

jen tak pozorovat nebo se přifařit, když tam bylo víc lidí, abych byl nenápadnej. Takže s tim 

sem neměl jako problém v tý době. (36) 

A7 že sem stál trošku mimo, to bylo, to se dalo dost vysvětlit timdle tim, ale to se týká spíš tý 

základní školy, tam se to dá, protože tam sou ty zlobivý děti a todle, na tý střední by si člověk 

asi našel normální kamarády takhle, ale tam sem si moc nenašel, akorát sem s klukem, se 

kterym sem seděl v lavici, tak s nim sem se trochu bavil, možná eště s pár lidma takhle, ale to 

byly takový vztahy, to nebyli přímo kamarádi a tam víc sem se soustředil jednak na ňáký to 

studium (46) 
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A8 Cejtil jsem akorát ty deprese, ty náladový poruchy, tu sebelítost takovou a jinak vlastně nic. 

To bych jinak asi zašel za normálnim doktorem (35) 

A9 taky eště sem měl zrakovej hendikep, to mam do teď, vrozenej, takže na mě spíš bylo vidět 

todle jakoby, ten hendikep zrakovej a takový ty věci, co právě souvisej s tim aspergerem, taková 

ta úzkostnost, nejistota a takový ty, ten vodstup od těch ostatních, se v tý době dalo dobře 

vztáhnout i na tohle. Že to mohlo bejt psychologickej důsledek toho fyzickýho hendikepu 

jakoby, proto taky sem ani nikdy nepřišel do styku s těmadle vodborníkama, protože pokud 

někdo pozoroval ňáký odchylky v mym chování, tak se to dalo právě docela dobře vysvětlit 

timhle. (35) 

A10 A zhruba kdy se to překlopilo, že jsi začal uvažovat o těch svejch osobnostních rysech? To 

bylo s tím vztahem v práci, nebo ještě před tím? - No spíš v době na přelomu základky, mezi tim 

prvnim druhym stupněm. Pak už sem začal mít ty svoje samotářský sklony a pak sem si vyvinul 

i nějaký rituály, že sem, třeba tu samomluvu, to užívám doteď, nebo že sem si chodil po bytě 

jenom tak dokolečka, vyprávěl sem si něco pro sebe, tim sem si kompenzoval vlastně ty 

normální kontakty, jako komunikaci. Takže tam byl takovej ten zlom, kdy se víc projevuje ta 

osobnost trošku někde mezi tim prvnim druhym stupněm. Takže tam už sem si to víc 

uvědomoval, že je to nějaká osobnostní zvláštnost, nebo něco takovýdleho (36) 

 

B – co diagnostice Aspergerova syndromu předcházelo 

B1 Je to takový zvláštní prostě, že u nás to vlastně moc lidí nemá, je to takový, že si člověk 

přečte něco na internetu vo tom, takový ty diskuse, ale není moc s kym se o tom bavit (31) 

B2 pak takový ty co jsou starší a dostali tu diagnózu v dospělosti, těch je málo (31) 

B3 neni taková jako komunita k tomu, nebo něco takovýho vytvořený, člověk si vobčas přečte, 

něco na internetu si přečtu, to sou většinou spíš jako vo těch maminky s dětma a takhle, řešej 

spíš tydle, tak spíš takhle. Je to taky jako zváštní tady. (31) 

B4 A jako uvítal bys, kdyby byla nějaká komunita dospělejch lidí s tím? - No, mam pocit, že to 

neni, no asi jo, asi by to bylo dobrý. (31) 

B5 Použil jsi slovo aspík, jaký používáš termín pro to? Používáš tohle slovo, nebo ještě jiný? - 

No, tak já se o tom takhle moc nebavim, nemam moc s kym, maximálně s Lenkou, to se 

bavíme, to jako jo takhle, ale jinak spíš si vo tom tak čtu nebo kouknu na nějakej film nebo 

takhle, ale že bych, neni moc se s kym vo tom takhle bavit. Jo ale nemam s tim problém, takhle 
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když si přečtu něco v knížce, tak to sou termíny, co se takhle používaj, tak jako nevadí mi to, 

taková nálepka jakoby. (32) 

B6 spíš sem tak jako po tom netu zkoumal, právě přes tu Aplu, co vlastně dělaj a takhle, a dostal 

sem se k tomu jakoby přes knihovnu, že sem něco hledal ňákou literaturu, takový todle to padlo 

jako to zrovna ten aspergr, že to jako já sem to do tý doby neznal. Takže to bylo pro mě nový, 

sem si chtěl o tom něco zjistit, tak sem si přečet a nebyl sem si moc jistej, ale zas sice sem 

nevěděl, kdo by mi měl poradit jinej, normálně jako psycholog asi né, tak sem chtěl něco 

specializovanýho, že sem cejtil, že mam ňáký specifičtější jakoby problémy nebo něco 

takovýdleho, takže sem spíš tak jako nevěděl sem kdo jinej, tak sem se obrátil takhle na tu Aplu 

(33) 

B7 Jak jsi poprvý narazil na informace o Aspergerově syndromu? - No právě z knížky, jak sem 

měl ten před těma třema čtyřma lety potíže s tim vztahem, tak sem prostě hledal nějaký 

informace. A ten autismus byl jedinej, co mi napadlo, protože sem si to spojil s tim 

samotářskym chovánim, s tou nepřizpůsobivostí a nepružností v tý komunikaci no a tak sem 

hledal prostě v knihovně podle hesel a zrovna todle bylo na začátku, tak mi to padlo do ruk (37) 

B8 kde hledat, jako čí příběhy číst, ke komu se vztahovat, ke komu se porovnávat, protože já 

když nemam to porovnání, tak jakoby hůř sám sebe zařadim. Protože když by mi někdo řek, 

jakej sem v týdle a týdle oblasti, tak bych vo tom moh těžko vyprávět. Ale když mi ukáže 

tohodle člověka, tohodle, tohodle, a pak ti ten člověk řekne, kerej si myslíš, že ti je nejblíž, tak 

je to nejjednodušší a tady vlastně člověk má tu předlohu, když vidí jaký jsou ty typický příklady 

chování (41) 

B9 už před tim sem měl takovej vztahovej problém v práci, že sem se tam jako zamiloval do 

jedný kolegyně a bylo to takový jednostranný hodně, takový aspergerovský klasický, takže pak 

sem z toho měl takový psychický problémy, takový ty deprese a todle, to je takový nepříjemný, 

a už sem moc nevěděl, s tim moc jak to řešit, že se to tak jako točilo v kruhu, vono to trvalo tak 

dva roky, takový ty různý pokusy vo sblížení a pak zase nic a takhle, tak sem se chtěl s někym 

poradit (33) 

B10 Proč se ti nechtělo? Co tam bylo, že jsi to neudělal hned? - Jednak sem měl pocit, že to ten 

vztahovej problém bych moh ňák řešit, třeba vyřešit jako, dokud sem to jako úplně nevzdával, 

vono to vždycky tak kolísalo, že to chvíli bylo lepší a pak zase vo dost horší, šlo to spíš jako 

dolu, protože sem věděl, že to stejně budu muset ňák udělat. A druhá věc, že když sem potom 

koukal na ty stránky vaše, tak sem si řikal, viděl sem tam ty děti takový, tak sem z toho byl 

takovej jako, řikal sem si, že je budu zdržovat, nebo že je to takový jako, že je to určený hlavně 

pro ty malý žejo, vo dospělejch tam moc nebylo aspoň v tý době mi to tak přišlo, neměl sem se 
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moc koho zeptat, tak sem si řikal, že je budu votravovat, pak  taky ty čekací doby mě 

odrazovaly a taky že se za to platí, to sem taky vůbec nevěděl, jako jak to bude kolem tohohle, a 

pak mi eště vodrazovalo to vlastně, jestli bych do toho musel zatahovat rodiče nebo ne, to tak 

moc nebylo vo tomdlectom, jestli, že by tam měli bejt, ale bylo tam něco i takovýho psaného, u 

těch dospělejch bejt nemusej, tak sem doufal, že to tak ňák dopadne, ale jako dlouho sem se 

odhodlával, jednak tim, že sem si nebyl jakoby jistej, jestli nejsem hypochondr, a pak sem se bál 

toho soukromí, že to je přece jenom, když se s tim člověk někomu svěří, tak to je takový 

prolomení nějaký takový tý bariéry. Na to sem nebyl moc zvyklej, takhle se svěřovat. Takže 

musel sem to vstřebat delší dobu a zároveň sem musel jít pořád dolu s tim vztahem. A tydle dvě 

věci dohromady, už sem to nějak nemoh vydržet. Tak sem překonal nějakej strach, prostě sem 

napsal mejlík a pak to šlo celkem rychle. (34) 

B11 zajímalo mě, třeba ňákej muj pohled na to, jak já sem se cejtil a jak mě vidí ten druhej. 

Protože já sem to vnímal tak, jakože konečně mi někdo řekne, co si vo mě myslí. Protože to 

mam velkej problém jako tohle rozpoznat u druhejch a zeptat se jich na to, nebo nějak to vycítit, 

tak sem si řikal, aspoň se dozvim něco o sobě, jak vlastně působim na ty druhý (37) 

B12 No hlavně sem se chtěl dozvědět vůbec něco vo sobě, nejen vo tý diagnóze, ale i vo těch 

věcech přidruženejch k tomu. Jak působim, jestli to fakt berou, že sem sociofobik, chtěl sem 

nějakou zpětnou vazbu a spíš sem potom chtěl, aby to bylo, aby mi to potvrdili, právě z toho 

důvodu, abych moh jako pokračovat v ňáký tý spolupráci s nima. A spíš sem, nejhorší by asi 

byla ta varianta, kdy by se to prodlužovalo dál a teď si zvali další ty svědky, buďto rodiče nebo 

ňáký příbuzný nebo ze školy ňáký takovýhle. Takže sem byl rád, že to bylo rychlý relativně. A 

spíš sem si přál, aby to potvrdili než ne. (38) 

B13 No určitě, to mi hodně chybělo, že sem potřeboval ňákou zpětnou vazbu a zároveň 

objektivní. Že to nebude takový, že ten člověk ti řekne třeba jen to, co tě potěší, nebo jenom ze 

svýho úhlu pohledu, že to veme komplexně a udělá takovej profil člověka, to mi taky pomohlo, 

to sem chtěl slyšet. (39) 

B14 To já sem cejtil, že to je něco dlouhodobýho, ty problémy ty komunikační, tydle věci. (35) 

B15 No asi, no u těch takovej, jako sem já, ty co maj ňákou mírnou formu, tak u těch to je spíš o 

těch osobnostních zvláštnostech že jo, vlastně kdo o tom nic neví, tak ho to ani nenapadne, že na 

to dát diagnózu. (32) 

B16 já mam třeba problémy s rozvedením rozhovoru, že se mi špatně improvizuje a vymejšlí 

nějaký témata, ale když se můžu bavit na nějaký téma dopředu, strukturovaně, tak to je 

jednodušší, ale když se mam bavit jen tak nezávazně, tak je to náročnější, je to jednodušší, když 

člověk je, když si dá třeba ňákej alkohol, napije se piva, tak to je zase snazší, ale takhle ta 
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nepružnost tý komunikace a že člověk i ňáký ty emoční stavy, když je silná emoce, že se s tim 

člověk delší dobu srovnává, než si to prožije a takhle, nebo se tomu dlouho vyhejbá, ňáký 

emoci, no pak tam jsou ňáký ty kontrolovací věci, ty z toho OCD, že se člověk bojí, že někde 

něco ztratí a takhle, takže ta úzkostnost větší co v tom je, nebo ňáký ty speciální fobie, jako 

třeba ten vztah k těm lékařům chodit, normální vyšetření, že nevim, co se tam bude dít, co mi 

budou dělat, nemam rád ty nemocnice a tydle ty prostředí a špatně se mi mluví s cizíma lidma, 

když třeba mam zahájit rozhovor v ňáký partě v hodpodě, někdo mě někde pozve a teď nevim, 

jak se s nima mam bavit a takhle. To je prostě ta sociální oblast, ta komunikace (41) 

B17 A někdy i to plánování, já nejsem takovej ten plánovací typ, takže to je člověk takovej 

chaotickej, přeskakuje, pátý přes devátý. (42) 

B18 měl sem hodně pocit takovej ten, že vlastně sem úplně jinej než všichni ostatní, jako že 

takovej endemit, že se člověk probíjí úplně sám a nemá nikoho, kdo by tě pochopil a ve 

skutečnosti ty lidi sou, jakoby existujou, ale skrývaj se za takovou tou fasádou, kterou člověk 

neprohlídne, dokuď na to nemá trošku náhled, jakoby něco si vo tom nepřečte, ty lidi se jakoby 

míjej, i když si sou podobný a neuvědomujou si to vůbec. Takže pak má člověk pocit, že je v 

tom úplně sám a neví, co má jako hledat jako sám vo sobě. Takovej chaos a zmatenost spíš 

člověk cítí. (41) 

B19 Ale zase poprvý sem získal tu informaci vo tom tim, že pod to spektrum zahrnuje i ty lidi, 

co nemaj ten mentální deficit, to sem do tý doby nevěděl (37) 

B20 A když jsi jako začal zjišťovat nějaký informace o Aspergerově syndromu, jakej jsi měl u 

toho pocit, jaký to bylo? - No, tak já sem to bral spíš jako takový studium, že sem byl v roli 

takový třetí osoby. Že sem to hned nevztahoval sám k sobě, nejdřív sem si chtěl vo tom něco 

přečíst, tak jako bych vo tom psal nějakej referát nebo něco takovýho. Samozřejmě když sem 

našel něco, co by se ke mně vztahovalo, tak sem měl nějakou radost nebo měl sem z toho 

nějakej zvláštní pocit, pak sem zase našel něco, co se vůbec nevztahovalo, takže když sem to 

pak přemejšlel, jestli to na mě sedí nebo ne, tak sem byl takovej rozpolcenej z toho, že sem 

úplně nevěděl, řikal sem si jestli jo, nebo ne, ale studovalo se mi to celkem dobře, to jako baví 

mi číst a sebevzdělávat se, takže s tim sem problém neměl, že to bylo docela příjemný. Spíš jako 

bylo horší, když sem to pak měl vztáhnout sám k sobě, a zjistit, do jaký míry to sedí nebo ne. To 

bylo takový jako, sem byl nerozhodnej, jak sem řikal. (33) 

B21 když sem to slyšel poprvý a viděl sem tam ten vobrázek, takovou tu dětskou kresbu, tak mi 

to přišlo zvláštní, vůbec mi to nepřišlo tak, že by se mi to týkalo, pak když sem to pročítal, tak 

taky úplně ne. Jako jak sem řikal, měl sem z toho takový smíšený pocity (37) 
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B22 víc sem se s tim identifikoval, až když sem si přečet na internetu ňáký diskuse těch 

dospělejch, takový ty zpovědi kde řešili, kde měli popis toho života, ten životopis svuj a řešili, 

jak to měli v pubertě a takhle, to mi bylo bližší než v tý knížce, tu knížku sem spíš studoval tak, 

že sem o tom chtěl něco vědět a jakoby klidně bych se stejnym nadšenim studoval i jiný 

poruchy, který by se mě vůbec netýkaly. Tam šlo vo to, vůbec získat nějaký informace, ale 

kdyžto sem si čet ty diskuse, tak to bylo, tam sem měl větší tendenci se v tom vidět. V těch 

příbězích. (37) 

B23 No určitě, určitě mě to napadlo samotnýho, vždycky sem byl takovej samotář, takže timhle, 

ale neměl sem o tom ponětí, co to znamená, co je to to spektrum, měl sem jen takový to laický 

povědomí, že to je tam ta mentální retardace (33) 

B24 Taky sem zažil jednu zajímavou scénku, to už bylo ňák když sem chodil za Luckou na ty 

skupinky, ta byla teda typicky aspergrovská, možná sem to jako, to už bylo v tý době, když sem 

čet ňákou tu literaturu vo tom a možná sem i podvědomě hledal ňáký důkazy, abych si to na 

sebe moh nalepit (48) 

 

C – diagnostika Aspergerova syndromu 

C1 Je to takový zvláštní prostě, že u nás to vlastně moc lidí nemá, je to takový, že si člověk 

přečte něco na internetu vo tom, takový ty diskuse, ale není moc s kym se o tom bavit (31) 

C2 Takže potom sem se asi rok odhodlával, docela dlouho (33) 

C6 No, zase sem měl různý rozporuplný pocity, ono to hlavně trvalo dlouho, než sem se 

odhodlal (37) 

C7 ta pani Thorová byla nemocná, tak se to eště vodsouvalo, tak sem čekal rok. Asi eště dýl. 

Tak sem měl dost času se připravit (37) 

C8 To bylo takový, když sem tam šel, tak to byla taková směs, byl sem zvědavej. Než že bych 

se vyloženě něčeho obával (37) 

C9 sem byl zvědavej, když sem tam šel, vůbec sem to necejtil, jako že bych se bál, nebo měl z 

toho nepříjemný pocity. Jediný co mi bylo trochu nepříjemný, jestli pak na konec si nebudou 

jistý, že budu nějakej hraniční případ a nebudou do toho chtít zatáhnout ty rodiče, to by se mi 

moc nelíbilo (37) 
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C10 tak pak mi teda řekla že jo, ta Thorová, tak spíš sem cejtil jako úlevu z toho, že můžu 

čerpat ňáký ty služby, už sem tam chodil třeba na ty sezení, že v tom můžu pokračovat, určitě to 

bylo pozitivní a že už nemusim zatahovat ty rodiče do toho (38) 

C11 No hlavně sem se chtěl dozvědět vůbec něco vo sobě, nejen vo tý diagnóze, ale i vo těch 

věcech přidruženejch k tomu. Jak působim, jestli to fakt berou, že sem sociofobik, chtěl sem 

nějakou zpětnou vazbu a spíš sem potom chtěl, aby to bylo, aby mi to potvrdili, právě z toho 

důvodu, abych moh jako pokračovat v ňáký tý spolupráci s nima. A spíš sem, nejhorší by asi 

byla ta varianta, kdy by se to prodlužovalo dál a teď si zvali další ty svědky, buďto rodiče nebo 

ňáký příbuzný nebo ze školy ňáký takovýhle. Takže sem byl rád, že to bylo rychlý relativně. A 

spíš sem si přál, aby to potvrdili než ne. (38) 

C12 Nechtěl sem jednak zatahovat ty rodiče do toho, pak sem nechtěl chodit na ňáký ty 

somatický vyšetření třeba na hlavu nebo tohle. To by mi bylo asi nepříjemný, ale další 

konzultace, kdybych tam přišel třeba na další, to by mi nevadilo. To zas takhle ne. Ale asi sem 

byl rád. Že to už je (39) 

C13 Vlastně když sem si povídal tam s ní, tak mi to přišlo, že to hrozně rychle uteklo, že to 

nebyly ani ty tři hodiny, že sme si ani nic moc vlastně neřekli (39) 

C14 já sem tam vlastně přišel a oni mě nechali čtvrt hodiny čekat, myslel sem, že to je jako 

schválně, sem byl takovej paranoidní jako v tomdle, že jakoby mi testujou, jestli to ve mně 

nevyvolá ňáký takový ty neklidný reakce a že to pak použijou jako argument pro tohle. A 

zrovna když sem dneska si čet ten leták, co má Apla na tý stránce vo tý diagnostice, tak sem se 

dozvěděl, že ten důvod je přesně vopačnej, že to je kvůli tomu, aby se ty lidi uklidnili, že to je 

kvůli těm dětem, že tam měli ty hračky a todle. Ale měl sem dobrou intuici v tom, že sem 

vycítil, že to je záměr, že to neni, že by tě tam nechali čtvrt hodiny čekat, když jsme byli 

domluvený na jednu, protože já sem to bral, že sem si zaplatil ňáký ty hodiny a chci si vo tom 

co nejvíc popovídat, tak vona půl hodina pryč a voni se furt věnujou někomu jinýmu, tak sem 

byl trochu neklidnej z tohohle, řikal sem si, přece nejsou takový bordeláři, když to plánujou 

dlouho dopředu, aby prostě tu jednu hodinu nedodrželi, tak sem si řikal, že to asi bude ňákej 

záměr, ale ještě jinej než sem v tu chvíli myslel. (39) 

C15 taky eště sem měl zrakovej hendikep, to mam do teď, vrozenej, takže na mě spíš bylo vidět 

todle jakoby, ten hendikep zrakovej a takový ty věci, co právě souvisej s tim aspergerem, taková 

ta úzkostnost, nejistota a takový ty, ten vodstup od těch ostatních, se v tý době dalo dobře 

vztáhnout i na tohle. Že to mohlo bejt psychologickej důsledek toho fyzickýho hendikepu 

jakoby, proto taky sem ani nikdy nepřišel do styku s těmadle vodborníkama, protože pokud 
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někdo pozoroval ňáký odchylky v mym chování, tak se to dalo právě docela dobře vysvětlit 

timle. (35) 

C16 a zase měl sem takový ty pochybnosti, jestli vopravdu mají pravdu, jestli prostě, já nevim, 

jestli by to nemohla být jen nějaká osobnostní zvláštnost nebo něco takovýho, nebo měl sem 

pocit, to mam i teď, že tam patřim, do tý, do toho spektra, ale nevěděl sem úplně přesně, kde je 

ten bod, jestli to je jen taková ta osobnostní zvláštnost, nebo to je ta mírná forma, ta 

vysokofunkční (38) 

C17 to sem nevěděl, tak sem si furt řikal, jestli jako tu diagnózu nedávaj jako každýmu v tý 

Aple, aby dostali ty dotace, aby mohli, jakože tam je tady ten aspekt. Vony jsou na to různý 

názory, co se týče Aply, jinak to třeba diagnostikujou praktický lékaři, že ty se třeba přikláněj k 

těm poruchám osobnosti, nebo třeba že je někdo schizoidní, obsedantně-kompulzivní a todle to. 

Takže sem věděl, že tam je ta nejednota, v tom že prostě Apla na to má ňáký svoje měřítko, a že 

to nemusí být úplně, že mi to mohli dát taky trošku ze soucitu, abych moh ty služby čerpat (38) 

C18 ale zase převažuje ve mně, a i tenkrát, takovej, taková ta osobnost tý Thorový, sem si řikal, 

že to je vopravdu profesionálka, tak ňák sem to cejtil. Že prostě sem byl rád, že sem šel, že sem 

byl u ní, protože sem ji tak vnímal, jakože vona je ta autorita, takže vo tom ani nepochybuju 

moc jakoby. Trochu pochybnosti třeba mam, jako že se mohli trošku posunout v tom někde v 

tom na tý funkčnosti tam nebo tam, ale v podstatě s tim souhlasim jakoby a je to díky tý 

Thorový že jo, tu vnímám jako odbornici, kdyby to byl někdo jinej, tak bych asi měl ty 

pochybnosti větší. (38) 

C19 Zeptala bych se, jak ses dostal ke specialistovi, kerej ti diagnostikovat ten Aspergerův 

syndrom? - To už tak asi dva roky už, možná eště dýl, spíš tři, tři roky. No jako psal sem mail 

do Aply ňáký pani a ta mě pak překontaktovala přímo na Lucku Bělohlávkovou, kerá to dělá. 

(33) 

 

D – co se dělo po diagnostice Aspergerova syndromu 

D1 pak takový ty co jsou starší a dostali tu diagnózu v dospělosti, těch je málo (31) 

D2 A jako uvítal bys, kdyby byla nějaká komunita dospělejch lidí s tím? - No, mam pocit, že to 

neni, no asi jo, asi by to bylo dobrý. (31) 

D3 No tak vono člověk jako neví, jak by vyšel, protože voni, von je každej aspík je takovej 

jakoby individualista a těžko se takhle začleňuje do nějakýho kolektivu, ale já sem třeba chodil 

na ty skupinky do Aply a tam to bylo takový různorodý, pár lidí tam chodilo, každej trochu 
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jinej, ale jako tak, tak sem chodil eště druhej rok, tam nás chodilo víc, to bylo takový lepší, že 

sme se tam vídali jednou za čtrnáct dní, ale vlastně žádná akce jako nebyla mimo to. (32) 

D4 Říkáš lidem, že máš Aspergerův syndrom? - No, moc ne, jako spíš jenom ty, v podstatě ty co 

to maj taky, ty co znám z Aply, tak nebo takhle (42) 

D5 Chodil sem dva roky na ty skupiny a teď už sem nechodil, no možná sem měl, trochu toho 

lituju, že tam je ten kontakt s těma lidma, že člověk pozná i ňáký jiný (42) 

D6 Chtěl bys udržovat kontakty s dalšíma dospělejma lidma s aspergerem? - No asi jo jako, 

vidět je takhle vobčas by bylo dobrý. (42) 

D7 A co ti ještě dává, ten kontakt s nima? Co je na tom příjemnýho? - No, tak jednak je to 

takový, že člověk může ty lidi zkoumat jakoby ty projevy, pak to vztahovat sám k sobě, že v 

tom neni sám a takhle, nebo se zasmát tim zvláštnim humorem, jakej maj, nebo když má 

podobnej vyhraněnej zájem nebo takhle, že se člověk před nima nemusí tolik kontrolovat, že 

sou většinou daleko víc ujetější než já, takže a někdy je to taky nepříjemný, když třeba člověk 

jede, jednou sem jel taky z těch skupin v tramvaji a byl tam jeden kluk, takovej ten co mluvil 

jak počítač, a on mluvil v tý tramvaji, voni ty lidi chvíli zmlknou, to je takovej pocit, vono to tak 

asi neni, ale člověk si to tak představuje a koukaj jenom na vás, tak sem si řikal, jestli k nim 

mam patřit, nebo nemam, sem si řikal, že už sem dost dospělej na to, abych tohle nějak překonal 

nebo takhle, takový, když člověk je takhle, mě to nevadí, když sem třeba venku třeba na ulici 

nebo takhle, když se k takovýdle skupině připojim, když se chovají jako blázni, to mi je jedno, 

ale vadí mi to v těch uzavřenejch prostorech, kde člověk nemá pocit toho úniku, třeba v tramvaji 

nebo takhle, tam je to nepříjemný. (43) 

D8 Cejtíš se součástí skupiny lidí s Aspergerovým syndromem? - No jak kterejch. No sou 

takový, co sou relativně v pohodě, tak ty jo jakoby, ale zas jako když sem jezdil na ty letní 

tábory teď, tak tam mi ty lidi nevadili, tam sou všichni takovýdle, i tam, co byli takový hodně 

problémoví, tak to sem se snažil je nějak chápat nebo je pozorovat nebo si s nima vobčas 

popovídat, tam mi to nevadilo, ale takhle tady ve městě mezi těma běžnejma lidma, když se 

někdo chová hodně mimo, tak to bych se vod něj distancoval trošku. (43) 

D9 Jaký to bylo poprvý být v kontaktu s někým dalším, jako face to face? - To bylo zajímavý 

docela, to sem cejtil větší napětí, než když sem šel do tý Aply poprvý na tu diagnostiku nebo za 

tou Luckou Bělohlávkovou. Protože to sem si fakt neuměl představit, jak to zrovna bude, jak 

budou vypadat, co to je za živočišnej druh, sem si řikal, jestli budou mít ňáký jiný vlasy nebo 

takhle a zrovna to si pamatuju, to si vybavim docela dobře, protože to sem tam zrovna potkal 

takovýho atypickýho kluka, který měří asi dva deset a vypadá opravdu jako takovej hromotluk, 

ten byl takovej dost zvláštní, takovej jako máchal rukama, měl takovou živelnou komunikaci, 
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tak to sem byl dost zvědavej, takovej, že sem si ani neuměl moc představit, jak budou vypadat, 

to sem, když sem šel poprvý na tu skupinu, to byl zvláštní pocit hodně. (43) 

D10 ale asi ty, co maj toho aspergra, tak se s nima dá aspoň vo něčem mluvit, že tam je ňáký 

společný téma, ne dycky s každym, v tý skupině taky byli lidi, s kterejma bych se jako obtížně 

bavil, který mi ani nebyli sympatický nebo takhle, ale u těhle lidí, co maj tuhle poruchu, je tam 

aspoň něco společnýho, vždycky tam je, dopředu člověk ví, že má ňákej jakoby základ 

společnej, ale na druhou stranu ví, že sou to takový individualisti, že z nich stejně žádný 

kamarádi moc bejt nemůžou, protože voni sou samorostlý no a zas je to třeba výhoda v tom, že 

sou upřímný, že jako když ti něco řeknou, tak to asi myslej vážně, že to člověka nemate (46) 

D11 no s těma co maj diagnózu, tak s těma se nestýkám s nikym, teda s Lenkou, s tou jo, ale 

jinak s vostatníma ne, pač nechodim na ty skupiny a nějak přes ten web se s nima nekontaktuju 

(47) 

D12 A nebo třeba v práci sou takový lidi, co maj takovýdle podobný rysy chování, tak že si 

třeba takhle u jídla spolu, ale nikdy sme se takhle přímo vo tom nebavili, sem vopatrnej (42) 

D13 tohleto sdělovat těm lidem co jako, bylo by zase složitý jim to vysvětlit a eště hůř by se mi 

to vysvětlovalo třeba rodičům. Když s nima bydlim, je to takový blbý jakoby, tak spíš takhle. 

(42) 

D14 Jako je složitý vysvětlit, co to vlastně všechno znamená. - Nono a že vlastně člověk by to 

pak neměl pod kontrolou, musel by pak čelit tý palbě otázek a neměl by možnost nijak 

uniknout, když tam s nima bydlim jakoby, tak si radši držim vodstup takovejdle, mi to přijde 

lepší a schovávám se za to, že sem jenom zvláštní osobnost, což je asi v podstatě totéž do 

značný míry. (42) 

D15 Pokud je to někdo, kdo to zažil taky, nebo je tim taky trochu jako postiženej, tak to naopak 

může pomoct, protože to je ňáký společný téma, ňáký zážitky, příběhy, jak sem řikal vo tý 

komunitě těch aspergerů, že to může pomoct, vyměnit si ty zkušenosti navzájem, takže v tomhle 

smyslu je to jako pozitivní jakoby, ale u těch lidí vostatních, normálních takzvaně, tak tam si 

člověk dává pozor, jednak je to složitý na vysvětlování a jednak by je to třeba ani nemuselo 

zajímat, jo je to takový, tak tam se vopatrnej v tomhle. (42) 

D16 Chtěla jsem se zeptat, jako pochopila jsem, že s rodičema se moc o tom, že neprezentuješ 

to, co jsi o sobě zjistil? - No to já si držim vodstup. Bydlim u nich, ale zase nejsem tam tak 

často, chodim do práce, někde se potuluju po Praze, vobčas přespim u Lenky, takže sem tam tak 

jako vobčas nějak a jako snažim se bejt trošku, rozhodně si držim vodstup, nikdy sem se 

nesvěřoval nebo todle v tomdle směru, protože třeba otec je trochu jinej než já, to je takovej 
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extrovert komunikativní, společenskej, takže zase bych měl problém vysvětlovat, možná by ani 

nepochopil a matka je zas hrozně úzkostná (44) 

D17 Takže myslíš, že nezpozorovali nějakou změnu na tobě třeba s tou diagnostikou? - No to 

trošku možná ne (44) 

D18 Myslíš, že třeba mít tu diagnózu, že to může něco usnadnit? Třeba komunikaci s jinejma 

lidma nebo… - No, možná spíš těm dětem, těm mladším, že maj ty speciální, třeba ve škole, že 

maj ty speciální vzdělávací programy, můžou mít poradce pro studium nebo takhle, u toho 

dospěláka úplně ne (47) 

D19 pokud by neviděli jakože ten člověk má vopravdu problémy nějaký větší, tak by řekli, že je 

hypochondr, nebo že je prostě ňákej charakterově pokaženej ten člověk, že spousta lidí by 

u těch dospěláků, by pro to neměla jako pochopení (48) 

D20 když uviděj nějakýho dospěláka, pokud teda nemá ňákej problém, že by vzbuzoval soucit, 

tak řeknou, von je hypochondr, von je ňákej charakterově pokaženej, jenom si na to hraje, je 

simulant (48) 

D21 sem se setkal se situacema, co by nebyly příjemný, kde by mi to jakoby usnadnilo, 

kdybych jim trošku vo tom něco řek, ale třeba u těch doktorů, kdybych to řek u těch normálních 

doktorů, tak je dost možný, že bych vo tom věděl víc než voni, to by mi přišlo trapný, takový že 

jo. (48) 

D22 je pár situací, kde by to třeba člověku mohlo pomoct, třeba při studiu nebo při u těch lékařů 

nebo takhle. A pak sou situace, kde to je přesně kontraproduktivní, třeba když jednáš s 

obchodníkama, s právníkama, tam naopak se snažim, když už na to, nedej bože, dojde, bejt 

strašně vostražitej, vopatrnej, nic na sobě nedat znát, bejt, všechno si jako připravit dopředu, aby 

mi ničim nemohli překvapit a co nejmíň jim vo sobě sdělovat, protože to sou zase naopak lidi, 

co tě můžou zneužít jakoby. Tý naivity nebo toho, že člověk neni tak pružnej. (48) 

D23 Jako potom, změnil se ti náhled na minulost, na tu pubertu, na to, jak ses choval, jak ses 

cítil, tak jestli se skrze tu optiku že ano, mám Aspergerův syndrom, mám to potvrzený, jestli se 

nějak změnilo tvoje vnímání sebe? - No část věcí sem líp chápal, to určitě jo. A taky to člověku 

pomůže, že se míň obviňuje, že snáz sebe přijme, protože když si vemeš tu diagnózu a nejdřív si 

to jakoby vyslovíš a pak popisuješ to chování, tak to člověk vnímá tak jako víc neutrálně, že to 

je něco, co se s tebou táhne, že to je vrozený (39) 

D24 Vysvětlily se mi, částečně, ňáký ty problémy vztahový, kamarádský, ty zájmy, co sem měl 

a tak i třebas se školou, já sem sice dodělal vejšku, jenom bakaláře ale, že sem nedopsal 

diplomku, protože sem měl právě ty problémy, co s tim aspergrem souvisej, jakoby shánět ty 
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konzultace v terénu, víš, jako když se dělá ta práce, že člověk potřebuje, že si to nenapíše sám, 

ale že musí jako někoho vyzpovídat, dělat třeba nějaký rozhovory vo něčem (39) 

D25 trochu se mi to složilo dohromady, je to spíš vo tom, jakoby že člověk je schopen si to 

vybavovat líp, a nebojí se vo tom přemejšlet, protože dřív sem měl pocit, sem si to ani moc 

nevybavoval, že sem to ňák neřešil, moc sem nevěděl jak. Jak k tomu zaujmout nějaký 

stanovisko nebo takhle. Když člověk takhle když už zná tu diagnózu, tak je schopnej to líp, že 

se tolik nebojí mluvit vo sobě, nebo hledat vodpovědi na to, jakej člověk vlastně je, jako 

projevit nějakou osobnost (40) 

D26 Takže teď mi to pomáhá k tomu, že sem schopnej víc si věci vybavovat a nebát se vo tom 

přemejšlet nebo se vo tom bavit jakoby. Že spíš jako, tak jako větší votevřenost vůči sám sobě, 

tak bych to řek. Než jako že bych chápal všechno, to člověk stejně nikdy nepochopí, pamatuje si 

jen ňáký útržky a tak (40) 

D27 hlavně že to člověka tak navede na nějakou cestu, že třeba si přečte příběhy vostatních lidí 

a v tom se trošku pozná, že člověk nevěděl, co má hledat, ke komu se má vztahovat (41) 

D28 Ale taky sem se trošku změnil, spíš jenom dočasně, pak když sem měl tu diagnózu, protože 

to že jako člověk se trochu dočasně přestane kontrolovat, víc se uvolní v tu chvíli si řekne, že už 

to nemá cenu se kontrolovat, tak sem trochu, jako spíš v práci, že sem trochu hůř fungoval pár 

tejdnů po tom, třeba sem zapomněl i někde klíče, což se mi nikdy nestalo předtim, sem byl 

takovej roztěkanej, takovej (45) 

D29 pak sem si to uvědomil, že se s tim trochu musim srovnat, ono by to bylo horší, že bych 

měl větší problémy, doma tolik ne, protože jak sem si držel ten vodstup a držim furt, tak tam to 

tak bych řek, nezpozorovali tu změnu (45) 

D30 Třeba takový vzdělávání přes ty, teda vzdělávání, to je blbý slovo, ale to pozorování emocí, 

to jsi dělal vždycky, nebo se to třeba ten zájem začal zvyšovat, až když jsi začal zjišťovat o tom 

Aspergerově syndromu? - No určitě dřív moc ne, to se mnou, hodně jakoby do sebe zahleděnej, 

egocentrickej dost, takže mi to moc nezajímalo takhle, taky sem si hrál s vostatníma, ale bylo to 

takový, jak sem si hrál vedle nich, nebo sem za nima běhal, nebo sem dělal takový ty, třeba se 

hrál fotbal, ale to neni moc vo spolupráci, jako komunikační, tak takovýdle ty jednodušší 

možnosti, jak spolupracovat, ale moc sem do těhle věcí nepronikal dřív právě, až teď jako 

v dospělosti. - Až s tím, jak jsi se začal víc o to zajímat, o ten, o tu diagnózu? - Určitě no. (51) 

D31 člověk jako líp rozumí sám sobě, nebojí se víc vo tom přemejšlet a všímá si víc těch lidí 

takhle jakoby, to jo, no pak sem si, sem poznal tu Lenku, díky tomu, že sme byli na tý na tom 
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táboře letnim, takže to, že mam ten vztah, to je docela velká změna, proti tý minulosti, takže 

člověk se s tim taky nějak sžívá a to je tak úplně jiný než předtím (52) 

D32 člověk sám sebe víc pozná, spíš je to tak zrcadlo dovnitř. A navenek se to pozná, že člověk 

je možná vo něco klidnější a vodevřenější v ňákejch situacích. Ale takový ty hendikepy ty sou 

furt, to je dáno, vrozený a pokud to někdo chce překonat, musí mít hodně ty zkušenosti a to 

nejde hned. Takže to trvá dlouho. (52) 

D33 Změnil se tvůj pohled na ty hendikepy? - No to jo, to určitě jo. (52) 

D34 Použil jsi slovo aspík, jaký používáš termín pro to? Používáš tohle slovo, nebo ještě jiný? - 

No, tak já se o tom takhle moc nebavim, nemam moc s kym, maximálně s Lenkou, to se 

bavíme, to jako jo takhle, ale jinak spíš si vo tom tak čtu nebo kouknu na nějakej film nebo 

takhle, ale že bych, neni moc se s kym vo tom takhle bavit. Jo ale nemam s tim problém, takhle 

když si přečtu něco v knížce, tak to sou termíny, co se takhle používaj, tak jako nevadí mi to, 

taková nálepka jakoby. (32) 

D35 aspík mi to příde jako takový vyjádření společenského, zvláštního společenskýho postavení 

nebo osobnostních rysů, než jako nějaká diagnóza, tak to nevnímám. (32) 

D36 sem nevěděl, proč s tim mam problém, zpracovat práci, když sem na vejšce problémy 

neměl s ničim, a tak sem to furt tak jako vodkládal, až sem to nakonec nedopsal, tu práci, což 

mě trochu mrzelo, že v tý době, kdybych tohle třeba věděl, tak bych to uměl líp řešit, zrovna 

tuhle věc. (40) 

D37 určitě to hodně připisovali hodně tomu hendikepu, tomu zraku, tak proto sem asi taky byl 

ušetřenej různejch těch vyšetření v ranym věku a kdoví, jak by to bylo dneska, jestli bych tim 

dneska prošel taky, dost možná že i jo, záleží, na jaký učitele bych narazil (46) 

D38 A přál by sis, abys tou diagnostikou prošel už jako mladší? - No tak určitě, to by to dost 

pomohlo no. Ale s tim se teď nedá moc dělat. Ale vlastně voni diagnostikovali už asi před deseti 

lety, takže čistě teoreticky kdybych měl nějaký citový pohnutí už dřív, tak sem se možná mohl k 

tomu dřív dostat, asi by mi to pomohlo na tý vejšce jakoby s tim studiem, jinak asi by v tom už 

takovej rozdíl nebyl jako mezi pětadvacátym a třicátym rokem, tam mi to tolik nepříde, ale 

kdyby to bylo třeba v deseti, v patnácti, tak to by byl určitě velkej rozdíl, protože asi bych jako 

se snažil se víc kontaktovat třeba nebo bych chodil do nějakejch dramatickejch kroužků 

speciálně pro tydle lidi, to by mi dost pomohlo s vyjadřovánim těch emocí a s rozvojem ňáký 

hry. Tak vono to v tý době nebyly ani takovýdle služby, ale určitě jim trochu závidim, takovejm 

těm, co jsou vo tu generaci mladší než já, můžou, zjistěj to už dřív jakoby, je to snazší. (46) 
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D39 kde hledat, jako čí příběhy číst, ke komu se vztahovat, ke komu se porovnávat, protože já 

když nemam to porovnání, tak jakoby hůř sám sebe zařadim. (41) 

D40 Máš třeba tendence u jinech lidí hledat ty rysy aspergera? -  No, to vobčas jo no, to je 

takovej trochu vyhraněnej zájem. Vůbec i ty poruchy, že si vo tom rád čtu, vobčas se vo tom 

bavíme i s Lenkou, jak vona má tu bohatou historii, čim si prošla těma zařízeníma (49) 

D41 mam docela vztah k těmletěm věcem, to vyhledávat, takže vobčas takhle pozoruju lidi a 

řikám si, jestli jo, nebo ne, a vobčas mam tendenci vždycky něco vidět že jo, ale pak si jako 

uvědomim, že nejsem dobrej pozorovatel, že nemam tu intuici a že je to jenom to jedno 

procento a ňáký ty dvě tři těch fenotypovejch, takže to prostě nemůže bejt každej druhej třetí 

člověk, kterej se ti zdá zvláštní. Ale v tý práci třeba tam je těch lidí zase víc, to zas tak tak 

vobčas člověk jako je rád, když takhle vidí někoho, kdo je taky trochu takovejdle (49) 

D42 to je, jak když máš roztrhaný kalhoty, tak to sou jakoby ty hendikepy, a pak sou ty 

kompenzace, co člověk získává během života, to sou ty záplaty, prostě uděláš záplatu. Vono to 

funguje, protože ti netáhne na nohy, cejtíš, že ty kalhoty fungujou, že sou celistvý, a z dálky to i 

tak i vostatní viděj, že vlastně sou to normální kalhoty, ale když se podiváš zblízka, tak vidíš ty 

záplaty, jako a takhle to ty lidi asi i vnímaj (51) 

D43 No jak který, voni byli hodně vodlišný, ty co tam chodili, a různě adaptovaný. My sme 

měli společně akorát jenom to, že měli asi nadprůměrnou inteligenci, ale jinak ty problémy v 

chování byly, bych řek, úplně jinýho typu, jinak osobnostně strukturovaný ty lidi, že tam byli i 

ty extroverti, ty kontaktní, takový ty mlčenliví, co nic neřekli nebo takhle, pak tam byl kluk, co 

měl tiky, trpěl samomluvou, smál se nevhodně, a pak tam byl kluk nebo holka úplně normální 

na první pohled, co vypadali třeba jako já nebo eště o něco, v uvozovkách, víc normálně. Takže 

tam byla velká odlišnost v tom a některý lidi bych ani nepoznal na první pohled, i když teď už 

mam jako že maj tenhle problém, když s tim mam už nějakou zkušenost. Takže dost těch lidí 

sem tam viděl (44) 

D44 Je pro tebe snazší vidět nějaký podivnosti u někoho jinýho než u sebe? - No člověk si toho 

na sobě moc nevšimne, to právě bych musel mít před sebou zrcadlo. Když pozoruješ toho 

druhýho člověka, tak je to takový, hlavně když on se nedívá na tebe, jenom ho pozoruješ, tak je 

to takový, že člověk neni ničim rozptylovanej a může všechnu pozornost soustředit tam, takže je 

to určitě snazší. (50) 

D45 ona (matka) je trošku v něčem autistická, jako fenotyp takovej, že má ty drobný rysy, ne 

teda diagnózu, to určitě ne, ale je taková, že si neumí nic zařídit, třeba vyjednávat na úřadech, 

třeba volá do telefonu, teď jí někdo, když má něco zařídit, někdo jí třeba řekne něco jinak, vona 
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je úplně zmatená a vůbec už neví, co mu na to má odpovědět a zapomene, co má říct nebo 

takhle, že je taková komunikačně nepružná, taková zranitelná a hlavně je taková úzkostlivá (44) 

D46 když vyloupneš tu diagnózu a popisuješ jenom to chování, tak máš pocit, že jen někdo 

popisuje tvoje špatný vlastnosti, je to něco takovýho jinýho, člověk, že to nikdo nemá rád, když 

si k tobě někdo sedne a teď ti začne vykládat, ty seš takovejdle, takovejdle, takovejdle, tak je to 

nepříjemný, ale když se to pojí s timdle tim, tak to člověk líp přijme, i ty špatný projevy chování 

(39) 

D47 A hlavně se tomu člověk zasměje, když vidí, jak, že u sebe si to člověk nevšimne, ale když 

to vidí u druhýho, jak se chová třeba podobně jako ty, tak to působí legračně jakoby, to si 

řekneš, jo, ten je fakt zvláštní, to je takový že se na to člověk umí trochu povznést (50) 

D48 takový ty nepružný reakce, co sem měl, nebo třeba i to chování takový to, třeba ta 

samomluva nebo že sem si chodil takhle po tom bytě, když sem byl starší, jo, tak prostě sem si 

to dal do kontextu s tou poruchou jakoby a i s těma životopisama ostatních lidí, vlastně že v tom 

nejsem sám, že vostatní to prožili taky a často daleko v horší formě (40) 


