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Přílohy 

Příloha č. 1: Otázky k rozhovoru 
 
Uvedení rozhovoru a souhlas s výzkumem: Dobrý den, jsem studentkou psychologie, tady 
v hospici působím jako dobrovolnice/stážistka1 a chtěla bych Vám položit několik otázek, 
které použiji ke zpracování své diplomové práce. Otázky se budou týkat Vašeho života a Vaše 
odpovědi budou uvedeny zcela anonymně. Souhlasíte tedy s provedením výzkumu 
a zvukovým záznamem Vašich odpovědí? Vaše účast na výzkumu je dobrovolná, kdybyste si 
v průběhu výzkumu rozmyslel/a svou účast, můžete od něj kdykoli ustoupit. Kdybyste měl/a 
jakýkoli dotaz, neváhejte se mě zeptat. Moc Vám děkuji za spolupráci.  
 
Úvodní otázky týkající se aktuálního stavu 

• Jak se dnes cítíte?  
• Z jakého důvodu se takto cítíte? (Co Vám pomáhá k dobrému pocitu)? 
• Jak jste se dnes vyspal/a?  
• Jak jste se najedl/a (Co jste měl/a k jídlu?)?  
• Co Vás dnes potěšilo? 
• Jaký je pro Vás život v hospici?  
• Jak dlouho již jste v hospici? 
• Jak jste se o hospici dozvěděl/a?  
• Co Vás do hospice přivedlo? 

 
Dětství: Vyprávějte mi o svém dětství.  

• Odkud pocházíte?  
• Jací byli Vaši rodiče? 
• Máte nějaké sourozence? Co byste mi o nich mohl/a říci? 
• Co pro Vás bylo v období Vašeho dětství a dospívání významné? 
• Na jaké chvíle z období Vašeho dětství a dospívání vzpomínáte nejraději? 

 
Současná rodina: Povězte mi něco o své současné rodině. 

• Které místo považujete za svůj domov? 
• Máte/měl jste životního partnera? 
• Jak jste se se svým životním partnerem/partnerkou (manželem/manželkou) 

seznámil/a? Co Vás na Vašem partnerovi (partnerce) zaujalo?  
• Jaké bylo/ je období Vašeho manželství?2  
• Co Vám pomáhalo při řešení manželských konfliktů? 
• Máte děti?  
• Povězte mi něco o svých dětech. Jak své děti vnímáte? V jakém oboru pracují?  
• Máte již vnoučata? Co byste mi o nich mohl/a říci?  
• Čím Vám Vaše děti (a vnoučata) přinášejí radost?  

                                                 
1 Zastávala jsem obě funkce 
2 Rodinný život, inspirace z PMP (Personal Meaning Profile, 1) 
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Vzdělání, práce, zájmy: 

• Jaké školy jste vystudoval/a?  
• Co Vás vedlo k výběru těchto škol? 
• V jakém oboru jste nalezl/a uplatnění?  
• Jaký význam pro Vás mělo Vaše zaměstnání?3 V čem pro Vás byla Vaše práce 

důležitá, co Vám přinášela?  
• V jakém oboru pracoval Váš partner? 
• Byl/a jste spokojen/a se svou finanční situací?  
• Čemu jste se věnoval/se věnujete ve svém volném čase? Jaké jsou Vaše zájmy? 
• Co Vám v životě přináší radost?4 

 
Oblast zájmu: hodnoty, postoje, spiritualita 

• Které události považujete za důležité mezníky ve Vašem životě? 
• Co je pro Vás hodnotou/hodnotami?5 
• Čemu jste ve svém životě věnoval/a nejvíce energie? Čím byl Váš život naplněn?6 
• Co považujete za svůj životní úspěch (úspěchy)?7  
• Jaké úsilí jste věnoval/a k jejich dosažení?8 
• Za co jste druhými nejvíce oceňován/a?9  
• Čeho si na sobě nejvíce ceníte Vy sám/sama?  
• Za co se cítíte ve svém životě zodpovědný/á?10 
• Co byste ve svém životě udělal/a jinak? 
• Jak významné jsou pro Vás mezilidské vztahy? 
• Bez kterých osob byste si svůj život nedovedl/a představit?  
• Čím jsou pro Vás tyto osoby významné? 
• Jaký zaujímáte ke svému životu postoj?11 
• Na jaké otázky hledáte ve svém životě odpovědi? 
• Nalezl/a jste smysl svého života?12  
• Jaká je Vaše filozofie, která dává Vašemu životu smysl?13 
• Sdílíte svou životní filozofii s dalšími osobami?14  
• Jak je pro Vás toto společenství významné?15 
• Jaké máte životní cíle?16 Jaké úsilí jste vynakládal/a (vynakládáte) k dosažení Vašich 

cílů? (Kam ve svém životě směřujete?17 Jaký je konečný cíl Vašeho života?18) 
                                                 
3 Inspirace z PMP (48) 
4 Inspirace z PMP (45) 
5 Inspirace z ŠŽZ (Škála životnej zmysluplnosti, 1), PMP (31) 
6 Inspirace z LAP-R (31) 
7 Inspirace z LAP-R (Life Attitude Profile-Revised, 1), PMP (7) 
8 Inspirace z ESK (Existenciální škála 38), PMP (12) 
9 Inspirace z PMP (30) 
10 Inspirace z PIL (13), LAP-R (45) 
11 Inspirace z LAP-R (18) 
12 Inspirace z PIL (Purpose in Life Test, 4), LAP-R (5, 11, 38), FICA (Spiritual History Tool, F and B), PMP (5, 
54), SIWB (Spiritual Index of Well-Being 7, 9, 11), MLQ (Meaning in Life Questionnaire, 1, 2, 3, 10) 
13 Inspirace z ŠŽZ (10), LAP-R (16) 
14 Inspirace z FICA (C) 
15 Inspirace z FICA (C) 
16 Inspirace z ŠŽZ (13), PIL (3), LAP-R (2), PMP (9) 
17 Inspirace z PMP (30), SIWB (8) 
18 Inspirace z ŠŽZ (4, 7), LAP-R (37), PMP (5) 
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• Čím se ve svém životě řídíte? Co ovlivňuje Vaše rozhodování?19 
• Čeho se nejvíce obáváte?  
• Co Vám pomáhá v překonávání Vašich obav? 
• Uvažoval/a jste někdy v minulosti o smrti?20  
• Co si o smrti myslíte, jak na ni nahlížíte?  
• Věříte v posmrtný život?21 
• Nacházíte ve svém životě něco univerzálního, něco, co Vás přesahuje?  
• Považujete se za osobu nábožensky založenou?22 

 
V závěru:  

• Kdybyste mohl/a mít jedno přání, co byste si přál/a? 
• Poděkování za účast. 

  

                                                 
19 Inspirace z ESK (8, 22), PIL (14), LAP-R (3), LAP-R (17) 
20 Inspirace z LAP-R (22, 44) 
21 Inspirace z PMP (51) 
22 Inspirace z FICA (F and B) 
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Příloha č. 2: Rozhovory 

1. ROZHOVOR 
Paní Lenka,23 věk: 69 let, bydliště: vesnice, počet ob. 1000. Rozhovor byl proveden po 
předchozí domluvě s paní Lenkou, psycholožkou a zdravotnickým personálem Hospice 
Dobrého Pastýře v Čerčanech dne 4. 4. 2012. Onemocnění: rakovina slinivky. Celková délka 
rozhovoru: 45 min. 
Stručná informace ohledně pacientčina onemocnění byla doplněna dne 8. 6. 2012 od 
zdravotnického personálu. Pacientka při dalších setkáních pociťovala únavu a bolesti hlavy, 
nebylo proto vhodné se jí blíže na její zdravotní stav dotazovat. K úmrtí pacientky došlo dne 
25. 4. 2012. 
Paní Lenka byla seznámena s úvodní instrukcí a byla požádána o rozhovor, s jehož 
uskutečněním i zvukovým záznamem souhlasila.  
Paní Lenka je ve výzkumu označována jako R = respondent 
V = výzkumník 
 
Rozhovor ze dne 4. 4. 2012 
V: Napřed bych se Vás chtěla zeptat, jak se dneska cítíte? 
R: Dneska nic moc, protože… skleróza. Je to asi tím počasím, protože… prostě necítím se 
dobře.24 (v hlase znatelná únava) 
V: Necítíte se dobře, hm. 
R: Snad se to srovná. 
V: Já věřím, že ano. A Jak jste se dneska vyspala? 
R: Výborně. Spala výborně, jedla jsem výborně, všechno výborný.25  
V: Co jste měla k jídlu? 
R: Hrachovou kaši. 
V: Byla dobrá? 
R: Dobrá. Hrachovou kaši, čočkovou polívku… rajskou polívku, takže všechno bylo ´dobrý´. 
V: Co Vás dneska potěšilo? 
R: Koupání. To já miluju. Takže jsem byla ve vaně a vykoupala jsem se a bylo mi dobře.26 
V: To jsem ráda. Jaký je pro Vás život v hospici? 
R: Dobrý. 
V: Jak to tady prožíváte? 
R: Je to…spokojená jsem, ráda jím, je to ´dobrý´.27 
V: A jak dlouho tady vlastně jste? 

                                                 
23 Jméno bylo z důvodu ochrany osobních dat změněno. 
24 Ot. č. 4, 7 ve 2. části 
25 Ot. č. 7 ve 2. části 
26 Ot. č. 4 v 1. části 
27 Ot. č. 7 ve 2. části 
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R: Asi měsíc.28 
V: A jak jste se o Hospici Dobrého Pastýře dozvěděla? 
R: Od syna jsem se to dověděla. 
V: A co Vás do hospice přivedlo? 
R: Zdravotní stav. Zdravotní stav, že jsem se necítila úplně dobře, takže jsem tady.29 
V: A Váš syn přišel tedy s tím návrhem? 
R: Ano, že bych mohla jít sem, že je to tady prostě v pohodě. Takže jsem tady. 
V: Vy jste s tím souhlasila.30 
R: Já jsem s tím souhlasila. 
V: Teďka bych se Vás zeptala na Vaše dětství. Odkud pocházíte? 
R: Z K., to je vesnice u M., S., M., takže tam. 
V: Jací byli Vaši rodiče? 
R: Dobrý. Byli dost přísný, ale jinak dobrý. 
V: Máte nějaké sourozence? 
R: Mám tři sourozence. Sestru, dvě, tři sestry a bratra.31 
V: Můžu se zeptat na jejich věk? 
R: Hm. (souhlas) Víte já, ,Ježišmaria,‘ víte já… 
V: Nevzpomenete si, nevadí, tak stačí, když mi řeknete, jestli jste byla nejstarší nebo… 
R: Ne, ne, ne, já jsem byla třetí v pořadí. 
V: A Vám je kolik let? 
R: Čtyřicet tři. (ročník) Čtyřicet tři a takový ty výpadky mám díky chemoterapii, takže 
vždycky když mám zdravotní problémy, tak je to díky ,tý‘ chemoterapii, kterých jsem 
prodělala snad osm.32 
V: Tak to je opravdu hodně. 
R: Takže jich bylo dost.  
V: Od té doby to takto vnímáte? 
R: Od ,tý‘ doby mám takový výpadky, pak se mi to srovná a jsem zase normální. 
V: Co byste mi ještě mohla říct o svých sourozencích? 
R: Takže bratr, ten je v důchodu, dvě sestry jsou taky v důchodu, tři vlastně, tři sestry jsou 
v důchodu. Takže mám čtyři sestry a bratra… 
J. Čtyři sestry a bratra? 
R: Jedna dvě tři, ne já to nespočtu. No, tři sestry a bratra.  

                                                 
28 Ot. č. 7 ve 2. části 
29 Ot. č. 4, 7 ve 2. části 
30 Ot. č. 7 ve 2. části 
31 Ot. č. 10 v 1. části 
32 Ot. č. 4 ve 2. části 
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V: Tak to vás bylo hodně. 
R: No, jinak nás bylo šest, takže nás bylo dost. 
V: Jaké to bylo žít v takové velké rodině? 
R: ,Bezvadný.‘ Čím větší rodina, tak tím je to lepší, protože máte se o koho opřít a s kým 
blbnout, no.33 
V: A jaké byly Vaše vztahy mezi sourozenci? 
R:  Úplně normální, ,pohodový.‘ 
V: Všechno to fungovalo? 
R: To fungovalo normálně. Zrovna jsme o tom mluvili, protože máme na co vzpomínat. 
Dnešní děti ty zážitky z dětství nemají. My jsme mohli si pohrát, mohli jsme zahrát si třeba 
různý hry, věci, kdežto teď ne, teď děti mají počítače a ,hrajou‘ si na počítače a myslím si, že 
jim chybí ,takový‘ ty vztahy ,mezilidský.‘34 
V: Pravda, že se ta společnost proměňuje. Co pro Vás bylo v období dětství a dospívání 
významné? 
R: Vztahy mezi námi ,dětma.‘35 
V: A v jakém oboru pracovali Vaši sourozenci? 
R: Takže bratr byl traktorista. Jedna, dvě sestry byly zdravotní sestry a jedna byla, jedna byla 
(přemýšlí)… přadlena. 
V: To už se dneska málo vidí, že. 
R: No, ta dělala přadlenu.  
V: A na jaké chvíle z období Vašeho dětství vzpomínáte nejraději? Nějaká konkrétní 
vzpomínka nebo období? 
R: Zimu a hry v zimě. 
V: Máte ráda zimu? 
R: Mám ráda zimu. To jsme si vyhráli, vydováděli.36 
V: Teď se dotkneme Vaší současné rodiny. Které místo považujete za svůj domov? 
R: Ch.37 
V: Tam jste bydlela? 
R: Tam teďko bydlím. 
V: A jak dlouho tam bydlíte? 
R: Od roku šedesát dva. To už je prostě hodně let. 
V: Máte životního partnera? 
R: Ne, zemřel. Měl rakovinu.38 

                                                 
33 Ot. č. 1, 6 v 1. části, 6 ve 2. části 
34 Ot. č. 6 v 1. části 
35 Ot. č. 6 v 1. části 
36 Ot. č. 4, 6 v 1. části 
37 Bydliště z důvodu ochrany osobních dat blíže neuvedeno 
38 Ot. č. 1 v 1. části 
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V: Manžel teda? 
R: Ano. 
V: A jak dlouho jste byli spolu. 
R: Čtyřicet čtyři let. (paní L. je dojatá vzpomínkou na manžela) 
V: Jestli o tom nechcete mluvit, tak nemusíme. 
R: To je v pořádku. (ticho) Bylo to ,těžký.‘39 
V: To věřím. Jak už je to dlouho? 
R: V roce 2008 zemřel. 
V: To je mi líto. Víte co, tak teď ty otázky přeskočíme a vrátíme se k tomu později, co říkáte?  
R: No, to je ,dobrý,‘ ptejte se. 
V: Dobře, ale když opravdu nebudete chtít odpovídat, tak nemusíte. Ještě bych se chtěla 
zeptat, jak jste se seznámili? 
R: Seznámili, no tak jako mladý lidi. 
V: Jak došlo k Vašemu setkání? 
R: Já jsem… pracovala jsem v Ch., ve škole, a on tam bydlel. Takže jsme se seznámili a pak 
jsme spolu začali chodit. 
V: Co Vás na Vašem manželovi zaujalo, když jste se seznámili? 
R: Byl prostě ,takovej‘ normální, ,žádnej‘… nevytahoval se. Úplně normální člověk. Naopak 
jako spíš bych řekla, měl ,takovej‘ ,lidskej‘ vztah…40 
V: A jaké tedy bylo Vaše manželství? 
R: Dobrý. To bylo dobrý, bez hádek, bez ničeho. To bylo úplně v pohodě. 
V: Co Vám pomáhalo, když nastala nějaká neshoda? 
R: Když jsme měli ,nějakej‘ problém, tak jsme sedli, popovídali, rozebrali a zase jsme 
pokračovali dál. Většinu věcí jsme řešili prostě domluvou, popovídáním, probráním prostě 
problémů. Ale nehádali jsme se, asi jednou v životě jsme si vyměnili názor, jinak ne.41 
V: Tak to je vzácnost. 
R: Jinak ne. Protože ono to nemá cenu hádat se s někým, tím se nikdy nic nevyřeší. Spíš 
prostě domluvou, prodiskutovat, popovídat a je to v pohodě. 
V: Takže jste to tak konstruktivně vyřešili ten problém. 
R: Ano. 
J. Máte děti? 
R: Mám dvě. Kluka a holku. 
V: Povězte mi něco o svých dětech. Co byste mi o nich mohla říct, jak je vnímáte? 
R: No, v pohodě. Syn i dcera prostě, vycházíme spolu dobře, bez problémů. 
V: A kolik je jim let? 
                                                 
39 Ot. č. 10 v 1. části, 1, 4, 7 ve 2. části 
40 Ot. č. 6 v 1. části 
41 Ot. č. 6 ve 2. části 
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R: 46 je dceři a 41 je synovi. Vnoučata mám, jeden, dva, tři, čtyři. Tři kluky a jednu holku. Ta 
je nejmladší, protože… je to prostě ,takovej‘ ten ,vejškrabek,‘ jak se říká. Teď jí bylo sedm 
let. 
V: Tak je asi ve škole, že? 
R: No, ve škole, ta chodí do první třídy, syn, ten dělá ,nějakýho‘ poradce finančního, a dcera 
dělá… sanitárku. Takže všichni jsou ,zaměstnaný.‘ 
V: A ty vnoučata máte od syna nebo od dcery? 
R: Od syna mám tři, dva kluky, jednu holku a od dcery mám vnuka. A ten dělá v ZVVZ M., 
dělá tam svářeče. 
V: Takže už i ty vnoučátka máte starší. 
R: Ty jsou ,zaměstnaný.‘ 22, 20 a 17. To už jsou velký děti. 
V: Čím Vám Vaše děti a Vaše vnoučata přinášejí radost? 
R: Že spolu vycházejí všichni, že ,fungujou‘ prostě jako velká rodina.42 
V: Vídáte se s nimi? 
R: Skoro ,každej‘ den, bydlíme v ,jedný‘ vsi, oni bydlí v jednom baráku a my bydlíme 
v ,druhým,‘ takže skoro každý den jsme prostě spolu.43 
V: A teď v době, kdy jste v hospici, se vídáte? 
R: Jezdí za mnou. Jezdí za mnou sem. Teď pojedu domů, doufala jsem, že pojedu, že to 
vyjde.44 
J. Tak se s nimi zase uvidíte. 
R: To se uvidíme. Potřebuju vypadnout na chvíli. 
J. Vidět se zase s rodinou. 
R: Hmm. 
V: A teď se Vás zeptám na Vaše vzdělání a práci. Jaké školy jste vystudovala? 
R: Pedagogickou fakultu a učila jsem, no, ,celej‘ život vlastně.45 
V: Takže jste byla učitelka. 
R: Učitelka a ke konci jsem dělala zástupkyni ředitele. 
V: A učila jste nějaké konkrétní předměty? 
R: První stupeň. To nejlepší, co může být, protože ty nejmenší děti jsou nejlepší. 
V: S nimi jste vycházela dobře? 
R: Úplně perfektně. Protože ty Vás berou jak mámu a prostě, to je snad nejhezčí, co může 
,bejt.‘ Ty ,velký‘ děti už jsou ,jiný,‘ už jsou ,vyčůraný,‘ když použiju ten výraz. Ale prostě už 
jsou jiný. A ty ,malý‘ děti jsou prostě ,přítulný,‘ jsou prostě, jsou fajn.46 
V: A co Vás vedlo k výběru těch škol a toho zaměstnání? 

                                                 
42 Ot. č. 4, 5, 6 v 1. části 
43 Ot. č. 4, 6 v 1. části, 1, 4 ve 2. části (popírání) 
44 Ot. č. 1, 4 v 1. části (naděje) 
45 Ot. č. 6 v 1. části 
46 Ot. č. 6 v 1. části 
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R: Děti. Protože odmalinka mě děti prostě lákaly a přitahovaly, takže děti prostě, to byl 
takový můj sen. Asi to bylo tím, že nás doma bylo hodně, takže ty děti mě prostě přitáhly. 
V: Tak to je krásné. A v čem byla pro Vás vaše práce důležitá? Co vám přinášela? 
R: Zase. Děti.47 
V: Ten vztah k dětem? 
R: Ten vztah k dětem prostě, s ,nima,‘ vztahy a hovory, prostě všechno se to točí kolem dětí. 
V: A v jakém oboru pracoval Váš manžel? 
R: Manžel dělal svářeče v ZVVZ M. Nejdřív dělal normálního dělníka, no a pak přešel a dělal 
,todleto‘ a zase to je práce, kterou on miloval. Měl ji rád a on byl ,šikovnej‘ v práci. Byl 
spokojený. 
V: Byla jste spokojená se svojí finanční situací? 
R: No, tak někdy jo, někdy ne. Různě. Podle toho, jak byly finance a jak byly potřeba. No, 
takže někdy to bylo lepší, někdy to bylo horší, ale celkem jsme s ,financema‘ vycházeli tak 
nějak normálně.48 
V: Čemu jste se věnovala ve svém volném čase dřív? 
R: Hodně jsem četla, protože knížky to byla další moje taková moje vášeň, většinou to byly 
cestopisy.49 
V: Máte nějakou oblíbenou zemi? 
R: No, to Vám neřeknu. 
V: Spíš obecně? 
R: Obecně, no spíš, prostě chytla mě knížka, tak jsem ji přečetla, ale že jako ,vyhraněnej‘ 
přímo, to ne.  
V: Čemu se věnujete ve svém volném čase v současné době? 
R: No, teďko v ,současný‘ době, no, zase knížky, ruční práce.50 
V: Máte na mysli pletení? 
R: Pletení a pak vycházky, chodit ven do přírody. To pletení je až tady víc než doma.51 
V: Takže to jsou takové Vaše zájmy? 
R: No, no, no. 
V: Co Vám v životě přináší radost? 
R: Radost? (přemýšlí) Zase bych řekla děti, všechno se to točí kolem dětí, protože to je velká 
moje láska.52 
V: Aha, takové ústřední pro Vás. 
R: No. 

                                                 
47 Ot. č. 5, 6, 7, 8 v 1. části, 3 ve 2. části 
48 Ot. č. 10 v 1. části 
49 Ot. č. 6 v 1. části  
50 Ot. č. 6 v 1 části 
51 Ot. č. 6 v 1. části 
52 Ot. č. 4, 6 v 1. části 
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V: Které události považujete za důležité mezníky ve Vašem životě? 
(ticho) 
V: Mám na mysli pro Vás zásadní události. 
R: Hmm. ,Ježišmaria.‘ 
V: Záleží na Vás, jak Vy to vnímáte, samozřejmě. Co je pro Vás takové důležité, co jste 
prožila? 
R: (přemýšlí) 
V: Jestli chcete, můžete si to promyslet a pak se k té otázce můžeme vrátit. 
R: Počkejte, já ,přemejšlim,‘ protože…. Které události považuju za mezníky v životě? No, 
vztahy mezi ,dětma,‘ vlastníma. Že prostě spolu vycházejí a že to funguje tak asi, jak by to 
fungovat mělo.53 
V: Dalo by se tedy říci, že pro Vás bylo takové zlomové, když jste se stala matkou? 
R: Asi tak. Když se narodila dcera, pak syn. To by tak asi bylo. 
V: Co je pro Vás hodnotou nebo hodnotami? Co považujete za hodnoty ve Vašem životě? 
R: No, hodnoty v mém životě. (přemýšlí) ,Ježiš.‘ Já už toho bylo dost, tak ,nevim.‘ 
V: Takové těžké otázky, že? 
R: No. Co považuju za hodnoty v mém životě? 
V: Klidně si to promyslete, já nespěchám. 
R: Máte to ,vypnutý‘? Aby vám to neběželo naprázdno, já si to promyslím. 
V: To vůbec nevadí. 
R: Nevadí?  
V: Ne. 
R: Hm. Co považuju za hodnoty… (ticho) No já jsem… 
V: Víte co? Klidně se k této otázce můžeme vrátit za chvíli, v klidu si to promyslete, ony jsou 
to opravdu náročné otázky. 
R: Asi jo. Je toho dost. 
V: Tak zkusíme tu další a pak se k tomu vrátíme. 
R: ,Ježiš,‘ kolik ještě toho máte? 
V: Už to nebude dlouhé, ale kdybyste se cítila unavená, tak to můžeme klidně přerušit. 
R: Dobře, dobře. 
V: Čemu jste ve svém životě věnovala nejvíce energie? 
R: Nejvíce energie?  
V: Nebo nejvíce úsilí by se taky dalo říct. 
R: No, všechno jsou děti.54 
V: Ano, klidně se nebojte to zopakovat. 
                                                 
53 Ot. č. 6, 10 v 1. části 
54 Ot. č. 5, 6, 7, 8 v 1. části, 3 ve 2. části 
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R: Všechno se motalo kolem dětí a motá a i tamtu otázku, co byla předtím, to je to ,samý.‘ 
Prostě děti byly vždycky na prvním místě a vlastně tam se dávalo nejvíc práce a i se věnovalo 
nejvíc energie.55 
V: Dobře. Co považujete za svůj životní úspěch? 
R: Že se mi dařilo s ,dětma‘ pracovat, že děti byly schopný a že jsme se něco naučili. Že 
prostě ty děti byly na úrovni a dokázaly prostě zvládnout učení, zvládnout prostě to, co jsme 
probírali, to, co jsme dělali, tak ty děti to všechno zvládaly.56 
V: A jaké úsilí jste tomu věnovala? 
R: ,Velký,‘ ,velký.‘ 
V: Jak to probíhalo? 
R: Příprava, to bylo doma, příprava na školu, ve škole. Někdy prostě bylo jako trošku 
,vokýnko,‘ že to tolik nebralo, a pak už je to zase chytlo a zase jsme se tomu mohli věnovat 
dál. 
V: Za co jste druhými lidmi nejvíce oceňovaná? 
R: Já? 
V: Ano. Čeho si na Vás druzí lidé nejvíce cení? 
R: Já bych řekla tím…práci a vztahu… no, k práci. Takže jakoukoliv zeleninu, to, co se prostě 
dělalo na zahradě, tomu jsem věnovala velkou pozornost a věnuju stejně, protože ta práce 
v přírodě mě prostě baví.57 
V: A čeho si na sobě ceníte Vy sama nejvíc? 
R: Práce s kytkami. Protože ty miluju.  
V: Ceníte si toho, že dovedete pracovat a starat se o květiny? 
R: Hm. 
V: Za co se ve svém životě cítíte zodpovědná? 
R: Zodpovědná? 
V: Ano. 
R: Že jsem dokázala prostě… děti něco naučit, že něco znají, něco ,umějí‘ a jsou to 
,soběstačný‘ lidi.58 
V: Za to jste cítila zodpovědnost? 
R: Ano. 
V: Co byste ve svém životě udělala jinak? 
R: Co bych udělala jinak? 
V: Ano, jestli něco takového je? 
R: Asi ne. Asi bych to nechala tak, jak to všechno bylo. 
V: Jak významné jsou pro Vás mezilidské vztahy? 

                                                 
55 Ot. č. 1, 6, 7 v 1. části 
56 Ot. č. 4 v 1. části  
57 Ot. č. 1, 4 v 1. části, 3 ve 2. části (sebe-ocenění jako symbolická nesmrtelnost) 
58 Ot. č. 4, 6, 7, 8 v 1. části, 3 ve 2. části 
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R: Ty jsou ,důležitý.‘ Protože když to nefunguje mezi ,lidma,‘ tak to potom nefunguje 
nikdy.59 
V: Tak už budeme končit. Bez kterých osob byste si svůj život nedovedla představit? 
R: Bez rodičů. 
V: Čím pro Vás byly tyto osoby významné? 
R: Ten jejich vztah k nám ke všem. Všem měřili stejnou mírou, dokázali poradit a dokázali 
taky… potrestat, takže… 
V: A spravedlivě? 
R: Spravedlivě. Nerozlišovali, jestli je to Petr nebo Pavel, prostě všem stejně. Všichni stejně 
jsme měli ,naměříno.‘60 
V: Aha, to je důležité pro Vás.  
R: No.  
V: Jaký zaujímáte ke svému životu postoj? 
R: Když řeknu ,kladnej,‘ tak bude to pravda? 
V: To záleží na Vás, jestli je to pravda. 
R: No, je to pravda, je to pravda.61 
V: Jak se to projevuje, ten kladný postoj? 
R: Prostě snažíte se žít tak, abyste někomu neublížila, abyste prostě byla v pohodě, jak mezi 
,lidma,‘ tak mezi příbuznýma.62 
V: Na jaké otázky hledáte ve svém životě odpovědi? 
R: Hm. Na náboženství.63 
V: Máte nějaké konkrétní otázky? 
R: Prozatím ne. Prozatím akorát si čtu, nebo si probírám Desatero. 
V: Tak se s tím seznamujete? 
R: Ano. Protože si myslím, že člověk tomu nemusí věřit, ale je dobře, když to člověk zná a ví 
o tom něco. Když nevíte nic, tak můžete o tom povídat, ale nic Vám to neřekne. Člověk by to 
měl znát, aby o tom mohl diskutovat.64 
V: Aha, pro takové bližší porozumění? 
R: Ano. Protože si myslím, že je třeba… nemusí nic říkat, nemusíte věřit, nemusíte to dělat, 
ale je dobře, když to člověk zná a ví něco o tom. 
V: Proč si myslíte, že je to dobře? 
R: … 
V: Aby o tom mohl lépe diskutovat? 

                                                 
59 Ot. č. 1, 6 v 1. části  
60 Ot. č. 6 v 1. části 
61 Ot. č. 4 v 1. části 
62 Ot. č. 2, 3, 4, 5, 6, 7 v 1. části 
63 Ot č. 1, 2, 3 v 1. části 
64 Ot. č. 1, 3 v 1. části 
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R: Líp diskutovat a prostě vědět, znát. 
V: Aha. Nalezla jste smysl svého života? 
R: Hm. Já myslím, že jo. A myslím, že to je právě to, co je mezi vlastně ,lidma.‘ To, co… teď 
čtu třeba tu Bibli, takže něco z toho si chytám a něco z toho si získávám pro sebe.65 
V: Co třeba Vás na té Bibli zaujalo? 
R: No, prozatím bych řekla, to Desatero, to Desatero. 
V: Jaká je Vaše filosofie, která dává Vašemu životu smysl? 
R: Moje filosofie? 
V: Ano, taková životní filosofie, dalo by se říct. 
R: Chvilinku si dáme ,voraz.‘ Je toho moc. 
V: Dobře, tak já to na chvilku zastavím. (nahrávání) 
(po chvíli, cca 5 min.) 
V: Jaká je Vaše filosofie, která dává Vašemu životu smysl? 
R: Moje filosofie, která dává mému životu smysl? Tak mám ,vokno,‘ to je ,hezký‘… Že mám 
rodinu, že mám děti, že žijeme dohromady, že prostě fungujeme jako rodina úplně v pohodě. 
A tím, že funguje rodina, tak funguje všechno ostatní.66 
V: Sdílíte svoji životní filosofii s někým dalším? 
R: S ,dětma.‘ S M. i s F. a s R. tam to funguje stejně.67 
V: Takže Vy máte tři děti? 
R: Dvě děti. To je s vnukem. 
V: Aha, to je vnuk. Jak je pro Vás to společenství těch lidí významné? Mám na mysli to 
společenství lidí, kteří mají stejný nebo podobný náhled na svět. 
R: Je ,významný.‘ Protože kdyby to nefungovalo, tak prostě rodina vlastně jako kdyby 
nebyla.68 
V: Drží Vás to pohromadě? 
R: Drží pohromadě, ano. 
V: Jaké máte životní cíle? 
R: Hmm, cíle. Jsem stará, takže těch cílů už tolik není, ale… 
V: Můžete klidně mluvit i o těch cílech, které jste měla v minulosti, a pak říct, jak se 
proměnily, jestli se proměnily. 
R: Práce, kterou jsem dělala, i třebas, dost mě bavilo i šití, takže to. No a rodina, která mi 
dávala sílu a pomáhala mi překonávat ,různý‘ problémy, ,který‘ prostě v rodině byly.69 
V: A v současné době? 
R: V ´současný´ době něco ,podobnýho,‘ akorát s tím, že už nejsme všichni. 
                                                 
65 Ot. č. 1, 3, 5, 6, 8 v 1. části, 3 ve 2. části 
66 Ot. č. 1, 3, 5 v 1. části 
67 Ot. č. 5, 6 v 1. části 
68 Ot. č. 5, 6 v 1. části 
69 Ot. č. 7 v 1. části, 6 ve 2. části 
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V: Jaké úsilí jste vynakládala, nebo vynakládáte k dosažení těch cílů? 
R: No… ,Ježiš.‘ Všechno funguje prostě tak, jako fungovalo.  
V: A co pro to děláte, aby to tak fungovalo? 
R: No, snažíte se prostě, jak děti, tak vnoučata, aby prostě všechno bylo dohromady v pohodě, 
aby to bylo tak, jak má ,bejt,‘ no. Vnoučata už jsou ´velký´, tak jim předáváte svoje 
zkušenosti, svoje znalosti, to, co prostě pokládáte za ´důležitý´ pro jejich život.70 
V: Kam ve svém životě směřujete? Jaký je konečný cíl Vašeho života? 
R: Aby to děti někam dotáhly, aby dokázaly v životě aspoň to, co jsem dokázala já, a aby 
dokázaly víc.71 
V: Aha. Čím se ve svém životě řídíte, co ovlivňuje Vaše rozhodování? 
R: … Co ovlivňuje moje rozhodování? Asi to, co jsem říkala předtím. Vždyť přeci ten život je 
,důležitej,‘ něco si ze života prostě pro sebe sebrat a použít si to.72 
V: Kdybyste stála před nějakým rozhodnutím, co by Vám pomohlo, abyste se rozhodla? 
R: Co by mně pomohlo? 
V: Ano. Jestli se to dá takhle obecně říct? 
R: Nevím. 
V: Není nic konkrétního? 
R: Ne. 
V: Dobře. Čeho se nejvíc obáváte? 
R: Čeho se obávám?… Já se nebojím ničeho. Že bych měla z něčeho nějaký obavy nebo 
strach, to nemám.73 
V: Obávala jste se někdy v životě něčeho 
R: No, trochu jo, ale spíš to bylo…,takovejch‘ těch, nevím, jak bych to řekla. Že přijde nějaký 
prostě zlo, nějaký špatný, jak bych to řekla… 
V: Rozumím. 
R: Zlo a ,špatný‘ ,nějaký‘ událost, který mně nepomůžou, který spíš jako mě, ne vystraší, ale 
prostě nebudou úplně v pořádku.74 
V: A co Vám pomáhalo v překonávání těch obav? 
R: Co mně pomáhalo? Já bych řekla, že zase rodina, která dokázala mně dodat sílu. 
V: Podporovala Vás? 
R: Podpořit mě. 
V: Uvažovala jste někdy v minulosti o smrti? 
R: Ne. To mi vůbec nepřijde.75 

                                                 
70 Ot. č. 7, 8 v 1. části, 3 ve 2. části 
71 Ot. č. 7, 8 v 1. části, 3 ve 2. části 
72 Ot. č. 4, 6 v 1. části 
73 Ot. č. 1, 4, 5 ve 2. části 
74 Ot. č. 5 ve 2. části 
75 Ot. č. 1, 2 ve 2. části 
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V: A co si o smrti myslíte, jak na ni nahlížíte? 
R: No, prostě je to…, patří to k životu. Když přijde, přijde, když nepřijde, nepřijde…ale ona 
přijde, ale je to prostě tak nějak… říkám, patří to k životu, součást života to je.76 
V: Věříte v posmrtný život? 
R: No, to je zas taková zvláštní otázka. Abych řekla pravdu, tak že bych věřila, že je Pán Bůh 
nebo že je prostě nějaká bytost, která nám pomáhá, tak to ne. Ale spíš věřím v to, že existuje 
,nějakej‘ život i ,jinej,‘ ,kterej‘ nám vlastně pomáhá překonávat různý problémy, ale spíš jako 
povšechně, ale ne konkrétní, abych řekla: „Tak ty ,jseš‘ Pán Bůh a ty mně pomůžeš,“ tak to 
ne. Obecně.77 
V: Aha. Nacházíte ve svém životě něco univerzálního, co Vás přesahuje? Něco nad Vámi. 
R: O tom jsem moc nepřemýšlela.78 
V: Považujete se za osobu nábožensky založenou? 
R: Ne, ne.79 
V: Chodíte někdy do kostela nebo tady do kaple? 
R: Ne. Většinou na Vánoce chodívám, protože to beru jako oslavu, ale že bych cítila potřebu, 
že jdu do kostela, tak to ne. 
V: Chodila jste někdy do kostela? 
R: Já jsem měla povinný náboženství ve škole, takže jsem musela chodit do kostela povinně. 
A prostě farář, ten mě z toho náboženství prostě jakoby vyloučil… ne vyloučil, prostě vzal, 
přestala jsem jako věřit a přestala jsem to náboženství brát.80 
V: Myslíte, že to bylo tím farářem? 
R: Asi farářem, protože on byl ,protivnej.‘81 
V: A jak vycházíte se současným farářem tady v hospici? 
R: Tady normálně, normální člověk, popovídáme. Ale že bych se zase jako nějak věnovala 
náboženství, to ne. Ale tím, že popovídáme jako s normálním člověkem, tak jo. 82 
V: Mluvíte spolu někdy o té Bibli? 
R: Ještě jsme se k ní nedostali, akorát tady o tom Desateru, ale ještě moc ne, protože pořád 
nemám čas, protože já jsem pořád pletla. Takže jsem se na to náboženství ještě moc 
nedostala. I když se mě ptali, jestli to náboženství, ale já říkám: „Ještě ne, já musím se k tomu 
dostat, dopracovat, prostě to strávit.“83 
V: Mám pro Vás poslední otázku. Kdybyste mohla mít jedno přání, tak co byste si přála? 
R: Co bych si přála? (přemýšlí) No, tak to je otázka dost těžká. Co bych si přála…. A víte, že 
nevím? Žít tak, jak jsem žila. Aby ten život tak nějak probíhal, jako probíhal a nějaký 
problémy aby nebyly. 

                                                 
76 Ot. č. 1 v 1. části, 1, 2 ve 2. části 
77 Ot. č. 1, 8, 9 v 1. části, 3 ve 2. části 
78 Ot. č. 9 v 1. části 
79 Ot. č. 3 v 1. části 
80 Ot. č. 3 v 1. části 
81 Ot. č. 3, 10 v 1. části 
82 Ot. č. 1, 2, 3 v 1. části 
83 Ot. č. 3 v 1. části 
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V: Tak jak to bylo, aby to pokračovalo? 
R: Ano, tak, jak to bylo. 
V: Tak já Vám moc děkuju za účast, moc jste mi pomohla. 
R: Za málo, ale mám toho ,plný‘ kecky.84 
V: No, to věřím, bylo to hodně náročné. Moc Vám děkuji. 
 

2. ROZHOVOR 
Pan Miroslav,85 věk: 65 let, bydliště: město, počet ob. 1,2 mil. Rozhovor uskutečněn po 
předchozí domluvě s panem Miroslavem, psycholožkou a zdravotnickým personálem Hospice 
Dobrého Pastýře v Čerčanech dne 4. 4. 2012. Onemocnění: rakovina plic, (dříve také 
prostaty), diabetes.86 Celková délka rozhovoru: 30 min.  
Další informace týkající se především zdravotního stavu pacienta byly doplněny dne 8. 6. 
2012 na základě doplňujících otázek položených panu M. 
Pan Miroslav byl seznámen s úvodní instrukcí a byl požádán o rozhovor, s jehož 
uskutečněním i zvukovým záznamem souhlasil.  
Pan Miroslav je ve výzkumu označována jako R = respondent 
V = výzkumník 
 
Rozhovor ze dne 4. 4. 2012 
V: Jak se dneska cítíte? 
R: No, docela slušně.87 Byl jsem nervózní, protože jsem se ,nemoh‘ ,furt‘ spojit s manželkou, 
ona někde byla nakupovat a nebrala to.88 
V: Měl jste starosti? 
R: Hmm. Tak už je to v pořádku, zítra si pro mě přijede a budu doma 4 dni.89 (velikonoční 
svátky) 
V: Tak to je príma. A jak jste se dneska vyspal? 
R: Docela dobře, šlo to. 
V: A jak jste se najedl? 
R: Taky to šlo. (pousmál se)  
V: Co jste to dneska měli k jídlu? 
R: ,Nějaký‘ knedlíky s omáčkou. 
V: Bylo to dobré? 
R: No, nic moc. 
                                                 
84 Ot. č. 4, 7 ve 2. části 
85 Jméno bylo z důvodu ochrany osobních dat změněno. 
86  Již dříve mi pan M. sdělil, že má diabetes. Pan M. je upoután na invalidní vozík po amputaci obou dolních 
končetin. 
87 Ot. č. 7 ve 2. části 
88 Ot. č. 5 ve 2. části 
89 Ot. č 1 v 1. části (naděje) 
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V: A co Vás dneska potěšilo? 
R: Co mě potěšilo? No, to že pojedu domů. Že už je to stoprocentní.90 
V: Jaký je pro Vás život v hospici? 
R: No, tak doma to není, ale musí to ,bejt,‘ no. 
V: Hm. A… 
R: Tak já teď budu jezdit ,každej‘ měsíc vždycky na tři dni domů. Doufám teda, jestli mi to 
zdravotní podmínky ,dovolej,‘ takže to nějak uteče.91 
V: A líbí se Vám tady? 
R: No, tak jinak je to ,dobrý.‘ 
V: Jak dlouho tady už jste, v hospici? 
R: Asi osm a půl měsíce. 
V: Tak to už tady docela znáte, že? 
R: No. 
V: A jak jste se o Hospici Dobrého Pastýře dozvěděl? 
R: Manželka chodí, už i já jsem chodil k doktorce svojí, tak jí to navrhla doktorka, že tady je 
,takovej‘ ,slušnej‘ ten. 
V: A co Vás do hospice přivedlo? 
R: No, byl jsem už… bylo to na manželku už moc.92 
V: Bylo to náročné… 
R: To byly léta, léta… patnáct let mě ,furt‘ vozila po nemocnicích a potom denně za mnou 
jezdit, už toho taky měla… Ono stačí dva dni, když za mnou tady jezdí, středa a sobota.93 
V: Aha, takže dneska přijede? (středa) 
R: Nepřijede dneska, protože mě zítra odveze, tak aby sem nejezdila dva dny. 
V: Aha, to už máte domluvené.  
R: No. 
V: Teďka se trošku dotkneme Vašeho dětství. Odkud pocházíte? 
R: Z Po.94 
V: Takže z P. vlastně. 
R: No, z P.95 
V: Jací byli Vaši rodiče? 
R: Normální, ,nemocný.‘96 

                                                 
90 Ot. č. 1, 4 v 1. části, 7 ve 2. části 
91 Ot. č. 7 ve 2. části 
92 Ot. č. 6 v 1. části, 4 ve 2. části 
9393 Ot. č.  ve 2. části  
94 Městská část 
95 Z důvodu ochrany osobních dat město blíže neuvedeno 
9696 Ot. č. 10 v 1. části, 7 ve 2. části 
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V: Jak byste své rodiče ještě popsal z pohledu dítěte? Váš vztah s rodiči. 
R: No, tak já už si to taky moc nepamatuju, ale docela to šlo, docela to šlo. Byli ´hodný´. 
V: Máte nějaké sourozence? 
R: Hm, bráchu a sestru. 
V: A ti jsou starší, mladší? 
R: Mladší. 
V: Takže Vy jste nejstarší? 
R: Hm. 
V: A co byste mi mohl ještě říct, o sourozencích? Kde pracovali, jestli mají děti… 
R: Tak sestra děti mít nemůže a teď dělá, no, je v domácnosti, dělá jenom její manžel. No, 
a brácha, ten taky něco ,podobnýho,‘ teďka, co to dělal naposled. Takový na barákách, jako 
OPBH. 
V: Aha. A má děti? 
R: Ten má dvě holky a kluka, tři děti. 
V: Aha. Co pro Vás bylo v období Vašeho dětství a dospívání významné? 
R: Já už si pomalu nic nepamatuju, tak co mám říct, že bylo významný. Žil jsem normálně no, 
vychodil jsem školu, z bídy, no a šel jsem do práce.97 
V: Aha. A Na jaké chvíle z dětství vzpomínáte nejradši? Jestli máte takovou nejhezčí 
vzpomínku z dětství. 
R: To nevím. Co bych měl říct? 
V: Tak jestli se Vám nic takového nevybavuje, tak nevadí.  
R: Hm.  
V: Teď budeme mluvit o Vaší současné rodině. Nejdřív bych se Vás chtěla zeptat, které místo 
považujete za svůj domov? Pořád bydlíte v těch P.? 
R: V těch P. 
V: A máte životního partnera? 
R: Jako manželku? Hm. 
V: A jak dlouho jste svoji? 
R: Čtyřicet tři, čtyřicet čtyři let.  
V: A je to Vaše jediná manželka? 
R: Jediná, no. 
V: A jak jste se seznámili? 
R: Tak jsme se jako děti chodili sáňkovat a potom do kina a potom jsme se vzali. 
V: Takže jste se znali už dlouho? 
R: No, od deseti let… bylo manželce, asi tak.  
V: Aha, tak to je krásné. Co Vás na Vaší manželce zaujalo? V době seznámení. 
                                                 
97 Ot. č. 4, 6 v 1. části 
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R: No, protože to byla holka, jak se říká, nikoho tak…, s nikým vážně nechodila, teda vůbec 
nechodila. No a já byl její první a chtěl bych ,bejt‘ poslední.98 
V: Aha, takže Vy jste byl její jediný partner? 
R: No, proto jsme se vzali tak brzy. 
V: Aha, kolik Vám bylo, když jste se brali? 
R: Dvacet jedna a manželce patnáct a půl. 
V: Patnáct? Tak to je hodně brzo. A čím to, že jste se brali tak brzo? 
R: Láska asi. 
V: ,Jste‘ se měli tak rádi, že jste se rozhodli se vzít? 
R: Hm. 
V: Jaké bylo období Vašeho manželství nebo pořád je Vaše manželství? 
R: Jo, ,dobrý‘ je to, všechno v pořádku. 
V: Co Vám pomáhalo při řešení konfliktů nebo nějakých sporů? 
R: Hmm. Tak vzájemná shoda, no.99 
V: Snažili jste se vyjít si vstříc? 
R: Hm. Taky někdy něco bylo, jak se říká, no, ale nebylo to tak ,drastický,‘ abychom se 
museli rozvést nebo něco. 
V: Hm. Máte děti? 
R: No, mám dva ,klucí‘ a holku. 
V: Aha. Povězte mi něco o nich. Jak je vnímáte, jací jsou, jak byste je popsal? 
R: No, mají rozbitý manželství, oba dva, ty ,klucí,‘ manželky prostě jim foukly a vzaly si jiný. 
A taky baráky se prodaly, všechno se to rozházelo, ,špatný,‘ ,špatný.‘ 
V: A dcera a její manželství? 
R: No, tam jde, v pořádku. 
V: Aha. A v jakém oboru Vaše děti pracují? 
R: Všechno… ty ,klucí‘ ,jezděj‘ s autem, ty ,maj‘ dopravu jako. A holka je taky v domácnosti. 
V: Takže její manžel chodí do práce? 
R: Hm. 
V: A máte vnoučata? 
R: Vnoučat mám asi třináct, nějaký pravnoučata, takže to je asi šestnáct nebo osmnáct, já už 
to ani nepočítám. Dětí dost. 
V: Teda, tak máte opravdu veliké množství. Setkáváte se s nimi? 
R: Jo.  
V: Mohl byste mi o těch vnoučatech něco říct? Ačkoli jich je tolik. 

                                                 
98 Ot. č. 6 v 1. části 
99 Ot. č. 6 ve 2. části 
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R: Prostě nejlepší, která k nám denně chodí, je malá A., 5 let. Jo s tamtěma se tak nestýkám, 
ale ,tahleta‘ malá A., ta chodí ,furt.‘100 
V: A to je vnučka nebo pravnučka? 
R: Vnučka. 
V: A čím Vám Vaše děti nebo vnoučata přinášejí radost? 
R: No, tak aby to tam… chtěl bych, aby to ,všade‘ klapalo, aby byli zdraví a mohli za mnou 
jezdit.101 
V: Ano, to setkávání? 
R: Tak, tak. 
V: Teď se Vás zeptám na Vaši školu a práci. Jaké školy jste vystudoval? 
R: Jé, vystudoval, jo? (pousmál se)  
V: Nebo kam jste chodil do školy? 
R: Osm tříd základní školy, vypadl jsem ve čtrnácti letech, to jsou moje školy. 
V: A pak jste šel pracovat? 
R: Hm. 
V: Plánoval jste ještě nějakou další školu? 
R: Ne. 
V: V jakém oboru jste pracoval? 
R: To ,furt‘ jenom byly ,těžký‘ práce.102 
V: Fyzicky náročné? 
R: Hm. Kopal jsem základy u zedníků, popeláře, no ,samý‘ ,takový,‘ topič… 
V: A co Vás vedlo k výběru těch povolání? 
R: Peníze, a že jsem… na víc jsem neměl.103 
V: A jaký význam pro Vás mělo zaměstnání? 
R: Ale jo, já jsem rád dělal, hlavně jsem se rád motal do stavění baráků. Přestože jako, nebyl 
jsem ,vyučenej,‘ tak jsem postavil sobě, klukům, holce. 
V: Tak to jste byl tedy šikovný. 
R: ,Jsem‘ jim pomáhal, jak finančně, tak i jako fyzicky. 
V: A v čem byla pro Vás práce důležitá, co Vám přinášela? 
R: No, musel jsem dělat, co můžu k tomu říct. A dělal jsem i soboty, neděle, v životě jsem 
neměl dovolenou.104 
V: Ne? 
R: Ne. 
                                                 
100 Ot. č. 4, 6 v 1. části 
101 Ot. č. 4, 5, 6 v 1. části 
102 Je možné si povšimnout jeho silných rukou 
103 Ot. č. 4, 10 v 1. části 
104 Ot. č. 4 v 1. části, 6 ve 2. části 
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V: A čím to bylo? 
R: Nebyl čas. 
V: To bylo tolik práce? 
R: ,Furt‘ jsem si něco vynacházel, že mi děti kolikrát ani neznaly. Já jsem šel do práce, oni se 
probudily, já jsem šel z práce večír, oni šli spát, tak jsem se…a bavilo mě to, no. Hlavně že za 
mnou byla vidět nějaká činnost.105 
V: V jakém oboru pracovala Vaše manželka? 
R: No, ona ani nestačila pracovat. 
V: Byla v domácnosti? 
R: Tak. Nebo já jsem si ji vzal, to dělala ve skladě asi půl roku, no a vzali jsme se. 
V: A pak jste měli děti? 
R: No. 
V: A byl jste spokojený se svou finanční situací? 
R: No, co mohl člověk dělat. Za komunistů, držet hubu a makat.106 
V: Čemu jste se věnoval ve svém volném čase?  
R: Když byl čas, tak ryby, houby.107 
V: To byly takové Vaše zájmy? 
R: No. 
V: A čemu se věnujete teď ve svém volném čase? 
R: No, teď už nic, koukám na televizi. 
V: A stacionář taky navštěvujete, že? (ve stacionáři jsem se s panem M. setkala již několikrát) 
R: No, jasný. Tam ta výroba ruční.108  
V: Baví Vás to? 
R: Hm. 
V: Co Vás baví nejvíc? 
R: Dělat keramika, ,všelijaký‘ figurky. 
V: Ano, to Vám pěkně jde. Co Vám v životě přináší radost? 
R: Co mně přináší radost? Když mě nic nebolí, tak jsem ,spokojenej.‘ A když nepřijde žádná 
nějaká špatná zpráva, ,celý‘ to klapne, no.109 
V: Které události ve Vašem životě považujete za důležité mezníky? 
R: No, teď mi napovězte. Co Vám mám říct? 

                                                 
105 Ot. č. 4, 6, 7 v 1. části 
106 Ot. č. 4, 10 v 1. části 
107 Ot. č. 6 v 1. části 
108 Pozorování v rámci mých návštěv stacionáře: pan M. s oblibou vyráběl zejména z keramiky, rád se věnoval 
nějaké činnosti, při které si mohl popovídat s ostatními pacienty nebo pracovníky. Naopak samotné 
konverzování či zpívání písní jej tolik nelákalo. 
109 Ot. č. 4, 6 v 1. části, 4, 7 ve 2. části 
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V: To já nevím. Spíš to zkusím tu otázku formulovat jinak. Které události ve svém životě 
byste označil jako důležité? Zlomové by se dalo říct. 
R: Nevím, to Vám neřeknu.110 
V: Nevíte, která konkrétní událost Vás hodně ovlivnila nebo změnila Váš život? 
R: To ani ne. 
V: Dobře. Co je pro Vás hodnotou? Co považujete za hodnotu ve svém životě? 
R: No, teď už co člověk může měnit ve ,svým‘ životě? Jen tady čekat.111 
V: Aha. A co je pro Vás životní hodnotou? To není vyloženě o změně, co Vás v životě 
provází a je pro Vás hodnotné? 
R: Hmm, tak aby byl v rodině klid, co já můžu říct.112 
V: Ano, určitě, to je velká hodnota. Čemu jste ve svém životě věnoval nejvíc energie? 
R: No, práci.113 
V: A byl Váš život tím také nejvíce naplněn? 
R: Hm. (souhlas) 
V: Co považujete za svůj životní úspěch? 
R: No, tak že jsem si, vždycky jsem si naplánoval třeba na rok nějakou práci: „Letos musím 
udělat ,tohleto,‘ koupit ,tohleto,‘ “ no, a že jsem to dokázal všechno.114 
V: Podařilo se Vám to? 
R: Hm. 
V: To Vás tedy obdivuju. A jaké úsilí jste tomu věnoval? 
R: Všechen svůj čas. Proto jsem…, večír se podívat jen na chvilku na televizi a zase ,furt‘ 
makat, makat, makat. Protože člověku nic jiného nezbývalo. Peníze domů nepřijdou samy.115 
V: Takže hodně kvůli těm financím? 
R: Hm. 
V: Za co jste druhými lidmi nejvíc oceňován? 
R: Že jsem nikoho nepodved, nepodrazil, všechno jsem dodržel.116 
V: Čeho si na sobě nejvíc ceníte Vy sám? 
R: No, asi ,tohleto.‘ 
V: To stejné. 
R: No. 
V: Za co se ve svém životě cítíte nejvíc zodpovědný? 

                                                 
110 Ot. č. 4, 10 v 1. části 
111 Ot. č. 4, 6 v 1. části, 1, 4 ve 2. části 
112 Ot. č. 4 v 1. části, 1, 4 ve 2. části 
113 Ot. č. 6, 7 v 1. části 
114 Ot. č. 4 v 1. části 
115 Ot. č. 7 v 1. části, 6 ve 2. části 
116 Ot. č. 4 v 1. části 
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R: No, teď už toho moc není, no. Dřív, všechno si udělat, aby člověk nežil zbytečně, no, a teď 
už nemůžu nic, teď už jenom tady člověk čeká.117 
V: Cítíte teďka nějakou zodpovědnost ještě? 
R: Ne. 
V: Co byste ve svém životě udělal jinak? 
R: No, kdyby bylo víc možností, by sem dělal.118 
V: Kdybyste to býval mohl změnit, změnil byste to? 
R: Ne.  
V: Nechal byste to tak, jak to bylo? 
R: No. 
V: Jak významné jsou pro Vás významné mezilidské vztahy? 
R: No, já myslím, že to je víc ,dobrý,‘ když někoho máte, že to je nejlevnější. A bohužel taky 
nebyli, taky byli takoví ,podvraťáci.‘  
V: Ne vždycky jste se setkal s lidmi… 
R: S ,poctivejma‘ ,lidma,‘ jak se říká, no. 
V: Bez kterých osob byste si svůj život nedovedl představit? Bez kterých lidí? 
R: Bez kterých lidí? 
V: Ano. 
R: No bez ,svý‘ rodiny hlavně. 119 
V: Takže bez manželky, bez dětí. 
R: No. 
V: Čím jsou pro Vás významní? 
R: No, vším. 
V: Co Vám dávají? 
R: (pousmál se) No, tak když přijde manželka, tak se vždycky poptám, co se děje, no a když 
zjistím, že to je všechno v pořádku, tak jsem ´,spokojenej´.‘120 
V: Aha, to Vám pomáhá. 
R: No. 
V: Jaký zaujímáte ke svému životu postoj? 
R: Teď já můžu už… 
V: Jestli máte nějaký životní postoj? 
R: Ne, nemám. Jak žiju, tak to dožiju a…121 

                                                 
117 Ot. č. 4 v 1. a 2. části, 1 ve 2. části 
118 Ot. č. 4 v 1. části 
119 Ot. č. 6 v 1. části 
120 Ot. č. 6, 8 v 1. části, 3, 6 ve  2. části 
121 Ot. č. 4 v 1. části, 1, 4 ve 2. části 
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V: A měl jste nějaký jiný životní postoj v minulosti? 
R: Hm, ne. 
V: Takže to tak přijímáte, jak to je? 
R: No. 
V: Na jaké otázky hledáte ve svém životě odpovědi? 
R: Už na nic radši. Protože dřív, když jsem ,furt´‘ hledal něco, tak jsem potom ani nespal, 
chodil jsem přemýšlet, stejně se to nedalo změnit. ,Jsem‘ třeba do třech hodin koukal na 
televizi, jo, ,nemoh‘ jsem spát, teď nad ničím nepřemýšlím. Bouchnu sebou a spím. 
V: A nad čím jste přemýšlel dřív? 
R: No o všem možným. Hlavně blbosti ,všelijaký.‘ Něco změnit, co se nedalo…122 
V: Ve svém životě? 
R: Hm.  
V: Nalezl jste smysl svého života? 
R: Jo, jsem ,spokojenej.‘123 
V: Jak by se ten smysl dal popsat? Co je smyslem Vašeho života? 
R: Co bylo smyslem mého života? No, udělat to bydlení a ,bejt‘ ,šťastnej‘ se svou rodinou, 
přestal jsem pít, přestal jsem kouřit. 124 
V: No, to je velmi záslužné. To muselo být náročné, že? 
R: Že já když nebudu kouřit, koupím ,svý‘ ženě vždycky ,nějakej‘ řetízek. Ale teď bohužel 
nestačily ty peníze, že ještě ty řetízky, co měla, tak musela prodat. No, tak jsem jí taky 
slíbil…no, tak pomohl jsem jí s tím, že jsem nepil a nekouřil tenkrát ani dneska. 
V: Tak to Vás obdivuju, jak jste vůbec k tomu dospěl, k tomu rozhodnutí že nebudete pít, 
nebudete kouřit? 
R: No, nebudu, jsem si řekl. 
V: A ze dne na den jste přestal? 
R: No, v jednom dnu. To se nedá nějak, teď deset a pět a tak, to se nedá, to se musí naráz. To 
se musí to, nic a hotovo. 
V: Ano. Jaká je Vaše filosofie, která dává Vašemu životu smysl? Máte nějakou takovou 
filosofii? 
R: Nemám, nemám.125 
V: A lze odpovědět na otázku, jestli svou filosofii s někým sdílíte? 
R: No, tak když jsem ve styku jenom s rodinou, no.126 
V: Dalo by se říct, že spolu sdílíte nějakou filosofii? 
R: Hm, ty děti jako vychovat trošku. 127 

                                                 
122 Ot. č. 4 v 1. části, 1 ve 2. části 
123 Ot. č. 4, 5 v 1. části 
124 Ot. č. 4, 5, 7 v 1. části 
125 Ot. č. 5 v 1. části 
126 Ot. č. 5, 6 v 1. části 
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V: Je pro Vás to společenství významné? Teď myslím těch Vašich blízkých. 
R: No, to je jasný, že jo. 
V: Jaké máte životní cíle? 
R: Teď už žádný.128 
V: A jaké jste měl cíle v minulosti? 
R: No, tak s tou rodinou, no. Všechno udělat to, co bylo třeba. Když jsme začali, neměli jsme 
nic, neměli jsme ani svůj vařič.129 
V: Aha, tak to jste si musel všechno vybudovat, že? 
R: Všechno vybudovat. To si právě vždycky říkám, toaletu si musíme koupit pračku 
a ,támhleto‘ a ,támhleto.‘ 
V: Takové zabezpečení? 
R: No. 
V: Jaké úsilí jste k tomu vynakládal, jak to zařizování probíhalo? 
R: No, všechen svůj čas, co jsem ,moh‘ ,jinýho´‘ dělat.130 
V: A kam ve svém životě směřujete? Máte nějaký konečný cíl Vašeho života? 
R: Ne. 
V: Nemáte? 
R: V klidu umřít, bez bolesti. Co může člověk ještě budovat, nějaký cíle?131 
V: Tak každý to vnímá ve svém životě jinak. Čím se ve svém životě řídíte, co ovlivňuje Vaše 
rozhodování? 
R: (přemýšlí) 
V: Když stojíte před nějakým důležitým rozhodnutím, tak… 
R: Teď už ´žádný´ nejsou.132 
V: A dříve, co Vám pomohlo při rozhodování? 
R: No, tak říkám, něco si naplánovat a splnit to, co ,jinýho‘ jsem mohl, byste nic neměla 
a byla byste, byl by člověk jen pro blázny.133 
J Takže jste si vytvořil takový plán. 
R: Hm. 
V: Čeho se nejvíc obáváte? Je něco takového? 
R: Není, ono to nějak dopadne všechno. 134 
V: Aha. Obával jste se někdy v životě něčeho? 

                                                                                                                                                         
127 Ot. č. 6, 7 v 1. části 
128 Ot. č. 7 v 1. části 
129 Ot. č. 6, 7 v 1. části 
130 Ot. č. 4, 7 v 1. části, 6 ve . části 
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R: Ne. A vždycky to nějak dopadlo slušně.135 
V: Co Vám pomáhalo v tom, že se vlastně žádné obavy nevytvořily? 
R: No, všechno udělat, co bylo třeba. Nedělat si nepřátele. 136 
V: Aha. Uvažoval jste někdy v minulosti o smrti? 
R: Hmm. Kdysi, jako dřív nějak, ale teď už ne. Protože to jsou ,takový‘ ty ,zbytečný‘ věci.137 
V: Myslíte, že je to zbytečné? 
R: Protože to si nemůžete naplánovat.138 
V: To ne. A v jakém směru uvažoval? 
R: To už nevím. 
V: A co si o smrti myslíte, jak na ni nahlížíte? 
R: No, taky to přijde, no, co můžete dělat. Přece nemůžeme ,bejt‘ ,žádnej‘ věčně tady. To jsou 
takoví fanatici, jsou různí lidi, jo jako: „ ,Moh‘ ,bysem‘ se dožít ,tý‘ stovky,“ a ,takový‘ 
nesmysly. Už se nemůžeme ani uživit, kolik nás tady je, a co kdyby měli všichni žít do 
stovky, kde by brali důchody, kde by brali peníze. Bohužel to není na ,tomhletom‘ světě 
možný.139 
V: Hm. Věříte v posmrtný život? 
R: No, tak jsem trochu ,pobožnej,‘ no.140 
V: Aha. V jakém ohledu? Dalo by se to nějak specifikovat ta Vaše víra? 
R: No, tak se pomodlím, no, co můžu dělat. Rád si poslechnu toho kněze, třeba jako tady.141 
V: Považujete se tedy za osobu nábožensky založenou? 
R: Hm. (souhlasně) 
V: Jedná se o konkrétní náboženství? 
R: No, křesťanství. Já jsem křesťan.142 
V: Jste pokřtěný? 
R: Jako v kostele taky, no. Jako celá rodina.143 
V: Aha. Chodil jste do kostela taky v minulosti? 
R: Hmm, sem tam. 
V: Ne pravidelně? 
R: Ne. 
V: Nacházíte ve svém životě něco univerzálního, co Vás přesahuje? 
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R: ,Né.‘ Tak zase nejsem ,dobrej,‘ aby o mně povídali v televizi. A přesto jsem se tady dostal. 
Do novin, do televize, no. Říkali, že nemají, kdo by něco ´řek´, tak jsem vždycky něco 
,řek.‘144 
V: Dalo by se tedy říct, že věříte v Boha? 
R: Hm. (souhlasně) 
V: Pomáhá Vám víra? 
R: Hm. To víte, že jo. 
V: Co Vám nejvíc pomáhá? 
R: Tak že jsem ,takovej‘ teď klidnější.145 
V: Setkáváte se tady s farářem? 
R: Hm. I tam, i v kapli, i sem za mnou chodí. Když jde okolo vždycky. To možná, že 
za chvilku, za chvilku… už jsou tři hodiny, půl čtvrtý, takže možná půjde ještě okolo, než 
půjde do toho, do kapličky.146 
V: Půjdete dneska na mši? 
R: Hm. (souhlasně) 
V: Jsou pro Vás přínosné ty rozhovory? 
R: Jo, jo, jo.  
V: Kdybyste mohl mít jedno přání, co byste si přál? 
R: Aby mi… je, teď zase… aby mi bylo dobře.147 
V: Necítíte se dobře? 
R: To jsou vždycky ,takový‘ tlaky od žaludku, víte?  
V: Aha. Abyste se cítil dobře.148 
R: To je to hlavní, no. Teď už si člověk nemůže nic přát, protože ostatní věci by byly ,takový‘ 
,nemožný.‘ 
V: A kdybyste si mohl přát jakoukoli nemožnou věc, tak jakou byste si přál? 
R: No, tak asi bych si přál, to teď nemůžu, protože třeba nesázím. Dobrý by bylo třeba vsadit 
a vyhrát milion, no, takže bych podělil tu rodinu, protože ,každej‘ by potřeboval ,nějaký‘ 
peníze. 
V: Tak kdybychom si mohli vsadit. 
R: No, vsadit si. 
V: A co byste si přál, kdybyste mohl vyhrát ten milion? 
R: No, dát těm dětem, aby mohly splatit ,nějaký‘ dluhy, protože každý něco má. No, to by 
milion nestačil, kdyby to mělo být všechno, to by muselo být pět.149 
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V: Dneska je to s těmi penězi náročné, že? 
R: Dneska ta hodnota peněz… to, co bylo dřív milion, za to bych postavil dva ,nový‘ baráky, 
a dneska za to koupíte, tamhle, ani ne parcelu. 
V: Možná auto… 
R: No jo, to se rozbije, shnije. 
V: Tak jo. Tak já Vám moc děkuju za účast, za ochotu. 
R: No. A já za chvilku jim řeknu, aby mě odvezli na mši.150 
V: Dobře. Tak nashledanou. 
R: Nashledanou. 
 
Doplnění informací – dne 8. 6. 2012151: 
Na otázku týkající se víry, uvedl pan M., že měl v v životě hodně práce, málo jsem se setkával 
s rodinou. Byl věřící odmalička, ale do kostela nechodil. Teď na to má spoustu času. Ale 
nikomu by nepřál být takhle v hospici, závislý na druhých.  

Do kostela začal chodit v hospici, přináší mu to klid, zklidnění. Návštěva mší mu 
pomáhá překonávat obtíže spojené s pobytem v hospici. 

Doplnění informací ohledně manželství pana M.: manželství zatím trvalo (a trvá) 
čtyřicet šest let a není to špatné manželství. Manželce bylo, dle slov pana M., v době sňatku 
15 a půl let. Pan M. mi objasnil, že spolu už žili jako manželé, ona pak otěhotněla, když jí 
bylo přes šestnáct let, a protože byla těhotná, tak jsme se mohli vzít dřív – došlo k soudnímu 
zplnoletění. 

Informace ohledně průběhu onemocnění a léčby pana M.: Před 35 lety měl operaci 
žlučníku na B., potom byla pauza, pak operace ledvin a poté mu byla zjištěna rakovina plic, 
takový, drobné nádory, tak chodil na chemoterapii. Později mu bylo sděleno, že má také 
rakovinu prostaty a nakonec mi bylo vyříznuta varlata na doporučení lékaře. Panu M. to 
nevadilo, protože měl doma 3 zdravé děti. V současné době rakovina dále nepostupuje. Také 
se léčil v I. na diabetologii, ale rozhodl se přejít na B., protože to bylo blíž. V I. to ale bylo 
lepší, mají tam specializované diabetologické oddělení, a pan M. se domnívá, že kdyby tam 
zůstal, tak by měl aspoň ještě jednu nohu. Ale na B. říkali, že je pořád čas, a pak bylo pozdě.  

Okolnosti přijetí do hospice: Doma byli synové po rozvodu, pan M. byl v invalidním 
důchodu a pro manželku to už bylo neúnosné, tak mu jeho lékařka doporučila hospic 
v Čerčanech, který je levnější než B. Předtím byl pořád po nemocnicích a doma by byl, dle 
jeho mínění, na obtíž. V hospici je už 10 měsíců a rád se věnuje aktivitám v centru denních 
služeb. 
 

3. ROZHOVOR 
Paní Natálie.152 Věk: 74 let, bydliště: město, počet ob. 95 tis. Rozhovor byl proveden 
po předchozí domluvě s paní Natálií, psycholožkou a zdravotnickým personálem Hospice 

                                                 
150 Ot. č. 2, 3 v 1. části 
151 Informace byly zaznamenány formou poznámek, protože v hospici mi již nebyl umožněn zvukový záznam 
152 Jméno bylo z důvodu ochrany osobních dat změněno. 
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svatého Štěpána v Litoměřicích ve dnech 11. a 12. 7. 2012. Onemocnění: onkologický nález 
na tlustém střevě. Celková délka rozhovoru: 1 h., 22 min. 
Paní Natálie byla seznámena s úvodní instrukcí a byla požádána o rozhovor, s jehož 
uskutečněním i zvukovým záznamem souhlasila.  
Paní Natálie je ve výzkumu označována jako R = respondent 
V = výzkumník 
 
Rozhovor ze dne 11. 7. 2012 – 1. část 
V: Já bych se Vás chtěla zeptat, jak se dneska cítíte? 
R: Jo, jak se cítím. No, dneska, v souvislosti s tím, že mně nastaly horečky, což připisuju tím, 
že jsem se zdržela delší dobu na slunci, což teda jsem věděla, že nemám dělat, ale při řeči ten 
čas uplynul a nevnímala jsem čas, ale debatu, tak ‚som‘153 tam to, ten čas přetáhla a udělalo se 
mi mdlo a musela jsem zajít do pokoje. No a večer už se mi objevily horečky. No a potom 
mně dělali včera EKG a paní primářce se něco nelíbilo. Protože já mám stimulátor a dělali mi 
ho loni a dost na tom, že by neměl být tak poruchový, měl by utáhnout víc, delší dobu. No, 
a teďka jsem si měřila teplotu, jsem měla 38 39, v půl desáté 39,5, tak už nasadili paraleny, 
chlazení, veškerou péči jsem dostala. No a do rána se mi spalo hezky, dali mi prášek na spaní, 
‚abysem‘ dobře spala. A teďka jsem se probudila, no a bojím se ve sprše, protože se tam 
nemám kde chytit, no tak jsem se umyla žínkou, převlékla čistou košilku, sestřička mi 
převlíkla povlečení, abych neležela tady v tom zpoceným. No a, takhle odpočívám.154 
V: A cítíte nějaké zlepšení? 
R: Samozřejmě, vůči včerejšku ano, protože včera jsem byla úplně malátná. Já jsem se 
obávala, protože tenhle samý stav nastal, když já jsem začala brát tu první chemoterapii. 
Protože jak jsem zvládla ty dvě chemoterapie, tak jsem šla na třetí a tu třetí mi už nedali, 
protože se mi vyskytl větší obsah bílkovin. Tak mi napíchli injekci, která by měla mít za 
účinek zvýšení počtu červených krvinek, jo. Aby mně narostly a to mě porazilo, nějak 
zamotalo ten organismus, že jsem dostala prudký zánět ledvin, infekční. No a potom mě 
z toho dostávali tím, že mi dávali antibiotika, dostala ‚som‘ tři láhve krve, no a když už ‚som‘ 
byla schopná se postavit na nohy, tak mě odsunuli do toho ‚hospicu‘. Tak jsem potom tady 
zjistila, že onkologie se mě zřekla, že mě léčit nebude, jo a…155 
V: To se takhle přímo rozhodli? 
R: No, ano, rozhodli se, že mě léčit nebudou. 
V: A řekli Vám důvod? 
R: Ne, ne. Je to totiž trestné, totiž to musí léčit podle zákona. 
V: Jedině, kdybyste s léčbou nesouhlasila, ale pokud chcete, tak… 
R: Ano, my na tom s paní primářkou pracujeme, abych se mohla vrátit, aspoň zkusit, jestli by 
se nemohlo pro mě něco udělat, abych třeba nemusela za dva měsíce umřít nebo…156 
V: Takže na tom spolupracujete s paní primářkou… 
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154 Ot. č. 4, 7 ve 2. části 
155 Ot. č. 1, 4 ve 2. části 
156 Ot. č. 1 ve 2. části 
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R: Ano, ano. Pracujeme na tom, abych se dala do kupy, abych dostala síly bojovat s tím, 
protože to jsou ‚večné‘157 nervy. Člověk, který to nepřežije, tak to nepochopí. To znamená, že 
nevíte, co bude s ‚Váma‘, jestli se ráno probudíte. Všechny věci jsem si dala do pořádku, co 
se týče lidských záležitostí, jsem si dala do pořádku všechno, v tomhle smyslu bych mohla 
klidně umřít, no ale nechtěla bych, co by ‚som‘ se nechtěla – strašně trápit, jestli by to nebylo 
nutné, jo?158 
V: Já myslím, že hospice jsou právě zařízené tak, že zajišťují svým pacientům, že nebudou 
trpět. 
R: Ano. No, tohle je ten institut. Já ‚som‘ neváhala, souhlasila ‚som‘ s tím, aby ‚som‘ sem 
přišla. 
V: Můžu se Vás zeptat, když už jsme o tom trošku mluvily, jak to Vaše onemocnění začalo? 
R: Tak, původem všeho jsem dodatečně zjistila, že můj bratr, který je o 14 roků starší, mě 
upozornil, že máme v rodě, v genech rakovinu tlustého střeva, aby si na to dala pozor. No, tak 
okamžitě jsem zavolala doktory a šla ‚som‘ na kolonoskopii. Nic se tam nenašlo, v pořádku. 
No a každým rokem jsem chodila, 16 roků ‘som‘ chodila na tu kolonoskopii a to není nic 
příjemného, no ale všechno jsem překonala, že prostě musím sama se starat a že prostě musím 
dělat to, co je mojí povinností, abych si nikdy nevyčítala, že sama jsem si to zavinila. No a 
potom… no a přitom ‚sedmnáctom‘ ‚pravidelnom‘ vyšetření mi bylo řečeno, že mám na tom 
‚tlustom‘ ‚střeve‘ dva polipy – jeden je negativní a druhý pozitivní. Tak začala mela. Všechno 
mi vzali operativně. To bylo 2006, mně vzali dělohu, vaječníky, žlučník, žlučové cesty…co 
ještě…159 
V: Spoustu orgánů, aby vyloučili to riziko… 
R: Ano. Pak jsem nastoupila…pak mě propustili, tam ‚som‘ chytla tu nemoc ještě na 
chirurgii, toho stafylokoka, tak to bylo hrozný – no, chodili v rouškách ke mně, hrozný. Ale to 
bylo u nich, jak mi dávali kokilu, to bylo do lopatky tahy, do té hlavní cévy, tak mi přivedli 
infekci, tak jsem ležela tam na intenzivní péče, sedm neděl, no a pak mě přendali na pokoj, 
který byl pro… 
V: O kterou nemocnici se to jednalo? 
R: O U., o chirurgii. No a tam jsem měla tu operaci, pak mě pustili domů no a nasadili mi 
chemoterapii. A 3 měsíce jsem brala chemoterapii v práškách. No a ono mi to zabralo. Ono 
mi to zabralo a já měla 6 roků pokoj, jako kdybych byla vyléčená. No a pak vloni jsem byla 
na kolposkopii a bylo mi řečeno, že tam je to všechno v pořádku, ale na ‚cétéčku‘160 zjistili, že 
tam uzlina, která tam ještě zůstala, měla být odstraněná a začala bujet. No a dost na tom, že 
ona byla sice malinkatá, ale už to bylo zjištěno 25. 5., dozvěděla jsem se to 25. 10., když jsem 
byla pozvaná na kontrolu. 
V: To je docela zpoždění, že? 
R: To víte, že. No, oni to sami udělali. Že mě měli pozvat a radši s tím něco udělat. Potom 
jsem byla pozvaná 9. 12., tak mi bylo řečeno: „Ono to narostlo jenom o jeden centimetr, no 
a s tím se nedá nic dělat, přijďte…,“ 27. února jsem tam měla jít a přitom 25. února se mi 
skříply střeva, protože mám pooperační kýlu, jo, a když se mi to stalo, tak jsem musela jít 
na infuze, aby mi to rozehnali. Dobře. Ale 27. mě pustili domů a prvního už jsem byla 
na onkologii a ještě jsem telefonovala, že nemůžu přijít na ten termín 27., protože jsem 
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hospitalizovaná na jiném oddělení a že přijdu prvního. No dobrý, tak jsem přišla prvního a ten 
primář mi říkal: „No, to je ,těžký‘ u Vás no, ale my Vám uděláme jednu ještě kontrolní 
kolonoskopii,“ ta byla 23. 3., no a primář se zhrozil, protože z původní 1,8 – 2cm byly 4,5 cm 
velký ten nádor. No, tak mě hnedka poslal na zařazení do pacientů s chemoterapií a zjistil 
ještě přitom, že když prohlížel ten nález z toho ‚cyto‘161, že tam mám zasažené plíce, jo, plíce. 
Takže zvolili léčbu, dříve uvažovali, když to bylo na té uzlině, že by mi to ozařovali, ale 
teďka nasadili tekutou infuzi, bylo to do žíly. Byla jsem tam dvakrát po týdnu, no a potřetí už 
mi ji nemohli dát, protože už jsem měla ty velké teploty. A to je všechno, potom horečky, 
jako tady, horečky najednou a…162 
V: A potom jste se dostala do hospice? 
R: Ano. Interna už neměla pro mě co dělat. Ona mě zachránila po stránce zdravotní jiných 
orgánů, co mohla pro mě udělat, udělala, vyměnili mi krev, dostala jsem takových antibiotik, 
které zničily všechny ty bakterie, které byly vyvolané tou chemoterapií, jo. No a teďka ‚som‘ 
čekala, že se mi vybaví návštěva pražské onkologie, aby i někdo jiný se na to podíval. Mám 
všechny papíry s sebou, aby se na to podíval, no a teďka mi dělali krev tady, 20. 6., velký 
odběr. No a ty výsledky jsou tak vynikající, že paní primářka říkala, že: „Vy jste úplně zdravý 
člověk.“ Podle těch výsledků, no.163 
V: Tak to vypadá nadějně. 
R: No, vypadá to nadějně. Ale teďko se objevily ty horečky, nevím z čeho. Nevím. Tak čili já 
nevím, na čem jsem. 
V: Je dobře, že se Vám paní primářka takhle věnuje. 
R: Já jsem ji poprosila, protože na mně bylo vidět, že ještě nejsem tak oddaná té smrti, nebo 
že nejsem vyrovnaná s tím, že musím umřít, proč by sem nezkusila, když by se dalo pro mě 
ještě něco udělat. Protože já znám případy, když jim bylo odmítnuto léčit, poslali je domů 
a oni si našli jiného onkologa a ten jim našel takovou metodu, která zabrala a ten člověk žije. 
V: Každý odborník na to pohlíží jinak, že? 
R: Ano. A je patnáct, šestnáct druhů chemoterapií, takže to je možnost z toho vybírat, nebo 
vyzkoušet, která by mi pasovala. 
V: Určitě, však uvidíte. 
R: Nevím, nevím. 
V: A jak jste se o tomto hospici dozvěděla? 
R: No, já o něm nevěděla, ta interna mi ho doporučila.  
V: Jaký je pro Vás život v hospici? 
R: Přijatelný. Přijatelný, já ‚nejsom‘ náročná. Milé sestřičky jsou, nevtíravé, takové úslužné, 
milé, i paní doktorka. Starají se o člověka, opravdu, protože tohle, tuhle službu by nezvládnul 
můj muž. Protože jednak, on neumí vařit, a jednak on chodí na ty noční a odchází třeba 
v sobotu, v pátek má na sobotu noční, tak už v pět hodin odchází z domova, no a přijde 
v sobotu v pět večer. No a tady dělá dvanáctky, pátek, sobota, neděle, a všední den jenom 
noční.164 
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V: A jak dlouho už jste v hospici? 
R: Docela…6. 6. jsem přišla. 
V: Aha, takže měsíc. 
R: Ano. 
V: Jak jste se dneska najedla, měla už jste snídani? 
R: Ano, najedla jsem se dobře. 
V: Co jste měla k jídlu? 
R: Máslovou veku, sýr a kakao. 
V: A co Vás čeká k obědu? 
R: Nevím. 
V: Dobře. A co Vás dneska potěšilo? 
R: Jako celkově co mě potěšilo? 
V: Aktuálně. 
R: No, že se mi trošku ulevilo oproti včerejšku, to mě potěšilo, dává mi to takovou sílu, že… 
nevzdávat, jo, bojovat.165 
V: Teď se zaměříme na Vaše dětství. Odkud pocházíte? 
R: Z B. 
V: A tam jste také prožívala svoje dětství? 
R: Ano, ano. 
V: Jací byli Vaši rodiče? 
R: No, táta měl salón, krejčovský, se sedmnácti ‚tovaryšama‘, no ve čtyřicátém sedmém mu 
to vzali, on dostal angínu pectoris, no pak byl doma a v 60, rok nato umírá na infarkt. No 
a maminka, on se oženil, přece, do 4 roků byl sám s těma ‚děckama‘, 3 děti, no a pak se oženil 
a vzal si mámu a ta byla holka mladá, no tak 27 roků, ona nic neuměla, prostě všechno ji 
musel začít učit znovu, no a to už na něho nebylo, mládí, ale uspořádané manželství to bylo, 
nehádali se, nic.166 
V: A on měl tedy nějaké děti už z prvního manželství? 
R: Já jsem z prvního manželství. A potom měl…mám ještě brášku, ten je s ní, s tou 
‚macochou‘, z druhého manželství. Takže tři děti měli z prvního manželství, ty starší, já byla 
ten výškrabek, no a potom, potom, dal ještě další.167 
V: Takže jste čtyři? 
R: Ano. Ale víte, co mi to dalo? Otázka dělení se o to všechno, zodpovědnost za všechno, 
protože táta nám rozdělil úkoly: „Ty budeš tento týden nosit smetí, ty budeš tento týden nosit 
uhlí…,“ my jsme bydleli ve druhém patře a každý jsme měli rozdělenou ‚prácu‘. „Ty budeš 
‚cidolovat‘ kliky,“ to ještě, Maria, to ještě ani Vy neznáte tu ‚prácu‘, co my jsme museli. No, 
ale kluci si potom udělali školy, jeden pracuje, ten co studoval tu filozofickou, ten se vyučil 
‚automechanikom‘, no a když se vyučil ‚automechanikom‘, tak šel na vojnu, z vojny se vrátil, 
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no a začal studovat gympl, udělal si gympl a pak si udělal profesuru, vysokou pedagogickou 
školu měl, Ježkovu, no. A potom se oženil, měl dvě děti a přitom si slíbil, že až se ožení, že 
on se osamostatní a tu školu si dodělá a dodělal. A navíc mu bylo užitečné to, že tenkrát 
nebyli automechanici, nebyli opraváři, jo, no a on třeba přes týden pracoval a odpoledne měl 
dílnu a spravoval auta. A měl taky tři holky, jedna, ta nejstarší, ta studovala chemickou 
průmyslovku, a A. hudební výchovu, a ta třetí, M., ta nevím, co dělala. No, ale byly to hodné 
holky, hlavně maminka umřela a táta jim vystrojil všem najednou svatbu a všechny tři se 
vdávaly v jeden den.168 
V: A ten druhý bratr má taky děti? 
R: Ten druhý bratr, ten nejstarší, má děti, má kluka, a jestli pamatujete Pozor zákrut, to byl 
ten program, písničky tam dával. Nepamatujete. A dělal šéfredaktora časopisu Čas v B., 
potom, když onemocněl, tak to po něm vzal ten nejstarší syn. A potom, v ‚devadesátom‘ roce, 
když se měnil režim, tak se čtyři kluci z rozhlasu a z televize domluvili na tom, že si založí 
vlastní firmu. Jeden prodával mercedesy, druhý si otevřel autodílnu, třetí dělal reklamu 
v televizi a čtvrtý dělal, co ještě dělal…no, všechno kolem aut. No a tím se živili, no a dneska 
bratrovi je 60, tomu synovci, no a už nepracuje, protože má vyděláno, je doma a řídí si ty 
instituce přes počítač. Ještě v 50 letech se mu narodil syn. A měl 2 holky, 25 a 27 roků holky. 
A pak už myslela paní, že už je v přechodu, a ono to začalo kopat, tak se ještě narodil syn, tak 
měl radost. Ta dcera, ona dělala internistku a vzala si atestaci na zubařku, takže má dvě 
‚specifikace‘. Takže v práci dělá na určitý úvazek na internistku a doma má ordinaci 
a ordinuje jako zubařka. No a třetí, ten vede kulturní rubriku pro rozhlas v Bratislavě. Tak oni 
se mají dobře. 
V: Stýkáte se s nimi? 
R: Ano, stýkám. Volají mně, a…dříve, když jsem byla teďko doma, tak mám skype a oni mají 
taky ‚skypy‘, tak si povídáme, co nového o rodině. A teďko už volali třikrát, co jsem tady, co 
se se mnou děje. No a spojují se s tím mým přítelem, protože vědí mojí ‚skypovou‘ adresu 
a takže se s ním domlouvají o všem, co se děje.169 
V: Tak to je pěkné, že máte takové vztahy. 
R: Hmm. (souhlas) 
V: A s tím nevlastním bratrem jste také v kontaktu? 
R: No ‚jeje‘. To je takový smíšek můj. Velice si rozumíme, no protože… 
V: Máte k sobě věkově blízko? 
R: No, on je o 6 roků mladší, tak ‚som‘ ho učila tancovat. 
V: Co pro Vás bylo v období Vašeho dětství a dospívání významné? 
R: Překonal ty nástrahy puberty a nesklouznout dolů. To ‚som‘ děkovala tomu, že jsem byla 
přísně katolicky vychovaná a dbali jsme na tom, aby i po té ‚stránke‘ ‚duševné‘170 jsme byli 
,vážený‘ a ne tak ,opovrhovaný.‘ My jsme byli vychovaný na hodnotách jiných, než ta dnešní 
mládež. My jsme si všeho vážili, my jsme se ničeho nebáli, my jsme prostě jednali ‚férove,‘171 
žádné zákeřnosti, v tom období za komunistů.172 

                                                 
168168 Ot. č. 7 ve 2. části 
169 Ot. č. 4, 6 v 1. části 
170 stránce duševní 
171 férově 
172 Ot. č. 2, 3, 6, 10 v 1. části 



Bc. Monika Pavelková 

34 
 

V: To muselo být velmi náročné za komunistů žít takhle nábožensky. 
R: Ano. No a já jsem měla, když mě manžel vzal sem, já jsem měla v kádrovém ‚materiále‘ 
napsáno: Nesmí postoupit do vyšší funkce, protože navštěvuje kostel. To nevadí, neubylo 
mě.173 
V: Jste dobrá, že jste to dokázala takto překonat. 
R: Já jsem člověk, který si nezakládá na mamonu, nezakládám si, já si vážím každé 
maličkosti, ale taky ‚som‘ protivná, když mi někdo něco chce nabulíkovat a bagatelizovat, jo? 
„Co na tom můžeš mít, co na tom vidíš.“ No, to je, to jsem 40 roků produkovala, tohle si 
zachovávala, třeba krystalové skleničky nebo to…a pro někoho je to „No co, rozbije se 
jedna,“ ale že se rozbije celá souprava, to nikomu nevadí a on si koupí jiný, ale já na to 
nemám. A já jsem takhle byla vychovaná, že nám rodiče nemohli nic dát, jo. A my jsme si 
vážili všeho toho, co jsme vlastní prací vydobyli.174 
V: A na jaké chvíle z období Vašeho dětství vzpomínáte nejraději? 
R: No, období. To byly ‚zřejme‘175 léta, tak když mi bylo takových…od sedmi let až 
do nástupu na průmyslovku chemickou, to bylo takové krásné dětství. To s ‚náma‘ rodiče 
chodili do cirkusu, do zoologických zahrad, do Vídně jsme se podívali, tramvají, tenkrát ještě 
jezdila, do Prateru. A potom i na tu druhou stranu, do Budapešti, do Budína. Sbalili jsme si 
saky paky, na ulici jsme si koupili kukuřici, to byly takové krásné chvíle vzpomínek a celá 
rodina jsme šlapali. 
V: Takže jste dost cestovali. 
R: Ano, velmi moc. I s tátou, on byl hodně v přírodě, po něm jsem to zdědila já. Když ‚som‘ 
se provdala sem, tak ‚som‘ pěstovala pěší turistiku. Tak jsem byla v l v í, tam jsem chodila 
‚od nevidíš do nevidíš‘, no a pak už jsme si asi po 7 letech pořídili chatu, v P. jsme měli 
chatu. Tam mě naučil manžel, jak založit zahrádku, tam jsme koupili baráček malý za 20 tisíc 
tenkrát v P. a trošku jsme to upravili, ‚abysme‘ tam mohli chodit jako na chatu, tu zahrádku 
jsme si uspořádala, on mě to musel naučit, protože já neměla k půdě absolutní vztah.176 
V: Takže od něho jste to získala. 
R: Ano ano ano, naučila jsem se. A on to byl vědecký pracovník, on to byl, a on se v tomto 
vyžíval, odpočíval, v tom ‚druhom‘177 zaměření, protože jako vědecký pracovník měl hlavu 
v péru z toho, co prostě ho čekalo za úkol, ale tady, tady si odpočíval, v tomto smyslu. 
V: Ano, rozumím. Teď bych se Vás chtěla zeptat na Vaši současnou rodinu. Které místo 
považujete za svůj domov? 
R: Bohužel, U., tam jsem prožila většinu života, ale pochovaná chci být v B. 
V: Teď bych se Vás chtěla na Vašeho životního partnera. Máte životního partnera?  
R: Tak já jsem byla vdaná. Na kongrese jsme se poznali s mužem a přijeli jsme do U. ukázat 
mi to a mně se to líbilo, tak ‚som‘ souhlasila, že se přestěhuju z B. do U. Já jsem to musela 
hledat doma na mapě, kde tam jsou. No a tak jsem souhlasila a on zařídil byt, no a pak jsem se 
v listopadu nastěhovala. V listopadu jsme měli svatbu.178 
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V: Kolik Vám bylo let v době, kdy jste se vdávala? 
R: Dvacet. No a pak mi v třiceti osmi umřel, osmnáct let jsme byli spolu, no a pak to ostatní 
znáte.179 
V: To jste vlastně říkala včera, že jste měla dalšího partnera. 
R: Jo, já jsem měla dalšího partnera, to jsme se poznali na inzerát v katolických novinách. 
Protože já dostala takových nabídek, tak jsem to četla postupně ty nabídky a tahle nabídka, 
říkám: „To v životě nevezmu, jo?“ a najednou jsem uvažovala: „To by nebylo špatný, zkus 
to.“ No, tak jsem si smluvila schůzku s tím pánem a on to byl pán mrzák, doslova mrzák. 
Vysoký, štíhlý, zanedbaný. Druhá ženská by se na podpatku otočila a mazala všemi 
‚smermi‘180, a já ne, já zůstala. Pak mi pozval do jeho domečku, tak jsme tam jeli, někde u P., 
zanedbané, zanedbané, on byl dva roky vdovec a žil tam sám, dobytek tam měl, statek, 
prasata a všechno, takže… Tak jsem se pustila do jiné kapitoly svého života. Začala jsem 
dělat hospodyni na vesnici. A to už ‚som‘ dávno ovdověla, já už jsem byla 55 roků 
ovdovělá.181 
V: A on byl starší? 
R: On byl o devět roků starší, ano. Ale strašně miliónový člověk, takoví lidi se už nerodí. On 
to byl jednak katolík a Rakušan, skromný člověk, poctivý. No, tak jsme si to dali dohromady 
na zkušební dobu, dva roky ‚som‘ u něho žila a po dvou ‚rokoch‘182, on měl teda 
‘nevlastného‘183 syna, on se rozvedl s tou cikánkou ten syn, tak táta rozhod, že půjde se mnou 
a jemu nechá ten barák. Tak jsme udělali darovací smlouvu a všechno jsme předali jemu, ten 
barák. A on si přived paní, ze 4 ‚dětma‘, na každé dítě jiný otec, no to nevadí, my jsme se 
odstěhovali a začali jsme tady nový život.184 
V: To jste se potom přestěhovali do U.? 
R: Ano, do U.,185 ke mně. Pak jsme si pořídili zahrádku se zděnou chatou, tady je 
zahrádkářská kolonie. No, a pak už já jsme nemohla plít, protože na záda to bylo strašně 
zatěžujúcí, manžel jenom okopal a zalíval, no ale já na kolenách a plít a to jsme měli strašně 
moc, 4 hektary a na tom 14 stromů, pro koho, jo? Já zavařovala ‘od nevidíš do nevidíš‘. Tak 
jsme ji prodali horko těžko, s těžkým srdcem, pak už i J. uznal, že je to neúnosné. Pak jsme 
jezdili na dovolené do Tater a do Rakouska, do rakouských Alp, protože jeho bavila taky lesy, 
příroda a ne moře, to byla shoda. Takže jsme ani u moře nebyli, akorát jsme prostě oblezli 
všechny ty kopce kolem tady a v Rakousku v Alpách jsme byli a v Tatrách ještě.186 
V: A to je Váš současný partner? 
R: Ano. 
V: A mohla byste mi ještě říct, jaký byl Váš první manžel, kdybyste ho měla nějak 
charakterizovat? 
R: Žoviální, veselý, Moravák, ten typický, jako S., tam okolo byli D., on byl rozený D. a tam 
se pěstovaly ještě folklór a ty staré zvyky.187 
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V: Aha, takové tradiční. 
R: Tradiční, no. A manžel taky tancovával, ještě v kroji oblečený. 
V: A jak se dostal do U.? 
R: Takhle, on byl student Baťovy školy a po válce poslední rok války, se udávalo na koleji, 
kdo co řekl. No a teďka oni poslouchali Svobodnou Evropu a někdo ho načapal, udal, no 
a všechny ty mladý kluky byli odvezeni z Česka do Německa za prací. A on to nevydržel 
zdravotně, tak ho poslali domů. No, a potom pracoval v U. Nevím, jestli to znáte, tu Šichtovu 
fabriku, na mýdlo a tohle, na zubní pastu a tak, jo? Tam začal dělat vedoucího laboratoře, 
zakládal laboratoř, jo? No, a pak si ho všimli na Generálním ředitelství chemického průmyslu 
v P., no a on skládal zkoušky a stal se vedoucím téhle katedry a…no, dělal až do smrti, no.188 
V: Takže se dá říct, že jste pracovali ve stejném oboru? 
R: Ano chemici my jsme byli oba, no. 
V: Co Vás, na Vašem partnerovi, když jste se seznámili na kongrese, zaujalo? 
R: Strašné vědomosti, strašné vědomosti. To mně tak imponovalo. Já říkám, ten člověk má 
hlavu jak škopek, tomu to jelo, tomu to myslelo, imponovalo mi to. Byla ‚som‘ pyšná 
a hrozně moc jsem se od něho naučila.189 
V: Jaké bylo Vaše manželství? 
R: Vynikající. No, já jsem prostě dělala povinnosti manželky a on povinnosti muže, my jsme 
nebyli jako jeden ‘čehý‘ a druhý ‚hot‘, my jsme projednávali všechno společně, všechnu 
blbost společně, neměli jsme žádné výčitky: „Tys mě neřekl,“ jo?, tohle jsme si 
nepřipustili.190 
V: Takže to Vám pomáhalo při řešení vzájemných konfliktů? 
R: Samozřejmě, ano. Nedopustili jsme, ‚abychom‘ byly nějaké ticha, jo? Ne. Vždycky jsme si 
to prošli hlavou, chvíli ticho, a pak jsem začala já, že jsem začala mluvit. A udělala jsem 
vždycky chybu já, protože jsem tomu nerozuměla. A mnohdy, když mi to vysvětlil, tak jsem 
se za sebe styděla a říkala jsem si: „Ty Káča pitomá, nemusela jsi tak vyjet, vždyť on to 
myslel tak dobře.191“ 
V: Ano. Ale nedorozumění se stávají. 
R: Ano. No, já jsem byla méně inteligentní než on. On byl studnice vědomostí, z něho bylo co 
čerpat.192 
V: Tak jistě jste mu také měla co dát, když jste ho zaujala. 
R: To víte, že jo. On mě každý den čitou košili. On byl někdo, když šéfoval ústavu. 
V: Ano. A máte děti? 
R: Nemám, ne. Moje první těhotenství bylo ‚mimoděložné‘193 a pak jsem se do třicíti pěti 
roků léčila, abychom měli děti. A teďka v té době už neexistovalo umělé oplodnění. 
V: To ještě nebylo. 
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R: Ne, neexistovalo. A manžel mi to chtěl v tomhle… my jsme se byli podívat i do útulku 
jako že bychom si něco adoptovali, nějaké děťátko. No, ale samé cikánčata tam byly, nelíbilo 
se nám to. A manžel říká: „Víš, já mám dobré jméno, já bych to pro tebe udělal, ale co víme, 
co vychováme, nevíme nic, já si to na svědomí nevezmu. A já mu říkám: „Já tě poslechnu.“ 
Tak jsme ho poslechla a dobře jsem udělala, protože on umírá a co bych já dělala s tím 
děťátkem.194 
V: Dobře. Já se Vás teďka zeptám na Vaše vzdělání. Jaké školy jste studovala? 
R: Mám základní a chemickou průmyslovku.  
V: V Bratislavě? 
R: Ano. 
V: A co Vás vedlo k výběru té školy? 
R: No, v rodině jsme měli chemika a strýc manžela byl chemik. No a líbilo se mi to povolání 
s tím důvodem, že tam co si já udělám, to budu mít, jak to vyjde, tak to vyjde ten rozbor, byla 
jsem samostatná.195 
V: No, dělala jsem laborantku, potom vedoucí laboratoře až do… počkejte chvilku. No, to je 
dlouho, ale jednou mě potkala nepříjemná situace, mi zjistili zažívací potíže, že se mi 
usazovaly tuky, protože my jsme vyváželi na export játra – slepičí, husí, jo, jsme vyváželi do 
Rakouska a já ‘som‘ to musela degustovat dennodenně, takže já som si s tím ublížila a pan 
doktor konstatoval, že budu muset s touto profesí přestat, protože si ničím zdraví. No, tak 
jsem s tím praštila a dělala ‚som‘ ‚kvalitáře‘196 v takových velkých supermarketech, takže 
‚kvalitáře‘ – prošlé zboží a to všechno bylo profesí, pak jsme dělala chvíli na České obchodní 
inspekci, no a odtud ‚som‘ šla do Jednoty, byla jsem inspektorkou prodeje. No, pak jsem 
skončila v Tonasu a posledních 15 roků jsem dělala v Tonasu a pak jsme šla do důchodu. 
V: Tak to jste měla hodně pestré. A jaký význam pro Vás mělo Vaše zaměstnání. 
R: ‘Jéje‘ (smích), uplatnění vědomostí, abych měla být z čeho život, no zaměstnání, jako 
práce, to byl můj fenomén, pro práci jsem žila.197 
V: A co Vám ta práce přinášela? Mluvila jste o financích… 
R: No, někdy zlost a někdy radost, někdy něco vyšlo, takže jsem měla radost. Ale styk 
s ‚lidma‘ byl na slušné úrovni, byla ‚som‘ dennodenně ve styku, já měla 1500 zákazníků, 
celou republiku jsme měla na starosti. Veškerý sklářský průmysl, veškerý textilní průmysl, 
největší odběratel byly sklárny, co ještě? Už si nepamatuju.198 
V: A byla jste spokojená se svojí finanční situací? 
R: Byla. Protože jsme byli dva, postupně jsme si pomohli, postupně jsme spláceli ten byt.199 
V: Čemu jste se věnovala a věnujete se ve svém volném čase? 
R. Ze začátku jsme sportovali, pak byla zahrádka, pak byly různé procházky, třeba jsme 
nastoupili na vlak a jeli jsme se podívat na Moldavu a třeba na jeden den zase na Teplice, ale 
v životě jsme nebyla v Litoměřicích.200 
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V: To jste tu poprvé. 
R: Ano, poprvé. 
V: A co Vám přináší v životě radost? 
R: Každý den, když se vzbudím a nic mě nebolí.201 
V: Ano, to je pěkné a důležité. Dobře. Které události považujete za důležité mezníky ve 
Vašem životě? 
R: Strašně se mě dotklo úmrtí mého manžela. To byla ta největší katastrofa, co se mi mohla 
stát. A potom čím dál se mi horšilo zdraví. Mrtvice, stimulátor, embolie…202 
V: Rozumím, to člověka hodně zasáhne. 
R: To víte, že. Ve čtyřiceti jsem měla pobírat dvacet prášku denně.  A nikdo si neváží ani 
toho, že žije, je mu to lhostejné, ale já jsem si vážila každého dne, byla jsem šťastná, když se 
se vzbudila ráno. 
V: To je opravdu vzácné. 
R: Ano. 
V: Co je pro Vás hodnotou, nebo hodnotami v životě? 
R: Uctívám duševní hodnoty, ne manuální, ne fyzické.203 
V: A dalo by se to nějak popsat, jaké třeba. 
R: Třeba náklonnost k přírodě, neubližovat zvěři, jo, já takové ušlechtilejší myšlenky dávám 
do popředí než nějaké násilí. Bojím se, bojím se násilí, bojím se všeho zlého, prostě nenávisti 
se bojím. A víte co? Nepřipouštím lidi, kteří celý život o mně říkali, že jsem namyšlená. Ale 
to není pravda. Já jsem se lidí bála, já jsem e lidí bála a z toho prostého důvodu, že jsem 
strašně důvěřivá a několik lidí mě zklamalo.204 
V: Toho zneužilo? 
R: Zneužilo, ano. Od té doby si nepřipouštím lidi k tělu, radši poznat, uctít: „S čím Vám můžu 
pomoct,“ to ano, ale odstup.205  
V: Čemu jste ve svém životě věnovala nejvíc energie, čím byl Váš život naplněný? 
R: No, prací. Prací, co mi jiného zbývalo.206 
V: Co považujete za svůj životní úspěch? 
R: No, já nemám žádný úspěch, nemám, jsem taková… nemám se čím pochlubit. A jediné, co 
mě bude těšit, co si myslí, že se bude cenit, vztah k člověku, kterého jsem naučila žít. Správně 
žít. Nevím, jestli pochopil. Všechno dobré, co ve mně bylo, jsem se snažila tomu druhému 
předat. A jestli pochopil nebo nepochopil, to nevím, to ocení až doba, ale ‚som‘ pyšná, že 
nikomu ‚som‘ neublížila tým, že bych ho vedla nesprávnou cestou, nebo že bych ho naváděla 
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na špatnou cestu. Spíš jsem volila kompromis a spíš jsem volila cestu, která, i když byla krutá, 
byla správná.207 
V: Rozumím, to je velmi záslužné. A jaké úsilí jste tomu věnovala 
R: Celých šest roků. 
V: Za co jste druhými nejvíc oceňovaná? 
R: Nevím. Nevím, protože partner mi říká, že lidi na mě nedají dopustit a že ‚som‘…bydlíme 
tam 30 40 roků v tom baráku a že nikdo na mě nemohl ani půl slůvka nic říct, že ti 
starousedlíci prostě mě měli rádi a že mě nikdo ani slovem nepomlouval a že něco špatného 
neříkal o mně.208 
V: A čeho si nejvíc ceníte Vy sama na sobě? 
R: (přemýšlí) Hmm, čeho si nejvíc cením? Života.209 (pláč) 
V: To je moc pěkně řečeno. Jestli chcete, tak můžeme rozhovor dokončit později.  
Paní N. s mým návrhem souhlasila, rozhovor byl tedy dokončen následujícího dne. 
 
Rozhovor ze dne 12. 7. 2012 – 2. část 
V: Jak se dneska cítíte? 
R: No, cítím se docela dobře, ze dne na den líp od té doby, co jsem měla ty horečky, je to 
lepší, už mě nebolí nic a ne to, není zimnice.210 
V: Tak to jsem ráda. A jak jste se vyspala? 
R: Vyspala jsem se dobře, jako dudek, televizi jsem nechala zapnutou, až mě pak vzbudila 
televize, že hraje. Spala jsem jak dudek do tři čtvrtě na osm, kdy mě sestřička vzbudila: 
„Dáme krev, jo.  Máte oči zatažené.“211 
V: A jak jste se najedla? 
R: Dobře, no, chutnalo mi. 
V: Kdy jedete dnes na to vyšetření? 
R: Já nevím, na půl dvanácté jsem objednaná, paní primářka říkala. 
V: Tak dobře. Za co se cítíte ve svém životě zodpovědná? 
R: Vždycky byl jeden člověk, pro kterého ‘som‘ žila a za kterého jsem brala na sebe 
zodpovědnost.212 
V: Váš partner? 
R: Ano, ano, já jsem žila pro partnery, opravdu. Neměla jsem je důvod nějak klamat.213 
V: Byla jste jim věrná. 
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R: Ano, ano. To byla jedna ze zásad, podle ‚ktorých‘214 jsem se učila žít, protože maminka 
byla věřící, táta taky, a nám bylo vštěpováno do hlavy „Nepokradeš, cti otce a matku svoji, 
nesesmilníš,“ no a prostě tak dále a jedno je „Nebereš si manželku přítele svého,“ nevěra, 
takže my jsme to měli vštěpené v duši dost, tak a nic jiného, kamarádky kolem se vdávaly 
a rozbíjely manželstvo jedno za druhým a nic dobrého jim to nepřineslo.215 
V: Ano, nevěra narušuje vztahy. Takže jste podle toho žila. 
R: Ano a stačilo mi to, to byl základ. Morálně ‚som‘ žila.216 
V: Co byste ve svém životě udělala jinak? 
R: Nelze odpovědět, neznám. Žila jsem v době, která mi byla daná, neměla jsem sílu se 
něčemu bránit, i když se mi to nelíbilo, musela jsem vstoupit do davu lidí, který byli proti 
mému myšlení a hlavou ‚som‘ to neprobila, nejsem tolik průbojná, organizátorka nebo tak, to 
mi…postrádala ‚som‘ v mojí povaze. Takže do ničeho ‚som‘ se nepouštěla. Lidi ‚som‘ si 
připouštěla k tělu až tenkrát, až jsem viděla, co v nich je a co od nich můžu čekat. Hm. 
A odměřená jsem byla hrozně, dělala jsem dojem namyšlené odměřené ženské, a to mi řekl 
můj manžel. Toho se bál, bál se se mnou promluvit, dát se prostě do řeči, protože ‚som‘ dělala 
dojem odměřené, nafoukané a…217 
V: Tak já předpokládám, že to nebyl Váš záměr… 
R: Ne. A jako náhle jsem promluvila, tak to byla úplně jiná osoba, jak když… jak mi Bůh 
nedal krásy, tak mi dal na ‚výrečnosti‘218 a tak mi dal na duševní hodnotě spíš, než na 
nějakých krásách. 
V: Takže jakmile Vás člověk blíž poznal… 
R: Ano. A pak se mi muž začal dvořit, protože uvažoval dodatečně nad těma ‚slovama‘, co 
jsem mu řekla a trvalo mu to dlouho, než mi to přiznal, že jsem měla pravdu, že nad vším 
přemýšlel, než věděl, do čeho skočí. Takže to byl můj základ, to byla moje hodnota a snažila 
jsem se ji rozdávat. 
V: Takže podle toho jste žila. Jak významné jsou pro Vás mezilidské vztahy? 
R: To je ‘duoležité‘219. Protože nejdůležitější…takhle, jak ‚lidovo‘220 řečeno, člověk, když 
zůstane sám a jakákoli maličkost se mu stane, tak vždycky volá o pomoc. Buď k sousedovi 
skočíte, nebo zavoláte někoho, prostě člověk nesmí zůstat sám a život v jednom, to jsou 
galeje, proto já jsem vždycky žila životem pro někoho, pro někoho. A i za cenu oběti. Celý 
život byl oběť.221 
V: Že to bylo pro Vás tak významné, že jste se obětovala. 
R: Hmm. (souhlas) 
V: Bez kterých osob byste si svůj život nedovedla představit? 
R:  Bez mých příbuzných a bez mých partnerů.222 
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V: Čím pro Vás byli významní. 
R: Vzorem, vzorem. Mi223 byli vzorem životním. Buď v ‘otázke‘224 praktičnosti, na 
‚dobudání‘225 znalosti, na ‚dobudání‘ praxe, jo, životní. Měla jsme co od koho odkoukat. Měla 
jsem s kým se poradit a spoléhat se na ně že mi poradí dobře.226 
V: Jaký zaujímáte ke svému životu postoj? 
R: Všední. Obyčejný život žiju. Ani napravo, ani nalevo, takovou tu střední cestu. A jak to 
život dá, tak to beru. 
V: Takhle to přijímáte, jak to přichází. 
R: Hmm. (souhlas) 
V: Na jaké otázky hledáte ve svém životě odpovědi? 
R: (přemýšlí) No, jsou různé otázky: Proč právě já? Proč právě já musím být tým ‚obětným 
beránkom‘227? Proč právě já? Analyzuju tím svoje životní postoje. A nacházím jenom 
nesmírnou závist, nenávist kolem sebe. Třeba to může být: „Je to stará baba, jo, podívej se, 
jak se oblíká, co má ‚novýho‘,“ a…  
V: S tím jste se setkala? 
R: Izolovala jsem se od lidí, ‘který‘ ‚pomlouvaj‘, ať si ‚dělaj‘, co chtěj, žiju si svým životem 
a hotovo. Izolovala jsem se od lidí a to mě naučil život.228 
V: Měla jste špatné zkušenosti? 
R: Hmm. (souhlas) 
V: Nalezla jste smysl svého života? 
R: Ne.  
V: Hledáte ho? 
R: Ne, už ne.  
V: A co je smyslem Vašeho života? 
R: Bylo smyslem mého života rodina a děti. A to se mi nepovedlo a to už nikdo nenahradí.229 
V: Máte nějakou životní filozofii, která udává Vašemu životu význam? 
R: Ano, víru. Mám víru. To je jediné, co má pro mě význam.230 
V: A co Vám víra přináší? 
R: Že žiju spokojeně, duševní uklidnění. Když jdu do kostela, tak všechno vypovím, co mě 
trápí, prosím o pomoc a uleví se mi.231 
V: Chodíte tady na mše? 
R: Ano, ano, ano. 
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V: Vy jste říkala, že jste katolička? 
R: Ano, katolička.232 
V: Sdílíte tu víru také s dalšími lidmi? 
R: Ano, můj partner je katolík. 
V: Je pro Vás to společenství, sdílení s partnerem i s dalšími významné? 
R: Ano, je to docela to jediné společenství lidí, kterým trošičku věřím. A mám na ně 
spolehnutí v tom smyslu, ale ne ve všech, ale poznám, že kdyby bylo nejhůř, můžu se o ně 
opřít. Ale ne všichni křesťané jsou takoví. Mají navenek tohle a uvnitř jinak. Ne, ne, s tím 
nesouhlasím.233 
V: Jaké máte životní cíle? 
R: Životní cíle už nemám žádné.234 
V: A jaké jste měla? 
R: No, žít v klidu a nemít bolesti, při umírání, ale loučím se se světem úplně ‚vyspořádaná‘235, 
nelituju ničeho, ničeho. I takhle je to možný. Ještě rozum mi funguje, takže porovnávám, jak 
se žije ostatním lidem, kteří žijí v domově důchodců a příbuzní je přijdou navštívit akorát, 
když mají důchod. Berou jim peníze a pak ještě vyžadují, aby je podporovali. Já takové 
problémy nemám a nechci je zažít. Vychovali děti v úmoru práce, kdy za komunistů to nebylo 
snadné vydělávat peníze, založit rodinu, zadlužovat se. Tenkrát to taky nebylo, i naše 
generace, co prožila válku, po válce nebylo co jíst, lístky byly na příděl, dvacet deka chleba 
na den, jo, práce nebyla…236 
V: Já obdivuju Vaši generaci, že jste to zvládli. 
R: Ano, silná generace. Tenkrát se dokázalo, jak lidi dokážou držet spolu. 
V: Že je to stmelilo. 
R: Ano, ano, až v nouzi. 
V: Jaké úsilí jste vynakládala k dosažení těch Vašich cílů v životě? 
R: Mnohdy hrozně, jsem byla agilní a taková dravá, a když jsem viděla, že nedosáhnu nic tak 
prostě…237 
V: Netlačila jste na pilu, jak se říká. 
R: Ne, ne. A někdy jsem si říkala: „A udělala jsi dobře, holka, podívej se, jak to dopadlo, no.“ 
V: To je pravda, někdy je to tak lepší. Jaký je konečný cíl Vašeho života, kam v životě 
směřujete? 
R: Musím odpykat svoje hříchy. A to na mně už nezáleží, co bude dál.238 
V: Máte nějakou představu, co bude dál? 
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R: Nemůžu se držet perfektně předpisů nějakých předků, ‚který‘ říkali o pekle a to…to je 
fanatismus, ale věřím, že jednou tomuto světu bude konec a lidi se dají zase dohromady. Sice 
v menším počtu, ale život bude pokračovat dál, to věřím tomu. To jsou ideály a ideje, člověk 
– ke komu se má utíkat člověk?239 
V: Věříte v posmrtný život? 
R: Ano.240 
V: A čím se ve svém životě řídíte, co ovlivňuje Vaše rozhodování? 
R: No, momentální situace, jaká se vyskytne. Postoj k němu. Čím se řídím – momentální 
situace.241 
V: Podle toho, jaká je situace. 
R: Ano. 
V: A čeho se nejvíc obáváte? 
R: To jsem už řekla. Nemám ze smrti strach, ale z bolesti mám strach.242 
V: A co Vám pomáhá překonávat Vaše obavy? 
R: Přítel. Přítel, na kterého se můžu spolehnout. On mě utěšuje a on mi stojí jako sloup za 
‚zádama‘, aby mě podržel, a dává mi naději a prostě ano.243 
V: Uvažovala jste už někdy v minulosti o smrti? 
R: Ne, ne.244 
V: A co si o smrti myslíte, jak na ni nahlížíte teď? 
R: Je to zákonitá, jediná spravedlivost na světě, která existuje pro všechny lidi stejně, bohatý, 
chudobný, že prostě tam musíte všichni a kdo se jak s tím ‚vyspořádá‘, to je věc 
‚individuálna‘245. Protože někdo zanechá duševní hodnoty, druhý zanechá mamon a třetí 
zanechá dluhy a nepříjemnosti.246 
V: Po každém zůstane… 
R: …něco jiného, ano. Takže já už jsem si život ‘vyspořádala‘ závětí a takže já už budu 
odcházet v klidu a… pokud se o mě tady postarají, no.247 
V: Já věřím, že ano. V tom jsou hospice taková dobrá zařízení, že člověk nemusí trpět bolestí 
a nemusí být sám, to právě hospice garantují. A mně to přijde jako velmi záslužné.  
R: Ano, ‚samozrejme‘248, klobouk dolů. A jediná církev, která se věnovala tomuto, byla 
katolická, hned, a celý život je okrádali, a přece oni byli první, ,který‘ se nabídli s touhle 
službou. A to nikdo nevidí v parlamentě, ty psi se tam hádají jak… hrozné, hrozné.249 
V: Nacházíte ve svém životě něco univerzálního, co Vás přesahuje? 
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R: No, jó. Vážím si inteligentních lidí, vzdělanějších, který rozumově sou nade mnou 
a ‚dokáží‘ lidi rozumově usměrnit, vést lidi, to uznávám, respektuju.250 
V: To je otázka, na kterou už jsme odpověděly, ale já se přesto zeptám, jestli Vy sama se 
považujete za osobu nábožensky založenou. 
R: Ano, ano.251 
V: A ještě jestli bych se Vás mohla zeptat na Váš věk? 
R: 74 roků. 
V: To bych Vám neřekla. 
R: Jo? (úsměv) 
V: A kdybyste mohla mít jedno přání, co byste si přála? 
R: Já už teď v téhle době jenom klid, pokoj, nic víc mi neschází. Všechno k životu, co 
potřebuju, mám. Aby se se mnou jednalo jako s člověkem a nic víc nepotřebuju, nejsem 
náročná. 
V: Tak já věřím, že se Vám to splní. 
R: No jo, no tak věřím taky, protože nedávám příčiny, nedávám vůbec žádné příčiny, že by se 
tohle nemohlo uskutečnit. Jestli mi je souzeno, že umřít musím, tak umřu beze všeho, ale 
jestli dá se ještě něco pro mě v těchhle letech něco udělat, tak proč to nezkusit.252 
V: Z toho důvodu jdete dneska na to vyšetření? 
R: Ano. Protože nevím, jestli znáte ten můj příběh, jak mě odmítli léčit v U.? 
V: Myslím, že jste to říkala. 
R: Tak teď mi paní primářka zařídila, aby mě vzali tady v Litoměřicích. 
V: Takže tady byli ochotní. 
R: Ano. Prostřednictvím její kamarádky. Tak mi dělali odběry 20. 6. Dneska další kontrolní, 
ale musím říct, že mě bolí ledvina, tak myslím, že budu mít výsledek špatný kvůli ledvině, mě 
pobolívá ledvina.253 
V: Tak uvidíte, já Vám budu držet palce a moc Vám děkuju za rozhovor. 
 

4. ROZHOVOR 
Paní Olga.254 Věk: 75 let, bydliště: město, počet ob. 1,2 mil., později v okolí menšího města, 
počet ob. 15 tis. Rozhovor byl proveden po předchozí domluvě s paní Olgou, psycholožkou a 
zdravotnickým personálem Hospice svatého Štěpána v Litoměřicích dne 12. 7. 2012. 
Rozhovor byl uskutečněn se souhlasem pacientky i vedení hospice. Onemocnění: srdeční – 
komplikovaná nedomykavost chlopně. Celková délka rozhovoru: 34 min. 
Paní O. je ve výzkumu označována jako R = respondent 
V = výzkumník 

                                                 
250 Ot. č. 6 v 1. části 
251 Ot. č. 3 v 1. části 
252 Ot. č. 1 ve 2. části 
253 Ot. č. 4, 5, 7 ve 2. části 
254 Jméno bylo z důvodu ochrany osobních dat změněno. 
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Pacientka byla seznámena s úvodní instrukcí a byla požádána o rozhovor, s jehož 
uskutečněním i zvukovým záznamem souhlasila.  
 
V: Tak já bych se Vás napřed chtěla zeptat, jak se dneska cítíte? 
R: Dobře. 
V: A co Vám přispívá k dobrému pocitu? 
R: Jo, co mi přispívá k ‘dobrýmu‘ pocitu? Já myslím, že… Co mi přispívá k ‚dobrýmu‘ 
pocitu. Protože mi je fajn, prakticky a ‚necejtim‘ se nijak unavená, nic.255 
V: Ano. A jak jste se dneska vyspala? 
R: Dobře. 
V: A jak jste se najedla? 
R: Teďka dobře. 
V: Co jste měla k jídlu? 
R: Co jsem měla k jídlu? Teďka chleba a ‚šunkovej‘ salám. 
V: A co budete mít k obědu? 
R: To nevím, co budeme mít k obědu, to bych se musela jít podívat na chodbu. 
V: Jasně, to nemusíte. A co jste měla včera? 
R: K obědu včera? Co jsme to měli včera? Jejda… 
V: To nevadí, jestli si nevzpomenete. 
R: To nevím, dobrý to bylo. 
V: Chutná Vám tady? 
R: Jojo, dobře tu ‚vařej‘. 
V: Co Vás dneska potěšilo? 
R: Co mi potěšilo, no tak potěšilo mi, že neprší, že svítí sluníčko, a jinak…nic, jinak 
normál.256 
V: Jaký je pro Vás život v hospici? 
R: ‚Dobrej‘. ‚Dobrej‘, protože si můžu tady udělat, co já potřebuju, co já chci, takže jako 
‚dobrej‘.257 
V: Co se týče spolupráce s personálem? 
R: Jo, to je vynikající, personál je vynikající.258 
V: Tak to je dobře. A jak dlouho jste v hospici? 
R: Teďka měsíc.  
V: Takže už to tady znáte… 
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R: Trošičku už to tady znám. 
V: Byla jste tu na nějaké kulturní akci? 
R: Jo, chodím taky na kulturní akce. Teď jsem nebyla, teď jsem koukala na televizi.259 
V: Slyšela jsem, že v pátky tu bývá akce. 
R: Ano, ona bývá akce skoro ‚každej‘ den nějaká. 
V: Aha, tak to je pestré. Jak jste se o tomto hospici dozvěděla? 
R: Já jsem si zažádala o peníze, aby mi přispívali na moji nemoc. A nakonec, jelikož jsem 
potom byla víc nemocná, tak ono to nešlo, protože bych ‚bejvala‘ zůstala…normálně bych dál 
zůstala v nemocnici, takže proto jsme zažádali, jestli bych mohla být tady.260 
V: Ano. A přímo tu informaci o tom hospici…? 
R: …ano, od ‚tý‘ pani, která mi nabízela právě ty peníze. 
V: Takže to byla nějaká paní z úřadu? 
R: Ano, nějaká ta sestra. 
V: Co Vás do hospice přivedlo? 
R: To, že bych neměla kde ‘bejt‘. Protože vlastně bych byla všude…neměla bych kde bejt, 
protože jsem byla poměrně dost nemocná. 
V: O jaké onemocnění se jedná? 
R: O onemocnění srdeční hlavně.261 
V: A jak dlouho už máte tyto potíže? 
R: Já už ho mám dlouho. 
V: A teď už se to změnilo? 
R: Ano. Já mám nedomykavost chlopně… 
V: A jak dlouho? 
R: Už 13 let. 
V: A jak jste se léčila? 
R: Já jsem byla na operaci v I. a pak jsem brala Volfarin. Ten mi potom ale způsobil krvácení 
do plic a celkově se mi to zhoršilo. Tak jsem šla do nemocnice v K. a po půl roce jsem se 
dostala do Hospice v Litoměřicích.262 
V: Po půl roce? 
R: Ano, půl roku jsem čekala, až se uvolní místo. Doma bych byla sama, a kdyby se mi něco 
stalo, tak by mi neměl kdo pomoct.263  
V: A cítíte teď nějaké zlepšení? 
R: Teďka je to ,dobrý.‘264 
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V: Dobře. Teď se zaměříme na Vaše dětství. Odkud pocházíte? 
R: Z P.265 
V: A prožila jste tam taky svoje dětství? 
R: Ano. 
V: Jací byli Vaši rodiče? 
R: Tatínka jsem neznala, protože maminka se rozváděla, když mi byly 2 měsíce. On si našel 
jinou a tenkrát ‘řek‘: „Když budeš mít holku, tak půjdu k ‘tý‘ Němce, u ,který‘ jsem, a když 
budeš mít kluka, tak zůstanu u tebe.“ No a maminka ho vyhodila.266 
V: To chápu. Takže jste potom vyrůstala s maminkou? 
R: Takže jsem vyrůstala jenom s maminkou, ano. 
V: Jaká byla maminka? 
R: No, moje maminka byla zlatá. Já měla krásný dětství, hodně jsme jezdívaly na ‚vejlety‘, jo, 
takže já můžu říct, že jsem opravdu měla dětství nádherný.267 
V: Máte nějaké sourozence? 
R: No, mám sestru, o ‚který‘ ale nevím. Protože ona byla u ‚tatínkový‘ maminky 
vychovávaná, to znamená, že byla spíš proti mojí mamince, to je jasný. 
V: Aha. A ona byla starší nebo mladší? 
R: Starší. 
V: Takže jste spolu nevyrůstaly? 
R: Ne, vůbec, ne. 
V: Teď spolu taky nejste v kontaktu? 
R: Ne. 
V: Co pro Vás bylo v období Vašeho dětství a dospívání významné? 
R: (přemýšlí) ‚Významnýho‘. Já si myslím, že významný pro mě bylo to, že jsem měla mámu. 
To bylo pro mě hodně významný. Protože ta mi toho hodně naučila, předala, jo, takže 
myslím, že…268 
V: Ano. A na jaké chvíle z období Vašeho dětství vzpomínáte nejraději? 
R: Na jaké chvíle? 
V: Takové nejhezčí vzpomínky? 
R: No, tak to jsou ‚vejlety‘ s maminkou, no. Hodně jsme cestovaly, moc, moc, moc.269 
V: Teď budeme mluvit o Vaší současné rodině. Které místo považujete v současné době za 
svůj domov? 
R: Teďka hospic. (smích) 
V: A předtím? 
                                                 
265 Město z důvodu ochrany osobních dat blíže neuvedeno 
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R: Předtím, no tak to jsem byla se synem, s M., ale s tím jsem byla… s tím jsem bydlela, ale 
on pak měl restauraci, pak zbankrotoval, takže jsem potom vlastně byla jenom s ním a potom 
jsem se snažila být někde, tak jsem byla u kamarádky, u který jsem nakonec nemohla ‘bejt‘, 
protože ona to byla Ukrajinka a ona byla sama dost nemocná, takže… 
V: Ano. A to bylo v P.? 
R: Ne, ne, ne. To bylo…ne, v L.. Nevím, kde to L. bydlela. To bylo někde u S. 
V: Máte životního partnera? 
R: Měla jsem. A když bylo dětem 18 let, tak se se mnou rozved, vzal si jinou… no a… já už 
jsem zůstala sama. 
V: Hmm. A jak jste se seznámili s partnerem, manželem? 
R: Byl to manžel. Byli jsme na zábavě a tam jsme se seznámili. 
V: Aha, na tancovačce. 
R: Na tancovačce, ano. 
V: A co Vás na něm zaujalo? 
R: Že se staral sám o svoje děti.270 
V: On už měl děti? 
R: On měl 3 děti. Že se o ně staral. 
V: A on byl rozvedený? 
R: Ne, on nebyl s ní ženatý, oni spolu jenom tak žili a pak se rozešli. 
V: S těmi jeho dětmi jste se stýkala? 
R: Pořád. Já jsem je vychovávala do 18 let. 
V: Jaké bylo období Vašeho manželství? 
R: No, abych řekla pravdu, někdy bylo pěkný a někdy nestálo za nic, jo. On totiž manžel si 
namlouval. Takže jako když zrovna si někoho namlouval, tak to nebylo nic ‚valnýho‘.271 
V: Ano. A byly tam i období, kdy to bylo…? 
R: Jo, taky období, kdy to bylo dobrý, ano. 
V: Co Vám pomáhalo při řešení vzájemných konfliktů? 
R: Děti. Že jsem se soustředila na ty děti.272 
V: Kolik máte dětí? 
R: Já mám dva kluky… Svoje jako myslíte? 
V: Ano. 
R: Já mám dva kluky. 
V: A jací jsou, co byste mi o nich mohla říct? 
R: No, já myslím, že jsou ‘hodný‘. No, jsou to moje děti, tak jsou to zlatíčka.273 (smích) 
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V: V jakém oboru pracují? 
R: No, tak M. pracuje…něco hlídá. 
V: Jako hlídač? 
R: No no no. 
V: A ten druhý syn? 
R: Ten druhý syn je…P. ten, je, jak se tomu říká, P. je na strojovně, dělá brusiče. 
V: To je dobré. 
R: Jo, to má dobrý zaměstnání. 
V: Máte vnoučata? 
R: Já už mám i pravnoučata a prapravnoučata. (smích) 
V: Teda a kolik je vašim synům, jestli se můžu zeptat? 
R: No, tak P. je 44, ale on měl ty ‘děcka‘ brzy. 
V: Aha, takže stihli mít taky děti. Tak to je vzácnost, opravdu. A co byste mi mohla říct 
o vnoučatech? 
R: No, tak toho moc Vám nepovím. 
V: Nevídáte se? 
R: Moc se nevídáme, protože oni jsou dost daleko, takže se moc nevídáme.274 
V: Oba synové už mají děti? 
R: Ano, M. má taky děti, ale s těma se nestýkáme, protože jeho maminka tenkrát zakázala, že 
se nesmí s tatínkem stýkat, takže jako…se nestýkají. 
V: On je rozvedený? 
R: No.  
V: A víte, kolik má který syn dětí? 
R: No, tak P. měl čtyři děti a M. měl jedno. 
V: A od koho máte to pravnoučátko? 
R: Od P., od toho staršího. 
V: On má syna, nebo dceru? 
R: On má syna a od toho mám to pravnouče. 
V: Dobře. Čím Vám Vaše děti a Vaše vnoučata přinášejí radost? 
R: Víte, že to ani nevím. Abych řekla pravdu, tak nevím, protože já je málokdy vidím.275 
V: Dobře. Teď se zaměříme na Vaši práci. Jaké školy jste vystudovala? 
R: Já normální základní a pak jsem se vyučila jako soustružnice. 
V: Pracovala jste v tomto oboru? 
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R: Ano, chvíli. Pak už jsem tam nepracovala, pak jsem byla doma. 
V: A po mateřské jste pracovala? 
R: Po ,mateřský‘ už jsem na to místo nenastoupila. 
V: A na jiné? 
R: Ne, byla jsem doma. 
V: Co Vás vedlo k výběru toho oboru? 
R: Já jsem měla ráda stroje.276 
V: Vážně, takový technický typ? 
R: Ano. 
V: Jaký význam pro Vás mělo Vaše zaměstnání? 
R: Jaký význam pro mě mělo zaměstnání. (přemýšlí) 
V: Ano, a co Vám přinášelo? 
R: Radost. Já jsem byla ráda, když jsem mohla ‘bejt‘ soustružnice. 
V: V jaké oboru pracoval Váš manžel? 
R: Manžel dělal…manžel dělal na…jak se tomu říká? Manžel dělal na hutích jako výměnáře, 
jo, on si vydělal hodně peněz, takže jako jsme bídu, i když jsme měli tolika dětí, neměli. 
I když jsme měli ještě dědečka a babičku u sebe, jeho rodiče tedy, jo, takže…277 
V: To Vás bylo hodně. 
R: No, bylo Vás hodně. 
V: A Vy jste říkala, že jste ještě byla s manželovými dětmi z prvního vztahu, ty jste taky 
vychovávala? 
R: Ano, ty jsem vychovávala.  
V: A jste s nimi v kontaktu? 
R: Jestli jsem s ‚nima‘ v kontaktu. S J. jsem, J., to je ten nejstarší a F. zemřela teďka 
v listopadu, dostala embolii akorát přesně na její narozeniny. Ještě mi telefonovala: „Mami, 
přijdeš na moje narozeniny?“ Já říkám: „No, pochopitelně, že přijdu.“ A jela jsem tam prvním 
autobusem, to znamená hodně brzy ráno a oni už ji vyváželi ven mrtvou. Takže pro mě to byl 
hrozně ‚velkej‘ šok.278 
V: To věřím. A s tím třetím dítětem? 
R: To třetí dítě, H. zemřela mnohem dřív. Ta měla nemoc po mamince, její maminka byla, jak 
bych to řekla, její maminka byla na psychiku, no a takže byla v B. každou chvíli, takže to jako 
zemřela, už je to dávno.279 
V: Takže jste ale vychovávala 5 dětí. 
R: Ano. A s J. už se stýkám. 
V: A on už má rodinu? 
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R: No, on nemá děti. Nemá děti, má manželku a je ‚hodnej‘. 
V: Dobře. Mě to tak zaujalo, že ty děti z prvního partnerství zůstaly s tatínkem a ne s tou 
maminkou, to je zajímavé. 
R: Ona ta maminka…no, tak ona ta maminka je totiž nechala ‚bejt‘. Ona se o ně nezajímala, 
ona odešla od nich, šla nakoupit dárky na Vánoce a už se nevrátila. Tak ji půl roku hledali, no, 
a jelikož manžel říkal, oni by H. dali do ústavu, to byla ta nejmladší, byla jako M., stejně stará 
byla, já povídám: „Do ‚žádnýho‘ ústavu žádný dítě nepůjde, ‚vememe‘ si je, máme mít 4 děti 
nebo 5, na tom už vůbec nezáleží.“280 
V: Tak to je pěkné, že jste se těch dětí takhle ujala. Byla jste spokojená se svojí finanční 
situací? 
R: Jo jo jo. Manžel se uměl opravdu postarat.  
V: Čemu jste se věnovala a čemu se věnujete teď ve svém volném čase? 
R: Šití. Vyšívání, šití.281 
V: Takže to jsou takové Vaše zájmy? 
R: Ano. 
V: A co Vám v životě přináší radost? 
R: No, já bych řekla, že zase to šití, jo, protože když něco ‚hezkýho‘ udělám, tak e mi to líbí 
a mám z toho radost.282 
V: Které události považujete za důležité mezníky Vašeho života? 
R: Ještě jednou? 
V: Které události považujete za důležité mezníky, zlomové události ve Vašem životě. Které 
události Vás hodně ovlivnily? 
R: Já nevím, já bych řekla, že jedině ty děti, protože starost o ně byla veliká, takže bych řekla 
děti. 
V: Co je pro Vás hodnotou v životě, jaké vyznáváte hodnoty? 
R: Já bych řekla, že vyznávám hodnoty práce. To je pro mě největší hodnota.283 
V: Práce je pro Vás hodnotou. Čemu jste ve svém životě věnovala nejvíc energie? 
R: No, zase ty děti.284 
V: Co považujete za svůj životní úspěch? 
R: No, za úspěch, já mám za úspěch šití, že jo, jinak jako nic.285 
V: Za co jste druhými nejvíc oceňována, čeho si na Vás nejvíc cení druzí? 
R: Já myslím právě ta práce, protože to, co dělám, dělám pro ně. Jo, vždycky někomu něco 
udělám a dám mu to. A dávám to zadarmo, nedávám to za peníze, jo, takže myslím, že…286 
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V: A čeho si na sobě ceníte nejvíc Vy sama? 
R: Že dokážu udělat lidem radost.287 
V: To je moc pěkné, ano. Za co se cítíte ve svém životě zodpovědná? 
R: Za děti.288 
V: Tak to chápu, ano. Co byste ve svém životě udělala jinak? 
R: Co bych ve svém životě chtěla udělat jinak. Nevím, co bych udělala jinak? Asi nic. Já 
myslím, že jsem se svým životem spokojená.289 
V: Dobře, ano. Jak významné jsou pro Vás mezilidské vztahy? 
R:  Já myslím, že jsou významný, ale jak, to nevím.290 
V: Do jaké míry? 
R: Nevím.  
V: Ale jsou pro Vás významné? 
R: Ano. 
V: Bez kterých osob byste si svůj život nedovedla představit? 
R: Bez dětí. 
V: A čím jsou pro Vás děti významné? 
R: Čím jsou pro mě významný? Vším vlastně, že je mám, že vůbec jsou na světě.291 
V: Ano. Jaký zaujímáte ke svému životu postoj? Jak ke svému životu přistupujete? 
R: Já nevím. Nevím. 
V: Nevadí, dobře. Na jaké otázky hledáte ve svém životě odpovědi? 
R: Na žádný. Já to mám ,srovnaný.‘292 
V: Nalezla jste smysl svého života? 
R: Nalezla.293 
V: A co je smyslem Vašeho života? 
R: Děti.294 (smích) 
V: A když se zeptám, jaká je Vaše filozofie, která dává Vašemu životu smysl? Máte nějakou 
svou životní filozofii? 
R: Nemám. Jenom ty děti, jenom ty děti.295 
V: Sdílíte toto své zaměření, tu lásku k dětem ještě s dalšími osobami? 
R: Ano, s církví.296 
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V: Jak je pro Vás toto společenství významné? 
R: To je pro mě významný hodně, protože věřím v Boha a věřím, že všechno, co chceme 
udělat, nám udělal Bůh, nám dal Bůh.297 
V: A co Vám Vaše víra přináší? 
R: Radost.298 
V: Jaké máte životní cíle? 
R: Já už nemám žádný životní cíle. Já už abych to doklepala ten můj život, aby to bylo 
,dobrý.‘299 
V: Čím se v životě řídíte? 
R: Čím se řídím v životě… láskou. Jedině láskou, ničím jiným.300 
V: Ovlivňuje to Vaše rozhodování? 
R: Určitě. 
V: Čeho se nejvíc obáváte v životě? 
R: (přemýšlí) Jé, to jsou ,těžký‘ otázky. 
V: Ano, jsou, to uznávám. Klidně si to můžete promyslet a můžeme se k té otázce vrátit 
později. 
R: To už radši ne. To už ať to mám za sebou. 
V: Dobře. 
R: Nevím. 
V: To záleží na Vás, jak na to pohlížíte. 
R: Já se neobávám, já vím, že to, co dělám, se snažím dělat dobře.301 
V: A co Vám pomáhá, když se vyskytne třeba nějaká nejistota, když ne obava, co Vám 
pomáhá v jejím překonávání? 
R: Nevím.302 
V: Uvažovala jste někdy v minulosti o smrti? 
R: Já neuvažuju o smrti, protože já věřím, že život je ,věčnej.‘303 
V: A vycházíte tak z Vaší víry? 
R: Ano.304 
V: Co si o smrti myslíte, jak na ni tedy nahlížíte? 
R: Na smrt. Já nenahlížím na smrt, protože až zemřu, tak že se vrátím vlastně zase ke ,svý‘ 
rodině.305 
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V: Věříte tedy v posmrtný život? 
R: Ano, ano.306 
V: Jakou máte představu posmrtného života? 
R: Že se vrátím a budu zase s ‚nima‘ se všema dohromady.307 
V:  Mluvila jste o sdílení s církví. O jakou konkrétní církev se jedná? 
R: Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů.308 
V: A Vy jste tuto víru vyznávala vždycky? 
R: Ne. Já jsem byla bez víry.  
V: A co Vás vedlo k té konverzi? 
R: Že jsem se dostala do ‘týdletý‘ víry? 
V: Ano. 
R: No, spíš to byla láska k ‚mladejm‘ lidem, protože tam byli mladý ‚klucí‘, který tady neměli 
nikoho, neměli tady rodiče, neměli tady nikoho a oni byli na… oni byli prostě na tu lásku tak 
nějak…309 
V: Vy jste se s nimi někde setkala? 
R: Ano, já jsem se s ‚nima‘ setkala, oni potom ke mně chodili a jako spíš takoví kamarádi to 
bylo, až nakonec… 
V: Oni Vás dovedli do toho společenství? 
R: Ano.  
V: A kde jste se s ‚nima‘ setkala, na ulici, nebo…? 
R: Ne ne ne ne ne. Na tanečním souboru, kdy oni tady tancovali. Byl to soubor PYU, je to 
‚americkej‘ soubor písní a tanců.  
V: Takže Vy jste šla na jejich vystoupení a tam jste se seznámili? 
R: No no no, tam jsme se seznámili. 
V: A jak dlouho už patříte do té církve? 
R: Jak dlouho patřím? Jedenáct, dvanáct…dvanáct let. 
V: To už je tedy dlouho. Nacházíte ve svém životě něco univerzálního, něco, co Vás 
přesahuje?  
R: Ano. Nade mnou je jedině Ježíš Kristus.310 
V: Považujete se tedy za osobu nábožensky založenou? 
R: Ano.311 
V: A navštěvujete taky mše, bohoslužby? 
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R: Jezdíme…jezdíme do…jezdíme do chrámu, ale to jezdíme do Německa, my máme chrám 
v Německu.312 
V: V Čechách není? 
R: Není v Čechách chrám, takže jezdím do Freibergu.  
V: A tam to probíhá v němčině? 
R: Ono, když jsme tam my, tak to probíhá v češtině. 
V: Aha, to je takhle domluvené. 
R: Ano. 
V: Mohla bych se ještě zeptat na Váš věk? 
R: Sedmdesát pět. 
V: No, to bych Vám neřekla, vypadáte pěkně. 
R: (smích) 
V: A mám tu pro Vás ještě jednu otázku. Kdybyste mohla mít jedno přání, tak co byste si 
přála? 
R: Abych tady ještě byla dost dlouho.313 
V: Tak já Vám budu taky přát, aby se Vám to splnilo, a moc Vám děkuji za účast a za ochotu. 
R: Děkuju.  
 

5. ROZHOVOR 
Paní Petra.314 Věk: 75 let, bydliště: město, počet ob. 1,2 mil, později město, počet ob. 24 tis. 
Rozhovor byl proveden po předchozí domluvě s paní Petrou, psycholožkou a zdravotnickým 
personálem Hospice svatého Štěpána v Litoměřicích ve dnech 19. 7. a 24. 7. 2012. 
Onemocnění: myom na játrech a na plicích, metastáze v oblasti plic a krční páteře. Celková 
délka rozhovoru: 2 h. 7 min.  
Paní Petra byla seznámena s úvodní instrukcí a byla požádána o rozhovor, s jehož 
uskutečněním i zvukovým záznamem souhlasila.  
Paní Petra je ve výzkumu označována jako R = respondent  
V = výzkumník 
 
Rozhovor ze dne 19. 7. 2012 – 1. část  
Paní Petra navázala na žádost o uskutečnění rozhovoru souhlasem a vysvětlením, v němž 
objasnila původ své zhoršené výslovnosti. 
R: Právě já mám s tou řečí jako… tím, že jsem hodně zhubla, tak mi nedrží protéza. Já jsem ji 
nosila, já nevím, 15 let, a neumím ještě mluvit, nejde to.315 
V: Chápu. Ale já Vám rozumím dobře, tak to nebude vadit. 
                                                 
312 Ot. č. 2, 3, v 1. části 
313 Ot. č. 4 v 1. části, 1 ve 2. části 
314 Jméno bylo z důvodu ochrany osobních dat změněno. 
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R: No, říkám, prostě s tím jsou problémy. Jsou 2 možnosti, buďto teda ztloustnu a bude mi to 
dobře, nebo… 
V: Nebo novou protézu. 
R: Já vím, jenomže to je strašně nákladný a já mám už takhle jako… já se vlastně nevejdu do 
důchodu. Už tady platím a mimoto platím byt ještě. No a zajedno, mám devět vnoučat, a za 
druhý ‚furt‘ tady mám nějakou naději, že bych snad mohla jít domů. ‚Tý‘ se jako držím, že jo, 
člověk má ‚nějakej‘ ten pud sebezáchovy, takže platím dva nájmy, ale tím pádem už ty dva 
nájmy dají víc, než já mám důchod.316 
V: Tak to je dost komplikované. 
R: No, 550 korun měsíčně mi chybí, takže že bych si dala udělat zuby za 20 tisíc, tak to jako. 
V: Aha. Tak uvidíte. 
R: Tak poznám, co se bude dít, no. 
V: A jak se dneska cítíte? 
R: Tak v normě. Není to ani jako, že by to bylo…byly lepší dny, ale bylo hodně a hodně těch 
‚vošklivějch‘, takže jsem v ‚tý‘ lepší fázi.317 
V: A co Vám pomáhá k tomu lepšímu pocitu? 
R: Tady prostředí, tady prostředí.318 
V: Líbí se Vám tady? 
R: Tady prostředí. Ano, líbí, byla jsem mile překvapená a to hraje roli hodně. To jako… 
myslím, že to pomáhá i k léčení.319 
V: Určitě, i jak člověk vnímá to prostředí psychicky. 
R: Ano, nemůžu si to tady vynachválit. Ať to chování těch sestřiček, tak doktorek, prostě to 
tady uzpůsobili. 
V: Tak jsem ráda, že jste spokojená. 
R: No, v ‚tomdle‘ jo. 
V: A jak jste se vyspala? 
R: Dobře. Tady se mi spí dobře, mimoto tím, že já jsem vždycky byla, no dřív ne, ale 
posledních 30 let jsem byla zvyklá ‚bejt‘ sama, tak jsem ráda, že jsem tady sama. Protože mě 
‚nerušej‘ takový ty zvuky. Někdo, vrzne postel, zavře dveře, jde otevřít okno, a to všecko mě 
budilo v nemocnici, no ale vůbec, já když přijedu k někomu na návštěvu, tak prostě hůř spím. 
Tedy prostě si můžu otevřít okno, vyvětrat podle ‚svýho‘, takže jako i ‚todle‘ mi dělá dobře 
tady, že jsem tu sama. 
V: Ano. Jak jste se najedla dneska? Vy jste tedy měla teprve snídani, že? 
R: Teprve snídani, ‚vařej‘ tady výborně, jsou ‚pestrý‘ stravy, dneska jsme měli nějakou 
pomazánku se šnytlíkem, měla jsem jogurt, bílou kávu, takže jako… 
V: Ano. A co budete mít k obědu? 
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R: Nevím. To tady není…možná je, ale mě tak nějak nezajímá, co mi ‚daj‘, ale nestalo se ani 
jednou, že bych prostě řekla: „To mi nechutná,“ a přitom ‚každej‘ z nás má nějaký určitý 
chutě. Ale zatím mi tady vždycky chutnalo. Chutné jídlo, je to přiměřená porce, mám dojem, 
že to dělají částečně tak nějak dietně s ohledem na to, jak jsme na tom tady. Dobře.320 
V: Tak to jsem ráda, že Vám tady chutná. Co Vás dneska potěšilo? 
R: Počasí, počasí, počasí. Protože když vstanu a prší, tak mi to tak nějak zkazí náladu.321 
V: Ano, to chápu.  
R: Tuhle říkám: „Príma, je to dobrý.“ 
V: Jasně. A jaký je pro Vás život v hospici? Jak se Vám tady žije? 
R: Já jsem tu kraťounce. 
V: A jakou máte dosavadní zkušenost? 
R: No, jedině kladnou, jedině kladnou, protože říkám, byl tady třeba den, kdy bylo ošklivo, 
pršelo, a sestřička přišla na výzvědy a říká: „Nechcete se jít podívat do knihovny, abyste se 
nenudila?“ Prostě mají zájem, aby člověk prostě jen tady nežil, aby měl nějakou náplň. Takže 
jako…322 
V: Takže i s personálem vycházíte dobře? 
R: Jo jo jo.  
V: A jak dlouho jste tady? 
R: No, od pátku, od pátku. To ještě není týden. 
V: Ano, tak to je opravdu kratince. A jak jste se o tomto Hospici svatého Štěpána dozvěděla? 
R: No, tak já jsem se o něm vlastně ani nedozvěděla, tohle spíš sháněla sestra, já byla 
nemohoucí v nemocnici a vzhledem k tomu, že v ‚tý‘ nemocnici prostě zjistili, že to není 
k léčení, že prostě… mám pořád sucho v puse (napila se), ale to bude i po práškách…. Takže 
sestra, já byla nemohoucí, takže jsme zjišťovaly, když mi řekli, že prostě: „To není na 
nemocnici, my Vás dáme na „eldéenku“.“ A to jsem si říkala: „To je, tam jako, to bych 
nechtěla.“ Možnost ‚bejt‘ doma, na to se ‚necejtim‘, jsem tam absolutně sama, nejde o to, že 
mi občas přijde někdo uklidit nebo něco, ale jde o to, že si potřebuju dojít pro chleba, já tam 
nedojdu, potřebuju něco opravdu…a někdy…mám i strach ‚bejt‘ sama, mám strach. Protože 
občas opravdu mi není dobře, abych někde neupadla a něco si nezlámala, prostě nešlo to bejt 
doma. No, nabízely se mladý, ovšem ‚vemte‘ si, že ty zase ‚choděj‘ do práce, takže já bych 
tam vlastně zase byla sama ‚celej‘ den a mimoto už to není moje prostředí. Já tam občas 
jezdím na návštěvy, jo, za ty roky, co jsou ženatý kluci, tak prostě to je x let, kdy tam jezdím 
na návštěvy, ale nejsme tam doma.323 
V: Je to jiné, no. 
R: Je to jiné, to je jiné město a ‚jinej‘ kraj. No a naši jsou v práci, takže to zas není o ničem. 
Protože když ráno v osm vypadnou a přijdou taky v osm večer, tak bych taky byla sama.324 
V: Jasně, to by nebylo řešení. 
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R: To by taky nebylo řešení. Takže jsme sháněli co dál, no a dozvěděli jsme se 
o tudle…dozvěděla se setra o ‚tomdle‘ teda, takže tady byla na výzvědách. Já ‚říkám‘, jedině 
ten název, protože když mi řekla, že ‚bysme‘ to zkusily dostat se do ‚hospicu‘, tak jako…325 
V: Jaké jste měla první pocity? 
R: To byl první ‚špatnej‘ pocit. Protože hospic to znamená konečná. Ale to je ,vžitý‘ tady, to 
není.326 
(vstup sestry – paní P. bylo oznámeno, že po osprchování jí bude vyměněna náplast. Bylo tedy 
domluveno, že bude v rozhovoru ještě chvíli pokračováno a k jeho dokončení dojde jiný den, 
aby bylo možné provést všechny potřebné zdravotnické úkony.) 
 
Paní P. navázala na vstup zdravotní sestry: Vidíte, oni tady ‚takovýdle‘… 
V: Ano, dopoledne probíhají hygieny. Odpoledne jsem slyšela, že je to tu volnější, ale protože 
jste říkala, že jste se rozhodla, že budete odpoledne trávit venku, tak jsem přišla dopoledne. 
R: Já vím. ‚Celej‘ život jsem zvyklá večerní hygienu si dělat. Tím že vlastním zahrádku 
a chodila jsem ven a člověk když přijde, tak prostě před spaním udělat hygienu a jít spát čistý. 
Ráno se jen tak opláchnout podle možnosti. A celej život a najednou mi tady řekli, že tady 
ráno…tak dvakrát denně že bych se musela, to tady se nemám jak ušpinit, to jako dvakrát 
denně se mi nechce. Takže jsem to zkusila, co by na to řekli, no a oni na to přistoupili, že 
vlastně to budu takhle dopoledne.327 
V: Oni to mají asi takhle zařízené, že mají ty služby. 
R: Člověk musí vyhovět i jim, když i oni ‚vyhověj.‘328 
V: Takže Vaše sestra se dozvěděla o hospici. 
R: Takže sestra se dozvěděla o ‚tomdletom‘ a začala to dobíhat. Taky obsazenost je asi plná, 
taky plno těch papírů od doktorů, to musí být potvrzení od lékaře a prostě doporučení a tak, 
takže vlastně sestra s tím měla dost běhání, takže ta to vlastně zařídila, já jsem v té době 
opravdu nebyla schopná něco. A mimoto tím, že jsem byla zavřená v Ú. v nemocnici, no tak 
co můžete z nemocnice vyřizovat, pár telefonátů, to člověk odposlouchá a potom si říká: „Co 
chtěla, jak to bylo?“ prostě nemáte možnost komunikace ,takový,‘ takže ‚todle‘ zařídila 
sestra.329 
V: Tak to je dobře, že to takhle dopadlo. 
R: No. A říkám, tady byl prostě ‚jedinej‘ zádrhel ten název, jinak…330 
V: A co Vás sem do hospice přivedlo? Říkala jste, že jste předtím byla v nemocnici, jestli se 
můžu zeptat, s čím jste se tam léčila? 
R: Já jsem doma byla do poslední chvíle fit bych řekla. Akorát večer, vždycky kolem čtvrtý 
pátý hodiny jsem dostala strašný teploty, ale to bylo, to rostlo navečer vždycky. Já vlastně to 
mám v kalendáři. (ukazuje) Já jsem vlastně… (listuje kalendářem) …máte březen, duben… 
tadydle, tadydle, ‚tadydle‘ jsem začala.  
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V: Ano, 24. března jste byla na té kontrole? 
R: Ne, to jsem šla vůbec poprvé…poprvé mi bylo blbě, poprvé mi bylo blbě. Potom jsem se 
objevila, pak jsem vždycky měla večer teploty, ale zatím jsem prostě říkala: „No, tak doktor 
počká, doktor počká.“ Pak jsem šla druhý den k doktorovi, ten mi dal jedny antibiotika, ty 
nezabraly, tak jsem šla za týden znova k M. (lékaři), ten mi dal další antibiotika, ty taky 
nezabíraly, no, znova zkoušel nějakou… dvakrát za sebou jsem tam byla na krvi na 
výsledcích, no a pořád prostě teploty večerní, pořád to šlo, nebylo mi… večer to vyrostlo 
a čím dál se to zvyšovalo. Čím dál víc mě posílal na nějaký…ale to je to, že doktor Vám 
napíše, zítra půjdete. Zítra tam jdu, ale výsledek je do třech dnů. Po třech dnech si jdete pro 
výsledek, ‚pátej‘ den jsem ho přinesla, než teda ten výsledek… on mi dal něco, ‚nějakej‘ 
‚jinej‘ lék a protože vyzkoušel všecky řady...no, teda všechny řady, prostě já nevím, 
od penicilínu přes streptomycin a ‚tydlecty‘ řady a nepomáhalo, takže nakonec mě poslal…ale 
to jsem mezitím byla už na ‚vylučovačce‘ a na plicním, prostě posílal mě všude možně, 
odkaď by to bylo, a nakonec to bylo…nakonec mě poslal... (listuje) na ‚vylučovačce‘ a na 
plicním a na sono znova a nalačno, to máte doktora…331 
V: Každou chvíli. 
R: No. Ale bylo to v pátek, to bylo nějaké ‚endo‘, byla jsem na vyšetření a doktor říká: 
„Dobře, my Vám bereme dvakrát ‚tejdně‘ krev a v ‚tý‘ krvi, to je skoro v normálu, jste dobrá, 
vždyť co…“ vlastně už mě měli za poloblázna, prostě v krevním nebylo… 
V: Nevěděli, co Vám je. 
R: Nevěděli co. Ale ten doktor povídá: „Vám bývá dennodenně…“ protože říkám, vždyť 
vidíte, pořád přes 38… 
V: Vidím, že si to píšete… 
R: No a nic, to není normální. Mimoto jsem byla unavená, tak nějak bez nálady, prostě říkám, 
není to…tak mě pozval, že jsem byla ráno na krvi a pozval mě, až mi bude špatně, takže ten 
večer. Takže naši říkali: „Špatně je Ti po zahrádce, zavolej, až budeš po zahrádce, 
‚vyzvednem‘ Tě, až Ti bude blbě.“ Takže jsem byla ‚celej‘ den na zahrádce tam jsem se 
pohybovala jako normálně, večer mi bylo blbě, volala jsem jim, odvezli mě, bylo já nevím, 
kolem páté hodiny, odvezli mě do nemocnice na odběr krve, no a když zjistili odběr krve, tak 
zjistil, doktor R. tam byl na příjmu na ‚tý‘ pohotovosti, a ten mi odebral krev a říkal: „No, Vás 
nemůžu pustit domů, vždyť Vy máte před 90% otravu krve:“ tam jsou nějaký ty veličiny 
a říkal: „Prostě absolutně domů ne, okamžitě na lůžko a hned tam přivezl lůžko, já prostě 
z toho byla vyjevená, co se děje, to byl šok. No, ale takže to mě ukradli vlastně ze zahrádky 
a dali mě tady do nemocnice. Dělali mi, ať už to sono břicha, ať už mi dělali i sono plic, dělali 
mi i ty krční obratle, všecko no. A jako první zjistili, že mám ‚nějakej‘ myom, něco v játrech. 
Takže právě znova, no a na plicní. A na plicích tam mám taky ‚nějakej‘ ‚uzavřenej‘ útvar, při 
sono ne, ale jak mi dělali to „cétéčko“, tak ho tam objevili při tom „cétéčku“. Pak objevili, že 
prostě by mělo být něco v tom krční obratli. Takže bylo víc těch ložisek, ‚který‘ našli, tak mě 
potom vlastně tady odtud převezli do Ú. A v tom Ú. jsem byla přes ten měsíc, na B. jsem 
byla. A tam mi dělali znova odlety vyšetření, ať už na těch játrech, ale tam zjistili, že tam je 
‚uzavřenej‘ útvar a ten by…možná tam roste půl roku a možná deset let, ten jako je 
‚uzavřenej‘, ale na těch plicích a na ‚tý‘ páteři, tam to jako není uzavřený a chtělo by nějakou 
to. Zkoušeli se tam dostat, ale protože je to blízko u srdce, tak se tam nemohli dostat.332 
V: No, to by bylo velice riskantní. 

                                                 
331 Ot. č. 4 ve 2. části 
332 Ot. č. 4 ve 2. části 



Bc. Monika Pavelková 

60 
 

R: Tam to bylo příliš riskantní a pak chtěli zkoušet na ‚tý‘ páteři a já už jsem to po ‚týdle‘ 
riskantní operaci a po tom co jsem se dozvěděla, ono když se dozvíte, že máte rakovinu, tak 
jako to je…to není ,příjemný,‘ to člověk stravuje sám, sám než to stráví a vůbec předá rodině 
celkově, to dá zabrat teda, to byl ‚nervovej‘ šok. Takže nejenom že zdravotně, ale i psychicky 
prostě jsem se dostala na dno. Mimoto to prostředí v tom Ú, tak to je nemocnice čtvrté 
kategorie asi tak, bych řekla. Čtyři šest lidí na pokoji, špatná hygiena, na to, že je to infekční 
oddělení, tak prostě…‘špinavý‘ madla, špinavý umyvadla, špinavý ‚podtácy‘, na kterých Vám 
nosí jídlo, jo prostě když chcete vyměnit podložku, tak si o ni říkáte ‚celej‘ den pomalu, 
prostě…a na infekčním.333 
V: To je až zarážející. 
R: Zarážející. Mimoto režim – mělo by se zacházet jako s nemocnýma ‚lidma‘. Tam přilítne 
za deset minut pět sestra, odevře dveře, zařve budíček, rozsvítí, jak na vojně, teploměry 
a z postele a ‚mejt‘ vás jdu a kdo chce ‚umejt‘, a ‚mejte‘ se a uklízejte, jak na vojně mi to 
připadalo. Když kluci přišli z vojny, tak přišli s takovým hlášením. Takže i ten režim tam, 
všecko dohromady, to nevyhovovalo. Večer v půl osmý přijde sestra, sesbírá noviny ze 
stolku, sesbírá čaje ze stolku a řekne: „Večerka.“ V půl osmý večer. Já netvrdím, že si tam 
nemůže uklidit nádobí, nebo že nemůže říct: „Už mi nepijte, abyste v noci necourali, no,“ ale 
i tak to k ‚tý‘ nemoci patří. Ale sesbírat i noviny, všecko, jak ,malý‘ děti, běžte spát. Takže 
nejenom že mě tam srážela ta nemoc, ale sráželo mě tam i ‚tudleto‘.334 
V: To prostředí? 
R: To prostředí. Takže když mi řekli: „Tam to nejde do toho srdce,“ a že by se podívali na ten 
krk, tak říkám: „Jsem napůl chcíplá, ještě přestanu chodit, protože se mi nabourají do páteře, 
já už prostě nic nechci, nechte mě v klidu umřít, buď teď, nebo za rok, ale prostě nechte mě 
v klidu, já už do sebe rejpat nedám.“ Takže jsem tam podepsala, že už nechci, aby do mě 
rejpali. A v ten moment volili to, že mi řekli: „Takže buď domů, nebo do hospice, nebo 
někam, ale tady už nemáme co s ‚Váma‘ dělat, když nechcete léčit.“ Takže na základě toho 
jsme řešily ‚todle‘.335 
V: Tak jsem ráda, že tady máte ty zkušenosti podstatně jiné. 
R: No, tady je to o něčem jiným, to se nedá srovnávat. 
V: Ale mě to opravdu taky zaráží, vím, že v nemocnicích není vždy taková individuální péče, 
ale že to bylo až takové, jak říkáte, to mě překvapuje. 
R: Ne, tady v L. je na úrovni nemocnice, to nemůžu říct ani plus ani mínus, prostě na úrovni 
nemocnice, standard se vším, ať už s obsluhou, ať s jídlem, s chováním, s čistotou, se vším, 
prostě standard, ale tady je to jednička a tam je to čtyři minus, když ne pět. 
V: A proč jste tedy nebyla tady v té nemocnici v L.? 
R: No, tady jsem byla, ale tady mě právě poslali do toho Ú. 
V: Tam je to specializované? 
R: ‚Specializovaný‘ oddělení, tady ty „cétéčka“, to tady ‚nemaj‘, to je v Ú. To je ‚velkej‘ 
pavilon, tam jsem vždycky byl jenom na vyšetření, ten vzhledově vypadá dobře. Jak to tam 
běží, to jsem nevěděla, protože mě tam přivezli na vozejku.  
V: Takže tady to na Vás působilo dobře, v L.? 
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R: V L. jo. Klasická standardní nemocnice, ne že by něco tam bylo extra, ale nic tam nebylo, 
co by zaráželo, standardní nemocnice tady v L. 
V: Dobře. Můžeme ještě chvilku pokračovat? 
R: Můžeme. 
V: Já se Vás tedy zeptám na Vaše dětství. Napřed se zeptám, odkud pocházíte? 
R: Z P.336 
V: Tam jste rozená? 
R: Tam jsem rozená a strávila jsem tam dětství.  
V: Dobře.  
R: Vlastně vychodila jsem tam školu, po škole šla do Vojenského zeměpisného ústavu, 
do kurzu kartografek, protože jsem chtěla ‚bejt‘ venku, já jsem vždycky měla spíš sklony 
k tomu cestování a k tomu. Takže jsem prodělala kurz kartografie, jezdila jsem po měřeních 
po Slovensku, tenkrát se stavěly ty přehrady, ta na Váhu a na Oravě, takže u toho jsem byla 
a…ale byla jsem civilní zaměstnanec vojenské správy. A ‚vemte‘ si holku v sedmnácti, když 
jí řeknou: „Od ‚zejtřka‘ jdeš do uniformy.“337 
V: Fakt Vám to takhle řekli? 
R: No, prostě, přišel ‚befel‘, přišla změna, že ‚půjdem‘ do uniformy. No tak prostě jsem řekla: 
„Ne, já tady nebudu, já si půjdu hledat něco ‚jinýho‘. Já chci chodit normálně a v civilu.“ 
A kord v tu dobu, to začínaly všelijaký ty silony, takový ‚nadejchaný‘ a všelijaký ty 
průhledný halenky, no a prostě…a teď najednou do uniformy? Ne. Takže odtamtud jsem 
odešla kvůli tomu, ne že by se mi tam nelíbilo. A šla jsem do Stavoprojektu, to bylo na 
‚Letný‘, takže trošku podobný, trošku ne, jo, bylo to sice o stavebnictví, ale jezdili jsme 
zaměřovat ty sídliště, ať už to bylo Kladno, Kročehlavy a Most ‚novej‘…prostě ‚tyhlety‘ 
sídliště, který vyrostly, tak já viděla většinou zelenou louku, protože ‚tehdá‘ se začaly stavět 
ty sídliště, takže zase jsem byla venku, bylo to trošku něco ‚jinýho‘, takže…‘tohleto‘ 
zeměměřičství, kartografie, ale bylo to stále venku, stále podobné tudle v tom. No, jenomže, 
to by se mi jako líbilo, jenomže pak jsem se seznámila s manželem, on dělal architekturu 
stavební, takže… 
V: A kde jste se seznámili s manželem? 
R: V metru. Na tanečních večírcích. A protože já bydlela v D.338 a on měl vysokou školu v D., 
takže jsme měli možnost se setkat i jinde, nejenom teda tam, ale i tak, takže vlastně… on hrál 
na saxofon, takže i tu muziku měl rád, já docela ráda tancovala, takže jako… 
V: …jste si porozuměli. A čím Vás zaujal manžel? 
R: To tím, že měl chuť sem mnou courat venku. Protože většina kluků měla spíš chuť někam 
‚zalízt‘ a já měla chuť někde takhle courat venku. Byli jsme jedni z prvních, co jsme byli 
courat s krystalkou, protože tehdy ani tranzistory nebyly, tak jsme byly s krystalkou ještě, 
jezdili stanovat, a když bylo hezky, tak jsme byli venku. Takže vlastně první známost 
a jako…339 
V: A vzali jste se potom? 
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R: Potom…ale vlastně to bylo nahonem, protože manžel dodělával tu vysokou školu a měl 
dostat umístěnku do O., protože dávali umístěnky. Takže jsem si vzala dovolenou, on měl 
prázdniny ty vysokoškolský a jeli jsme tam na 14 dní, sehnali jsme si tam…tam byly volný 
byt, tam jsme si řekli na výboru a oni nám dali ‚prázdnej‘ kvartýr, tam jsme si dali spacáky, 
zatloukli skoby a byli jsme 14 dní na dovolený, protože ty byty byly ještě nekolaudovaný, to 
bylo prostě prostoru dost, bylo to v létě, takže žádný bydlení, jenom takhle. Ale zjistili jsme, 
že se nám tam nelíbí. Ten kraj, to prostředí…tam ne. 
V: A jak jste to teda řešili? 
R: A právě že zjistil na škole, že když by byl ‚ženatej‘, takže by mohl dostat umístěnku 
u ‚rudnejch‘ dolů, který ‚maj‘ pobočku v P. Takže mně bylo 18 v listopadu a já jsem se 
prvního března vdávala, prostě bylo to nahonem a byla to svatba kvůli…ale tím, že byl 
‚ženatej‘, tak si mohl zažádat o tu změnu ‚tý‘ umístěnky, dostal ji do ‚tý‘ P., do ‚tý‘ jejich 
pobočky a bylo to vyřešený a zůstali jsme v P. A dostali jsme garsonku na V. od podniku. 
Takže tohle nám vyšlo.340 
V: A Vy jste v té době teda už pracovala. 
R: Já jsem pořád, co jsem byla v tom Stavoprojektu zaměstnaná, tak jsem pořád prostě… 
V: Ano. A on tedy studoval? 
R: Vysokou školu architektury, bylo to v D. 
V: Ano. A jaké školy jste vystudovala Vy? 
R: Já ne, já měla jenom základní, potom tyhle kurzy a pak jsem šla pracovat. 
V: Takže Vy jste už pracovala v době, když jste se seznámili? 
R: Ano. Protože já jsem vlastně začala pracovat hned po škole, já jsem nastupovala 
vlastně…v červnu jsem dostala vysvědčení a v červenci jsem nastupovala do práce, já neměla 
ani prázdniny, mě to tak lákalo, že jsem nechtěla, aby mi to uteklo. Protože oni říkali: „Máte 
prázdniny, můžete až v září, ale kdo chce…,“ no a prostě protože to se mi líbilo, to jsem 
chtěla, takže jsem šla hned, ani prázdniny jsem neměla.341 
V: Tak to je pěkné. A jací byli Vaši rodiče? 
R: Maminka byla v domácnosti celé roky… ona předtím byla vyučená švadlena, takže potom, 
já jsem 37. ročník, v tu dobu o ‚tý‘ práci taky bylo problém, takže ona pracovala – byla doma, 
starala se o domácnost, šila na nás, možná někdy pro někoho ušila za korunky, ale ne 
pravidelně, nebylo to k obživě, ale na přilepšení. A tatínek dělal v hotelu Alkron, on měl 
mládí taky dost krušný, protože on prožil kus života tady, kus života v Německu a potom ve 
Francii, dělal horníka. A protože byl Čech, tak když jeho maminka zestárla, moje babička, 
a ta horničina, on tam byl taky jednou ‚zasypanej‘, tak chtěl od toho odejít, takže se vrátil sem 
do Čech a tím, že znal němčinu a francouzštinu, tak se uchytil a zrovna v tu dobu otvíral 
Krochta – to je taky složený, Alkron je složený z těch jmen Alžběta Krochtová – takže to jako 
byl jeho podnik a on si podle toho pojmenoval ten hotel, no a tam tatínek pracoval, byl tam 
‚takovej‘ ‚polorecepční‘, prostě to, protože tam jezdili ty cizinci a když pak přišla válka a ve 
válce ta němčina, to bylo potřeba a on uměl německy hodně, protože chodil v Německu do 
školy a do práce.342 
V: A jak byste mi své rodiče představila, jací byli? 
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R: Tak maminka, ta byla uzavřenější domácí putička, spíš podléhala, když to… a tatínek 
‚svéráznej‘ chlap, ‚kterej‘…, a on taky dělal na směny, takže měl denní a noční, takže když 
měl volno, tak jako, no ale my jsme to potřebovali, ale prostě nás trošku dával do latě z toho, 
co jako maminka vyžehlila, tak on teda trošku rozčepýřil, ale bylo to k něčemu dobrý, protože 
ten nás vlastně ‚ved‘ tak nějak trošku, nejenom někde sedět. Protože maminka jen tak seděla 
a vyšívala a háčkovala a paličkovala a učila se odlety práce a k vaření a prostě, tak jako to, 
kdežto tatínek vymýšlel: „Hele, tadydle máš tříkolku, ‚všicky‘ jezdí na tříkolce, ty nebudeš 
chodit pěšky. Hele, tady máš malý kolo a budeš…,“ ‚takovej‘ byl...343 
V: Aktivnější? 
R: Tak, aktivnější. Prostě když už se něco dělo, tak to bylo na jeho popud, no. Ale jinak 
vycházeli velmi dobře, nepamatuju si, ale tak bylo něco, ale nepamatuju si, že by u nás doma 
byla někdy prostě taková ta klasická bouřka nebo něco ‚takovýho‘. Nebyla, to jako bylo 
klidný manželství. 
V: Ano. Máte sourozence? 
R: Sestru. 
V: Ano, tu sestru. A ta je mladší? 
R: Ano, ta je o sedm let mladší. 
V: A co byste mi o ní mohla říct, o sestře? 
R: Že jsme každá jiná. Ona už tím, že je o tolik let mladší, tak už tím vyrůstala tak, že ne 
jenom: „Tu mašličku musíš mít takhle, přece nemůžeš chodit bez mašle,“ ona řekla: „Já tu 
mašli nechci, V. (paní P.) ji taky nemá.“ Měla jako už…344 
V: Mohla se na Vás obrátit. 
R: Ano, ano. Protože prostě já, musela jsem… 
V: Byla jste ten první sourozenec. 
R: Ano, takže prostě ve výchově, ‚každej‘ si něco přinese, to jako není… 
V: A v jakém oboru pracovala? 
R: Prodavačka. Ale ona taky byla ve třinácti letech, už si vyjednávala: „No, a paní, když tady 
prodáváte, kdy jdete vařit oběd? A paní…,“ prostě ona už chtěla prodávat a už si říkala, jak to 
ty ženský ‚dělaj‘, když tady jsou a to… takže jí to už odmalinka lákalo prodávat, pak se 
vyučila prodavačkou v oděvech, takže ona je přes oděvy přes toaleto vyučená a dělala 
v Řempu, takže to byl velkoobchod, no a tam dělala vlastně do 76. Roku, než se nám život tak 
vlastně otočil. Protože mně zemřel manžel a za 14 dní nato zemřela maminčina sestra, která 
bydlela v L., takže v tu dobu se nám prostě… 
V: Ano, chápu, to muselo být těžké období. A jak jste se dostala do L.? 
R: Do L.? No, protože jsem měla, v 56. jsem se vdávala, v 58. se mi narodil první syn, v P. – 
P., vyzvedli si mě 28. října na náměstí R., kdy jsem tam mávala praporem a začala mi ‚týct‘ 
plodová voda, takže mě odvezla sanitka do porodnice, nevěděla jsem, co se děje, protože to 
bylo v sedmi měsících, nevěděla jsem, co se děje, bylo to narychlo, bylo dobře, že mě odvezli 
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do P. zrovna, protože v jiné nemocnici by kluka asi nezachránili, ale to byla prostě shoda 
náhod. Tím že na tom ‚S.‘ zrovna stála sanitka z P., protože…345 
V: Tak proto. 
R: Proto, protože tam byly sanitky, že jo, to je vždycky. Já nevím, jak teď, ale tenkrát na těch 
sdruženích byly sanitky, tak mě prostě odvezli do P.. Takže P. může ‚bejt‘ rád, že je živ, 
protože jsem byla na ‚S.‘, protože kdybych byla doma, tak bych si akorát říkala: „Co se děje, 
co se děje?“ a nakonec, v tu dobu prostě nebyli tak rychlí a i ‚takovýdle‘ ty, co prostě mají 
všechny tyhle vymoženosti. Takže kluk měl dvě kila, no ale byl v inkubátoru, přežil to, vyrost 
a všecko v pořádku, že jo. Takže ten se narodil tak, no. A jelikož jsme pak za rok čekali 
druhý, tak jsme říkali: „Ta garsonka je malá, to jako nelze.“ Hledali jsme větší byty, do toho 
ten výzkum nějak začal skomírat, toho uranu, ta P. nám moc nevyhovovala a tady v L. bydlela 
maminky sestra, učitelka, a my jsme sem jezdívali na prázdniny, na dovolenou a mně se L. 
taky moc líbily. Tehdy byly trošku jiný, to byly jenom L.. K. byly zahrádky, tady byla 
pískovna a za tím to…no, prostě L. byly jenom ten vnitřek. Moc se mi líbily L., teta nás 
lákala, oni byli bezdětný, lákala, že teda, abychom sem šli, takže jsme hledali výměnu, takže 
jsme tu P. vyměnili za L., ty byty a manžel si sjednal tady u štěrkopísku zase ,podobný‘ 
zaměstnání jako je v P. Takže jsme se přestěhovali sem nad kino M. do ‚čtyřpokojáku‘ 
protože manžel chtěl hodně dětí, to jako od začátku říkal, jak on byl ze čtyř dětí: „Já chci ale 
hodně dětí.“ Takže jsme šli do ‚čtyřpokojáku‘ a tam jsme z toho byli zas vyplašený, protože 
my jsme bydleli v ‚jednopokojáku‘ v D., já pak v garsonce, teď tady najednou to a ještě prostě 
nad tím kinem M., to byl takový lepší kvartýr, protože v tom šedesátým roce, to nebylo všude 
třeba ústřední topení nebo tak, takže my jsme šli do krásného kvartýru sem a tím, že právě po 
manželovi potom zemřela teta, vlastně maminky sestra, ta měla na K. 1+1, takže ten byt se 
uvolnil, sestra se rozváděla, takže pak se přistěhovala i ona sem.346 
V: Jo takhle, takže ona taky byla původně v P. 
R: No v P. Takže se přestěhovala sem a prodávala tady na náměstí a tady na D. ještě…  
V: A Vy jste tady chodila do zaměstnání? 
R: Já jsem tady do práce nechodila. 
V: Vy jste byla na mateřské? 
R: No, tak na ,mateřský,‘ to byla šest neděl. Já jsem vlastně přestala pobírat peníze v ‚tý‘ 
Praze, protože tam jsem ukončila tu mateřskou a tím, že byl kluk ‚malej‘, tak jsem vlastně 
odešla z práce, abych se o něj mohla starat.347 
V: Jasně. 
R: A takže se nám narodil V., ‚kterej‘ byl taky ‚nedonošenej‘, taky sedmiměsíční, taky s ním 
byly problémy, no a sotva mu byly dva roky a z toho nejhoršího se vykřesal, tak přišel Z., 
taky sedmiměsíční, no. Pak jsme chtěli holku, jsme říkali, kluků je dost, tak jsme chtěli holku, 
přišla za tři roky, ale nepřišla holka, přišel kluk. Ten byl nejmenší, toho vůbec nevím, jak to 
kdo vypočítal, nevypočítal, ale podle jejich výpočtů je asi tak šestiměsíční, no, ale to je jedno, 
je to chlap jak hora, vyrostl, ale měla jsem dost starostí s ‚nima‘, protože ta péče, kterou teď 
dávají, to je prostě o něčem jiným. Já krmila, mně dali domů kluka, já krmila každou hodinu 
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kapátkem, to prostě, to jako se nedá srovnat. Teď domů nedají dítě, dokud není…dokud 
modral, tak musel být v inkubátoru, když přestal modrat, tak ho dali domů.348 
V: Teda, to je hodně brzy. 
R: No. Toho P., toho posledního, když moje maminka viděla, když přišla z práce, tak říkala: 
„Holka, nezlob se, ale ten Ti nevydrží.“ Když ho viděla. 
V: Že byl tak droboučký. 
R: No. ‚Droboučkej‘, dofialova, všecky žíly na něm, každou hodinu kapátkem krmit, prostě 
bylo to jiný období, bylo to náročný, ale nějak tak člověk to bral a tím, že vlastně všechny 
byly takhle, tak už jsem na to byla zvyklá, že prvních půl roku jezdím s bakelitem před 
oponou, aby mi tam nekoukali na toho ‚chcípáka‘, no. Ale žádný chlubení s miminem. Ale 
dali se dohromady, vyrostli, jsou ,zdravý.‘349 
V: Tak to je důležité. 
R: To je důležitý. No a později vlastně zjistili teprve, když P., tomu nejmladšímu, bylo okolo 
teprve asi sedm let, tak jsem prostě omarodila, odvezli mě na vyšetření a říkali: „Co chcete, 
Vy máte srostlý ledviny do podkovy a máte je ,zarostlý‘ ‚kamenama‘.“ Takže když to ‚děcko‘ 
dorostlo do určitý ‚vejšky‘, tak dál už nemohlo. Takže kdybych měla dvacet dětí, všecky budu 
mít v sedmi měsících. 
V: Aha, já jsem právě říkala, čím to bylo. 
R: No, ale to nikdo se nezajímal, když bylo první, druhý, třetí, vůbec prostě, ne. Teprve když 
ten šel do první třídy, tak u mě zjistili, že kdybych jich měla dvacet, všecky budou takhle. Že 
to nejde prostě, tam ty ledviny bránily, a když vyrostla děloha do určitý ‚vejšky‘, tak to 
vypudily. U mě to vypudily zdravý, u někoho třeba ne zdravý, nebo i mrtvý, ale už to tělo 
vypudilo. 
V: Teda, že na to nepřišli dřív. 
R: Říkám, ta věda šla strašně dopředu strašně dopředu, to je jako výhoda, že…a zvlášť ta péče 
o ty mimina to jim až někdy závidím. Říkám, Vám ‚daj‘ ,takový‘ už ,vypiplaný,‘ pupíček 
‚odpadlej‘, všecko, prostě už ,hotový‘ miminko na ‚vokazování‘, na focení, no. To nebylo.350 
V: Tak to jste dobrá, že jste to zvládla. 
R: No, zvládla, vždyť mi nic ‚jinýho‘ nezbývalo v tu dobu, to jako patřilo k tomu, to nešlo 
jinak. 
V: Ano. Ještě se trochu vrátím k tomu Vašemu dětství, trošku jsme to přeskočily, a zeptám se 
Vás, co pro Vás bylo v období dětství a dospívání významné? 
R: Významné… Vliv na mě mělo pobyty u babičky, kde jsem trávila taky, zvláště v době, kdy 
třeba sestra se narodila kolem toho 43. roku. Za jedno tím, že jsme bydleli v D., tak tam byl 
ten štáb toho gestapa, takže tam nebylo zrovna nejlépe, já to ‚necejtila‘, ale rodiče to věděli, 
že jo. To byla jedna věc, druhá věc, babička, tatínkova maminka už byla v důchodu, ona 
předtím dělala v zemědělství, už byla v důchodu, tak jako…351 
V: …takže se mohla věnovat vnoučátkům. 
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R: …takže se věnovala mně spíš, sestra se narodila ve 43. Takže se věnovala, a když se 
narodila, to byla malá, v kočárku, tak já byla velkou část u ‚tý‘ babičky v těch T. To byla 
klasická vesnice, kde jsme běhali přes potoky, honili husy, chodili na šišky, takže tam 
myslím, že mě to k ‚tý‘ přírodě přitáhlo, v tu dobu. Že prostě to je taková ta doba…ještě jsem 
nechodila do školy, to bylo ještě takový období, kdy ještě se člověk přizpůsobuje a to myslím, 
že mě přitáhlo k ‚tý‘ přírodě.  
V: A na jaké chvíle z období Vašeho dětství a dospívání vzpomínáte nejraději? 
R: Na ‚tydle‘ kdy jsem se vykoupala v B. a za trest jsem nesměla tři dni k B. a to byl 
‚strašnej‘ trest, protože to byla, to byl ‚takovej‘ potůček a nikdo se tam nemohl utopit a já 
jsem se tam vymáchala se, přišla jsem špinavá a babička: „A tři dni nemůžeš k B.“ No, to 
byly takový tresty. (smích) Na to období jako…to bylo hezký období a taky právě, tím, že to 
bylo takový, teď jsem se tam byla podívat, tak jsem to vůbec nepoznala, to byla vždycky 
hornická vesnice, kde bylo, já nevím, osmdesát čísel, prostě malá vesnička zastrčená za těma 
prvníma ‚věžma‘ těžníma a za lesem, hned vedle lán, my jsme taky do lánský obory běhali 
a tam zrovna ti Němci a to, zrovna neměli nějak důvod, takže tam jako bylo v ‚tomdle‘ klid. 
Protože ten konec války byl ‚takovej‘ jako…  
V: Dobře. Tak já bych to pro dnešek ukončila, aby sestřička mohla pokračovat… 
R: Ano, aby sestřička mohla ordinovat, půjdu se osprchovat a tak. 
V: Ano. Tak zatím nashledanou. 
 
Rozhovor ze dne 24. 7. 2012 – 2. část 
V: Jak se dneska cítíte? Je to lepší? 
R: Lepší, lepší. O malinko, není to moc, ale o ‚malinkej‘ krůček lepší, ale ono hodně dělá 
počasí, nejsou to jenom léky. Mimoto oni mění léky, ‚některej‘ ten, něco zkoušej, no. 
A ,některý‘ ty léky mi ‚dávaj‘ zabrat. Ale teď je to dobrý, takže jako ‚cejtim‘ se v normě. 
‚Necejtim‘ se jako to ‚bejvalo‘, ale ‚cejtim‘ se v normě.352 
V: Dobře. My jsme minule mluvily o Vašem dětství a trošičku jste se zmínila o svých dětech, 
vlastně jste mi vyprávěla o svých dětech, jak jste je porodila… 
R: No. 
V: …a já teď na to navážu. Napřed se zeptám, které místo považujete za svůj domov? 
R: P. 
V: P.? 
R: P.  
V: Tam se cítíte doma? 
R: Tam se ‚cejtim‘ doma a když na mě, jako ‚né‘ teď, ale ve ,zdravým‘ stavu když na mě 
přišel splín, sedla jsem na autobus a jela jsem do P. a courala po ,starý‘ P., po těch D. 
a kdykoli mi bylo ‚ouva‘, tak jsem jela tam, je to pořád prostě tam doma. I když 
od ‚šedesátýho‘ roku jsem v L.353 
V: Tak přesto. 
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R: Ano, tam je to doma. A hlavně ty D. a nahoru na H. a tam prostě. 
V: Ano, H. 
R: H. Tam prostě jsem doma. 
V: Ano, tak to je pěkné. Vy jste mluvila už o svém manželovi. Připomeňte mi, jak jste se 
seznámili? 
R: No, na taneční zábavě. 
V: Na taneční zábavě. A co Vás na Vašem manželovi zaujalo? 
R: No, tak většinou ty kluci, když se se mnou seznámili, tak většinou měli chuť si jít někam 
sednout a on měl chuť jít na procházku. 
V: Ano, to bylo Vaše. 
R: To bylo moje. To bylo ,takový‘ to první a pak teprve nastalo to, že jsme si začali rozumět 
a tohle. Vlastně byl to můj první kluk ‚takovej‘ jako opravdu jako skutečný vztah, předtím to 
byly takový jako dotekový lásky malý, ale tohle byl vlastně první kluk.354 
V: Tak to je pěkné, že to takhle dopadlo. 
R: No, jak to dopadlo, tak to nebylo ,pěkný,‘ ale…355 
V: No, že jste se vzali, takhle jsem to myslela. 
R: Jo, jo, jo. A hned od začátku jako tak nějak, mi říkal: „Já bych se chtěl oženit a mít hodně 
dětí.“ 
V: Jaké to pro Vás bylo, když to říkal? 
R: No, tak nejdřív jsme to brala s rezervou, protože jsem si říkala: No, je ze čtyřech, tak vidí 
to hejno. Já měla spíš přítěž v tu dobu, sestru, protože tím, že byla o sedm let mladší, tak když 
naši řekli: „Hele, dneska si ‚vem‘ Z. s sebou,“ tak to bylo…prostě spíš mi byla přítěží, než 
abychom měli my spolu ‚nějakej‘ ‚vřelej‘ vztah.356 
V: Tak on byl mezi Vámi docela věkový rozdíl. 
R: Právě těch sedm let bylo hodně, takže já už jsem měla chuť randit a ona měla chuť s tou 
koloběžkou jít na ‚tamhleten‘ kopec, tak to bylo… 
V: Jste měly trošku jiné zájmy. 
R: Ano, v tu dobu. 
V: Jaké bylo Vaše manželství? 
R: ,Hezký,, ,hezký., To jako opravdu nemůžu říct o nějakých zádrhelech takových. Ono jako 
taky jsme se pohádali, to je všude, ale ,klasický.‘357 
V: A co Vám pomáhalo při řešení konfliktů, když jste měli nějakou neshodu? 
R: No… (přemýšlí) 
V: Když jste měli třeba každý na něco jiný názor… 
R: No, my jsme se pak na něčem dohodli, že jo. To jako jinak to nešlo.358 
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V: Vyšli jste si vstříc? 
R: Tak nějak, ano. ‚Každej‘ měl něco ‚jinýho‘, názor a pak jsme se museli k jednomu 
přiklonit, to jako jinak nešlo.359 
V: Tak to je dobře, že Vám to takhle fungovalo. 
R: Fungovalo, jo. 
V: Povězte mi něco o svých dětech, jak byste mi je popsala, představila? 
R: Představila. P., nejstarší, vezmeme to popořadě, P. byl uzavřenější, ale věčně něco čmáral, 
něco maloval, někde zalez do koutku, tam si někde hrál. V., to byl odmalinka, to je dneska už 
7 let, co zemřel, V., ten odmalinka šroubečky, něco rozebrat a už jako ‚malej‘, tím, že P. měl 
Merkura, tak i v nočníku jsem nacházela matičky. Prostě ten něco montovat, odmalinka, už 
v době, kdy seděl na nočníku, tak jsem s hrůzou zjistila, že tam mám matičku z Merkura. 
(smích). Z. byl ‚Potrhlo‘, když byl ‚malinkej‘. Když se naučil chodit, tak chodil s měchačkou. 
On jako neuměl se pustit stolu, on chodil ‚tehdá‘ skoro jako já teďka, neuměl se pustit stolu, 
ale zjistila jsem, že ho nemusím držet za ruku, protože jsme měla ještě tamty dva malý, ale že 
mu stačí měchačka, tak chodil s měchačkou. Vypadalo to i divně, když chodil po městě a on 
prostě třímal měchačku, ale byl to nástroj, zkoušela jsem prostě, já nevím, ,takový‘ ty 
větrníky, to nefungovalo, prostě tu měchačku už měl a šel. Protože zase jsem skoro měla P.360 
V: To jste je měla hodně za sebou. 
R: No, protože P. se Z. měli od sebe půldruhého roku a V. se Z. byli o dva roky a tamty o tři, 
takže prostě byli za sebou. 
V: A ten nejmladší? 
R: P.? P. byl, no… P. byl nejmenší, když se narodil, byl nejmenší pořád, my jsme mu říkali 
‚Pinďa‘. Protože už když začal chodit tak se divili: „Je, to mimino chodí.“ Ono to nebylo 
mimino. 
V: Byl drobnější?  
R: Byl strašně ‚drobnej‘, no tak kilo šedesát není žádná váha. Ze začátku jsem ho vůbec 
‚nevokazovala‘ a to jsem jezdila v kočáru a dávala jsem plentu, aby mně lidi prostě neříkali: 
„‘Ježišmaria,‘ co to vezete.“361 
V: Chápu, to je ‚nepříjemný.‘ 
R: Nepříjemný, ty začátky byly opravdu. A tím, že byl nejmenší, byl to náš Pinďa, a…on se 
snažil těm klukům přizpůsobovat. 
V: On nebyl vyhraněný? 
R: Ten nebyl ‚vyhraněnej‘, ten byl ‚schopnej‘ tam překážet V., překážet P., vnucoval se Z., 
prostě nebyl ‚vyhraněnej‘ do něčeho to jako… S ním bylo nejvíc, pochopitelně, tím, že byl 
nejmladší, tak byl nejmenší, ‚mazánek‘, ale taky měl problémy, když byl ‚malej‘, opravdu 
bylo s ním dost starostí do takových čtyř…nechodil ještě do školy. A i jsem s ním chodila na 
logopedii a prostě ‚takovýdle‘, prostě všestranně, nejenom mojí a tím, že byl nejmladší, ale 
 zdravotní potřeboval k tomu víc péče. Ale šel do školy, šel normálně do školy a zvládnul to. 
A teď to na něm nepoznáte, když ho potkáte, tak je větší než Vy, je silnější než Vy, teď to na 
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něm nepoznáte. Bohužel on zůstal, tím, že byl dost takhle ‚nedonošenej‘, tak má dost velkou 
oční vadu, takže má ,trojitý‘ brejle, ale přitom funguje.362 
V: A s nimi vidí dobře?  
R: Ale dalo to dost starostí, než je sehnal, oni většinou dělají dvojití a on potřebuje trojitý. 
V: Takže dolů, doprostřed a nahoru? 
R: Ano. Ale jinak jezdí autem, kouká na počítač, prostě teď to na něm nepoznáte. Ale říkám, 
ten měl nejvíc problémů a bylo s ním nejvíc problémů, starostí, no. Ale vyklubal se z toho a je 
z něj chlap a má tři děti. 
V:V jakém oboru pracují Vaše děti? 
R: P., ten nejstarší, je v reklamní agentuře, i když si udělal sklářskou školu v ‚Ž.‘ B., dělal ve 
sklárnách, tam ty sklárny pak zrušili, takže byl u T. ve sklárně, tam dělal, dostal ‚podnikovej‘ 
byt, tam se oženil, měl ale jenom garsonku, jak byl ‚svobodnej‘, takže si s H. (manželkou) 
našli byt a její rodiče, H., ‚bydlej‘ v L. Takže když bude měnit zaměstnání, protože sklárny 
v tu dobu zavírali, tak hledali místo, aby to měli mezi těma ‚Teplicema‘ a mezi tím L. A v tu 
dobu vyšly sklárny, je to u ‚Č.‘ L., tam prostě dělal ve sklárnách, i když ne přes ten svůj obor, 
protože byl přes ty figurky a tady ‚odlejval‘ sklo, ale byl ve sklárnách. Prostě tamto 
nefungovalo, to byl ‚jinej‘ obor, ono když se řekne ve sklárnách, tak si člověk představí to je 
‚vono‘, ale není, on měl úplně ‚jinej‘ obor. Za jedno, dělal tam ‚odlejvače‘, za druhý prostě 
tam mu to nesedělo, takže hledal ‚nějakej‘ ‚jinej‘ obor. A tím, že ‚odlejval‘ ty figurky, takže 
on měl ten talent ‚takovej‘ ‚nějakej‘, takže šel do reklamní agentury. Od ‚tý‘ doby dělá v ní a 
řekla bych, že je celkem ‚spokojenej‘ a vlastně se vyvíjí… i se v tom snad zdokonaluje a snad 
se mu tam i líbí. No, nelíbí se mu tam platově, že prostě nemá možnost si přivydělat. A tím, 
že jeho manželka je na vozejku a má invalidní důchod, něco kolem sedmi tisíc bere, tím že 
jako mladá omarodila, takže… 
V: A mají děti? 
R: Mají dvě holky, obě dvě jsou…jedna vystudovala zdravotní školu, druhá pedagogickou, 
takže ta jedna je ve školství u těch ‚postiženejch‘ dětí, ta druhá je zdravotní sestra a je na 
,mateřský.‘ 
V: Takže máte pravnoučátko? 
R: Dvě. 
V: Od ní? 
R: Ne, od ní jedno, v prosinci narodilo se. Takže S. (pravnuk) je zatím pro mě ne ani na 
pochování, protože mám strach, že bych ho upustila.363 
V: Je malinkatý? 
R: Ne, není natolik malinkatý, kdy jsem si ho mohla pochovat, a teď je ve věku, kdy už si ho 
nemůžu pochovat. 
V: On je taky těžší už, že? 
R: Za jedno těžší a taky živější, takže mám strach, že bych ho upustila. 
V: Ano, ty děti jsou dost pohyblivé. 
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R: Takže ho mám teďka jenom na koukání, S. no, vidím ho jednou za čas, že jo, je to Č. L., je 
to daleko, ale je výhoda, že ‚bydlej‘ v ‚Č.‘ L., takže mohou tomu tátovi pomoct, protože on 
chodí do práce, ráno v sedm vypadne a přijde domů kolem ‚tý‘ půl pátý ve čtyři v půl pátý, že 
jo, a H. (manželka syna P.) je tam sama, takže je výhoda, když ty holky jsou v ‚tý‘ ‚Č.‘ L., 
takže ta jedna chodí, když má obědy, tak si to zařídila ve škole, že má tu odpolední hodinu 
‚pozdějš‘ a v poledne tam jde mámu zkontrolovat, jestli byla schopná si ohřát oběd, nebo 
jestli to, takže ta má zápřah polední. No a E. (druhá vnučka) tím, že je na mateřský a chodí na 
procházku s malým, no tak nechodí na procházku, kam ona chce, ale na procházku se podívat 
na mámu, takže má určitou zátěž, že nemůže sbalit S. a jít do parku za ‚kamarádkama‘, ale 
musí zaběhnout za mámou, ale říkám, tak nějak se to seřídilo, takže vlastně to tam funguje. 
V: A další syn? 
R: Další, to byl V., V. to byl montér odmalinka, to byl ten, co polykal ty šrouby, takže dneska 
je to sedm let, co zemřel. Takže ten jako dal, ten se vyučil tady v R. zámečníkem, dělal si pak 
ty nástavby různý svářecí, a když to dodělal, tak šel dělat na elektrárnu do T. a tam prostě 
obsluhoval určitý věci, kterým já teda vůbec nerozumím, to jako přiznávám. Sice jsem tam 
byla s ním dvakrát, že mě tam vzal, jo, nejdřív když on se zaučil a pak měli ‚nějakej‘ ten 
‚volnej‘ den, tak se snažil, jestli bych si mohla udělat volno a podívat se všude. Takže jsem si 
udělala volno a říkám: „V., už tam příště s Tebou na tu věž nelezu,“ protože on mě tam tahal 
všude, ono se řekne elektrárna, Vy vidíte ten blok, ale většinou mě tam ‚ved‘ za ruku a říkal: 
„Tady pozor, tadydle dávej pozor, támdle.“ Prostě já bych tam nemohla ‚bejt‘, bylo to docela 
náročný, ale jemu se tam líbilo. Nevýhoda byla, že je jako z těch Tušimic, protože si našel 
děvče, ‚který‘ mělo barák, starej barák ještě po Němcích a tam bydlel vdovec otec se synem a 
s tou dcerou. Ten syn se odstěhoval do Prahy, takže tam zůstala M. (manželka syna V.), takže 
pustil ten ‚podnikovej‘ byt a odstěhoval se k ní, vlastně se s ní nastěhoval ještě dřív, než se 
brali. Protože chodili spolu, chtěli ‚bejt‘ spolu a už ta představa, že by tam měl docházet ‚furt‘ 
sem a tam, a mimoto tím, že on byl ‚zručnej‘ na ruce, tak prostě tam taky začal něco 
předělávat, modernizovat, nakonec se stal ‚polozedníkem‘. Ten barák prostě mu nevyhovoval, 
tam bylo topení v ‚jedný‘ místnosti na plyn, v druhý na uhlí a v další na dříví a ten táta o ten 
barák…do toho moc… 
V: Ano, bylo potřeba to opravit. 
R: No, ne nebylo, ale on k tomu neměl moc vztah, on jezdil s autobusem, byl ‚autobusák‘ 
(tchán jejího syna) a o barák jako…neudržoval, nemodernizoval. Takže V. začal 
modernizovat, předělal ‚todleto‘ na ústřední topení a „nebudeme do kuchyně ‚lízt‘ nahoru, 
kuchyň a předsíň bude dole“, ‚furt‘ tam bylo práce kolem baráku. 
V: A vzali se s tou M.? 
R: Vzali se, mají dvě děti. L. (vnučka) dodělala vloni vysokou školu ekonomickou, dělá 
u ‚nějakýho‘ ‚takovýho‘ podniku, ale vůbec nevím co, protože tomu já vůbec nerozumím, co 
dělá. No a kluk, ten byl po tátovi takový prostě… 
V: Technický typ? 
R: ‚Technickej‘ typ. Nakonec teda se jenom vyučil automechanikem no jenom, ale prostě 
vyučil se automechanikem, ovšem ta práce jim ‚ubejvala‘, jemu to nestačilo finančně, takže 
koukal po rozletu, nakonec dělá na nějakých stavbách, jezdí po stavbách i po cizině a tak. Je 
to nepříjemný, protože ‚bydlej‘ až u H., protože šli zase za ní, oni teďko ‚maj‘ mimino, ale 
s ním se vídám míň. 
V: Takže to je to druhé pravnoučátko? 
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R: To je to druhý. Takže s V. (syn) se vídám míň, takže když on přijede, tak aby pro mě přijel, 
protože za jedno by mě nepustili, za ‚druhý‘ já bych si to ani netroufla tam ‚ject‘, do K., tak 
daleko já, ‚furt‘ jako jsem, abych byla na dosah, když je mi jo ‚ouvej‘. Takže tam jsem teďko 
taky nebyla, sice si telefonujeme, ale vždycky když říkali: „My si uděláme čas, my 
přijedeme,“ tak říkám: „No a co jste měli v plánu,“ a oni: „My jsme mysleli, že uděláme ten 
plot,“ a říkám: „Takže plot, my se ještě uvidíme, plot by ‚spadnul‘.“ Říkám, my jsme se ještě 
od ‚mý‘ nemoci neviděli. ‚Posílaj‘ mi fotografie ‚malýho‘, jak roste. Buďto já se zlepším, 
nebo u nich nastane něco, jsou prázdniny, tak třeba přijde někdo na návštěvu a řekne: „My 
vám to tady pohlídáme,“ oni mají psa a tím, že jsou na baráku, tak mají nějakou drůbež taky, 
‚potřebujou‘, aby tam někdo. Tak říkám M. ani M., ‚tydle‘ dvě (vnučku a snachu) jsem ještě 
od nemoci neviděla, ale na to dojde. No a V. (syn), ten prostě, jel, kluk (jeho syn, vnuk paní 
P.) měl sedmnáctiny, kdy táta (syn paní P.) pospíchal z práce, a když jel z těch T. do ‚tý‘ K., 
jel na tu oslavu, tak ho smet náklaďák, který je z hlavní silnice do vedlejší. A smet ho tak, že 
byl na místě…v tu dobu to pro mě bylo trauma, ale časem si říkám, dobře že on, když už se 
tohle stalo, dobře že on ani si to neuvědomil. Když náklaďák smete motorku, tak… takže 
vlastně v tom strašným to bylo, tak vlastně svým způsobem měl výhodu, že prostě…364 
V: Netrpěl. 
R: Že netrpěl. Ale prostě si říkám, že nám tu chybí, chybí tu (slzy), to jako, to se nedá 
vymazat prostě…365 
V: Však je to Vaše dítě. 
R: To je prostě vždycky. A jestliže máma pohřbívá dítě, tak každá pak to nese navždy, 
navždy, to se nedá odbourat, to zůstalo prostě, ale nedá se nic dělat, to jako nejde. A to bylo. 
Pak je Z. (třetí syn) Z. byl malinký, jako první bylo, když se naučil ‚lízt‘ na gauč, že vzal 
pletací drát a nacpal ho do zásuvky. Ale tím, že byl tak ‚malej‘ a neuvědomoval si to, tak on 
se skutálel a po všech vyšetřeních se zjistilo, že teda ‚celej‘ byt byl ‚vyhozenej‘ z pojistek 
a on byl v pořádku. Ale doktoři říkali, že kdyby to bylo o rok starší dítě, tak si uvědomí něco 
a tam to může nechat… 366 
V: Jo takhle, že tím, že byl malý… 
R: Že prostě, říkám, no sotva vylez na gauč, takže mu bylo těch šest sedm měsíců… 
V: Tak to byl úplně malý. 
R: Úplně ‚malinkej‘, ‚kterej‘, my jsme měli ‚nízkej‘ gauč, tak prostě, jak lez po čtyřech, tak se 
vydrápal na gauč, sebral mi pletací drát a… no, okamžitě teda všecky zásuvky jsme…no, ale 
v tu dobu to začínalo, teď prostě je jiná osvěta a je to všude a je to o něčem jiným, v tu dobu 
bylo i problém sehnat ty krytky do zásuvek a zásuvky jsme nechtěli dávat jako ‚vejš‘ nebo 
měnit, to prostě…takže zazdívaly se zásuvky. Takže ten byl odmalinka přes todleto, když 
spojil ‚todle‘ auto a ‚todle‘ auto a tady přes tu baterku, takže on měl první autodráhu, protože 
tu si vysloveně vymodlil. 
V: Vážně? 
R: No, tu si vysloveně vymodlil, že ji chtěl. No a prostě on se vrhnul na tu elektriku, ale 
takhle ‚malinkej‘. 
V: Potom tedy skutečně byl elektrikář? 
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R: Ne byl. Je. On se vyučil v Sepapu Š., on tam dostal nejdřív garsonku, ale já jsem 
požadovala, to už jsem klukům ve škole říkala: „Je nás tolik, sice máme ‚velkej‘ byt, ale já si 
přeju, abyste si našli zaměstnání, ‚který‘ vás bude bavit, ale musíte si sehnat k tomu byt.“ V tu 
dobu dávali ty podnikový byty. „Musíte si k tomu sehnat byt, tady prostě není, nepočítejte 
s tím, že ‚některej‘ zůstanete doma.“ A to už jsem vštěpovala v době, že jo, manžel už dávno 
zemřel, děti už vyrůstaly, takže v tu dobu prostě ‚todle‘ jsem jim vštěpovala a opravdu se toho 
chytli. Takže on dostal podnikovou garsonku tenkrát, bydlel na ní, vyučil se v to Sepapu, když 
se vyučil, tak říkali: „Zůstaneš tu, nebo ne?“ a on říká: „Mně se to líbí.“ Takže tam zůstal 
a v ten moment mu dali ‚třípokoják‘. Prostě „Jseš náš trvalej zaměstnanec.“ A on od ‚tý‘ doby 
zůstal v Sepapu, Sepap se třikrát měnil, mezitím, já nevím, koupili to Norové, pak to koupili 
Němci, teď to ‚maj‘ ‚Rakušani‘, ale on to… 
(pauza na žádost lékařky, která šla paní P. vyšetřit) 
V: Tak, skončily jsme povídáním o Vašem nejmladším synovi, jak začal pracovat v Sepapu. 
R: No, P. (syn) se potom oženil a začali si stavět ‚rodinnej‘ domek. Dokonce to vypadalo, že 
budou ‚nějakej‘ čas bydlet u mě, a přitom já jsem si se Z. (snacha paní P.) moc nerozuměla, 
ale respektovala jsem ji, když ji měl P. rád. Nakonec si stačili dostavět ten domek 
a přestěhovali se tam. A Z. pracovala jako prodavačka.367 
V: A mají děti? 
R: Nejstarší vnuk studoval gymnázium, ale teď nechce jít na vysokou a má problém sehnat 
práci. Prostě občas je na brigádě, občas ne, ale zatím teda nic, no. I to se stává. Ono těžko 
někoho nutit do něčeho, když už je mu dvacet. A on prostě nenašel si svoji přihrádku, no. 
V: To je zajímavé. Vlastně jeho matka prodává, že jo… 
R: Pro…ne, už dávno ‚né‘. Z. dělá v ,mateřský‘ školce, je tam jako pomocná síla a je 
v ,mateřský‘ školce.  
V: A Váš nejmladší syn? 
R: A ten dojíždí do R., dělá tam správce budov ‚nějakýmu‘, no já nevím, Vopršálkovi, to mi 
uniklo komu. Ale dojíždí do ‚tý‘ R., v práci je tam ‚spokojenej‘, ‚jedinej‘ problém tam je, že 
on prostě má ten problém s těma očima a ty dojížďky, jo jezdit ráno v šest v prosinci mu dává 
zabrat. 
V: Ano, to je nepříjemné. 
R: Takže to je ‚jedinej‘ problém. Tak ‚tenhleten‘ mu už dva roky slibuje, že budou dělat 
pobočku v L., no, zatím je v ‚tý‘ R., no ale zvládá to, dojíždí, ale říkám to, ten mu sliboval, že 
bude zřizovat pobočku, no ale vidíte to, někdo to chce otevřít a pak to zavřou všecko, to jako 
nedá se ovlivnit, on je ten ‚malej‘, ten nad ním, ten nerozhoduje. Takže ten jako práci má, 
dojíždí. A ten mladší, L. (vnuk paní P.), ten chodí na vysokou, druhým rokem, zase v U., ale 
je to nějaká přes stavebnictví. Není to stavební průmyslovka, je to ‚nějakej‘ obor ve 
stavebnictví, ale není to přímo průmyslovka.368 
V: A Vy jste říkala, že mají tři děti? 
R: Ano a před osmi lety měl těžkej úraz (její syn), blbost, blbost, prostě měli oslavu a skočil si 
z lešení, který měl kolem baráku, protože omítal ještě, z lešení si skočil do bazénu a napích se 
na trubku toho lešení.369 
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V: ‚Jéé‘. 
R: No. Takže dva měsíce se nevědělo, jestli vůbec bude, protože měl potrhaný střeva, 
potrhaný vevnitř, takže ho…byl na tom prostě… 
V: Tak závažné to bylo. 
R: Tak závažný, že prostě dva měsíce se nevědělo, jestli bude nebo ne, ale vykřesali ho 
z toho, dali dohromady, sice jako na doživotí bude brát nějaký prášky na udržení, protože mu 
taky kus nastavovali toho ‚potrhanýho‘, ale to funguje, chodí jenom na kontroly. A po tom 
úrazu byly takový dohady: „No, tak ‚jseš‘ jako chlap ‚vyřízenej‘.“ No, a oni si řekli, že nejsou 
vyřízený.370 (paní P. bouchla do stolu) 
V: No, tak to je správný. 
R: Nejsou vyřízený. Takže si pořídili ještě A. (vnučku). Takže to je dítě, dítě…P. říká: „No, 
vždyť jsem se znova narodil, tak mám znova děti.“ No, takže mají tam odstup, tím, že tomu je 
dvacet, tomu je osmnáct a ‚tý‘ je osm. 
V: Malá ano. 
R: No, ,tý‘ je osm, chodí do ‚druhý‘ třídy a teď už to není mimino, A. roste, chodí do ,druhý‘ 
třídy a je tam ,tadydle‘ takový prostě odstup. 
V: Takže to byl takový impuls mít ještě další dítě. 
R: Ano. „Vždyť začal jsem znova žít, mám ‚novej‘ křestní list, tak ještě začínám znova.“ 
A vzhledem k tomu, že mají ten ‚rodinnej‘ domek a tam je místa dost, tak tam nebylo 
k řešení, kde bude bydlet, jak to bude nebo tak. To nebylo. 
V: A to si postavili svépomocí? 
R: To si postavili svépomocí, ještě…a to je právě, že se to vždycky kříží. Že prostě on ještě 
doplácí, on ještě doplácí hypotéku, kterou si tenkrát vzali. Ne hypotéku, ono se to jmenovalo 
jinak. 
V: Nějaká půjčka… 
R: Nevím, prostě v tu dobu, má výhodu, že na to má slevu 2%, což teď už se nedělá, to se 
nedělá, ovšem ‚furt‘ ještě doplácí, nemá ‚doplacíno‘. A v ten moment začalo doplácení na mě, 
takže nějak… 
V: Finančně je to složité… 
R: Finančně je to náročný, ale prostě nějak už to ‚ukočírujem‘ jakožto smečka. Takže ten jako 
je v těch Ž. Je taky nejblíž, takže ten chudák to odnese, když je nějaký SOS, tak…protože, já 
jsem kdysi měla auto, manžel nejezdil, ale já jsem jezdila, ale pak prostě to se všecko změnilo 
a zmizelo tak nějak. A všecky ‚klucí‘ ‚maj‘ ‚auťák‘, ale já jsem nepohyblivá, že jo, já nemám. 
Tak teď ‚né‘, teď jsem tady, jsou rádi, když tu sedím a ne mě někdo tahá ven. Ale normálně 
on vždycky to odnese, protože „Pavle, až budeš mít čas, ‚jseš‘ nejblíž, že jo.“ On aby M. z K. 
pro mě jel, no tak to je na dva dni. A i z tý Č L. a i z toho Š., to je daleko SOS. Do Ž. SOS, to 
je hned. Takže říkám, ten to odnáší nejvíc, ale to se nezmění.371 
V: Tak ono je dobře, že máte nějaké dítě takhle nejblíž. 
R: No, tak mám tu ještě tu sestru v L., no ale ona je po ‚mozkový‘ mrtvici a… 
V: Tak to asi neřídí, že? 
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R: Řídí, řídí. Ale ona podle ‚svýho‘ ví, že…ona říká: „Já mám řidičák kolem komína.“ Takže 
ona řídí, když mě veze podívat se na M. schody, nebo támhle do parku, ale není schopna mě 
‚odvízt‘ už do Š. Říká značky, nebo ‚nějakej‘ blbec prostě, to ale není tím, že papír má. Ne 
kvůli policajtům, ale kvůli sobě, takže ona jezdí kolem komína, to je naše krédo. Když chci 
kolem komína, tak volám Z. (sestru). No a jinak to odnáší P. (syn), protože je nejblíž. Máme 
to tak nějak rozdělený a fungovalo to, i když jsem byla zdravá, takže to… 
V: …se to nezměnilo. 
R: Takže tam se to nezměnilo. 
V: No, tak to vidíte, tak už to máte zavedené takhle. 
R: No. 
V: My jsme mluvily posledně o tom, že jste pracovala v tom zeměměřičství, je to tak? 
R: To bylo, ano, já jsem teda začínala v kartografii. To bylo ‚Vojenskej‘ ‚zeměpisnej‘ ústav 
v B. a tam jsem začínala ve svých patnácti letech. Taky mě to strašně lákalo, proto jsem ani 
prázdniny neměla. Protože oni dělali nábor a ten nábor byl od prvního července do konce 
srpna a protože jsem měla strach, aby mi neobsadili, tak jsem, já nevím jeden den dostala 
vysvědčení ve škole a ‚druhej‘ den jsem šla na zeměměřičství. Říkám, „já už mám 
vysvědčení, vezmete mě?“, takže jsem v těch patnácti ani ty prázdniny neměla, jak jsem 
chtěla nastoupit. Bylo to ,krásný‘…372 
V: A jaký význam pro Vás mělo Vaše zaměstnání? 
R: No, běhat venku. Kartografie, já když jsem je potkávala, když jsme s ‚děckama‘ chodili na 
výlety, a tudle stáli s ‚tyčkama‘ a tudle skládali ten a támhle stáli s tím, tak už jsem si říkala: 
No tohle, to by se mi líbilo.“ 373 
V: Ano, takže už v té době jste chtěla… 
R: …proto, chtěla. A vyhlídla jsem si to, že to máme blízko z domova a že to bych mohla. 
V: A v jakém oboru pracoval Váš manžel? 
R: On byl inženýr architekt. On dělal v D. tu vysokou školu, i když byl z vysočiny, no ale 
dodělal si tady vysokou školu. A tím, že ta vysoká škola, i ta škola i ty koleje byly v D., tak 
jsme se vídali často. 
V: To bylo šikovné, ano. Byla jste spokojená se svojí finanční situací? 
R: No, tak málokdy, ale vyšli jsme, vyšli jsme. Tím, že manžel dělal sám, já jsem byla doma, 
v tu dobu neexistovalo ‚porodný‘, jo, nebo…já ,jediný,‘ co jsem dostala, to bylo při prvním 
synovi, jsem dostala těch šest neděl mateřský a tím to končilo.374 
V: Nebyla mateřská v té době? 
R: Šest neděl. Po šesti nedělích rozhodni se: buďto se vrátíš, anebo tě někdo bude živit, ale 
musíš mít papír, že tě někdo živí. 
V: Teda. 
R: V tu dobu mě musel někdo živit, jinak bych byla příživník a zavřeli by mě. No, ale tím, že 
P. byl natolik ‚malinkej‘, ono by to možná bylo jinak, kdyby byl normální, ale tím, že byl 
takhle ‚nedonošenej‘, tak jsme říkali „No dobře, sice si vyděláme a ‚budem‘ si poct pořídit 
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lepší byt, ale vždyť ten kluk, já ho přece když ho dám do jeslí, když ho tady často krmím 
a často to. Takže já jsem vlastně z donucení byla doma. Ale tím, že manžel chtěl hodně dětí, 
a nebylo mu ani rok a už jsem byla v ‚jiným‘ stavu, tak to bylo akorát, príma. 
V: Vyšlo to, ano. Čemu jste se věnovala a čemu se věnujete teď ve svém volném čase? 
R: No, tak, já měla hodně ruční práce. Bohužel teď ne. Já mám problém, to je hodinová akce 
přišít si knoflík. Já mám rýhy na prstech a necitlivý částečně ruce.375 
V: Od páteře? 
R: No, prostě tam mám ‚nějakej‘ ten nádor, tam něco je. A jako ‚todle‘ neustupuje. Ano, 
anučila jsem se chodit podle zdi, ale to je spíš záležitost ‚jinejch‘ orgánů, ale ty ruce 
mám…nemyslete si, já to občas zkouším, ‚takovoudle‘ blbost nějakou, že si říkám, přivezu si 
šaty a říkám si, ty bych mohla nosit, když se stáhnou dobře, ale jsou dlouhatý, protože se 
nosily dlouhatý, já si je zkrátím. Z. říká, přines je, já ti je zkrátím. Já říkám: „Já nepotřebuju, 
to jsou zimní šaty, ale já sama si je musím do zimy zkrátit,“ protože to není problém si takhle 
zkrátit šaty, no.  
V: Ale když máte obtíže s těma rukama, tak je to náročné. 
R: No, ale zkouším to. 
V: To je dobře, že to zkoušíte. 
R: No, buďto to půjde k horšímu, nebo k lepšímu. Já jsem háčkovala, pletla, šila, 
čili…zajedno to byla zábava a mně se líbilo, když měli všichni nový svetry, nový kalhoty… 
V: A originální, že? 
R: A jiný, jiný, prostě. Jo, takže já jsem se vlastně věnovala hodně tomuhle. A mimoto manžel 
tím, že byl z vesnice, prostě chtěl zahrádku. Protože ho lákalo se hrabat v záhonech, takže 
jsme si pořídili i zahrádku. 
V: Takže jste pracovala na zahrádce. 
R: No, tak pracovala. On mě zacvičoval, že jo. Nejdřív byla zahrada, to bylo vlastně pole, 
jsme dostali kukuřičný pole, bylo pole, tak říkal „tady někde bude zóna trávníku, tady bude 
pískoviště, tady bude zóna trávníku a ‚todle‘ budou záhony. Takže tady na ‚tý‘ obrubě, tam ti 
udělám záhonek na kytky a to bude tvoje.“ Takže já měla ‚malej‘ záhonek s pár ‚kytičkama‘. 
A kluci dorůstali a on mi přidával. „Hele, ale tady kolem ‚tý‘ cesty, tady by taky mohly ‚bejt‘ 
kytičky.“ Takže se mi to jako zvětšovalo, já jsem si zvykla, už jsem třeba měla ,nějaký‘ ty 
svoje věci, no a on měl zahrádku. No a tím, že nás bylo ‚takovýdle‘ hejno, no tak to šlo těžko 
pěšky, protože z kina M. jsme to měli pod R., to byla vycházka na půl dne a ještě než se tam 
něco udělá. Takže jsme si říkali, no dvě auta ne, ale jednu nějakou starou šunku, že ‚bysme‘ si 
na ni našetřili a mohli ‚bysme‘ jezdit. Takže se teda hlasovalo a nakonec jsem si udělala 
řidičák já. Protože manžel říká: „No ano, já ráno jedu v pět hodin vlakem do U. a ve tři 
vlakem přijedu z U., ale přes den tady auto bude zbytečně stát, ty můžeš na nákup, 
k doktorovi, takhle oběhat, takhle by to bylo až ve tři. Takhle ty ve tři můžeš stát u nádraží 
a ve tři deset jsme na zahrádce. A mimoto můžeš ráno s rukama ‚todle‘ oběhnout a nemusíš 
ve tři říkat „Vždyť já musím ještě…“.“ 
V: Ano, to je rozumné. 
R: Takže manžel si řidičák nedělal, udělala jsem si ho já, koupili jsme si starou šunku, byla to 
škodovka 430 a… 
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V: A jak se Vám to řídilo? 
R: Blbě, protože to bylo auto ,anglický.‘ 
V: Aha, takže opačně… 
R: …na druhý straně volant, takže já jsem měla volant na druhý straně. 
V: Tak to bych s tím měla problém. 
R: Ano, Vy, která jste jezdila. Ale já jsem nejezdila, tak měli problém se mnou v autoškole, 
protože mě učili nájezdy skrz zrcadlo. Takže už v autoškole se mnou měli problémy. Bohužel 
už je po smrti, ale ten si mě pamatoval do smrti a říkal: „To je ta zrcadlová.“  Protože nevěděli 
jak se mnou. Protože auto jsme koupili, stálo u baráku a neměl ho kdo řídit.  
V: Tak jste dobrá, že jste to zvládla na té druhé straně. 
R: Ano, já jsem měla volant vpravo, tudíž v té době byly i jiný předpisy… 
V: Takže i řadit levou rukou… 
R: Ano, prostě obráceně. Ale tím, že jsem ,jiný‘ auto neměla, tak mně to vyhovovalo a neměla 
jsem jako starost, když jsem nechala ,otevřený‘ dveře a nějaký známý přišel a říká: „teda, ty 
máš otevřený dveře, já ti odjedu.“ Tak jsem mu říkala: „Jeď.“ On už lezl do ,druhý‘ strany 
a hledal, čeho se chytit. 
V: Jste se nebála, že Vám ho někdo ukradne, že? 
R. To jsem se nebála. 
V: Ano. A co Vám přináší v životě radost? 
R: No, radost. Spíš ta rodina, rodina.376 
V: A čím Vám Vaše děti a Vaše vnoučata přinášejí radost? 
R: No, tak, jsou ,snaživý,‘ ale jsou moc ,zbrklý.‘377 
V: Myslíte? 
R: Jsou moc zbrklý. (smích) A ‚kór‘ na mě teď, to prostě… 
V: Tak jak jsou mladí, tak jsou na Vás rychlejší, že? 
R: No, jak jsou mladý, a mimoto teďko ta mladá generace je opravdu taková… 
V: Taková rychlejší. Ano, to Vám můžu potvrdit. 
R: Takže víte, o čem mluvím. Ale jinak mimo toho F. (vnuk od nejmladšího syna), s kterým, 
kdykoli přijde, tak se ho zeptám: „Co děláš teď?“ a tím už začne ‚takovej‘ ten konflikt, ale já 
jsem zvědavá no.378 
V: Ale je to dobře, že se ptáte, on sám by si to měl urovnat. 
R: Ale to jo, ale už to, že se zeptám, tak to tam skřípe. To je ,jediný,‘ kde je problém, no. Ono 
a tím že jsem měla kluky, tak mám teďko taky víc kluků, vždyť jsou tam jenom tři holky. 
A vlastně ty pravnoučata, jsou taky kluci, tak prostě rukama to lepší umím, no. 
V: Tak máte praxi. 
R: No. 
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V: Které události považujete za důležité mezníky ve Vašem životě? 
R: No mezníky. Když manžel zemřel, to byl ten první mezník… 
V: A jak je to dlouho? 
R: V 76. roce. No, tak to byl ‚velikej‘ mezník, protože to se mi život úplně obrátil naruby. 
Protože já jsem do ‚tý‘ doby byla doma, nechodila jsem do práce. Takže já jsem musela 
hledat práci. Teďko akorát ten nejstarší končil základní školu, byl v poslední třídě.379 
V: Tak to byli ještě malí. 
R: No, nejmladší chodil do první, nejstarší do osmičky, takže prostě to byl ‚strašnej‘ mezník, 
to jako se nám život obrátil úplně naruby, to jako, to se nedá. 
V: Tak jste dobrá, že jste to takhle zvládla. 
R: No, tak co se dalo dělat, co se dalo dělat. Je fakt to, že možná, kdybych byla bezdětná, že 
to zvládnu hůř. Ale já musela, musela jsem kluka vypravit do školy, musela jsem jet na ty 
talentový zkoušky do Ž. B., že tam byl ‚mus‘, možná to mě posílilo, že tam byl ‚mus‘.380 
V: A kde jste potom pracovala? 
R: Já jsem potom našla zaměstnání tady v OSP, není to moc běhání venku, je to trošku běhání 
venku, ale učili mě tam, vycházelo to, že mě zaučovali, dělala jsem si tam nějaký ty kurzy, 
abych do toho stavebnictví…když manžel byl ‚jedinej‘ architekt a dělal na barákách, tak 
prostě to bylo…že jo, to dělal on. Já jako, měla jsem určitý ty…chtěli, abych šla na 
průmyslovku dálkově, ale ta byla v T. a to prostě nešlo s tím rodinným režimem, kluci byli 
ještě na škole, takže jsem potřebovala dělat od šesti do dvou, být ve tři doma a ne ještě 
dojíždět, ‚odněkaď‘ ‚ject‘ teprve do T. a pak přijet v šest večer a ještě se učit, vždyť já měla 
večer praní žehlení, to nešlo dohromady. Takže jsem dělala v tom OSP. A pak…tak ne 
seznámila, my jsme bydleli společně v baráku s těma H. (sousedi) H. se rozvedli, on tam 
bydlel sám, byl o tři roky starší než já a tak jsme se prostě scházeli, občas se něco stalo, já 
vlítla nahoru: „Co s tou vodou, mám ji zavřít nebo ne?“ on teda přilít, občas přišel a říkám: 
„Co s tím, mám to vyhodit, nebo se na to podívat?“ Takže jsme spolu začali komunikovat 
a pak jsme spolu občas i někam zašli, třeba tady na V. a časem jsme se stali ale spíš kamarádi, 
dokonce jsme bydleli ‚každej‘ zvlášť. Ano, stalo se to, že třeba on přišel a zůstal u mě třeba 
dva dni, nebo já jsem přišla…v době, kdy tady nebyli, kluci už byli z baráku, jo. Já jsem 
mezitím říkala, je to jen host. Zajedno finančně, ale v tu dobu to nebylo finančně, v 86. se mi 
vedlo finančně, ale říkám, proč mám mít osm oken, když koukám z jednoho. To můžu radši 
jít na zahrádku, nebo se jít projít. Takže jsme hledala výměnu. No a našla jsem si ‚tadytu‘ 
výměnu, no a ten byt mi vyhovoval a vyhovuje mi pořád, jestli se do něj teda jednou vrátím, 
ale to je na nich. Ale i tak prostě do konce mi vyhovoval. Změnila jsem prostředí, tím, že to 
bylo na dekret, takže já měla dekret na byt. Ale udělali z toho sociální byt, teď nám tam 
‚bydlej‘ v 80% cikáni a jsme ‚vyhlášený‘ v L., že…381 
V: Tak je to obtížné soužití, asi že? 
R: Ale tak, naučila jsem se zase s ‚nima‘, já říkám, já dělám ‚tichýho‘ brouka, já dojdu 
k popelnici a dělám ‚tichýho‘ brouka, když mě někdo pozdraví, pozdravím taky, když 
nepozdraví, tak jsem zticha. Když se mě někdo na něco zeptá, říkám: „Já jsem stará bába, já 
nevím, zeptej se někoho ‚jinýho‘.“ A jdu dál. Tady se vypnu a teprve v devátým patře, bydlím 
v ‚devátým‘ patře, ale výtah mě tam doveze, tam dojedu, zamknu se nahoře, zamknu se dole, 
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tak a už jsem doma. Už jsem doma. Naučila jsem se takhle žít a vyhovuje mi to, že stejně 
daleko je to na náměstí jako na zahrádku, když… 
V: Že jste byla mezi… 
R: Byla mezi, člověk běhal sem tam, protože člověk neví… 
V: A s tím pánem se ještě vídáte? 
R: Ne a ten před třemi lety zemřel. No, protože byl zajedno starší, o třináct let a za druhý on 
před x lety mu praskl ‚slepák‘ a vysloveně mu vybírali lžící to, co mu tam jako zbylo, takže 
jako…pak to.382 
V: Že měl takové problémy. 
R: Problémy no. Ale před ‚třema‘ lety zemřel, tak se mi zase obrátil život, protože byla jsem 
zvyklá mít společníka, ať už teda aktivního, pak už pasivního, ale nebyla jsem sama. 
V: A teď zase taková změna. 
R: A pak nastala změna, že teda on odešel a já zůstala úplně sama, takže to byl další 
‚zlomník‘, i když jsme vlastně kolem třiceti let žili spolu, tak jsme vlastně nežili spolu, on měl 
svůj byt, já měla svůj byt, ale prostě žili jsme spolu vlastně.  
V: Chápu. Co je pro Vás hodnotou nebo hodnotami ve Vašem životě? 
R: No zdraví. A to nás postihlo x-krát. Že jedině to zdraví, jedině to zdraví. Z nějakých 
‚jinejch‘ problémů se vždycky dá nějak, nějak se prostě z toho vybruslit, ať už takhle nebo 
takhle, ale to zdravíčko, člověk si může…ano, posílí ho takovýhle prostředí, ale to je vše. Ale 
zajedno já teda jsem v ‚tomdle‘, můj švagr ví, na co je tenhle prášek, na co je tenhle prášek 
a co by mu mohlo pomoct, kdyby měl k tomu ještě ‚tendle‘ prášek, tak to já nevím. Já jsem 
doma ‚doteďko‘ vlastně do ‚tý‘ doby…sním acylpyrin, bolí mě hlava, prostě to byl ‚jedinej‘ 
lék, snad ještě leukoplast bych tam našla, ale…383 
V: Jste nepotřebovala znát… 
R: Nejenom nepotřebovala, ale mě nikdy nelákalo vědět, na co mi to ‚dávaj‘, proč mi to 
‚dávaj‘, prostě oni jsou natolik odborníci, že ‚vědi‘, že mi to ‚maj‘ dát. A já teda jsem povinna 
dodržovat to, takže když mi řeknou ráno v sedm, tak jsem schopna si dát budíka na sedm 
a prostě v sedm, to jo. 
V: Tak to je dobře, že takhle spolupracujete. 
R: Ale jako se zdravotníkem, s ním abych se do toho míchala, tak to ne, vůbec ne. Ani teď 
prostě, chtěla jsem od nich vědět přesnou diagnózu, to jsem chtěla vědět, říkala jsem: „Mě 
nebalamuťte, nedávejte mi, ani to nezhoršujte, ani to nezlepšujte, řekněte mi, jak to je.“ 
Protože vlastně mezi ‚náma‘ ‚dvouma‘ není rozdíl, já vím, na co umřu, na Vás padne támhle 
cihla u vchodu…384 
V: Ano, může se to stát. 
R: Prostě může se to stát. Já ne, že bych Vám to přála, ale prostě tak konstatuju, čili tady 
vůbec o ‚todle‘ nejde, tady je ‚jedinej‘ ‚tendle‘ rozdíl. No tak budu tak, vždyť věk na to mám, 
‚svý‘ jsem si ‚vodžila‘, prostě to….ale ráda bych bez bolestí, ráda bych…to je to, co říkám, já 
chci umřít tady v atriu, nebo tady na zahrádce, prostě ne ve ‚vohrádce‘ v nemocnici.385 
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V: Tak to chápu. 
R: To je můj požadavek. 
V: Ale tak ty hospice jsou k tomu výborně uzpůsobené k té péči o lidi takhle nemocné. 
R: To není na 100%, to je snad na 120%, já jsem to nečekala. 
V: Překvapilo Vás to? 
R: Jsem překvapená. A už to vědomí, když to řekli: „Holka, nic ‚jinýho‘ než ‚eldéenka‘, 
domov důchodců nebo hospic. Já říkám: „Hospic ‚né‘, to za ‚tejden‘ umřu. LDN? Ve 
‚vohrádce‘ umřít? Ani náhodou, to tady skočím z toho ‚druhýho‘ patra. Domov důchodců, no 
vždyť domov důchodců, já se ‚necejtila‘, že bych měla chodit o holi krmit ‚brabce‘.“ A teď 
jak si vybrat. Prostě to byl ‚takovej‘ ten šok, jak si vybrat. A pak jsme uvážila, říkala jsem: 
„Vždyť je to jen ten ‚blbej‘ název. Ale jinak když se tam dostanu, tak budu mít veškerou 
péči.“ Tam jsme pak zase začali řešit, jestli to jako rodina ‚zvládnem‘ finančně, protože každá 
noc něco stojí a ‚todle‘ převyšuje můj důchod. Ale rodina se usnesla, že když tu budu 10 let, 
tak to nějak zvládnou, když tu budu 20 let, tak že holt budou muset přidat a když tu budu 30 
let, tak že holt se budu starat já o ně.386 (smích)  
V: Tak se domluvili. To je pěkné. 
R: Tak se domluvili. Takže uvidíme, no, jak to vyjde. 
V: Chcete ještě pokračovat, nebo to necháme na čtvrtek? 
R: Jak chcete. 
V: Jo? Tak ještě chviličku? 
R: Můžu. No. Teď tam doseká aspoň. (Na zahradě sekali trávník a zvuk sekačky hlasitě 
doléhal do jejího pokoje, proto se rozhovor uskutečnil v atriu hospice.) 
V: To je pravda. Čemu jste ve svém životě věnovala nejvíc energie? 
R: Energie? 
V: Čím byl Váš život naplněný? 
R: Nevím. Snad tou rodinou, starosti o děti, tak asi tím. Neměla jsem nějaký tužby jít dělat 
baletku nebo jít dělat letušku nebo…387 
V: Co považujete za svůj životní úspěch? 
R: Vychování těch kluků. To určitě. Protože to období některý bylo… 
V: A jaké úsilí jste tomu věnovala, té výchově? 
R: Dost, dost. Protože jsem nechtěla, aby se mi někam zvrtli. Naštěstí v tu dobu nebyly drogy 
‚tydlety‘, co jsou, ale byly jiný, ono vždycky bylo ‚todle‘ a prostě… 
V: Ono už od těch šedesátých let… 
R: Ano, začínalo. Takže tomu, z toho jsem měla hrůzu a tomu jsem věnovala snad největší 
úsilí. A to jsme jim říkala: „Je mi jedno, jestli budeš zametat ulice, ale musíš ‚bejt‘ při 
smyslech a…“ 
V: Ano, to je rozumné. A za co jste druhými lidmi nejvíc oceňovaná? 
R: Já nevím, to se musíte zeptat jich.  
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V: Neříkali Vám to? 
R: Neříkali mi to, ne, ne.388 
V: Dobře. A čeho si na sobě ceníte nejvíc Vy sama? 
R: Že jsem urputná.389 
V: Že se jen tak nevzdáte? 
R: Že se jen tak nevzdám, že jsem urputná. Někdy až přespříliš, ale…říkají: „Pan generál 
‚řek‘.“ 
V: Opravdu? 
R: Jo říkají: „Pan generál ‚řek´‘.“ Jsem urputná. 
V: Za co se cítíte ve svém životě zodpovědná? 
R: No, nevím, za co se cítím zodpovědná. To nevím. Hm, nevím. 
V: Nevadí. Co byste ve svém životě udělala jinak? 
R: To co nejde, to co nešlo udělat jinak. Ale že bych já něco měnila, asi né. To, co by nešlo 
udělat jinak, bych tam měnila.390 
V: A co by to bylo? 
R: No, aby tady manžel byl ‚dýl‘, aby kluk nezemřel, ‚takovýdle‘ věci.391 
V: Rozumím. Ale to, co by šlo změnit… 
R: To bych nechala, jak to běží. A zatím to běží, teď sice vrže hodně koleček, ale běží to zase. 
V: Jak významné jsou pro Vás mezilidské vztahy? 
R: Ani moc ne. Když mi někdo nesedí, prostě ho nějak vypustím ze ‚svýho‘ okruhu, nedělám 
si z toho trápení, že tomu nesedím, nedělám, ne ne.392 
V: Jste od toho oproštěná. 
R: Od toho…ne, jsou lidi, ‚který‘…nejsme na stejný vlnový ‚dýlce‘, máme ‚každej‘ ,jiný‘ 
názory, tak ho prostě vypustím.393 
V: Se všemi si člověk rozumět nemůže, že? 
R: Se všema…ano, ‚každej‘ jsme ‚jinej‘. 
V: Ano. Bez kterých osob byste si nedovedla svůj život představit? 
R: Asi bez ‚tý‘ ‚ségry‘, kterou jsem jako ‚takovoudle‘ (v dětství) skoro nenáviděla…v tom 
určitým věku jsem ji skoro nenáviděla, ale prostě jsme na sebe vázaný, jsme. 
V: A čím je pro Vás významná Vaše sestra, co Vám dává? 
R: Ona má úplně jinou energii, ona je úplně jiná, ale tím, že právě ona je jiná a má jinou 
energii, tak prostě…a jsou to vlastně jediný střety, který někdy s někým mám teďko…‘né‘, 
teď dva měsíce, ale prostě poslední čtyři roky, co jsem sama. Když já si potřebuju s někým 
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něco vyříkat, tak to je se ‚ségrou‘, protože klukům nemusím taky všecko sdělovat, mají svých 
starostí dost, ale se ‚ségrou‘ prostě co tohle, jak to…potřebuju něco ‚vykomunikovat‘, jinak 
nemám s kým. S rádiem, s televizí, s těma si toho moc nepopovídám, to ne teda.394 
V: To můžete říkat cokoliv. 
R: Ano, s ‚těma‘ si moc nenapovídám. 
V: Dobře. Jaký zaujímáte ke svému životu postoj? 
R: (přemýšlí) Žila, prožila, nebylo to špatný, byly tam úseky, ale každý máme nějaký špatný 
úseky a celkem, celkem by se dalo říct, že…že to bylo spíš ta lepší půlka než ta horší půlka. 
V: Takže to vnímáte pozitivně? 
R: Spíš ta lepší půlka, říkám, byly tam, ale to má ‚každej‘ nějaký problémy, ‚každej‘ má 
nějaký starosti, v každý rodině je něco, ale prostě spíš ta lepší půlka než ta horší, to bych 
jako…395 
V: Na jaké otázky hledáte ve svém životě odpovědi? 
R: Odpovědi… 
V: Jestli máte nějaké takové otázky životní… 
R: Proč zrovna mně? Proč zrovna mně, no…396 
V: Určitě, tak to je taková zásadní otázka. 
R: Proč zrovna mně se todle stalo, no. (pousmála se) 
V: Nalezla jste smysl svého života? 
R: Ne.397 
V: A máte nějakou filozofii, která dává Vašemu životu smysl? 
R: Nemám, nemám. Nikdy jsem se nevěnovala ani žádným tadydle prostě že by člověk v něco 
věřil nebo nevěřil, jestli jo nebo ne, prostě je to tak.398 
V: Takže jste o tom vlastně moc nepřemýšlela? 
R: Ne ne.  
V: Jasně, takže když nemáte, tak vlastně ani nesdílíte…? 
R: Ne ne ne. 
V: Dobře. Jaké máte životní cíle? 
R: No, abych se uzdravila, to je ‚jedinej‘ cíl. Nebo aspoň zůstala na tom, jak jsem. To je teď 
můj cíl ‚jedinej‘.399 
V: A jaké úsilí tomu vynakládáte? 
R: Tak snažím se, snažím se. Ale jen do ‚určitý‘ míry to jde. Ale snažím se, jak to jde.400 
V: Ano, rozumím. Máte nějaký konečný cíl svého života? 
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R: Ne.  
V: Tak to zdraví je pro Vás hlavní, že? 
R: To zdravíčko, to zdravíčko. Říkám, když tam někde v záhoně rajčat skončím, tak to bude 
to nejkrásnější.401 (úsměv) 
V: Doma na zahrádce… 
R: Ano. 
V: Čím se ve svém životě řídíte? Co ovlivňuje Vaše rozhodování? 
R: Nevím, co ovlivňuje rozhodování, těžko říct, protože někdy jsou to mladý někdy jsem to 
já, není to pokaždé ,stejný.‘402 
V: Podle situace? 
R: Podle situace. 
V: Takže někdy dáte na druhé, někdy na sebe? 
R: Ano, někdy dám na druhý. To já netvrdím, že když jsem generál, že teda všecko bude 
nazeleno, když oni ‚tvrděj‘, že to je ,červený,‘ tak to určitě ne. 
V: Jasně. Čeho se nejvíc obáváte? Jestli je něco takového… 
R: No, čeho se obávám. Aby tam zas nebyl ‚nějakej‘ ‚průser‘ v rodině, aby se někdo, 
někde…403 
V: Aby se něco nestalo? 
R: No, nějak jako… 
V: A co Vám pomáhá v překonávání těch obav? 
R: (přemýšlí) Docela někdy, a zvlášť teď, když jsem nemocná, těžko. To jako… 
V: Je něco, co by Vám pomáhalo v tom? 
R: To je ta droga.404 (ukazuje na cigaretu) 
V: Cigareta? 
R: Ano. To je ta droga, zatím mi ji nezakázali. 
V: Jak dlouho už kouříte, jestli se můžu zeptat? 
R: Šedesát let. Naučili mě vojáci. Já jsem nastupovala ještě za ‚starý‘ měny do práce a v tu 
dobu jsem fasovala tři cigarety denně. No, když v patnácti Vám ‚daj‘ tři cigarety denně, co 
uděláte? Zkusíte, co to je. A zjistíte, že to je ,hnusný.‘ Ale další den dostanete další tři a říkáte 
si: „‘Krucinál‘, oni je vykouřili, mně tam zbyly, vždyť asi to nebude ,hnusný,‘ “ takže zkusíte 
znova. 
V: Ano. Uvažovala jste někdy v minulosti o smrti? 
R: Moc ne. Ne.405 
V: A co si o smrti myslíte, jak na ni nahlížíte? 
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R: No já, vždyť všichni jsme tu od začátku do konce, jen je nespravedlivý to, že to přivítání 
mi přijde tak radostný a to loučení takový smutný. Bohužel. Moje babička, moje babička, ta si 
střádala peníze a říkala: „Až umřu, tak uděláte merendu.“ Protože ona byla z vesnice a byla 
zvyklá. Říkala: „Věnce nekupujte, ty zvadnou. Ale vy udělejte merendu, hodně muzikantů, 
prostě ta tady skončila.“ ‚Celej‘ život o tom mluvila. Pak zemřela 21. srpna šedesát osm, takže 
problém sehnat, aby ji vůbec někdo pohřbil…406 
V: No, v tom osmašedesátém… 
R: No, 21. srpna přišli ‚Rusáci‘, 21. srpna ona zemřela. Problém sehnat někoho, kdo na O. 
zahrál, takže vůbec sehnat někoho, kdo ji z těch ‚D.‘ převeze do těch, na ty V., aby udělal 
pohřeb, no merenda ani náhodou, kdo měl chuť svolat lidi do sálu a hrát na harmoniku, no 
tak…. 
V: Jasně. Že to tak hloupě vyšlo. 
R: No, ‚todle‘ vyšlo… 
V: Jasně. Věříte v posmrtný život? 
R: Ne ne. Tak jako mi kytička neožije, tak jako mi prostě…jako je to v přírodě, tak vnímám, 
že to je i v tom životě. Prostě každý si odžije svoje a tím končíme.407 
V: Ano, rozumím. Nacházíte ve svém životě něco univerzálního, něco, co Vás přesahuje? 
R: Ani ne.408 
V: Považujete se za osobu nábožensky založenou? 
R: Vůbec ne. Ale toleruju je. Ten chodí na ryby, ten chodí na zahrádku, ten chodí do kostela. 
‚Každej‘ máme svoje.409  
V: Ano. 
R: Já je toleruju, já si je vyslechnu, ale to je všecko. Já taky kvůli tomu, že mně rybář bude 
říkat, jak to navazuje, se nestanu rybářem. Prostě toleruju, ale ne.410 
V: Nemáte k tomu vztah. 
R: Nemám, nemám. K ‚žádnýmu‘. Protože je jich x, který…a i ty, co Vás ‚choděj‘ 
otravovat… 
V: Ano, to je nepříjemné. 
R: Nepříjemné, a prostě beru je, jsou takoví a vyslechnu si je… 
V: Když Vás neobtěžují… 
R: Když mě neobtěžují, tak to beru prostě, že to tak je, prostě on má ‚todleto‘ a má chuť mě 
taky přesvědčit, a já prostě nejsem, tak jde dál, to jako… 
V: Ano. Tak mám pro Vás poslední otázku. 
R: Poslední, jo? 
V: To nám šlo rychle, že? Kdybyste mohla mít jedno přání, co byste si přála? 
R: No být zdravá!411 (nadšeně zvolala) To je jediný, ‚bejt‘ zdravá, ‚ježišmaria‘! 
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V: Tak já bych Vám přála, aby se Vám to splnilo. 
R: No, to, co tam je, to, co tam narostlo, asi těžko, to nikomu jako ‚neveme‘. 
V: Ano, aby to aspoň nějak nepostupovalo. 
R: Ale když to nebude postupovat a budou tady ke mně takhle hodný a bude to tady 
‚takovýdle‘… 
V: Budete moct chodit takhle na ty výlety procházky… 
R: Jo, můžu chodit, můžu vidět tu rodinu, jak roste, čili nějak tak to… ale říkám, to je teď 
jediný moje, že to zdravíčko. 
V: Tak zítra jdete na to vyšetření… 
R: ‚Zejtra‘ jdu, ale já chodím dost často, opravdu se o mě tady starají, říkám, jak o miminko. 
V: A to jdete tady do nemocnice? 
R: Tady do nemocnice. ‚Zejtra‘ mě odvezou na vyšetření a zase zpátky, tak uvidím. 
V: Tak to na Vás budu myslet. 
R: No. Ale to člověk neovlivní, ‚todle‘ neovlivní. Věřím tomu, že duševní stav dělá hodně. 
Čili já zatím věřím tomu, že by to mohli zastavit. Já nevěřím tomu, že přijde někdo a že budu 
zdravá, tak to nevěřím. Ani to, že ta věda zdravotní je takhle daleko, že najde. To nevěřím. 
Ale věřím tomu, že by se mohlo to zbrzdit, zastavit, ještě se mi tu líbí. A oni tomu napomáhají 
všichni, takže jako by se to mohlo zbrzdit.412 
V: Tak já Vám budu držet palce. 
R: No. Ale to uvidíme. 
V: Tak já Vám moc děkuju. 
 

6. ROZHOVOR 
Pan Oldřich.413 Věk: 67 let, Bydliště: město, počet ob. 1,2 mil., později město, počet ob.95 tis. 
Rozhovor byl proveden po předchozí domluvě s panem Oldřichem, psycholožkou 
a zdravotnickým personálem Hospice svatého Štěpána v Litoměřicích ve dnech 14. 9. a 20. 9. 
2012 Onemocnění: rakovina prostaty. Celková délka rozhovoru: 56 min.  
Pan Oldřich byl seznámen s úvodní instrukcí a byl požádán o rozhovor, s jehož uskutečněním 
i zvukovým záznamem souhlasil.  
Pan Oldřich je ve výzkumu označována jako R = respondent 
V = výzkumník 
 
Rozhovor ze dne 14. 9. 2012 – 1. část  
V: Tak já bych se Vás napřed chtěla zeptat, jak se dneska cítíte? 
R: Docela dobře.414 
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V: A z jakého důvodu se takto cítíte, co Vám k tomu pomáhá? 
R: Dobré léky.415 
V: Máte dobré léky. A jak jste se dneska vyspal? 
R: Dobře. 
V: Taky dobře. A co jste měl k jídlu? 
R: Jako myslíte dneska nebo včera? 
V: Dneska co jste měl k jídlu? 
R: Dneska k jídlu…teď k večeři jsem měl, nebo to byl vlastně oběd, že v pátek jsou 
‚bezmasý‘ jídla, tak jsme měli ‚květákovej‘ mozeček, brambory, no a polívku. 
V: A jak jste se najedl? 
R: No, moc mi to nechutnalo, no.416 
V: Nebylo to dobré? 
R: No, to víte, ,takový‘… 
V: Máte radši s masem? 
R: No, ale nemusí to být s masem, ale kdyby tam byla omáčka, takhle to bylo moc ,takový,‘ 
takový… 
V: Takové dietní? 
R: ,Takový,‘ no, ,neslaný.‘ 
V: Rozumím. No, tak uvidíte, třeba bude zítra něco lepšího. A jaký je pro Vás život v hospici, 
jak se Vám tady žije? 
R: No, jak se mi tady žije. Jak se může žít v hospici?417 
V: To já právě nevím. 
R: No…dobře.418 
V: Jste spokojen? 
R: No, musím říct, že ta péče je tady nad úrovní, ano, ta je tady vynikající, takže po této 
stránce se mi žije dobře, ale že bych tady chtěl bydlet, to ne.419 
V: Tak samozřejmě že je to jiné než doma, to chápu. 
R: No.  
V: A vztahy s personálem? 
R: Jsou ,skvělý.‘ Personál je tady skutečně ‚skvělej‘, můžu si zazvonit, kdykoli chci 
a…‘udělaj‘ pro mě, co se to…420 
V: A chodíte tady na nějaké kulturní akce? 
R: No, byl jsem jednou, ale moc se to…nebo dvakrát, ale moc se mi to tam nelíbí.421 
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V: Tak ono záleží na tom, jak je to vedené. 
R: No, mně to připadá, že tam je víc účinkujících než těch pacientů.422 
V: No, to máte asi pravdu. Než si lidé zvyknou a rozhodnou se někam jít… Dobře. Jak dlouho 
jste tady v hospici? 
R: Od prvního září. 
V: Aha, takže dva týdny, dnes je čtrnáctého. 
R: Dnes už je říjen, ne? 
V: Září ještě. 
R: Tak od prvního srpna. Přes měsíc. 
V: Přes měsíc, to už je ‚dýl‘. 
R: No, no, no. 
V: A můžu se zeptat na Váš věk? 
R: Šedesát sedm. 
V: Dobře. Jak jste se o Hospici svatého Štěpána dozvěděl? 
R: To zařizovala všechno moje snacha, když jsem upadnul do ‚nějakýho‘ komatu, nebo 
něčeho. Já vůbec ‚vo‘ tom nevím, já jsem se ‚prej‘ někde svalil, no tak volali záchranku. 
A než ta záchranka dojela, tak našli tady ten hospic.423 
V: Aha, takže to bylo řešené v podstatě velmi náhle. 
R: No, no, no. 
V: Nebylo to tedy zajišťované nějak dopředu? 
R: Ne, ne, ne, to bylo okamžitý, ‚okamžitej‘ případ. 
V: A Vy jste tady z okolí, že to bylo na dojezd blízko? 
R: No, jsem z U. Ale tam nejsou ‚dobrý‘, tam hospic není ‚dobrej‘, tak jako mi to sehnali sem, 
naštěstí tady bylo volno, takže mě mohli vzít hned. 
 V: Takže to bylo takové akutní. 
R: No, mohli mě vzít hned a ‚eště‘ k tomu mě mohli vzít na docela solidní pokoj, jo, že to 
‚maj‘ ke mně blízko, já to mám ven tady na dvorek, jen prolezu ‚dveřma‘ a jsem na dvorku.424 
V: Ano to je výhodné takhle v přízemí. 
R: No, no, no, že se nemusím cpát do ‚vejtahu‘ ‚furt‘.  
V: Rozumím. Takže Vy si vlastně nepamatujete na ty okolnosti, jak jste sem přijel. Potom jste 
se vlastně probral tady. 
R: Probral jsem se v posteli. 
V: Tady. 
R: Ano. 
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V: A co Vás do hospice přivedlo? Vy jste měl předtím nějaké komplikace, než se Vám stal 
ten záchvat? 
R: No, já se na tu prostatu léčím už asi 6 nebo 7 let a předtím jsem měl jinou formu léčby, 
která fungovala, a v posledním roce to přestalo fungovat, tak na mně zkoušeli všechno možný, 
už jsem prodělal všechny chemoterapie a ‚tydlecty‘ radioterapie, to už mám za sebou, to taky 
nezabralo. Takže bylo už potom jasný, že poslední řešení je hospic. Že už do ‚žádný‘ 
nemocnice mě nevezmou. 
V: Rozumím. A Vy jste říkal, že sedm let už se takhle léčíte, jak ty komplikace začaly před 
těmi sedmi lety? Na základě návštěvy lékaře jste na to přišel? 
R: No, no, no. Manželka ‚furt‘ říkala, že ‚každej‘ chlap po padesátce už tam byl, tak mě tam 
vyhnala.425 
V: Aha, takže v rámci běžné prohlídky? 
R: No, běžné prohlídky, já nevím, jestli to je ,běžný.‘ Řekněte tomu tak. 
V: A Vy jste říkal, že jste předtím zkoušel jinou formu léčby, o jakou formu léčby se jednalo? 
R: Byla to hormonální léčba. 
V: A ta byla ambulantní, nebyl jste někde v nemocnici? 
R: Ne, ne, ne, to jsem docházel každý tři měsíce na injekci, ne pro tablety jsem chodil. 
V: Aha, takhle, rozumím. A potom následovaly… 
R: No, mně vždycky vzali krev a podle té krve mi řekli, co a jak. 
V: Ano, zjistili, jak se to mění. A ten poslední rok jste říkal, že byly ty chemoterapie, to jste 
taky docházel do té nemocnice v U.? 
R: V U., no. To bylo během měsíce ,vyřízený,‘ to bylo ten poslední měsíc už, já ‚nevim‘, 
březen nebo tak nějak to mohlo ‚bejt‘.426 
V: A potom se stala ta událost, jak jste říkal, velmi náhle, a pak jste přijel sem do hospice? 
R: No, no, no. 
V: Dobře. Teď bych se trošku dotkla Vašeho dětství, budeme se trochu věnovat tomuto 
tématu. Napřed se zeptám, odkud pocházíte? 
R: No, z U. 427 
V: A tam jste se i narodil? 
R: Narodil jsem se v P., to bylo ještě za války a pak jsme se přestěhovali do U. po válce.428 
V: A jak dlouhou dobu jste žil v P., strávil jste tam část dětství? 
R: Asi dva měsíce. 
V: Takže vlastně si to ani nepamatujete. 
R: Vlastně jsem ‚U‘.429  
V: V podstatě ano, dobře. Jací byli Vaši rodiče? 
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R: ‚Hodný‘. 
V: Jak byste mi je charakterizoval, kdybyste měl říct, jaký byl otec, jaká byla matka? 
R: Jak charakterizoval, hodný na mě byli tím, že mě třískali a dobře vychovali.430 
V: Jo, byli přísní? 
R: No, v podstatě museli, my jsme byli tři děti, tak jak by to ta máma udělala v domácnosti, 
tak vzala mě po hlavě. 
V: Tak ono i v té době to bylo náročnější, že? 
R: No. 
V: A jak Vaši rodiče pracovali? 
R: No, matka byla dlouho v domácnosti, asi do ‚mejch‘, no do ,čtvrtý‘ třídy jsem šel, když šla 
do práce. No a táta, ten dělal hodně, on dělal v obchodě a to se dělalo od nevidím do nevidím. 
V: To je pravda, takže prodával. 
R: Zkraje prodával, pak dělal vedoucího prodejny a pak na ředitelství ‚nějakýho‘ nákupčího 
a takovýhle ,nějaký.‘ 
V: Takže postupoval takhle. 
R: Postupoval takhle, no. 
V: A maminka potom pracovala v jakém oboru? 
R: Učitelka. 
V: Na základní škole? 
R: No, na základní škole, ‚vona‘ zkraje začala na střední, ale protože byla perzekuovaná, tak ji 
sesadili na ten nejnižší stupeň, protože byla perzekuovaná kvůli církvi. Nechtěla vystoupit 
z církve, tak ji sesadili, kam to šlo.431 
V: Rozumím, v té době. A o jakou církev se jednalo? 
R: Evangelickou.432 
V: Takže oni z toho důvodu, že zjistili, že je v církvi, tak ji… 
R: No. 
V: Dobře. Vy jste už trošku mluvil o svých sourozencích. Máte tedy dva sourozence? 
R: No, měl. 
V: A Vy jste nejstarší, nejmladší? 
R: Nejstarší. 
V: A máte bratry, sestry. 
R: ‚Ségry‘. 
V: Dvě sestry. A co byste mi o nich mohl říct, jaké byly? 
R: Tak byly ‚hodný‘. 
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V: Jaké jste měli vztahy? 
R: ‚Dobrý‘ vztahy jsme měli. Ta první, vlastně ta jedna, ta se nám nevyvedla, takže si vzala 
život, jestli jí bylo třiadvacet nebo tak nějak.433 
V: Taková mladá, že? 
R: No. Kvůli chlapovi. 
V: Ono v tomhle věku je to takové zvlášť citlivé. 
R: No a ta druhá, ta žije dodnes. Ta je v K. a je učitelkou, vlastně taky je v důchodu, ale byla 
učitelkou. 
V: Jste s ní v kontaktu ještě? 
R: Jo. 
V: Dobře. A má nějakého partnera nebo manžela? 
R: Ona je vdovou už asi přes deset let bych řekl. 
V: A má děti? 
R: Jo, má, děti má. 
V: Kolik má dětí? 
R: Dvě. 
V: Kluka, holku? 
R: ‚Klucí‘. 
V: Dva kluky má teda, dobře. Tak co pro Vás bylo v období Vašeho dětství a dospívání 
významné? 
R: No, že jsem měl dosti volnosti, že jsem prakticky si svoje záliby mohl vybírat sám.434 
V: To rodiče respektovali, nechali to na Vás. 
R: No, to byla slušná společnost, to bylo v Ch.435, takže jsme jezdili na tábory a na ‚vejlety‘, 
to nemuseli mít nějaký obavy a tenkrát ani žádný takovýhle rostliny nerostly snad ani.436 
V: Rozumím, to jste měl příjemné. A na jaké chvíle z období Vašeho dětství vzpomínáte 
nejraději?  
R: No, nejlepší, nejlepší asi bylo, když jsme jezdívali s ostatními příbuznými společně na 
chalupu k nim a tam jsme celý prázdniny řádili a hlavně jsme se střídali ve hlídání, takže aby 
nám to na ty dva měsíce celý vyšlo. To bylo měsíc nebo jak dlouho, už si nepamatuju. 
V: Dobře. Teď budeme mluvit trošku o Vaší současné rodině. Nejdřív se zeptám, které místo 
považujete v současné době za svůj domov? 
R: F. 
V: V tom F. A bydlíte ve stejném domě, kde jste strávil dětství. 
R: (zavrtěl hlavou) 
V: Někde jinde jste se přestěhovali. Dobře. Máte životního partnera, partnerku tedy? 
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R: No, mám. 
V: Manželku tedy? 
R: Manželku. 
V: Jak jste se seznámili s manželkou? 
R: Na horách, na lyžích. 
V: …jste tam vyjeli na zájezd a tam jste se potkali? 
R: No, no, asi tak. 
V: A co Vás na Vaší manželce zaujalo na to první setkání, čím Vás zaujala? 
R: No tak ‚vono‘ to…já jsem ji znal víceméně z ulice, že jo, jsme byli. 
V: Aha, Vy jste se znali už předtím? 
R: Jenom ‚vod‘ vidění jsme se znali a tam pak jsme se sešli na tom zájezdu, že jsme se znali, 
no a já jsem dotíral, až jsem dotřel, no. 
V: Stál jste o ni už? 
R: No, no, no, líbila se mi. 
V: A když jste se znali od vidění, tak ona byla taky z U.? 
R: No.  
V: Dobře. Jaké bylo nebo jaké je ještě stále Vaše manželství? 
R: No, normální. 
V: Co to znamená normální? 
R: No, nehádáme se, vycházíme si vstříc, jak to jen jde. ‚Vona‘ ‚vo‘ mě pečuje, dojíždí sem 
za mnou.437 
V: Navštěvuje Vás? 
R: No, tak ob den většinou. Dneska zrovna nepřijede, já jsem myslel, že přijede, ale přijede až 
‚zejtra‘. No, tak musím s tím nějak tady přežít, no snad to tady dokopeme se ‚sestřičkama‘.438 
V: Máte tady ještě něco od návštěvy? 
R: No ještě by měly ‚bejt‘, támdle jsou nějaký housky, v lednici by měl ‚bejt‘ ‚nějakej‘ 
cottage, tak nějak to přežiju. 
V: To zvládnete, určitě. Dobře, takže za Vámi takhle jezdí. A když jste říkal, že máte takové 
bezproblémové manželství, dalo by se říct, tak co Vám pomáhá při řešení nějakých konfliktů, 
když nastanou. 
R: Jak myslíte, co mě… 
V: Co Vám pomáhá, když třeba máte na nějakou věc jiný názor, nebo se na něčem 
neshodnete… 
R: Tak já musím poslechnout.439 
V: Aha, takže ona je ta vůdčí osoba? 
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R: Ano, ‚vona‘ tvrdí, že já si nic nepamatuju, ‚řikala‘…já teda připouštím, že si, že jsem skoro 
všechno, nebo ‚né‘ všechno, ale hodně že jsem toho zapomněl, ale myslím si, že zas tolik toho 
nebylo.440 
V: A vyhovoval Vám tento způsob, nebo byste to chtěl řešit jinak? 
R: No, chtěl bych, aby mě poslouchala na slovo.441 
V: Mluvili jste o tom někdy spolu. 
R: No, tak neustále. 
V: Takže vyjednáváte. 
R: No. Ale vždycky vyhraje ‚vona‘. Že si nic nepamatuju. 
V: A bylo to tak i v minulosti? 
R: No, to Vám říct nemůžu, protože já jsem dřel v práci ‚vod‘ rána do večera, takže jsem ani 
neměl čas nějakou tu zpětnou vazbu hledat. 
V: Rozumím, takže jste se moc nevídali. 
R: No, ‚vono ‚když jste v ‚nějaký‘ vedoucí funkci, tak musíte ‚bejt‘, nebo já jsem si myslel, že 
jsem to znal z filmů, že jsem si myslel, jak všichni manažeři ‚pracujou‘ ‚vod‘ tmy do tmy, tak 
jsem to zkoušel taky a předpokládám, moje domněnka, že ta, že jsem si tu nemoc vlastně 
uhnal tady z toho, z přepracování, protože to je jeden z hlavních faktorů onemocnění.442 
V: Ono těch vlivů samozřejmě může být víc… 
R: No, je jich pět asi, ale jeden mezi ty hlavní je ‚tendlecten‘. 
V: Odpočinek je důležitý, to je pravda. 
R: No, no, no. 
V: Takže Vy jste byl takhle hodně vytížený. 
R: No, no, no, takže jsem ani neměl čas ji nějak kontrolovat, přišel jsem z práce domů, dal 
jsem si pár piv a šel jsem spát. A ráno…a ‚vona‘ samozřejmě ‚čumí‘ na poslední seriál, že jo. 
Ráno já vstávám, ‚vona‘ ještě spí, takže my jsme se viděli takhle jenom trošku.443 
V: A Vaše manželka chodila do práce, nebo chodí? 
R: Chodila, chodila 
V: A měla asi jinak tu pracovní dobu, že? 
R: ‚Vona‘ v poslední době, ‚vona‘ šla do ‚předčasnýho‘ důchodu, protože jsme měli ještě 
nemocný matky, tak že o ně pečovala. 
V: Jasně. 
R: Takže jsem jí umožnil jít do ‚předčasnýho‘ důchodu. 
V: A Vy jste pracoval. 
R: No, já jsem dřel. 
V: To bylo asi náročné období, že. A v jakém oboru pracovala Vaše manželka? 
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R: Obor, co, ‚vona‘ dělala, naposled dělala ‚ouřednici‘ ve ,vojenský‘ pojišťovně. 
V: Ano, takže úřednice. Máte děti? 
R: Jo. 
V: Kolik máte dětí? 
R: Dvě. 
V: Syna, dceru? 
R: Kluci. 
V: Dva syny máte. A jak jsou staří, stačí přibližně. 
R: Čtyřicet a třicet sedm. 
V: Ano, takže v tomhle věku. A co byste mi o nich mohl říct, jak je vnímáte jako své děti, jací 
jsou? 
R: No, jako děti no. 
V: Máte dobré vztahy? 
R: Máme ,dobrý‘ vztahy, to jo, máme.444 
V: Jací jsou povahově? 
R: Povahově jsou naprosto rozdílní, no. Ten jeden je ‚takovej‘, tak mi připadá jako ‚pašan‘, 
‚puberťák‘, protože si vymýšlí ve čtyřiceti takový blbosti, no a ten ‚druhej‘, ten je ‚takovej‘ 
zase ‚rozumnej‘ no.445 
V: No tak každý jsme nějaký. A oni mají nějakou partnerku nebo manželku? 
R: No, ten jeden je ‚rozvedenej‘. 
V: Který, ten mladší nebo ten starší? 
R: Ten starší. Má jednoho kluka, no tak nějak si to spolu ‚užívaj‘. No a ten ‚druhej‘, ten je 
‚ženatej‘ a má dvě holčičky. 
V: Takže máte tři vnoučata? 
R: No. 
V: A v jakém oboru Vaši synové pracují? 
R: Ten starší, ten dělá ve strojírenství ‚nějakýho‘ vedoucího kontroly jakosti a ten mladší 
chudáček dojíždí do P.  
V: Tak to je docela dálka z toho U. 
R: No. 
V: A na jaké pozici pracuje? 
R: ‚Kterej‘, ten mladší? 
V: Ten mladší. 
R: ‚Nějakýho‘ manažera čehosi, no. ‚Riskmanažer‘ to bylo naposledy, myslím, já se s ‚nima‘ 
o práci moc nebavím… 
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V: Tak to chápu. 
R: No, sami toho mají plný kecky. 
V: To věřím. Dobře, trošku jsme mluvili o Vašich vnoučatech, co byste mi o nich mohl říct, 
o vnoučatech? 
R: Jo, to je složitý, ten z L. ten kluk, ‚takovej‘ ‚zádumčive‘j, ‚von‘ si vydrží hrát, ‚hroznej‘ 
hračička, nejradši, když k němu přijdou kamarádi, nebo‘ takhlenc‘ a ‚zapojej‘ několik 
notebooků dohromady a ‚hrajou‘. 
V: Takže je takhle na počítače zaměřený. 
R: Na počítače. 
V: Ano a kolik je mu let? 
R: Je mu třináct. Ale jinak, jinak není tady u toho, držíme ho zkrátka, jinak je ‚dobrej‘ 
horolezec, na kole ‚jezděj‘, na lyžích. 
V: Takže mají takhle hodně zájmů. 
R: Táta ho takhle vede ke sportu, no. 
V: Aha, to je pěkné. Takže chodí na základní školu, že? 
R: No, na základní školu. 
V: A ty vnučky? 
R: No tak ty jsou zase ,vedený‘ ke kroužkům jako holčičky, ta jedna chodí na balet, 
na tanečky…a na karate chodí taky. 
V: Teda. 
R: No. A ta druhá, ta má jezdectví, pak má…já Vám to říkat nebudu, já si to nepamatuju, je 
vedená, a ,jazykový‘ kroužky má samozřejmě. 
V: No, tak to mají širokou paletu zájmů. 
R: No, ‚každej‘ den. 
V: Každý den něco. 
R: ‚Každej‘ den něco, no. Když jsem byl ‚zdravej‘, tak jsem hlídal a vozil různě, vozil třeba tu 
na farmu tam na L., tam je jezdecká farma, tak jsem ji vozil, no a teďko si ‚musej‘ vystačit 
sami bez dědečka.446 
V: No, tak oni to nějak zvládnou. 
R: No, budou muset. 
V: A kolik jim je těm vnučkám? 
R: No pět let a…‘tý‘ druhý je asi sedm, chodí do ,druhý‘ třídy a tamta chodí do školky.447 
V: To by odpovídalo. Dobře, čím Vám Vaše děti a Vaše vnoučata přinášejí radost? 
R: Když mi přijdou dát pusu.448 
V: Tak to je pěkné. Když přijdou za Vámi. 

                                                 
446 Ot. č. 4, 6 v 1. části, 1, 4 ve 2. části 
447 Ot. č. 10 v 1. části 
448 Ot. č. 4 v 1. části 



Bc. Monika Pavelková 

94 
 

R: No a i to, že támhle mi třeba udělala… nakreslí mi obrázek. 
V: To je od nich? To je pěkné. 
R: To je od ní no. 
V: A tamhle na té fotce, to jsou Vaši příbuzní? 
R: Tamhle na té fotce, to je když mně bylo, když jsem měl nějaký narozeniny a muselo to 
‚bejt‘ tak před těma patnácti lety podle těch osob, no. 
V: To je pěkné. 
R: No a támhle je ten náš doktor všech práv, ‚von‘ má ještě ten PhD., jo. 
V: Teda. 
R: No, támhle má ‚fotečku‘. 
V: A to je syn? 
R: To je syn, ten mladší, to je doktor. Ale taky to stojí vypětí. 
V: No, to určitě, to věřím. 
R: To dojíždění. 
V: No, zvlášť ty práva. 
R: Ne, ‚von‘ dělal ekonomii. 
V: Aha, ekonomii. 
R: Ale ne v T., tady v P. 
V: Rozumím, tak to je kvalitní škola určitě. 
R: No. 
V: No, vidíte, tak to jsou šikovní. 
R: Jsou šikovní, dělají mi radost, no. Akorát já jim nedělám radost, no.449 
V: Ale já myslím, že jim děláte radost tím, že jste. 
R: Určitě. 
V: Tak jo. My jsme pořád chodili trochu kolem toho, tak se teď zaměříme na Vaše 
zaměstnání. Napřed se zeptám, jaké školy jste vystudoval? 
R: VŠCHT. 
V: V P.? 
R: Ano. 
V: A co Vás vedlo k výběru té školy? 
R: Tak v podstatě ty důvody byly rozličné, že mně ve škole řekli, že ať nepočítám, že se svým 
kádrovým profilem bych se dostal na nějakou zvláštní školu, ale že když půjdu na chemii, že 
mi zaručí, že se dostanu. Ono tenkrát to frčelo, dneska to bude frčet zase, že technický školy 
budou preferovaný. Takže z toho důvodu jsem se tam dostal. Jinak jsem chtěl jít 
na stavitelství, ale tam mě nechtěli, tam říkali, že nedostanu doporučení.450 
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V: A tam byl problém v tom kádrovém doporučení v jakém směru, nebo z jakého důvodu 
Vám nechtěli umožnit stavitelství? 
R: No, že ta naše rodina byla věřící.451 
V: Tak proto Vám řekli, že musíte jít tam a ne jinam. 
R: No, no, no. Anebo možná měli nějaký kvóty. 
V: To je taky možné, ono to v tu dobu, tak probíhalo. 
R: SVVŠ, jestli víte, co to je. 
V: No, trošku. 
R: To je střední všeobecná vzdělávací. 
V: To byly tehdejší gymnázia, že? 
R: No. 
V: No, tak na to potom akorát navazuje ta vysoká. Dobře. V jakém oboru jste potom nalezl 
uplatnění po studiu? 
R: Já jsem ve farmacii. 
V: …jste se takhle zaměřil. 
R: V U. jsem nastoupil do firmy Chemofarma. 
V: Tam jste pracoval celý život? 
R: Celý život. Měl jsem sice menší přestávku po ‚tý‘ ‚sametový‘ revoluci, že jako taky 
z politických důvodů, že jsem byl ve straně, že jo, vždycky z nějakých důvodů se to našlo. 
V: Jo takhle, to bylo problematické v té době, to je pravda. 
R: A pak jsem se tam vrátil a dělal jsem tam ředitele výroby. 
V: Tak to je dobrá pozice. 
R: No, proto jsem se tak štval jako blbec, aby mě někdo ‚nevošidil‘.452 
V: A jaký význam pro Vás mělo Vaše zaměstnání? 
R: No, mě to bavilo.453 
V: Bavilo Vás to. I za cenu toho vypětí? Vyhovovalo Vám to takto? 
R: Já jsem si to neuvědomoval. 
V: Jo takhle, takže až po delší době. 
R: No, kdybych si to uvědomoval, tak určitě zvolním. 
V: Rozumím. Někdy to tak je, že člověk si to uvědomí až posléze. A v čem pro Vás byla 
práce důležitá, co Vám přinášela? 
R: Peníze. 
V: Tak finančně to nebylo asi špatně na takové pozici. O tom jsme už mluvili, v jakém oboru 
pracovala Vaše manželka, že byla paní učitelka. A byl jste spokojený se svojí finanční 
situací? 
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R: Jo, jo.  
V: Bylo to bez problémů? 
R: Jo, bez problémů.454 
V: Čemu jste se věnoval ve svém volném čase? 
R: Turistice, lyžování.455 
V: To je pěkné. S manželkou nebo s kamarády? 
R: Spíše s ‚kamarádama‘, ‚vona‘ manželka na tom nebyla fyzicky tak nejlíp. 
V: Jo, takhle a Vy jste měl vztah k tomu sportu. 
R: No, ‚vona‘ taky sportovala, ale ne tak jako já nebo moji kamarádi, že jo. 
V: …jste byli zdatnější. 
R: Jo, ty skočili do běžek a už byli pryč. 
V: Rozumím. A čemu se věnujete teď v současné době ve svém volném čase? 
R: Teďka se nevěnuju ničemu.456 
V: Třeba četbě novin, nebo něco takového? 
R: No, ale ,zajímavý,‘ že se mi teďko ta četba vrátila, já jsem posledních půl roku nevzal nic 
do ruky, já jsem jenom ležel, jsem přišel z ‚nějaký‘ terapie a ‚leh‘ jsem si a konec.457 
V: Tak ona je ta léčba taky vyčerpávající, takže je to pochopitelné. 
R: No. 
V: Takže teďka se Vám to vrací, už začínáte číst. 
R: No, koukám, že začínám číst. 
V: Tak ono je pořád o čem, že jo, nějaké novinky. 
R: No, já začínám ‚novinama‘, protože dlouho nevydržím. 
V: To je lepší, tam jsou ty články kratší. 
R: No, je to kratší a je to takový pestřejší. 
V: Dobře. Co Vám v životě přináší radost? 
R: To jsem Vám říkal, děti, rodina.458 
V: Ano. Chcete pokračovat, nebo to necháme na příště? 
R: Radši už bych to přerušil. 
V: Já si taky myslím, že jsme tak zakončili tuto část a už je to dlouhé, tak se budu těšit na 
příště. 
R: No. 
 

                                                 
454 Ot. č. 10 v 1. části 
455 Ot. č. 6 v 1. části 
456 Ot. č. 4 ve 2. části 
457 Ot. č. č v 1. a 2. části 
458 Ot. č. 4, 6 v 1. části 
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Rozhovor ze dne 20. 9. 2012 – 2. část  
V: Tak já jsem poslouchala to, co jsme spolu natočili minule, takže vím, že jsme mluvili 
o Vašich dětech, o rodině, o práci, o Vašem dětství trochu, takže teď na to můžeme navázat 
dalšími otázkami, které budou tak trochu na zamyšlení, uvidíte, jak nám to půjde. Tak které 
události považujete za důležité mezníky ve Vašem životě? Takové události, které Vás hodně 
uvolnily v životě, které považujete za důležité, zlomové. 
R: To já nevím, co by to mohlo ‚bejt‘, to jako nedokážu definovat.459 
V: Nenapadá Vás nic, co by bylo takového výrazného, co by Vás ovlivnilo v životě?  
R: (přemýšlí) 
V: Jestli žádnou událost nepovažujete za zlomovou, tak… 
R: Napište, že ne. 
V: Dobře, tak to necháme, že žádnou událost nemáte takovou. Co je pro Vás hodnotou? 
R: Čest. Čest a morální, morální bych řekl, jak se to řekne, morální vlastnosti.460 
V: Ano, rozumím. Tak to s Vámi souhlasím, to je důležité. Čemu jste ve svém životě věnoval 
nejvíc energie? 
R: No, nejvíc energie jsem se věnoval zaměstnání ‚svýmu‘, práci, no.461 
V: Hm. Čím byl Váš život naplněný? Dalo by se říct, že taky tou prací? 
R: No, já jsem hodně, hodně se věnoval jako organizování turistických akcí, ‚dálkovejch‘ 
pochodů a ‚takovejch‘ těch věcí, chodil jsme po schůzích ‚turistickejch‘, takže jsem se málo 
věnoval rodině a to mě ‚dodneska‘ mrzí. Že zatímco ostatní si užívali, někde pochodovali, 
běhali, tak já jsem stál někde na kontrole na dálkovým pochodu.462 
V: Aha, tím, že jste to organizoval… 
R: No, takže jsem se ‚nemoh‘ toho účastnit a jenom jsem dělal toho ‚hodnýho‘ pána.463 
V: Rozumím. A jak jste to vnímal v té době, to organizování? 
R: No, to jsem vnímal jako, řekl bych svoje poslání, dělat něco pro lidi.464 
V: Takže to pro Vás mělo význam. 
R: No, no, no. 
V: Tak ono to určitě nějaký význam mělo. 
R: No jo, ale zase to chybělo mně a chybělo to ‚mejm‘ blízkým, že jsem s ‚nima‘, že místo 
toho, abych se jim věnoval a na ty ‚vejlety‘ chodil, tak jsem seděl po schůzích a byl jsem 
předsedou všech ‚možnejch‘ těch orgánů…465 
V: …jste měl takhle moc funkcí? 
R: ‚Každej‘ ‚tejden‘ schůzi z něčeho, že jo, to bylo ‚eště‘ za dob ČSTV, no. 

                                                 
459 Ot. č. 10 v 1. části, 7 ve 2. části  
460 Ot. č. 6, 8 v 1. části, 3 ve 2. části 
461 Ot. č. 5, 7 v 1. části 
462 Ot. č. 6 v 1. části 
463 Ot. č. 4, 6 v 1. části 
464 Ot. č. 6, 8, 9 v 1. části, 3 ve 2. části 
465 Ot. č. 4, 6 v 1. části 
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V: Takže jste byl hodně vytížený. 
R: No, že jsem měl výborovou schůzi v oddíle, na okrese a pak tady ty různý štáby 
a ‚takovýdle‘ blbosti. 
V: Teda, tak to jste toho měl hodně opravdu. Ale tak je pěkné, že ty vztahy v rodině fungují 
v pořádku. 
R: No, to je v pořádku. 
V: Ačkoli jste na sebe v rodině třeba neměli tolik času, tak teďka si to můžete vynahrazovat. 
R: Teďka se to snažím dohánět.466 
V: Tak jo. Co považujete za svůj životní úspěch, nebo úspěchy? 
R: Hm, že jsem to ‚dotáh‘ tam, kam jsem to ‚dotáh.‘467 
V: Myslíte v té pracovní pozici? 
R: V té pracovní i v té, v té nepracovní pozici, že…se mně podaří, nebo že se mi daří nějakým 
způsobem kloubit nebo držet ty rodinné vztahy pohromadě.468 
V: Ano, tak to je záslužné velmi, určitě. A jaké úsilí jste tomu věnovat, abyste toho dosáhl? 
Teď myslím v té pracovní i nepracovní pozici. 
R: Dosti ,veliký.‘469 
V: To věřím, určitě to bylo náročné. 
R: No. 
V: Dobře. Za co jste druhými lidmi nejvíc oceňován, čeho se na Vás cení druzí? 
R: No, já si myslím, že ,takový‘ ‚tý‘ poctivosti v práci a ve všem.470 
V: Že jste měl takový přístup k životu. 
R: No, já se s dovolením napiju, jo. 
V: Určitě. 
R: Tak. (napil se) 
V: A čeho si na sobě ceníte nejvíc Vy sám? Sám na sobě. 
R: Sám na sobě, že jsem se dožil toho, čeho jsem se dožil, ale mohlo by to ‚bejt‘ ještě lepší 
bohužel.471 
V: To je v životě náročné, ale je výborné, že máte dost těch pěkných prožitků, kterých jste se 
dožil. 
R: Jo, to mám, no. Nemůže tady bejt člověk do sta, některý ‚musej‘ umřít dřív.472 
V: Tohle si zrovna člověk nevybírá, ale může si vybrat, jak stráví ten čas, který má 
k dispozici, třeba právě s tou rodinou. 
R: To jo no, jenomže se málo vidíme, že jo, ‚každej‘ je jinde, takže si moc vybírat nemůžu.473 
                                                 
466 Ot. č. 7 v 1. části, 6 ve 2. části 
467 Ot. č. 7 v 1. části 
468 Ot. č. 4, 6 v 1. části 
469 Ot. č. 7 v 1. části 
470 Ot. č. 4, 8 v 1. části, 3 ve 2. části 
471 Ot. č. 4, 6 v 1. části, 1, 4 ve 2. části 
472 Ot. č. 4 v 1. části, 1, 4 ve 2. části 
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V: Nejsou tady z okolí? 
R: Ale jo, jsou, manželka, jsme z U., ale když tam ‚furt‘ chodí hlídat, tak jí moc času 
‚nezbejvá‘. No, ‚zbejvá‘, ‚nezbejvá‘, stejně bych jí nebyl k ničemu, tady jenom ležím a ležím, 
no.474 
V: Já myslím, že to je úžasná příležitost pro nějaký rozhovor, si popovídat a tak, že to je fajn 
ten čas strávený spolu. 
R: No. 
V: Tak ona zase přijede, zase je perfektní, že tady může u Vás být i přes noc, že ten celý den 
si můžete takhle spolu prožít. 
R: To je fakt, že tady ‚celej‘ den zase funguje. To je ,daný‘ tím hospicem, že to zase povolí.475 
V: Že to je umožněné, že? 
R: No, no. 
V: Za co se cítíte ve svém životě zodpovědný? 
R: No, to si nemyslím, že bych ‚eště‘ měl brát zodpovědnost za někoho.476 
V: V tuto chvíli. A v minulosti? 
R: No, to byla ta rodina.477 
V: Takže ty děti. 
R: Ty děti, no, teď už jsou dospělí, nevím, jestli jsem někde neudělal chybu a ‚moh‘ jsem je 
vychovat líp…478 
V: Tak já myslím, že žádný rodič neexistuje ideální nebo dokonalý, ale to k tomu zdravému 
vývoji patří. Dobře, takže teď už nic. A co byste ve svém životě udělal jinak? 
R: Já bych toho udělal jinak. Já bych se nehrnul do všeho, více bych odpočíval, více bych se 
věnoval ‚tý‘ rodině a chodil s ‚nima‘ na ‚vejlety‘ a tak dále, na lyže, to jsme všechno nestihli, 
když jsme chtěli. Když jsme měli čas, tak jsme neměli peníze a teďko, když máme peníze, tak 
je ‚nedokážem‘ utratit. 479 
V: Vidíte, to je zajímavá myšlenka, takový paradox životní. Tak já si myslím, že teď je 
nejdůležitější ten čas společný. Protože ty peníze jsou dobrým prostředkem a jsou potřeba, ale 
ten čas, ten je k nezaplacení. 
R: Hm. 
V: Jak významné jsou pro Vás mezilidské vztahy? 
R: Já bych řekl, že hodně.480 
V: Já to na Vás i vnímám, že jsou opravdu pro Vás důležité. Tak bez kterých osob byste si 
svůj život nedovedl představit? 

                                                                                                                                                         
473 Ot. č. 4, 6 v 1. části, 1, 4 ve 2. části 
474 Ot. č. 4 ve 2. části 
475 Ot. č. 7 ve 2. části 
476 Ot. č. 4 v 1. části 
477 Ot. č. 4, 6 v 1. části 
478 Ot. č. 4 v 1. části 
479 Ot. č. 4, 6 v 1. části, 1, 4 ve 2. části 
480 Ot. č. 6 v 1. části 
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R: No ‚současnej‘ nebo ‚minulej‘? 
V: Tak můžete to pojmout i v minulosti i v současnosti. 
R: No, v současnosti ta manželka…481 
V: Ta Vás hodně podporuje. 
R: No, ano. A v minulosti, to nechme. Nemusíme na všechny otázky odpovídat.482 
V: Ano, já si taky myslím. A čím je pro Vás manželka významná? 
R: No, že mi pomáhá udržovat při životě.483 
V: To je moc pěkné, jak Vás tady podporuje. Jaký zaujímáte ke svému životu postoj? 
R: No, optimistický.484 
V: To je důležité. Já jsem někde slyšela, že smích je nejlepší lék. 
R: No, to je. 
V: Dobře. Na jaké otázky hledáte ve svém životě odpovědi? Jestli máte nějaké takové 
nezodpovězené otázky… 
R: Mám, no.  
V: Jaké třeba? 
R: No, proč ten jeden můj kluk je ‚takovej‘ ‚bláznivej‘. No, nechce mě poslouchat ve čtyřicíti 
letech, dělá si, co chce.485 
V: Má teď takové životní období proměnlivé? 
R: No asi. Ale co se dá dělat, je to jeho život, já to za něho nezměním. 
V: Tak to určitě. Ale když k Vám přijde na radu, tak mu můžete… 
R: Ale jo, to já mu radím, ale ‚von‘ si nerad nechá radit.486 
V: No, někdy si na to ten člověk musí přijít sám. I když chápu, že to je náročné pro rodiče 
přijmout, že to dítě si na to musí přijít samo. Tak nalezl jste smysl života? 
R: To je těžká otázka, na kterou nedokážu odpovědět.487 
V: Dobře, tak to můžeme nechat, že o tom uvažujete a nedokážete odpovědět přímo. 
R: No. 
V: Dobře. Máte nějakou životní filozofii, která dává vašemu životu smysl? 
R: No, víru v Boha.488 
V: To je taková vaše životní filozofie. A sdílíte svoji víru s někým dalším? 
R: Málo. 
V: Moc ne? 
                                                 
481 Ot. č. 6 v 1. části 
482 Ot. č. 5 ve 2. části 
483 Ot. č. 6 ve 2. části 
484 Ot. č. 4 v 1. části, 1 ve 2. části 
485 Ot. č. 6 v 1. části 
486 Ot. č. 5 ve 2. části 
487 Ot. č. 5 v 1. části 
488 Ot. č. 1, 2, 3, 5 v 1. části 
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R: Moc ne.489 
V: A v rodině? 
R: Taky moc ne, já jsem ‚jedinej‘ intenzivně věřící.490 
V: Takže ostatní jsou spíš okrajově? 
R: No, nebo vůbec, nemůžu je k tomu přimět. 
V: Hm. A navštěvujete nějaké společenství lidí stejně věřících? 
R: No, občas, občas zajdu do kostela, ale…moc mě to tam neláká, protože tam jsou samí 
,starý‘ lidi…491 
V: Třeba se tak dobře neznáte taky, že? 
R: No, neznáme. 
V: Hm. Takže když se zeptám, jak je pro Vás to společenství významné? 
R: No, není moc významné. 
V: Ano, tak už to nepřímo vyplynulo z toho, co jste říkal. A můžu se zeptat, jedná se o nějaké 
konkrétní náboženství? 
R: Tam evangelické.492 
V: A jaké máte životní cíle? 
R: No, už to tady jenom ‚dobrnkat‘.493 
V: A v minulosti jaké jste měl životní cíle? 
R: No, že budu, že budu někým významným, řekl bych manažerem nebo pracovníkem, že se 
uplatním, že prosadím některý ty…rozumíte?494 
V: Jako rozhodnutí, myšlenky? 
R: No, nějaké nové postupy a tak dále, no. 
V: Rozumím. Jaké úsilí jste vynakládat dosažení těch cílů? 
R: Vynakládal jsem úsilí ,veliký,‘ myslím, že až moc veliký a že jsem se vlastně strhal.495 
V: Myslíte, že by to úsilí stačilo menší? 
R: Určitě, určitě, anebo nemuselo ‚bejt‘ ‚žádný‘ a ‚moh‘ jsem v klidu odpočívat, což by bylo 
úplně nejrozumnější. Měl jsem moc ctižádostivosti, dalo by se říci.496 
V: Tak ctižádostivost není špatná. 
R: No jo no, všeho moc škodí. 
V: To je pravda. A máte nějaký konečný cíl svého života, nějaké životní směřování? 

                                                 
489 Ot. č. 1 v 1. části, 6 ve 2. části (nedostatečná duchovní podpora) 
490 Ot. č. 2, 3 v 1. části 
491 Ot. č. 1, 2, 5 ve 2. části 
492 Ot. č. 3 v 1. části 
493 Ot. č. 4, 7 v 1. části, 1, 4 ve 2. části 
494 Ot. č. 7 v 1. části 
495 Ot. č. 4, 7 v 1. části, 1, 4 ve 2. části 
496 Ot. č. 4, 6 v 1. části 
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R: Už teďko ne, teďko už jenom dobře se tady najíst, vydržet to tady. Je to tady ,dobrý,‘ 
protože mě dobře ‚léčej‘, že nemám ,žádný‘ bolesti.497 
V: Tak to je dobře. Cítíte se tady dobře v tom prostředí? 
R: Jo, jo. Dokonce to tady i několik dní žiju bez manželky, jo ‚vona‘ ‚vodjela‘ hlídat, takže já 
jsem tady sám, naštěstí mi tady děti nenechala, a že se o sebe dokážu postarat ‚eště.‘498 
V: Tak to je perfektní, že tady nemusíte být úplně sám, že jsou tady sestřičky, kdyby třeba byl 
člověk doma… 
R: To by nešlo, já bych nemohl ‚bejt‘ doma, protože se nemůžu hýbat.499 
V: Rozumím. Já jsem myslela i ten princip, že když odjela manželka hlídat, tak vlastně byste 
byl doma úplně sám. 
R: No, no, no. No to jsem, když je čtyři dní pryč. 
V: Rozumím. Čím se ve svém životě řídíte? Co ovlivňuje Vaše rozhodování? 
R: Já se řídím Desaterem Božích přikázání.500 
V: Rozumím, podle toho. 
R: Takže se snažím, no nedaří se to vždycky. 
V: To je lidské, ano. Čeho se nejvíc obáváte? Jestli je něco takového… 
R: ‚Vobávám‘ se, že to těm ‚mejm‘ dětem se nevydaří tak, jak by chtěly.501 
V: Tak doufejme, že to bude všechno v pořádku. A co Vám pomáhá v překonávání těch obav 
o svoje děti, co Vás uklidňuje? 
R: No…že jsou ,šikovný,‘ no, že ‚každej‘ je ‚jinej‘, ale jsou šikovný, že se dokážou o sebe 
postarat.502 
V: …že vidíte, že to zvládají. 
R: No, no, že to zvládají, že nemám problémy, že nemají problémy s nějakým fetováním nebo 
tadydle, víte co, tak to je velice důležitý, že se ‚chovaj‘ taky mravně.503 
V: Tak to je moc dobře, to bude taky i odraz výchovy. Uvažoval jste někdy v minulosti 
o smrti? Někdy dřív. 
R: Ani ne, ‚eště‘ jsem tak daleko nedospěl.504 
V: Tak člověk myslí na spoustu jiných věcí, že? 
R: No. 
V: A co si o smrti myslíte v současné době, jak na ni nahlížíte? 
R: Nic, no, přijde, přijde.505 
V: Berete to tak, že přijde, přijde. 
                                                 
497 Ot. č. 4, 7 ve 2. části 
498 Ot. č. 6 v 1. části, 6 ve 2. části 
499 Ot. č. 4 ve 2. části 
500 Ot. č. 3, 4? 6 v 1. části 
501 Ot. č. 5 ve 2. části 
502502 Ot. Č. 6 ve 2. části 
503 Ot. č. 6 v 1. části 
504 Ot. č. 1, 2 ve 2. části 
505 Ot. č. 1 ve 2. části 
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R: Neubráním se.506 
V: Takhle otevřeně to přijímáte. 
R: No. 
V: Věříte v posmrtný život? 
R: Ne.507 
V: A nacházíte ve svém životě něco univerzálního, něco, co Vás přesahuje? Co je nad Vámi? 
R: Ta víra v Boha.508 
V: Rozumím. A na toto jste mi už trochu odpověděl, ale já se zeptám. Považujete se za osobu 
nábožensky založenou? 
R: Ano. I když jenom lehce, nejsem ‚nějakej‘ ‚takovej‘ fanatik, ale…509 
V: Navštěvoval jste pravidelně bohoslužby? 
R: Zamlada jsem pravidelně a teďko tak… 
V: Pak už míň? 
R: Pak už míň, protože ‚vono‘ se to tlouklo s ‚mejma‘ ‚zálibama‘, že byla ta turistika, bylo 
lyžování a to všechno se konalo v neděli, takže vlastně nebyla šance…510 
V: Zrovna v té době, že. 
R: V té době nebylo možný se toho účastnit, no. 
V: A Vaše paní s Vámi sdílí tu víru? Vy jste říkal, že jenom tak okrajově, že? 
R: No, ano, do kostelíčka zajde se mnou, to ano.511 
V: Aha, takže takhle, to je pěkné. A Vy jste byl v tom vychovaný od dětství? 
R: No, táta byl silně věřící a matka taky. 
V: Takže Vás k tomu vedli odmalička? 
R: ‚Vodmalička‘ no.512 
V: Tak mám pro Vás poslední otázku. Kdybyste mohl mít jedno přání, co byste si přál v tuto 
chvíli? 
R: Abych se uzdravil. No, uzdravil, to asi nepůjde, ale aby to bylo‘ lepčí‘.513 
V: Určitě, to bych Vám taky moc přála. Tak na Vás budu myslet, abyste se cítil lépe. 
R: Dobře, děkuju. 
V: Tak já Vám taky moc děkuju za ochotu. 
 

                                                 
506 Ot. č. 1, 2, 5 ve 2. části 
507 Ot. č. 8 v 1. části, 3 ve 2. části 
508 Ot. č. 3, 9 v 1. části 
509 Ot. č. 3 v 1. části 
510 Ot. č. 2, 3, 6, 7 v 1. části 
511 Ot. č. 1, 6 v 1. části 
512 Ot. č. 3, 10 v 1. části 
513 Ot. č. 1, 4, 6, 7 v 1. části, 1, 4 ve 2. části 
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7. ROZHOVOR 
Pan Stanislav.514 Věk: 66 let, Bydliště: město, počet ob. 1,2 mil. Rozhovor byl proveden po 
předchozí domluvě s panem Stanislavem, psycholožkou a zdravotnickým personálem Hospice 
svatého Štěpána v Litoměřicích dne 3. 10. 2012 Onemocnění: rakovina prostaty. Celková 
délka rozhovoru: 47 min.  
Pan Stanislav byl seznámen s úvodní instrukcí a byl požádán o rozhovor, s jehož 
uskutečněním i zvukovým záznamem souhlasil.  
Pan Stanislav je ve výzkumu označována jako R = respondent 
V = výzkumník 
 
Rozhovor ze dne 3. 10. 2012 
V: Tak já bych se Vás chtěla zeptat napřed, jak se dneska cítíte? 
R: Dneska se cítím poměrně dobře.515 
V: A z jakého důvodu, co Vám k tomu pomáhá? 
R: Z důvodu, já nevím, jsem v klidu, ‚uklidněnej‘, protože ‚cejtim postup ,tý‘ léčby, jako že 
se to zlepšuje, no a tím pádem se mi zlepšuje i nálada a všechno.516 
V: A i fyzicky se cítíte líp? 
R: …se cítím líp.517 
V: To jsem ráda. A jak jste se dneska vyspal? 
R: Dobře.  
V: Dobře se Vám tady spí, i když jste tady krátce? 
R: No. 
V: A jak jste se najedl? 
R: Taky dobře. 
V: Co jste měl k jídlu, Vy jste měl snídani, že? 
R: Snídani, no. Měl jsem chleba, housku, jogurt, ten jsem ještě nesnědl, ten si nechám 
k svačině, a kakao, ,dobrý.‘518 
V: A k obědu ještě nevíte? 
R: Nevím.  
V: Chutná Vám tady jídlo? 
R: Jo, zatím jo. 
V: Tak to jsem ráda. Co Vás dneska potěšilo? 
R: Co mě dneska potěšilo? Zatím nic, ale potěší mě, že mi sem přijede moje přítelkyně 
na návštěvu, takže asi bude legrace, možná že zůstane tady se mnou přes noc.519 
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V: Ano, určitě to není problém, tady je ta přistýlka. 
R: Já ‘vim‘, takže asi to bude ,takový‘ to ,důležitý.‘520 
V: Tak to Vám přeju. A jaký je pro Vás život v hospici? I když jste tady krátce, tak zatím 
dosavadní zkušenost? 
R: Já teda nikdy jsem neměl přehled, akorát co slyším z televize nebo něco, ale já jsme si to 
tak vůbec nepředstavoval, představoval jsem si to úplně jinak, tak že tady jsou umírající lidi 
a že už se ‚todleto‘ ne to, ale byl jsem z toho moc ‚překvapenej‘, protože tadydle jak je to, tak 
je to docela…pro mě je to tady ideální, to je všechno.521 
V: Takže hodně se lišily ty Vaše očekávání původně? 
R: Hodně. 
V: Takže překvapení… 
R: Jo, já jsem měl úplně jinou představu. 
V: Hm. Jakou jste měl představu. 
R: To, jak už jsem říkal, že tady jsou lidi už na pokraji života, že už ‚nemaj‘ žádnou snahu se 
nějak rozvíjet nebo…522 
V: Že už mají takový přístup. 
R: No.  
V: A věděl jste třeba, že jsou tady samostatné pokoje? 
R: No, to jsem se dozvěděl, až když mi to nabídli v hospici, že tady může ‚bejt‘ ‚samostatnej‘, 
nebo že tady jsou dvoupokoje, no a tak jsme se nějak jako, moje dcera to domluvila takhle, 
tak je to takhle, no.523 
V: Takže takhle jste se to dozvěděl, dobře. Jak dlouho jste v hospici? To už jste říkal… 
R: ‚Tejden‘. 
V: Ano, týden. Můžu se zeptat na Váš věk? 
R: Šedesát šest. 
V: To je pěkný věk. A jak jste se o Hospici svatého Štěpána dozvěděl? 
R: No, takhle právě v ‘tý‘ nemocnici. Já jsem se to dozvěděl ‚vod‘ ‚obvodnice‘, že tam mě 
přivezli, že jsem se ‚nemoh‘, já jsem se ‚nemoh‘ pohybovat zkrátka, mně ‚vodešel‘ ‚celej‘ 
spodek, jsem ‚nemoh‘ chodit, tak mi ‚vobjednali‘ támdle to, ten krunýř na tu páteř, že mi to 
bere páteř, už mám asi ty pláty narušený, no tak tam jsem čekal asi tři neděle, to se mnou 
nedělali nic, akorát mi píchali ten morfin, no a žádná léčba nic, no, takže pak to přišlo a jedna 
ta sestra taková, staniční nebo jak se jmenovala, mi to nabídla. Říká: „Nebojte se, nelekejte se, 
já Vám něco nabídnu,“ ne? No, tak jsme se nějak domluvili a já říkám: „Dobře, tak já se teď 
musím zeptat dcery, jak to bude s tím, ‚abychom‘ to nějak…,“ no a takhle to dopadlo.524 
V: Pak jste sem teda přijel, Vaše dcera to zařídila? 
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R: Pak jsem sem přijel. No, v pohodě. 
V: Co Vás do hospice přivedlo? Vy jste trošku už o tom mluvil, že jste byl předtím 
v nemocnici, tři týdny jste říkal… 
R: V nemocnici jsem byl šest neděl, takhle. 
 V: Jo, takhle. 
R: A tři neděle jsem čekal támdle na ten krunýř, ‚kterej‘ je k ničemu.525 
V: K ničemu? 
R: Zatím teda. 
V: Aha. A jak to začalo, jak jste se do té nemocnice dostal? 
R: No, já už marodím tři roky, že mám tu rakovinu a ‚todleto‘, tak mě ‚léčej‘ na B. 
na onkologii, tam jako dojíždím ambulantně, vždycky mě ‚vozářej‘ a ‚todleto‘, a teďko 
poslední dobou já jsem teda kulhal jako, už mi to šlo do nohou, no, tak mi zkoušeli nohy, 
jestli to nemám v ‚kolenách‘, jo tak tam není nic, jak ‚vono‘ se to jmenuje, ‚cytografie‘ nebo 
tak nějak, a ‚teďkon‘ poslední, teďko právě před těma šesti ‚nedělema‘ jsem měl takový 
drama, ‚sedim‘ u gauče a koukám na televizi a pani něco chtěla, a jestli jsem se nějak špatně 
‚zved‘ nebo já nevím, takhle jsem se ‚zved‘ a už jsem se ‚nezved‘, jo, mě někdo posadil. 
A ohromnou bolest jsem měl, úplně křeče mě vzaly a nejhorší je to, že potom já když třeba 
zakašlu, tak mi ty křeče přechází do ‚celýho‘, že mě prakticky bolí celý tělo, no. Tak nic 
jiného ‚nezbejvalo‘ než mě odvézt do nemocnice, že jo, co by si se mnou počali, za chvilku 
přijela, tak jsme do ní lehl…526 
V: A tam Vám řekl lékař o tom postupu? 
R: No, přijeli jsme tam, tam mi naočkovali prášky, no a ‚druhej‘ den, to bylo v noci, no v noci 
ještě, no ‚druhej‘ den za mnou přišel primář, tak jako koukal a povídá: „No, co s ‚Váma‘ 
můžeme dělat?“ No, tak mi udělali to ‚cétéčko‘, tam mi zjistili tady to všechno, no tak jedině 
že ten krunýř. No, tak jsme čekali na krunýř a jinak se nic nedělo, akorát mi píchali morfium 
a to je všechno. 
V: Takže se čekalo na ten krunýř.   
R: No a právě ta sestra přišla a říká, abych se nelekal, že jo, že mi nabídla tady to že tam jsou 
jako dobrý doktoři na bolesti, že tam jsou specialisti a že mi ‚todle‘ toho ‚zbavěj‘ a já ‚řikám‘: 
„No, když to jde, tak to…“ 
V: Pomáhají Vám tady od bolesti? 
R: Hodně. 
V: Berete léky na to? 
R: No. Ale ,zajímavý‘ je to, že jsem sem přišel ‚druhej‘ den, pan doktor mi to napsal, nějaký 
prášky na bolesti a nějaký jiný prášky a já nevím, třetí den už jsem ‚cejtil‘ úlevu, už jsem se 
jako ‚moh‘, já nevím, převrátit nebo sednout si nebo tak nějak, že jo, no a ‚teďkon‘ už se 
dokážu i posadit, jo.527 
V: Tak to je perfektní, skutečně tady ta léčba bolesti je… 
R: Fakt mě ‚tý‘ bolesti zbavili. 
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V: Tak to je prima. 
R: No, ne úplně, ale o osmdesát procent určitě. 
V: Tak oni jsou tady víc na to specializovaní jak v té nemocnici. 
R: Fakt je to ,dobrý,‘ tady to.528 
V: Tak to je dobře, že jste se sem dostal. 
R: No, a teďka jsem si ‚vobjednal‘ na příští ‚tejden‘, myslím, že sem bude chodit terapeutka, 
se mnou bude chodit s tím chodítkem, abych… 
V: Budete rehabilitovat? 
R: No, abych…já to právě, mám strach, abych třeba, že kdyby náhodou se mi to tam popletlo 
ty nervy, jo, tak můžu taky ochrnout úplně. Radši abych měl doktorku, ‚nějakej‘ dozor nad 
sebou a to, ale budu se snažit, za každou cenu chci chodit.529 
V: Určitě, to je výborný nápad a já myslím, že lékaři jsou tady opravdu odborníci a že Vám 
poradí. 
R: Zatím jo, zatím jako jsem ‚spokojenej‘ moc.530 
V: A Vy jste říkal, že jste měl rakovinu v oblasti páteře? 
R: Ne, já jsem měl, já mám rakovinu prostaty a z ‚tý‘ prostaty právě to jde do kostí, prostat je 
taková zvláštní rakovina, která jako, no zkrátka že to tak vlastně je.531 
V: Že to přechází… 
R: No. Jde to z varlat vlastně, takže oni mi museli ‚vodpojit‘ varlata ‚vod‘ prostaty, takže já 
jsem prakticky ‚vyřízenej‘, nebo jako ‚vyřízenej‘, mně to nevadí, ne, ale pomáhá to.532 
V: Tak hlavně že Vám to pomohlo. 
R: Už to mám třetí rok a ještě žiju.533 
V: Tak jsem ráda, že se Vám i tady ulevilo. 
R: No, to jo. 
V: Tak teďka bychom se dotkli trošku Vašeho dětství. Já se zeptám, odkud pocházíte? 
R: Já jsem se narodil na Slovensku na východním, bylo mi šest neděl, když se naši 
odstěhovali sem do Čech, že můj táta byl v armádě československý, táta je Čech, matka 
Slovenka, no, vyrost jsem v L.534 v J. horách.535 
V: Tak tam to muselo být pěkné, příroda. 
R: To jo, tam jo. 
V: Takže tam jste strávil dětství. 
R: Tam jsem strávil ‘svý‘ dětství. 
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V: A jací byli Vaši rodiče? 
R: ,Bezvadný,‘ ,výborný.‘ I když, že jo, ‚každej‘ řekne takhle, takhle, že se nehádali nebo 
něco, to bylo normální, že jo jako všechno.536 
V: Běžně. 
R: No, běžný. Matka normálně dělnice zemědělská, takže tam ,nějaký‘ rozepře byly, ale ‚furt‘ 
nám to vyhovovalo jako, bylo to ,dobrý‘ zkrátka. Bylo nás šest, takže měli dost problémů 
s ‚náma‘, no. Ale super, to bylo ,dobrý.‘ 
V: Takže to fungovalo takhle dobře. 
R: No. 
V: Teď jste mluvit trošku o sourozencích, tak se zeptám na ně, jestli byste mi je mohl trochu 
představit? 
R: No, tak mám, měl jsem teda jednoho nevlastního bratra, ten už zemřel, měl rakovinu plic, 
no a teď mi zemřel ‚druhej‘ bratr zase na rakovinu, jak se to jmenuje, slinivky, takže jsme si 
moc, protože otec zemřel taky na rakovinu plic, takže jsme toho zrovna moc nepodědili, ale 
jinak jo, jinak jsme jako bez…je teďko právě ta doba, že jsme se, že jsme rozstrkaní po celý 
republice, že se nemůžeme nebo nemáme tolik času se stýkat nebo ‚todleto‘, no.537 
V: Vy jste říkal, že jste měl jednoho nevlastního bratra, pak toho dalšího bratra, o kterém jste 
teď mluvil a pak jste měl…byli jste samí kluci? 
R: Ne, ještě sestru mám jednu. 
V: Máte jednu sestru, jinak jste byli kluci. 
R: Samí kluci. 
V: A Vy jste jaký v pořadí? 
R: Já jsem, když to ‚vemu‘ podle vlastního, tak jsem první, jo. Nevlastní bratr, ten byl 
nejstarší. 
V: Jaké to pro Vás bylo být nejstarším sourozencem tolika sourozenců? 
R: ‚Vono‘, víte ‚vono‘ v tom takovým, tady se nedá říct, že to je smutek, bolest, je to něco 
jinýho. Že my jsme byli dost na sobě závislí, protože jsme byli nejstarší, i když jsme se třeba 
poprali, ale zase jsme si vyšli vstříc, pomáhali jsme si, když bylo jednomu špatně…‘von‘ 
třeba bydlel v ‚K.‘ horách, no a já jsem bydlel v G., no, takže ‚vono‘ to, ‚von‘ teda jezdil do 
G. dělat, ‚von‘ dělal u staveb železnic, takže jsme se prakticky viděli ‚každej‘ den, no ale bylo 
to smutný jako, bylo to ,takový.‘ Ale už jako překonalo se to, už je to dlouho, tak deset let.538 
V: Ale stejně je to ztráta, to chápu. 
R: Je, no. A tady toho ‚druhýho‘ bratra, to je vloni v červenci, že jo… 
V: Tak to je hodně čerstvé. 
R: Ten měl kremaci v J. 
V: A ten se živil jak? Ten bratr, o kterém teďka mluvíte, ten jak pracoval? 
R: To byl zedník. 
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V: To byl zedník. A ti ostatní sourozenci? 
R: Ten nejstarší, to byl taky zedník, Z. byl zedník, M., to je myslivec, bydlí tady v L., jestli 
víte kde. 
V: Tak trochu. 
R: Je to směrem M. 
V: Aha, ano. 
R: No, J., ta se vyučila v ‘zemědělský‘ škole, no a M., ten se snad, ten mám ‚takovej‘ dojem, 
že se nedoučil. 
V: A pracuje? 
R: Ale pracuje v lese. 
V: To je taky pěkné. Vy jste asi měli vztah k té přírodě, když jste vyrůstali… 
R: No, jé je, ‚von‘ je taky nejmladší, ‚von‘ je mladší ‚vo‘ dvacet let jako já. 
V: Opravdu, takový věkový rozdíl máte mezi sebou. 
R: No. 
V: Tak to je dobré. Takže ty vztahy, když jste daleko, tak se tolik nevídáte… 
R: No, se nevídáme tak často, ale vidíme se a voláme si.539 
V: Dobře. Co pro Vás bylo v období dětství a dospívání významné? Jestli je nějaká taková 
událost, která Vás ovlivnila? 
R: Co by mohlo ‚bejt‘ ‚významnýho‘, já nevím. (přemýšlí) 
V: Třeba nic takového nevnímáte, záleží na Vás. 
R: …možná, že…že jsem se dostal na řemeslo, který jsem chtěl dělat, což je řezničina. Že ten 
přechod, protože já jsem vycházel v ‚osmý‘ třídě, jo, tenkrát, tak asi ‚takovej‘ ten zlom tady 
v tom, že jsem se dostal na ten ‚učňák‘, že jsem se ‚vodpoutal‘ ‚vod‘ domova, už jsem nebyl 
doma, byl jsem na internátu.540 
V: A to je doba čtyř let studia? 
R: To je tříletý, tříletý to bylo. 
V: Tak to je dobré, tři roky. 
R: Mně to stačilo, pak jsem se oženil, uživil jsem rodinu.541 
V: A to je pěkné povolání, řezničina. 
R: Je, mě to bavilo. 
V: A na jaké chvíle z období Vašeho dětství vzpomínáte nejraději? 
R: Nejraději? 
V: Nějaké nejhezčí vzpomínky… 

                                                 
539 Ot. č. 4 v 1. části, 6 ve 2. části 
540 Ot. č. 4, 6 v 1. části 
541 Ot. č. 6, 7 v 1. části 



Bc. Monika Pavelková 

110 
 

R: Nejraději, nejraději, to jsou věci (smích)…my když jsme něco udělali dobře, jo, byli jsme 
,pochválený,‘ no, někdy jsme museli sklopit hlavu, ale tady když jsme dostávali, i když ne 
luxusní dárky, protože na to nebylo, ale za každou ‚takovoudle‘ jo, jsme byli rádi.542 
V: Tak to je příjemné že Vás uměli ocenit. 
R: Že nás, já nevím, třeba nám koupili ‚Člověče, nezlob se‘, ale byli jsme rádi, že ho máme. 
Nebo nějakou knížku, jsme chodili do školy, no, tak ‚vono‘ to tenkrát v tu dobu to bylo jiný, 
že jo. 
V: Určitě, tak ty děti byly skromnější, že? 
R: No, tak ‚vono‘ se to nedalo, no, jak kdo měl, někdo měl a někdo neměl, no. Tak ‚vono‘ to 
máte jako s každým. Ale bylo to víc na očích jak dneska, dneska se s tím nikdo tak 
nevytahuje, ale…543 
V: Ale rozdíly tam budou, určitě. 
R: No. 
V: Tak, chcete ještě pokračovat? 
R: No, můžeme. 
V: Dobře. Tak teď se zaměříme trochu na Vaši současnou rodinu. Nejdříve se zeptám, které 
místo považujete v současné době za svůj domov? 
R: Za svůj domov ‚teďkon‘ můžu považovat co? No, já mám ‚trvalej‘ pobyt v P., potom 
bydlím v B., pak jsem většinou u ‚tý‘ mojí přítelkyně a ta je v L., no. Takže já jsem prakticky 
tady přes zimu radši, no, protože tady mi pomůže víc, takže potřebuju víc tu B. 
V: Rozumím, takže to máte takhle rozprostřené. 
R: No, mám to na tři díly. 
V: To je dobré. A jinak jste většinu života žil v P.? 
R: Ne většinu života, třicet let jsem tam byl, no prakticky polovinu ‚svýho‘ života. 
V: Tak to je dost, ano. Dobře. Máte životního partnera? 
R: No, mám tady tu moji přítelkyni. 
V: A předtím jste měl nějakou partnerku? 
R: Ne, tady tu mám pětačtyřicet let. 
V: To je celoživotní Vaše partnerka? 
R: Ano. 
V: Dobře. A jak jste se seznámili s přítelkyní? 
R: No, v kině. 
V: Jo? 
R: Na vesnici v kině, tady v tom L. Z ‘vesnickýho‘, to byla hospoda, tam byl sál, ‚vomladina‘, 
dělali volovinky tam, tak jsme se seznámili, no. 
V: Dobře a co Vás na Vaší partnerce upoutalo, zaujalo napoprvé? 
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R: Já myslím, že byla taková svoje, ,žádný‘ ,takový‘ „pohni“ nebo něco nebo támhle, nebo 
hned ‚abysme‘ někam zalezli nebo to. Byla dost opatrná, já taky, ale ta čest, je fakt, trvalo to 
dlouho, ale vyšlo nám to. 
V: Chodili jste spolu dlouho? 
R: Dlouho. 
V: Tak to je pěkné, že jste si rozuměli. A jaké bylo období Vašeho manželství, partnerství, 
Vašeho vztahu? 
R: ,Dobrý.‘ 
V: Nebo ještě pořád je, že? 
R: ‚Eště‘ je ‚furt‘ tak nějak. Je pravda, že je to teďka ,nový,‘ manželství ‚takový‘ na dálku. 
No, ale zkrátka nám to vyhovuje takhle, no.544 
V: Co Vám pomáhalo při řešení konfliktů, když nějaké nastaly? 
R: No, ‚vono‘ je moc…‚vono‘, sám člověk nezvládne nic. Měl jsem hodně přátel, starších, že 
jo, docela v ‚tý‘ P., jsem znal hromadu ‚starejch‘, starý pardové, no některý dosáhli zase můj 
věk, tak to chodí, ale jo, hodně jsem slýchal rady.545 
V: Takže Vám pomáhali ti přátelé. 
R: Hodně, no. 
V: To je pěkné. Máte děti? 
R: Mám. 
V: Kolik máte dětí? 
R: Šest. 
V: Fakt, taky šest? 
R: Fakt. Už jenom pět teda. 
V: Opravdu? 
R: Nejstarší dcera měla autohavárii, je to tři roky, co ‚vodešla.‘546 (dojatým hlasem) 
V: Teda, to je mi líto. Kolik jí bylo let? 
R: Dvaačtyřicet. 
V: A ostatní děti? 
R: Jako kluk, ten dělá taxikáře v P., jezdí, J., ta podniká na počítačích doma, jako je doma, no, 
H. ten je ‘vyučenej‘ betonář, ale dělá někde na ‚nějaký‘ dráze, myslím ‚teďkon‘, K., ten je 
v Anglii, odjel, no, takže… 
V: Pracovně? 
R: No. No a holka, ta je tady, to je právě ta, co mi pomáhá.547 
V: Aha, to je ta dcera. A ta je nejmladší? 
R: Nejmladší, taky se vo mě nejvíc stará. 
                                                 
544 Ot. č. 4, 6 v 1. části, 4 ve 2. části 
545 Ot. č 6 ve 2. části 
546 Ot. č. 10 v 1. části, 1, 7 ve 2. části 
547 Ot. č. 4, 6 v 1. části, 6 ve 2. části 



Bc. Monika Pavelková 

112 
 

V: A jak pracuje? 
R: Ta dělá na počítači, no, ‚vona‘ prodává přes internet, no a vychází jí to, no. 
V: Tak to jsem ráda. A jste spolu v kontaktu s dětmi? 
R: No ta mi sem právě, ta mi všechno zařídila… 
V: Hlavně tedy s tou dcerou. 
R: No, ta pro mě všechno dělá.548 
V: Tak ti ostatní jsou asi zdaleka, že? 
R: No, zdaleka ani ne, ale mají děti, tak mají starosti. 
V: Rozumím. Takže už jsme mluvili o tom, v jakém oboru pracují. Jak své děti vnímáte, jak 
byste je charakterizoval? 
R: No, to víte, to je těžká věc, takhle nějak ‚naškatulkovat‘, každá povaha je jiná, ‚každej‘ má 
‚jinej‘ temperament. No, je pravda, že když to, ale vycházej spolu, že tam jsou ty bouřky 
,nějaký,‘ tomu se nelíbí tohle a tomu zas támhle to, ale dokážou se dohodnout, dokážou se 
spojit a dokážou se normálně smířit se vším a ‚furt‘ jsou bratři a sestry.549 
V: Tak to je dobře. 
R: Dobrý to je. Taky se stalo, že třeba nemluvili spolu půl roku, jo, no ale stává se to, no. 
V: Hlavně že se domluvili. 
R: Že se ‚domluvěj‘, no, a hotovo.550 
V: A oni jsou věkově blízko? 
R: No, je to tak ze všeho po dvou letech vždycky. Dva, zase tři roky, pak jsou dva a zase tři 
roky a zase dva. No, takhle to bylo, no. 
V: A to jste měli takhle naplánované, nebo to tak vyšlo? 
R: Ne, já nevím, tak nějak to přišlo přírodou, protože nějaký potraty, nebo to, to u nás 
neexistovalo, protože moje paní je dost věřící, já zase tak, jsem a nejsem, jsem ‚pokřtěnej‘ 
a všecko, ale abych navštěvoval kostel ‚každej‘ den nebo ‚todle‘, to zase ne, no ale nechám si 
tak jako něco poradit nebo poslechnu si to.551 
V: …jako respektoval jste partnerku, takhle? 
R: No, nebyl jsem proti tomu. 
V: Tak Vy jste taky z velmi početné rodiny, tak pro Vás to nebyl takový nezvyk. 
R: No. 
V: Dobře. Máte vnoučata? 
R: Devět. 
V: Devět? Teda. A od všech dětí nebo jenom od některých? 
R: ‚Vod‘ všech. 
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V: Od všech máte nějaké vnouče teda, dobře. Co byste mi mohl říct o těch vnoučatech? Jak se 
vídáte, jak jsou stará… 
R: No, tak se ‚třema‘ se nevídám skoro vůbec, protože ty jsou na Slovensku, ta jedna studuje 
ekonomickou školu, ta druhý se vyučila kuchařkou, pracuje teď jako kuchařka, no a kluk se 
vyučil na zedníka a myslím taky už pracuje. No, ‚vod‘ P. holka, ta studuje ekonomii, teďko 
šla na ‚vejšku‘, ta druhá dcera, ta se učí, ta je ‚takovej‘ čert, chodila na obchodní akademii, 
jenomže tam ji to přestalo bavit, no a nakonec skončila, že se vyučí kadeřnicí. Tak jsem 
‚zvědavej‘, jak to zvládne, je to čert, jestli to zase dokáže dodělat, no. 
V: Tak to by ji mohlo bavit. 
R: No jo, zatím. ‚Vona‘ bere jako moji holku jako svoji mámu prakticky, přece ji nenechám 
vyhodit, ne. No ale jo. No a H. děti, ten jeden kluk je ‚postiženej‘, protože ho brali nějak 
na kleště, když se narodil, takže ‚von‘ je ‚postiženej‘, je mu dvacet let, nikde ho nechtěj 
zaměstnat, no, ta holčička, ta se učila prodavačkou, no a ten ‚malej‘ se učí tesařem.552 
V: To jsou takové pěkné obory, že? 
R: Jo, tak je to takový. My ‚bysme‘ si dokázali postavit barák sami. 
V: To ano i byste si navařili. Dobře. Čím Vám Vaše děti a Vaše vnoučata přinášejí radost? 
R: Já mám radost, když jsou spokojený, jo, ‚nemaj‘ nějaký velký problémy, že si to dokážou 
vyřešit ty problémy sami, aby se ‚nevotravovali‘, pokud nemusí, aby nežádali nějaký 
nesmyslný to, ale jinak já nevím, to by bylo tak asi všechno. 
V: Tak to je pěkné, když mají dobré vztahy spolu, že? 
R: Jenom aby si ten život nějak nekomplikovali zbytečně ‚nějakejma‘ ‚nesmyslnejma‘ 
‚požadavkama‘, i když dneska to je hodně těžký. 
V: Je to těžká doba, určitě, zvlášť pro ty absolventy škol, ale oni se s tím nějak poperou. 
R: Právě N., ta si našla práci v ‚nějakým‘ butiku, když študuje tu ekonomii, ale má ‚nějakej‘ 
přivýdělek. Protože ‚vona‘ říká: „To nemůžu ‚vod‘ táty, ‚vod‘ mámy chtít ‚furt‘ peníze.“ 
V: Tak ona až vystuduje, tak se jí taky otevřou možnosti. 
R: No, ale to je právě, dneska ‚každej‘ dělá ekonomiku, to člověk nikdy neví. 
V: To je pravda, hodně jsou ty bankovní instituty a tak, no tak uvidíte. 
R: Uvidíme, no, zase ‚maj‘ možnost, že můžou jet do ciziny někam, když budou chtít, to je 
výborná věc. 
V: Určitě. Tak teďko bychom se zaměřili na Vaše zaměstnání, Vy už jste říkal, že jste řezník. 
Jaké školy jste vystudoval? 
R: Já jsem vystudoval řeznický učiliště. 
V: A co Vás vedlo k výběru toho oboru, toho řeznictví? 
R: Já nevím, mě to bavilo ‚vodmalička‘ tak nějak, no.553 
V: Opravdu? 
R: No, já jsem ‚vodmalička‘ chtěl ‚bejt‘ řezník, já jsem prakticky, když to tak, když jsme byli 
na ‚tý‘ vesnici, že jo, tak to bylo samý zemědělství, no a my jako kluci, tak to víte, se běhalo 
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všude pěšky, ke konci, když bylo, tak auto, no a proto, já nevím, zaujalo mě to už odmalička, 
já už nevím, jako ‚desetiletej‘ kluk jsem pomáhal řezníkům a bavilo mě to a baví mě to 
‚dodneska‘, teda teď už ne, už nemůžu, no.554 
V: Tak to je prima, mít dobrého řezníka je opravdu důležité. 
R: No. 
V: Dobře, tak v tomhle oboru jste tedy nalezl i uplatnění a jaký význam pro Vás mělo Vaše 
zaměstnání? 
R: Význam? Význam ‚velkej‘, že jsem ‚moh‘ uživit rodinu, že jsem ‚moh‘ mít rodinu, protože 
kdybych neměl ‚takovýdle‘ zaměstnání, tak tu rodinu bych asi ‚nemoh‘ mít, jo?555 
V: Ano, to zázemí. 
R: Nedokážu si představit, že v dnešní době bych uživil šest dětí. 
V: To je pravda, to je velmi náročné. 
R: Jo, když to ‚vemete‘, ať to ‚vemete‘ z jakýkoliv stránky, tak to nejde. 
V: A co Vám Vaše práce přinášela, v čem pro Vás byla důležitá? 
R: No, přinášela, přinášela mně, abych mohl žít… 
V: Živobytí. 
R: No, abych mohl vegetovat, že jo, a abych hlavně mohl mít rodinu.556 
V: Takový základ pro Vás. 
R: Základní pro život, ano.557 
V: V jakém oboru pracovala Vaše partnerka? 
R: Ta nepracovala vůbec, ta byla doma. 
V: Tak s šesti dětmi to chápu. 
R: No, ta nepracovala vůbec. 
V: A měla nějaké zaměření předtím? 
R: Neměla nic. Chtěla se učit, jenomže já jsem ji potkal v sedmnácti letech, a tak… 
V: Aha, vy jste se seznámili velmi brzy. 
R: …že jsem ji zabrzdil, no zkrátka se nevyučila, no, tak byla doma, no. 
V: A kolik let bylo Vám, když jste se seznámili? 
R: Sedmnáct roků. 
V: Oba jste byli sedmnáctiletí, vy jste stejně staří? 
R: Ne, ‚vona‘ je starší ‚vo‘ rok. 
V: Ona je starší o rok, aha. Dobře. Byl jste spokojený se svojí finanční situací? 
R: Jak kdy. Nemůžu říct jo, ne, ale v průměru ano.558 
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V: V průměru ano, tak hlavně že jste uživil rodinu. 
R: Ano. 
V: Čemu jste se věnoval ve svém volném čase? 
R: Jo měl jsem koníčky kdysi, sbíral jsem mince, sbíral jsem hodinky, to bylo dost jako to. 
Pak se mi začaly klepat ruce, tak jsem to přestal, no… a jinak, já nevím, jo hodně jsem si 
doma, když bylo potřeba, jsem si dokázal ‚vopravit‘, že jsem nepotřeboval opraváře, ,takový‘ 
ty ,kutilský‘ práce, no, to mě bavilo.559 
V: Tak to je pěkné. A Vy jste bydlel v rodinném domku? 
R: Ne. Jako kluk ano, ale pak jsem byl v P., tak jsem musel být v bytě, no. 
V: A čemu se věnujete teďka ve svém volném čase? 
R: Teďko se právě nevěnuju ničemu. No, teď jsem rád, když si něco přečtu, to je všechno 
moje, co můžu dělat.560 
V: Tak třeba jestli se Vám bude dobře rehabilitovat, tak budete mít jiné možnosti. 
R: Ale jo, já říkám, za každou cenu já musím chodit, jo, ať se děje co se děje, musím to 
dokázat. 
V: Ano, tak když jste takhle pevně odhodlaný… 
R: Já ‚teďkon‘ na nic ‚jinýho‘ nemyslím, než abych, říkám, aspoň abych si ‚moh‘ dojít na 
záchod, abych se ‚moh‘ dojít najíst a nemusel nikoho ‚votravovat‘ a ‚todleto‘. To když 
dokážu, budu ‚spokojenej.‘561 
V: Ano. Tak chcete ještě pokračovat? 
R: Podle toho, jestli toho máte ještě hodně. 
V: Teď jsme tak za půlkou. 
R: No, tak jo. 
V: A jak se cítíte? 
R: No, dobře zatím. 
V: Tak ‚můžem‘ ještě? Dobře. Takže jsme mluvili o Vašich zájmech a co Vám v životě 
přináší radost? 
R: Radost. Radost je hodně velká, klid, dokážu se vším se smířit, že nemám žádný myšlenky 
nějaký divný, hned myslet na nejhorší, já jsem zase ‚takovej‘ optimista, že mě to nenapadlo, 
chvála bohu.562 
V: Takže ten klid tady, to prostředí Vám pomáhá. 
 R: No, no. 
V: To je dobře. A které události považujete za důležité mezníky ve Vašem životě? Jestli jsou 
takové události… 
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R: Já, jedna jediná událost, a to je v roce 2001, prakticky to se mnou začalo být špatný, to 
jsem měl autohavárii a ‚vod‘ ‚tý‘ doby se mi ten život…no, zkrátka se mi ten život kazí. Už to 
nebylo ‚vono‘.563 
V: Tak už to bylo obtížné potom. 
R: No. Pak jsem měl nějakou nemoc, měl jsem ,rozlámaný‘ žebra, nohy a ‚todleto‘. No, a už 
ten život nebyl tak aktivní, jako jsem ho míval, už jsem ‚nemoh‘… jsem dřív jezdil na 
chalupu, ale už jsem ,nemoh‘ dělat.564 
V: Ano, měl jste chalupu? 
R: No. Takže to byl takový nejhorší zlom, jinak já nevím… 
V: Nějaký pozitivní zlom? 
R: Pozitivní zlom, ‚helejte‘, já nevím, mluvím o tom, že mám rád sport, že jo, já koukám na 
fotbal, koukám na hokej a to mi dělá radost, no, tak ‚takovýdle‘ věci beru, no.565 
V: Fandíte nějakému týmu? 
R: Jo, měl jsem, kdysi dávno jsem fandil Dukle, pak ji zrušili, ‚teďkon‘ je znova, tak jako 
začínám na ni koukat od února, no, hokej zase Brno, to taky začíná zase stoupat, ale jinak 
dobrý, no, se mi líbilo. 
V: Takže teď máte příležitost… 
R: Jo, ‚teďkon‘ mám tady klid, koukám se na televizi.566 
V: To je dobře. My jsme sledovali mistrovství. 
R: No, to já taky. My jsme vždycky koukali na atletiku a na tenis a na všechno. 
V: Teď jak byly ty olympijské hry, tak to bylo moc pěkné. 
R: To jsem právě vůbec neviděl. 
V: Ale tak budou další.- 
R: Jo. 
V: Dobře. Co je pro Vás hodnotou v životě, nebo hodnotami? 
R: No, zdraví.567 
V: Tak to je taková velká hodnota. 
R: Jinak nemám ,žádný‘ ,takový‘…568 
V: Tak to je hodně důležité. 
R: ‚Bejt‘ ‚zdravej‘, ‚bejt‘ ‚zdravej‘, ‚bejt‘ ‚zdravej‘.569 
V: Ano, chápu. Čemu jste ve svém životě věnoval nejvíc energie, čím byl Váš život 
naplněný? 
R: Právě starost o rodinu.570 
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V: Tak šest dětí, že… 
R: Starost o rodinu, to bylo můj cíl. 
V: Rozumím. Co považujete za svůj životní úspěch? 
R: Že jsem vychoval děti tak, jak jsou.571 
V: Tak to je úžasný úspěch. 
R: To je moje, i když ne jenom moje zásluha, partnerky taky, ale že jsme je vychovali tak, jak 
jsou. Že jsou jako v pořádku, to je ,jediný‘ moje, z čeho mám radost.572 
V: Tak to je velký úspěch. 
R: Je. 
V: Jaké úsilí jste tomu věnoval? 
R: No, asi moc ,velký‘ ne, protože většinou jsem byl v práci a většinou to bylo na manželce. 
Jo, učili jsme se spolu ze začátku jako děti, nebo já s ‚nima‘, pohádky jsem teda ‚nečet‘, to 
četla ‚vona‘, ale zase jsem s ‚nima‘ chodil na fotbal, na sport, jezdili jsme na výlety, jako je 
bavilo, mě taky. Jsme vzali třeba auto a jeli jsme do Tater na ‚tejden‘, že jo, ,pěkný‘ to bylo, 
no.573 
V: Teda, to je příjemné. A jak velké jste měli auto, že jste se tam vešli? 
R: No, třikrát jsme měli stodvacítku škodovku, ale to vždycky se mnou jely třeba dvě děti. 
V: Aha, jste se museli rozdělit. 
R No, jsme se museli dělit, nemohli jsme jet všichni. 
V: Jasně. Za co jste druhými lidmi nejvíc oceňován? 
R: To já nevím. 
V: Neřekli Vám to nebo nemluvili jste o tom? 
R: Zatím… nevím.574 
V: A čeho se na sobě nejvíc ceníte Vy sám? 
R: (smích) To je mi právě záhada. Že jsem, já nevím, jsem ‚tvrdohlavej‘, zkrátka když něco 
chci, tak ‚musim‘, ‚musim‘, ‚musim.‘575 
V: Že máte pevnou vůli? 
R: No, dá se říct, že tady to. Že toho vydržím hodně v životě, no. 
V: …se rozhodnete a pak u toho vytrváte. 
R: No, vždycky si řeknu – tak chci nebo nechci, tak chci, tak ‚musim.‘576 
V: Tak to je dobré. A za co se cítíte ve svém životě zodpovědný? 
R: Hm, zodpovědnost, to je veliká věc. Když ‚tý‘ zodpovědnosti není až tak…577 
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V: Třeba se to taky mohlo proměnit, že jste se mohl cítit za něco jiného zodpovědný dřív než 
teď. 
R: ‚Vono‘ zodpovědný, víte, v ‚tý‘ době, v ‚tý‘ době, co my jsme žili, jako před tím 
devětaosmdesátým rokem, za jedno jsem rád, že jsem ty děti, že se z ‚tý‘ ,p.‘ žumpy, že se mi 
z nich nestali ‘feťáci‘ a tady to, jo. A ta zodpovědnost, je to ta zodpovědnost udržet, že jsme 
je udržel v ‚takovým‘ stavu, v ,jakým‘ jsou. No, že nemám ‚žádnej‘ problém s ‚nima‘.578 
V: Ano, za ty děti. 
R: Za ty děti, no. A jinak, já nevím jinak, já za sebe, sám za sebe a za mojí paní jsme se drželi, 
jak jsme mohli, jo, no a to, co nám zbývalo, jsme předávali našim dětem, to je tak všechno.579 
V: Tak to je pěkné, rozumím. Co byste ve svém životě udělal jinak, jestli je něco takového? 
R: Jinak. Jinak bych neopouštěl, když to tak ‚vemu‘, místo, kde jsem vyrost. Zůstal bych tam, 
na ‚svým‘ místě, jo, kde bych neměl…no, jenomže tenkrát to nešlo, jo, že bych zůstal na tom 
hospodářství, jaký jsme měli, jenomže tenkrát ta doba byla taková, že se to, že to sebrali 
všechno, že jo, no.580 
V: A tak jste se dostal do P.? 
R: No, a tak jsem se dostal na učení, že jo. A z toho učení, protože tenkrát byla povinnost, 
aspoň jeden musel jít do zemědělství, jo, jeden z dětí musel jít, studovat ‚moh‘ akorát, když 
byl táta komunista, tak to jo, ale jinak… no, tak takhle a já jsem se dal na to svoje, co jsem 
chtěl, no, takže jsem ‚nemoh‘ zůstat na tom místě, kde jsem vyrost. ‚Furt‘ mě to tam táhne 
zpátky, ‚furt‘. 
V: Tak to věřím, P. je jiná. 
R: No, je no. A i když si člověk zvyknul na tu P., no, zase pro moji paní je těžký si zvykat na 
tu moji vesnici. 
V: A Vaše paní je původem? 
R: Z P. 
V: Z té P., aha. 
R: Ona se narodila v P. 
V: Tak to chápu, ale je pravda, že ta P. je dost rušná. 
R: Ale jo, je pravda, že tam ten život je ‚jinej‘, tu práci si najdete ‚snáž‘, všechno, když chcete 
teda, jo. 
V: Rozhodně. 
R: No, tady na ‚tý‘ vesnici, co tady? Jako na ‚tý‘ vesnici, tam je třicet lidí bez práce. 
V: No, to je zase problém, protože tam není tolik příležitost. 
R: No, právě. 
V: Jak významné jsou pro Vás mezilidské vztahy? 
R: No, dost, dost.581 
                                                                                                                                                         
577 Ot. č. 6 v 1. části 
578 Ot. č. 4, 6, 7 v 1. části 
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V: Bez kterých osob byste si svůj život nedovedl představit? 
R: Bez ‚mejch‘ dětí a bez mojí partnerky.582 
V: To chápu, to je ta nejbližší rodina, že? 
R: No. 
V: Čím jsou pro Vás významní? 
R: Že se ‚vode‘ mě ‚nevodklonili‘, že se, jako ‚nestraněj‘ se mi, ‚nemaj‘ strach, že já nevím, 
že se můžou nakazit nebo něco, jako to ‚bejvá‘, že se ‚vo‘ mě ‚staraj‘, jo, že mi ‚pomáhaj.‘583 
V: To je pěkné, že Vás tak podporují. Tak jaký zaujímáte ke svému životu postoj? 
R: Zatím, teda zatím ‚kladnej‘.584 
V: To je důležité, ano. Na jaké otázky hledáte ve svém životě odpovědi? Jestli máte nějaké 
takové otázky nezodpovězené… 
R: ‚Teďkon‘ se ‚zabejvám‘ hodně, co bude dál, co bude? Jinak mám všechno odstraněný 
a…585 
V: Máte to jinak promyšlené… 
R: No, a teď co bude dál se mnou? 
V: To je taková velká otázka, že? 
R: I když ta rodina, to mě napadá, že už jsou ,zabezpečený,‘ no ale ‚furt‘ máte starost, že jo. 
Je to rodina.586 
V: Aby se měli dobře, že? 
R: No. 
V: Nalezl jste smysl svého života? 
R: Já myslím, že jo.587 
V: Co je smyslem Vašeho života? 
R: Smysl byl ‚takovej‘, že vychovat děti, udělat rodinu, rozmnožit kmen, no.588 
V: Ta rodina je pro Vás taková ústřední. 
R: No, tak rodina je pro mě taková, no. 
V: Dobře.  
R: Vůbec to dneska, já nevím, jak někdo může říct: „Já nemůžu mít, nebo nechci rodinu.“ 
V: Pro mě je to taky těžko pochopitelné, ale někdo to tak má. Třeba má nějaké zranění 
z dětství nebo tak. 
R: Stává se to. Je to ,těžký,‘ no. 
V: A máte nějakou filozofii, která by dávala vašemu životu smysl? 

                                                 
582 Ot. č. 5, 6 v 1. části 
583 Ot. č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 v 1. části, 4, 5, 6 ve 2. části 
584 Ot. č 4 v 1. části, 1, 4 ve 2. části 
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586 Ot. 6, 8 v 1. části, 1, 3, 4, 5 ve 2. části  
587 Ot. č. 5 v 1. části 
588 Ot. č. 5, 6, 7, 8 v 1. části, 3 ve 2. části 
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R: Ani ne,…tak já nevím, normálně nějakou filozofii.589 
V: Jestli je nějaká životní filozofie, která by dávala Vašemu životu smysl? 
R: No, nevím, žiju v klidu, normálně, žiju dál…590 
V: Tak jak to plyne… 
R: Ano, jak to přinese ten život, beru to tak, jak jde, zkrátka to nějak 
nepřehazuju…nepředbíhám to. Jde to tak, jak to jde. 591 
V: Ano, přijímáte to. Sdílíte ten svůj postoj k životu s nějakými dalšími lidmi? 
R: No, teď už ani, no hodně jsem jako, no, srovnávali jsme si, že jo, „já jsem ‚takovej‘, ty 
‚jseš‘ ‚takovej‘,“ ten má ‚todle‘, já nemám ‚todle‘, víte, ‚takovej‘ ten ‚snobskej‘ život, já 
‚nevim‘, no. Ale teď už poslední dobou, už ani, jenom myslím na to, když vidíš takhle lidi, 
jak jsou na tom, tak si říkám: „Ten je na tom ještě hůř než já, no, a chce se mu žít, tak proč já 
bych měl dělat nějaký, nechtěl nebo to, když máš větší šanci třeba jako ‚von‘?“ No, takhle to 
asi je, no, ten život.592 
V: Určitě. Takže takhle to přijímáte. Je pro Vás společenství lidí významné? Myslím v tom 
sdílení životních postojů… 
R: Myslím, že jo, že bez toho se prakticky dneska nedá žít, abyste byla samotná, abyste se 
nestýkala s nikým, abyste si neřekli, že jo, co, kde, jak, no, to nejde, to nejde ‚bejt‘ sám, 
musíte být v ‚nějaký‘ společnosti, no.593 
V: Určitě, rozumím. Dobře. Jaké máte životní cíle? 
R: No, teď už v klidu dožít.594 
V: A v minulosti? 
R: V minulosti, hm, to už, tu minulost už jsem, myslím, zakončil tím, že jsem se dostal až se 
teda, že jo, ale že jsem tu rodinu teda zaopatřil, všechno to, a dál už nevím, dál už chci jenom 
nějak v klidu dožít, abych nebyl nikomu na obtíž, no…595 (pohnutým hlasem) 
V: A jaké úsilí jste tomu vynakládal v životě? Dosažení těch cílů. 
R: No, jaký úsilí jsem tomu ‚moh‘ vynakládat, že jo, nějaký všechny teze a ‚todleto,‘ pro mě 
to byla práce. Vstal jsem ráno, co jsem se probudil a šel jsem do práce, přišel jsem z práce, 
měla jste hromadu práce a ‚furt‘ to, prakticky člověk byl ‚zaměstnanej‘, že jo, no.596 
V: Byla to dřina. 
R: No. Takže ‚vono‘ ‚nějakej‘ ‚veselej‘ život, i když si na něj nestěžuju teda, jo, jako zažil 
jsme krásný věci, ,výborný‘ věci, ale byly věci, ,který‘ těžko, horko těžko jsme překonávali. 
Ale dalo se to, no, přežili jsme. To je důležitá věc, že jsme přežili a že jsme pohromadě.597 
V: Ano, to je důležité, že jste to zvládli takhle, že vás to třeba i semklo dohromady. Tak kam 
ve svém životě směřujete, máte nějaké takové směřování životní, konečný cíl? 
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590 Ot. č. 4, 5 v 1. části 
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R: Teď už, říkám, teď už jedině k tomu, k tomu, i když to nechci přivolávat, ale k tomu konci, 
i když se snažím, že jo, dávat dětem, když přijdou poradit něco nebo tak, ale už ten život 
‚takovej‘, já nevím, už není ‚takovej.‘598 
V: To je dobré, že jste takovým vzorem pro ty děti. 
R: No, že jo, ‚voni‘ přijdou kolikrát a: „Tati, já potřebuju ‚todleto‘, potřebuju ‚támdleto‘.“599 
V: Přijdou na radu. 
R: No, takže ještě jakžtakž ‚todleto‘ beru, ale už jsem, že jo, i když já jsme prakticky, že jo, 
jsem dost ‚mladej‘ tadydle na to (pohnutým hlasem), no ale mám tu smůlu, že mám…že to 
holt bude končit brzo.600 
V: Některé věci úplně ovlivnit nemůžeme, ale spoustu jich ještě ovlivnit můžeme. 
R: No jo, to já vím. 
V: Jde o to, jak se k tomu postavíme, ale to já vidím právě ve Vás, že vy jste takový pevný 
v tom postavení. 
R: No, to mně ten primář taky ‚řikal‘: „Víte co? Vyléčit to neumíme, ale pomoc Vám 
‚můžem‘,“ no, to je ,důležitý.‘601 
V: Určitě, to je důležité. Čím se ve svém životě řídíte, co ovlivňuje Vaše rozhodování? 
R: No, to je právě… (přemýšlí) 
V: Když třeba stojíte před nějakým důležitým rozhodnutím, tak co Vám v tom pomůže? 
R: No, právě, že teďko třeba, jako jsem byl teďko třeba před rozhodnutím jít sem, anebo nejít. 
A teďko ‚přemejšlíte‘. No a teďko slyšíte věci, jste slyšela věci, jako v televizi ‚ukazujou‘, 
většinou ty negativní, že jo, ‚vod‘ lidí slyšíte zase něco, některý to zas jako chválili a teďko 
jsem byl na rozpacích, říkám si: „No, počkej, tak ‚jseš‘ ještě dost ‚mladej‘ kluk, aby ‚jsi‘ tam 
šel, aby ‚jsi‘ tam umřel, jo. A když tam zase nepůjdeš, tak budeš trpět ‚bolestma‘.“ No, takže 
převážilo to, abych, abych žil, tak jsem právě šel sem a to bylo jedno z nejdůležitějších 
rozhodnutí života.602 
V: Určitě, takže takhle zvažujete, zjišťujete pro a proti. 
R: No, vždycky. Vždycky jsme hodně ‚přemejšleli‘ ‚vo‘ všem, co, jak bude. 
V: Pomáhá Vám třeba, když se poradíte s někým? 
R: Pomáhá.603 
V: Dobře a čeho se nejvíc obáváte, jestli je něco takového? 
R: ‚Tý‘ smrti.604 
V: Co Vám pomáhá v překonávání těch obav? 
R: Moje paní. Ta mi jako ‚furt‘, ‚furt‘… 
V: Drží Vás? 
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R: ‚Furt‘ do mě řeže, ‚furt‘ do mě tluče, že nesmím, nesmím, nesmím.605 
V: A to je dobře, že Vás i takhle navštěvuje. 
R: No, to jo. 
V: Taky je úžasné, že jste tak dlouho spolu, že ten vztah funguje. 
R: To víte, byly bouřky, to jako jsou v každý rodině, jo, ale zase vždycky jsme se dali do 
pořádku. A dneska mám radost z toho života opravdu takhle ke konci.606 
V: Tak to je pravá láska, když to takhle vydrží, že? 
R: No. 
V: Uvažoval jste někdy v minulosti o smrti? 
R: No, já… 
V: Někdy dřív… 
R: Někdy, tak jako abych jo, abych něco… ne.607 
V: Ne, dobře. A co si o smrti myslíte, jak na ni nahlížíte? 
R: Já myslím, že smrt je jediná spravedlivá věc na světě.608 
V: Potká každého. 
R: ‚Každýho‘, nikomu se nevyhne. A někdo ji má klidnou, někdo ji má těžkou, no, ale ta smrt 
se nevyhne nikomu.609 
V: Hm. Věříte v posmrtný život? 
R: Ne.610 
V: A nacházíte ve svém životě něco univerzálního, něco, co Vás přesahuje? Co je nad Vámi? 
R: Já nevím, jestli to je ta moje povaha, možná jo, ‚nevim‘, ‚nevim‘.611 
V: Dobře. Považujete se za osobu nábožensky založenou? 
R: Ne.612 
V: A Vy jste mluvil o svojí partnerce, říkal jste, že ona… 
R: Ta jo. 
V: Ta ano. Můžu se jenom zeptat, o jakou církev jde, nebo jestli to je nějaká církev? 
R: To je ta římskokatolická, katolička.613 
V: Ano, dobře. Mám pro Vás poslední otázku. Kdybyste mohl mít jedno přání, co byste si 
přál v tuhle chvíli? 

                                                 
605 Ot. č. 1, 5 ve 2. části 
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R: Co bych si přál? Abych se uzdravil a žil se svojí rodinou dál, pokaď možná co ‚nejdýl‘. 
Abych jim ‚moh‘, abych jim ‚moh‘ ještě pomoct, co budu moct.614 
V: Tak já Vám přeju, abyste se svojí rodinou byl opravdu ještě co ‚nejdýl‘, abyste si užili i ty 
společné radosti s dětmi a s vnoučaty. 
R: Jo, děkuju moc. 
V: No a já Vám moc děkuju za rozhovor. 
R: Není zač. 
 

8. ROZHOVOR 
Paní Marie.615 Věk: 77 let, Bydliště: město, počet ob. 67 tis. Rozhovor byl proveden po 
předchozí domluvě s paní Marií, psycholožkou a zdravotnickým personálem Hospice svatého 
Štěpána v Litoměřicích ve dnech 3. 10. a 5. 10. 2012. Onemocnění: rakovina tlustého střeva. 
Celková délka rozhovoru: 32 min. 
Paní Marie byla seznámena s úvodní instrukcí a byla požádána o rozhovor, s jehož 
uskutečněním i zvukovým záznamem souhlasila.  
Paní Marie je ve výzkumu označována jako R = respondent 
V = výzkumník 
 
Rozhovor ze dne 3. 10. 2012 – 1. část 
V: Tak napřed bych se Vás chtěla zeptat, jak se dneska cítíte? 
R: Dneska dobře, dneska jo.616 
V: A z jakého důvodu, co Vám k tomu pomáhá? 
R: Co mi v tom pomáhá? Že jsou tady strašně ,hodný.‘617 
V: Myslíte sestřičky? 
R: No, ‘mejou‘ mě, ‚vykoupaj‘, ‚umejou‘ hlavu, co si přeju, všechno ‚splněj‘, pohladí, 
‚promluvěj‘, jsou strašně ,milý‘ a ,ochotný.‘618 
V: Tak to hodně pomůže, když se k člověku takhle chovají, že? Vy jste teď měla hygienu? 
R: Prosím? 
V: Že jste se sprchovala. 
R: Já nerozumím. 
V: Že jste měla teďka sprchu. 
R: No, no, no. 
V: A jak jste se vyspala dneska? 
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R: Dneska špatně. Do půlnoci jsem spala, pak jsem se vzbudila a bylo mi hrozně, napřed mi 
byla zima, pak zas bylo horko, takže tak…já špatně spím jako vždycky.619 
V: I doma jste takhle spala? 
R: (přikývla)  
V: Hm. A dávají Vám nějaké léky na spaní? 
R: Dávají, ano, no. 
V: Tak aspoň že tak. A jak jste se najedla? 
R: Špatně. 
V: Nechutná Vám? 
R: Nechutná, vůbec mi nechutná. 
V: Měla jste snídani? 
R: No, kousek housky, oni mě ‚nenutěji‘, jenom to, co chci, tak smím sníst a tak…‘nenutěji‘ 
mě.620 
V: A teď budete mít oběd za chvíli, že? 
R: Ano. 
V: Víte, co budete mít k obědu? 
R: Nevím. 
V: Tak to bude překvapení. 
R: Já spíš sním tu polívku než, než jako to ,tučný.‘ 
V: Rozumím, že Vám to udělá dobře. Co Vás dneska potěšilo? 
R: Zatím nic. Jenom to ‚milý‘ vykoupání.621 
V: To je hezké, tak třeba ještě něco přijde. 
R: Protože mi syn volá až v pět hodin, takže se dozvím až v pět hodin ,nějaký‘ zprávy.622 
V: Takže se těšíte, až zavolá. 
R: Protože mi každý den volá. 
V: To je pěkné, ano. Jaký je pro Vás život v hospici? 
R: Já jsem tady ‚tejden‘ ‚teprv‘. 
V: A zatím zkušenosti? 
R: ,Výborný.‘ To už dlouho jsem nemohla ‚bejt‘…já jsem byla sama a to nejde.623 
V: Tak to je opravdu náročné, když je člověku sám, tomu rozumím. Vy jste tady tedy týden 
teprve. 
R: No. 
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V: A jak jste se o hospici dozvěděla? 
R: Známí asi před pěti lety tady byli, dvoje a pak paní a ty jejich příbuzný říkali, ,jaký‘ to tady 
je ,výborný‘ a já jsem z K.624 a snacha dělá v kanceláři, tak tam vyhledali to a ‚vobjednali‘ mi 
tu žádost, ‚abysem‘ se sem dostala. 
V: Aha, takže Vám vlastně doporučili ti známí ten hospic, že to je tady dobré. A co Vás 
do hospice přivedlo? 
R: Co mě sem přivedlo? Už minulý rok jsem byla na operaci jako s tím tlustým střevem 
a ‚voni‘ zjistili, že je to rakovina a řekli mi, že mám měsíc života a já už jsem tady rok.625 
V: Teda… 
R: ,Hrozný,‘ ,psychicky‘ ,hrozný.‘626 
V: To je opravdu náročné, když takhle lékaři řeknou…tak oni to nemuseli dopředu vědět. 
R: Ale tak ‚maj‘ ‚bejt‘ zticha.627 
V: To je pravda, nemuseli to říkat. A Vy jste teda rok poté, co jste to zjistila, žila doma? 
R: No sama, syn ‚vode‘ mě bydlí 15 kilometrů, no ale dojížděl ‚vob‘ den, takže… 
V: Tak 15 kilometrů zas není tak blízko, že? 
R: Už to nešlo, už prostě to nešlo. 
V: Rozumím. 
R: ‚Von‘ se ‚vo‘ mě starat ‚nemoh‘, chodí do práce, takže to je kvůli tomu.628 
V: Takže když Vám potom snacha zjistila ty informace… 
R: Tak už jsem se sem dostala. 
V: Dobře. Chcete ještě chvilku pokračovat? 
R: Určitě. 
V: Tak teď bych se Vás zeptala na Vaše dětství, napřed se zeptám, odkud pocházíte? 
R: Já jsem ze Š. 
V: A tam jste prožila i své dětství? 
R: Já jsem narozená v P., to je u K., pak jsme se přestěhovali do N., tam jsem prožila do 
dvaceti let a pak jsem se vdala na K. 
V: Jo, takhle. Takže jste to takhle prošla. Dobře a kolik je Vám let? 
R: Sedmdesát sedm. 
V: To je pěkný věk, to bych Vám neřekla. 
R: Děkuju. 
V: Jací byli Vaši rodiče? 
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R: Tatínka jsem ztratila hrozně brzy, už čtyřicet osm let a to byl ‘takovej‘ strašně ‚správnej‘ 
člověk, sedlák, ‚takovej‘ ‚svéráznej‘ a maminka, ta byla potom naše zlatíčko, ta umřela 
v pětaosmdesáti, nevdala se už, protože nás bylo pět, tak jsme kolem ní byli jako housata. Já ji 
milovala, já ji milovala, přestože jsem bydlela daleko a taky jsem si ji brala, jenomže u nás 
nemohla ‚bejt‘, tak takhle.629 
V: Maminka pracovala? 
R: Maminka pracovala, ano. 
V: V jakém oboru? 
R: Maminka, tam v N. byla velká Okula na ‚brejle‘, tak tam dělala maminka, no. 
V: Tak to je dobře. 
R: My jsme předtím měli ten statek, potom už jsme toho museli nechat, to nešlo, tak potom 
maminka šla tam. 
V: Ono to je dost práce, to by člověk na to nestačil všechno. A máte sourozence? 
R: Čtyři. Už jenom tři, jeden mi zemřel. 
V: A co byste mi o nich mohla říct, o sourozencích? 
R: Co bych mohla říct? ‚Správný‘, všichni se máme rádi.630 
V: A Vy jste nejstarší nebo prostřední… 
R: Ne, ne, ne, já jsem předposlední. 
V: A máte bratry nebo sestry? 
R: Dva bratry a tři, ne vlastně jen dvě sestry. 
V: Ano. A v jakém oboru pracovali? 
R: Tak ta nejstarší taky v ‚tý‘…napřed na statku, pak v ‚tý‘ Okule, pak byl bratr, ten se učil 
automechanikem, pak byla sestra, ta byla velice nadaná, ta byla ve F. L. a vedla ten…ve ‚F.‘ 
L., jak tam jezdí prezidenti zdravotní dům…jak se to jmenuje?631 
V: Já taky teď nevím, ale vím, co máte na mysli. 
R: Tak ten vedla, no, strašně chytrá ženská to byla.632 
V: Ona byla teda vedoucí tady. 
R: No a pak je nejmladší, tak ten ‚vod‘ dvaadvaceti let jezdil se sanitkou, pak si to musel 
přebrat jako svoji službu, jako dopravu, tak ten už je v důchodu taky, no. 
V: Aha, takže byl vlastně záchranář. 
R: Ano. 
V: Vidíte, to se hodí v rodině. Dobře. Co bylo pro Vás v období Vašeho dětství a dospívání 
významné? 
R: (přemýšlí) 
V: Co Vás tak nějak ovlivnilo, nějaká událost, nebo zkušenost? 
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R: To, že mi ve čtrnáct umřel tatínek, no, pak jsem se těžce zamilovala do ‚mýho‘ muže, který 
byl první v životě, no a to bylo takový to nejhezčí, no a pak když se mi narodil syn.633 
V: Ano, tak to chápu. A na jaké chvíle z období Vašeho dětství vzpomínáte nejraději? 
R: Nejraději? Když jsme byli malí a hrávali jsme si.634 
V: Hráli jste si pěkně, rozuměli jste si jako sourozenci? 
R: (přikývla) 
V: Dobře. Tak teď se Vás trochu zeptám na Vaši současnou rodinu. Kdybyste chtěla, tak to 
můžeme nechat na příště. Kdybyste byla unavená, tak mi určitě řekněte. Tak, které místo 
považujete za svůj domov v současné době? 
R: Víte, že teďka…asi ten L., to je u toho K., tak tam. 
V: Tam jste bydlela s rodinou? 
R: Pětapadesát let. 
V: Tak to je dlouho. 
R: To je dost dlouho. 
V: A máte nebo měla jste životního partnera? 
R: Můj muž zemřel před pěti lety a už jako…635 (patrný smutek v hlase) 
V: To byl ten první partner, jak jste o něm mluvila? 
R: Ano. 
V: Jak jste se seznámili s manželem? 
R: Jak jsme se seznámili? ‚Von‘ tam byl na vojně. 
V: U toho K.? 
R: Ne, ne, ne, na Š. 
V: Aha, na Š., pak jste se s ním přestěhovala do K., ano. Takže jste se tam potkali. A co Vás 
na něm zaujalo? 
R: Strašně ‚hodnej‘ člověk, neskutečně ‚hodnej‘ člověk a já jsem byla taková 
temperamentnější, takže jsme se spolu strašně dolaďovali, ‚von‘ vždycky radši ustoupil, 
protože jsem já nastoupila.636 
V: Ano, takže jste si takhle rozuměli. A jaké bylo období Vašeho manželství? 
R: Tak normální, tak jako ,střídavý,‘ víte, tak nějak.637 
V: Žádné výrazné výkyvy? 
R: (přikývla) 
V: Co Vám pomáhalo při řešení konfliktů? 
R: Vždycky s manželem jsme to řešili. 
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V: A jak jste to řešili, co Vám v tom řešení pomohlo? 
R: Víte, že snad já jsem se nikomu ani nesvěřovala, vždycky to tak nějak vyplynulo, že to 
skončilo dobře.638 
V: Vyříkali jste si to? 
R: No, no, asi tak. 
V: Dobře. Máte děti? 
R: Jednoho syna. 
V: A co byste mi o něm mohla říct, jak ho vnímáte? 
R: Prosím? 
V: Jaký je, co byste mi o něm mohla říct? 
R: ‚Hodnej‘ po tátovi.639 
V: A kolik je mu teďka let? 
R: Kolik je mu let? Padesát sedm. 
V: A v jakém oboru pracuje? 
R: Automechanik v P. 
V: Tak to je výborné, to je šikovný. A máte vnoučata? 
R: Ano, ty dvě, jak jsem ukazovala, vnučku a vnuka. 
V: Ano. A co byste mi mohla říct o vnoučatech? 
R: No, vnučka se mi před měsícem vdávala, to jsem nebyla, už jsem byla nemocná.640 
V: A viděla jste fotky? 
R: No. A vnuk, ten dělá poslední rok ,vysoký,‘ takže mají práce, že chudinky ani…641 
V: A co studuje? 
R: Co studuje? Ekonomku. 
V: Tak to je náročný obor. 
R: Ale s nějakým oborem na potravinářství. 
V: Aha, že to je zaměřené už takhle na ten průmysl. A ta vnučka? 
R: Ta vnučka, to je dračice. 
V: Opravdu? 
R: No, ta se vyučila kosmetičkou, pak si udělala podnikání obchodu a služeb, pak byla rok 
v Irsku, pak si udělala rok angličtiny, pak jezdila na letišti, od ‘nějaký‘ společnosti, která 
půjčovala auta, a třeba ho nechala ve Francii, ona pro něj jela, přivezla ho zpátky, no a teď 
dělá asistentku právníkovi v realitní kanceláři. 
V: Tak to je šikovná, to měla dlouhou dráhu. 

                                                 
638 Ot. č. 6 ve 2. části 
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R: To teda je dračice. 
V: To teda opravdu. Čím Vám Váš syn a Vaše vnoučata přinášejí radost? 
R: Že jsou na mě ,hodný.‘642 
V: Tak to je dobře. Máte pěkné vztahy? 
R: (přikývla) 
V: Dobře. Jaké školy jste vystudovala? 
R: Já jsem se vyučila jenom, jo. 
V: Dobře a v jakém oboru? 
R: V ‚tý‘ optice. 
V: A našla jste taky uplatnění v té optice? 
R: Hm. (souhlas) 
V: A pracovala jste celý život v tomto oboru? 
R: Ne, když jsem se přijela sem na K., tak jsem byla prodavačka. 
V: Aha. A v čem pro Vás byla Vaše práce důležitá, co Vám přinášela? 
R: Hmm, peníze.643 
V: Tak to je taková základní věc, že? A jaký mělo pro Vás zaměstnání význam, ten obor? 
R: No, že jsem byla mezi ‚lidma‘, já jsem byla ráda mezi ‚lidma‘ takhle. 
V: Že jste se dostala do společnosti. 
R: (přikývla) 
V: A v jakém oboru pracoval Váš manžel? 
R: Manžel pracoval jako, ‚von‘ se vyučil jako mechanik na motorkách a potom dělal 
na šachtě strojního zámečníka. 
V: Hm, to je taky ‚dobrý‘. A byla jste spokojená se svojí finanční situací? 
R: (přikývla) 
V: Takže to nebyl problém. A čemu jste se věnovala ve svém volném čase? 
R: Pletla jsem, jo, šila, všechny takovýhle…644 
V: Ruční práce. 
R: No…, zahrádku. 
V: Aha, měla jste. Takže to jsou takové Vaše zájmy? 
R: (přikývla) 
V: A čemu se věnujete teď ve svém volném čase? 
R: Prosím? 
V: Čemu se věnujete teď ve svém volném čase? 
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R: Tady jenom ležím, ‚vodpočívám‘, strašně ‚vodpočívám.‘645 
V: To je důležité, ano. Co Vám v životě přináší radost? 
R: Teď nic.646 
V: A v minulosti? 
R: V minulosti že ty děti byly kolem mě, a teď jako jsem bez zájmu.647 
V: Jste v kontaktu, navštěvují Vás? 
R: Jo, jo. 
V: Ano. Chcete ještě pokračovat? 
R: Chvilinku, už jsem zpocená. 
V: Dobře, tak třeba jednu dvě otázky a necháme to. Které události považujete za důležité 
mezníky ve Vašem životě? 
R: Jako myslíte radostný? 
V: Tak můžou být samozřejmě i radostné. 
R: No, jako když se mi narodil syn. A nejhorší bylo, když mi zemřel můj muž.648 
V: To chápu. Ta to jsou takové dvě největší události, které Vás ovlivnily. 
R: (přikývla) 
V: Co je pro Vás hodnotou v životě nebo hodnotami? 
R: Tak nějak hezky žít, spokojeně, nehádat se, tak nějak aby všechno bylo v pořádku.649 
V: Mít dobré vztahy a tak. 
R: Ano. 
V: Tak já Vám děkuju a příště budeme pokračovat. 
R: Přijďte, ano. 
V: Dobře, děkuju a nashledanou. 
 
Rozhovor ze dne 5. 10. 2012 – 2. část 
V: Tak napřed se Vás zeptám, jak se cítíte dneska? 
R: No, dneska trošičku lepší.650 
V: Je to lepší? 
R: No. ‚Voni‘ mně ‚vodbourali‘ trošku ty prášky, to nešlo.651 
V: Bylo toho moc? 

                                                 
645 Ot. č. 4, 6 v 1. části, 1, 4 ve 2. části 
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R: To bylo. To bylo devět prášků denně a to prostě, ‚eště‘ medicína do toho, to prostě už nešlo 
zvládnout. 
V: Cítila jste to už na sobě. 
R: No. Tak dneska už je to trošičku lepší. 
V: Oni to někdy na začátku zkoušejí ty léky. 
R: No, no, no, no, no. 
V: Dobře. 
R: Dneska už je to lepší. 
V: Tak to jsem ráda. Tak já dneska navážu na tom, co jsme povídaly minule. 
R: Kdybyste mohla mluvit trošičku nahlas. 
V: Ano. 
R: Já špatně slyším.652 
V: Takže navážeme na to, o čem jsme povídaly minule. Já jsem si trochu poslouchala, o čem 
jsme mluvily a mluvily jsme o Vašem dětství, současné rodině, zaměstnání a skončily jsme 
u toho, že jsem se Vás ptala na Vaše hodnoty a teď bych na to navázala. Zeptám se Vás, čemu 
jste ve svém životě věnovala nejvíc energie, čím byl Váš život naplněný? 
R: No, že jsem měla ‚uklizíno‘, vypráno, ten byt v pořádku, tu rodinu v pořádku.653 
V: Ano, takže starosti o rodinu, o domácnost. Co považujete za svůj životní úspěch? 
R: (přemýšlí) Toho syna.654 
V: Tak to je velký úspěch, určitě. 
R: Toho syna a dvě vnoučata. 
V: Tak to je krásné. A jaké úsilí jste tomu věnovala, tomu synovi, té výchově? 
R: ,Veliký.‘ ‚Von‘ byl neustále ‚nemocnej‘ a já jsem musela vzít takovou práci, že jsem dělala 
‚vod‘ osmi do dvanácti, pak jsem měla tři hodiny přestávku, pak jsem dělala do šesti, takže 
jsem se mu věnovala ‚celej‘ svůj život, až mi to všichni kolem dokola vyčítali, příbuzní, že 
jako…ale ‚von‘ si to zasloužil.655 
V: Určitě, tak děti potřebují podporu, a zvlášť když jsou takhle nemocné. 
R: Pak ‚přišly‘ vnoučata. 
V: Tak vidíte, jaké to mělo ovoce. 
R: No, rodinu, jedině rodinu.656 
V: Ano, tak to je velký úspěch určitě. Za co jste druhými lidmi nejvíc oceňována? 
R: Neslyším. 
V: Čeho si na Vás druzí lidé nejvíc cení? 
R: To snad ani neumím říct. 
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V: Neříkal Vám to někdo? 
R: Ne. Mně stačí, když se na mě někdo nemračil, nepomlouval, když jsem vycházela s ‚lidma‘ 
dobře. Taky jsem nevycházela se všema dobře.657 
V: Tak to je přirozené. 
R: To je jako normální. Ale to mi dělalo radost, ano.658 
V: Že jste viděla, že mají radost oni? 
R: Ano, ano. 
V: A čeho si na sobě ceníte nejvíc Vy sama? 
R: Tak já snad ani jsem ‚vo‘ ‚tomhletom‘ nikdy nepřemýšlela.659 
V: Ano, takhle přímo jste o tom nepřemýšlela, dobře. A za co se cítíte ve svém životě 
zodpovědná? 
R: (přemýšlí) Za to, co jsem udělala i neudělala.660 
V: Aha, za svoje činy. To je důležité určitě. Co byste ve svém životě udělala jinak? 
R: Určitě bych teda se ne, ne, nedávala na takovou dobrodružnou cestu, že bych bydlela 
s tchýní pětatřicet let, měla bych ‚bejvala‘ svou domácnost, takový to svoje všechno, ‚todleto‘ 
bylo všecko společný spíš a žilo se spíš, babička byla velitel arogantní, a tak se žilo jako spíš 
jejím životem než těch druhých. Pětatřicet let.661 
V: To je dlouhá doba, to pro Vás asi bylo hodně obtížné se odpoutat. 
R: Velice, velice.  
V: To bylo těžké období. Dobře. Jak významné jsou pro Vás mezilidské vztahy? 
R: Určitě velmi, velmi. Mrzí mi všechno, když takhle se lidi hádají, anebo kradou, že teď je to 
tak ve ‚velkým‘, že jsou na sebe ošklivý a zabil by jeden ‚druhýho‘, to nemám ráda. To 
nemám ráda ‚todleto‘, to ne. To se zlobím i na vnuka, je dost ‚hubatej‘ na mámu a tak jako to 
‚von‘ ‚vode‘ mě i schytá, ale von si z toho nic nedělá.662 
V: A kolik je mu let? 
R: Šestadvacet. 
V: Jo, takhle už.  
R: No, to už jako, ten už si nedá říct, ale to mě mrzí jako, ‚von‘ je dost a máma si to nechá 
líbit a to mě mrzí teda jako, to jako…třeba ji mám moc rád, to ‚neřikám‘, ale to hmm.663 
V: Někdy to jednání, že? 
R: No, jako byl můj syn ke mně, tak to ‚von‘ určitě není.  
V: Hm. 
R: To je hrozný. 

                                                 
657 Ot. č. 4, 6, 8 v 1. části, 3 ve 2. části 
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660 Ot. č. 4 v 1. části 
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V: Tak třeba se to ještě změní, ono taky záleží na té mámě… 
R: No, co si dá líbit. 
V: Přesně, jak ho vede. A bez kterých osob byste si svůj život nedovedla představit? 
R: No bez rodičů, že jo, manžela, a teď tady ty ,nový‘ rodiny. Syna a vnoučat.664 
V: Těch nejbližších, ano. A čím jsou pro Vás významní? 
R: Vším, dobrým i zlým.665 
V: Ano, to je pěkné. Jaký zaujímáte ke svému životu postoj? Takový Váš životní postoj. 
R: Teď už ‚špatnej‘, víte, teď už je člověk ‚nemocnej‘ a tak ve věku se modlí, aby to skončilo 
v klidu, jako mám teď tady, ‚úžasnej‘ klid, pohodlí, tak aby, aby to tak nějak skončilo.666 
V: A v minulosti, Váš životní postoj nebo přístup? 
R: Tak nad tím jsem snad ani nepřemýšlela. 
V: Spíš podle situace? 
R: Ano, jak to vyplynulo. 
V: Dobře. Na jaké otázky hledáte ve svém životě odpovědi? Jestli máte nějaké takové otázky 
v životě… 
R: Že jsem mohla něco udělat líp, neudělala, proč jsem to neudělala, tak ‚takovýdle‘, ale jinak 
nějaký hlubší, to ne, já jsem zjistila, že jsem strašně zhloupla.667 
V: Opravdu? 
R: No. Já když poslouchám to rádio, tak si říkám: „Bože, já jsem hloupá, já nevím takových 
věcí.“  
V: Tak ono se někdy stává, že člověk něco zapomene, ale ono se to zase připomene. 
R: No, tak si připadám, že jsem hloupá.668 
V: Já myslím, že to v té hlavě je, ale člověk si jenom neumí vyvolat tu vzpomínku. Ale to se 
stává člověku. Dobře. Nalezla jste smysl svého života? 
R: Tak snad úplně ne.669 
V: Takže částečně? 
R: No, tak snad úplně jako…představovala jsem si to jinak jako, jo? Ale spokojená to, ne, že 
bych byla ‚nějakej ‚rebel a to, ale jinak jsem si to představovala.670 
V: Ten život? 
R: Že takhle neskončím, tak jako, tak trošku nějak…na rovinu, že jo?671 
V: Určitě, mně se líbí, že jste upřímná. Takže jste říkala, že jste si to představovala jinak, 
takže ta změna, ta odlišnost Vás ovlivňuje? 

                                                 
664 Ot. č. 6 v 1. části 
665 Ot. č. 6 v 1. části 
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668 Ot. č. 4 v 1. a  2. části 
669 Ot. č. 5 v 1. části 
670 Ot. č. 4, 5 v 1. části 
671 Ot. č. 4 v 1. části, 1, 4 ve 2. části 



Bc. Monika Pavelková 

134 
 

R: Určitě. 
V: Dalo by se říct, co je smyslem Vašeho života? 
R: (přemýšlí) Teď už se nedá ‚vo‘ ničem uvažovat takovým.672 
V: A v minulosti? 
R: V minulosti jo, v minulosti jsem chtěla ‚furt‘ mít navrch jako jo, takový to…teď už ne, teď 
už nic.673 
V: Pro Vás bylo hodně důležité mít nějakou představu o tom, jak to bude? 
R: No, to jo. 
V: Tak ono to člověku dává jistotu, že, v tomhle směru. Máte nějakou filozofii, která by 
dávala Vašemu životu smysl? 
R: Ne.674 
V: Nemáte, dobře. A sdílíte svoje životní postoje a hodnoty s dalšími lidmi? 
R: Teď už ne, teď už o mě nikdo nestojí, teď už ‚každej‘ má ‚svý‘ problémy. Já rodinu mám 
velkou, ale ne tady a tu přímou rodinu mám malou, takže tak jenom s ‚nima.‘675 
V: S nimi. A jak je pro Vás to společenství významné? 
R: (přikývla) 
V: Hodně, dobře. Jaké máte životní cíle? 
R: Teď už ,žádný.‘676 
V: A předtím? 
R: Chtěla jsem pořád pracovat a ‚uklizíno‘ a ‚navaříno‘ a ‚připravíno‘, taková ta domácnost, 
jenom už domácnost ‚teďkon.‘677 
V: Dobře. A jaké úsilí jste vynakládala dosažení těch cílů v minulosti? 
R: Jako co? 
V: Jaké úsilí jste tomu vynakládala?  
R: Tak se ani snad… 
V: Bylo to pro Vás náročné? 
R: Ne, prostě čeho jsem dosáhla, dosáhla, a když ne, tak to nešlo prostě. Když to nešlo 
tak…678 
V: A dosáhla jste všeho, čeho jste chtěla? 
R: Ne. 
V: Tak ono to tak většinou v životě nejde, že by člověk zvládnul všechno, že? 
R: Ne, v životě ne.679 

                                                 
672 Ot. č. 4, 5 v 1. čássti 
673 Ot. č. 4 v 1. části 
674 Ot. č. 5 v 1. části 
675 Ot. č. 1, 4 ve 2. části 
676 Ot. č. 7 v 1. části, 1, 4 ve 2. části 
677 Ot. č. 4, 6, 7 v 1. části 
678 Ot. č. 4, 7 v 1. části 



Bc. Monika Pavelková 

135 
 

V: Hm, ale tak určitě něčeho ano. 
R: (přikývla) 
V: Kam ve svém životě směřujete? Máte nějaké životní směřování? 
R: Už ne. 
V: A měla jste nějaké životní směřování, zaměření? 
R: Tak ani snad úplně ne, tak jako, tak normální život.680 
V: Přijímala jste to tak, jak to přicházelo. Čím se ve svém životě řídíte, co ovlivňuje Vaše 
rozhodování? 
R: No, dřív trochu jako jsem uvažovala ‚vo‘ tom, ale teď už to plyne tak, jak to plyne, teď už 
tomu nedávám ,žádný,‘ ,žádný‘ emoce nebo něco ‚takovýho‘, prostě normálně.681 
V: Kdybyste se potřebovala rozhodnout, stála jste třeba před nějakým důležitým rozhodnutím, 
tak podle čeho byste se rozhodla, nebo co by Vám pomohlo v tom rozhodování? 
R: Aby to bylo to nejlepší.682 
V: Vybírala byste z těch různých variant, dobře. Čeho se nejvíc obáváte? 
R: No teď už ničeho, protože teď už jsem uklizená, teď už jsem zabezpečená, tak toho jsem se 
nejvíc bála, jak na ‚starý‘ kolena prostě kde zůstanu, kdo se bude moct ‚vo‘ mě postarat, 
abych nebyla na obtíž, tak z toho, ale teď už jsem v klidu. 
V: Takže teď už to máte uzavřené v tomto směru. 
R: Všechno ,vyřešený.‘ 
V: A obávala jste se něčeho v minulosti? Vy jste tedy říkala, že jste se obávala toho, jak bude 
probíhat období Vašeho stáří a co Vám v té době pomáhalo k překonávání Vašich obav? 
R: Nic, já jsme se s tím musela vždycky vyrovnat sama tak nějak. Nervy ,strašný‘ a vždycky 
jsem se s tím musela vyrovnat, jsem se nikdy někomu nesvěřovala cizímu, já jenom svojí 
rodině a tak…683 
V: S blízkými jste to řešila? 
R: S rodinou ano.684 
V: Dobře. Uvažovala jste někdy v minulosti o smrti? 
R: (přikývla) 
V: V jakém směru, nebo kdy se to stalo? Jestli o tom nechcete mluvit, tak nemusíme. 
R: Bohužel jo, několikrát.685 
V: Chcete o tom mluvit, kdy to bylo? 
R: Ne.686 
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V: Dobře, ale uvažovala tedy. A co si o smrti myslíte, jak na ni nahlížíte? 
R: Že to musí přijít, součást ‚lidskýho‘ života.687 
V: Ano, čeká nás každého. Věříte v posmrtný život? 
R: Ne.688 
V: Nacházíte ve svém životě něco univerzálního, něco, co Vás přesahuje, co je nad Vámi? 
R: Ne.689 
V: A považujete se za osobu nábožensky založenou? 
R: Tak jo, to jo.690 
V: V co věříte? 
R: Tak jsem pokřtěná, jsem biřmovaná, prostě vychovaná v rodině, kde jako se na tohle 
věřilo, jo. Pak jsem se vdala, pak to ‚vodeznělo‘ a teď se to zase vrátilo.691 
V: Takže v průběhu života to bylo míň a teď se to zase vrací? 
R: Ano. 
V: Chodíte třeba do kostela tady v hospici? 
R: Tady jsem ‚teprv‘ týden, takže… 
V: Teprve týden, takže ještě nebyla pořádně mše. Ale jsou tady ty možnosti. 
R: Určitě. 
V: Takže Vy jste byla vychovávaná ve víře, ‚jste‘ říkala, a o jakou víru, nebo o jakou církev 
se jedná? 
R: Římskokatolickou.692 
V: Římskokatolickou. A co Vám víra přináší? 
R: No, vždycky když je nejhůř, tak se modlím a věřím a…že mi někdo ‚nadpřirozenej‘ 
pomůže.693 
V: A pomáhá Vám to? 
R: Pomáhá, někdy.694 
V: Tak člověk se má na koho obrátit v tomhle směru. 
R: Ano. 
V: Tak ještě mám pro Vás jednu otázku. Kdybyste mohla mít jedno přání, tak co byste si 
přála? 
R: Aby byly moje děti ‚zdravý‘, aby nezkoušely to, co já. Víc v životě nechci, víc v životě 
nechci.695 
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V: Tak to je moc pěkné a já Vám budu přát, aby se Vám to splnilo, aby byly Vaše děti, 
vnoučata v pořádku… 
R: Aby byli všichni v pořádku. 
V: Tak, aby se měli dobře. 
R: J., ‚tý‘ je třicet, ta určitě bude mít miminko…já doufám. 
V: Jo takhle, ještě není na cestě. 
R: No, takže tohle doufám, aby ‚voni‘ byli zdraví, aby se nemučili takovou nemocí jako já 
a aby všechno bylo v pořádku, měli rádi se, aby jim všechno vycházelo. 
V: Já věřím, že to vyjde, že se jim to splní. 
R: To bych jim přála. To je všechno? 
V: Ano. Tak já Vám moc děkuju a budu se těšit na viděnou. 
 

9. ROZHOVOR 
Paní Cecílie.696 Věk: 61 let, Bydliště: město, počet ob. 50 tis. Rozhovor byl proveden po 
předchozí domluvě s paní Cecílií, psycholožkou a zdravotnickým personálem Hospice 
svatého Štěpána v Litoměřicích ve dnech 28. 8. a 4. 9. 2012. Onemocnění: rakovina plic. 
Celková délka rozhovoru: 57 min. 
Paní Cecílie byla seznámena s úvodní instrukcí a byla požádána o rozhovor, s jehož 
uskutečněním i zvukovým záznamem souhlasila.  
Paní Cecílie je ve výzkumu označována jako R = respondent 
V = výzkumník 
 

Rozhovor ze dne 28. 8. 2012 – 1. část 
Paní Cecílie souhlasila s provedením rozhovoru a navázala na úvodní instrukci informací, že 
se jí dnes hůře mluví. 
R: (odkašlává) Mně to dneska trošku víc kašle, já jsem včera snědla ‘celýho‘ ‚nanukovýho‘ 
‚dorta‘.697 
V: No, to někdy ty rozdíly teplot neudělají člověku dobře. Tak uvidíte, můžeme dneska 
chvilku, a když tak se domluvíme na jindy. 
R: No. 
V: Tak jak se dneska cítíte? 
R: Říkám, dneska trošku víc pokašlávám, ale to je tím, že jsme snědla ‚celýho‘ ‚nanukovýho‘ 
‚dorta‘ na posezení, měla jsem velkou chuť na něj. 
V: Tak to chápu. Takže se cítíte tak proto, že jste snědla ten dort. 
R: No, trochu víc kašlu, než je to… 
V: Než je to obvyklé? 
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R: No. 
V: A jak jste se dneska vyspala? 
R: Dobře, tady se mi spí moc dobře. Tak jak jsem byla třeba zvyklá tam jako doma spát, tak 
tam jsem se budila už ve čtyři ráno, ale tady vstávám třeba až v devět.698 
V: Tak to je ‚krásný.‘ 
R: To je moc ,krásný.‘ (úsměv) 
V: Já jsem myslela, že je dobře, že si můžete odpočinout. A jak jste se najedla? 
R: Dneska dobře, chutnalo mi to, ano. 
V: A co jste měla k jídlu? 
R: Čevabčiči.  
V: Bylo to dobré? 
R: Bylo to ,dobrý.‘ 
V: Co Vás dneska potěšilo? 
R: Návštěva mého syna, kamarádky, její dcery a mojí ‚šéfový.‘699 
V: Dokonce? Tak to je výborné. 
R: No, já mám hodnou šéfovou, ta za mnou jezdí každý týden. 
V: Tak to je milé. Tak to je spousta důvodů k radosti. 
R: (odkašlala si) Promiňte. 
V: V pořádku. Když tak mně řekněte, jak se budete cítit, můžeme to nechat na příště. Jaký je 
pro Vás život v hospici? 
R: ,Hezký‘ je to tady.700 
V: Líbí se Vám tady? 
R: Velice moc, velice moc. 
V: Jak dlouho jste tady? To jste vlastně už říkala…701 
R:  Ano, čtrnáct dní. (odkašlala si) 
V: A můžu se Vás zeptat, kolik je Vám roků? 
R: Šedesát jedna roků. Nebo Šedesát dva? Počkat, ‘kolikátej‘ je ročník? 
V: 2012. 
R: No, já jsem padesát jedna702, no jedenáct. 
V: Šedesát jedna, ano. 
R: Já už to pletu taky někdy.703 
V: Však si to pamatujete dobře. A jak jste se o Hospici svatého Štěpána dozvěděla? 
                                                 
698 Ot. č. 7 ve 2. části 
699 Ot. č. 4 v 1. části 
700 Ot. č. 7 ve 2. části 
701 při seznámení 
702 ročník 
703 Ot. č. 4 ve 2. části 



Bc. Monika Pavelková 

139 
 

R: Já ani ‚nevim‘, jak jsem se sem dostala. 
V: Opravdu, nepamatujete si to? 
R: To Vám řeknu, já jsem si, v pondělí ráno to bylo, nevím ‚kolikátýho‘ to bylo teďko, ale 
měla jsem si zavolat kvůli výsledku, výsledky, co byly, jak dopadly z P.… 
V: Jo, takhle. 
R: …do U., v U. pan doktor mě nepotěšil, řekl, ať si zavolám znova, nebo ať si dojedu 
‚druhej‘ den do U. A já ‚řikám‘: „Pane doktore, nezlobte se, ale já celou noc sedím u 
ventilátoru, tašky mám sbalený, že jedu okamžitě do nemocnice a ‚nevim‘ kam.“ A on říká: 
„Tak si počkejte, já Vám volám sanitku.“ A jak jsem se ocitla tady, to já ‚nevim.‘704  
V: Takže Vás pravděpodobně dovezli sem. 
R: Někdo říká, většinou že jsem byla v P., že mě poslali do P. a z P. ‚prej‘ rovnou sem, takže 
‚nevim‘, ‚nevim‘, doopravdy ‚nevim.‘705 
V: To už si nepamatujete. 
R: Nepamatuju. ‚Vim‘, že jsem měla halucinace, i ten první den i ten ‚druhej‘ den.706 
V: A čím to bylo způsobené? 
R: To ‚nevim‘. Jestli v U. mě nějak napíchali nebo něco, to je taky ‚možný.‘ 
V: A co Vás do hospice přivedlo? Vy jste říkala, že jste byla na nějakém vyšetření… 
R: Já mám na plicích stín a je asi zřejmě ‚rakovinovýho‘ původu a jsou tam i tři ložiska.707 
V: A to Vám řekl pan doktor v U.? 
R: To mně ‚řek‘ pan doktor z U. a ‚řek‘ mi, že na operaci to není, jedině… ‚Ježiš‘, jak se to 
jmenuje, chemoterapie. Jenže tady mně zase pan doktor ‚řek‘, když mě přijímali, že žádnou 
chemope…chemope…chemoterapii mi dávat nebudou, tak ‚nevim.‘708 
V: Tady v hospici? 
R: No. A ‚nevim‘, jestli to je tím, že mi ‚dávaji‘ takhle náplasti. 
V: Možná že jsou taky nějak léčebné. 
R: Třetí den mi dávají vždycky náplasti, ty jsou asi zřejmě taky na hojení.709 
V: A cítíte nějakou změnu? 
R: Ne. Jsem taková trošku ‚vomámená‘, jo, to se stává, že jo. Tak buďto to jsou ty injekce, 
nebo to jsou prášky, to je jedno s ‚druhym‘ tak nějak. 
V: A jak začaly ty Vaše zdravotní komplikace? 
R: No, určitě nejspíš to kouření ,slavný.‘710 
V: A kdy jste s tím byla poprvé u lékaře? 
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R: Jako co jsem byla s průduškami, to bylo v březnu, že mě hrozně bolí tady v krku a že mám 
‚knedlik‘. 
V: To bylo letos? 
R: To bylo letos. 
V: A to jste byla v tom U.? 
R: Ne to jsem byla u svojí obvodní v U. 
V: Ano a ta Vás potom poslala… 
R: Ty mě potom poslali do U., teda k nim v L. na rentgen a tady z rentgenu mě poslala do Ú. 
a tam už jsme zůstala. 
V: Hm. Vy jste říkala, že jste čekala na nějaké výsledky z P., takže jste byla i v P. 
na vyšetření? 
R: V P. ty výsledky byly, ale jak to dopadlo, já ‚nevim‘. 
V: Aha, oni je posílali. 
R: Já ‚nevim‘, jestli jim posílali ,nějaký‘ to vyrozumění do U. nebo, ‚nevim‘, doopravdy 
‚nevim‘.711 
V: A Vy jste potom o tom s panem doktorem mluvila osobně? 
R: Ano. 
V: Dobře. Teď bychom se mohly trošku zaměřit na Vaše dětství. Nejdřív se Vás zeptám, 
odkud pocházíte? 
R: Z d.712 
V: Tam jste se i narodila? 
R: Ano. 
V: Prožila jste tam také svoje dětství? 
R: Ano. 
V: Jací byli Vaši rodiče? 
R: ‚Hodný‘. Maminka ještě moje žije. Tatínek už ne, ale mamince je jednaosmdesát a ještě 
za mnou jezdí.713 
V: To je úžasné. A jak byste mi je představila, charakterizovala? Jak si na ně pamatujete? 
R: No, já v ‚dobrým‘ slova smyslu, protože na mě nebyli nikdy zlí, ani že by křičeli, nadávali, 
hádali se mezi sebou, nic takového jsem nikdy u nich neslyšela.714 
V: Takže jste měla takové klidně dětství? 
R: Ano, no. 
V: A máte sourozence? 
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R: Měla jsem sestru, ta byla mladší ‚vo‘ čtyři roky než já, ale přejelo ji auto tenkrát. (dojatým 
hlasem) Nechala tady po sobě tři děti, no už to je dlouho, no. Bylo to v ‘osmdesátým‘ ‚pátým‘ 
roce. 
V: Rozumím. To musela být velká rána pro Vás. A ty tři děti potom vyrůstaly u jejího 
manžela? 
R: No ano. (odkašlala si) 
V: A jaká byla sestra, jak si ji pamatujete? 
R: Hodná, velice hodná. My jsme bez sebe nedaly pomalu ani krok, kam šla jedna, tam šla 
druhá. Nastejno jsme byly ,těhotný.‘715 
V: Opravdu? 
R: Jak ‘kdybysme‘ si to řekly. 
V: Tak jste na sebe byly asi nějak napojené. 
R: Jakoby jo. 
V: A co pro Vás bylo v období Vašeho dětství a dospívání významné? 
R: Významné? Já Vám ani ‚nevim‘, jako co by to mělo ‚bejt‘? ‚Nevim‘. 
V: Něco důležitého z té doby? Nevnímáte něco takového? 
R: ‚Nevim‘, co bych Vám měla říct, nějak ne. 
V: Dobře, nevadí. Na jaké chvíle z období Vašeho dětství a dospívání vzpomínáte nejraději? 
Nějakou nejhezčí vzpomínku? 
R: Na plavání ve vodě v P. Protože jsme tam stavěli hráz, tam bylo nízko, tam bylo takhle 
vody, tak aby tam voda vždycky přibyla, tak jsme si z kamenů stavěli hráz. Pak jsme si 
vyrobili takovou tůňku, že nám ta voda byla sice ‘pocaď‘ (ukazuje), ale dobrý, dalo se tam 
plavat.716 
V: Rozumím. Tam jste teda trávili léto? 
R: No, trávili, většinou jsme ho spíš trávili na zahradě. My jsme měli velikou zahradu, tam 
jsme měli vanu, sprchu jsme tam měli udělanou. Tam jsme si vychovaly všechny tři děti.  
‘Vona‘ měla tři děti, já tři děti, takže taková rodina celá se tam vždycky sešla. 
V: A Vy jste tam bydleli pohromadě, nebo jste se tam vždycky sešli? 
R: Ne sestra bydlela ze začátku jako já, než jsem se vdala, že jo, jsme bydlely u rodičů, tak 
sestra si koupili barák v tom v B. a já jsem se stěhovala se svým mužem do jeho baráku, jeho 
poloviny baráku. 
V: A v jakém oboru pracovala Vaše sestra? 
R: Moje sestra pánská krejčová. 
V: A Vaši rodiče? 
R: Maminka, teda sestra dámská krejčová, maminka pánská krejčová a tatínek strojvedoucí. 
V: Aha, tak to se sestra asi nechala inspirovat po mamince. Ale Vám to taky jde to háčkování 
nebo pletení. 
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R: No, to nás učila maminka, jenomže mě to kdysi nebavilo, zrovna včera jsme se o tom 
bavily: „Vidíš to a ty dneska pleteš a děláš všechno.“717 
V: On asi člověk do toho musí dozrát. Dobře. Teďka budeme trošku mluvit o Vaší současné 
rodině, jak budete chtít samozřejmě. 
R: Moje současná rodina, tu bych úplně vynechala, protože radši nevzpomínat.718 
V: Dobře, tak já se budu postupně ptát a které místo nebudete chtít odpovídat, tak to 
přeskočíme, ano? 
R: Ano. 
V: Dobře. Které místo v současné době za svůj domov? 
R: Momentálně tady.719 
V: Hospic? 
R: Ano. 
V: A předtím? Kdepak jste bydlela? Tady někde v okolí? 
R: Ne, ‚žádnej‘, ani mi to jako ne to…tady se ‚cejtim‘ ‚bejt‘ dobře, ale… že bych u ‚svýho‘ 
nynějšího druha, jak se dá říct, to ne.  Ten mně nadával a mlátil, ne.720 
V: Takže tam jste se vlastně necítila doma a necítíte. 
R: Ne, ne. 
V: Takže ten hospic můžeme považovat za Váš domov. 
R: (přikývla) 
V: Dobře. Měla jste životního partnera nebo manžela? 
R: Měla, s tím jsem se po 12 letech rozešla, což jsem udělala, co už dneska ‚vim‘, velkou 
chybu. 
V: Byla to chyba, že jste se rozešli… 
R: Velká chyba. Z mojí strany pochopitelně. ‚Von‘ je ‚svobodnej‘ dodneška, přijel teďko 
dokonce i za mnou na návštěvu.721 
V: Jste spolu v kontaktu. 
R: Jsme. 
V: A ty vztahy jsou… 
R: …u nás v pořádku, my jsme se nehádali nikdy, že ‚bysme‘ se rozvedli kvůli, jako jsou 
rozzuření a to, to ne. ‚Von‘ přijede kdykoliv sem, kdykoli se můžu přijet já ‚podivat‘ za ním 
do Děčína, prostě kamarádi jsme.722 
V: To je dobře, že jste se vlastně rozešli v dobrém, dalo by se říct. 
R: Ano, ano. 
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V: A potom jste měla nějakého dalšího partnera? 
R: No, to je právě ten, s kterým teď žiju, to je právě to, co nechci mluvit. 
V: Tak můžeme mluvit o Vašem prvním manželovi, jestli budete chtít. Já se zeptám, jak jste 
se seznámili? 
R: ‚Von‘ dělal u plavby a ‚voni‘ přes zimu nejezdily ty lodě, tak si hledali vždycky ty chlapi 
brigádu. Já dělala v Benaru a ‚von‘ šel do Benaru dělat taky. Tak jsme se seznámili na MDŽ, 
to si pamatuju dodneška, že já jsem přinesla magnetofon a ‚vodtahovalo‘ se a jen tak 
nenápadně, ten kluk se mi líbil ‚vodzačátku‘, a jen tak nenápadně jsem mu řekla: „Hele, 
‚vono‘ je to docela těžký ten ‚magneťák‘, ‚bydlim‘ kousek ‚vodsuď‘, pět minut, ‚nevodnes‘ 
bys mi ho před barák?“ No, takhle jsme se seznámili. 
V: A čím Vás zaujal napoprvé? 
R: ‚Nevim‘. 
V: Byl pohledný? 
R: Byl pohledný, no. ‚Von‘ je i teď, není ‚vošklivej‘, i když už je ‚takovej‘, že jo. 
V: Však jsou i takoví hezcí muži. Dobře a jaké bylo období, těch 12 let Vašeho manželství, co 
jste byli spolu? 
R: Ze začátku bylo výborný, jenomže pak se do toho zamíchala ‚milicie‘, protože on byl 
milicionář, pak navíc byl pracovník ‚nějakej‘ ‚tohodle‘ toho, prostě různý akce jeho byly 
v zaměstnání a to byl ten problém.723 
V: Rozumím. A když jste měli nějaké konflikty, tak co Vám pomáhalo při jejich řešení? 
R: Nikdo, my jsme si ho vyřešili sami.724 
V: No, to by mě právě zajímalo, jak jste ty konflikty řešili, protože někteří lidé s tím mají 
problém. 
R: Já jsem s ním nemluvila. Já jsem kolem něj chodila jak vzduch, jídlo jsem mu nedávala, 
nic a ‚von‘ chodil do sklepa, ‚jed‘ ‚jabka.‘725  
V: Opravdu? 
R: ‚Dovopravdy.‘ 
V: A kdo potom inicioval to, že jste se spolu začali bavit? 
R: No, vždycky někdo se našel. 
V: Jeden z Vás přišel za tím druhým… 
R: No. 
V: Dobře. Máte děti? 
R: Mám, ‚čtyry‘. Tři kluci a jednu dceru a tři vnoučata. Mám vnoučat málo, protože když si to 
vezmu, ‚mýmu‘ nejstaršímu klukovi je třicet devět let, tak už by si konečně ‚moh‘ založit 
rodinu, což ‚von‘ žije, má teda jedno dítě ta paní, ale svoje asi nemůžou mít nebo co, říkal, že 
nedávno H. potratila. V., to je ‚takovej‘ kam vítr tam plášť.726  
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V: Opravdu? 
R: Jo. Chvíli bude makat, bude dřít ‚vod‘ rána do noci, pak ‚povidá‘: „Ne a mě to nebaví,“ 
a konec. 
V: A ten má nějakou partnerku? 
R: Ne, ten je u táty. V baráčku tam ‚žijou‘ spolu. 
V: A potom jste měla syna nebo dceru? 
R: Pak jsem měla dceru, ta je tady v Terezíně bydlí… 
V: To je kousek. 
R: No, to je kousek, no a teď mám kluka, ‚kterýmu‘ je dvacet jedna let, tady s ‚tim‘ partnerem 
právě, mu jednace jedna let a nemůže sehnat práci. A navíc se mi ještě nevyučil ke všemu, jo. 
‚Von‘ sice má práci přes léto, ale brigádní. 
V: To by chtělo něco stabilního, že? 
R: No, něco stabilního. 
V: Ale oni někdy po prázdninách nabírají nové pracovníky, tak uvidíte. 
R: No, vždyť ho honím pořád, ‚von‘ sám už taky je mu to ,trapný‘ „Já vás nemůžu vyžírat, 
obzvláště teďko,“ jo, tady dneska byl a ‚povidá‘: „Mami, víš, jak mě to štve, že nemám 
peníze, abych ti něco tady nechal, nějakou korunu.“ A já ‚povidám‘: „Já ‚vim‘.“ Navíc jsem 
mluvila s jeho kamarádem, jo, nejlepší kamarádem, co spolu jezděj na…hrát jako diskotéku, 
tak ten mi právě ‚povidá‘: „Hele, my jsme byli na diskotéce, najednou se M. sebral, vyběhnul 
‚vodtamtud‘, za 10 minut se vrátil, ‚prej‘ mokrý vlasy, ‚celej‘ jak když je ‚zpocenej‘, ‚von‘ 
‚prej‘ si šel ‚umejt‘ hlavu, že ho hrozně rozbolela hlava, protože hráli písničku, kterou mám 
ráda.“ Že ‚prej‘ si na mě vzpomněl a ‚prej‘: „Víš, jak ‚vo‘ tobě mluvil? Že začal bulet i přede 
mnou a pak už se nestyděl, pak už mu to jenom takhle teklo.“727 
V: Tak mu na Vás hodně záleží. 
R: No, jenomže je to taky ‚rošťák‘, no. 
V: Tak má na to taky věk, oni ti kluci potřebují dozrát. 
R: Prostě ‚museji‘ mít všechno ty ,jednadvacetiletý,‘ že jo. My jsme to neměli, ‚vobešli‘ jsme 
se bez toho, ‚von‘ už má asi ‚pátej‘ telefon, ‚von‘ už má ‚dývko‘ doma, ‚von‘ už má prostě, 
já‘ nevim‘, a ‚vono‘ ho to baví chvíli a potom už ho to zase nebaví, jo.728 
V: Tak on potřebuje člověk do toho někdy dozrát. 
R: (odkašlala si) 
V: A Vy jste říkala, že má problém sehnat tu práci, tak v jakém oboru ji shání? 
R: No, ‚von‘ šel dělat truhlařinu. ‚Vono‘ ho to teda nebavilo, ‚von‘ nechtěl, že jo, ‚von‘ chtěl 
mermomocí, že půjde dělat ‚hospodskýho‘, že bude číšník a …no, jak je to ,druhý,‘ že bude… 
V: Kuchař – číšník? 
R: Ano, číšník a kuchař. Jenomže tam ho nevzali, tak šel na tu truhlařinu, jenže to nedokončil. 
V: Tak kdyby chtěl, tak by to mohl ještě dodělat. 
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R: Našlo se tam pár ‚syčáků‘, ‚který‘ chodili za školu a tím to začalo. Asi tři tenkrát vyloučili 
ze školy. Jeho nevyloučili, jemu řekli tenkrát, že to může dodělat si to, jenže ‚von‘ nechtěl, 
chtěl jít pryč. 
V: Chtěl být asi solidární s těmi kamarády. Tak uvidíte, ale je ještě mladý, takže on se 
opravdu může ještě rozhodnout… 
R: Ale taky by si ‚moh‘ uvědomit už, vždyť já tomu věřím, že mu chybím ‚teďkon‘. A já 
říkám: „M., jak vaříš? Jak vaříš tátovi?“ tuhle jsem udělal guláš. A já říkám: Vidíš to, teďka 
tady byl táta a říkal, že mu neuděláš nic, že ani ty míchaný vajíčka mu neuděláš, polívku, 
když si děláš, tak si děláš z pytlíku jen sám pro sebe, táta si na tebe stěžoval.“ A on povídá: 
„Mami, znáš tátu, ať těch kečů nechá.“ (smích) A je to.729 
V: Tak ono je to ještě v tom období… 
R: Ta puberta, jo? 
V: Ale ono to postupně přejde. 
R: Kdy? Až tady dávno a dávno nebudu, ho to přejde? 
V: Já myslím, že pro něj hodně znamenáte, aspoň podle toho, co jste říkala. 
R: No, já nevím. 
V: To pro něj může být taky velký impuls, něco začít pořádně. 
R: No, teď to i vidí, protože byla za doktorem ta moje kamarádka a doktor ‚prej‘ jim říkal, že 
tady to je se mnou na dost dlouho, na delší dobu ‚tohleto‘ léčení.730 
V: Takže oni o tom vědí. Tak by se potom mohl podle toho zařídit. 
R: No, to by měl. 
V: Tak už jsme o tom trochu mluvily, jen kdybyste mi řekla ve stručnosti o svých dětech, 
v jakém oboru pracují a od kterých dětí máte vnoučátka 
R: Mám ‚vod‘ holky ty tři, ta dělá v R., šije potahy. Je to hrozná práce teda no, ‚celej‘ den na 
nohách, ale prostě je ráda, že práci má, protože ‚vona‘, co má partnera, tak spolu ‚žijou‘ 
a tak… 
V: A ten partner taky pracuje? 
R: Jo ten pracuje. 
V: Ale tak přece jen v dnešní době uživit tři děti… 
R: No, ‚svobodnej‘ kluk dát se na tři děti, to dneska klobouk dolů, to jako obětavost ‚vod‘ něj 
velká. 
V: Tak to jo. A ty děti nejsou jeho? 
R: Ne. Děti jsou tady ‚nějakýho‘ pána tady z L., no a ten teďko je v kriminále kvůli tomu, že 
neplatí alimenty. Hodně jí dluží a teď z kriminálu jí posílá pět set korun. ‚Eště‘ byl u soudu, 
že chce snížit dávku na tři děti. Tak ‚vono‘ mu je hrozně moc líto pětistovky na tři děti? Za 
pětistovku to nekoupíte pro toho jednoho nic. Jako teďko začíná škola, J. má hlavu ‚pejru‘: 
„Mami, ‚eště‘ ‚todle‘ potřebuju, ‚támdle’ to,“ já říkám: „J., já bych ti tak ráda pomohla, jak ti 
mám pomoct?“731 
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V: Ale já myslím, že jste pro ni oporou, že tak jí můžete pomoct. 
R: No vždyť je tady ‚každej‘ den akorát. 
V: A ti další dva synové? 
R: No, ‚vo‘ M. jsme mluvili, no a V., to je, když si umíní, že bude pracovat, bude pracovat, 
když si umíní, že nebude, tak s ním nikdo nehne. 
V: A co už dělal? 
R: ‚Von‘? Měsíc před doučením odtamtud odešel, ale nakonec to udělal – klempíře. 
V: To je šikovný. 
R: No, doučil se, ale opravdu s bídou. 
V: Tak hlavně že se doučil, já myslím, že známky nikoho zajímat nebudou. 
R: Ne. (úsměv) 
V: Hlavně že má vysvědčení. 
R: Já teda ani nevím, jaký měl známky. 
V: No, to není důležité. A ten nejstarší syn, jak jste říkala, že pracuje 
R: To je voják z povolání. 
V: Voják, to je taky náročné. 
R: Je no, teď je zrovna na ‚vostrejch‘ střelách na V. Teď zrovna dělá zkoušky. ‚Minulej‘ 
‚tejden‘ házeli granátem, tak to vyhráli, no a teďko jezdí technika, takže ‚von‘, já ‚nevim‘, co 
‚von‘ má, to není ani tank, já nevím, co to je vůbec. Dělo to má, pak nějakou kabinu, tak 
,nějaký‘ ‘okáčko‘, nebo co já ‚vim‘, co to je. 
V: Nějaký speciální povoz asi no. Dobře, tak co byste mi mohla říci o vnoučatech? Vy jste 
říkala, že máte tři od dcery? 
R: ‚Maj‘ mě rádi, já Vám je pak ukážu na fotce.732 
V: Dobře a jak jsou ,starý‘? 
R: T. letos bude třináct, K. bude deset a K. jde to druhé třídy. 
V: Takže jsou to všechno děti školou povinné. 
R: Ano, tři děti za pět set, ‚von‘ ještě si tak sprostě dovolí říct, že to je hodně. Vždyť u toho 
byli u soudu. Dcera povídá: „Já ho viděla, jak ho vedou a já jsem se musela smát,“ ona říká: 
„Mami, mně ti to přišlo tak k smíchu, jak si to dokáže dovolit na tři vlastní děti, ‚eště‘ se 
‚plíst‘ do toho že je to moc pět set. 
V: Tak ještě že má teď toho dobrého partnera, že? 
R: No, to jo. 
V: Čím Vám Vaše děti a vaše vnoučata přinášejí radost? 
R: Tím, ‚dyž‘ za mnou přijedou.733 
V: Tak návštěva potěší, že? Teď se Vás zeptám na vaše zaměstnání, napřed jaké školy jste 
vystudovala? 
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R: Já mám mlékárenskou školu v L. 
V: A Vy jste… 
R: Mlíkařka. Laborantka mlíkařka.  
V: A pracovala jste v tom oboru? 
R: Ale jenom rok. 
V: A potom jste pracovala kde? 
R: Pak jsem pracovala v Benaru. 
V: A tam jste pracovala jako… 
R: Jako všechno, já jsem prošla ‚celej‘ Benar ‚vod‘ základu až na výchozí výsledky, co jdou 
ven už.  
V: A na co se Benar zaměřuje? 
R: Benar už teďko neexistuje, ale jenom to byla bavlna, šily se z toho potahy, na povlečení, 
prostěradla a tak. 
V: A Vy jste vyzkoušela všechno možné? 
R: Tam to ne, já jsem dělala jenom nitě. 
V: Aha, to je zajímavé. 
R: No, je a není no.734 
V: Tak já jsem to niky neviděla, jak se dělají nitě. A co Vás vedlo k výběru toho oboru, že jste 
šla na tu mlíkařku? 
R: Nic, protože jsem se nedostala na železniční průmyslovku. 
V: A tam jste chtěla jít? 
R: Tam jsem chtěla jít ano. 
V: Takže potom jste se rozhodla… 
R: Ani ne tak já jako moje maminka. 
V: Takže ona Vám to doporučila? 
R: Byly jsme na pracáku tenkrát a ona řekla nám jako místa, který jsou volný těch škol a to 
a maminka říká: „Ta mlíkařka by nebyla špatná.“ No, tak holt jsem šla na tu ‚mlíkařinu‘. 
V: Jo, takhle. Neuvažovala jste nikdy o tom… 
R: Tady něco hoří… 
V: Ano, taky to cítím. 
R: Pěkně to ‚začoudilo‘. 
V: A jaký význam pro Vás mělo Vaše zaměstnání? 
R: ,Dobrý,‘ protože ,jaký.‘ Najednou když vidíte, co se dá všechno vyrobit z toho mlíka, to je 
neuvěřitelný. To máte tvaroh, jogurty, sýry, ž jednoho produktu vlastně dokážete vyrobit 
takových výrobků.735 
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V: To je výborné, ano.  
R: A zdravé. 
V: V čem pro Vás…pardon, dobře, počkám (pacientka si potřebovala zajít do pokoje pro 
kapesník) 
V: Dobře tak zkusíme ještě chviličku a už Vás nechám odpočinout. 
R: Dráždí mi to, už jsem teďko kašlala krev.736 
V: Je, tak nechcete to nechat na příště? 
R: Tak to nechte na příště, já si půjdu spíš radši lehnout. 
V: Ano, to bude lepší, tak to necháme na příště. 
 
Rozhovor ze dne 4. 9. 2012 – 2. část 
V: Tak já se napřed zeptám, jak se cítíte dneska?  
R: Špatně, špatně se mi dýchá.737 
V: A je to horší oproti předchozím dnům, co jsme spolu mluvily? 
R: Ne, je to asi jako dvakrát nebo třikrát už to bylo. 
V: Aha, ale necítíte teda zlepšení. 
R: Ne. Jsem zvědavá na ty prášky, co dneska budou.738 
V: To by mohly zabrat, to byste mohla cítit změnu. Tak třeba v ten pátek až se uvidíme, tak 
už to bude… 
R: Tak už to bude třeba lepší ano. 
V: Tak my jsme trošku probraly Vaše dětství, Vaši současnou rodinu, Vaše vzdělání, 
zaměstnání a tak, Vy jste mluvila o tom, že jste byla mlíkařka… 
R: Laborantka – mlíkařka v průmyslu ano. 
V: Ano a pak jste pracovala v… 
R: Benar. 
V: Ano, Benar. Tak já se zeptám, v jakém oboru pracoval Váš manžel? 
R: Můj manžel. První manžel byl ‘šípák‘, ‚druhej‘ manžel byl výpravčí a třetí, co teďko s ním 
žiju, tak to byl ‚šofér‘ P. 
V: Aha, řidič profesionální. Když jste říkala o tom první manželovi, že byl ‚šípák‘, to 
znamená, že dělal co? 
R: ČESPLO. 
V: ČESPLO? 
R: Česko – plavská, odersko…loděnice.  
V: Aha, rozumím, rozumím. 
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R: Jsem to řekla asi špatně. 
V: Tak hlavně že si rozumíme. Takže Vy jste měla vlastně tři partnery, jestli tomu dobře 
rozumím? 
R: No, dva muže, ne tři partnery, dva muže a můj ‚druhej‘ manžel zemřel v ‚osmdesátým‘ 
‚pátým‘ roce, takže jsme se potom našli tady s tím druhem, co žiju. 
V: A s tím druhem, to je to komplikované soužití? 
R: S tím druhem, ano. 
V: My jsme vlastně mluvily o Vašem seznámení s Vaším manželem, ale myslím, že jen s tím 
prvním. ‚Kdyžtak‘ mi to radši připomeňte. 
R: Jo, vlastně ano, to bylo, jak jsem řekla, ať mi odnese ten ‚magneťák‘. 
V: Ano, to si vzpomínám. A s tím jste taky měla děti. 
R: S tím mám tři děti. S ním mám dva ‚synové‘ a jednu dceru. 
V: A to druhé manželství? 
R: To bylo bez dětí. To jsem byla vdaná jenom měsíc, když se můj muž ‚voběsil‘. ‚Druhej‘ 
teda jako myslím. To jsem Vám říkala, ne? Že byl výpravčí, srazily se mu vlaky v Děčíně, 
nějak prostě na to zapomněl… 
V: To jste neříkala. 
R: No, a tak šel sedět, a když se vrátil, tak šel dělat do kovohutí a tam zase mu vy bouchla 
pec, takže to udělalo ránu, měl jít sedět, tak se toho bál, tak se radši ‚voběsil‘. 
V: Teda, že měl takovou smůlu. 
R: Jinak byl P. ‚hodnej‘, to jako… 
V: Jaké bylo Vaše manželství, i když bylo krátké? 
R: No, za měsíc, nemůžu říct, bylo dobrý. 
V: A s tím předchozím manželem jste se rozvedli, to jste říkala, že? 
R: To jsme se rozvedli ano. 
V: Ano, já si pamatuju, že o tom už jsme minule mluvily. A jak jste se seznámili s tím Vaším 
současným druhem? 
R: Na stavbě. Protože to byla zkratka k mojí sestře anebo k rodičům. 
V: Aha, Vy jste tamtudy chodila a potkali jste se. 
R: No, to byla zkratka, tak jsme se poznali a ‚von‘ tam jezdil tatrou. 
V: A čím Vás zaujal? 
R: Ani nevím. Párkrát mě ‚vodvez‘ domů a tak nějak jsme to dali…opravdu ani nevím jak. 
V: A on byl svobodný nebo rozvedený? 
R: Rozvedený. 
V: Ano, takže byl taky bez závazků. 
R No, bez závazků nebyl, protože měl dvě děti z prvního manželství. 
V: Ano, já jsme myslela, že neměl partnerku. A s těmi dětmi jeho jste v kontaktu? 
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R: Jo. S H. velmi často, kdežto s J. naším, já říkám naším, protože je taky náš, že jo, patří do 
rodiny, takže jako s ním málokdy, protože to je jako spíš prevít jo, ‚zlobivec‘ je to.739 
V: Jak je starý? 
R:Padesát jedna mu letos bude. Dvacátého sedmého, ‚kolikátýho‘ je dneska? 
V: Září? 
R: Je, tak to jsem prošvihla, teďko v srpnu, co jsem to udělala, já už jsem ho udělala starým. 
V: Tak to mu potom popřejete. 
R: No, určitě. Protože kluk má sedmadvacet a J. má dvacet devět. 
V: To jsou ti Vaši synové z prvního manželství? 
R: No. A tady s tím druhem, co jsem, mám ještě nejmladšího syna, tomu je jednadvacet. 
V: Ano, vzpomínám si, že jsme o tom mluvily, o těch třech synech a o té dceři. Dobře a ještě 
nevím, jestli jsme mluvily o tom, jak jste se seznámila s tím druhým manželem s tím 
výpravčím? 
R: ‘Ježišmaria‘ jak, takhle, seděli jsme v hospodě. ‚Von‘ se ‚nabíd‘, že ví, kde bydlím, že 
jestli mě ten kousek vyprovodí, že bydlí v ‚tý‘ ,samý‘ ulici, ale ‚von‘ ‚vopravdu‘, já jsem to 
nevěděla, tam bydlel.740 
V: Aha, jste se mu líbila. A čím Vás zaujal on? 
R: Nevím, byl sympatický, byl fousatý, slušelo mu to, dbal si na ty svoje kníry. 
V: Zakládal si na tom? 
R: Ano, velice. 
V: A on měl děti? 
R: Ano, kluka a holku. 
V: A s těmi se vídáte? 
R: Ne, ty jsou z Moravy a s těma se nevídám, ani jsme je v životě, jen na fotkách jsem je 
viděla. 
V: Tak Vy jste spolu byli hodně krátce. 
R: No. 
V: Dobře, už se v tom vyznám. Tak mluvily jsme trošku o Vašich dětech z prvního 
manželství, o Vašem jednadvacetiletém synovi a o té dceři a co se týče vnoučátek, jací jsou? 
R: ‚Roztomilý‘, ‚hodný‘, to si holka nemůže stěžovat, teď jsem tam byla na sobotu, neděli, 
úžasný, „babičko to, babičko ‚támdle‘ to“ a neslyšíte je, že by dělaly rambajs, že by se mezi 
sebou praly, hádaly, jako to dělaly moje děti teda. Ideální.741 
V: Každé dítě je jiné. A čím Vám Vaše děti a Vaše vnoučata přinášejí radost? 
R: No, tím že dcera teďko chodí za mnou a vnoučata vědí, že mají babičku, nebo já nevím, 
jak bych to řekla, jo.742 

                                                 
739 Ot. č. 6 v 1. části, 5 ve 2 části 
740 Ot. č. 10 v 1. části 
741 Ot. č. 4, 6 v 1. části 
742 Ot. č. 1, 4, 6 v 1. části, 6 ve 2. části 
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V: Ano, to je hezké, že přijdou. Tak, mluvily jsme o Vašem zaměstnání, o oboru, v jakém 
pracovali Vaši manželé a partner. Tak byla jste spokojená se svojí finanční situací? 
R: Nikdy. 
V: Nebyla, bylo to náročné? 
R: No. Kvůli dětem jsem šla dřív do práce, hlídala mi tchýně děti, jo, ‚abychom‘ měli nějakou 
korunu, protože ten můj muž z toho prvního manželství potom ze ‚Sheep portu ‚odešel, šel 
dělat do Benaru, šel tam dělat mistra a jako mistr byl málo ‚placenej‘. 
V: To je zajímavé, když měl takovou pozici. 
R: No, jenže tenkrát byla jiná měna, to vydělával 1700, no, a když splnil se plán, tak dostal 
jednou za čtvrt roku prémie, když nesplnil, tak nedostal jako. 
V: Tak to zas tak slavné nebylo, že? A čemu jste se věnovala ve svém volném čase? 
R: Pletení. 
V: A tomu se věnujete doteď? 
R: Doteď, pletení a čtení mě baví, ale ,samý‘ ,zamilovaný‘ knížky.743 
V: Romány. 
R: Ano, jo růžová knihovna, nebo červená vlastně. 
V: Tak ono je to pěkné. Co Vám v životě přináší radost? 
R: Já nevím, ,vlídný‘ slovo.744 
V: Ano, to je moc pěkné. 
R: Protože za těch jednadvacet nebo dvaadvacet let, co jsem tady s tím druhem, tak jsem ho 
ještě ‚vod‘ něj neslyšela.745 
V: Opravdu, za takovou dobu? 
R: Ne, to jako ráno vstanete a už jste, nechci jmenovat to slovo. 
V: Teda a uvažovala jste někdy o změně? 
R: Uvažovala, jenže to nikdy nevyšlo. ‚Vono‘ když si pustíte byt, potom jste sama a ‚von‘ 
nechtěl, abych tenkrát chodila do práce už, tak jsem zůstala bez zaměstnání, bez bytu a závislí 
pouze na něm. Takže jsme si musela chtě nechtě dát všechno líbit. Dneska už takový 
podmínky nejsou, že jo, dneska už se žena může zvednout a jít si postěžovat tam a tam a už je 
to přeci jenom.746 
V: Určitě, i co se týče toho zaměstnání, byste sehnala místo. 
R: No, všecko. 
V: Tak to jste měla náročné tedy. Které události považujete za důležité mezníky ve Vašem 
životě? 
R: Události… 
V: Zlomové události, které Vás ovlivnily… 

                                                 
743 Ot. č. 6 v 1. části 
744 Ot. č. 4, 6 v 1. části 
745 Ot. č. 4, 10 v 1. části, 7 ve 2. části 
746 Ot. č. 4 v 1. části, 6 ve 2. části 
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R: Víte, že ani ‚nevim‘?747 
V: Nemáte to takto promyšlené. 
R: Možná ‚pozdějc‘ Vám na to odpovím, ale musím si to promyslet. 
V: Dobře, tak ono jsou to náročné otázky, tak se k tomu můžeme vrátit později, dobře. Co je 
pro Vás hodnotou, hodnotného? 
R: Hodnotného? Život. Protože dneska je to se mnou na pováženou, takže…748 
V: To je veliká hodnota, život, určitě. Čemu jste ve svém životě věnovala nejvíc energie, čím 
byl Váš život naplněný? 
R: ‚Dětma‘.749 
V: Tak to chápu, Vy jste jich měla hodně. 
R: ‚Dětma‘. 
V: Co považujete za svůj životní úspěch? 
R: ‚Nevim‘, asi práce, protože vlastně co ‚jinýho‘ může člověk dělat? Nebo i úspěch vlastně 
z toho, že jsem porodila ‚štyry‘ děti, ‚respektivně‘, a jsou ‚slušný‘, jsou dobře ,vychovaný,‘ 
tak to bych asi řekla k tomu.750 
V: Určitě, to je velký úspěch. A jaké úsilí jste tomu věnovala, dosažení toho úspěchu? 
R: Máte děti? 
V: Ještě ne. 
R: Tak až budete mít, tak to poznáte sama. 
V: Asi veliké, že? 
R: Moc veliké, zvláště když je máte rok po sobě. 
V: To jste je měla takhle hodně u sebe? 
R: Já jsem měla dvojčata, se mi narodily, při porodu ‚mrtvý‘, pak mám R., to je voják, tomu 
je třicet devět let, pak mám ‘štyry‘ roky mezeru, pak je V. a hned za rok na to J. (dcera), no 
a ‚teďkon‘ mi bylo přes ‚štyrycet‘, vlastně ‚štyrycet‘ jedna, když se mi narodil M., tomu je 
jednadvacet a mně bylo ‚štyrycet‘ jedna let, když teda ,čtvrtý‘ dítě.751 
V: Tak to jste měla opravdu hodně náročné. Za co jste druhými lidmi nejvíc oceňována, čeho 
si na Vás nejvíc cení druzí? 
R: To nevím.752 
V: Neříkali Vám to? 
R: Ne. 
V: A čeho si na sobě ceníte nejvíc Vy sama? 
R: Asi ‚maj‘ mě rádi, protože jinak by přeci, já nevím, si myslím ,nezájmový‘ ,takový‘…753 

                                                 
747 Ot. č. 4, 10 v 1. části, 1, 4, 7 ve 2. části 
748 Ot. č. 4, 6 v 1. části, 1, 4 ve 2. části 
749 Ot. č. 4, 5, 6, 7, 8 v 1. části, 3 ve 2. části 
750 Ot. č. 4, 6, 7 v 1. části 
751 Ot. č. 10 v 1. části, 7 ve 2. části 
752 Ot. č. 1, 4, 8 v 1. části, 3 ve 2. části 
753 Ot. č. 1, 4, 6 v 1. části, 6 ve 2. části 
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V: Určitě, to je ukazatel toho… 
R: Hm. 
V: A čeho si ceníte Vy sama? Toho, že Vás mají rádi? 
R: Toho, že mě ‚maj‘ rádi, odpověděla jste mi. 
V: Já jsem vlastně zopakovala, co jste říkala. Dobře. V podstatě dalo by se říct, že dokážete 
jednat tak, že Vás mají druzí rádi. 
R: No, snažím se.754 
V: Hm, to je pěkné. Za co se cítíte ve svém životě zodpovědná? 
R: Sama za sebe.755 
V: To je správné, ano. Co byste ve svém životě udělala jinak, kdybyste to mohla změnit? 
R: Určitě bych nepila pivo jako tenkrát, jak jsem dost pila…756 
V: Ano? 
 R: No, ne zase moc, abych byla opilá ‚každej‘ den, ale jako měla jsem ráda pivo. Jinak 
nevím. 
V: Dobře takže tohle byste změnila. Jak významné jsou pro Vás mezilidské vztahy? 
R: Když jsou k ‚sebe‘ lidi, já nevím, jak bych to řekla, příjemně hodný, znám jednu rodinu, 
která má dvě dětí už hodně moc dospělý, který spolu ‚choděj‘ ‚vod‘ začátku, co je vídávám, 
za ručičku, ‚pusinkujou‘ se každou chvilku, to je velice ,krásný.‘ To je moc ,hezký‘ ‚vod‘ 
nich, že prostě na sebe nikdy ‚nekřičej‘ a jenom se k sobě ‚tulej‘.757 
V: Ano, takže to je pro Vás takový vzor, dalo by se říct? 
R: Ano, ano. 
V: Dobře. Bez kterých osob byste si svůj život nedovedla představit? 
R: Bez maminky, to Vám řeknu hned.758 
V: A čím je pro Vás významná maminka? 
R: Čím je pro mě významná? Zaprvé že mi dala život a ‚zadruhý‘ sama, který je osmdesát tři 
let, mi ještě finančně a všechno možně pomáhá.759 
V: To je úžasné a jezdí za Vámi, že? 
R: A jezdí za mnou. To máte z I. až sem, to je docela dost kilometrů. 
V: To musí trvat docela dlouho, než sem dojede, že? To je obětavé od ní. 
R: Hm. ‚Třičtvrtě‘ hodiny a ‚eště‘ v tomhle věku. 
V: Teda, hm. Jaký zaujímáte ke svému životu postoj? 
R: Jak kdy. ‚Některej‘ den si říkám, že nemá smysl, ‚některej‘ den si zase říkám, jo, ,dobrý,‘ 
hele, pro co jsi co udělala a tak.760 

                                                 
754 Ot. č. 4, 6, 7 v 1. části 
755 Ot. č. 4, 6 v 1. části 
756 Ot. č. 4 v 1. části 
757 Ot. č. 6 v 1. části 
758 Ot. č. 1, 6 v 1. části, 6 ve 2. části 
759 Ot. č. 6 v 1. a 2. části 
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V: Takže se to střídá podle situace? 
R: Střídá podle situace ano.761 
V: Na jaké otázky hledáte ve svém životě odpovědi? Jestli jsou takové otázky… 
R: Neuvažovala jsem ‚vo‘ tom. 
V: Nalezla jste smysl svého života? 
R: Ne. Nebádala jsem po tom nějak.762 
V: Nepřemýšlela jste o tom? 
R: Ne. 
V: A máte nějakou filozofii, která by dávala Vašemu životu smysl? 
R: Ne.763 
V: Neuvažovala jste o tom, dobře. 
V: Takže by se asi nedalo říct, jestli ji s někým sdílíte, když jste o tom neuvažovala? 
R: Radost z toho, když někdo má, tak já mám snad ještě větší radost, než má ten, koho se to 
týká.764 
V: Tak to by se dalo říct, že sdílíte s lidmi tu radost. 
R: Ano, ano. Anebo se ‚zvířatama‘, to je to ,samý.‘765 
V: Máte kladný vztah ke zvířatům? 
R: Ano, velice kladný.766 
V: Máte zvíře nějaké doma? 
R: Šest psů, ‚štyry‘ kočky, no, slepice, ovce už nejsou, bejci nejsou, no. 
V: Ale stejně to je spousta zvířectva.  
V: A jak je pro Váz významné to sdílení s druhými? 
R: Nevím, taky jsem o tom neuvažovala. Třeba když jsem ho znala jako člověka nebo to, tak 
jsem s ním soucítila nebo tak nějak jo.767 
V: Takhle intenzivně, hm. Jaké máte životní cíle? 
R: Chtěla bych ‚bejt‘ královnou, což bohužel v dnešní době ‚není‘ (smích)…ale ,jaký‘ mám 
životní cíle. Teď už v ‚mým‘ věku se nedá, s mým zdravím, nedá se uvažovat ‚vo‘ tom.768 
V: Měla jste v průběhu života nějaké cíle? 
R: Jo, to jsem třeba měla, jako záviděla jsem kolikrát kamarádce, že ‚vona‘ třeba má víc 
peněz než já, ale protože to bylo tím, že já jsem vlastně byla ve škole, protože jsme byly 
stejně starý, ale ‚vona‘ šla hned ze školy rovnou do toho Benaru, vydělávala si koruny, 
                                                                                                                                                         
760 Ot. č. 4, 5 v 1. části 
761 Ot. č. 4, 10 v 1. části 
762 Ot. č. 5 v 1. části 
763 Ot. č. 1, 2, 3, 5 v 1. části 
764 Ot. č. 1, 2, 3, 4, 6 v 1. části 
765 Ot. č. 1, 2, 3, 6 v 1. části 
766 Ot. č. 2, 6 v 1. části 
767 Ot. č. 1, 4, 6 
768 Ot. č. 7 ve 2. části 
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chodila krásně oblečená, kdyžto já jsem musela ‚bejt‘ jak ta popelka, jak se řekne, dá 
se…i když jako popelka ne, ale…769 
V: Oproti ní, že jste… 
R: Oproti ‚nima‘, protože ‚voni‘ měli všechno moderní na sobě a já ne. 
V: Tak to chápu. Dobře, kam ve svém životě směřujete, máte takové své životní směřování? 
R: Dnes už ‚vo‘ ničem.770 
V: A měla jste? 
R: Chtěla bych žít ‚eště‘ ‚aspoň‘ takových deset let ‚eště‘.771 
V: Tak to uvidíte, je to otevřené. Čím se ve svém životě řídíte, co ovlivňuje Vaše 
rozhodování, když se chcete rozhodnout? 
R: Neuvažovala jsem… 
V: Takže když stojíte před nějakým rozhodnutím… 
R: Tak se musím rychle rozhodnout, protože záleží na tom, buďto to chci anebo nechci.772 
V: Takže si to rozmyslíte, jestli ano, nebo ne. 
R: Ano. Musím se rozhodnout ‚vo‘ tom, co bude lepšího, no.773 
V: Ano. Čeho se nejvíc obáváte? Jestli je něco takového. 
R: Ničeho.774 
V: A obávala jste se někdy v minulosti něčeho? 
R: Neobávala.775 
V: Neměla jste nějaké obavy? 
R: Ne. 
V: Uvažovala jste někdy v minulosti o smrti? 
R: Uvažovala. 
V: A v jakém smyslu? 
R: V ‚dobrým‘. Hlavně ať nebolí a ať to jde rychle se mnou dolů. Hlavně ať nebolí.776 
V: Takhle jste to myslela? 
R: A myslím do teďka.777 
V: Do teďka to tak máte? 
R: Ano, ano. 
V: Co si o smrti myslíte, jak na ni nahlížíte? 

                                                 
769 Ot. č. 4, 6 v 1. části 
770 Ot. č. 4, 7 v 1. části, 1, 4 ve 2. části 
771 Ot. č. 4, 7 v 1. části, 1, 4 ve 2. části 
772 Ot. č. 4 v 1. části 
773 Ot. č. 4, 6, 7 v 1. části 
774 Ot. č. 1, 4, 5 ve 2. části  
775 Ot. č. 5, 6 ve 2. části 
776 Ot. č. 1, 2, 5 ve 2. části 
777 Ot. č. 1, 2, ve 2. části 
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R: Úplně normálně. Protože smrt, to vlastně je takový vykoupení těla.778 
V: Hm, to je zajímavé. 
R: Prostě konečně už nemusíte mít myšlenky, konečně už nemusíte, já nevím, ‚támdlen‘ něco 
řešit za ,druhý,‘ prostě nemáte žádnou zodpovědnost za něj.779 
V: Dalo by se říct, že smrt berete jako takové osvobození od starostí života? 
R: Ano, ano, ano. Přesně tak. 
V: Věříte v posmrtný život? 
R: Ne. 780 
V: Nacházíte ve svém životě univerzálního, co Vás přesahuje, něco neměnného? 
R: Ne.781 
V: Nemáte představu. Považujete se za osobu nábožensky založenou? 
R: Ne.782 
V: A kdybyste mohla mít jedno přání teďka, tak co byste si přála? 
R: Žít ‚eště‘ aspoň těch deset let.783 
V: Chápu. Tak uvidíte, já Vám budu držet palce, aby se Vám tady líbilo… 
R: Děkuju. Tady se mi líbí, tady to je strašně ,příjemný.‘784 
V: Opravdu? 
R: Milý sestry, milí doktoři… 
V: Jste spokojená? 
R: Je, to teda jako, s tím jsem se ještě nesetkala a přála bych ‚každýmu‘, kdo je trochu 
‚nemocnej‘, aby mohl sem, aby poznal ty lidi, co jsou tady, že jim může důvěřovat, všecko 
prostě, spolehnout se na ně.785 
V: To je úžasné. 
R: To je jako. 
V: Tak já Vám moc děkuju. 
R: To už je všechno? 
V: To je všechno, kdybych měla ještě nějaké dotazy, kdyby mně třeba nebylo něco jasné, tak 
bych se přišla doptat, jinak Vám moc děkuju. To nám šlo pěkně rychle. 
R: Není za co. 

                                                 
778 Ot. č. 1, 2, 7 ve 2. části 
779 Ot. č. 4, 10 v 1. části, 1, 2, 7 ve 2. části 
780 Ot. č. 8 v 1. části, 3 ve 2. části 
781 Ot. č. 1, 2, 3, 9 v 1. části 
782 Ot. č. 3 v 1. části 
783 Ot. č. 1, 4 ve 2. části 
784 Ot. č. 1, 4, 6, 10 v 1. části, 6, 7 ve 2. části 
785 Ot. č. 1, 4, 6 v 1. části, 6, 7 ve 2. části 
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10. ROZHOVOR 
Paní Dana.786 Věk: 68 let, bydliště: město, počet ob. 51 tis. Rozhovor byl proveden 
po předchozí domluvě s paní Danou, psycholožkou a zdravotnickým personálem Hospice 
svatého Štěpána v Litoměřicích ve dnech 30. 7., 1. 8., 7. 8. a 13. 8. 2012.  Onemocnění: 
rakovina maligní nádor v oblasti průdušnice. Celková délka rozhovoru: 4 h., 34 min. 
Paní Dana byla seznámena s úvodní instrukcí a byla požádána o rozhovor, s jehož 
uskutečněním i zvukovým záznamem souhlasila.  
Paní Dana je ve výzkumu označována jako R = respondent 
V = výzkumník 
 
Rozhovor ze dne 30. 7. 2012 – 1. část 
V: Tak já bych se Vás chtěla zeptat, jak se dneska cítíte? 
R: Tak jako poslední dny slabá.787 
V: A z jakého důvodu se cítíte takto slabá? 
R: Z nemoci.788 
V: Ano, že tam je vliv toho onemocnění. 
R: Hmm. 
V: Jak jste se dneska vyspala? 
R: Dobře. 
V: Tak to jsem ráda. A jak jste se najedla? 
R: Dobře.789 
V: Co jste měla k jídlu? 
R: Segedín teďka v poledne. 
V: A byl dobrý? 
R: Hm. 
V: Chutná Vám tady v hospici? 
R: Hm, hm.  
V: Co Vás dneska potěšilo? 
R: Ta návštěva z Dánska.790 
V: Měla jste návštěvu z Dánska? 
R: Ano. 
V: Teda, Vy máte nějaké příbuzné v Dánsku? 
                                                 
786 Jméno bylo z důvodu ochrany osobních dat změněno. 
787 Ot. č. 7 ve 2. části 
788 Ot. č. 4 ve 2. části 
789 Ot.č. 7 ve 2. části 
790 Ot. č. 1, 4 v 1. části 
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R: Ne, ne. To byl kdysi můj zákazník a vzal si kolegyni z práce a přijeli se na mě podívat. 
Nečekaně jako, nevěděla jsem to vůbec. 
V: Tak to bylo takové překvapení pro Vás. 
R: No, no. 
V: A on mluví česky? 
R: Malinko. My se domluvíme anglicky. 
V: Vy mluvíte anglicky? To jste dobrá. To muselo být moc milé teda, opravdu. Jaký je pro 
Vás život v hospici? Vy jste tady krátce, ale za tu dobu… 
R: Ale tak já jsem si to vybrala dobrovolně, určitě lepší…moje dcera i vnučka chodí do práce, 
já byla, dalo by se říct, dvacet hodin zavřená sama doma, takže sama jsem si připravovala 
jídlo a já už jsem teď nemohla ke konci.791 
V: Rozumím. Takže to pro Vás byla taková volba… 
R: ‚Takový‘ vysvobození dalo by se říct doslova. A já už jsem tady byla objednaná někdy 
od března, akorát sem dcera jednou za měsíc vždycky zavolala, že se ještě ‚cejtím‘ dobře, že 
to ještě není, jo, a teď teda sem zavolala, myslím, že v pátek nebo kdy, no a hned v úterý teda 
mě sem odvezli.792 
V: Že to šlo takhle brzy teda. 
R: No. Moje vnučka si udělala dva dni dovolenou, to se mnou byla doma a pak mě hned sem 
odvezli. 
V: A Vy jste tady z okolí? 
R: Z T. až. 
V: Aha, teda. A jak jste se o hospici dozvěděla? 
R: Z toho…já mám bratrance v Č. B. a těm zemřel pře ‚dvouma‘ rokama dědeček, ‚kterej‘ 
teda vážil sto třicet nebo sto čtyřicet kilo a nevěděli si s ním doma rady. Měl proleženiny a tak 
dále, takže… a tam je nejbližší Hospic v T., ale ‚soukromej‘. A tak když mně teda stanovili 
diagnózu, já jsem počítala s tím, že nebudu moct ‚dejchat‘, nebo že, jo, že to mám na plicích, 
mezi plícemi a průduškami, že teda se budu dusit, že budu mít bolesti. No a ono to přišlo 
úplně jinak, já jsem, byla mi…, teď ve čtvrtek to bude 14 dní, jsem byla u ‚mýho‘ ošetřujícího 
lékaře plicního v U. a ten mi ‚řek‘: „No, po těch ‚ozářkách‘ je to na těch, na těch průduškách 
zapouzdrovaný, to vypadá velice dobře.“ Já jsem si ještě dělala legraci, jsem říkala mojí dceři: 
„Tak on mě tady chce vemluvit, že jsem úplně zdravá a to,“ tak jako dělaly jsme si z toho 
legraci, jediný, co mi bylo, že mi bolelo tady jako nahoře, tak to promačkával a říkal: „Je 
možný, že se nějaká ta, nějaký ten se rozšířil sem.“ A tady jsou různý ty žlázy a to, jo. Ale on 
říkal, že třeba průdušky nebo plíci když Vám jednou ‚ozářej‘, tak už se nedá s ‚tim‘ nic dělat, 
‚podruhý‘ už to nejde, to mně jako řekli, jo. A on říká: „Tady nahoře se s ‚tim‘ nic nedělalo, 
teď je to tak malinký, že ‚bysme‘ nevěděli, kde, ale kdyby se to jako zhoršovalo, tak tam 
‚můžem‘ dát nějakou ‚ozářku‘.“ No, tak s ‚tim‘ jsem jela ve čtvrtek domů. No, ze soboty 
na neděli se to zhoršilo tak, že jsem se teda nepostavila už na nohy, ale ze dne na den. 793 
V: Takhle rychle to šlo? 

                                                 
791 Ot. č. 1, 4, 6 ve 2 části 
792 Ot. č. 4 v 1. a 2. části, 5, 6 ve 2. části 
793 Ot. č. 4 ve 2. části 
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R: Jo. Já mám nohy, jak po mrtvici to tahám za sebou. A tak jsem říkala ‚mý‘ dceři, protože 
vždycky když jsem volala, tak říkali: „Může to trvat jeden dva dni, že ‚budem‘ mít 
momentálně obsazeno, ale jste tady ‚vobjednaná‘ dopředu, do tří dnů by to mělo být,“ jo. 
A tak jsem volala, že teda ‚můžem‘, tak jeden den mezi tím byl, tak si moje vnučka vzala 
dovolenou, byla se mnou doma, no a další den mě sem odvezli.794 
V: To bylo rychle. 
R: No. 
V: Takže do hospice Vás přivedlo to zhoršení zdravotního stavu, jak jste říkala. 
R: Říkám, že jsem o hospicích vůbec věděla, předtím jsem vůbec nevěděla, že něco 
‚takovýho‘ existuje…věděla jsem ‚vo‘ tom, třeba já měla bratra v Německu, tak jsem věděla, 
tam ‚tydlety‘ ,různý‘ zařízení jsou. 
V: Že to tam funguje… 
R: Funguje to tam dobře. Ale tam si to ‚platěj‘ teda a tady jsem měla sestřenici před 
‚takovýma’patnácti lety umírala na…na rakovinu dělohy v Teplicích na „eldéence“. Tam 
jsem chodila ‚každej‘ den z práce za ní, to bylo, to když jsem viděla, tak jsem říkala, to si 
koupím snad pistoli nebo skočím z ‚vokna‘, prostě já na „eldéence“ nechci skončit.795 
V: Já jsem slyšela, že ty „eldéenky“ jsou na tom podstatně hůř. (než hospice) 
R: To je katastrofa. Zaprvé jsou tam tří ‚čtyřlůžáky‘, za ‚druhý‘ já jsem přišla odpoledne 
třeba, my jsme dělali do tří do čtyř hodin odpoledne, tak třeba v půl pátý, tři sestřičky na 
sesterně u kafíčka „hahaha hehehe“ a ‚vo‘ ‚štyry‘ pokoje řval, dál řvala ‚vosumdesátiletá‘ 
babička bolestí. Jo, to jsem si říkala, ‚dyť‘ já jsem se bála něco říct, protože jsem si říkala „já 
‚tý‘ sestřenici ‚přitížim‘ akorát,“ ty se svezou na ní. Jako co mám dělat, jo? Moje babička to 
nebyla, ale mně to rvalo srdce. A tak jsem říkala „ne“, to teda, to kdybych měla skončit, tak 
snad půjdu pod vlak nebo něco ‚takovýho´.‘796 
V: Ale že nemají žádné zastání? 
R: No a kde máte mít zastání? 
V: Že ani ti příbuzní, no ono opravdu je potřeba asi být v tomhle pevní. 
R: To těžko, to těžko, ‚tydle‘ nemohoucí lidi.797 
V: Spíš jsem myslela ty jejich příbuzné. 
R: Dobře, ale ty za chvíli ‚vodejdou‘ a pak? A pak? Zaprvé ‚příšerný‘ podmínky, to si 
neumíte představit a tady jsem teda ‚vo‘ tom mluvila i s tou, já ‚nevim‘, která je teď tady paní 
doktorka, a ta říkala: V životě ‚nepatřej‘ tady ty pacienti na „eldéenku“.“ Já jsem jí říkala: 
„Paní doktorko kam? Do nemocnice, když je to ‚bezvýchodnej‘ případ? Tak Vás dlouho 
‚nevemou‘. A hospic tady byl ‚tenhleten‘, to je čtyřicet kilometrů od T. a pak byl hospic 
o šestnácti lůžkách, tam jsme se byli ,podivat‘ taky, v M. Ale ten budou prvního ledna 
zavírat.798 
V: A proč, prosím Vás? 
R: Protože pojišťovna už jim nedá peníze. 

                                                 
794 Ot. č. 4, 6, 7 ve 2. části 
795 Ot. č. 5 ve 2. části 
796 Ot. č. 4, 6 v 1. části, 4, 5, 7 ve 2. části 
797 Ot. č. 4, 7 ve 2. části 
798 Ot. č. 4, 5, 6 ve 2. části 
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V: Finance, rozumím. To je opravdu smutné, jak jsou některé věci o penězích. 
R: Já jsem říkala: „Já mám ‚odpracovanejch‘ čtyřicet čtyři roků v ‚jedný‘ fabrice, ‚vod‘ 
začátku,“ a vydělávala jsem, protože jsem jezdila do ciziny, docela slušný peníze, já měla 
odvody jak blázen – daně třicet šest procent, já taky platila čtyřicet šest tisíc daň ‚některej‘ 
měsíc. A pak Vás teda takhle ‚omezujou‘?799 
V: Ono je to celkově náročné i s těmi důchody. 
R: Ale tak jako já jsem se, protože mně v životě celkem nikdy nic nebylo, tak já jsem se ‚vo‘ 
‚todle‘ začala zajímat, až jako když jsem začala ‚bejt‘ nemocná. Tak třeba když budete mít 
maminku támhle v K. nebo na Moravě a pojedete ji ošetřovat a máte ‚trvalý‘ bydliště v P., tak 
nedostanete ani korunu. ‚Žádný‘ ošetřování člena rodiny, to musíte s ním mít trvalý 
bydliště.800 
V: Aha, to jsem nevěděla. 
R: Já taky jsem to nevěděla. Jo, protože já když jsem začala ‚bejt‘ takhle nemocná, já mám 
‚rodinnej‘ barák a jsem už dvacet let teda vdova, tak jsem říkala, a moje dcera se zrovna 
stěhovala, tak jsem říkala: „Hele, ty se rovnou ‚přihlaš‘ sem, protože to je otázka jenom času 
a budeš, když tady budeš přihlášená, budeš mít všechno jednodušší, dědictví a tak dále a tak 
dále, no, takže jsme to tak udělaly, a pak, když mě vozily, napůl vnučka, napůl dcera, já měla 
dvacet devět ‚ozářek‘ v U., takže mě napůl vozily, tak dcera to dostala jako ošetřování člena 
rodiny, což je teda minimum: první tři dny, to je jako nemocenská, první tři dny nic, pak 
šedesát procent devět dnů, jo.801 
V: Ale aspoň že teda něco. 
R: Ale aspoň něco. Vnučka, ta nedostala vůbec nic, protože měla ‚trvalý‘ bydliště někde 
jinde.  
V: Tak ještě že jste to teda věděla s tím… 
R: A ‚eště‘,  eště‘ že ta vnučka dělá na sociálce v Teplicích, ‚eště‘ že jí vzali celý osobní 
ohodnocení za ‚celej‘ měsíc. 
V: Kvůli tomu, že se Vám věnovala? 
R: Že devět dnů tam nebyla a vozila mě. Sociálka. 
V: To mě teda zaráží, to by člověk nečekal. 
R: No, prostě šetří se, kde se dá. 
V: No, hlavně bych řekla, kde se nemá. 
R: No, šetří se, kde se dá, kde se dá. Ale tady jako jsem velice mile překvapená. Třeba já jsem 
doma ty poslední dny už nebyla schopná ani si uvařit, takže jsem si kupovala ty „nutri 
drinky“, ty teda mají vitamíny a nahradí jedno jídlo, jak se říká. A ten zbytek, co mi zbyl 
doma, jsem přivezla sem, no co s tím, doma nikdo to pít nebude. A sestřička říká: „To jste 
nemusela, my to tady máme taky a dáváme to pacientům, když si ‚vo‘ to řeknou.“ Tak jsem 
říkala, rozumíte? Denně mě ‚vosprchujou‘, denně mě převlíknou, denně mi ‚daj‘ čistou košili. 
Naprosto… zatím, jsem tady ‚tejden‘, ‚nevim‘, co bude dál, ale úžasný, úžasný, úžasný zatím 
o hospici můžu říct.802 

                                                 
799 Ot. č. 1, 4, 5 ve 2. části 
800 Ot. č. 4 ve 2. části 
801 Ot. č. 4, 7 ve 2. části 
802 Ot. č. 1, 4, 6 v 1. části, 6, 7 ve 2. části 
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V: Tak to jsem ráda, že se najdou právě i taková zařízení. 
R: Ale víte co? Když budu ležet v nemocnici ‚celej‘ měsíc, tak ‚zaplatim‘ tři tisíce korun, 
když se hrubě teď ‚vyjádřim‘: žrádlo, že se to nedá pozřít. Tady dostanete, tady ‚platim‘ šest 
tisíc, mám ‚veškerej‘ tenhle servis, jídlo velice dobrý, kromě středy, soboty a neděle jsou i 
teplý večeře, to asi ‚počítaj‘ s ‚tim‘, že jsou návštěvy, nebo v ‚tý‘ kuchyni taky ‚chtěj‘ mít 
někdy volno, že jo, tak to, ale jinak fakt nedá se zatím vytknout nic a platíte ‚vo‘tři tisíce víc 
než v ‚tý‘ pitomý nemocnici. Je třeba, je třeba to, že, ano, já dostanu na nějakou dobu vyřídit 
ten, ‚vyříděj‘ tady tu bezmocnost, jo, takže ten ústav bude dostávat ‚eště‘ zhruba, zhruba osm 
tisíc, ale když to ‚vemete‘ dohromady, to je osm a šest je čtrnáct tisíc, to je plat ‚jedný‘ 
sestřičky, ani ne.  A tady teda na tři pacienty je jedna sestra.803 
V: To je ,výborný,‘ že i ten individuální přístup může být… 
R: Jo tady třeba jedna ta sestra má za povinnost, já když se jí tři hodiny i v noci ‚nevozvu‘, tak 
ona nakoukne, jestli ‚eště‘ žiju. Rozumíte?804 
V: Tak jsem moc ráda, že to takhle funguje. 
R: Jako, já ‚řikám‘, my jsme se tady byli ‚podivat‘ hned v březnu, kdy jsme si měli vybrat 
mezi ‚tim‘ M., protože do toho M. je to ‚vo‘ polovinu kratší cesta, ale zaprvé je na horší 
úrovni a zadruhé už jsem říkala, už tenkrát se tam mluvilo ‚vo‘ tom, říkala jedna sestřička: 
„Tady je to ‚takový‘ ‚nejistý‘, ‚pani‘,“ tak jsem říkala „já si nebudu něco namlouvat, tady,“ 
a říkám, ‚eště‘ že mám třeba doktorku, která mi v ledasčem taky pomohla, třeba jak ‚mi‘ 
vozila vnučka a dcera do toho U. na ty ‚ozářky‘, tak já vůbec nevěděla, ale to Vám neporadí 
nikdo, nikdo Vám neporadí, že existuje, ona říkala: „Já Vám tady ‚vyplnim‘ papír, ona si to 
bude denně dát potvrzovat, když Vás veze sanita, tak to stojí hromadu benzínu sanita a ‚eště‘ 
‚platěj‘ ‚saniťáka‘,“ jo, sice, žádná závratná asi, jestli si to pamatuju dobře, za těch 27 cest do 
U. a zpátky dostali kolem 5 tisíc, no ale zaplaťpánbůh za to. Kdyby teda ta doktorka nebyla 
známá, že já jsem třeba její dceru u nás na podniku zaučovala, tak jako, jo, ‚bejt‘ ‚nějakej‘ 
doktor jen tak, tak se to ani ‚nedovim.‘805 
V: Hmm, a přitom myslím si, že tohle jsou zrovna takové základní informace, že na ty by měl 
mít právo každý pacient. 
R: No, ale ‚vod‘ koho, ‚vod‘ koho? 
V: Právě ti lékaři by je měli poskytovat. Protože právě první, s kým jste v kontaktu, je 
praktický doktor, ke kterému přijdete. Ale je fakt, že se to někde liší. 
R: No a moje dcera ještě grand, když moje doktorka ‚todle‘ vypisovala, to musí vypsat sto 
papírů, než to, a denně, denně my jsme jezdily, tak nechat potvrdit, a já jsem říkala, hele, tebe 
to nic…moje dcera ještě grand říká: „‚Prosim‘ tě, ‚budem‘ se jí doprošovat,“ a moje doktorka 
‚eště‘ říkala: „No, to ne, že se budete někoho doprošovat, cikáni, ty ‚využijou‘ každou korunu, 
kterou takhle můžou a ‚vyznaj‘ se v tom líp, než my všichni, a Vy tady budete hrát granda, to 
použijte pro maminku ty peníze, co budete dostávat, jako jo?“ Rozumíte? Ale to jsou věci, že 
to člověka zaráží. Říkám třeba ten „nutri drink“, to je takový ,pitíčko,‘ Vy to určitě znáte…806 
V: Znám, no. 
R: …jestli k šedesáti korunám, padesát sedm korun…já teda jsem taková, že i léky, já jsem 
třeba ze začátku, když jsem jezdila na ty ‚ozářky‘, tak jsem brala nějakou…Pampa myslím, že 

                                                 
803 Ot. č. 4, 5, 6, 7 ve 2. části 
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806 Ot. č. 4 v 1. části, 4, 6, 7 ve 2. části 
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se to jmenuje, že jsem vykašlávala tu spálenou krev a to. Tak jsem to kašlala do…ubrousky 
jsem si koupila, do ubrousků, no, pak už jsem přestala, tak mně moje doktorka říkala: „Tak to 
vůbec tu Pampu, když už to máte všechno čistý, vůbec to nepoužívejte,“ no, já jsem to sem 
‚vodvezla‘, co s ‚tim‘ doma. Tady to možná ‚použijou‘, možná že to ‚vrátěj‘, mně je to jedno, 
co s ‚tim‘ ‚udělaj‘, ale já jsem taková prostě, proč to vyhazovat, když to ještě 
někomu…samozřejmě že ne ‚vocucaný‘, nebo… originál ‚zabalený‘, ty co nebyly ani 
‚tknutý‘, tak to jsem sem ‚vodvezla‘. Zrovna tak ty „nutri drinky“, no, moje holky ze srandy 
doma místo ‚paňáků‘ pít nebudou. Tak jsem je ‚vodvezla‘ sem a tady říká sestřička: „To jste 
si kdykoliv mohla říct, my je tady máme jako ‚ze‘ všema ‚příchutěma‘ a to,“ rozumíte? To 
byste ‚vod‘ ‚takovýho‘ ústavu v životě nečekala, že něco ‚takovýho‘ existuje.807 
V: Ano a tady opravdu těm lidem hodně vycházejí vstříc, že když máte nějakou prosbu nebo 
něco potřebujete, tak oni se snaží to zařídit. 
R: Rozumíte? Tady byla ‚minulej‘ ‚tejden‘, jsem ji tady přes sobotu, přes neděli neviděla, ale 
byla tady dívenka, která jde na nějakou zubní laborantku nebo něco ‚takovýho‘, dělá si tady 
nějakou praxi nebo brigádu, si přivydělává. Ta Vám byla tak šikovná, já jsem říkala: „A to se 
Vám, ‚sestři‘, chce u tak hodně ‚nemocnejch‘ lidí?“ „Já z toho mám radost, když jim můžu 
pomoct nebo…“, rozumíte? To jako, to člověka potěší ‚takovýdle‘ ,vlídný‘ slovo.808 
(na žádost pacientky vypuštěna část vyprávění o jedné ze zdravotních sester) 
R: Já jsem ‚ukecaná‘. 
V: To je dobré. Tak kdybyste chtěla přerušit ten rozhovor a pokračovat příště? 
R: No. 
V: Dobře, tak já Vám dám poslední otázku.  
R: Dobře. 
V: Vy jste už trošku mluvila o tom, co Vás do hospice přivedlo, mluvila jste o těch ‚ozářkách‘ 
a můžu se zeptat, kdy to začalo, jak to začalo? 
R: Úplně z ničeho nic. Já měla, ‚vod‘ listopadu do ledna jsem měla chřipku, která se ‚furt‘ 
nějak vlekla.809 
V: To bylo letos? 
R: No, na přelomu roku. 
V: Ano, od listopadu 2011. 
R: No. Mojí paní doktorce to už v lednu pak nějak nedalo a říká: „Paní D., to je nějak dlouho, 
já Vás pošlu na plicní do T.“ A plicní v T. se skládá, to je soukromý a je tam ‚pani‘ primářka, 
‚který‘ může ‚bejt‘ tak mezi padesáti a šedesáti a je tam její syn, ten má vedle hned ordinaci, 
takže to vedou jako ve dvou, ‚eště‘ tam ‚maj‘ rentgen a ‚todle‘. No a já jsem se dostala k tomu 
synovi, takže mě poslal na rentgen, prohlížel si to a říká: „‘Todle‘ jako na zápal plic, to je 
nějaký divný a to…“ a pozval tu maminku a ta maminka říká: „Víš co? Já ‚bejt‘ tebou, pro 
sichr, vypadá to na zápal plic, ale pro sichr ji pošleme do U.“ A tam mě poslali do tunelu a 
zjistili, co zjistili. Tak mně vzali kousek toho, no a zjistili, že to je zhoubný. No, tak mě pak 
teda naordinovali ty ‚ozářky‘ a tak, jak jsem ‚ukecaná‘ teď, tak jsem byla ‚ukecaná‘ i v tomU. 
A tam byla taková mladá doktorka, no, možná rok dva dostudovaná a bylo to v deset večer, to 
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si pamatuju jako teď, osmadvacátého února a ta mně teda oznámila, že je to ,zhoubný‘ teda, 
na což mám právo jako pacient. 810 
V: Vědět, ano. 
R: No a já jsem řekla, že teda chci ‚vod‘ ní vědět víc, že vůbec s ‚tim‘ nemám zkušenosti, chci 
vědět, jak to bude postupovat a ‚todleto‘. A ona říká: „No, u ‚každýho‘ je to jinak, ‚každej‘ 
ten organismus reaguje jinak,“ a já jsem ‚řikala‘: „‘Pani‘ doktorko, Vy v tom děláte dost 
dlouho, Vy víte co a jak, řekněte mi tu nejhorší variantu, která mě čeká. A ‚vona‘ říká: „Na to, 
jak to teď vypadá, Vy se dva měsíce budete ‚cejtit‘ celkem slušně, jako by Vám nic nebylo, 
půjdete na ty ‚ozářky‘ a pak teda uvidíme. Většina pacientů potom se začne dusit.“ No, že je 
to mezi průduškami a ‚plícema‘. No, tak s ‚toudle‘ variantou jsem počítala. A protože mám 
v P. v M. ‚vod‘ ‚mýho‘ bratrance dceru jako vrchní sestru, tak mně vyjednala audienci 
u Pavka. Tak jsme jely s dcerou k Pavkovi a, no, potvrdil mi to, co mi řekli v U. Je to prostě 
na místě, na ‚kterym‘ to nejde operovat, kdyby to byl plicní lalok, tak se kus uřízne. To je na 
začátku průdušnice a na začátku plic.811 
V: Jo, takhle. 
R: A s ‚tim‘ nejde dělat vůbec nic. On ‚řikal‘ Pavko, že ‚jediný‘, co mně může ‚eště‘… jako, 
co oni mi můžou doporučit, je, že kdyby se mně potom špatně ‚dejchalo‘, že u nich se teď 
zavádí jako novinka ty „stendy“, jak se ‚dávaj‘ do žil různě lidem, tak teďka ‚dávaj‘ do těch 
průdušek. Že se jim jako líp ‚dejchá‘ nějakou dobu a to, ale jinak jako natrvalo to vyřešit 
prostě vůbec nejde. No, tak s ‚tim‘ jsem ‚vodjela‘ domů, pak mně ta příbuzná volala a říkala: 
„Hele, já jsem ti teda ty ‚ozářky‘ vyjednala tady v M. tady je perfektní onkoložka.“ A já 
říkám: „M., ‚jseš‘ moc hodná, já jsem ti za všechno moc vděčná, co jsi zatím udělala, ale to je 
otázka měsíce, mně zas toho života tolik nezbývá, a já si ten měsíc ráda užiju doma.“ Jo, 
‚vona‘ nejdřív byla trochu uražená, pak to teda pochopila, protože proč já mám měsíc ležet 
v nemocnici, že mně denně budou dávat, já nevím, dvacet minut ‚ozářek.‘812 
V: No, jasně. 
R: Tak to potom pochopila, no, takže jsem chodila, mě vozily, dcera a vnučka, na ty ‚ozářky‘ 
do toho Ústí, byla jsem spokojeně doma, takže to ‚vim‘ ‚vod‘ ‚osmadvacátýho‘ února a bylo 
mi: minulý pondělí jsem čistila ‚vokno‘ doma, stačí Vám to? A v úterý už jsem se nepostavila 
na nohy.813 
V: Teda, takhle ze dne na den teda opravdu. 
R: To jako s ‚tim‘ vůbec nikdo takhle rychle… 
V: Takhle rychle nepočítal.  
R: Já jsem věděla ‚vod‘ ‚tý‘ doktorky, že to přijde rychle, ale že to přijde takhle, ze dne na 
den, já jsme myslela, že třeba během ‚tejdne‘ se to zhorší, jo, a…já jsem, já mám ‚barák‘ 
‚rodinnej‘ a mám koupelnu v prvním patře a spím v prvním patře. Já jsem večer vyšla nahoru 
a ráno jsem jela po zadku po schodech dolů. Já bych se ‚bejvala‘ nedostala dolů, a to mě 
jistily ‚vobě‘ holky, jo? Prostě, ta malá814 si pak vzala volno z práce, byla ‚celej‘ den doma, 
no a ta velká815 zajišťovala ty věci ‚vokolo‘, no a další den mě sem vezly.816 

                                                 
810 Ot. č. 4 ve 2. části 
811 Ot. č. 4, 6 ve 2. části 
812 Ot. č. 1, 4 ve 2. části 
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814 Vnučka  
815 Dcera paní D. 
816 Ot. č. 4, 6 ve 2. části 
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V: Teda, to bylo teda hodně náhlé. 
R: No. Sice, sice na jednu stranu jsem o tom nemohla moc ‚přemejšlet‘, ale na druhou stranu, 
já jsem to ‚kór‘ takhle rychle, jako ze dne na den, nečekala, no. A jako ‚jinym‘ způsobem. Já 
jsem myslela, my jsme to tady hlavně vyjednali, protože jsem říkala: „Až se začnu dusit, 
‚kyslíkovej‘ přístroj, kde to vezmu?“ Jo a ‚tydlety‘ věci. Já přece se nebudu v Teplicích někde 
dusit jenom proto, že budu ‚vo‘ čtyřiadvacet hodin ‚dýl‘ doma. Tak to všechno jsme tady měli 
dojednaný, že kdyby to trvalo tři dny, že by nám ho na dva dny půjčili do Teplic a jo, ale 
říkali jako: „Máte to tady dlouho, to půjde rychle.“817 (místo v hospici měla paní D. 
objednáno předem) 
V: Tak jsem ráda, že jste nemusela čekat, protože to by bylo teda hodně ‚nepříjemný‘. Že to 
takhle vyšlo. 
R: No. To musíte mít ‚vod‘ obvodní a ‚vod‘ plicního a všechny ‚tyhlety‘ ,nějaký‘ potvrzení, 
no, takže to my jsme to všechno absolvovali, akorát říkám, že jednou za měsíc jsem vždycky 
ze slušnosti zavolala, že se mi zatím daří dobře, že to není zapotřebí, aby neblokovali něco 
a… 
V: Tak to jsem ráda, že Vám to takhle vyšlo, že jste se mohla rychle dostat sem. 
R: Možná to byla náhoda taky, ‘nevim‘, taky tady asi nemají trvale volno. 
V: Ono se to tak střídá, no. Tak jako že někdy že někdy je těch lidí víc a někdy míň. 
R: No, ale říkám, vyšlo to a byla jsem moc spokojená. Moc jsem ‚vo‘ tom nemohla ani 
‚přemejšlet‘, prostě dcera přišla z práce odpoledne ve tři hodiny, ‚řikala‘: „A ráno Tě vezu.“ 
V: Tak to je dobře že to takhle dopadlo a že Vám i dcera s vnučkou takhle pomohly, to je moc 
fajn. 
R: No, rozumíte? Já teda si vůbec neumím představit, co se ‚nechaj‘ ‚vodvézt‘ do nemocnice 
a na „eldéenku“, no, co těm lidem, když jsou sami, ‚zbyde‘ ‚jinýho‘?818 
V: Správně by měli mít možnost si vybrat. 
R: Ale kdo jim ji nabídne? 
V: To je potom pochybení těch lékařů. 
R: Ale když to v tom okrese není? Třeba moje doktorka ta věděla tak trochu naslepo, že tady 
teda ten hospic je a věděla i o tom hospici v M. ‚Eště‘ mi říkala: „ ‚Pani‘ D., proč nejdete do 
toho M.?“ a já jsem říkala: „Tam teda mluvila jedna sestřička tak divně, že zaprvé se mi tam 
tak nelíbí a zadruhé teda ta mluvila tak divně, že jako to nebude mít ‚dlouhýho‘ trvání,“ 
rozumíte? Jak se ‚todleto‘ máte dovědět? A ‚kór‘ třeba, jak ten můj bratranec v těch 
Budějovicích, tam je to totálně soukromý. 
V: Tam se platí asi hodně, že? 
R: Tam se platí, tam platili šestnáct tisíc osm set na jednoho pacienta na měsíc. Co měl děda 
důchod, tak ‚eště‘ ‚mladý‘ dopláceli, no, ale dělali to rádi, protože s ‚nim‘ doma ‚nehli‘ 
a věděli, že je o něj postaráno. Já jsem tam teda nikdy nebyla, ‚nevim‘, jak to vypadalo, ale 
‚řikam‘, tady teda…a i ten Dán, když to viděl, tak byl ‚překvapenej‘ a ‚řikal‘, že měl 
maminku, potom ke konci že měla Alzheimera a že ji měl taky v ‚nějakým‘ domově, a ‚von‘ 
říkal: „Ty, to kam my se v Dánsku na vás hrabeme.“819 
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V: Opravdu? Tak to je čest, protože Dánsko je pokroková země. 
R: No. Akorát mně přinesli oběd a on říká: „Můžu se podívat co…?“ mu ‚řikám‘: „‘Si‘ dej, 
jestli máš chuť,“ a ‚řikal‘: „Ty…“, no, úplně ‚čuměl‘. A ‚řikám‘: „A to máme ‚teplý‘ jídlo 
kromě středy, soboty a neděle i večer jako,“ jsem ‚řikala‘: „No, opravdu, já když to spočítám, 
když na tři pacienty je jedna sestra, tak to, co já dostanu: nemohoucnost a to, co ‚platim‘, jde 
na jednu sestřičku.“ A ty dvě, co ‚zbydou‘, teda ‚vod‘ těch dvou pacientů, tak řeknu dvakrát 
‚štrnáct‘ tisíc je dvacet osm tisíc, to přece nestačí ani na normální režii, na tu vodu, na topení 
a to, ty kdyby neměli ‚sponzorský‘ dary, tak snad ani nemůžou existovat.820 
V: No, ono je skutečně potřeba, aby to bylo placené i z ministerstva, i z nějakých dárců. Ale 
vím, že některé hospice se s tím potýkají, s tou finanční stránkou. 
R: Ale tady, tady ta účetní, která nás teda přijímala, tak říkala taky, že jako naštěstí tady byly 
ty doly, takže když se na ně obrátili, ‚ty‘ měli hodně teda těch dušných lidí, takže ty hodně 
přispívali do M. a teď když ten M. nebude, no tak budou přispívat sem. Takže, ale rozumíte? 
Vždyť když mi tady paní doktorka řekne, že ‚tydlety‘ lidi s takovou nemocí, jakou mám já, by 
vůbec neměli ‚bejt‘ někde jinde, než v hospici. Ale kde by měli ‚bejt‘?821 
V: Těch hospiců je málo, no. 
R: Tady je, já nevím kolik, tady je tři krát šestnáct, ne třikrát šest, osmnáct, dvacet… 
V: Dvacet lůžek asi, máte pravdu. 
R: Vidíte, na ‚celej‘ S. kraj? To přece… 
V: Tak je tady, někdy někteří lidé čekají. 
R: Jo? 
V: Ono záleží na období. Já jsem se právě ptala, jak to tady je, co se týče kapacity, jestli to 
stačí nebo je to málo, a slyšela jsem, že opravdu jak kdy. Někdy jsou období, kdy to vystačí, 
nebo kdy je dokonce naplněná jenom polovina lůžek, to už tady taky bylo, a pak jsou období, 
kdy skutečně ti lidé čekají na ty lůžka, že skutečně e s tím nedá nic dělat. 
R: No, jistě, nám taky řekli, i když to budeme mít takhle ‚zadaný‘ dopředu, že jako se může 
stát…že většinou během tří dnů se něco uvolní, že teda do tří dnů, že tak zhruba máme 
počítat, ale jinak kdybychom sem dali papíry teprve ‚minulý‘ úterý, tak já nevím, jak by to 
dopadlo. 
V: To by asi nebylo tak rychle, no. Ještě jsem slyšela, že si tady drží jedno nebo dvě lůžka pro 
ty akutní příjmy. Ale někdy se čeká, to se nedá předvídat. 
R: No, to se nedá, ale ‚každej‘ má tu možnost, na internetu to je, jo, tak helejte‘, tak z Vás 
bude úřednice, já jsem třeba byla úřednice, moje dcera je úřednice, ale máte ‚některý‘ lidi, 
‚který‘ to ani nepochopí pořádně, co a jak, jo? A těm je to teda zapovězeno.822 
V: Ono zvlášť někteří lidé z té starší generace, se moc na internetu nepohybují. 
R: No. 
V: Ty informace, tak někdy občas v televizi něco, správně by měli dostat tu informaci 
od svého ošetřujícího lékaře, měli by vědět… 
R: …jaký možnosti jsou. 
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V: Ano, aby měli možnost si vybrat.  
R: Já ‚vim‘, že třeba jsou i lidi, ale i v ‚mým‘ věku, tak mně je kolem sedmdesátky, ale 
i v ‚mým‘ věku řeknou: „Já bych z domova pryč nešel, já chci umřít doma,“ a já vždycky 
říkám: „No jo, ale za jakých podmínek?“ Já jsem třeba viděla, u nás v ulici, tu samou nemoc, 
co mám já, měla paní, ta byla teda ‚silnej‘ kuřák, já jsme ‚celej‘ život, jestli jsem za den 
vykouřila dvě tři cigarety, tak to bylo hodně, tak jako svátečně. My jsme v práci kouřit 
nesměli, když jsme jezdili na služební cesty, tak v autě jsme taky nesměli kouřit, tak jenom 
když jsme šli večer někam posedět, tak člověk si zakouřit jednu dvě cigarety, ale, no tak ‚maj‘ 
to i nekuřáci, takže to nemusí ‚bejt‘ z kouření jenom. Ale ‚řikám‘, ‚tydlety‘ věci člověk by 
měl brát tak nějak reálně, tak nějak. Já neříkám, že se mi ‚vodcházelo‘ úplně s lehkým 
srdcem, ale rozumíte? Věděla jsem, jak mi je, co ‚mi‘ čeká a že mi doma není pomoci hlavně. 
To jsem si uvědomovala. A já přece nebudu řvát jenom kvůli tomu, že odcházím z domova, 
že jdu někam, kde mně pomůžou.823 
V: Já myslím, že to je fajn, že máte takový přístup. Někteří lidé mají špatnou zkušenost z té 
nemocnice a říkají si, že v takovém zařízení být nechtějí a moc se o těch hospicích ještě neví. 
R: Ale víte co? Já si myslím, že to je i trošku na přístupu ‚tý‘ rodiny. Já si myslím, že máte 
x lidí, že když by si měli doma platit nájem, inkaso plus těch šest tisíc, že na to ani ‚nemaji.‘ 
V: Ono ty důchody jsou malé. 
R: Já třeba vůbec ‚vo‘ tom ‚nemluvim‘, protože jsem věděla prostě, že… já už jsem pomalu 
třicet let vdova, takže jsem věděla, že budu sama, že se ‚musim‘ zase…zase třeba můžu říct, 
že jsem vůbec nepoznala, co je to ‚malý‘ vnoučata. Že já jsem byla ‚vod‘ ‚nevidim‘ do 
‚nevidim‘ v práci nebo na cestách. Já jsem jim mohla dopřát kdeco, ‚ty‘ jezdili ‚každej‘ rok 
k moři, ale ‚přímej‘ kontakt ‚nějakej‘…824 
V: Na to jste neměla moc prostoru, hm. 
R: …prostě mně ‚nezbejval‘. A když už jsem byla doma, tak, mám ‚rodinnej‘ ‚barák‘ pět 
jedna, zahradu velkou k tomu, takže ‘voni‘ tam běhali po zahradě, já je ‚vokřikovala‘, ať 
nešlapou tam a tam. Víte, ‚vono‘ vždycky něco za něco. 
V: Určitě. Tak život je o volbě, člověk si musí vybrat. 
R: Dneska, když ‚vidim‘, ta moje vnučka, ‚zaplaťpánbu‘, z ní vyrostla spořádaná holka a má 
‚vo‘ mě péči a všechno nej, nej, ‚myslim‘ si, že i docela větší než vlastní dcera, nebo to dcera 
hraje takhle, ale to je jedno, to je jedno, prostě, ale kolikrát si říkám, vždyť když ty děti byly 
‚malý‘, kromě toho, já jsem jim kupovala nejdražší vybavení na lyže, já jsme jim kupovala 
kola, já jsme jim kupovala kdeco, protože jsem na to měla, ale za cenu toho, že jsem s ‚nima‘ 
netrávila čas.825 
V: To je potom otázka, co člověku přinese víc, ale ono je to někdy dost těžké. 
R: To volit nejde. To prostě zlatá střední cesta v ‚tomdlectom‘ neexistuje. Buď, anebo. Já 
jsem buď to zaměstnání mohla dělat a tím jsem si byla jistá, že jsem teda vnoučata úplně 
‚vod‘ sebe citově…no, nedá se říct „úplně citově ‚vodřízla‘“, ale prostě jsem si jich užila co 
nejmíň citově, jo. Třeba ten kluk826 to nese dodneška docela špatně.827 
V: Opravdu? 
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R: Opravdu. Ta holka ne, ta prostě se přes to tak nějak přenesla a je teda miliónová, ale… to 
zjistíte za dvacet let. 
V: No, to jsem na to zvědavá. Ale třeba on to taky jednou pochopí, třeba až bude v podobné 
situaci. 
R: Ale tak víte co, kluci to jednak dávají jinak najevo, zaprvé, ‚zadruhý‘ ‚von‘ je, jednadvacet 
mu teď bylo, takže rozumíte, ‚von‘ prostě je hrdina.828 
V: No, rozumím, já mám v tomto věku bratra.  
R: Tak já měla bratra devatenáct let a nic mezi ‚náma‘. 
V: To je hodně velký věkový rozdíl.  
R: No a teda maminka mně zcela ‚votevřeně‘ řekla: „‘Nevotěhotnět‘ ve válce, tak že mě dala 
pryč.“829 
V: Vážně? 
R: No, jako jí bylo čtyřicet. ‚Vona‘ byla devatenáct set rozena a já jsem se narodila čtyřicet 
čtyři. Tak jí bylo jednačtyřicet roků, když jsme se narodila. A tatínkovi, ten byl ‚vo‘ třináct 
ještě starší, tomu bylo čtyřiapadesát, když jsem se narodila  
V: Teda. 
R: A jeho jsem byla první dítě, ten mě mermomocí chtěl. Ale maminka měla za svobodna 
bráchu, mezi ‚náma‘ byl devatenácti-‚letej‘ rozdíl. Už to nenahráváte, doufám. 
V: Už to stopnu.  
S paní D. jsme se domluvily na pokračování v rozhovoru v rámci následujícího setkání.  
 
Rozhovor ze dne: 1. 8. 2012 – 2. část 
V: Tak já jsem si uvědomila, že jsem se Vás asi nezeptala na věk. 
R: Já jsem ‘čtyřiačtyřicátej‘ ročník.830 
V: Dobře a teďka jestli budete mít chuť, tak bychom se zaměřily trošku na Vaše dětství. 
R: Dobře. 
V: Napřed se Vás zeptám, odkud pocházíte? 
R: Jsem z T.831 
V: A jací byli Vaši rodiče, jak na ně vzpomínáte? 
R: Staří. Když jsem se narodila, tak ‚mý‘ mamince bylo dvaačtyřicet a ‚mýmu‘ tatínkovi bylo 
čtyřiapadesát. Moje maminka měla jednoho syna, teda ‚mýho‘ jako nevlastního bráchu a ten 
je o devatenáct let starší než já. Ale nebyla nikdy vdaná, toho měla za svobodna a pak si teda 
vzala ‚mýho‘ tatínka a ten chtěl mermomocí mít taky dítě, jak to tak bývá v rodinách, ‚kór‘ 
dřív, dneska už ne, tak prostě mě měli v tom ‚starym‘ věku a říkám, že to není dobře.832 
V: Jak jste to vnímala, myslíte, že Vás to nějak ovlivnilo, to, že byli starší? 

                                                 
828 Ot. č. 4 v 1. části (postoje k druhým) 
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831 Město z důvodu ochrany osobních dat blíže neuvedeno. 
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R: Ovlivnilo určitě. Zaprvé jsem se v době puberty, já se dneska za to stydím, jsem se za ně 
styděla…833 
V: Tak to je přirozené. 
R: …protože ‚kór‘ v tom věku, tak já byla v pubertě řekněme v ‚nějakým‘ tom ‚padesátým‘ 
roce, kdy ty maminky, kdy mojí mamince bylo k sedmdesátce a chodila v šátku. 
V: Tak to chápu, že už vypadala jako babička. 
R: Rozumíte? Dneska třeba i v sedmdesáti jde paní v klobouku ‚vyfešákovaná‘, to dřív nebylo 
po ‚tý‘ válce, jednak nic nebylo k dostání a jednak jsem vyrůstala, to je asi dva kilometry před 
‚T.‘, N. se to jmenuje, a to bylo spíš taková ‚polovesnice‘, jo. 
V: Jste se tam všichni znali, hm. 
R: No. Čili já bych řekla, že to není dobře, že je ,přiměřený,‘ moje dcera třeba měla děti po 
pětadvacítce, a že to je tak ‚přiměřenej‘ věk.  
V: Já si taky myslím. 
R: Kariéru svým způsobem vybudovanou měla, mohla se po ,mateřský‘ kam vrátit, věděli 
‚vo‘ ní, jaká je pracovitá nebo ne, kdyby nebyla, tak ji ‚nevemou‘ zpátky, když byla pracovitá, 
tak ji vzali zpátky, myslím si, že to je ,přiměřený.‘ Já jsem ‚mýho‘ bráchu vydávala za 
‚svýho‘ tatínka.834 
V: A jaké to bylo pro něj, jak to vnímal on? 
R: No, on to vnímal velice dobře, on z toho měl srandu, protože ‚von‘ byl taky asi do padesáti 
doma ‚svobodnej. 
V: Teda. A Váš tatínek, to byla jeho první manželka? 
R: Ano. 
V: To je taky zvláštní. 
R: Můj tatínek byl takový světák, ‚von‘ žil třeba sedm let v Itálii, šest let ve Francii… 
V: Aha, hodně cestoval. 
R: Prostě ‚von‘ byl z rodiny, kdy měli, to my vůbec si neumíme dneska představit, ‚takzvanej‘ 
‚mlíkařskej‘ obchod. Jemu z ‚celýho‘ okolí z vesnic sváželi ‚vod‘ krav mlíko a jeho rodina 
celá byla zapojená, ‚vod‘ dětí už před školou, prostě to mlíko museli rozvézt těm, těm 
klientům, jo, takže… 
V: Tak to už se s tím setkával hodně brzo. 
R: A můj tatínek ‚todleto‘ nesnášel, tak radši ‚vodešel‘, když mu bylo nějakých osmnáct, 
dvacet. On měl gymnázium tenkrát, což bylo na tu dobu docela ‚vysoký‘ vzdělání, no, tak on 
odešel z domova.835 
V: Tak to chápu, že to bylo pro něj takový únik, že. 
R: No. 
V: A jací byli rodiče, co se týče výchovy? 
R: Velice tolerantní, zbožňovaná, vytoužená, zbožňovaná, jo.836 
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V: Tak když jste měli takový věkový rozdíl… 
R: Vytoužená, zbožňovaná, tatínek byl…bych řekla, kupodivu, ten jako, u něj jsem na jednu 
stranu měla pocit, že jsem víc zbožňovaná, ale na druhou stranu byl ‚přísnej‘. Ten když 
jednou ‚řek‘, že to nebude, tak to nebylo. Moje maminka, ta se dala ‚ukecat‘, jak se říká, ale 
jako jo prostě, ale to už je ‚povahovej‘ rys, to už není ani v tom, to už s ‚tim‘ se člověk 
narodí.837 
V: Určitě, takový přístup. A Vy už jste mluvila o svém bratrovi, další sourozence teda nemáte, 
co byste mi o něm mohla říct? 
R: Už nežije teda, protože by byl o dvacet let starší než já, to by mu bylo pomalu sto, byl 
‚pětadvacátej‘ ročník. 
V: Tak to opravdu… 
R: A jeho paní byla dokonce ‚třiadvacátej‘. Měl starší o dva roky ‚pani‘ potom a… 
‚miliónovej‘ člověk.838 
V: Opravdu? 
R: Tak jak já jsem ‚ukecaná‘, tak ‚von‘ byl ‚tichej‘… 
V: Aha, jste se doplňovali. 
R: Z něho jste každý slovo páčila, ale jako mě teda, protože byl dlouho doma ‚svobodnej‘, mě 
teda miloval, zbožňoval, taky ‚každý‘ přání… on byl, on byl ‚vyučenej‘ ‚jemnej‘ mechanik 
a pracoval na šachtě a to bylo tenkrát v době, kdo je horník, kdo je víc. Horníci vydělávali 
‚neskutečný‘ peníze u nás na severu a to byly ty ‚hornický‘ doly a všechno ‚možný‘ a ‚von‘ 
třeba i byl ‚pyšnej‘, když se mnou ‚moh‘ jít, já nevím, jestli byl ‚pyšnej‘, že jsem byla hodná, 
že mě ‚moh‘ vydávat za svoji dceru, ale jako měla jsem prostě ten pocit, že je nám spolu 
dobře.839 
V: Tak to je důležité, ano. A Vy jste říkala, že se dlouho neoženil, čím myslíte, že to bylo 
způsobeno? 
R: Já nevím, já nevím. Já si myslím, že to bylo způsobeno spíš ‚tim‘, že ‚von‘ byl ‚takovej‘ 
málo ‚mluvenej‘, ‚ostýchavej‘ a jeho manželka byla trochu ‚ukecaná‘ jako já. 
V: To potřeboval, že? 
R: No. 
V: A měli děti potom spolu ještě? 
R: Měli jedno dítě. 
V: A to znáte, jste s ním v kontaktu? 
R: Jo, jsme v kontaktu, žije v Německu, můj bratr, v ‚osmašedesátým‘ byli na dovolený 
v Jugoslávii a myslím, že to spíš byl její nápad, můj bratr by tu odvahu sám nenašel, ale 
prostě, a oni měli toho kluka ‚malýho‘ a myslím si, že ona už myslela do budoucna taky, 
takže prostě z ‚tý‘ Jugoslávie odešli do Německa, tam začínali úplně ‚vod‘ nuly. 
V: Hm, to muselo být taky náročné. 
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R: No a ‚von‘, snad poprvé tady byl v tom, když byl převrat potom…maminka, jako tatínek, 
ten zemřel dřív, jo, ten zemřel brzo, ale maminka, ta zůstala pak dlouho sama, to už jsem měla 
já dceru, ta se dožila přesně rok, když můj tatínek zemřel a ta se teda na moji dceru upnula 
úplně, úplně šíleně. My bydleli v jednom baráku a tak si umíte představit, že ‚vona‘ teda 
zoufalá, že jí zemřel manžel, já na druhou stranu ne ráda, že mi zemřel tatínek, ale ráda, že 
jsem měla tak starostlivou babičku, která se ‚vo‘ to dítě, dokonce ta tam i v noci spala u ní, jo. 
Já jsem ji vykoupala nahoře, já bydlela v prvním patře, moje maminka bydlela v přízemí, já 
jsem ji vykoupala, v noční košilce přečetla pohádku a v noční košilce přenesla dolů, maminka 
ji měla, já jsem mohla přijít z práce, kdy jsem chtěla. Já věděla, že je ‚vo‘ tu holku postaráno, 
prostě do roka, než šla do školy, předtím ta holka byla u babičky, jo, takže…840 
V: Tak to je perfektní, že jste měla takové zastání u maminky. Já jsem si uvědomila, že jsem 
se Vás ještě nezeptala, v jakém oboru pracovali Vaši rodiče? 
R: Můj tatínek teda potom, když se vrátil, takže znal ‚štyry‘ nebo pět jazyků, neměl teda 
státnice z toho, dělal překladatele, dělal tlumočníka, jo, tak nějak v ‚krajským‘ rozměru, 
a moje maminka, ta byla normálně dělnice.841 
V: Takže v nějaké fabrice pracovala? 
R: Jo, jo. 
V: Dobře. Co pro Vás bylo v období Vašeho dětství a dospívání významné? 
R: Významné? To je asi pro všechny děti mít doma zázemí ‚nějaký‘, ale si neumím představit, 
že významné, něco významného… 
V: Nemusí to být nic speciálního, jak to vnímáte Vy. 
R: To si myslím, že prostě, tatínek mi, na jednu stranu, jak byl ‚přísnej‘ a to, tak mně ‚určitej‘ 
způsob dávali, neměli, jak mě měli takhle pozdě a to, že by se báli, kam šlápnu nebo to, to 
nebylo a já mohla běhat v roztrhaných teplákách, tenkrát byly tepláky dole guma, nahoře 
guma…842 
V: Ano, ty znám. 
R:…a v tom jsme běhali po hřišti, jako, říkám jako normální dítě, jako normální dítě. 
V: Tak to je fajn. A na jaké chvíle z období Vašeho dětství a dospívání vzpomínáte nejraději? 
R: No, tak, tak jsou to určitě chvíle, já ‚nevim‘, Vánoce, jo, jsou to ,všelijaký‘ ,rodinný‘ 
oslavy, a my jsme nebyli nějak, můj tatínek sice byl z ‚početný‘ rodiny, moje maminka taky, 
ale byli ‚starý', takže já když jsem potom byla dospělejší, tak už nežili, jo, ty sourozenci, takže 
já jsem třeba, jak se běžně jezdí k tetě na prázdniny, to už vůbec nepřicházelo v úvahu, 
protože jí bylo k osmdesátce. 
V: Jasně, určitě. 
R: Tak říkám, ‚tydlety‘ rodinný, to jsme měli strašně ,hezký,‘ moje maminka to uměla hezky 
připravit, zorganizovat, tatínek na ni byl ‚pyšnej‘ vždycky, že to umí takhle, anebo jo, jo, 
‚tydlety‘ věci a ‚nevim‘, co, dřív to nebylo, že se šlo do hospody, dřív se oslava udělala doma 
dva dni třeba, jeden den odpoledne kafe, večeře a tak dále, ‚druhej‘ den ‚voběd‘ k tomu 
a pozvali se, co byli, já ‚nevim‘, ti nejbližší ,příbuzný‘ k tomu a…843 
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V: Tak to mělo i svoje kouzlo, že? 
R: No, určitě, pro nás děti, jednak že měli i stejně ‚starý‘ děti s sebou, jo, že ‚vod‘ těch 
‚příbuznejch‘, jo, a já ‚nevim‘, sice byli jenom ze Ž., ale dřív cesta ze Ž., to bylo jako do 
Paříže, jo? 
V: Rozumím, to cestování bylo náročné. 
R: Žádný auta, nic ‚takovýho‘ jako nebylo. 
V: Dobře. Tak teď bych se Vás trošku zeptala na Vaši současnou rodinu. Které místo 
považujete za svůj domov v současné době? 
R: No, kde jsem doma.844 
V: A to je kde? 
R: V T. 
V: Tam v T., to je pro Vás domov. Máte životního partnera? 
R: Už jsem, ‚vod‘ roku osmdesát pět jsem vdova, ve ‚dvaaštyryceti‘ letech jsem ovdověla.845 
V: Tak to je docela dlouho. A od té doby jste měla nějakou známost? 
R: (zavrtěla hlavou – znamení nesouhlasu) 
V: To byl Váš manžel, předpokládám. 
R: (přikývla – znamení souhlasu) 
V: Jak jste se seznámila s manželem? 
R: Na zábavě, abych řekla pravdu. 
V: Byli jste tancovat a tam… 
R: Jo, jo. ‚Nevim‘, jestli to bylo na plese, ale na ,nějaký‘ zábavě prostě. 
V: A co Vás na Vašem manželovi zaujalo? 
R: To kdybych Vám měla vyprávět, tak tomu nebudete věřit, protože pro devadesát procent 
lidí on byl ‚nesnesitelnej.‘846 
V: Neříkejte. 
R: No, nebo málo, nemůžu říct ‚nesnesitelnej‘… 
V: Nesympatický? 
R: Prostě že by s ním nemohli ‚bejt‘. On byl teda ‚vystudovanej‘ strojní inženýr, on dělal 
potom později, já když jsem se s nám seznámila, tak byl normálně náměstek v ‚jedný‘ fabrice, 
ve sklářství v T. a kromě jiného hrál na šest hudebních nástrojů. On byl teda původně 
Jugoslávec, jo?847 
V: Aha. A uměl česky? 
R: Jeho maminka byla Češka a tatínek Jugoslávec, nevím, jak to bylo po válce, kdo chtěl kam 
nebo… no, to bych Vám lhala, ale prostě vyrůstal tady, tady vychodil školy… 
V: Takže to byl vlastně spíš Čech než Jugoslávec. 
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R: …a chtěl jít, jeho sen byla konzervatoř a ‚von‘ se teda narodil už s vadou srdce, on měl 
díru v přepážce a ve válce a po válce, to co dneska, když jsem ležela v Motole a dělali mně 
operaci ,štítný‘ žlázy, že se ‚operujou‘ třídenní miminka, no…848 
V: No, to ‚tehdá‘ vůbec. 
R: To prostě po válce vůbec nebylo možný a ten jeho zdravotní stav potom, po ‚tý‘ 
‚štyrycítce‘ se docela zhoršoval, a tak jsme jezdili, no, i v zahraničí jsme byli u různých 
kapacit, ale tak, prostě mu řekli, že nejhorší na tom je, že ‚celej‘ jeho organismus je za těch 
‚štyrycet‘ let ‚přizpůsovenej‘, že dostává špatně okysličenou  krev tou dírou v ‚tý‘ přepážce 
a dneska kdyby mu to spravili sebelíp, tak je spíš nebezpečí, že mu selže ‚jinej‘ orgán než to 
vlastní srdíčko.849 
V: To je zajímavé opravdu, že si to tělo na to zvyklo vlastně. 
R: Ano, to jsou ledviny, játra, prostě na ‚todle‘ všechno. To byl ‚takovej‘ „felčař“ jsme mu 
říkali, to byl doktor, ‚kterej‘ byl i za války a ten to ‚řek‘ na plnou pusu, ten řek: „Pane D., já 
Vám můžu zaručit, tu operaci uděláme na sto procent, to srdíčko Vám bude fungovat, ale ty 
ostatní orgány na víc než šedesát procent Vám nezaručím.“ 
V: Teda, takže bylo vlastně ve finále lepší to takhle nechat. 
R: Můj muž se takhle rozhodl, ale taky jsme nečekali, že ‚tydlety‘, že to přijde během měsíce. 
V: Tak to je hodně náhlé. 
R: Jo, že? Jeho zdravotní stav, ten byl ‚furt‘, do posledního dne byl ‚dobrej‘. 
V: Tak to bylo hodně náhlé, že. 
R: Do posledního dne byl ‚dobrej‘, pak najednou dostal nějakou, já jsem se to ani pořádně, 
no, pro mě to byl šok, já jsem se to ani pořádně nedozvěděla, prostě podle mě měl srdeční 
příhodu, protože neuměl mluvit, on mě vnímal, ale neuměl se mnou komunikovat, snažil se 
psát, což jsem nepřečetla, tak jsme si koupili, jak ‚maj‘ děti v první třídě tu abecedu a podle 
toho jsme se učili nějak my dva aspoň spolu komunikovat a vydrželo nám to tři neděle. 
A ‚von‘ i ten doktor říkal, když se nám to stalo: „Tady bude zlomový tři dny, tři týdny a tři 
měsíce.“ ‚Nevim‘, jak to věděl, já jsem se neptala, a skutečně ty tři týdny byly dlouho.850 
V: Tak to asi bylo hodně náhlé ta srdeční příhoda. 
R: ‚Von‘ se neu… my jsme se už jakžtakž, jo, rukama, ‚vočima‘… 
V: …domlouvali. 
R:…jo, protože jsme se už léta znali, nějak už jsme se prostě domluvili, co asi by chtěl a to. 
Absolutně ne.851 
V: Dobře. Já se ještě trošku vrátím k tomu začátku. Vy jste říkala, že on byl k jiným lidem, že 
by je nezaujal… 
(vstup sestry – potřebují se mnou něco probrat) 
V: Tak jo. Tak já jenom zakončím o tom Vašem manželovi, ‚abychom‘ to uzavřely. Ona je 
tady paní redaktorka a bude se mě na něco ptát. 
R: Můžeme navázat ‚zejtra‘. 
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V: Tak že bychom navázaly ‚zejtra‘? Já se omlouvám za to přerušení, ale já jsem nevěděla, 
kdy přijde. 
R: Můžeme kdykoli. 
V: Tak to možná necháme takhle? 
R: No, protože to není na jednu větu, že. 
V: Právě, to by byla škoda, že, to by byla škoda. Určitě. Tak já si jenom poznamenám, kde 
jsme skončily, ‚abychom‘ pak mohly navázat a moc Vám děkuju. 
R: Jo, jo. 
 
Rozhovor ze dne: 7. 8. 2012 – 3. část 
V: Já si vzpomínám, jak jsme posledně mluvily ten minulý týden o tom, jak jste se seznámila 
s manželem. Teď už nevím, co všechno jste mi k tomu říkala, tak mi můžete říct, jak jste se 
seznámili jen tak ve stručnosti. 
R: Tak úplně ve stručnosti. ‚Von‘ měl kapelu, takže já byla na zábavě, no, já jsem si myslela, 
že jsem se seznámila s kapelníkem a já jsem se seznámila s panem ředitelem, kde jsem 
pracovala a kromě jiného měl kapelu, no.  
V: Tedy, to byla náhoda. 
R: Tak takhle jsme se jako seznámili. Chodili jsme spolu asi šest sedm let… 
V: To je docela dlouho, no. 
R: A potom v posledním ročníku, ‚von‘ dělal v L. ‚strojárnu‘ a já jsem dělala jenom sklářkou 
průmyslovku v T. a v posledním ročníku teda jsem zjistila, že jsem těhotná. Jeho ročníku teda, 
já už jsme měla po maturitě.852 
V: Takže Vy už jste pracovala v té době? 
R: Takže jsem si říkala: „To jsem zvědavá, jak bude chlapec reagovat.“ No, moc štěstím bez 
sebe nebyl, protože samozřejmě se těšil na to, jak bude vydělávat, no, ale jako samozřejmě 
vzali jsme se, měli jsme dceru, ke spokojenosti jsme ji vychovali, no.853 
V: Tak to je prima. Takže Vy jste neplánovali ten sňatek v té době, kdyby nepřišlo to 
těhotenství? 
R: Ne, ne.  
V: Aha, takže z toho důvodu. 
R: Jako i s ‚mejma‘ ‚rodičema‘, těm jsem to teda neřekla, první jsem to samozřejmě, 
samozřejmě řekla manželovi, ale tak nějak jsem si v duchu říkala: „Moji rodiče by mi asi…,“ 
tenkrát to bylo normální, jo, tenkrát bylo normální, já ‚nevim‘, že v sedmnácti letech dcera 
otěhotněla, rodiče ji museli nechat zplnoletit, aby se mohli vzít a tak dále. Ale moji rodiče by 
mi asi ,umělý‘ přerušení těhotenství… takhle, to jsem Vám říkala, že jsem měla starší rodiče, 
a asi by mi to nedovolili ani, jo. ‚Nevim‘, jak bych, já ‚neumim‘ říct, jak bych reagovala, 
protože jednak na to, že jsem vyrůstala ‚ze‘ ‚starejma‘ ‚rodičema‘, jednak na to, že rodiče se 
mnou ‚celej‘ život bydleli v jednom baráku a jednak na to, že…já ‚nevim‘, jestli… to Vám 
‚neumim‘ říct a ‚neumim‘ to ani odhadnout, protože jednak jsem se na to ‚mimčo‘ jako každá 
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ženská ve dvaceti těšila, kolik mně bylo, jednadvacet, jednak jsem se těšila, jednak jsem byla 
šíleně zamilovaná samozřejmě a jednak jsem ‚řikala‘: „A co když už bych pak nemohla mít 
děti?“854 
V: To se stávalo, ano. 
R: Jo, což se běžně stávalo. Takže ‚neumim‘ na to reagovat jinak, než Vám říct, jak to 
dopadlo, a byla jsem ráda, že to takhle dopadlo, ale jak bych na to reagovala v ‚jinym‘ 
případě, to Vám fakt říct ‚neumim‘. Protože ‚todle‘ bylo ideální řešení, ‚takle‘ jsem si ho 
vysnila a dopadlo to ‚takle‘. 
V: To jsem ráda, že to dopadlo nejlíp, jak mohlo. Takže Vy jste vlastně o něčem takovém ani 
neuvažovala, o interrupci… 
R: No, já jsem, zaprvé jsem na to neměla moc čas, ‚zadruhý‘ samozřejmě takový věci se 
‚neříkaj‘ do telefonu, tak jsem, tenkrát mobily nebyly, tak já jsem čekala, až přijede, manžel 
jezdil ‚každej‘ pátek domů…on tenkrát ještě nebyl můj manžel, ale my jsme spolu i žili ‚vod‘ 
toho pátku do neděle ‚dycky‘, u nás jsme měli ,zařízený‘ dvě místnosti, já jsem tam vařila 
normálně, ‚takovej‘ ‚malej‘ ‚rodinnej‘ život jsme prostě vedli v ‚tý‘ době, ale ‚řikám‘, že jsem 
nebyla nervózní, to jako bych lhala, ale ‚řikala‘ jsem, jak to dopadne asi. Ale ideálně to 
dopadlo, tak jak nejlíp to dopadnout mohlo, ale ‚řikám‘, ‚nevim‘, jak bych reagovala jinak.855 
V: Tak to jsem ráda, že to dopadlo takhle. A jaká byla jeho reakce, když jste mu to sdělila? 
R: No, on byl ‚šťastnej‘. 
V: Tak to je nejlepší reakce, jaká může být. 
R: Jo, jo. Stejně ‚bysme‘ se vzali, jak by dodělal školu. Třeba ne hned ten první rok, ale stejně 
‚bysme‘ se vzali, stejně jsme spolu žili, stalo se, stalo, je to padesát procent na tobě, padesát 
na mně, čili úplně ideálně jako, jo, úplně ideálně to dopadlo.856 
V: A co Vás na manželovi v té době toho seznámení zaujalo? Čím on Vás zaujal? 
R: Toho byste musela znát, protože to byl velice zvláštní člověk. Málo s kým ‚von‘ vycházel 
dobře, on byl, já to neříkám kvůli tomu, že to byl můj muž, ale on byl nadprůměrně ‚chytrej‘, 
on se narodil s vrozenou vadou srdce, kterou já už jsem v ‚tý‘ době věděla. Jenomže v ‚tý‘ 
době, on byl Jugoslávec, ‚narozenej‘ v Jugoslávii, do ‚svejch‘ sedmi let žil v Jugoslávii a jeho 
maminka bývala kdysi emigrantka z Čech, která šla do Jugoslávie. Rozvedla se pak a vrátila 
se s klukem do Čech. A on byl, ‚řikám‘, navíc byl ‚poznamenanej‘ v době, kdy měl jít na 
‚vejšku‘, jeho láska byla muzika, on uměl hrát na sedm hudebních nástrojů, on i sám skládal 
třeba muziku k filmům.857 
V: Tak to byl nadaný. 
R: Jo, on byl hudebně úžasně, úžasně ‚nadanej‘ a jemu neumožnili, protože byl Jugoslávec, 
tak v ‚tý‘ době mu tady neumožnili dělat muziku. 
V: Kvůli tomu? 
R: No, tak to za ‚totáče‘ bylo prostě. On byl ‚Jugoš‘, nebyl tady třikrát ‚vítanej‘, no, tak mu 
neumožnili dělat tady jeho oblíbenou školu. No, tak ‚von‘ naštěstí, ‚řikám‘, byl velice 
‚zodpovědnej‘ člověk, jak ho ‚některý‘ prostě, on byl svým způsobem, jak bych Vám to nejlíp 
řekla, on byl sobec, on byl úžasně ‚nadanej‘, měl tím pádem i hodně nepřátel, což z toho 
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vyplývá, a on se potom uzavřel úplně do sebe, jako když pak dodělal školu a ‚eště‘ byl teda 
inženýr a stal se z něj ředitel a viděl, kolik má nepřátel, tak se úplně uzavřel do sebe a pro něj 
bylo rodina, rodina, rodina, pak dlouho nic, pak práce a hodně ‚dobrejch‘ přátel ‚von‘ snad ani 
neměl.858 
V: Že Vám se podařilo získat jeho důvěru teda, že? 
R: Já, já ‚nevim‘ ‚čim‘, já ‚nevim‘ ‚čim‘ to, jsme se ani nějak po tom nikde nepídila. Nejdřív 
jsem byla poměrně hodně žárlivá, Vám můžu říct, protože samozřejmě na kapelníka všechny 
holky letěly, že jo, znáte to, teď já navíc těhotná, on ‚každej‘, každou neděli hrával po čajích, 
jo, já doma s břichem…ze začátku jsem byla žárlivá. Pak jsem si říkala: „Holka, vždyť si 
akorát ničíš zdraví, když bude chtít, ti zahne stejně, a nebudeš, ‚von‘ je natolik ‚chytrej‘, že 
‚vo‘ tom nebudeš vědět, a ty si ‚tim‘ ničíš akorát život.“ Čili já jsem s ‚tim‘, během roku dvou 
jsem s ‚tim‘ přestala, no, holku jsme milovali oba dva, jo, a když jsem viděla, že on byl zas 
‚takovej‘, že třeba holce byl rok, on mi vždycky nejdřív ‚řek‘, jestli chci jít, že hraje na 
Silvestra tam a tam, že si mám domluvit… moje rodiče kdykoliv, kdykoliv by ji, bydleli jsme 
v jednom baráku, já jsem šla, holce byly ‚štyry‘ měsíce a já jsem šla do práce.859 
V: Teda, tak to je hodně brzy. Jste měla možnost… 
R: Jo, protože ty se na to dítě upnuli. Sami mě měli pozdě, to jsem Vám říkala, a ‚voni‘ se 
teda potom, kolik bylo, holce byl rok, to zemřel můj otec a moje maminka, to prostě byl idol 
pro ni. Taky se to teda svým způsobem na výchově toho dítěte podepsalo.860 
V: Opravdu? Ovlivnilo ji to? 
R: Opravdu, opravdu, ovlivnilo. Já jsem teda potom, když jí bylo šest let, i proti vůli ‚mýho‘ 
muže i proti vůli teda všech doma jsem zakročila a řekla jsem, že ona v pěti letech jde do 
školky na rok.  
V: To jste udělala dobře. 
R: Jednak jsem říkala, rozmazlování ‚vod‘ babičky, ona absolutně neměla ‚žádný‘ povinnosti, 
to všecko za ni udělala babička. Za rok půjde do školy a co já pak s ní? Já mám ‚svý‘ 
povinnosti, jsem si teď nabrala v práci díky tomu, že mám tu babičku a můj muž, ten teda 
vůbec nevěděl ‚vo‘ čase. Ten teda, jak to znáte u těch ředitelů, jak to ‚bejvá‘, něco ‚hrajou‘, 
něco ‚nehrajou‘, u mnoha věcí ‚musej‘ ‚bejt‘, někdy i zbytečně, ale to je jedno. Prostě jsem 
rozhodla proti vůli všech, že ta holka v pěti letech ‚pude‘ do školky.861 
V: A šla tam? 
R: A šla. Sice jsem si musela změnit já pracovní dobu prvních čtvrt roku na šest hodin denně, 
protože řvoucí dítě nikdo ‚nechtěj‘ z domova ‚vodvádět‘. 
V: Jasně, takže jste ji odváděla. 
R: „Ty sis to vymyslela, kvůli tobě řve, tak si ji ‚vodváděj‘.“ Moje babička to nemohla vidět, 
jeho maminka? To byl můj truc, že jsem ‚todle‘ chtěla. Můj manžel, no, ten vůbec, ten věděl 
‚vo‘ dceři, že když jedeme na dovolenou, ten věděl ‚vo‘ dceři, že, já ‚nevim‘, v sobotu na 
neděli vymyslí program, ale v ‚tejdnu‘ prostě, jak to u chlapů ‚bejvá‘ a ‚kór‘ takhle 
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‚postavenej‘ prostě, vůbec nevěděl, že má dceru. A takže prostě jsem si taky svým prošla. 
I když teda z vlastního trucu, tak nějak, ale jinak to řešit nešlo.862 
V: A viděla jste potom nějaký posun po tom roce? 
R: Samozřejmě, už po půl roce. Už po půl roce ta holka, když jste jí řekla, ‚vona‘ byla 
i, ‚vona‘ je v ‚tomdletom‘ dost teda po mně, že je taková vzdorovitá, trucovitá, „Když musíš, 
tak ne. Neměla bys chuť to udělat? Tak možná za chvíli jo.“ 
V: Jste to s ní uměla. 
R: A víte, jak ‚reagujou‘ rodiče? Rodiče ‚reagujou‘ tak: „Ty to teď uděláš a uděláš to hned. 
Protože já jsem tvůj rodič a můžu ti to na…,“mě to stálo docela ‚velký‘ úsilí, můžu Vám říct. 
Ale řekla jsem: „Mám jediný dítě a to mi za to stojí, za to úsilí.“ Lepší než to dohánět potom 
v osmnácti letech, když je z něj ‚nějakej‘ ‚feťák‘ nebo něco ‚takovýho‘. Tak jsem řekla „ne“. 
No, tak prostě, a to jsem si teda doma prošla půl rokem, u ‚mýho‘ manžela jsem z jejího 
mozku dělala prádelnu, protože na to, jak ‚von‘ byl inteligentní, no, tak jsem si říkala: „No, 
tak, hochu, to teda ‚nevim‘,“ ale prostě on už neměl doma ani ten svůj klid. ‚Vono‘ tohle taky 
hrálo svoji roli a ‚mužský‘ jsou na tohle úžasně ‚ješitný‘, úžasně, jo. No, dobrý. Po půl roce se 
‚todle‘ dalo do kolejí, já šla na osm hodin do práce, holka teda, mělo to ‚svý‘ výhody a ‚svý‘ 
nevýhody. Protože moje maminka se naučila žít samostatně, že ta holka byla ve školce, ‚vona‘ 
teda denně pro ni ‚vodpoledne‘ chodila, to jako je pravda, na učivo… mojí mamince v ‚tý‘ 
době, když mojí dceři bylo dvacet a šla na gympl, tak mojí mamince v tý době, maminka byla 
rozená devatenáct set tři, a když bylo holce dvacet, no, tak jí bylo… a holka byla pětašedesát, 
tak si to spočítejte, no, prostě mamince bylo přes sedmdesát osmdesát roků, přes osmdesát, 
když holce bylo dvacet. Takže ve škole vůbec žádná pomoc. Jednak úplně ,jiný‘ vyučování, 
,jiný; metody a tak dále. „Ty jsi s ní byla poslední půlrok doma…“863 
V: Takže to nechali na Vás.  
R: Zvykli si, že to špatný, co vychází ze školství, je vždycky proti mně. 
V: To je zajímavý, že to takhle zjednodušovali a Vám to takhle dávali za vinu. 
R: Jako to byste poznala, jak rychle to v ‚tý‘ rodině jde. Tak já jsem prostě držela hubu 
a krok, jak se říká. A prostě jsem si říkala, co tomu dítěti, jak se všude píše, ať je to ta 
profesorka celonárodní, ta Vídeňačka, a já jsem si koupila i ,různý‘ ty knihy a to…tak prostě 
všichni ‚říkaj‘: „Co dítěti dáte do devíti let života, to mu dáte na celý život.“ Ať se to 
stravování týká, ať se to kultury týká, ať se to čehokoliv týká, prostě jestli tomu dítěti něco 
chcete dát, což bylo v ‚tý‘ době docela ,složitý,‘ protože ty rodiče byli ‚mladý‘ v ‚tý‘ době, 
kolem dvaceti let, ‚řikám‘, v ‚mym‘ věku, já když jsem se vdávala, a to jsem se vdávala, když 
mi bylo jednadvacet, protože manžel byl na ‚vejšce‘ už, jo, ale já jsem se vdávala snad ze 
všech z osmiletky ‚nejdýl‘, a přitom jsem se vdávala hodně mladá. Jo, dneska je to úplně 
jinam ,posunutý,‘ to si člověk vůbec neumí představit, a zrovna tak s ‚dětma.‘864 
V: To rozhodně. 
R: Většina holek, prostě tenkrát antikoncepce nebyla, se musela vdávat, ‚eště‘ je 
‚zplnoleťovali‘, a pak teda chtěly chodit na diskotéky. Jo, rozumíte? A ‚todle‘ skloubit nějak 
dohromady…v ‚tejdnu‘ ‚prdli‘ dítě do jeslí, v sobotu, v neděli šli na diskotéku a večer se 
pohádali doma. To byl program většiny rodin, když jste poslouchali. Naštěstí ‚tendle‘ 
program u nás nebyl, protože můj manžel chtěl, když se narodila holka, no, bylo to jinak, 
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abych zůstala s ní co ‚nejdýl‘ doma. On by měl ‚zajištěnej‘ servis, on dost vydělával, kde 
bydlet jsme měli, jsme měli barák, čili proč. 
V: Určitě. A ono pro to dítě je to taky dobře, když je doma s tou mámou. 
R: Je. Jenomže to bylo, ‚řikám‘, ‚vázaný‘ zas tím, že zemřel můj tatínek, ta holka se na tu 
maminku upnula, já jsem ‚furt‘ žila s ‚takovym‘ ‚slabym‘ podvědomím, že můj muž je vážně 
‚nemocnej‘, protože se narodil s tou srdeční vadou, nevěděla jsem, to se mohlo projevit 
v padesáti, v šedesáti…865 
V: To se neví, no. 
R: To se neví prostě, jo. Jemu dávali, když se narodil, a to ‚řek‘ jenom jednou v životě, si 
pamatuju, to byl trochu ‚lízlej‘, že když se narodil, že řekli jeho mamince, že bude ráda, když 
se dožije třicítky. A on kolem ‚tý‘ třicítky začal ‚bejt‘ taky trošku ‚jinej.‘866  
V: Zdravotně, měl problémy? 
R: Ne, duševně. 
V: Opravdu, se změnil? 
R: Opravdu. On na to čekal. 
V: Že ho to tolik ovlivnilo, že už věděl, že se jeho čas chýlí. 
R: No. Čili tam hrálo strašně moc faktorů roli. 
V: A on byl o kolik starší jak Vy? 
R: On byl o rok a půl mladší než já. 
V: O rok a půl mladší. Že ho to tak ovlivnilo. A jaké bylo Vaše manželství? 
R: No, úplně ideální. Já si nemůžu, ani v nejmenším… ‚Řikám‘, že začátku, jestli to bylo 
i ‚tim‘, že jsem byla starší, jestli to… já jsem zase, víte co? My jsme byli rodina extrémů. Můj 
tatínek byl o třináct let starší než maminka. 
V: Teda, tak to je velký věkový rozdíl. 
R: Já jsem se narodila ‚mý‘ mamince, ona měla za svobodna syna, ‚mýho‘ bráchu, ‚kterej‘ byl 
o devatenáct let starší než já. ‚Řikám‘, rodina extrémů.867 
V: To opravdu.  
R: A jako rodina jako taková jsme vycházeli spolu velmi dobře. 
V: A ona potom se Vaše maminka vdala? 
R: Za mého muže. Teda za ‚mýho‘ tatínka.  
V: A potom měli Vás. 
R: Ona se vdávala v roce třicet sedm a já jsem se narodila v roce ‚štyrycet‘ ‚štyry‘. Čili už 
byli šest let spolu, už vůbec nepočítali, že budou mít dítě. Ale jsem dítě ,narozený‘ za války, 
‚žádný‘ interrupce, nic neexistovalo, můj tatínek chtěl dítě, samozřejmě, no, tak jsem se 
narodila.868 
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V: A co Vám v manželství pomáhalo při řešení nějakých konfliktů? Vy jste říkala, že jste 
měla ideální manželství s mužem… 
R: Víte co? Já bych řekla, že nedělat z mouchy velblouda.869 
V: Nezveličovat ty problémy teda. 
R: My jsme měli, ‚řikám‘, my jsme byli zvláštní rodina. Můj manžel, dokud nebyl ředitelem, 
tak chodil, měl kapelu a chodil hrát, to jsem ‚řikala‘. A když chodil hrát, tak si vymezil dva 
dny v týdnu, to byly tak zvané „rodinné dny“. To jsme dopředu nahlásili buď ‚mejm‘ 
rodičům, nebo jeho rodičům, holčičku jsme si do těch devíti hodin, než šla spinkat, užili a pak 
jsme vyrazili. Spolu. 
V: Kam jste chodili? 
R: A chodili jsme do baru. Chodili jsme, přitom můj muž po nocích předtím hrál, nepřeháněli 
jsme to, v jednu ve dvě v noci jsme byli doma, ráno jsme vstávali do práce, ale byly to tak 
zvané „rodinné dny“, kdy jsme si ‚vyřikali‘ věci, ‚který‘ ‚bysme‘ si doma ‚nevyřikali‘.870 
V: Aha, že jste na to měli ten prostor. 
R: Čas, prostor a byli jsme sami dva. 
V: To je důležité, že to není před tím dítětem taky. 
R: Jo, čili já bych řekla, že ‚todleto‘, zaprvé mně to ze začátku šíleně pomohlo, když jsem ty 
dva roky žárlila, tak jsem poznala, když jsme někam chodili, že ten můj muž, nejdřív jsem ho 
podezřívala taky, že to hraje, že je jenom můj, že ty ‚vostatní‘ pro něj ‚neexistujou‘, ale tak po 
‚nějakym‘ čase, člověk není úplně ‚blbej‘, prostě jsem zjistila, že ne, že tu holku a mě má rád 
a že ne… ‚von‘ když ‚pude‘ hrát s kapelou sám někam, no, tak aby se taky ‚předved‘, že je 
‚mužskej‘, tak musí ‚bejt‘ trochu ‚ješitnej‘ a musí na sebe upoutávat pozornost, čili, jednak je 
to věkem daný, jednak je to psychickou vyzrálostí ,daný‘ a ‚timdĺetim‘ ‚všim‘, ale ‚řikám‘ to 
jako, úplně bez problémů jsme ‚tim‘ prošli.871 
V: A Vy jste říkala, že se manžel nedostal na hudební školu, takže on potom studoval jakou 
školu? 
R: Strojní průmyslovku v L. 
V: Strojní průmyslovku v L. A potom pracoval? 
R: Jako strojní inženýr strojař, nastoupil ve sklárně Duchcově jako ‚technickej‘ náměstek 
a potom teda se dostal do Ř. jako, jako ‚technickej‘ ředitel a to už přestal s muzikou. A pak 
tam teda náhle zemřel taky ‚mladej‘ člověk, ten se ‚votrávil‘, navíc ředitel ‚tý‘ sklárny, 
takže…872 
V: A čím se otrávil, jak se to stalo? 
R: Já ‚nevim‘, jestli manželka mu byla nevěrná, já ‚nevim‘. Já jsem se po tom nějak moc 
nepídila.  
V: Jasně. 
R: A ‚mladej‘ byl, měl mezi ‚štyrycítkou‘ padesátkou a měl dvě ,malý‘ děti ‚eště‘ k tomu 
jako, jo. Takže…a ‚tim‘ teda přestal, můj muž byl ‚eště‘, asi půl roku byl jako kapelník, 
protože tenkrát se muselo na přehrávky různý, čili ‚von‘ taky ‚nemoh‘ ty noty položit ze dne 
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na den, protože ‚ty‘ kluci by byli bez vedlejšího příjmu, na ‚kterej‘ byli zvyklí. No, takže, ale 
jako nechal toho úplně, pak to ‚převed‘ na jednoho kluka z ‚tý‘ kapely a přestal. Vidíte a my 
‚vobě‘ dvě, i moje dcera i moje vnučka i já totálně muzikálně ‚nenadaný‘. 
V: Opravdu? No, vidíte. 
R: Ale totálně. Že moje dcera chodila šest let na klavír kvůli ‚tátovo‘ radosti jenom 
a nenaučila se ani „Kam kočka, tam pes“…873 
V: No, tak někdo nemá, no, není k tomu, ale to nevadí, tak zase jste třeba vynikaly v něčem 
jiném, ale že se to tak někdy sejde. Já to znám taky z domova. 
R: Já prostě největší klid jsem nacházela, když ještě žil můj muž a chodil takhle hrát nebo to 
a já jsem večer si doma všechno uklidila podle ‚svejch‘ představ, protože mně říkali doma 
uklízecí maniak, jo. No, ale já prostě byla šťastná, když jsem to měla udělaný tak, jak já jsem 
to chtěla, hromádečky srovnaný a to a pustila jsem si potichu nějakou muziku. I vážnou, jo. 
Ale jinak…874 
V: Tak to je pěkné, že jste uměla tu hudbu takhle ocenit jako posluchač. 
R: No a Vy v rodině? 
V: Tak já se tomu věnuju, ale jenom jako koníček. 
R: Jako koníček, no, aspoň tak.  
V: Hodně mě zaujal zpěv, chodím k učitelce soukromě na zpěv a do sboru. Ale teď není moc 
čas. Ten klavír jsem dělala dlouho, ale teď jsem to přerušila, on jak člověk přestane cvičit… 
R: A v tu ránu je to pryč. 
V: To jde dolů, no, takže já vím, že to bude mít smysl, až na to budu mít víc času a budu 
cvičit každý den. Teďka by to bylo ‚takový‘… 
R: To je na nic.  
V: Ono to z těch prstů odejde. 
R: No, jistě. To buď cvičíte denně a jste průměrná, anebo necvičíte vůbec a spadnete do 
podprůměru. 
V: Ano, tak to je. No vidíte, tomu rozumíte. Dobře. Vy jste mluvila trošku už o svých dětech. 
Kolik máte dětí? 
R: Dceru. 
V: Máte jednu dceru. Co byste mi o ní mohla říct, jak byste mi ji představila? Jaká je? 
R: Je po ‚mym‘ manželovi, co se postavy týče. Můj muž měl rád štíhlé ženy, což jsem po 
‚týdle‘ stránce splňovala, já jsem nikdy nepřelezla pětapadesát kilo v životě. V těhotenství jo, 
ale jinak nikdy. Bez diety, beze všeho, nikdy. Takže to, moje dcera je postavou přesně jeho 
maminka. Menší než já, tak možná ‚vo‘ pět ‚vo‘ sedm centimetrů a je ‚vo‘ dvacet kilo těžší 
než já.875 
V: No, vidíte, každý má jinou postavu. 
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R: ‚Baculka‘, já ‚celej‘ život zápasila s ‚tim‘, pak jsem byla šťastná, že vymysleli ty ‚push-
upky‘, protože já měla ‚celej‘ život nulu, jedničku, moje maminka měla šestky a moje dcera 
má pětky. Rozumíte? Čili… 
V: To je zajímavé. 
R: Jo, a moje vnučka je to ,samý.‘ I váhově i ‚prsama‘ i hodně povahových rysů má po jeho 
mamince. I vzezření bych řekla trochu jako, jo, ‚vobě‘ jsou ,tmavovlasý,‘ já byla ‚celej‘ život 
špinavá blondýna, tak něco jako Vy, ale ‚řikám‘… 
V: To je zajímavé, že se takhle lišíte. 
R: A vnuk ne. Vnuk je přesně můj tatínek. 
V: Aha. A Vy jste po tatínkovi? 
R: Já? Já bych řekla, že ani ne, že jsem taková míchanice jako jo, můj tatínek, ale spíš na 
tatínka, protože můj tatínek byl ‚zásadovej‘ člověk ve všem. On byl ze sedmi dětí, no, dřív to 
bylo normální, dřív to bylo normální a byly dvě děti, který byly ‚nadaný‘. To ,sedmý,‘ 
poslední dítě, byla dcera, takže ‚tý‘ umožnili všechno. A on byl teda předposlední, on dělal 
gympl, no, na tu dobu, v roce osmnáct set a něco, on byl ‚narozenej‘ osmnáct set devadesát 
jedna, rozumíte, to jako pro hodně lidí nepředstavitelný, takže na tu dobu byl docela ‚nadanej‘ 
a jeho rodiče měli, taky si dneska neumí nikdo představit, prostě z ‚celýho‘ okolí Teplicka, 
oni si koupili takový starší jako statek, a z ‚celýho‘ okolí Teplicka k nim sváželi mlíko. 
A babička byla ‚takovej‘, tatínkovo maminka, byla ‚takovej‘ organizační typ a ta ten obchod 
řídila. Děda pracoval a babička ho řídila.876 
V: To měli takovou firmu malou rodinnou. 
R: Jo, měli, to nebyla malá, to byla docela velká firma. A samozřejmě měli svoje zákazníky 
s ‚koňma‘, který si tam ráno, já ‚nevim‘, ten v pět, v půl šestý, ten v šest, přijeli s koňským 
nákladem pro sto, sto padesát litrů mlíka, jo, rozváželi to do těch obchůdků, jak se dřív 
‚nalejvalo‘ těma ‚půllitráčkama‘ ‚plechovejma‘, no, tak to rozváželi, no. A můj tatínek, 
protože… já ‚nevim‘, to Vám nikdo z těch chlapů neřekne, asi taky s ‚nim‘ cloumala puberta 
a nechtěl se takhle s ‚tim‘ hrníčkem půllitrovým ponižovat tam, to byl jeden z mála, ‚kterej‘ 
byl v ‚tý‘ rodině trochu inteligentně ‚vejš‘, ne, že  to byl můj tatínek, z toho důvodu to ani 
‚neřikám‘, prostě to nechtěl dělat, no tak ‚utek‘ z domova. ‚Řek‘, že: „Já tady blbce dělat 
nebudu,“ a vrátil se po dvaceti letech domů, uměl italsky, francouzsky a anglicky a německy. 
V každý zemi pobyl ‚štyry‘ pět let, to ho donutilo, že se musí naučit tamtu řeč, no a vrátil se 
a dělal po válce tlumočníka.  
V: No, jasně, když uměl ty jazyky, to je výborné.  
R: Rozumíte? Tak jak někdy prostě náhoda včetně štěstí, dalo by se říct, ‚hrajou‘ pospolu. 
V: To je pravda, tak spoustu věcí člověk neví, ty tak přijdou… takže Vaše dcera, jste říkala, je 
víc na toho Vašeho tatínka.  
R: Já bych řekla, já jsem hodně po tatínkovi a ‚vona‘ tak na padesát procent. Vzezřením je po 
mamince mojí, není vždycky, moje maminka byla: „Já tě teď zbiju, tys ‚todle‘ provedla,“ 
a když tatínek zavřel dveře: „A proč to děláš, proč na tebe ‘musim‘ ‚bejt‘ taková?“ 
Rozumíte?877 
V: Úplně jiný přístup, no. 
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R: Jo a v ‚tomletom‘ je moje dcera taky taková prostě a ‚vona‘ dobře ví, že u mě, prostě já 
jsem něco řekla, i když by mě to večer desetkrát mrzelo, ale v životě bych byla neustoupila.878 
V: Takže jste jí držela ty hranice. Tak ono je to zase pochopitelné, pokud ona měla tu 
babičku, která ji, jak říkáte, rozmazlovala, tak bylo potřeba asi… 
R: Někdo tvr…jedna tvrdá ruka v rodině. No. 
V: A v jakém oboru pracuje Vaše dcera? 
R: V obchodě jako já. 
V: Prodává? 
R: Ne, ne, ne, ne, ne. Ta pracuje u ‚nějaký‘ ‚mnichovský‘ zahraniční firmy, která se teď, ona 
prvního ledna, jsem Vám ‚řikala‘, měnila zaměstnání, a ‚dělaj‘ takový ty vložky do komína 
a z nerezu. Protože pro ‚některý‘ kotle je to teď předpis a je to teda, sídlo ‚maj‘ v Mnichově, 
šéfa ‚maj‘ v Mnichově, tady ‚maj‘ pobočku, no, jako většina těch zahraničních firem. U nás je 
pracovní síla levná, že jo. 
V: Takže vlastně v téhle firmě pracuje. 
R: No, ta firma má, já to zhruba odhaduju, já to ‚nevim‘, já jsem se jí na to přesně neptala, ale 
podle toho, jak vypráví a to, v tom obchodě jsou dvě, jedna vysokoškolačka a moje dcera, 
moje dcera teda nedodělala ‚vejšku‘, zamilovala a musela se, nemusela se, ale chtěla se 
vdávat a chtěla mu ‚bejt‘ nablízku, jak to tak ‚bejvá‘ u těch děvčátek. No, tak tenkrát jsem 
povolila jednou v životě a mrzí mi to dodneška, ale to je jedno, to nevadí. A takže ‚vona‘ dělá 
tam, můj ‚zeťák‘, ten teda je ‚vyučenej‘ automechanik a je asi ‚vo‘ šest let je starší než moje 
dcera, ‚neřikám‘, že ‚maj‘ na růžích ustláno, měli se docela krušně a to jsem jim hodně 
pomáhala, když zemřel můj muž a já jsem teda chodila do práce a oni si teda kupovali ten 
barák a dávali ho do pořádku a ona na dvou mateřských za sebou, ty jsou dva a půl roku ‚vod‘ 
sebe ty děti, takže to jako…ale vůbec jí to neuškodilo pro život, vůbec jí to neuškodilo, 
protože ona vždycky byla zvyklá z domova všechno dostat, já vždycky říkám, ‚vod‘ babičky 
na tácku naservírovaný, takže ona nestrádala, ty děti nestrádaly, ale neměla ona sama…takhle, 
jak bych to řekla, ona dřív to byl její majetek, jako s kterým nakládala, tady zaprvé ‚vona‘ je 
dost taková pyšná bych řekla, než by si řekla mně tak si řekla spíš někomu cizímu. 
V: Teda, to je taky zvláštní, že? 
R: Jo, že prostě jí to připadalo, říct si mamince, ponižující, protože maminka jí v tu ránu 
řekne: „Takhle tě rozmazlila babička.“879 
V: Aha, tak proto. 
R: Jo? Ale bylo to všechno v mezích, nebylo to takový, že by rodina se kvůli tomu hádala 
nebo něco ‚takovýho‘, takže… 
V: Tak to je od Vás pěkné, že jste jim pomohla. Takže Vy máte dvě vnoučata, kluka a holku? 
R: Ano. 
V: A co byste mi o nich mohla říct? 
R: No, kluk ještě dělá dál, ten šel na… naprosto rozdílný. Nebe a dudy. Ty děti spolu 
vychovávaný, dva a půl roku ‚vod‘ sebe, čili věčně spolu a nebe a dudy. Holka na co šáhne, 
tak se jí v životě vede. 
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V: To je výborné. 
R: No, na jednu stranu jo, a na druhou ‚vona‘ ještě nedostala přes ‚čumec‘, vždycky říkám já 
a čím ‚dýl‘ to bude, tím hůř pro ni, ale nic prostě, nic se neděje. Ten ‚malej‘ si všechno musel 
vydřít. ‚Pravej‘ opak, než by to mělo ‚bejt‘. Oni chodili spolu na badminton, tak chodili na 
badminton, dostali vybavení na badminton, holka u toho vydržela doteďka, dělá to ‚nějakejch‘ 
deset let, hraje dokonce nějakou tu, ‚nějakej‘ ten ‚krajskej‘ přebor při zaměstnání a tak dále, 
no, prostě u toho vydržela. Ten kluk u všeho vydrží chvíli, a když nevynikne za tu chvíli, tak 
s ‚tim‘ sekne. Navíc ta holka, ‚řikám‘, co ‚veme‘ do ruky, tak se jí daří, ten kluk, co ‚veme‘ do 
ruky, tak se mu po sportovní stránce nedaří. Tak jsem si říkala dobře, tak ‚nepude‘ po ‚tý‘ 
sportovní, zkusíme ho nasměrovat na počítače a ,takový‘… 
V: Nešlo? 
R: No, prostě ne. ‚Eště‘ jsem nepřišla na to, co mu šlo. A já pak teda ‚umim‘ ‚bejt‘ vzdorovitá 
taky, jo, protože já jsem řekla, že holka, až dodělá školu, že za maturitu jí ‚zaplatim‘ 
autoškolu. 
V: To je výborné, ano. 
R: U kluka, protože ten si vybral učební obor s maturitou, tak ten měl jakoby tři roky učební 
obor a teď dodělává poslední rok maturitu. Má to o rok delší než dcera a přišel na mě loni 
s takovou ‚vyčůraností‘: „No jo, ale ta chodila ‚štyry‘ roky, já už ‚chodim‘ ‚pátej‘, všichni 
v ‚mym‘ věku ‚maj‘ řidičák,“ já ‚řikám‘: „J., ne, až uvidím tvoje maturitní vysvědčení, budeš 
mít vedle obálku a můžeš si udělat řidičák.“ 
V: Chtěl dřív, že? No jo, čtyři roky, pět let… 
R: Rozumíte? A mně je to úplně jedno, kdy mu to dám, ‚kór‘ teď když jsem takhle nemocná, 
ale prostě řekla jsem: „Takhle to bude,“ a takhle to bude.880 
V: Taková motivace taky pro něj, že? 
R: No, rozumíte? 
V: Ano. A on má jaký učební obor? 
R: ‚Von‘ má učební obor ‚jemnej‘ mechanik. Počkejte, jak ‚von‘ to má. ‚Von‘ má 
automechanik, ‚jemnej‘ mechanik, to má dodělaný, ten učební obor, a teď má, teď má eště tu 
jemnou mechaniku převedenou na počítače jako, protože dneska už je hodně motorů v těch 
‚supebaba‘…‘superba‘… 
V: ‚Superb‘, ano. 
R: Prostě ty naše auta jsou řízený přes počítač. 
V: ‚Superbách‘, by se asi řeklo. 
R: ‚Superbab‘ je to ,napsaný.‘ 
V: Aha. 
R: No, to je jedno. Víme, ‚vo‘ co ‚de‘. 
V: Pravda, to je elektronické už všechno. 
R: No, tam je samá elektronika a on teda má už i zaměstnání, kam chodí na praxi a ty se 
‚soustřeďujou‘ na ‚todleto‘. Naštěstí mu dcera našla práci, kde ‚von‘ to, co se naučí, protože 
když to začal dělat před pěti lety, tak jsme taky nevěděli, jak se chytne v tomhle oboru, jo. 
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V: Jasně, jestli budou místa. 
R: Jo, jestli budou mít ‚tydlety‘ a ‚vono‘ se to naštěstí chytlo, takže ‚myslim‘, dcera dodělala 
školu a ta byla rok a půl bez práce. 
V: Teda, no, vidíte to. 
R: A dělala sociálně právní. 
V: To bych zrovna čekala, že bude žádaná. 
R: A šla dělat po škole hned nějak, asi za měsíc nastoupila, měsíc si vzala ‚dovču‘, říkala: 
„Babičko, budu trochu jezdit po vlastech českých,“ ‚řikám‘: „Naprosto s tebou souhlasím,“ 
a šla dělat do Teplic na sociálku. Docela se jí tam líbilo, na ‚nějakej‘ zástup na mateřskou, no 
‚vono‘ po roce a půl ta ‚pani‘ se vrátila a ‚vona‘ nenašla práci. Tenkrát bylo na Teplicku přes 
dvacet procent nezaměstnanosti a ne že by ‚vona‘ na něčem lpěla. ‚Vona‘ chtěla dělat třeba 
i v těch různých supermarketech třeba kasírku, nebo něco ‚takovýho‘, no, neměla praxi, 
nevzali ji.881 
V: Jo, takhle, že neměla praxi, kvůli tomu. Tak to měla náročné. A vnučka? 
R: No. 
V: To jste mluvila teď o vnučce. 
R: Ano. 
V: A Vaše dcera studovala co? 
R: Moje dcera má ekonomku. 
V: Jo, takhle. 
R: Moje dcera má ekonomku a naštěstí jsme teda vyrůstali v rodině, kde děda uměl sedm 
jazyků, to jsem Vám říkala, ne? Jak cestoval… 
V: To byl Váš tatínek, ano. 
R: A moje maminka byla narozená v T., ale to byli ‚sudetský‘ Němci, jak se jim říkalo v ‚tý‘ 
době prostě, tady v těch T. bylo víc Židů a Němců než Čechů, takže moje maminka mluvila: 
„Podej mi ten klíček. Nebo tu kličku,“ a chtěla říct „Ty klíče.“ Ale ona se s ‚každym‘ 
domluvila, to jo, ale v životě se správně česky, a že tady žila pětaosmdesát let, od narození do 
smrti prostě nenaučila.  
V: Tak každý je na ty jazyky jinak zaměřený, Váš tatínek naopak se naučil snadno, že ‚jo‘. 
Zajímavé. Dobře, čím Vám Vaše děti a Vaše vnoučata přinášejí radost? 
R: No, teď by se dalo říct osm deset let víc starosti než radosti, puberta. Ale ne, já, to bych 
lhala, to bych lhala, já mám ‚hodný‘ vnoučata, cokoliv řeknu, ‚voni‘ se nepřetrhnou tedy, ne, 
že by měli domluvený ‚támdle‘ rande a řekli: „Ne, já dneska nemůžu, já jsem to slíbil 
babičce,“ ne, ale znáte to, znáte to. 
V: Oni jsou asi ještě hodně mladí, že? 
R: No, ne, tak ‚mý‘ vnučce je dvaadvacet, žije už, čtyři roky už žije s přítelem v jednom bytě 
spolu a pořídili si teď toho psa, to jsem Vám taky říkala, to byl její celoživotní sen a kluk, ten 
teď žije někdy ‚vod‘ listopadu, vloni teda dodělal školu úplně, jako tu normální, ale teď dělá, 
‚myslim‘, teď by měl, oni to ‚maj‘ posunutý, my jsme vždycky měli konec školního roku 
v červnu, a on má konec školního roku, ‚vim‘, že teď bude dělat maturitu někdy v září. 

                                                 
881 Ot. č. 4, 6 v 1. části 



Bc. Monika Pavelková 

184 
 

V: Aha, že to mají takhle posunuté, to je zajímavé. 
R: Jo, s ‚tim‘, s ‚tim‘ ‚učebnim‘ oborem jestli je to nějak, že to takhle navazuje, já ‚nevim‘, 
jak je to přesně, ale ‚vim‘, že to na mě zase zkoušel teď, už jsem byla nemocná, s tou 
autoškolou. Já jsem říkala: „J., jedná se teď ‚vo‘ půl roku. Já ‚vim‘, že jsem nemocná, ty ‚vo‘ 
ty peníze nepřijdeš, má je tam máma v obálce ‚daný‘. Jak jí ukážeš maturitní vysvědčení, tak 
se můžeš jít přihlásit.“ Ale já ho i ‚tim‘ chci ‚vochránit‘, ‚von‘ kdyby dneska šel do ‚tý‘ 
autoškoly, tak pro něj bude důležitější než maturita, ‚hajzlík‘ jeden. Jsou všichni stejný jako, 
jo. 
V: No, tak mít to auto a řídit, že, tak to je… 
R: No a holka dostala, protože jak jsem letos začala ‘bejt‘ tak nemocná, tak mě vozila a ‚voni‘ 
s ‚tim‘ přítelem si koupili dohromady starší auto, ale ‚von‘ má taky přítele automechanika, 
velice, velice zachovanou škodovku ‚kombika‘ za ‚nějakejch‘ osmdesát nebo devadesát tisíc. 
Jo, jezdil s tim, dozadu do kufru se krásně vejde pes, že jo, a tak s ‚tim‘ jezdili na ‚různý‘ 
‚vejlety‘ a ‚dovolený‘ a tak dále a teď byl problém. No, já jsem jako nic ‚neřikala‘ nejdřív, 
‚vona‘ mě vozila do toho Ústí a vozila mě dceřiným autem, který jsem jí kdysi koupila. Když 
její děti povyrostly, tak její muž byl ‚zvyklej‘, když byla na mateřský, tak bral všechny 
přesčasy v práci, aby vydělával, aby se ta rodina měla jakžtakž, tak jsem jí já potom koupila 
starší auto, škodovku, aby je mohla vozit, já ‚nevim‘, na kroužky ‚různý‘ a tak dále, protože 
ten to měl tak, ten to měl tak, teď ‚vona‘ ‚tim‘ autem, ‚vona‘ taky hrála na mě, uštvaná jako, 
dvě děti, „Ty nevíš, jaký to je, tys měla jenom mě a babička ti pomáhala,“ no, ‚vona‘ to se 
mnou uměla dobře, no. Ale to je jedno. Takže teď když mně skončily ty ‚ozářky‘ v Ústí, tak 
jsem ‚mý‘ vnučce, samozřejmě jsem jim dorovnala ty platy a tak dále, ale koupila jsem ‚mý‘ 
vnučce za pětatřicet tisíc to ‚káčko‘ ‚malý‘. No, nejdřív natahovala pusinku, jako že je zvyklá 
jezdit ‚tim‘ ‚kombikem‘, tak jsem říkala: „No, tak ho nechceš, tak ho nebudeme kupovat,“ 
a ona: „Ale no to jo, babičko.“ ‚Řikám‘: „Chceš ho?“ „Jo.“ Protože ‚vona‘ to má sice 
v jednom městě, trolejbus jí staví ‚vod‘ baráku takových ‚štyry‘ sta metrů a tak ‚štyry‘ sta 
metrů jí staví zase od práce. Ale jede přes ‚celý‘ město a trvá to víc jako hodinu, jo.882 
V: Tak to je dlouhé. 
R: Tak jsem říkala: „Nebudeš…,“ podle toho jak se zachovala, „nebudeš ‚vo‘ tom vůbec 
mluvit,“ ‚vona‘ úplně automaticky, že dcera je tam krátkou dobu, že měnila zaměstnání, že 
a to. A že ‚vona‘ si pro babičku teda ‚veme‘ neplacený volno, aniž by věděla, že jí to 
dorovnám nebo tak. Tak jsem si říkala, když už se to úplně chýlilo ke konci, tak jsem říkala, 
ne jí, ale tomu jejímu, ‚nevim‘, jestli jí to ‚řek‘ nebo ‚neřek‘, tomu jejímu příteli, ať jí ten 
kolega sežene, že ‚mam‘ představu, ‚todleto‘ auto, a že ‚mam‘ představu, že si na něm 
‚vobčas‘ rozbije pusu, jak to u těch ‚mladejch‘ chodí, ‚todle‘ že není tak ‚kór‘ ‚rychlý‘ auto 
a na tu cestu do práce, z práce a na nákup že jí bohatě stačí, a na ‚dovču‘ a ‚tydle‘ věci že 
budou mít tamto auto. No, tak všechno jsme vyřešili ke spokojenosti, si já ‚myslim‘, všech, 
možná si ‚vona‘ myslí něco ‚jinýho‘, ale to je jedno už, a teď jsme teda zjistili, že ‚zeťák‘ má 
auto, moje dcera má auto, moje vnučka má auto, ten její přítel má auto, no teď, až J. dodělá 
školu, tak bude mít taky auto. Ale tak oni nejsou zvyklí, jak to bylo dřív, dřív se chodilo pro 
auto přes půl města, jen aby bylo ‚garážovaný‘, dneska se ‚dělaj‘ jenom ty přístřešky a tak 
dále. Takže v tom ‚baráku‘, kde já ‚bydlim‘ dneska a kde je trvale hlášena moje dcera dneska, 
bude prakticky, no, jedno auto, no, dvě auta tam budou, jedno prostě na ulici a jedno 
v garáži.883 
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V: Tak to se dá. Tak to je výborné, že jste jim takhle pomohla, že nakonec budou všichni 
pojízdní, což se vyplatí. 
R: No, to jako dneska, víte co? Můj muž když zemřel, to mně bylo ‚dvaaštyrycet‘, tak jsem si 
sedla s tužkou a papírem a spočítala jsem si, tenkrát byl ‚průměrnej‘ plat čtrnáct patnáct tisíc 
a ‚řikala‘ jsem si, a to jsem byla zvyklá ‚každej‘ rok brát jedno vnouče, jet s ‚něma‘ na 
dovolenou na čtrnáct dní k moři a pak jsem si brala čtrnáct dní buď lázně, nebo další moře a 
jela jsem sama si odpočinout. A to jsem si tenkrát sedla a ‚řikám‘: „No, holka, i když máš 
sebelepší zaměstnání a chceš něco do toho ‚baráku‘ taky investovat, tak ti na všechno 
‚nezbyde‘.“ No, tak jsem auto po ‚mym‘ manželovi prodala. A chodila jsem do práce, já jsem 
to měla dva kilometry, jsem chodila denně, i mně to prospělo, protože jsem osm hodin 
v práci, když jsem byla doma, seděla, když jsem byla na služební cestě, tak jsem zase seděla 
na zadku a vozil mě šofér. 
V: A, Vy jste měla šoféra. 
R: Jsem měla i šoféra. Takže rozumíte? Prostě já jsem ‚řikala‘, jednak z finančních důvodů 
a jednak ty platy šly u nás razantně nahoru až potom. Já jsem třeba, jak dlouho to bylo, 
osmdesát devět byl převrat, tak v ‚devadesátym‘ roce a v roce dva tisíce jsem šla do důchodu. 
Takže já jsem v tom ‚novym‘ zaměstnání, jakoby ve ‚stejnym‘ podniku, ale…, dělala deset let 
a mně se ‚vo‘ dvě stě procent zvýšil plat. Rozumíte?884 
V: Ano, v té době. 
R: V ‚tý‘ době. Dneska už to taky tak není. Ale to prostě je úplně jiný. 
V: A jaké školy jste vystudovala? 
R: Já mam, já? 
V: Ano. 
R: Já mam sklářskou průmyslovku. 
V: Sklářskou průmyslovku. A potom jste šla teda do zaměstnání. 
R: Pak jsem šla do zaměstnání a pak když jsem přecházela sem dolů, tak mně poradili, 
protože, já ‚nevim‘, jestli Vy to znáte, dřív byl strašně ‚věhlasnej‘ podnik Skloexport v L. Ten 
vyvážel veškerý ‚československý‘ sklo, ať bylo ‚rovný‘, ať bylo ‚foukaný‘, ať bylo ‚zdobený‘, 
prostě v L. byla budova šesti nebo osmipodlažní, jmenovala se Skloexport Liberec a tam teda 
se vyváželo, to se ‚nevyvez‘ ani kus skla, aniž by o tom ‚voni‘ věděli. A v roce devadesát 
nebo devadesát jedna, já už ‚nevim‘, prostě ten, co byl dřív Sklárny Ř., kde se dělalo jako 
jediný ve střední Evropě to ‚floucký‘ ‚plamenný‘ sklo, tak tam teda řekli, že ‚nepotřebujou‘ 
živit cizí podnik, ‚tenhleten‘ Skloexport, že si to budou, to byl, to byl, to byl ‚belgickej‘ 
podnik, kde byly ale v pozadí japonský peníze, jo? A no tak ‚voni‘ prostě… 
V: …že si to budou dělat sami. 
R: Že, no ale víte, co je největší legrace? Že ‚voni‘ ‚todleto‘ rozhodli v ‚tý‘ Belgii a v ‚tý‘ 
Belgii všude prostě ‚vod‘ nás na Západ je předpoklad, že když máte středoškolské vzdělání, 
že umíte nejméně, nejméně jeden cizí jazyk, už tenkrát. 
V: Tak to byly vysoké nároky opravdu. 
R: A tady uměl ‚každej‘ průměrně ruštinu a tak dále, co jsme se naučili ve škole. No, tak 
prostě ty ‚Belgáni‘ žijící v této představě si mysleli, kam ‚šahnou‘, tam ‚narazej‘ na člověka 
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s ‚cizim‘ jazykem a ‚vona‘ bohužel to nebyla pravda. Takže pak, když neuzavřeli smlouvu 
s ‚tim‘ Skloexportem další, zjistili, že tady nastal ‚nepředstavitelnej‘ problém. 
V: No jistě, to je jazyková bariéra. 
R: A to se zjistilo někdy tak, já ‚nevim‘, ke konci roku prostě se Skloexportu vypověděla 
smlouva a ‚todleto‘ se zjistili někdy v říjnu, čili minimum času. Vy potřebujete nejen toho 
člověka naučit co je sklo vůbec… 
V: Ale taky mluvit, že? 
R: Ale taky ‚vo‘ tom skle mluvit. Čili to skončilo tak, že ‚bejvalej‘ ředitel prostě třeba věděl 
‚vode‘ mě, že já ‚umim‘, ne třeba gramatiku na sto procent, ale že to jde třeba během půl roku 
naučit ta gramatika, dobře německy, tak prostě jsme si udělala státnici z němčiny v ‚mejch‘ 
dvaapadesáti letech.885 
V: Teda, tak to jste dobrá. 
R: A pak mně teda umožnili ‚eště‘, ale to už netrvali na státnici, že další jazyk se k tomu 
‚musim‘ naučit ‚tim‘ způsobem, že se ‚domluvim‘, ale ne už teda gramatiku. 
V: Jasně, konverzovat. 
R: No. Tak to jsem se naučila angličtinu. 
V: Tak to jste dobrá, že jste to takhle zvládla, a to vlastně až v té pozdější době, že? 
R: V padesáti letech. 
V: Tak to jste se s tím dobře poprala. 
R: A já jsem potom trvala na tom, protože moje holka dělala tu ekonomku, jak jsem ‚řikala‘, 
tak jsem ‚řikala‘, a kdybych ti to měla platit rok nebo pět let, dokud budeš mít chuť, 
na jednom trvám, na jednom jazyku, a ‚voni‘ jsou při ‚tý‘ vysoký škole v Ústí na Labem, jsou 
teda, trvá to rok a půl, ne rok teda, jsou takzvané rychlokurzy jazykové, kde Vám ‚daji‘, jo, že 
uděláte prostě, já ‚nevim‘ z angličtiny budete mít certifikát, že ovládáte jazyk. Jo, takže ona si 
udělala, umí velmi dobře, to umí z domova, protože babička s ní mluvila zase do pěti let 
jenom německy, to jsem říkala: „Nedělejte jí z mozku guláš, protože ty ji naučíš blbě česky, 
‚vona‘ v ‚tý‘ školce bude řvát, že nejen že jinak ‚mluvěj‘, ale ‚vona‘ jim nerozumí a tak, tak ty 
s ní mluv doma normálně tvojí němčinou. U toho dítěte za ten rok není vůbec problém.“ 
Takže ‚vona‘ dodneška umí to, co ji babička do toho roku naučila, na některý, umí hůř teda 
než já samozřejmě, protože jsem si udělala státnici, ale nějak se domluví, pomáhá si rukama 
nohama, nějak se domluví a má státnici z angličtiny.886 
V: Tak to se jí hodí, takže má vlastně taky dva jazyky. 
R: No. 
V: Takže ona vlastně vyrůstala v dvojjazyčném prostředí. 
R: No a trošku umí rusky. To měla povinnou ve škole. 
V: To byla povinná ještě, ano, tak to všichni uměli tak trošku. Dobře. A co Vás vedlo k tomu, 
že jste si vybrala ten obor sklářství? 
R: Jednak že jsem měla ‚starý‘ rodiče, jednak že to bylo v T., že jsem nemusela ‚bejt‘ nikde 
na ‚intru‘ a tak dále. To byla normálně na ‚B.‘, no, Vy neznáte T. asi, ale je to to hlavní 
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náměstí v T., tomu se říkalo ‚B.‘, tam je taková ‚velikánská‘ škola a to je průmyslová 
a sklářská.887 
V: Jo, takhle. 
R: Jo, čili tam se učilo, jednak to byla čistě průmyslovka jako pro kluky, pak se tam učily 
sklářský stroje, to bylo zase uplatnění, že když jste tudle školu dodělala a šla, tady bylo snad 
třicet skláren v okolí, jo, když jste to dodělala a šla dělat, tady se třeba dělaly ty ‚duritky‘ 
‚věhlasný‘, jo, tady se dělaly lahve, když se točilo pivo do lahví, ono se točí dodneška, jo, 
velká sklárna v U., ta byla na ‚flašky‘, ten Popovič třeba, ten pochází z U. a byl to ředitel 
sklárny, kde se dělaly ‚flašky‘ na pivo, no, takže, jo, to, a pak tam byly ty, a pak tam byla čistě 
sklářská. A já jsem měla teda tu čistě sklářskou, která byla zaměřená spíš na tu technologii 
skla, čili jak má vypadat složení skla na ‚různý‘ druhy výrobků. Jo, protože třeba, já ‚nevim‘, 
třeba ta ‚duritka‘ vzniká tak, že ‚tvárný‘ je sklo do čtrnácti set stupňů. Při nižší teplotě, třináct 
set osmdesát už je špatně ‚tvárný‘. A normálně aby Vám sklenička nepraskla, tak se ‚veme‘ 
a ta teplota jde do ‚takzvaný‘ chladicí pece, kde se snižuje, já ‚nevim‘, na ‚každej‘ metr 
o ‚dvacest‘ stupňů. ‚Vzádu‘ vyjde asi šedesát osmdesát stupňů teplá, že na ni nešáhnete, ale 
tím je takzvaně to sklo vychlazené. 
V: Aby to zvládlo ty rozdíly teplot, že? 
R: Tak. ‚Duritka‘ se chladí tak, že se takhle horká třináct set hodí do hodně ‚teplýho‘ ‚voleje‘. 
V: Aha, to je zajímavé, a ten olej má jakou teplotu? 
R: Ten olej má třeba v tu chvíli, kdy ta ‚duritka‘ se tam hodí, má osm set stupňů, ‚vono‘ už 
potom ‚vejš‘ se zapaluje ten olej, hoří, jo, ale má třeba těch osm set devět set stupňů a pomalu 
se ta teplota taky snižuje. Jo, ale ‚tim‘ vzniká ta ‚duritka‘, že normální sklenici, když 
rozbijete, tak z ní máte střepy, ‚duritku‘ když rozbijete, tak z ní máte kuličky. 
V: Jo, takhle, aha. 
R: Se v životě nepořežete ‚vo‘ ‚duritku‘. To byl jeden čas ‚strašnej‘ hit, se dělaly bledě 
‚modrý‘ a ‚hnědý‘ a vařil se do toho čaj a ‚vono‘ to vypadalo úplně jinak, než když jste měla 
v hrnku čaj. Čili tenkrát se vařilo jenom kafe mokka, nic ‚jinýho‘ nebylo, jo, a v ‚tý‘ ‚duritce‘ 
jste krásně viděla, jak Vás ‚šiděj‘ nebo ne, kolik tam bylo kafe, kolik vzniklo pěny a tak dále, 
jo, čili… 
V: A Vy jste pracovala přímo s tím sklem? Vyráběla jste skleničky? 
R: Já jsem nevyráběla nikdy, já jsem pracovala ‚celej‘ život v odbytu. Rok jsem dělala po 
praxi, to prostě byl u nás ve sklárně a je to tak do dneska, k nám přijdete jako vysokoškolačka, 
náš personalista si Vás vybere teda, zeptá se Vás, co byste do budoucna si myslela, že byste 
chtěla dělat, a pošle Vás na rok tak, abyste prošla těma ‚odděleníma‘, který ‚maj‘ něco 
‚společnýho‘ s ‚tim‘, co jste si myslela, že budete dělat. 
V: To je ‚dobrý‘, že si vlastně vyzkoušíte všecko možné. 
R: U ‚každýho‘ jste zhruba ‚štvrt‘ roku. 
V: Jasně a po tom roce potom už… 
R: Po tom roce si Vás zase pozve ten personalista a zeptá se Vás, u koho se vám jako nejvíc 
líbilo a co si dál představujete. A buď řeknete jo, nebo ne, ‚vodejdete‘ nebo ne. Další výhodou 
Glavu bylo vždycky, tak když jste se třeba, ‚vono‘ i v ‚tomhletom‘ Vašem věku, že to tak 
musím říct, jsou ‚vyčůránkové‘, protože ten Glav třeba umožní, když tam budete dva tři roky 
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dělat, tak Vám umožní rok přestat pracovat a na úkor firmy si udělat státnici z dalšího jazyka. 
A to Vám všechno firma platí. 
V: Jasně, že to financuje, ano. 
R: Ale zase ten personalista je ‚takovej‘, že Vy si to uděláte, x ‚mladejch‘ lidí ‚vodešlo‘ do 
Prahy, protože tam byly vždycky vyšší výdělky, a ‚von‘ už je v životě zpátky, když někdo 
‚vodešel‘, nevzal. Což bych řekla já, jsme ‚řikali‘, nejdřív jsme to kritizovali, že se do nich 
nacpaly peníze, pak teda už to udělali smluvně tak, že když Vám to zaplatili a byla jste ten rok 
mimo práci, že jste musela potom pět let ‚vodpracovat‘. 
V: Ono se to tak dělává většinou. 
R: No, ale ‚předtim‘ to tady nebylo. Takže jste musela ‚vodpracovat‘ pět let a v životě už jste, 
všichni to věděli, ‚vono‘ to trvalo půl roku, než se to ‚rozkecalo‘ takzvaně, ale všichni to 
věděli, jakmile dali jednou, víte, máte x lidí, že byli zvyklí, Vám nepřidali, dokud jste nedala 
výpověď. 
V: Fakt? 
R: No, to bylo. 
V: Když už byla výpověď na stole, tak Vám řekli, že Vám přidají? 
R: Pak jste byla pro ně nepostradatelná. 
V: To je hrozné, to je opravdu zajímavý přístup. 
R: Takže já jsem se setkala jak s ‚tim‘, tak s ‚tim‘, ale naštěstí jsem pracovala blízko toho 
managementu, takže jsem věděla, která bije, a podle toho jsem se chovala. 
V: Podle toho jste se zařídila. 
R: Tak, takže tak nějak. A teď už budu chvíli ticho. 
V: Dobré, však povídejte. Jaký význam pro Vás mělo to zaměstnání? 
R: No, strašně velký.888 
V: V čem pro Vás byla ta práce důležitá, co Vám přinášela? 
R: … Dokud žil můj muž, tak problémy.889 
V: Vážně? 
R: Vážně. ‚Von‘ nechtěl, abych chodila do práce. Že se ‚vo‘ rodinu umí postarat a že chce mít 
‚zajištěnej‘ doma servis hlavně a takže to. A já jsem teda, ‚řikám‘ to nerada, ale podvědomě 
jsem ‚celej‘ život žila s ‚tim‘, jak ‚von‘ je vážně ‚nemocnej‘, a věděla jsem, že se ‚musim‘ 
‚vo‘ sebe postarat. A teď si představte, když v pětadvaceti Vám řekne chlap: „Já se ‚vo‘ tebe 
postarám, nechoď do práce, postarej se ‚vo‘ naše dítě a to,“ každá ženská si sedne ‚prdelí‘ na 
zadek a bude šťastná, že jí ‚todleto‘ chlap řek a za půl roku se tam bude nudit. To jsou přesně 
ty dámy, co jsou teďka za ‚tim‘, v těch ‚novejch‘ barácích za P. Chlap jí ukáže, že má na to, 
postaví jí barák, udělá jí jedno dvě děti, ale ta ženská se potřebuje jednak, když je trošku 
chytrá, seberealizovat, neřeknu, že s těma ‚dětma‘ bude do těch pěti šesti let doma, ale ta 
rodina je na tom tak dobře, že si může dovolit ,druhý‘ auto, ‚vona‘ ráno jedno ‚vodveze‘ do 
školky, druhý do školy, bude chodit do práce na ‚štyry‘ hodiny jednou denně, dneska už je to 
běžná věc, tenkrát to nebylo, a přijde mezi lidi, já to chápu. Já to chápu a chápu to tuplem 
teďka, když jsem začala ‚bejt‘ nemocná a seď dvanáct hodin, nebo ‚štyry‘ hodiny, ty tam 
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chodili denně. ‚Každej‘ mi ‚řikal‘: „My tvoje děti obdivujeme, že jsou tu denně,“ mně se 
zdálo, že se mi ‚nevěnujou‘ vůbec. Ale jako samozřejmě, ona měla svoji práci, ‚vona‘ měla 
svoji rodinu, ‚vona‘ měla mně navařit, ‚voni‘ mně měli uklízet barák, rozumíte? Já jsem se 
potom vnitřně kolikrát, když mně někdo ‚todleto‘ z toho okolí ‚řek‘, tak jsem se sama před 
sebou styděla, ale fakt je na druhou stranu, když byl třeba pátek uklízecí den, že ‚voni‘ 
narukovali ve ‚štyry‘ hodiny, ‚vodcházeli‘ v sedm a promluvili se mnou tři slova.890 
V: Tak to je taky škoda, že? Nemuselo být tolik poklizeno třeba… chápu, že jste to vnímala 
jinak. 
R: Rozumíte? Člověk neví, co chce. 
V: Jasně. Tak ono je někdy těžké najít ten kompromis. 
R: Víte co? Mám jim ‚řikat‘ já: „Dělejte to dvakrát v ‚tejdnu‘, udělejte nejdřív vršek 
a ‚druhej‘ den udělejte spodek a vždycky se, tu hodinu, co ušetříte, se mnou bavte.“? Mně to 
připadalo ,sobecký.‘891 
V: Rozumím. 
R: A oni to nechápou. No, nemůžou to chápat. ‚Dokuď‘ Vám takhle není, tak to nepochopíte. 
V: A zkoušela jste o tom s nimi promluvit? 
R: Cože? Ne. 
V: Ale je fakt, že oni to vnímají jinak, jsou v tom procesu… 
R: To víte, že jo, to víte, že jo. U nás byl, v pátek byl uklízecí den a dokud jsem někam mohla, 
tak vždycky v sobotu ráno už jsme, dcera tam přijela brzo, já jsem vyprala, mám ‚takovej‘ ten 
sušák, pověsila mi prádlo, nasedla jsem do auta, jeli jsme někam na výlet, abych se dostala 
mezi lidi, jeli jsme třeba do Globusu nebo, jo, pomalinku jsem prošla ten krám, nakoupila, já 
jsem si ‚celej‘ týden psala na lísteček, co zhruba potřebuju, nakoupila jsem si, šli jsme někam 
na oběd všichni, co se nakoupilo, šli jsme na oběd, babička zaplatila, já jsem byla ráda, že 
jsem se dostala mezi lidi, a oni byli rádi, že nemuseli třeba v sobotu vařit, jo, tak asi takhle. 
Plus jsme měli domluveno, že když bylo hezky, tak že třeba moje dcera dělá do tří, tak 
zavolala ve ‚štvrt‘ na ‚štyry‘: „Mami, já jedu rovnou z práce, půjdeme se projít,“ a my jsme se 
šly pomalinku hodinu projít. Jo, ale to už teď nešlo.892 
V: Jasně, to už je náročné, když už ty podmínky nejsou, rozumím. Byla jste spokojená se 
svojí finanční situací? 
R: Já? 
V: Hm. Jako v životě. 
R: Já jsem v životě neměla finanční problémy.893 
V: Takže všechno bylo bez problému po této stránce, hm. A čemu jste se věnovala ve svém 
volném čase? 
R: Já jsem chodila, tak já, když jsem šla do důchodu, tak jednomu ‚mýmu‘ vnoučeti bylo 
jedenáct a ‚druhýmu‘ vnoučeti bylo devět. Takže já jsem hodně věcí zameškala. A to je věk, 
kdy, že by se zrovna chtěli reprezentovat babič…, nebo prezentovat babičkou, to teda 
nepřichází v úvahu. Ale třeba ocenili to, že rodiče na ně čas neměli a já jsem je…, třeba jsem 
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řekla jednomu z nich, ať už to byla dcera nebo ‚zeťák‘: „Prostě ‚vemeš‘ v pátek auto, 
pojedeme do Krkonoš, já jsem tam přes internet zamluvila nocleh a spaní,“ někdy pro celou 
rodinu, někdy pro jednoho z nich, kolikrát M., moje dcera řekla: „Mami, já budu ráda, když si 
vygruntuju a udělám si jedno odpoledne pro sebe, jeďte sami se ‚zeťákem‘ a to, no, tak jsme 
jeli sami. Děti byly velký, tak jsme, tam jsou, v ‚každym‘ trošku ‚většim‘ městě máte 
‚lyžařský‘ školy, tak jsme je přihlásili, protože už jsme na ně nestačili, jsou daleko 
ohebnější.894 
V: Jsou čiperné ty děti, ano. 
R: ‚Voni‘ v deseti patnácti a já v šedesáti, že jo. Jednak se za mě styděli, což samozřejmě 
nedávali najevo, nedávali, ale ‚vim‘, jak jsem se ‚cejtila‘ já…895 
V: Vy jste měla starší rodiče, ano. 
R: Jo, čili to ‚vim‘ velmi dobře, čili oni odpoledne byli v ‚lyžařský‘ škole se stejně ‚starejma‘ 
‚dětma‘, naučili se tam dobře lyžovat, večer byli tak unavený, že padli na ‚hubu‘, jak se říká, 
‚eště‘ jsme s ‚nima‘ šli na večeři, dovolili jsme jim třeba ‚každýmu‘ i ‚malý‘ pivo, což vůbec 
nesměli jinak, ale dovolili jsme a no, měli jsme to ‚rozdělený‘, když jsme jeli dva, tak já žila 
s vnučkou na pokoji, nebo bydlela, a můj ‚zeťák‘ bydlel s klukem, čili ‚každýho‘ jsme 
‚vodledli‘ na svůj pokoj, zamkli ho tam, přišli jsme se tam za hodinu za dvě podívat, tak už 
‚velký‘ děti, že jo, tak oni si třeba četli, ale do třetího čtení už nebyl živ ani jeden z nich, takže 
padli, no a těšili se na další den, že zas půjdou do školy ‚lyžařský‘, no a takhle to bylo. Přijeli 
jsme v pátek dopoledne, to teda bylo volno, sobota dopoledne, sobota ‚vodpoledne‘, neděle 
dopoledne. Po ‚vobědě‘ jsme si ještě všichni šli zalyžovat a pak jsme jeli domů.896 
V: Tak to jste měli pěkný program. Takže jste jezdívali na výlety. 
R: ‚Neřikám‘ ‚každej‘ ‚tejden‘ doslova, ale ‚pokuď‘ bylo, a pak jsem tam měla dokonce 
kolegyni, která měla chalupu v Krkonoších a říká: „Kdykoli budeš chtít, tak přijedeš,“ už byla 
taky důchodkyně, tak jsme jezdili za ní, ona si něco přivydělala, nemuseli jsme nikam chodit 
na ‚pivčo‘, seděli jsme s ní, večer jsme si dali ‚lahvinku‘, jako ‚no problemo‘.  
V: A měla jste ještě nějaké zájmy další? 
R: No, já jsem chodila, ‚řikám‘, v listopadu, v prosinci jsem si chodila ještě zahrát tenis. 
V: Teda, to je ‚dobrý‘. 
R: A u nás, abyste se dostala na kurt, to jinak nešlo, než si zaplatit hodiny a to už jsem věděla, 
kdo tak může ‚bejt‘ ‚mym‘ ‚starym‘ partnerem, kdo hraje tak zhruba stejně. Jsme byly 
kolegyně z práce dvě, no, tak jsme chodily jednou za měsíc hrát tenis, s ‚vnoučatama‘, 
‚dokuď‘ byly malý, u nás byl zimní stadion, ten teda loni vyhořel, ale byl zimní stadion, 
‚pěknej‘ byl, v Teplicích, tak jsem, vnoučata dostávaly ob rok, jeden rok dostaly ,lyžařský‘ 
vybavení, ‚druhej‘ rok kolo, třetí rok dostaly brusle. Protože ‚velký‘ to nemůžete koupit 
a když koupíte ‚vo‘ číslo a půl větší, tak za dva roky do toho dorostou akorát, jo. Takže to 
byly dárky ‚tydlety‘, takže jsem, a bylo sobotní a nedělní bruslení, protože večer se tam hrál 
hokej, že jo, takže sobotní a nedělní bruslení bylo ‚vod‘ devíti do jedenácti hodin. Dcera mně 
uvařila, pozvala mě na oběd a měla tři hodiny děti z krku v sobotu a v neděli. 
V: Výborně, to se hodilo. 
R: A já jsem s ‚dětma‘ chodila na bruslení. Nebo i tady u nás na B. nahoře je dětská lyžařská 
škola, ono to šlo udělat i tak tam v pátek ty děti vodvézt a v neděli je přivézt, ale my jsme to 
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dělali tak, tam dvakrát za sebou se šlo bruslit, to byli radši, a jednou jsme jeli, a to jsme si 
zaplatili nahoře jenom tu lyžařskou školu a jezdili jsme spát domů. 
V: Jasně, takže jste to měli takhle rozvržené. A čemu se ve svém volném čase věnujete teď 
v poslední době? 
R: Nemoci.897 
V: Odpočinku asi, že? Nebo jak tady trávíte den? 
R: Že se ‚nezastavim.‘898 
V: Tak to je pěkné, to se mi líbí. 
R: Dneska tady byly ty děti s ‚tim‘ psem vodicím, mezitím tady byla nějaká ‚pani‘ ze sociálky 
z Litoměřic, no a teď jste tady Vy a za chvíli přijedou moje děti.  
V: No, už za chvilku půjdu, abyste měla taky prostor předtím, než přijdou. Tak poslední 
otázku a pak budeme pokračovat příště. 
R: Hm. 
V: Co Vám v životě přináší radost? 
R: Všechno. Dneska už každá hodina, kdy mě nic nebolí a žiju.899 
V: To je krásné. Takže se to proměnilo? 
R: ‚Řikám‘ pravdu. 
V: Ano. Tak já Vám přeju, abyste té radosti měla co nejvíc. 
R: A co ‚nejdýl.‘900 
V: A co ‚nejdýl.‘ Dobře, tak příště už mám takovou poslední část, tak to dokončíme. 
R: Dobře. A Vy, Vás, jestli někdy v životě potkám a přečtu si něco ‚vo‘ ‚tomdletom‘, co jsem 
tady ‚nakecala‘, tak Vás udám, protože Vy mě znáte až do kůže, kdybyste ‚mi‘ svlíkla, tak 
víte ‚vo‘ mně všechno. 
V: Ne, nebojte se… 
R: Ne, já si dělám srandu. 
V: Já to tam budu uvádět anonymně, takže nikdo nepozná, že jste to řekla Vy, bude to 
zapasované do té práce. 
R: Víte co, já jsem tady měla minulou noc takovou nepříjemnost. 
V: Ano, tak já už to stopnu. (nahrávání) 
R: No…. 
(tato část již neměla výpovědní hodnotu pro účely rozhovoru) 
 
Rozhovor ze dne: 13. 8. 2012 – 4. část 
V: Takže my jsme se teďka trošku bavily o tom, jak se cítíte, jestli byste to mohla ještě 
zopakovat, jenom tak stručně? 
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R: No, ‚řikám‘, dneska hůř než ty ‚minulý‘ dny, doufejme, že se z toho ‚prospinkám‘ a že 
bude ‚zejtra‘ líp, no.901 
V: Ano, to bych Vám taky moc přála. Tak jo. Které události považujete za důležité mezníky 
ve Vašem životě? Události, které Vás ovlivnily, které byly zlomové pro Vás ve Vašem 
životě? 
R: No, určitě když se Vám narodí dítě, určitě když třeba plánujete deset let stavbu ‚baráku,‘ 
postavíte pak ‚barák‘ a ‚takový‘…já jsem teda byla, aspoň si ‚myslim‘, vždycky docela dost 
‚realistickej‘ člověk, ale ‚řikám‘, teď mě to mrzí, teď mě to mrzí, že takhle pomalu upadám, já 
se z toho ‚musim‘ dostat jako…902 
V: Chápu, že to je pro Vás obtížné. 
R: To jako ta psychika je velice, velice pro člověka důležitá, to jako… 
V: Vlastně dalo by se říct víc než ten barák.  
R: No. 
V: Vy jste říkala, že jste byla realistický člověk, tak jak se to projevovalo? 
R: No, že jsem prostě, já jsem, ‚myslim‘ si ‚vo‘ sobě, možná kdyby tady byl někdo z ‚mejch‘ 
hodně ‚blízkejch‘, že řekne: „‘Vono‘ je to trochu jinak,“ protože ‚každej‘ na to máme ‚jinej‘ 
názor, že jo, ale ‚eště‘ donedávna prostě jsem říkala: „Dobře, tak každého v životě potká něco 
jiného, mě prostě potkala ‚tadle‘ nemoc, já se s tím musí nějak vyrovnat, nějak smířit a to,“ 
a ‚myslim‘ si, že se mi to celkem daří a mám na sebe vztek, že teď poslední dva dny se mi to 
moc nedaří, no.903 
V: Ale je dobré, že si to takhle přiznáte, a i ten vztek je úplně přirozený. 
R: Já jako… 
V: Myslím si, že se za to člověk nemusí nějak stydět nebo se toho obávat. 
R: No, to jako ‚pff‘, proč, proč, vždyť já si ‚myslim‘, že doteďka jsem k tomu přistupovala 
velmi, velmi dobře, že jsem to určitě našim teda neztěžovala a já jsem skutečně, skutečně 
zatím neuronila ani slzu kvůli ‚svý‘ nemoci. Ani ne ve tmě, ani ne tak, prostě řekla jsem: „Ne, 
to nejde, ty si ‚tim‘ ubližuješ a prostě tak to je, tak to vem a buď bude líp, nebo bude hůř.“ 
To…904 
V: Tak to Vás obdivuju v tomhle postoji, to opravdu není pro člověka snadné. 
R: To jako, a ‚vim‘, že v ‚tomhletom‘ jsou ‚chlapi‘ daleko větší ‚srabi‘ než ‚ženský‘, jo. Že 
‚ženský‘ k ‚tomudle‘ ‚přistupujou‘ tak nějak líp, no, ale ‚pff.‘ 
V: Je to hodně individuální. 
R: Je, je. 
V: Ale možná že muži to prožívají jinak. 
R: Je, je, je, je, je. Určitě. 
V: Co je pro Vás hodnotou? Jaké máte hodnoty v životě, co pro Vás znamená hodnotu? 
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R: No, určitě máte ‚jiný‘ hodnoty, když jste zdravá, a máte ‚jiný‘ hodnoty, když jste nemocná. 
Když víte ‚vo‘ sobě, že jste tak na tom jako já, tak prostě dáte poslední pětník za to, aby Vám 
bylo dobře, to jako ‚pff,‘ to se nedá. To kdyby Vám někdo ‚řek‘, že to není pravda, tak lže. 
Ale…905 
V: Vnímáte v tom tedy nějakou změnu v tom, co pro Vás bylo hodnotou dřív a co teď? 
Proměnilo se to nějak? 
R: To víte, že jo, to jako. Dřív, třeba ve Vašem věku, když to ‚vemu‘ zpátky, tak pro mě byl 
cíl dodělat ten barák, aby tady po mně jednou něco zbylo, měla jsem děti, měla jsem dvě 
vnoučata, jo, a určitě, určitě se to mění, ale to se mění ‚každej‘ rok, ale…906 
V: A existují i nějaké hodnoty, které se nezměnily, které jsou trvalejší pro Vás? 
R: No, trvalý pro ‚každýho‘ vždycky bylo, je a bude na prvním místě, si já myslím, zdraví. To 
jako, to je ‚nevoddiskutovatelný‘, ale že si to tak neuvědomujete, dokud jste zdravá, 
a uvědomíte si to naplno, když už nejste zdravá, tak to je taky ‚jasný‘. Ale…907 
V: Takže v tomhle směru, že to zdraví je trvalé, ale to uvědomění je větší až teď. 
R: Tak. 
V: Čemu jste ve svém životě věnovala nejvíc energie, čím byl Váš život naplněný? 
R: …Bych řekla rodině.908 
V: Co považujete za svůj životní úspěch nebo úspěchy? 
R: Za svůj životní úspěch? (přemýšlí) ‚Nevim‘, jak bych to řekla…mně zemřela…ve 
‚dvaaštyryceti‘ mně zemřel muž, což je pěkná ťafka…909 
V: To je hodně brzo… 
R: Pak mně v ‚osmaštyryceti‘, tři roky po tom, mně zemřela maminka, ale to už nebylo taková 
ťafka, protože jsem se ‚celej‘ život smiřovala s ‚tim‘, že mám ‚starý‘ rodiče. Už jsem s ‚tim‘ 
žila prostě, ale je to takový, ‚furt‘ se s ‚něčim‘ vyrovnáváte, jo? Prostě ano, katastrofální bylo, 
když ke mně, jsem přišla domů z práce, a přišel ke mně manžel a ‚řek‘, teda doktor a ‚řek‘, že 
můj muž už nebude, že je to otázka hodin, maximálně dnů, jo, takže to byla teda ťafka, ale 
říkám i s tím, i s tím se musí, já už v ‚tý‘ době, no, tenkrát bylo ‚mý‘ dceři šestnáct sedmnáct, 
už jenom kvůli tomu, že ‚vona‘ navíc byla v těchhle ‚blbejch‘ letech, tak jsem se s tím musela 
nejlíp vyrovnat. A co myslíte, že byla její první otázka?910 
V: To nevím. 
R: No, děláte psychologii, měla byste to trochu… 
V: První otázka Vaší dcery, když se to dozvěděla? 
R: Hmm. 
V: Asi co bude dál? 
R: Budeš se ‚eště‘ jednou vdávat? 
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V: Jo, ona už předpokládala takhle dopředu, že budete mít dalšího partnera. A co jste jí na to 
řekla? 
R: Já jsem ‚řikala‘, že to nepřichází vůbec v úvahu, a taky to nepřicházelo vůbec v úvahu, jo. 
V: A jak ona to vnímala? 
R: No, to úplně jako když kamenolom vedle ní spadne. 
V: Opravdu? 
R: ‚Vopravdu.‘ 
V: Ulevilo se jí. 
R: ‚Vopravdu‘, jo. ‚Vona‘ si to, tak já jsem tady před ‚Váma‘ se rozebrala úplně do detailů, 
takže Vy víte, že můj muž byl zvláštní, že měl ke všemu ‚takovej‘ ‚jinej‘ trochu postoj než 
jiný lidi, ale ‚řikám‘, já jsem jí v ‚tomhletom‘, protože ona, ona s ‚tim‘ bojovala řekněme tři 
čtvrtě života, ‚jakej‘ on byl, vyrovnávala se s ‚tim‘ a teď bych jí měla říct: „Hele, to všechno 
hodíme za hlavu a bude to úplně ,jiný,‘ bude to jako v ‚jinejch‘ rodinách,“ což by ji 
překvapilo daleko víc, než když jsem řekla: „Ne, to bude jak…“911 
V: Jak to bylo. Ono je asi v tomhle věku zvlášť těžké si zvykat na nějakou zase velkou 
změnu, že? 
R: No, no. Teď ‚vona‘ měla první lásku v ‚tý‘ době, velkou lásku, kterou jsem jí, no, tak jako 
všichni rodiče, ze začátku rozmlouvala, myslela jsem si, že není pro ni dost ‚dobrej‘, tak jak 
to ‚dělaj‘ všichni rodiče, a…tak potom jsem ‚řikala‘: „Ne, ty na to musíš jít jinak prostě, ty 
musíš jít takticky na to, to takhle nejde,“ a ‚myslim‘ si, že v ‚tomhletom‘, až na malé výjimky, 
spíš potom jsme se těžko snášely v tom, výchovu jejích dětí.912 
V: Tam byly nějaké spory v tomhle? 
R: No, já jsem si myslela, že ‚umim‘ vychovat děti líp než ‚vona‘, no. Jako ‚každej‘ rodič.913 
V: Tak to je taky přirozené, to se opakuje po generace.  
R: Jako, jo. 
V: Ano, rozumím. A dalo by se říct, že se to v tomhle směru teďka zklidnilo? 
R: No, úplně, to víte.  
V: Už to máte za sebou. 
R: Vždyť jí bude pomalu padesát, jo, takže… 
V: To už jsou i ty její děti velké, že? 
R: No, tak vnučce je třiadvacet a ‚vona‘ ji měla pozdě, ‚vona‘ ji měla v šestadvaceti, což 
tenkrát většinou ‚zplnoleťovali‘ a to, takže ‚vona‘ ji měla docela pozdě, až jsme mysleli, že 
s ‚tim‘ bude mít možná problémy, protože byla v nějakých sedmnácti osmnácti, byla na 
operaci ‚slepýho‘ střeva a tenkrát ‚řikali‘, že to může mít vliv a tak dále, až jsem si nechala 
potajmu, ‚vona‘ ‚vo‘ tom nevěděla, udělat ,různý‘ testy a řekli, že samozřejmě tam tou 
operací nějaký srůsty jsou, ale že by to až ‚takovej‘ vliv mít nemělo, abych se nedivila, že 
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potom, až ‚votěhotní‘, že pojede jedno za ‚druhym‘, jo. No, tak jsem byla pak nějak 
uklidněná, ale ‚řikám‘ to, no, normálně ‚takový‘ starosti jako ‚každej‘ rodič.914 
V: Rozhodně. Tak jsem ráda, že to v tomhle směru dobře dopadlo. Takže my jsme mluvily 
o tom, zkusím to shrnout, když tak mě opravte, že za svůj životní úspěch považujete to, že jste 
dokázala se vyrovnat s těma ‚událostma‘, které Vás takhle zasáhly. 
R: No, no. 
V: A i s tou výchovou, že jste dokázala takhle působit na dceru. 
R: Jo, jo, jo. 
V: A když se zeptám, jaké úsilí jste tomu věnovala? 
R: Víte co, sestřičko, nebo paní doktorko, já ‚nevim‘, jak Vám mám ‚řikat‘… 
V: Já jsem stážistka, ale říkejte mi, jak budete chtít. 
R: A já jsem prostě ‚řikala‘, hlavně ať pro tu dceru jsem vždycky máma, tátu už nemá, tátu jí 
nahradit nemůžu, to kdybych se snažila sebevíc, prostě plnohodnotně jí dát tu mámu.915 
V: Ano, to byl ta Vaše, ten cíl vlastně. 
R: ‚Takovej‘ cíl, jo, že jsem ‚řikala‘, no, já přece můžu tady někomu tisíckrát vyprávět: „Já ti 
budu i ‚dobrym‘ tátou,“ když to ‚nevim‘, když jsem to nikdy nedělala a třeba to nesvedu, 
‚pokusim‘ se…do jaký míry se mi to povede, to už je další otázka potom, ale já si ‚myslim‘, 
že když to shrnu zpátky, tak že tak, jak jsou problémy v ,každý‘ rodině třeba do věku toho 
dítěte těch dvaceti jednadvaceti let, kdy vždycky tam nastanou ‚nějaký‘ problémy, tak že to 
bylo ,stejný‘ u nás a pak to přešlo.916 
V: Že se to v podstatě nelišilo, že to mělo přirozený vývoj. 
R: Jo, jo, jo, jo, jo. Já jsem se musela pomalu smiřovat s ‚tim‘, i když se mi to nelíbilo, jakou 
si vybrala lásku, a ona se musela smiřovat s ‚tim‘, že já nebudu od prvního dne juchat.917 
V: A ona si toho partnera potom vzala nebo je s ním doteď? 
R: Jo, je s ním doteď. 
V: A za co jste druhými lidmi nejvíc oceňována? 
R: Cože? 
V: Čeho si druzí lidé na Vás nejvíc cení? 
R: Tak to kdybych věděla, tak bych byla ráda. Tak bych to dělala.918 
V: Nevíte to vůbec? 
R: Já to ‚nevim.‘ 
V: A čeho si na sobě ceníte nejvíc Vy sama? 
R: Já si ‚myslim‘, že na rozdíl od ‚jinejch‘ lidí mně strašně ‚vaděj‘ lidi sobci. To mně… 
rozumíte, já jsem nedostala v životě nikdy nic zadarmo, já opravdu, třeba ‚každej‘ řekne: „Ta 
se v životě měla, ta zdědila ‚barák‘ po rodičích, ta si něco přidala k tomu, dneska má ‚novej‘ 
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‚barák‘, dneska má dobře vychovanou dceru, dneska má dvě ‚hodný‘ vnoučata,“ ale ‚vono‘ je 
vždycky něco za něco.919 
V: Rozhodně. 
R: Jo, takže já to beru, prostě co nechci, aby mně ‚vostatní‘ dělali, tak se ‚pokoušim‘ nedělat 
jim jako jo, protože to si ‚myslim‘, to je snad úplně nejhorší věc: lidská závist, nepřejícnost 
a ‚todleto‘, to…já ‚vim‘, že je to lidská vlastnost.920 
V: Ale samozřejmě nemusí ji mít každý nebo ne v tak velké míře. 
R: To už je jednak na společnosti a jednak je to i na, bych řekla, i doma výchovou 
a ‚tímhletim‘ jako jo, že… 
V: Ano. Takže Vy jste se vlastně snažila nečinit druhým to, co Vám samotné není příjemné, 
toho si ceníte, hm. 
R: Snažila jsem se. Já ‚neřikám‘, že se mi to povedlo, já ‚řikám‘, snažila jsem se. 
V: Ten přístup že jste takový měla. 
R: No. 
V: Za co se ve svém životě cítíte zodpovědná? 
R: …No, určitě se ‚cejtim‘ zodpovědná za to, jak jsem, jak se mi povedlo nebo nepovedlo 
vychovat dceru. Míň samozřejmě, a to mě uvedla dcera do toho, do ‚týdletý‘ škatulky, že já 
jsem teda zodpovědná, jak ‚vona‘ to řekla a řekla to nedávno tady a tak nějak jsem se nad 
‚tim‘ až večer pořádně zamyslela a řikám: „Ta holka to,“ já jsem se na ni nejdřív zlobila, ale 
„ta holka v něčem má pravdu,“ ale samozřejmě já bych jí tu pravdu do ‚vočí‘ nepřiznala, to 
jsem zase příliš hrdá na to, abych Vám to jako řekla, ale ‚vona‘, ‚vona‘ jako je, já bych řekla, 
že vychovaná tak nějak napřímo, ‚vona‘ Vám řekne i věci, ,který‘ jsou Vám ‚nemilý‘, jo.921 
V: Nechodí kolem horké kaše, jak se říká. 
R: Tak. A…mně se fakt dneska i hůř ‚dejchá‘…a… 
V: Kdybyste to chtěla přerušit, tak řekněte. 
R: Ne. Bude to trvat chvíli ‚dýl‘, no. 
V: To vůbec nevadí. 
R: Ale ‚řikám‘, to… 
V: Že jste vlastně dceru takhle vedla, aby byla taková přímočará. 
R: To jako se nedá, nedá, jsou věci, ‚který‘ se ‚daj‘ ovlivnit, a jsou věci, který se ‚nedaj‘, a já, 
co jsem Vám chtěla říct, že jsem tuhle ‚mý‘ dceři řekla, že teda, co se mi, že mě mrzí na ní to, 
že co se mi nepovedlo u ní, jsem chtěla dělat lepší u vnoučat. A ‚vona‘ mi na to 
‚vodpověděla‘: „Ty jsi tady byla ‚vod‘ toho, abys to lepší udělala u mě. Na to, abych to lepší 
udělala já u vnoučat, jsem byla já a mně se to taky nepovedlo, tak se do toho nepleť.“922 
V: Takže Vám to takhle opravdu přímo řekla. 
R: No, tak jako, má pravdu. 
V: Ano. 
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R: Má pravdu, má pravdu. Ona tím chtěla říct, na to ji zas natolik znám, že mně se x věcí 
nepovedlo na ní a to bych teď ráda ‚vopravila‘ na těch vnoučatech, což samozřejmě nejde, na 
to už jsou jiní.923 
V: Jejich rodiče, že. 
R: Jo, takže… 
V: Ale řekla Vám to docela srozumitelně a je dobré, že to takhle přijímáte. 
R: No, tak. 
V: Co byste ve svém životě udělala jinak? 
R: ‚Jéžiš‘, ‚Jéžiš‘, ‚Jéžišmaria.‘ 
V: Trošku tematicky navazuju…ne, ale vůbec tady nemusíte vypočítávat nějaké svoje chyby, 
nebo co se Vám nepovedlo, spíš jestli jste o něčem takovém uvažovala, že byste to udělala 
jinak. 
R: No, ‚řikám‘, bylo by toho strašně moc, bylo by toho strašně moc, ‚vod‘ maličkostí počínaje 
až po ‚zásadový‘ věci, který si uvědomíte, až když je Vám potom tak, jak je teď mně.924 
V: Tak někdy k tomu člověk musí dozrát nebo dospět, že to nejde asi hned. 
R: Hm. 
V: A kdybyste měla uvést jednu z těch věcí jako příklad? Co Vás napadne. 
R: No, tak jako ‚každej‘ ‚jinej‘ člověk, jsem byla vždycky hrdá na to, a to jsme všichni stejní, 
to kdyby někdo ‚řek‘, že to ‚není‘ pravda, tak lže, ‚hrdý‘ na to, co se nám povedlo.925 
V: Ano, to je přirozené. 
R: A já samozřejmě taky nepatřím k výjimkám, ale zjišťuju čím dál tím víc, že prostě jsem se 
v mnohém, mnohém zmýlila.926 
V: Tak to je hodně dobré poznání taky. 
R: No, to jako, no, ne hodně ,dobrý,‘ je to pozdní poznání, ale jako někdo k tomu nedospěje 
vůbec, že jo.927 
V: Ono je otázka, kdy je pozdě. 
R: No, teď už je pozdě. 
V: Dobře. Jak významné jsou pro Vás mezilidské vztahy? 
R: No, to jsou velmi ‚významný‘, ale dneska si to vůbec nikdo, ‚kór‘ v ‚týhletý‘ 
‚materialistický‘ době, neuvědomuje a ‚todleto‘ úplně přechází, to jako já to ani někdy lidem 
nemám za ‚zlý‘, protože když si vezmete, v kterých třeba podmínkách vyrůstali, dneska, jak 
by se jim… ‚vemte‘ jenom ‚todleto‘ – řeknu nejnuznější podmínky, v tom vyrůstali, dneska se 
jim naskytne příležitost, že se můžou vyšvihnout, já ‚neřikám‘ do úplně nejlepší společnosti, 
ale víc než do střední třídy, kdo to nevyužije?  
V: Ale nemělo by to být na úkor něčeho. 
R: Nebo někoho.928 
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V: Ano, rozumím. On si to potom člověk opravdu uvědomí až později. 
R: Tak. 
V: A pro Vás, bez kterých osob byste si svůj život nedovedla představit? 
R: Bez kterých osob? No, nejbližších příbuzných, to je úplně ‚jasný.‘929 
V: Tím máte na mysli muže a děti? 
R: Děti, no, muže nemám už hodně dlouho, ale jako samozřejmě i ty vnoučata. 
V: Hm. Čím jsou pro Vás významní? Co Vám přinášejí? 
R: No, dneska, dneska už jsem natolik rozumná, že řeknu jenom radost, ale před půl rokem 
jsem ještě natolik rozumná nebyla.930 
V: Tak ono je přirozené, že přinášejí i trochu starost, že. Jaký zaujímáte ke svému životu 
postoj? 
R: Jak to teď myslíte? 
V: My jsme o tom už trošku mluvily, jak jste říkala, že jste k tomu všemu přistupovala. 
R: Racionálně.931 
V: Ano, racionálně, a že se to teďka trošku mění. 
R: Teď ty poslední dny, ty dva tři dny prostě sama se sebou nejsem se svojí racionalitou 
spokojená. Jestli ‚mi‘ to přejde, to nevím.932 
V: A jak byste si to přála, aby to bylo? 
R: Určitě i pro mě i pro to okolí by bylo ‚dobrý‘, kdyby se to vrátilo do těch původních kolejí. 
V: Jako to bylo předtím. 
R: I já bych to tak vnímala, protože ‚vono‘, ‚vono‘ to není ‚jednoduchý‘ uvědomit si tu 
nemoc, a tuplem není ‚jednoduchý‘ teda to dát najevo, jo. Ale…933 
V: Když jste říkala, že jste k tomu přistupovala racionálně, jak se to projevovalo třeba 
ve Vašem jednání vůči ostatním lidem? 
R: No, já jsem dělala, jako by se nic nedělo. 
V: Jako by se nic nedělo, vůbec jste o tom nemluvila? 
R: No, mluvili jsme ‚vo‘ tom, ale tak jako okrajově jako, no, je to součást života.934 
V: Rozumím, takhle v tomhle směru. Na jaké otázky hledáte ve svém životě odpovědi? Jestli 
jsou nějaké takové otázky. 
R: …Kolikrát si říkám: „Proč?“935 
V: To chápu, taková velká otázka, že. A nalezla jste smysl svého života? 
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R: To asi bych byla velice nespokojená, kdybych ho nenalezla. Já jako ‚neřikám‘, že s ‚mym‘ 
smyslem pro život jsem na sto procent spokojená, ale kdybych ho vůbec nenalezla, tak jsem 
teda míň spokojená, jo, protože i dneska při ‚mý‘ ‚špatný‘ náladě, při ‚mý‘ frustraci, to dneska 
opravdu můžu nazvat, můžu říct, že si ‚furt‘ ‚eště‘ připadám taková normálnější než ty 
‚zatrpklý‘ lidi, kterou řeknou: „A všechno na mě a proč já všechno?“ no tak, no, prostě je to 
tak, je to tak.936 
V: Takhle se tomu nepoddáváte jako ti ostatní lidé. A když jste říkala, že jste nalezla smysl 
svého života, tak co je smyslem Vašeho života, jestli by se to dalo říct, co je pro Vás smyslem 
života? 
R: No, mys… samozřejmě závisí to taky s tou nemocí, samozřejmě že to závisí s ‚tim‘ 
‚okolim‘, s ‚kterym‘ žijete teď, ‚předtim‘, i máte nějakou vizi, že budete žít do budoucna. 
Proto jsem si vybrala ten hospic, proto jsem si vybrala, já ‚nevim‘, no, cokoliv prostě, ale 
‚řikám‘, to, to jsou, ano, jsou to věci, ,který‘ jsem si vybrala, chci takhle žít, ale je to 
podmíněný něčím, že jo?937 
V: Určitě, vždycky je to Vaše volba, vždycky to souvisí se situací. 
R: No, kdyby, kdyby to nebylo ‚podmíněný‘, tak prostě si dám, jak ve dvacátých letech 
‚Honzík‘, pytel na rameno a půjdu do světa. Ale prostě to ‚vim‘, že to nejde… 
V: Člověk má nějaké možnosti, že? 
R: Jednak ze zdravotních důvodů ‚vim‘, že to nejde, z x ‚jinejch‘ důvodů, no, tak z toho 
nebudu dělat vědu prostě, udělám to tak, jak si ‚myslim‘, že to půjde nejlíp. ‚Neřikám‘, že to 
udělám dobře, to neuděláme nikdo, vždycky tam časem najdeme, že ‚bysme‘ byli mohli, jo 
ale, ale jako z toho nedělám vědu, je to tak. Takhle je to v životě, takhle to chodilo, kdyby to 
člověk měl brát na ‚tuhletu‘ stranu, tak ‚řikám‘, proč mě měli rodiče, až když ‚mýmu‘ otci 
bylo, já jsem se narodila, když ‚mýmu‘ otci bylo čtyřiapadesát. Proč jsem se narodila ‚mý‘ 
mamince, když jí bylo dvaapadesát? Proč jsem se měla, ani dneska ty děti nikdo nepochopí, 
že já jsem si třeba od takových deseti dvanácti let ‚vo‘ ně dělala starosti.938 
V: Tak možná že dneska děti takhle neuvažují. 
R: Ale jo, ‚voni‘ ‚uvažujou‘, ale my jim to ani, my jim to ani nedovolíme takhle uvažovat, jo. 
V: To je taky pravda. 
R: Ale třeba absolutně ‚nesouhlasim‘ s ‚tim‘, že dítě by nemělo mít do věku nějakých 
šestnácti osmnácti let ,žádný‘ starosti, to je přece blbost. 
V: To ani nejde zařídit, že. 
R: To je přece blbost. Ať je má, já ‚neřikám‘, čím větší tím lepší, ale ať je má v ‚přiměřený‘ 
míře. 
V: Určitě. 
R: Jo, to jenom prospěje jeho jak egu, tak teda to prospěje jeho zaměření nějak do budoucna, 
prostě určitě mu to nebude na škodu, když svým způsobem, když svým způsobem, ale já 
absolutně nesouhlasím, když někdo řekne: „Já teda tu možnost mám a proč teda můj syn by 
tím měl trpět?“ jo, to jsou takový ty frajírci, ti ‚rychlopodnikatelé‘ a prostě oni, jejich rodina, 
a nikdo ‚jinej‘ pro ně momentálně neexistuje, to přece není vůbec pravda. Já přece nevím, 
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jestli člověka ‚vodvedle‘, s kterým se dneska jenom zdravíme „dobrý den“ nebo „ahoj“ 
nebudu potřebovat hodně?939 
V: To určitě. Takže takhle Vy jste vlastně k tomu přistupovala, že jste si to uvědomovala ten 
význam těch mezilidských vztahů. 
R: Jo, to a docela Vám můžu říct, že čím víc času teď mám a ‚ležim‘ tady a o ‚těchhletěch‘ 
věcech ‚přemejšlim‘, tím víc jsem smutná, kam až ta naše společnost dospěla. Že ‚vopravdu‘ 
tomu materialismu přikládá úžasnou váhu, úžasnou váhu, kterou si to vůbec nezaslouží to ‚ff‘, 
já neříkám, že to není ‚důležitý‘. K tomu, abych byla trochu šťastná, potřebuju mít trošku 
nějaký materielní zajištění, potřebuju k tomu ‚bejt‘ trošičku šťastná a tak dále, ale jenom 
‚tydlety‘ věci?940 
V: To je málo, hm. A někteří lidé si to uvědomí až opravdu později. 
R: A myslím si, že čím jsou dneska ty děti, nechci konkrétně poukazovat na Vás, ale všechny 
děti v ‚tomhletom‘ věku, tak Vy už nejste dítě, ale jste ‚eště‘ ‚svým‘ způsobem, prostě k tomu 
dospívají čím dál ‚tim‘ později. 
V: Určitě, tak ty vlivy té společnosti a výchovy jsou veliké, pokud jsou k tomu takhle 
odmalička směrované, tak potřebují v podstatě nějaký jiný impuls, aby došlo ke změně. 
A jaká je Vaše filozofie, která dává Vašemu životu smysl? Jestli máte nějakou takovou svoji 
životní filozofii? 
R: (přemýšlí) Určitě to není katolictví, určitě to není, já ‚nevim‘, ‚támdleten‘ Dalajláma…941 
V: Můžete mít třeba nějakou osobní, jestli byste mě s ní mohla seznámit? 
R: Já třeba, já si myslím, že by si měl vzít ‚každej‘ kousek ‚vod‘ všeho a z toho si vybrat, co 
je pro něj tak nějak ‚důležitýho.‘942 
V: A co jste si vybrala? 
R: Cože? 
V: Co jste si vybrala Vy, co je pro Vás takové ústřední? 
R: Já třeba určitě… já jsem nejdřív docela vyznávala toho Dalajlámu, docela chvilku jsem 
i tomu začala fandit a pak když jsem viděla všechny ty náboženství, že všechno směřuje 
k jednou cíli ovládnout ‚tendle‘ svět, takže já už prostě si ‚řikám‘, já přistupuju ke všem úplně 
stejně, ať je to katolík, ať je to muslim, ať je to ‚tendleten‘. Jeden chodí ‚zahalenej‘, ‚druhej‘ 
chodí ‚vodhalenej‘, třetímu vadí ‚todleto‘, ‚štvrtýmu‘ ‚todleto‘ a mně to připadá jak malý děti 
na písku, který si ‚vyčítaj‘, jestli ‚maj‘ zelenější lopatku nebo ne.943 
V: Takže Vám to připadá malicherné. 
R: Rozumíte mi? 
V: Ano, chápu. A já se vrátím ještě k té původní otázce. Jak byste teda Vy, jestli to vůbec jde 
tedy, popsala tu svoji životní filozofii, jak ji vnímáte teď? 
R: To je, to je těžká otázka, protože určitě ji mám jinou, než jsem ji měla před‘ tejdnem‘ 
a před měsícem, ale… já si ‚myslim‘, že člověk by měl zůstat ‚furt‘ člověkem, na toho 
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nahlížet úplně stejně, ‚řikám‘, ať je to ten, ten, ten, ten, nebo ten, mám výhrady, a můžete mě 
za to i‚vodsuzovat‘, mám výhrady k cikánům…944 
V: Já Vás určitě nebudu soudit, já tady od toho nejsem. 
R: Ne, ne to jako já ‚vim‘, že ne. 
V: To se nebojte. 
R: Ale jo, ty mně zase až ‚připadaj‘ příliš tady, že se vcítili do role odsuzovaných 
a ‚zneužívaj‘ toho.945 
V: Určitě tací budou. 
R: Cože? 
V: Že to není černobílé a určitě jsou takoví, kteří toho zneužívají, jak říkáte 
R: Ano, ano, ano, ano. 
V: A jsou i takoví, kteří ne, ono opravdu… 
R: Já jsem třeba vyrůstala na vesnici, kde jsme měli, já jsem chodila i s ‚cikánama‘ do třídy, 
jako a velice ‚spořádaný‘ rodiny, velice, a pak jsme tam měli i rodiny křiklouny, který byli 
‚vod‘ začátku ‚špindíry‘, nespokojený s něčím, věčně řvali, věčně jim ‚každej‘ ubližoval 
a rozumíte, tak já se ‚musim‘ vyrovnat s ‚tim‘, zrovna tak, třeba se Vám to nebude líbit nebo 
bude líbit, já jsem se musela vyrovnat s ‚tim‘, že ‚mýmu‘ otci bylo ‚štyryapadesát‘, když jsem 
se narodila, což nebylo v některých momentech ‚hezký‘, já jsem ho vydávala za ‚mýho‘ 
dědu.946 
V: On by tak věkově odpovídal, no. 
R: Jo? Já jsem opravdu, naštěstí můj brácha byl do šestapadesáti doma ‚svobodnej‘, já 
kolikrát, když jsme šli někam na zábavu nebo to, tak jsem ‚řikala‘: „Hele, dneska ti budu 
‚řikat‘ „P.“, dneska ‚jseš‘ můj „P.“,“ tak jsem ho vydávala za bráchu P., jo? Ale ‚řikám‘, 
přiznám se k tomu, neberu to jako polehčující okolnost, neberu to ani jako výmluvu vůči 
‚svejm‘ rodičům, beru to jako ‚nehezký‘ chování ‚vode‘ mě, ale prostě taková je puberta. 
V: Ale já myslím, že je to v tom věku úplně přirozené, že v té době se ty děti tak někam vůči 
těm rodičům vymezují, i když jsou třeba mladší, a Vy jste měla ještě tady ten důvod navíc, že 
pro Vás byli opravdu starší, že jste je tak vnímala. Tak my jsme mluvily o té Vaší životní 
filozofii, sdílíte tu svoji životní filozofii s dalšími lidmi? Ten Váš přístup k životu? 
R: Teď myslíte, já Vám teď nerozumím moc. 
V: Jak jsme mluvily o té Vaší životní filozofii… 
R: No. 
V: …že se snažíte být tolerantní k ostatním, že si vybíráte, jak jste to vyjádřila, nevím, jestli to 
říkám přesně tak, jak Vy. Jestli tenhle náhled takový otevřený vlastně sdílíte i s dalšími lidmi? 
Třeba se členy rodiny… 
R: Tak já si můžu myslet ledacos. Oni můžou mít ‚jinej‘ ten náhled. 
V: Nediskutovali jste o tom spolu? 
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R: ‚E e‘ (nesouhlas). Moje dcera třeba když to začalo s tou nemocí, tak to už jsem Vám 
vyprávěla stokrát, jak jsem k tomu přistupovala, tak moje dcera vždycky říkala: „No, mami, 
klobouk dolů jako a to,“ ale tak jsem vždycky ‚řikala‘: „Mám radost, že mě vidíš takovou, 
jaká stoprocentně nejsem,“ jo? Protože v ‚každym‘ hlodá červíček, co si ‚budem‘ namlouvat, 
ale, no mně se fakt dneska i hůř ‚dejchá‘,  a…947 
V: Chcete to chvilku nechat? 
R: Cože? 
V: Můžeme to klidně dokončit později. 
R: Ne, ne, ne. Když nebudete pospíchat na mě, tak budeme pomaloučku postupovat. 
V: Hmm. 
R: Tak jsem si říkala: „To jako se nedá nic dělat, tak se s ‚tim‘ ‚musim‘ takhle smířit, takhle 
to dneska je a ‚pff‘, nebude to lepší ‚zejtra‘.“ Teď když Vám řeknu: „‘Vodejděte‘, ‚zejtra‘ se 
mi bude ‚dejchat‘ líp,“ tak Vy víte zrovna tak jak já, že to nebude pravda.948 
V: Tak jistě nemůžeme vědět nic, že? 
R: No jo, no. Jako relativně, relativně.949 
V: Dobře, takže spíš jste to vnímala jako svoji osobitou filozofii, kterou jste nesdílela 
s dalšími lidmi? Dalo by se to tak říct? Že Vaše dcera měla jiný přístup. Nebo jste nějak 
diskutovaly o tom, jak nahlížíte na svět, na život? 
R: No, tak určitě moje dcera má v tomhle, jednak už je tam generační rozdíl, a za další je tam 
teda věc, že bude mít vždycky na to trošičku ‚jinej‘ náhled než já, je tam přesně, jak ‚řikám‘, 
ten generační rozdíl, ale… 
V: Tak nemusí se jednat jenom o Vaši dceru, jestli máte třeba nějakou blízkou osobu, nebo 
jste měla, se kterou jste ten svůj náhled sdílela? 
R: Já třeba teďka nechápu, já budu mluvit jako o anonymní osobě… 
V: Ano. 
R: …mám třeba kolegyni, která má vnoučata v ‚mym‘ věku, teda samozřejmě, když se 
narodilo to první vnouče, tak byli všichni ‚podělaný‘, jako jsou všecky babičky a dědové, 
a upnuli se úplně na něj. Za tři ‚štyři‘ roky se narodilo další vnouče, já ‚neřikám‘, že se na něj 
neupnuli, ale už jsem jako cizí osoba, já jako cizí osoba už jsem tam ‚vycejtila‘: „Ty jsi 
‚takovej‘ ‚malej‘ narušitel.“ 
V: Hm, že ho takhle vnímali. 
R: Já možná že nemám pravdu, ale můj poznatek je to: „Ty jsi ‚takovej‘ narušitel, my jsme si 
mysleli, že ‚budem‘ mít jen toho jednoho, a tys nám to trošičku rozboural,“ jo? A představte 
si, to se s tím klukem táhlo ‚celej‘ život tak nějak, my jsme ‚vo‘ tom jako kamarádky my dvě 
spolu mluvily úplně minimálně, já jsem se snažila tomu ‚vyhejbat‘, protože mi do toho nic 
není, to zaprvé a ‚zadruhý‘ jsem si ‚řikala‘: „Dělala ‚by si‘ zbytečně zlou krev a fakt ti do toho 
nic není.“ No, tak jsem se snažila tomu ‚vyhejbat‘ a ‚vona‘ Vám během posledního asi měsíce 
přišla a ‚řikala‘, že jako mě obdivuje v ‚tomdletom‘, jak já jednak přistupuju ke ‚svý‘ nemoci 
a jednak jak já ‚umim‘ prostě nerozlišit ty, ty děti. Tak já ‚mam‘ třeba vnuka, ‚kterej‘ je, já 
‚neřikám‘ technicky ‚nadanej‘, ale určitě je víc technicky ‚nadanej‘, než by byl ‚nadanej‘ 
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psychologicky. U vnučky je to ‚pravej‘ ‚vopak‘, jo, ale nebudu jim to ‚řikat‘ a nic mi do toho 
není, ‚maj‘ tady ‚vod‘ toho rodiče. A ‚vona‘ říká: „A proč jim to jako…?“ já jsem jí ‚řikala‘: 
„No, protože mi do toho nic není, nebudu jim to ‚řikat‘.“ A ‚voni‘ to těm dětem ‚dávaji‘ jako, 
jako najevo trochu, já ‚neřikám‘, že hodně, že ty děti to tak berou, ale ‚vemte‘ si, co nakonec 
se stalo, ‚né‘, že bych jí to přála, to v ‚žádnym‘, to je šok pro každou mámu, natož babičku, 
ten ‚velkej‘ kluk se rok před koncem školní docházky ‚vyprd‘ na školu, dal se na muziku a že 
ho to nebaví, že možná si to někdy dodělá. Umíte si to představit, co pro tu babičku a toho 
dědu to znamená ‚bezesnejch‘ nocí? ‚Voni‘ mu to ‚nedaj‘ najevo, ‚voni‘ mu to neřeknou, 
‚voni‘ mu to nevyčtou, možná ze začátku jednou dvakrát, protože mu řeknou: „My tě třeba, 
tak jak jsme tě podporovali,“ no, mít dneska dvě děti, Vy to pochopíte, mít dvě děti na 
‚vysoký‘ současně není ani pro ty rodiče ‚žádnej‘ med. 
V: To určitě ne. 
R: Takže oni měli jako rodiče dvě děti na ‚vysoký‘, což pro ně bylo docela uskrovnění, pro tu 
babičku s dědou to ‚samý‘ a teď teda do toho přijde ještě ‚tadleta‘ záležitost, že ‚von‘ řekne, 
že je ‚plnoletej‘ teda, že on si to někdy dodělá, ale teď že má zájem dělat ‚todleto‘. A jste 
namydlená. 
V: On je opravdu dospělý… 
R: Nemůžete namítat, nemůžete namítat vůbec nic. 
V: No, to je hodně ‚těžký‘ pro ty rodiče i prarodiče se s tím smířit. 
R: No. 
V: Je to taková zkouška vlastně. Opravdu je nejlepší, ono to vlastně ani jinak nejde, nechat 
ho, ať si na to přijde sám. 
R: Jo, ale rozumíte, to u někoho trvá třeba rok dva, tak to ‚vemete‘, rok dva není půl života, 
ale někomu to trvá hodně dlouho.950 
V: To nikdo dopředu neví, no. 
R: A to nikdo dopředu zaprvé neví a tomu, komu to trvá hodně dlouho, už se k ‚tý‘ škole taky 
vůbec nemusí vrátit. 
V: To máte pravdu. Je to o volbě ten život a on si to takhle vybral, ale chápu, že je hodně 
‚těžký‘ někdy to respektovat. 
R: Je to teda ‚těžký‘ jak pro ty rodiče, tak ale i pro ty děti jako. Protože na druhou stranu, 
když si to tak vezmete, to dítě by ‚eště‘ před deseti lety nemělo ‚tudletu‘ volbu ani. 
V: Ještě by nebylo dospělé, je to tak, no. Ale to dítě se to potřebuje někde naučit nést si 
odpovědnost za ty svoje rozhodnutí. 
R: Mám třeba kolegyni, taky má dva kluky, taky jsme se stýkaly, stýkáme se ‚eště‘ teda, oba 
dva kluci teda nerozlučná dvojka jsme jim říkaly, ty byli jak přiškvařený a oba dva byli teda 
horolezci a já ‚nevim‘ co všechno a ‚von‘ ten jeden se ve ‚Vysokejch‘ Tatrách zabil. 
V: No, neříkejte. 
R: Umíte si představit, když dítě vychováte do ‚nějakejch‘ jednadvaceti let, pak se Vám 
v horách pro jeho, já ‚neřikám‘ rozmařilost, nechci ‚řikat‘ ani, ale určitě ‚eště‘ neměl tolik, 
‚von‘ si neuvědomoval, co dělá pořádně, protože jo, určitá nerozumnost tam prostě byla, jinak 
by se to nestalo, a ty rodiče s tím budou poznamenaný ‚celej‘ život. Ten kluk když vždycky 
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přijde k těm rodičům, tak tím bude ‚poznamenanej‘ ‚celej‘ život. A jak k tomu přistupovat? 
No, jedině to přejít úplně normálně, jako by se nic nedělo, ale ‚vono‘ to někdy, no, někdy to 
úplně nejde. 
V: Ono to asi nejde úplně přejít, jako by se nic nedělo, protože to je obrovská rána, já sama 
jsem nic podobného nezažila, tak nevím, jak to ten člověk vnímá subjektivně, když se 
potřebuje s něčím takovým vyrovnat, a zabere to určitě dost času a je přirozené, že třeba 
nějakou dobu vůbec nebudou schopní běžně fungovat a tak, ale je potřeba pořád mít 
před sebou nějaký větší cíl, tu vidinu, že se ‚potřebujou‘ přes to dostat. 
R: No, ty třeba, já ‚nevim‘, no, tak to víte, že hledali taky ‚všelijaký‘ ‚záchytný‘ body, jak se 
přes to dostat, no, tak třeba pro toho manžela bylo, že si pořídili ‚malýho‘ pejska, ‚von‘ s ním 
chodí dvakrát denně na procházku a ten pejsek, ten kdyby si dneska měl vybrat mezi pejskem 
a třeba, já ‚nevim‘, to je ‚blbý‘ přirovnání, ale řeknu to, pěti lety života jeho manželky, tak ten 
si vybere toho pejska.951 
V: Že je pro něj takový důležitý. 
R: Jo? Protože on teda v těch nejhorších momentech tady byl. No, u ‚chlapů‘ je to trochu 
‚jiný‘, Vy se třeba s tím pejskem půjdete pomazlit i ve dne. Ten ‚chlap‘ se za to ve dne bude 
stydět, ten se s ním pomazlí večer, když to nikdo neuvidí nebo něco ‚takovýho‘, ale ‚řikám‘, 
jo, je ‚todleto‘, je to prostě individuelní a je to, člověk to tak musí brát. Jo, a jsou to teda, třeba 
u toho kluka to byl prostě jeden došlap. 
V: To jsou někdy takové osudové okamžiky. 
R: No. To jako… 
V: Já teďka na to trošku navážu, jak jste říkala, že ti lidé potřebují mít nějaký záchytný bod, 
vlastně ten cíl… 
R: No. 
V: …tak jaké máte životní cíle Vy? 
R: Už ‚žádný.‘952 
V: Ten už žádné. A jaké jste měla dřív? Myslím takové ty ústřední. 
R: No, tak jako všichni lidi, prostě jsem si myslela, jak jsem nesmrtelná, jak jsem vůči všemu 
odolná, jak prostě „no, mě přece nemůže nic skolit“ jako, jo? Já bych řekla, úplně jsem byla 
normální člověk a zůstala jsem normální člověk až na to, že jsem zjistila, že prostě stačí malá 
kapička a nejsem normální člověk.953 
V: Někdy ta změna může nastat opravdu rychle, člověk to nečeká. Takže Vy jste vlastně měla 
takové, když jsme mluvily o těch cílech, že jste stavěla ten ‚barák‘, to jste říkala nebo tu 
rodinu, to by se dalo takhle asi nazvat, že? A jaké úsilí jste tomu vynakládala? 
R: ‚Veškerý.‘ 
V: Veškeré jaké jste měla. 
R: ‚Veškerý‘. A musela jsem se, ‚todleto‘ třeba, to přišlo to rozhodnutí prostě postavit si sami 
‚barák‘, to bylo ‚mýho‘ muže, protože moji rodiče měli ‚barák‘, ale to bylo v ‚takový‘ ‚starý‘ 
‚štvrti‘ a tam kdybychom investovali od ‚nevidim‘ do ‚nevidim‘, tak to prostě ‚furt‘ byl starej 
‚barák‘. Tak jsme řekli „ne“, prostě ne, to ‚půjdem‘ ‚vod‘ toho a postavíme si úplně z gruntu 
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podle ‚svýho‘ nejlepšího svědomí, vždycky, vždycky uděláte chyby. To kdybyste stavěla těch 
‚baráků‘ pět, tak se vždycky dopustíte ‚nějaký‘ chyby, ale to se nedá nic dělat, ale tak jsme si 
postavili ‚barák‘ podle ‚svýho‘, no, bydleli jsme tam tři roky šťastně, než jsem se dozvěděla, 
že můj muž prodělal infarkt a že teda to může přijít ‚zejtra‘, ‚pozejtří‘ znova.954 
V: Takže to bylo po třech letech, co jste tam bydleli. Kolik bylo v té době Vám let? 
R: Třicet devět. 
V: Třicet devět. Vy jste byli o tři roky od sebe, hmm. Tak to se člověku potom všecko 
převrátí. 
R: No, to nevíte, máte se tomu začít smát, že jste ‚celej‘ rok, ‚celý‘ ‚ty‘ léta, to veškerý úsilí 
vynakládala něčemu, což v ten moment pro Vás ale vůbec nemá ‚žádnej‘ smysl, anebo jestli 
máte dělat, že se nic neděje, což nejde.955 
V: To je samozřejmé. 
R: Což nejde.  
V: A co Vám pomohlo vyrovnat se s tím? 
R: No, jednak mně teda pomohlo hodně, hodně mně pomohlo, já ‚nevim‘, tak, mě vždycky 
trošku bavila psychologie, trošku, já ‚neřikám‘, že jí rozumím, ‚tý‘ nebude rozumět nikdy 
nikdo úplně, ale vždycky mě trošku bavila, a tak jsem si říkala: „Tak ty si musíš, holka, 
dneska vybrat buď: buď se upneš k tomu, k čemu jsi byla upnutá doteďka a zblázníš se, anebo 
začneš ‚bejt‘ normální a bude to prostě, ‚vemte‘ si, že já jsem si uvědomovala trochu, že si 
‚myslim‘, že ‚rozumim‘ trochu psychologii. ‚Mý‘ dceři bylo devatenáct, vyprávějte 
devatenáctiletý holce něco ‚vo‘ psychologii, tak Vás pošle někam.956 
V: Pokud o to sama nemá nějaký zájem. 
R: A kolik jich je, že v tudle dobu ‚maj‘ zájem, těch je ,úplný‘ minimum. No, to je první věc. 
‚Zadruhý‘ teda, moje maminka byla rozená devatenáct set tři, co ‚voni‘ věděli ‚vo‘ nějaký 
psychologii? ‚Voni‘ věděli, že když si vykopou dvě ‚tydlety‘ hromady brambor, že se celou 
zimu šťastně celá rodina nají. 
V: No, ti řešili úplně jiné věci. 
(vstup zdravotní sestry – zda pacientka něco nepotřebuje, pacientka poděkovala a ujistila 
sestru, že je vše v pořádku) 
R: A… tak ‚řikám‘, to jsou ‚takový‘ prostě věci že, že si pak ‚řikáte‘: „Má to vůbec smysl, 
nemá to smysl? Má to cenu ‚vo‘ tom ‚přemejšlet‘, nemá to cenu?“ ale, no, prostě ‚takovej‘ 
život je.957 
V: K čemu jste dospěla, má to smysl? 
R: To je ‚furt‘ ‚stejný‘, to je ‚furt‘ ‚stejný‘, prostě Vy máte vrozenou nějakou životní 
‚filozofiii‘, kterou můžete trošičku ovlivnit, možná i hodně, já ‚nevim‘, ale určitě ji sama 
‚vod‘ sebe nezměníte.958 
V: Myslíte? 
R: To si ‚myslim‘. Možná že nemám pravdu, jo. 
                                                 
954 Ot. č. 4, 6, 7 v 1. části, 1, 4, 7 ve 2. části 
955 Ot. č. 4, 5, 6, 10 v 1. části, 1, 7 ve 2. části 
956 Ot. č. 6 ve 2. části 
957 Ot. č. 4, 5, 6 v 1. části, 7 ve 2. části 
958 Ot. č. 4, 5 v 1. části 
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V: Ne, mě zajímá, co si myslíte Vy. Myslíte teda, že je nějakým způsobem daná pro toho 
člověka? 
R: Já si myslím, že prostě pro ‚každýho‘ je daná jiná trošku, že, já ‚nevim‘, jak bych Vám to 
řekla úplně ‚polopaticky‘, že prostě dneska, když se mě přijdete zeptat, jestli moje filozofie je 
taková a taková, a ‚zejtra‘ se mi po ‚psychický‘ stránce přitíží, tak já Vám řeknu, že moje 
filozofická stránka je ta samá jako dneska, tak to ne, to prostě ne, jo, ale ‚furt‘ bude v mezích, 
v mezích ‚mý‘, je ‚trapný‘ ‚řikat‘ ‚mý‘ inteligence, jo, ale prostě v mezích, kam až já to 
chápu. Jiná bude u člověka, ‚kterej‘ jezdí kolečkem a lopatou a jiná bude teda v mezích 
u člověka, ‚kterej‘ sedí za počítačem.959 
V: Ano, rozumím. 
R: A tím nechci, vůbec nechci odsuzovat lidi, že který ‚jezděj‘ ‚tim‘ kolečkem, že jsou 
‚blbci‘, jo, to teda v ‚žádnym‘ případě ne, ale prostě ty hodnoty jsou ‚něčim‘ ‚daný‘ a to 
nemůžete změnit, to prostě nejde, si já ‚myslim‘. Nemusím mít pravdu. 
V: Takže tam vidíte nějakou souvislost s těma ‚dispozicema‘, s ‚kterýma‘ člověk se narodí. 
R: Tak. 
V: Rozumím. My jsme mluvily o těch cílech, máte nějaký konečný cíl Vašeho života, někam 
kam směřujete ve svém životě? 
R: Do hrobu.960 
V: Já jsem myslela nějaký cíl před sebou, životní. Vy jste říkala, že teď už nemáte žádné cíle. 
R: No, teď jako ‚jakej‘ můžu mít cíl? Já směřuju do hrobu, já jsem se snažila, dokud jsem 
byla trochu ještě zdravá, tak prostě usnadnit všem všechno, aby těch starostí se mnou měli co 
nejméně, ale já ‚nevim‘, možná že Vám teď ‚nerozumim‘ docela dobře, ale… 
V: Ne, možná že já už jsem Vám porozuměla. Ono každý to vnímá jinak. Někdo má životní 
cíl pořád, vlastně i na lůžku, a někdo už to vnímá, že už ty cíle pominuly, ty pro něj 
uskutečnitelné. 
R: No, určitě budu mít ‚jinej‘ cíl, když s ‚Váma‘ budu mluvit před měsícem a dneska.961 
V: Jak jste to vnímala před měsícem? Co byste mi bývala řekla, jestli se to dá takhle říct? 
R: Určitě ‚pozitivnějš‘ než dneska.962 
V: Rozumím. Já jsem tím cílem myslela spíš nějaké životní směřování, ono se to dá těžko 
konkretizovat, ale Vy jste to měla spíš podle té situace, že to bylo hodně ovlivněno zrovna tou 
událostí nebo životní etapou, v které jste byla. Rozumím tomu dobře? 
R: ‚Nevim‘, ‚nevim‘, teď Vám třeba já ‚nerozumim‘. Já jako, no, ‚nevim‘. 
V: Můžeme to možná takhle nechat, možná se ptám zbytečně, že to životní směřování nebo 
zaměření toho života někdo nemusí mít nějak před sebou nebo dané. 
R: Ale ‚každej‘ má, ‚každej‘ má, ne? To přece kdybych neměla vůbec ,žádný‘ zaměření, tak 
tady ‚nemusim‘ ‚bejt.‘963 

                                                 
959 Ot. č. 4, 5 v 1 4 ve 2. části 
960 Ot. č. 4, 7 v 1. části, 1 ve 2. části 
961 Ot. č. 7 v 1. části, 1, 4, ve 2. části 
962 Ot. č. 1, 4 ve 2. části 
963 Ot. č. 4, 5 v 1. části 
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V: Ne, to jsem nechtěla říct, určitě máte, ale spíš jsem chtěla říct, že někdo třeba o něm tolik 
neuvažuje, jako někdo jiný. Ale jestli jste o něm uvažovala o tom zaměření, jestli byste mi ho 
mohla nějak přiblížit? 
R: Já ‚nevim‘, jak bych Vám to teď řekla, že prostě, ano, ‚každej‘ máme ‚nějaký‘, ‚nějakej‘ 
ten životní cíl, můj životní cíl třeba bylo: ‚vod‘ x let do x let bylo rodinka, ‚baráček‘, 
stromečky, idylka. Pak třeba do toho vlezlo, já ‚nevim‘, puberta vnoučat, nejdřív dětí, dítěte 
teda, pak třeba puberta vnoučat, pak jsem byla postavená před rozhodnutí, jestli teda, já jsem 
byla postavená, ‚vemte‘ si, v těch ‚daaštyryceti‘ letech, buď teda budu žít do konce života 
nějakým standardem, anebo budu ‚vošklivá‘, no, nedá se říct ‚vošklivá‘, já nebyla ‚tim‘ 
pádem ‚vošklivá‘, ale prostě nezachovám se standardně jako babička k vnoučatům, zachovám 
jim standardní životní cíl, ale budu s vědomím, že je šidím.964 
V: Ano, rozumím. Že byste jim nedávala tolik, co byste mohla. 
R: Jo, já jsem se snažila, tak jak je dneska zvykem, prostě nahrazovat to ‚hezký‘, nahrazovat 
‚financema‘. Já jsem třeba věděla, že když dneska ‚vemu‘ o dvě třídy lépe placenou práci, že, 
dneska už bych to taky neudělala, že budu mít o dvě třídy lépe ‚placenej‘ důchod, což dneska 
na sobě ‚vidim‘, že nemusí ‚bejt‘ pravda.965 
V:  Hm, to člověk nemusí vědět taky, že, dopředu. 
R: Jo? 
V: Ano, ano. 
R: Takže jsou to věci, ‚který‘ se někdy tlučou, jsou to věci, ‚který‘ někdy do sebe ‚zapadaj‘ 
jak kolečko ozubené, a někdy jsou to věci, a nemá cenu přece ‚vo‘ ‚tomdletom‘ mluvit dneska 
s ‚mym‘ vnukem, ‚kterýmu‘ je jednadvacet, ‚kterej‘‘ vo‘ ‚tomdletom‘ nemá ani páru. Který 
dneska přijde a řekne, ‚von‘ to nemyslí špatně, pro něj je životní cíl: „Babičko, mít řidičák, 
mít fáro,“…966 
V: To si vzpomínám, to jste říkala, ano. 
R: A ‚tydlety‘ věci, jo? Prostě ale řekněte mi, ‚kterej‘ vnuk v ‚tomdletom‘ věku to nemá? 
V: No, to je pochopitelné. 
R: Jo? Takže to jsou ‚takový‘ věci, kdy já se ‚musim‘ vžít do jeho situace a ‚musim‘ ale 
takticky pochopit situaci ‚mý‘ dcery, že jí nemůžu v ‚tomdle‘ ‚podrejvat‘ nohy, že když prostě 
u jednoho dítěte jsme to udělali tak, že to ‚samý‘ bude u toho ‚druhýho‘, i když já ‚vim‘, že za 
půl roku už tady nebudu, tak si můžu prosadit u ní, že ‚vona‘ se zachová vůči němu tak a tak, 
ale jemu to říct nemůžu.967 
V: To je potřeba určitě s těmi rodiči jeho dát dohromady, protože on by to potom ten druhý 
sourozenec mohl vnímat jako nespravedlnost, že? 
R: No, jistě, jistě. Jo? 
V: Ano, rozumím. A čím se ve svém životě řídíte, co ovlivňuje Vaše rozhodování?  
R: (přemýšlí) ‚Nevim.‘ 
V: Nevíte. Je to pokaždé jinak třeba? 

                                                 
964 Ot. č. 1, 4, 6, 7 v 1. části, 1, 4 ve 2. části 
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R: Ale není to ‚pokaždý‘ jinak, já bych řekla, že je to hodně ‚daný‘ tou, tou… výchovou 
řekněme do šesti let, pak je to daný výchovou do patnácti let, víte, ‚vono‘ jinak se určitě 
budete stavět k životu, když doma uslyšíte do šesti let, já ‚nevim‘, třikrát denně: „Jestlipak my 
se ‚dožijem‘ toho, že ty vyjdeš ze školy?“968 
V: To Vám říkali takhle často? 
R: No, jako mně to ‚neřikali‘ často, ale ‚řikali‘ si to mezi sebou a já jsem to na sebe teda 
navazovala. Jo? To je první věc. Další věc je, a vůbec, vůbec to nebylo ‚vod‘ nich ‚myšlený‘ 
špatně, jo: „Musíme se třeba,“ já ‚nevim‘, „‘eště‘ letos musíme dodělat na tom ‚baráku‘ to 
a to, kdyby se nám něco stalo, tak ať ta holka je ‚nějakym‘ způsobem zajištěná.“ Rozumíte? 
To jsou ‚takový‘…969 
V: Pořád jste žila s tou myšlenkou, že Vaši rodiče můžou brzo zemřít. 
R: Tak. 
V: Tak to určitě hodně ovlivní potom i ten Váš další život, chápu. Čeho se nejvíc obáváte? 
Jestli něco takového je. 
R: Jako všichni se bojí smrti, tak já se jí bojím taky, to jako bych lhala, kdybych řekla, že ne, 
ale… taky k ní mám trochu ‚jinej‘ přístup, než jsem třeba měla před půl rokem samozřejmě, 
ale…970 
V: V čem je ten přístup jiný? 
R: No, tak ‚každýmu‘ ‚štyrycetiletýmu‘, když řeknete, že mu jde ‚vo‘ kejhák, jak se říká 
lidově, tak se zaklepe, bude mít chvíli, bude mít chvíli tu… kopřivku a pak ho to přejde, ale 
zrovna tak je to u mě, ale s tím rozdílem holt, no, že tady je to pravda a u Vás a u kolegyně už 
to pravda ‚bejt‘ nemusí.971 
V: Takže takhle to vnímáte, že to je jako… 
R: Já ‚nevim‘, jestli mi teď rozumíte nebo ne, ale prostě je to, já to vnímám takhle, že prostě 
to x procento lidí to postihne a x procento lidí teda ne a bohužel mezi těma, který to postihlo, 
jsem i já.  
V: Rozumím. A co Vám pomáhá v překonávání těch obav? 
R: (přemýšlí) Co mně pomáhá? … Mně třeba překona… mně třeba hrozně pomůže, když se 
‚zejtra‘ ráno ‚vzbudim‘ a bude se mi ‚vo‘ třicet procent líp ‚dejchat‘, než se mi ‚dejchá‘ 
dneska, ale to, to berte jako srandu, ale je to pravda.972 
V: Jak se aktuálně cítíte, že… 
R: Ano. Ale faktem je, říkám, je to hodně individuelní a ‚každej‘ den je ‚jinej‘ trochu, 
‚každej‘ den je trochu ‚jinej‘, mně kdybyste včera řekla, když jsem ještě odpoledne koukala 
na, na tu televizi na tu olympiádu, tak bych řekla: „No, já mám ještě dva tři dny vystaráno, 
mně je fajn, mně se tady leží dobře,“ no, ‚vidite‘ a já jsem dneska ‚úplnej‘ lazar.973 
V: To člověk nikdy neví, že, dopředu, jak se to vyvine a jak se bude cítit. 
R: ‚Nevim‘, bude mi ‚zejtra‘ líp? 

                                                 
968 Ot. č. 4, 6, 10 v 1. části, 1, 7 ve 2. části 
969 Ot. č. 1, 2, 7 ve 2 části 
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V: Tak já bych Vám to moc přála. 
R: Tak to by si přál ‚každej‘, ‚takovejch‘ by nás bylo, ale jako jo, to jsou věci, ‚který‘ prostě, 
no, ‚neovlivnim‘ to, to už ‚neovlivnim‘ a uvidíme, jak bude, budeme si přát jenom to nejlepší 
a…974 
V: Určitě. Já vlastně navážu teďka na to, co už jste říkala. Uvažovala jste někdy v minulosti 
o smrti? 
R: Víte, že jo? Když můj muž byl teda, tam mně doslova řekli, ‚von‘ teda v těch 
‚dvaaštyryceti‘ měl ten infarkt a když mně řekli, že je to otázka hodin nebo dnů, tak jsem 
‚řikala‘: „A jaký z toho teda plynou teďka východiska?“ Já jsem ‚řikala‘: „ ‚Do prčic‘, já tady 
mám dítě, za ‚který‘ nesu teda plnou odpovědnost, nenesu ho jenom já, ale je to teda i dítě 
‚mýho‘ muže, kterej už tady za chvíli nebude, a…“ prostě musela jsem si, musela jsem si najít 
‚nějakej‘ životní postoj k tomu, jak se k tomu ‚postavim‘ teda, jo? Jak budu reagovat, protože 
‚vono‘ je lehký říct: „No, tak já půjdu do invalidního důchodu, tady mi dávejte na tu holku na 
školu,“ a dokud to půjde, tak to půjde, a když to… já teda takhle jsem nezodpovědná, si 
myslím, nikdy nebyla a to člověka nenaučíte ani, to prostě buď s tím přijde na svět, něco jde 
ovlivnit výchovou a něco teda ne, ale tak jsem si prostě vybrala z těch x, x možností, tak jsem 
si vybrala prostě jednu dvě ty filozofie a na to jsem se trochu zaměřila. ‚Neřikám‘, že jsou to 
nejlepší, to už dneska ‚vim‘, že teda ne, ale k tomu musí, prostě kdybych si vybrala jinou, 
zase bych na tom našla ,jiný‘ chyby, k tomu člověk musí nějakým způsobem dospět.975 
V: Ano a co si o smrti myslíte, jak na ni nahlížíte? 
R: Co si o smrti ‚myslim.‘ No, tak… že je nespravedlivá. To si můžu myslet tisíckrát a… ne, 
to jako, to bych ‚kecala‘, že je nespravedlivá, takhle to říct nejde. Co si o smrti ‚myslim‘, to 
prostě, to je daná věc, jako je porod, tak je smrt, je to ‚daný‘, někomu dřív, někomu ‚dýl‘, 
někomu ‚pozdějš‘ a teď je jenom na mně, do ‚který‘ škatulky se nechám zařadit nebo se já 
sama zařadím a jak na to budu nahlížet. ‚Řikám‘, dneska bohužel jsem v ‚takový‘ krabici 
‚vod‘ margarínu, že, že se ‚necejtim‘ zrovna třikrát dobře, jo, ale ‚řikám‘, ‚zejtra‘ to může 
‚bejt‘ ‚jiný.‘976 
V: Určitě. 
R: No, věřme tomu. Ale nemusí to ‚bejt‘ pravda a i…víte co? Já dneska už jsem, prostě já už 
‚musí‘ ‚bejt‘ se vším smířená, ‚musim.‘977 
V: Ano, ale není to snadné. 
R: Cože? 
V: Že to není snadné úplně, že? 
R: No, není to ‚snadný‘, není to, když jste prostě s tou základní filozofií, že být či nebýt, no 
tak, je to tak, je to prostě tak, ale to víte, že to není ‚jednoduchý‘, ale musí to tak ‚bejt.‘978 
V: Hlavně to nevzdávat, že? 
R: Musí to tak ‚bejt‘, protože když to na druhou stranu vezmete, vždyť ‚bysme‘ tady chtěli 
‚bejt‘ všichni a kam ‚bysme‘ dospěli? Vždyť ‚bysme‘ se požrali navzájem.979 
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V: No, to je zajímavá úvaha. Hmm, to máte pravdu, to by bylo asi hodně složité, to si 
nedokážu představit, hmm. A… 
R: A teď, teď mi ještě řekněte, jak Vy teda, z Vás by měl ‚bejt‘ psycholog, jo? 
V: Ano. 
R: Jak Vy na to pohlížíte, že ‚bysme‘ teda neměli umřít nikdo? 
V: Hmm. Tak kdyby lidi neměli umřít fyzicky, že by měli žít pořád tady na světě, tak to by 
bylo hodně problematické, protože by nás tady bylo čím dál víc. 
R: To ‚bysme‘ se požrali navzájem. 
V: To by byl opravdu celospolečenský problém v tomhle směru. Ale já si myslím, že to záleží 
na tom, jak to ten člověk vnímá. Vlastně někdo umře a něco po něm může zůstávat dál, 
přežívat dál. 
R: Tak to si myslí ‚každej‘. Proto máme děti, proto máme vnoučata, ale…980 
V: Ale v tomto směru fakticky, jak jste říkala, že by tady byli všichni věčně, tak by to bylo 
hodně problematické. 
R: No, no. To jako, zas člověk musí ‚bejt‘ natolik racionální, že prostě jde to ‚odsuď posuď‘ 
a víc to teda nejde a…981 
V: Já na to ještě navážu…  
R: Hmm. 
V: Jestli věříte v posmrtný život? 
R: Hmm… 
V: Život po smrti. 
R: Hmm, tak bych řekla… spíš ne než jo. ‚Neřikám‘ úplně ne, zrovna tak ‚řikám‘, 
s přibývajícíma měsícem teďka, se tomu ‚musim‘ smát, tomu začínám věřit čím dál tím víc, 
protože je to čím dál tím víc ‚idealistický.‘982 
V: Mně se to líbí. 
R: Co se Vám líbí? 
V: Jak říkáte, že tomu začínáte věřit čím dál tím víc. 
R: No, protože je to ‚idealistický‘. 
V: Hmm. 
R: Jo, protože zrovna tak dobře ‚vim‘, jak Vy, tak já, jo, ‚každej‘ trošku rozumně smýšlející 
sedět tady vedle postele, že to nemůže ‚bejt.‘983 
V: Tak každý má ten přístup a víru třeba jinou. Pro někoho ten posmrtný život nějakým 
způsobem je a pro někoho ne, to je hodně individuální. 
R: Ale já třeba mám obvodní ‚pani‘ doktorku, která je zhruba tak v mém věku, a její dcera 
u mě dělala, já jsem z Glavu, to víte, takže u mě dělala to, u nás když nastoupí po ‚vysoký‘ 
škole, tak rok musí dělat takový kolečko, já ‚nevim‘, dva měsíce v ‚právnim‘, dva měsíce 
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v ‚obchodnim‘, dva měsíce ‚támle‘, a já jsem teda, ‚vona‘ je to strašně chytrá holka, hodná 
holka, dostala na starosti ji. Ale ‚vona‘ navíc měla tu smůlu, byla to jediná dcera doktorky, 
která zadrhávala. 
V: Je, koktala, hm. 
R: Za další, když se provdala, tak se jí narodilo dítě s nedostatečně ‚vyvinutejma‘ ‚játrama,‘ 
kde maminka je doktorka… jo prostě, úplně, úplně jak naschvál, všechno negativum, který 
může ‚bejt‘… 
V: Tak se tam stalo. 
R: …který samozřejmě ta holka, když vyrůstá v ‚doktorský‘ rodině, tak není ‚blbá‘, tak 
všechno ‚todle‘ ví. A ‚vona‘ teda ‚todleto‘ musela s vlastním dítětem, No a ta babička jela 
s ní, si vzali půl roku ‚támdle‘ ‚neplacený‘ volno, no ‚řikám‘, ‚eště‘ že ‚tydlety‘ inteligentní 
lidi aspoň můžou ‚todleto‘. 
V: Že měli možnost se starat o to dítě. 
R: Že měli ‚tudletu‘, ‚tudletu‘ podporu tu psychickou, že… ale jinak když to vezmete, ona se 
mohla mít, jak život, jak pra… 
V: Jak prase v žitě. 
R: Jak prase v žitě. A ona ze všeho teda už se narodila s koktavostí, ‚vona se ‚narodila s ‚tim‘ 
teda, že bude mít dítě s nedostatečně ‚vyvinutejma‘ ‚játrama‘, všechno ‚špatný‘ a přitom 
hrozně hodná holka, tak K., jo, úplně miliónová, neublížila by zbytečně ani kuřeti. No a co 
naděláte? Mně vždycky teďka ke konci, když mi bylo ‚ouvej‘, tak jsem si ji dávala jako vzor. 
Tak jsem si říkala: „Ty, nehuhňej tady, nebreč, ‚vem‘ si, ‚tý‘ holce bylo, no, ‚tý‘ dneska je 
necelých ‚štyrycet‘, a co ta už teda si prošla?“ 
V: No, vidíte, taky se vlastně musela přes to dostat, že? Takže to je pro Vás vlastně takový 
vzor. 
R: To je ‚takovej‘ vzor.984 
V: To je pěkné. 
R: Jo, ‚takovej‘ ‚atypickej‘ teda. Já ji nedávám jako vzor, protože…ale ‚furt‘ je to prostě pro 
mě ‚nějakej‘ ideál, ‚kterej‘, ‚kterej‘ prostě dává ‚určitej‘ směr, ‚kterym‘ bych se asi měla 
ubírat, jo? 
V: Ano, rozumím. To je moc pěkné, takhle někteří lidé nám toho můžou opravdu hodně 
přinést. Když se dokážou s tím svým životním osudem nějak poprat, tak je to pro nás jednak 
vlastně i ten ideál a jednak taková podpora nebo návod určitý… 
R: No, jistě, protože když vezmete jenom třeba dva z mého blízkého okolí, kdy ten jeden kluk 
se zabije ve dvaadvaceti letech z ‚holýho‘, no, to se nedá říct, ale prostě ‚eště‘ neměl životní, 
‚dostatečný‘ životní zkušenosti, no, byla v tom blbost, určitě taky, prostě ve dvaadvaceti 
letech si nikdo dobrovolně život ‚neveme‘. Jo, já teda ‚nevim‘ dodneška, nepátrám po tom, 
v životě bych se jí taky nezeptala, jestli v tom hrál roli alkohol, jestli v tom hrála roli nějaká 
dívka a tak dále, jo, to jsou prostě jejich věci, ale ‚vim‘, jak to šíleně, šíleně zasáhlo tu rodinu. 
Jak to ‚předtim‘, tak ten jeden kluk byl v ‚tý‘ době ve ‚třetim‘ a ten další byl, myslím, už ve 
čtvrťáku. Ten jeden to dodělal, ten ‚druhej‘ to teda na rok přerušil, naštěstí to dodělal teda, jo, 
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ale jak to šíleně zasáhlo ‚tudletu‘ rodinu, čili to jsou ‚furt‘ ‚takový‘ příklady, kdy máte, že to 
můžete ovlivnit, a kdy to nemůžete ovlivnit.985 
V: Člověk potom může už hrát s rozdanými kartami. 
R: No. 
V: Ono některé věci ovlivnit nejde. 
R: No. A zase když ‚vemu‘ tu další rodinu, jak jsem říkala, že se s ‚nima‘ stýkám taky, jak ten 
jeden se dal na tu muziku, no, tak prostě už to dělá dva roky, žije teda v podmínkách, i mně je 
ho někdy líto, že třeba on si musí říct o nájem. 
V: Jasně. Že je na tom tak špatně. 
R: Prostě rodiče řekli: „Ano, ty budeš dostávat, když budeš chodit do školy, budeš dostávat 
‚tudle‘ a ‚tudle‘ sumu.“ On se rozhodl dobrovolně, že ‚tudle‘ a ‚tudle‘ sumu, která stačí na 
nájem, na nájem a jídlo, si vydělá sám, že je nepotřebuje. 
V: A teď zjišťuje, že to tak ‚snadný‘ není, že? 
R: Teď si uvědomuje, že to tak ‚snadný‘ není, a to plně dávám za pravdu jeho rodičům, že ho 
‚nenechaj‘ přes to přejít jen tak. To teda jak, jak se to někomu může zdát ‚krutý‘, tak 
v ‚tomdletom‘ jim teda plně dávám za pravdu. „Sám sis to zvolil, sám jsi to chtěl, tak si tím 
pomož.“ 
V: Tak je to výchovné. Kdyby se potom rozhodl, že třeba chce dostudovat, tak by se situace 
změnila, že? Ale když on si to takhle rozmyslel. 
R: Jo, jo, jo. 
V: Dobře. Nacházíte ve svém životě něco univerzálního, něco, co Vás přesahuje? 
R: … 
V: Tak je to těžká otázka. 
R: (přemýšlí) Univerzálního? 
V: Něco, co vnímáte, že je univerzální, neměnné, něco, co je nad Vámi? Každý to vnímá 
jinak. 
R: Jak bych to řekla, že… určitě ‚každej‘ máme něco, čemu, Vy ‚řikáte‘ univerzální. Já 
univerzální ‚řikat‘ ‚nemusim.‘986 
V: Jak tomu říkáte Vy? 
R: No, právě. Právě ‚vo‘ to jde. Jak tomu budeme ‚řikat‘ my. Ne, tak ‚vemem‘ to úplně 
logicky. Prostě jsou věci, ‚který‘ můžu ovlivnit, a jsou věci, ‚který‘ nemůžu ovlivnit. No, tak 
věci, ‚vo‘ ‚kterejch‘ já si ‚myslim‘, ale ‚nemusej‘ ‚prej‘ ‚bejt‘ ‚pravdivý‘, že je nemůžu 
ovlivnit, tak se nebudu snažit to ovlivňovat, ale ‚neumim‘, ‚neumim‘ na to asi dost dobře 
odpovědět, ‚neumim.‘987 
V: Rozumím. Taky nic takového vyloženě univerzálního nemusíte vnímat, každý to má 
skutečně jinak. Jak říkáte, něco univerzálního je, něco univerzálního vnímáte… 
R: No. 
V: …ale nemáte to nějak konkretizované. 
                                                 
985 Ot. č. 4 v 1. části, 1, 2 ve 2. části 
986 Ot. č. 9 v 1. části 
987 Ot. č. 9 v 1. části 
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R: Ne. Vnímám to podvědomě, tak nějak. 
V: Ano. Jako ty věci, které přichází a nemůžete ovlivnit. 
R: Tak, tak. 
V: Rozumím. Považujete se za osobu nábožensky založenou? 
R: Ne.988 
V: ‚Eště‘ se Vás zeptám na věk, možná už jsem se ptala, ale pro jistotu? 
R: Já jsem čtyřicet čtyři rozená. 
V: Čtyřicet čtyři, hm. A mám pro Vás poslední otázku, na kterou jste mi už vlastně taky 
odpověděla tak trochu, ale ještě jednou se Vás zeptám. Kdybyste mohla mít jedno přání, co 
byste si přála? Teď v tuto chvíli.  
R: … 
V: Já vím, že už jsme o tom mluvily. 
R: To je ‚blbá‘ otázka. 
V: Ale jen do toho. 
R: Zdravíčko, no.989 
V: Chápu. Já bych Vám přála, aby se Vám aspoň ulevilo, abyste se cítila líp než teď, abyste si 
odpočinula. 
R: A Vy sem přijďte kdykoliv tady budete, aspoň juknout do dveří a říct „ahoj.“990 
V: Určitě přijdu, to mě bude moc zajímat, jak se Vám daří, takže to já, ještě tenhle týden se 
sem chystám, tak se za Vámi zastavím. 
R: Jo, jo. Vy zas budete mít někoho na zpovídání.  
V: Já se musím domluvit ještě. Já jsem myslela, že se tady uvidím dneska s paní 
psycholožkou, že se jí zeptám, jestli tady není někdo nový, ale ona tady dneska není, takže se 
s ní domluvím příště. 
R: No, a proč, proč já žiju dneska v tom, že je neděle? 
V: No, možná že je takový poklidný den, co já vím. Možná.  
R: No, nebylo by to ‚špatný‘, kdyby do konce roku zůstala neděle. 
V: A víte, že bych to taky brala? 
R: To ‚nepochovávaj‘, to ‚nedávaj‘ do rakve.991 
V: Neděle je slavnostní den, že? 
R: Já si dělám legraci. 
V: Já vím. Ale neděle je pěkný den, já mám neděli taky ráda. Tak doufám, že jsem Vás moc 
neunavila, i když to bylo vyčerpávající. 
R: Ne, víte co? Kdyby to bylo hodně ‚únavný‘, tak já Vám řeknu. 

                                                 
988 Ot. č. 3 ve 2. části 
989 Ot. č. 4, 6 v 1. části, 1, 4 ve 2. části 
990 Ot. č. 1 v 1. části, 5, 6 ve 2. části 
991 Ot. č. 6 ve 2. části 
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V: Řekla byste mi, to je dobře. 
R: Zase se známe už natolik, že prostě bych řekla: „Dneska ne, ‚budem‘ pokračovat ‚zejtra‘.“ 
V: Já si myslím. Tak to jsem ráda. Tak já Vám moc děkuju za rozhovor. 
R: Nemáte za co. 
 

11. ROZHOVOR 
Paní Zdena.992 Věk: 81 let, bydliště: obec, počet ob. 1100. Rozhovor byl proveden po 
předchozí domluvě s paní Zdenou, psycholožkou a zdravotnickým personálem Hospice 
svatého Štěpána v Litoměřicích ve dnech 5. 10. a 11. 10. 2012. Onemocnění: rakovina 
v oblasti ledvin (dříve léčena pro rakovinu prsu). Celková délka rozhovoru: 1 h., 24 min. 
Paní Zdena byla seznámena s úvodní instrukcí a byla požádána o rozhovor, s jehož 
uskutečněním i zvukovým záznamem souhlasila.  
Paní Zdena je ve výzkumu označována jako R = respondent 
V = výzkumník 
 
1. část rozhovoru (16 min.) ze dne: 5. 10. 2012 
 
V: Tak já to položím993 a zeptám se Vás, jak se dneska cítíte? 
R: No, dneska právě mizerně, mně tak strašně otekly nohy, hrozně mně otekly.994 
V: To je nepříjemné. 
R: No. 
V: A řešila jste to s paní doktorkou? 
R: Jo, paní doktorkou, říkala mi paní doktorka, totiž já mám rakovinu, víte, a tak ty 
lymfatický žlázy a to všechno, to mi jako ‚votíká.‘995 
V: Ano, vidím, i ty ruce máte docela… 
R: Ruce a ‚votýkaj‘ mi i nohy. A mě to strašně bolí.996 
V: A poradila Vám něco paní doktorka na to? 
R: Jo, nějakou mast mi dala. 
V: Jo, ona to možná zlepší, zatáhne to, zchladit že trošku by to taky chtělo, no. 
R: Když já nemůžu si dát led nebo něco, protože já mám jenom půl ledviny, a tak když bych, 
trochu chladného, tak zas mám hned zánět močových cest.997 
V: Ano, rozumím. 
R: Tak zas mám ‚takový‘… 

                                                 
992 Jméno bylo z důvodu ochrany osobních dat změněno. 
993 Diktafon  
994 Ot. č. 4, 7 ve 2. části 
995 Ot. č. 7 ve 2. části 
996 Ot. č. 4, 7 ve 2. části 
997 Ot. č. 4 ve 2. části 
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V: Tak je to takové složité, že? 
R: Složité. Velice složité. 
V: Nebo možná kdybyste si ty nohy dala trošku nahoru, že by se Vám to zlepšilo. 
R: To já mám tady ten… (ukazuje podložku pod nohama) 
V: Ano, máte podložku. A tady jsou doktoři dobří, oni Vám poradí. 
R: ,Výborný.‘998 
V: Ale je to dost nepříjemný, že to přišlo teďka. 
R: No, já mám trápení ‚celej‘ život. Mně bylo třiatřicet, když mi vzali prso…999 
V: Jo, takhle. 
R: Pak mi vzali ještě ‚druhý‘, pak mi vzali ledvinu, no, takže to je jedno s druhým, víte?1000 
V: Rozumím, takže jste to měla takhle složité dost, náročný život. Tak já Vás obdivuju, že to 
takhle zvládáte, že se s tím takto potýkáte. 
R: No, jak kdy. Někdy jo a někdy je to… 
V: A pomáhá Vám v tom rodina třeba? 
R: Jo, to teda jo, ‚nebejt‘ rodiny, tak já nevím, co bych to…já jsem měla, teda manžel už 
zemřel před deseti lety, ale měla jsem moc hodného manžela, byli jsme spolu dvaapadesát 
let…1001 
V: To je krásné. 
R: …tak ‚celej‘ život mi ‚neřek‘ ,křivý‘ slovo, víte, takže mě vždycky jako podpořil 
a ‚vopravdu‘…1002 
V: Vidíte, tak to člověka opravdu podrží v těch těžkých chvílích. 
R: Strašně, no. Je to ,takový‘ smutnější, i když mám ,hodný‘ děti, to nemůžu říct, 
i nevěsty…1003 
V: Jo, už jsou ženatí? 
R: No jo, vždyť je mi jednaosmdesát. 
V: Aha. 
R: Tak synovi je šedesát a jednomu padesát devět. 
V: Tak to už mají asi taky děti větší. 
R: No, vidíte, to už jsou pravnuci. (ukazuje fotografie) 
V: Opravdu? 
R: No, vidíte, to jsou vnučky při promoci… (na další fotografii) 
V: A to jsou jejich děti? 
R: Ne, ne, ty nemají děti ‚žádný‘, ale tadydle to jsou ty děti od toho ‚druhýho‘. 
                                                 
998 Ot. č. 1, 6 v 1. části, 6 ve 2. části 
999 Ot. č. 4 v 1. a 2 části 
1000 Ot. č. 4 ve 2 části 
1001 Ot. č. 6 v 1. a 2. části 
1002 Ot. č. 1, 4, 6 v 1. části, 6 ve 2. části 
1003 Ot. č. 6, 10 v 1. části, 6, 7 ve 2. části 
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V: Aha, tak to je pěkné. Dobře, a jak jste se dneska vyspala? 
R: No, špatně, já mizerně spím.1004 
V: A to tady v hospici, nebo i dřív doma? 
R: No, já spím i doma špatně. Opravdu strašně, jsem taková malounko… 
V: No, potřebujete si trošku odpočinout, že. 
R: Tohle mě strašně bolelo. (ukazuje oteklé nohy) 
V: No, je to dost oteklé. 
R: Svědí to.1005 
V: Hm, nevím, co by Vám na to pomohlo. 
R: Už mi dali mastičku. Když si dám ‚studenej‘ obklad, tak je to lepší, ale zas kvůli 
tomu…musím mít ,samý‘ problémy, já to nemůžu mít ,jednoduchý,‘ víte? Nemůže to tak 
jednoduchý být…1006 
V: Tak život není jednoduchý, někdo ho má třeba jinak těžký, ale tohle má třeba lehčí. 
R: Lehčí, no. 
V: Důležité je, jak se k tomu člověk postaví, jak se s tím popasuje. 
R: Jo, to víte, že když mi bylo třiatřicet a vzali mi prso, že to nebylo jednoduché, že to 
bylo…1007 
V: Hmm, ano… A jak jste se najedla, měla jste dneska snídani? 
R: Jo, jo, ale dobře, no. 
V: A co jste měla k jídlu? 
R: Housku se sýrem. 
V: A co budete mít k obědu, ještě nevíte? 
R: Nevím. 
V: A chutná Vám tady jídlo? 
R: No, tak průměrně. 
V: Jasně, někdy jo, někdy ne. 
R: Někdy jo. 
V: A co Vás dneska potěšilo? 
R: No, tak nic mě dneska, včera jsem tady měla syna teda, tak to jsem si s ním…1008 
V: …popovídala. 
R:…on jezdí často, jeden ‚tejden‘, ‚druhej‘ ‚tejden‘… 
V: Rozumím, tak já Vám přeju, aby to potěšení přišlo i dneska. 

                                                 
1004 Ot. č. 4, 7 ve 2. části 
1005 Ot. č 7 ve 2. části 
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R: (zasmála se) Jo, holky přijdou dneska, vnučky teda, ‚támdle‘ ty zrovna, co jsou 
dvojčata.1009 (dívky z fotografie z promoce) 
V: Já jsem si říkala, že jsou tak stejně staré. 
R: Tak ty přijdou, prý v sobotu nebo v neděli se podívat. 
V: Tak to je krásné, popovídáte, že? 
R: No, popovídáme. 
V: A jak je to dlouho, co promovaly? 
R: Ta jedna je dva roky inženýrkou a ta jedna je dva roky učitelkou. 
V: Aha, takže před dvěma lety. 
R: Před dvěma lety, ano. 
V: Tak vidíte to, to už jsou samostatné úplně, že? Už si vydělávají. 
R: No, už si vydělávají, tak zaplať ‚pánbu‘, protože táta jejich teda, ‚von‘ je taky inženýr, ale 
je bez práce teďko. ‚Von‘ je zemědělský inženýr a to víte, v tom zemědělství to je ,špatný,‘ 
no.1010 
V: Tam to není moc ‚dobrý‘, no. A oni jsou tady z okolí. 
R: Jo, tady z okolí. 
V: Tady taky nevím, jak je s pracovní náplní. 
R: No, špatně. No, ta, co je ta inženýrka, ta chodí v Praze do práce. 
V: Ano, tam je to asi lepší. 
R: No a ta druhá, ta má přítele, dneska je to ,samý‘ přítel, to mi jde na nervy, proč se 
‚nevemou‘, no ale je to tak…tak ta je v Neratovicích, tam bydlí, ‚maj‘ tam ,baráček.‘1011 
V: Dneska jsou lidi asi takoví mnohem rozvážnější, než se vezmou. 
R: No, ona: „Babi, proč jste se tak brzy vdávaly?“ A já říkám: „Víš, co se říkalo? Do dvacíti 
foukej a po dvacíti koukej.“ 
V: Fakt? To jsem nevěděla. Vidíte, já jsem se taky vdala až po dvacítce. 
R: Jo? Mně bylo dvacet a půl asi a manželovi bylo pětadvacet. 
V: Tak to je pěkné, jste byli takhle k sobě akorát. 
R: No, no, o čtyři a půl roku jsme byli. 
V: To je hezké. A jaký je pro Vás život v hospici? 
R: No, řekla bych, že je to tady docela ,hezký.‘1012 
V: Jo, líbí se Vám tady? 
R: No, ale to víte, doma je doma, no.1013 
V: Tak to chápu, doma je to jiné. 

                                                 
1009 Ot. č. 1 v 1. části, 6 ve 2. části (sociální podpora) 
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R: Já jsem původně měla ‚bejt‘ doma, protože syn mě ‚vošetřoval‘, teď když byl doma, že 
neměl práci, jenže…dostal nějakou nemoc, no. A musí se léčit a nemůže se mně věnovat, 
musí se sám léčit, jezdí do P. a to…1014 (slzy v očích) 
V: Však on se uzdraví, nebojte se. 
R: No, nevím, no. 
V: Máte o něj starost. 
R: Mám o něj starost, copak já už jsem stará, víte, ale ‘von‘…akorát měl slavit šedesátiny, 
když se to dozvěděl, že má takovou nemoc špatnou, špatnou no.1015 
V: Zase ta medicína jde dneska dopředu, třeba by mu uměli pomoct. 
R: No, já nevím, nevím. Doufám, doufám, hlavně když mně tenkrát bylo těch třiatřicet, tak mi 
říkali rok života, mi dávali, hele, a já tu straším ještě v jednaosmdesáti.1016 
V: No, vidíte, to někdy ty odhady lékařů, taky nevědí. Třeba to Váš syn bude mít stejně nebo 
podobně. 
R: Kdyby ‘pánbu‘ dal, no. 
V: To bych Vám moc přála taky. 
R: Tak kvůli tomu jsem šla sem, jinak mám doma baráček. ‚Voni‘ ‚maj‘ ‚každej‘ ‚postavíno‘, 
že ‚maj‘ svoje, no.1017 
V: Jsou zabezpečení takhle. 
R: No. 
V: A jak jste tady dlouho? 
R: Já tady jsem asi měsíc. Já tu nejsem dlouho.1018 
V: To ještě není tak dlouho. 
R: Ne. Já jsem byla v nemocnici, no a pak jsem měla asi pět ‚ozářek‘, no a pak z těch ‚ozářek‘ 
jsem šla sem, protože syn nevěděl, jak dlouho bude někde, měl původně jít na tři měsíce 
někam, no a pak zas to bylo jinak, ‚takový‘ problémy, že to bylo ,takový‘ ,všelijaký,‘ no.1019 
V: Takže Vás do hospice přivedla ta situace, že se o Vás syn nemohl starat? 
R: No. 
V: Jak jste se o hospici dozvěděla? 
R: Já když jsem ležela v nemocnici, co jsme měla s tou ledvinou, tak potom tam to zavírali 
v ‚tý‘ nemocnici, protože to malovali, nebo prostě dovolená, nebo zavírali to. A dávali mi 
‚kapačky‘, a tak jsem je neměla ‚vybraný‘, a tak mě dali na zbytek těch ‚kapaček‘ na 
‚eldéenku‘. No a tak jsem po tomhle začala povídat, že co si počnu, kdyby takhle a když ten 
kluk takhle, no a tak jsem si ten hospic začala shánět.1020 
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1019 Ot. č. 4 ve 2. části 
1020 Ot. č. 4, 5, 6 ve 2. části 
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V: A Vy jste se o to sama začala zajímat o ten hospic nebo Vám tu informaci řekli někde 
v nemocnici nebo někde jinde? 
R: Ne, začala jsem se o to zajímat sama.1021 
V: Sama jste si tedy zjišťovala, jaké jsou možnosti. 
R: No. 
V: A taky jste si tady zařídila ten pobyt? 
R: To zařizovali spíš kluci. 
V: Ano, ale už věděli, že jste jim dala tip. 
R: Ano, ano. 
V: Vy jste říkala, že jste byla v nemocnici, jak dlouho jste se léčila, nebo jak to u Vás začalo? 
R: Mě právě ta ledvina začala zlobit jako často, no tak jsem tam byla asi tři neděle…no, 
potom jsem měla jít ‚eště‘ právě na ty ‚ozářky‘, tak mám takovou bouli a ‚otíká‘ mi ta ruka, 
až jako z těch ‚ozářek‘, takže půjdu domů teda.1022 
V: Ano, rozumím. Tak já Vám děkuju. 
R: Není za co. 
V: To mně takhle stačí. Jestli budete chtít, tak já se ještě zastavím, že ‚bysme‘ to ještě 
dokončily. 
R: Klidně. 
 
2. část rozhovoru (1 h., 8 min.) ze dne: 11. 10. 2012: 
V: Tak my jsme minule mluvily trošku o tom, jak jste sem přijela do hospice, jak jste se sem 
dostala a jak jste se o hospici taky dozvěděla a co Vás sem přivedlo. Vy jste mluvila trošku 
o Vašem zdravotním stavu. A napřed bych se Vás chtěla zeptat, jak se cítíte dneska? 
R: No, teďko kolik dní mně nebylo dobře, ale dneska je to trošičku lepší.1023 
V: Ano, zlepšilo se to? 
R: Hm. 
V: Tak to jsem ráda a co Vám v tom pomohlo, že se to takhle zlepšilo? 
R: Paní doktorka mně něco dala.1024 
V: Nějaké léky nebo něco takového. 
R: No, no. Chodí sem paní doktorka každý den a vždycky se ptá. 
V: Pomáhá Vám to? 
 R: Hm, no. 
V: Tak to jsem ráda. Dobře. Jaký je pro Vás život v hospici, jak se Vám tu žije? 
R: No, tak takhle, je tu moc hezky, ale doma je doma.1025 
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V: Tak tomu rozumím. Vy jste posledně říkala, že jste tady docela krátce, že? 
R:No, asi měsíc, nebo šest neděl, tak nějak. 
V: Ano, dobře. Tak my bychom se teďka trošku zaměřily na Vaše dětství, jestli budete chtít, 
já se Vás napřed zeptám, odkud pocházíte? 
R: Z B. 
V: Prosím? 
R: Z B. 
V: Aha a kde to je? Tady kousek? 
R: No, je to asi dvanáct kilometrů. Je to z D., D., jestli víte… 
V: Ano, to vím. 
R: D., B., no. 
V: Aha, to je hned u toho. 
R: No, no, no. 
V: No, přes D. jezdím. 
R: No, tak to jsou B., na přes řeku. Jezdíte asi po druhý straně, po tý státní silnici a přes řeku 
O. na té druhé straně jsou B. 
V: Tak to je kousíček. 
R: No. 
V: Tam jste se narodila? 
R: Ano. 
V: A strávila jste tam dětství? 
R: Ano. 
V: Jací byli Vaši rodiče? 
R: ‚Ježiši‘, ,výborný.‘1026 (dojatým hlasem) 
V: Měli jste dobré vztahy? 
R: Ano, moc dobré vztahy jsme měli. 
V: Jak pracovali? 
R: No, v zemědělství, jsme měli hospodářství. Tatínek byl zemědělec a řezník… 
V: Aha, řezník. 
(paní se zvedla a šla si pro kapesník) 
V: Chcete pomoct? 
R: Ne, děkuji. 
V: Pěkně chodíte. 
R: ‚Ježiš‘, tady to, to je ,hrozný.‘1027 
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V: Posledně jsem Vás viděla jen v posteli, tak to je fajn, že takhle chodíte. 
R: No, mizerně, no. 
V: Tak je dobře, že se snažíte. 
R: No, ‚musim‘, ‚musim‘, abych už potom nezůstala ležet docela, víte.1028 
V: Určitě, rozumím. Takže jste říkala, že tatínek byl i řezník… 
R: Zedník. 
V: Zedník, jo aha. A měli jste velké hospodářství? 
R: No, velké ne. Ne, ne. 
V: Menší spíš. 
R: No, spíš menší. Jsme měli dvě, tři krávy a ‚takový.‘ 
V: Ale tak to je taky dost, ty krávy, to je starostí. 
R: Spíš maminka všechno dělala, tatínek chodil ‚eště‘ na zedničinu, protože si jako postavili 
barák, tak oni ty peníze potřebovali.1029 
V: Rozumím. A maminka byla doma a starala se o hospodářství? Nechodila do práce? 
R: Ano. 
V: Nechodila do práce? 
R: Ne. No, ze začátku ne, ale až bylo JZD a vzali nám to, tak jsme chodili do práce všichni, 
toť se ví. 
V: Jo, takhle, chodili jste všichni do JZD. 
R: No. 
V: Hm. V té době to tak bylo. Dobře. A máte sourozence? 
R: Ano, bratra. 
V: Bratra jednoho? 
R: Ano, sice už nežije, už umřel. 
V: A on byl starší? 
R: Ano, o rok. 
V: A co byste mi o něm mohla říct, jaký byl? 
R: No, tak ‚von‘ byl profesor, učitel teda, a my jsme teda měli dobrý vztahy taky. On byl teda 
v Praze, no, a strašně byl ‚zaměřenej‘ na hudbu, to bylo jeho, divadlo, na operu a ‚takový‘ to 
všechno. Zpíval v Pražských učitelích a strašně miloval muziku a hrál na několik nástrojů a… 
‚von‘ ale i můj otec hrál na pět hudebních nástrojů. 
V: Opravdu? 
R: No. 
V: Teda, tak jste byli taková hudební rodina, že jo? 
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R: No. Že ‚eště‘ jeho pradědeček byl kapelník ještě… tak všichni ,takový.‘ 
V: Tak jste to dědili. A Vy jste taky na něco hrála? 
R: Ne, já jsem byla výjimka. Že jsem byla taková (zasmála se) … sice jsem zpívala, já nevím 
tady, znala jste učitele Jíšu? Neznala.1030 
V: Nevím, asi ne. 
R: Ten mě, jsme byli ve škole v B., tak měl sbor, v tom sboru, tak to jsem taky zpívala 
‚druhej‘ hlas nějak, no, ale abych vynikala v něčem, tak ne. 
V: Ale taky jste se vlastně věnovala v tomhle směru hudbě. 
R: Taky trochu, ano. 
V: Ano, dobře. A Váš bratr má nějaké děti? 
R: Ano, ano. 
V: Kolik má dětí? 
R: Dvě děti. Syna a dceru. 
V: Syna a dceru, ano. Ti už jsou teďka asi taky velcí, že? 
R: No jo, tak, to víte, dcera ‚čtyřiapadesátej‘ ročník, ta je jako… a M., já ani nevím, kolik 
tomu je. 
V: Jasně, takže to už by měli asi i vnoučata. Jsou takhle rozvětvení. 
R: Jo, jo, jo, hodně. Oni jsou to taky profesoři už všecko, my to máme všechno pana učitele, 
my máme učitelů ‚celej‘ ,barák.‘ 
V: Opravdu? 
R: No. Všechny, protože moje jako moje snacha je učitelka, bratr byl ten profesor, no, jeho 
žena byla, jeho syn je profesor, dcera je profesorka. 
V: Teda, tak to máte opravdu takhle učitelsky zaměřenou úplně tu rodinu. 
R: No. Moje vnučka je učitelka. 
V: Taky? No, vidíte to. 
R: No. My jsme ‚celej‘ ‚učitelskej‘ sbor.1031 
V: Tak to jo. A kde učíte, na střední škole nebo na základní? 
R: Na střední a na základní taky, no. 
V: Taky, takhle to máte široce pestré.  
R: No. 
V: A Váš bratr učil střední? 
R: No, ten učil snad… ‚von‘ dělal ředitele na základní škole a ‚von‘ dělal potom ‚nějakýho‘, 
já nevím co, na okrese přes, já ‚nevim‘, přes ‚nějaký‘ účtování, ‚nevim‘ přesně co. 
V: Dobře. Co pro Vás bylo v období dětství a dospívání významné? 
R: (přemýšlí) 
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V: V té době.  
R: Mě jako, dobrá jsme byli rodina, že mě nějak žádné nepřístojnosti nebo nějaké ne… 
‚abysme‘ měli nějaké…to jsme nikdy neměli nějaké… doma, aby se něco dělo, to se jako nic 
‚takovýho‘ nedělo, měli jsme všechno v pořádku, náš tatínek byl ‚takovej‘ ‚hodnej‘ a… 
Prostě, co tatínek řek, tak to se taky stalo a ,takový‘…1032 
V: Poslouchali jste. 
R: Jo, jo. 
V: Jací byli rodiče, co se týče výchovy? Jaká byla výchova, jak ji vnímáte Vy? Jak na Vás 
působili? 
R: Já myslím, že dobře, že prostě… víte, dřív se muselo, to víte, když jsme byli ‚eště‘ menší, 
tak ‚každej‘ měl ‚nějakej‘ svůj úkol, víte, ‚žádný‘ ‚takový‘ ‚abychom‘ lí…mohli jsme lítat 
taky, ale měli jsme povinnosti ‚každej‘, prostě to víte na tom venkově, ten musel naštípat 
dříví, ten byl na kopřivách, ten musel ‚támdle‘ ‚todle‘ všecko se muselo, ‚každej‘ měl nějakou 
tu povinnost.1033 
V: Takže jste měli rozdělené takhle ty úkoly a každý se na tom podílel. 
R: Ano. 
V: To je dobře. Na jaké chvíle z období Vašeho dětství vzpomínáte nejraději? 
R: Na Vánoce. 
V: Jo, měli jste pěkné Vánoce? 
R: Krásné. 
V: To je dobře, že Vám to rodiče dokázali takhle hezky udělat. 
R: Krásné jsme vždycky měli Vánoce. Já si vzpomínám, zrovna bratr študoval v Praze na 
‚učitelským‘ ústavu a tenkrát nebylo tak nic k dostání a on si tolik přál rádio. A naši ho potom 
nějak sehnali, něco někde dali, já nevím co, ‚nějaký‘… husu nebo za co, tenkrát se to tak 
podplácelo všelijak, víte, tak sehnal to rádio. A to jsme, my jsme měli kuchyň, pokoj, že jo, 
tak tatínek ho dal do toho pokoje, to rádio a otevřel tam ‚vokno‘ na dvůr a že jo, dřív se u nás 
troubívalo, tatínek ten troubil, a když jako začal ‚Štědrej‘ večer, tak se troubívalo, že začínaly 
jako Vánoce a tak, víte, to bylo ‚takový‘ ‚krásný‘, no. No, tak než šel troubit, tak říkal: „Já si 
ještě chvilku ‚vodskočim‘ jako,“ no, tak šel a ‚von‘ si ještě nechal ‚votevřený‘ ‚vokno‘ 
a ‚vlez‘ tam do toho pokoje a pustil to rádio. No a přišel a my jsme teda, že jo, už jako, už 
jsme byli‚dospěláci‘, přece, brácha už byl teda na tom ‚učitelským‘ ústavu a ‚jdem‘ do toho 
pokoje, ‚von‘ to dal teda na ‚slabějš‘ a bratr poslouchá, co to tam jako hraje a teď to rádio, no, 
ten byl tak ‚šťastnej‘, to bylo ‚neskutečný.‘1034 
V: To muselo být ‚úžasný‘, to věřím. 
R: No, takový to bylo. Na to si vždycky vzpomínám. 
V: Tak to je moc pěkná vzpomínka opravdu. Dobře. Tak chcete ještě chvilku pokračovat? 
R: No, mně je to jedno. 
V: Jo? 
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R: Hm. 
V: Dobře. Tak teď bych se Vás zeptala trošku na Vaši současnou rodinu, napřed se zeptám, 
které místo považujete za svůj domov? 
R: No, B.1035 
V: Tam jste žila teda i potom? 
R: No, já jsme se tam pak vdala i, no. 
V: Máte životního partnera, manžela? 
R: No, umřel, bohužel, no. Byli jsme spolu dvaapadesát let a měli jsme ‚krásný‘ manželství, 
za ‚celej‘ život mně ‚neřek‘ ‚křivý‘ slovo, ‚vopravdu‘ jsme měli ,krásný‘ manželství.1036 
(pohnutým hlasem) 
V: To jste měla velké štěstí, že Vám to spolu tak krásně vyšlo. 
R: Padesát dva roků jsme byli spolu, když umřel. Teď by to bylo šedesát dva roků, co 
‚bysme‘ byli spolu. 
V: Tak to už je deset let. 
R: Deset let už je ‚mrtvej‘, no. Ten mně vždycky dodal ‚vodvahu‘ a podržel mě v každý 
nemoci, já jsem se strašně ‚nastonala‘, ‚celej‘ život jsem, ve třiatřiceti už mně vzali prso a zas 
mně vzali pak ledvinu a ‚furt‘ jsme stonala, tak mě táta vždycky z toho dostal, ohromně mě 
podržel. Jinak já nevím.1037 
V: Tak to jste v něm měla velkou oporu. 
R: Strašně, no. 
V: To je moc dobře. 
R: To mně teďko strašně schází, no.1038 
V: Rozumím. Vídáte se s dětmi? 
R: Jo. 
V: Ale ten životní partner, to je něco jiného, hm. 
R: No, jo, tak to víte, to je jiná generace, víte. Děti jsou tady ‚každej‘ den, nebo tady za mnou, 
tak včera za mnou tuhle syn, i nevěsty mám ‚hodný‘…1039 
V: To je dobře. 
R: Už jsem v nemocnici, tak jeden den přijde jeden a ‚druhej‘ den přijde ‚druhej‘, že za mnou 
‚choděj‘ pořád, to nemůžu říct teda, no. Ale domov je domov, to víte. (v očích patrné slzy, 
paní  Z. si velmi stýská po domově) 
V: Rozumím. 
R: No a já jinak bych ‚bejvala‘ doma, víte, jenže syn, který mě ‚vopatruje‘, ten jeden chodí do 
práce a ‚druhej‘ byl teďko bez práce, ‚von‘ je inženýr ‚zemědělskej‘ a teďka v tom 
zemědělství nebyla práce, víte, tak byl doma skoro půl roku, tak mě vošetřo… jako byl se 
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mnou, kupoval mi a všecko, za mnou přišel, vytřel mi a všechno mi udělal, no ale jenže ‚von‘ 
se nějak ‚roznemoh‘, nevím, to má nějakou nemoc blbou…1040 (pláče) 
V: Však on se uzdraví, uvidíte. 
R: No, takže nemůžu na něm chtít, jinak bych byla doma, víte. 
V: Rozumím, takhle to není možné. 
R: Takhle nemůžu po něm chtít, aby se o mě staral, když už sám potřebuje… 
V: Rozumím. To máte takové náročné. Dobře je, že jste měla možnost jít sem do toho 
hospice… A jak jste se s manželem seznámili? 
R: No, tak on byl taky B.,1041 já taky, jsme byli taková, dřív bylo hodně zvykem, jsme 
sedávali třeba takhle u Ohře, víte, zpívalo se a takhle. 
V: …jste se tam potkali? 
R: No, tak celá parta takhle, víte, až se to vystříbřilo holt. 
V: A co Vás na něm zaujalo? 
R: Hm, asi to, že byl ‚takovej‘ ‚hodnej‘ nebo… ‚von‘ se vždycky smál, ‚eště‘ když už jsme 
byli spolu, že byl poslední, ‚kerej‘ byl v B., že jsme měli poslední svatební noc jak se má 
‚bejt‘ ještě ‚vo‘ svatbu jako. Vždycky se smál, že jsme měli svatební poslední noc, kdy 
‚každej‘ už to má dopředu.1042 (smích) 
V: Jo, tak to je dobré, že jste takhle vytrvali. Tak evidentně to Vašemu manželství prospělo, 
když jste byli spolu tak dlouho. 
R: Asi, asi jo, asi jo. 
V: A jaké bylo Vaše manželství?  
R: Dobré, no, nemůžu říct, nemůžu říct, že bych si stěžovala.1043 
V: Hm. A co Vám pomáhalo při řešení konfliktů, když jste měla třeba nějaké neshody, nebo 
něco takového? 
R: To ‚nějaký‘ ‚takový‘ ‚velký‘ neshody jsme snad ani neměli, vždycky se to nějak v klidu 
vyřešilo, tak nějak ‚žádný‘ ‚velký‘ neshody já jsem nezažila. 
V: Vždycky jste se dohodli. 
R: Jo, jo, když něco bylo, tak jsme se dohodli nějak a že ‚bysme‘ se nějak hádali nebo něco, to 
ne teda.1044 
V: Dobře, tak to jste měli moc pěkné manželství a velké štěstí, že vám to takhle vycházelo 
spolu. 
R: Měli, ano. 
V: Ano, ano. Tak Vy jste mluvila trošku už o svých dětech, já se zeptám, kolik jich máte? 
R: Dvě. Kluky. 
V: Máte dva syny. Jak je vnímáte, co byste mi o nich mohla říct? 

                                                 
1040 Ot. č. 4, 5, 7 ve 2. části 
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R: Nevím, myslím si, že když to viděli, jak to doma všecko vychází, tak že mají taky ‚takový‘ 
docela ‚dobrý‘ manželství taky.1045 
V: Oni jsou oba ženatí? 
R: Ano. Tomu jednomu bylo šedesát a druhému devětapadesát. Já už mám dávno 
pravnoučata. 
V: ‚Jé‘, dokonce pravnoučata, no, vidíte, to. A v jakém oboru pracují nebo pracovali? 
R: No, tak ten jeden je ‚zemědělskej‘ inženýr, to už jsem Vám říkala, a ten ‚druhej‘ je kovář 
a učí… učí, no… je ve V. v ‚učňovskym‘, děti učí, no. 
V: Učně, ano. To je pěkné řemeslo, to už dneska moc není, že? 
R: No. 
V: A oni mají taky už děti? 
R: Jo, jo. 
V: Takže máte vnoučata? 
R: Pravnoučata, ‚támhle‘ hele, podívejte se.  
V: To jsou pravnoučata? 
R: Pravnoučata, no. 
V: Hm. Takže máte čtyři? 
R: Čtyři, no, dva a dva. 
V: A kolik máte vnoučat? 
R: Taky ‚štyři‘. ‚Támdle‘ ty jak jsou, tak to je někde u promoce, to jsou holky, to jsou 
dvojčata taky, ‚vod‘ toho jednoho, protože… 
V: ‚Jo‘, od jednoho syna máte ty dvojčata. 
R: No, a ten ‚druhej‘ má dceru a vnuka, a kluka teda. 
V: No, Vašeho vnuka teda.  
R: No. 
V: Co byste mi mohla říct o vnoučatech, jak se jim daří? 
R: No, daří se jim, zaplať ‚pánbu‘, dobře, a tak taky na mě jsou teda strašně ‚hodný‘ a… 
přijedou…1046 
V: Ano, jezdí za Vámi? 
R: No, často se přijedou podívat, včera tu zrovna byla vnučka. 
V: A od kterých vnoučat máte ty pravnoučata? 
R: Od ‚vobou‘. 
V: Od těch dvou vnuček? 
R: Ne, ‚tydlety‘ ‚nemaj‘ nic, ‚voni‘ ty študovaly, jedna je inženýrka ekonomka, a ta druhá je 
učitelka, a ty nemají ještě ‚žádný‘ děti, ty ‚žijou‘ na ‚psí knížku‘ takhle.1047 
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V: Aha, že mají partnery. 
R: Jo. 
V: Takže od toho staršího… 
R: …nejsou ,žádný‘ děti, ale ‚vod‘ toho mladšího jsou tady ty. 
V: ‚Jo‘, od toho mladšího. 
R: No, protože ten mladší byl čilejší, ten se ženil ve třiadvaceti, a tamten študoval, a tak se 
ženil a bylo mu třicet, ten starší. 
V: Jo, takhle, takže oni to mají jak kdyby přehozené, že jo, kvůli tomu. 
R: No, no, no. 
V: Dobře, takže tam máte potom ty pravnoučata čtyři, ti jsou ještě malí, že? To je z poslední 
doby fotka? (paní má v pokoji vystavené fotografie svých vnoučat) 
R: No, ta holčička začala chodit do první třídy a J. je rok a tři měsíce. 
V: Ano, ten je malý. 
R: No a ‚tamty‘ jsou, ty ‚bydlej‘ v P. ty…J. už je dvanáct a D. chodí do ‚druhý‘ třídy. 
V: Tak to je ‚pěkný,‘ to už rostou docela rychle, že? 
R: (zasmála se) 
V: Dobře. Čím Vám Vaše děti a Vaše vnoučata přinášejí radost? 
R: Že přijdou ‚pokaždý‘ a ba… jako že opravdu přijdou.1048 
V: Ta návštěva potěší, že? 
R: Ta návštěva potěší, ano.1049 
V: Dobře, chcete ještě chvíli pokračovat? 
R: Mně je to jedno. 
V: Jo, opravdu? Kdybyste byla unavená, tak mně hned řekněte. Tak teďka se zaměříme trošku 
na Vaše zaměstnání, já se napřed zeptám, jaké školy jste vystudovala? 
R: Já jenom oby… měšťanku. 
V: A to je taková střední? 
R: To je normálně devítiletka. 
V: Devítiletka, hm. A potom jste teda zakončila a šla jste pracovat? 
R: No, já jsem byla v tom zemědělství, víte, a vždycky přes zimu jsem chodila do ‚rodinný‘ 
školy, tady byla v L. ‚rodinka‘ přes zimu pro ty ‚zemědělský‘ takhle, ‚který‘ v létě jako 
nemůžou, tak v zimě jsme chodili do ‚rodinný‘ školy. Tam nás učili vařit, a takový to, víte. 
V: Co Vás vedlo k výběru, že jste šla na měšťanku a do toho zemědělství? 
R: No, měli jsme to hospodářství, tak někdo na tom dělat musel, víte.1050 
V: Jo, takhle, to tak vyplynulo. 
                                                                                                                                                         
1047 Ot. č. 6 v 1. části 
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R: Bratr ten na to nebyl, ‚von‘ byl ‚takovej‘ študující typ. 
V: Jo, on studoval teda. 
R: No, no. 
V: Dobře, v jakém oboru jste potom našla uplatnění, když jste se vdala? 
R: Já jsem prodávala v tom ‚krámě‘, já chtěla ‚bejt‘ buď prodavačkou, anebo kuchařkou, 
vždycky, já jsem ráda strašně vařila a…1051 
V: Tak se Vám to splnilo vlastně, že? 
R: No, anebo prodavačkou, no, tak jsem pak u nás byla prodavačkou. No, já jsem, kvůli 
nemoci, ‚řikám‘, třináct let jenom a potom jsem stonala, tak jsem byla doma, no. 
V: A jaký význam pro Vás mělo Vaše zaměstnání? 
R: Bavilo mě to.1052 
V: Bavilo Vás to. A Vy jste pracovala v takovém menším obchodě, kdy byla třeba ‚pultovka‘, 
nebo v samoobsluze spíš? 
R: No, to bylo, nejdřív to byla ‚pultovka‘ a pak to byla samoobsluha. 
V: Takže obojí jste si vyzkoušela. 
R: No, protože nejdřív tam měli M. a pak tam postavili, já nevím, Vy to v B. to neznáte 
jako… 
V: Ne, neznám. 
R: Nejezdíte přes B.? Kam jedete? 
V: Do P. vždycky jezdím. 
R: A ‚Vodkaď‘? 
V: Tady z Litoměřic. 
R: Jo, z Litoměřic, takže jezdíte po státní. 
V: No, já jezdím přes ty D., jak jste říkala. 
R: No, kdybyste jela tadydle druhou stranou, tak pojedete přes ty B., no. 
V: Tam bych to viděla ten obchod. 
R: No, on je dost ‚velkem‘ ‚postavenej‘, no. 
V: Tak třeba se tam někdy podívám. 
R: (zasmála se) 
V: Dobře. A v čem pro Vás byla Vaše práce důležitá, co Vám přinášela? 
R: No, bavilo mě to, prostě mě to bavilo. 
V: Takže ‚takový‘ potěšení z toho… 
R: No, mě to strašně bavilo. 
V: A co Vás na tom bavilo? 
R: No, ten styk s těma ‚lidma‘ docela, jsem docela měla ráda lidi, no.1053 
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V: Tam už jste se asi znali taky, že? 
R: No, no, ano. 
V: Dobře. A v jakém oboru pracoval Váš manžel? 
R: V zemědělství. 
V: Aha, v zemědělství. 
R: No, protože jsme měli hospodářství, víte, takže potom i když bylo už JZD, tak pracoval, 
jezdil s traktorem, kombajnem a ‚takový.‘ 
V: Jo, takhle, rozumím. A byla jste spokojená se svojí finanční situací v té době? 
R: No, tak v té době to nebylo nijak zvláštní, to víte, to jsme měli třeba šest set měsíčně 
a potom se, když to jako vyšlo, tak jsme dobírali vždycky, jako dobírka byla až na konci roku, 
až jako to vyšlo. Že to nebylo kdovíjaké, jenže my jsme měli dost ‚svojeho‘, my jsme měli 
svoji mouku a svoje brambory a vajíčka a sádlo a prase a maso, všechno jsme měli jako svoje, 
víte, takže se to dalo jako.1054 
V: Takže jste byli v tomhle nezávislí, že jste si pěstovali svoje.  
R: No. 
V: To se mí líbí, když to má člověk takhle domácí. Dobře. Čemu jste se věnovala ve svém 
volném čase? 
R: ‚Ježiš Maria‘, já nevím, že bych měla ‚volnej‘ čas, protože když jsem chodila do krámu, 
tak ‚eště‘ jsem během dne šla na pole, tak… ‚teho‘ volného času… 
V: …moc nebylo. 
R: …nebylo. A muselo se uvařit, víte, a vyprat a to všechno. 
V: A měla jste nějaké zájmy v té době? 
R: Tak já jsem ráda ‚vodjakživa‘ četla, takže když chvíli, ne ve dne, to jsem čas neměla, kde 
bych ho vzala, ale třeba večer jsem si ráda četla.1055 
V: Před spaním. 
R: No, no. 
V: A čemu se věnujete teď ve svém volném čase? 
R: No, taky si ráda něco přečtu.1056 
V: Ano, vidím, že tady máte knížku zrovna rozečtenou, tak to je pěkné. 
R: No a televize trochu, víte. Když je člověk doma, tak musí trošku uvařit a uklidit, víte, 
a tak…už mi to trvalo všecko teďko dlouho už, tak to trvá všechno dlouho, když vám to jde 
takhle pomalounku, tak než něco uděláte, tak je to čtrnáct dní všechno. 
V: Určitě, to máte pravdu, že je to potom pomalejší všechno. A co Vám v životě přináší 
radost? 
R: Jo, děti.1057 
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1054 Ot. č. 10 v 1. části 
1055 Ot. č. 6 v 1. části 
1056 Ot. č. 6 v 1 části 
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V: To je pěkné. 
R: Že jsou jako ‚spokojený‘ a ‚soudržný‘, víte, a mezi sebou že se jako ‚maj‘ rádi tak všecky 
i tak ‚voboje‘, takže ty děti, tak hlavně ty děti.1058 
V: Tak to je ‚krásný‘, to je ‚důležitý‘, myslím si, že to potěší každého rodiče, že. 
R: No. ‚Nemaj‘ ,žádný‘ rozbroje a tak.1059 
V: Vy jste říkala taky, že se jim ‚vydařily‘ ty manželství, že? 
R: No, taky ano, to nemůžu říct. 
V: Že jsou dobré ty snachy. 
R: Ano, ty taky nemůžu říct, že by nebyly. 
V: Tak to je důležité, dobře. Tak chcete ještě chvilku pokračovat? 
R: Mně je to jedno. 
V: Dobře, tak ještě chvilku. Které události považujete za důležité mezníky ve Vašem životě?  
R: (přemýšlí) 
V: Takové události zlomové, které Vás ovlivnily… 
R: Ty ‚nemoce‘, to bylo vždycky ‚špatný‘, no. Než se člověk zase z toho dostal, než jste se 
z toho ‚vyzourala‘, a když Vám potom řekli, že máte rakovinu, máte rok života a děti ‚malý,‘ 
tak to víte, to Vám leze na mozek, no, ale když to potom jako všechno dobře jako dopadá, no, 
tak přece jenom si myslíte, zas, zas to bude nějak, zas to bude ‚dobrý‘, zas to bude ‚dobrý.‘1060 
V: Člověk se zase vzchopí, že, na nějakou dobu. 
R: Moje kamarádka mi říkala: „Ty jsi jako kočka, ty se ze všeho vylížeš.“ 
V: To je ‚hezký‘ přirovnání, vidíte. A Vy jste říkala, že Vám zjistili rakovinu lymfatických 
uzlin, že? 
R: No, já nemám žádný prso, vidíte. 
V: To jsem si nikdy nevšimla. 
R: (pousmála se) A nemám ledvinu a mám jenom…a ‚tý‘ ,druhý‘ mám jenom půlku a už zas 
ta půlka mi ky… takže je to jen ‚takový‘ na kraji všecko, no.1061 
V: Ty ledviny jsou zrádné, že.  
R: No, no. 
V: Ale tak hlavně že Vám to tady svědčí, že se cítíte dobře, no. 
R: Jo. (usmála se) 
V: A co je pro Vás hodnotou v životě, nebo hodnotami? 
R: Zdraví, zdraví.1062 
V: To je velká hodnota, to chápu. 
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R: Nic není tak ‚hodnotnýho‘ jako to zdraví. Můžete mít peněz a všeho, kolik byste chtěla, 
není Vám to nic ,platný,‘ když nemáte zdraví.1063 
V: To je k nezaplacení… rozumím. A čemu jste ve svém životě věnovala nejvíc energie, čím 
byl Váš život naplněný? 
R: No, asi prací, já nevím.1064 
V: Hm. Ono to tak i vyplývá z toho, co jste říkala, že jste ani neměla moc volného času, že, 
spousta práce. 
R: No, to víte, ono to bylo v zemědělství a… 
V: To je dřina, no. 
R: Pořád bylo co dělat, v zemědělství je pořád co dělat, nikdy ‚není‘ jako… 
V: Hotovo. 
R: …hotovo. 
V: Akorát v zimě si člověk trošku odpočine, že, ale to máte zase starost o ty zvířata domácí. 
R: No, v zimě se obyčejně zašívaly montérky a ,takový‘ to. 
V: Aha. 
R: V zimě, celou zimu jsem měla roztaženou mašinu v místnosti a zašívalo se, teď se nic 
nezašívá, a dřív, to víte, se ponožky zašívaly a, dneska se ‚koupěj‘ jiný a je to, viďte, ale dřív 
se všechno… 
V: Moje babička to taky tak měla, ona zašívá i punčochy, všecko prostě. 
R: Já taky punčocháče, všechno dřív. Nebo táta měl ty gumovky do toho chlíva, nosil, tak ty 
,silný‘ ponožky to jsem celou zimu to…a montérky a to všechno, to se ‚furt‘ zašívalo v zimě, 
to byla ‚takovádle‘… 
V: Tak jste to měla takhle rozložené do celého roku, že?  
R: No, no. 
V: A co považujete za svůj životní úspěch? 
R: No, že ty děti snad jsou tak jako ‚dobrý‘ a vůči sobě jsou snad ‚upřímný‘, bych řekla, nebo 
‚maj‘ se dohromady, jako že jsou tak jako ‚společný‘…1065 
V: Mají dobré vztahy. 
R: Mají dobré vztahy, ano. 
V: No, to je velký úspěch určitě, máte na tom taky velký podíl. A jaké úsilí jste tomu 
věnovala, té výchově dětí? 
R: Já nevím, každý všecko říkal: „‘Puberťáci‘,“ a já jsem to ani nezažila ‚takovýdle‘, že aby 
měli nějakou pubertu, pořád bylo co dělat a ‚každej‘ ten ‚nějakej‘ úkol měl nebo něco, takže 
že bych měla s ‚nima‘ ‚takový‘ ‚nějaký‘ problémy… 
V: Možná to bylo taky tím, že měli co dělat, že? Že měli nějakou práci. 
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R: No, že ‚každej‘ přišel ze školy a už měl to a to a to, i když museli si taky svoje úkoly 
udělat, protože ten jeden, ten jak je inženýr, ten se učil strašně dobře, a ten ‚druhej‘ ne, ten se 
tolik neučil, ale byl zase strašně ‚šikovnej‘ na práci, ten všechno možný udělal, spravil.1066 
V: No, vidíte, to se hodí. 
R: Ten, co je kovář jako. A odjakživa chtěl ‚bejt‘ kovářem. 
V: Aha, si to vysnil. Ale splnilo se mu to. 
R: No, ale ‚vono‘ je to, my to máme v rodě. Dědeček byl kovář a strejdové a my máme v rodě 
asi šest kovářů. 
V: Tak to měl jako vzory, že? 
R: Asi. 
V: Hm, to je moc pěkné povolání kovář, to se mi líbí.  
R: No. 
V: Já mám jednoho známého kováře a on dělá takové ty umělecké předměty. 
R: Jo. 
V: A kovat koně je taky důležité. 
R: No, dneska už se moc ‚nekovaj‘, už je málo koní, víte, už to není takový, jako dřív se to 
dělávalo. 
V: To je pravda. A za co jste druhými lidmi nejvíc oceňována? 
R: ‚Ježiš‘, to nevím. Já se s nikým nehádám, s nikým nemám nějaký nepřístojnosti, za ‚celej‘ 
život jsem v ‚krámě‘ s nikým… jednou jsem měla ‚jedinej‘ konflikt v krámě, to byla ale moje 
vina, bych řekla. Bylo to před poutí takhle a bylo tolika v ‚krámě‘ národa, tenkrát se to ‚eště‘ 
tak hodně slavilo, tvaroh, byla fronta na něj a přišel ‚nějakej‘ pán a přines plnou tašku 
‚prázdnejch‘ ‚flašek‘ a já mu povídám: „Je, měl jste nám je přinést až po pouti.“ No a ‚vono‘ 
se ho to dotklo, to byla moje chyba, jsem si to mohla nechat. Tak to byla jediná chyba, kterou 
jsem za ‚celej‘ život v ‚krámě‘ měla, jinak jsem nikdy neměla ‚žádnej‘ incident.1067 
V: Ale tak to je opravdu taková maličkost. A je fakt, že je opravdu mohl přinést až po pouti, 
když tam byla ta fronta, viďte? 
R: (zasmála se) No, asi uklízeli špajzku, víte, tak dělali pořádek. 
V: Rozumím. A čeho si na sobě nejvíc ceníte Vy sama? 
R: ‚Ježiš Maria‘, to nevím, čeho bych si cenila na sobě. 
V: Neuvažovala jste o tom takhle? 
R: Ne. 
V: Já myslím, že máte určitě spoustu dobrých vlastností, ale je důležité, jak to vnímáte Vy. 
R: … 
V: Dobře, tak to můžeme přeskočit, jestli chcete. 
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R: Já nevím, co bych si cenila, že se snad s nikým nepřu a že jsem radši s každým v ‚dobrym.‘ 

1068 
V: Tak to je velká věc, to si myslím, že je ‚záslužný‘ hodně. 
R: Radši jsem s každým v ‚dobrym‘, nemám ráda ‚nějaký‘ neshody a tak.1069 
V: Rozumím, hádky a tak. A za co se cítíte ve svém životě zodpovědná? 
R: No, snad za to, že ty děti jsou takový, že nejsou taky ‚zlý‘, a ‚pracovitý‘ a ‚takový‘ že 
jsou… no, k rodičům ‚dobrý‘ a ‚takový‘, tak to si myslím, že za to.1070 
V: Za ty děti teda. A co byste ve své životě udělala jinak? Jestli něco takového je… 
R: Nevím ani. 
V: Třeba ne, třeba nic takového není, to záleží na Vás, jak to vnímáte. 
R: (přemýšlí) 
V: Dobře, tak to necháme. 
R: Já nevím.1071 
V: Opravdu třeba nic takového není. 
R: (usmála se) 
V: Jak významné jsou pro Vás mezilidské vztahy?  
R: No, to jsou ‚významný‘, když jsou lidi mezi sebou ‚špatný‘, tak je to ‚špatný‘, když jsou 
mezi sebou ‚dobrý‘, tak by to jinak vypadalo na to světě než takhle, když se to pořád mezi 
sebou hádá a jsou oškliví, tak je to ‚hrozný‘. Vždyť to je teďko ‚hrozný‘, jak to vypadá, za nás 
to tak nebylo, my jsme, já nevím, tak jsme s nějak, my jsme vysedávali, vyzpěvovali 
a ‚takový‘ to bylo ‚hezký‘, co se týče mládí a to, a ‚teďkon‘ jsou tak na sebe a ‚takový‘ jako 
‚sprostý‘ a to, to se mi nelíbí, no.1072 
V: Že se to takhle změnilo, že? 
R: No. 
V: Čím myslíte, že to je, že to je takhle jinak? 
R: Já ‚nevim‘, já ‚nevim‘, já ‚nevim.‘ 
V: Tak ono ta bude určitě víc těch věcí, vlivů a celkově je ta doba taková uspěchaná. 
R: Tak, uspěchaná, uspěchaná, tak, tak, to taky, no. 
V: Lidé si nenajdou moc čas. 
R: No, na sebe si málo času, no. I na děti najdou málo času, víte a… 
V: To je jedno s druhým. 
R: Jedno s druhým, no. 
V: Určitě. Tak ještě mám pár otázek, chcete ještě chvilku pokračovat? 
R: Hm, mně je to jedno. 
                                                 
1068 Ot. č. 4, 6, 8 v 1. části, 3 ve 2. části 
1069 Ot. č. 6 ve 2. části 
1070 Ot. č. 4, 6 v 1. části 
1071 Ot. č. 4 v 1. části 
1072 Ot. č. 4, 6 v 1. části 
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V: Bez kterých osob byste si svůj život nedovedla představit? 
R: Bez rodičů. 
V: A čím jsou pro Vás významní? 
R: No, že nám dali ‚takový‘ jako… vychování a tak, všechno, jako dobře nám vysvětlili, řekli, 
že byli k nám ‚takový‘ ‚hodný‘.1073 
V: To je pěkné. Že Vás dobře ovlivnili v tom pozitivním slova smyslu. 
R: No, no. 
V: Dobře. Jaký zaujímáte ke svému životu postoj? 
R: Hm. 
V: Jestli by se to dalo nějak popsat… 
R: To nevím, jak by se to dalo popsat. 
V: Nepřemýšlela jste o tom? 
R: Ne, to jsem nepřemýšlela.1074 
V: Hm. Takový životní postoj nebo přístup k věcem v životě různým, k událostem… 
R: Já nevím, jak bych řekla, to opravdu nevím. 
V: Dobře, nevadí, tak to můžeme nechat tak, že jste o tom neuvažovala. 
R: Ne. 
V: Dobře. Na jaké otázky hledáte ve svém životě odpovědi? 
R: Proč právě já jsem musela všechno takhle, to stonání? Proč právě já jsem musela ‚tolikle‘ 
vytrpět? Proč právě já, když jsem nikomu nikdy nic neublížila a neudělala, tak proč právě já 
jsme musela tolik zkusit a zkouším?1075 (v očích paní Z. patrné slzy) 
V: Rozumím, to jsou velmi těžké otázky, na které člověk obtížně hledá odpověď. Chápu, že 
Vás to tíží. A obdivuju Vás, že jste dokázala všechny ty životní těžkosti takhle překonat, že 
Vás to možná taky utvářelo, že jste taková pevnější, že jste takhle všechno zvládla. Já myslím, 
že máte na co být hrdá. 
R:Někdy to bylo ,těžký‘ strašně no, ale přece jenom člověk pořád koukal, aby s těma ‚dětma‘ 
byl, aby ještě užil ty vnoučata a tak…1076 
V: A je vidět, že opravdu jste to… že jste se tomu věnovala, aby ty děti byly dobře vychované 
a abyste měli pěkné vztahy s dětmi, s vnoučaty a vidíte, že to se Vám povedlo. 
R: To jo, bych řekla, že jo, to bych řekla, že jo. ‚Vopravdu‘ jsou ‚takový‘ ‚hodný‘, bych řekla, 
a přiběhnou a…1077 
V: …Vás mají rádi určitě. 
R: …často přijdou, a tak je člověk rád, když přece jenom přijdou, se těší člověk a: „Babi 
‚todle‘ a babi ‚todle‘,“ a všechno i řeknou…1078 

                                                 
1073 Ot. č. 6, 10 v 1. části 
1074 Ot. č. 4 v 1. části 
1075 Ot. č. 1, 4 ve 2. části 
1076 Ot. č. 4, 6 ve 2. části 
1077 Ot. č. 1, 4, 6, 8 v 1. části, 3 ve 2. části 
1078 Ot. č. 4, 6 v 1. části 
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V: …co je nového… 
R: No. 
V: A oni jsou tak tady z okolí, nebo dojíždí z dálky? 
R: Vnuk jeden je v P. a tady ta vnučka ta je, ta bydlí tady v B. 
V: Jo, tak ta to má blíž trošku. 
R: No, no, no. 
V: Dobře. A nalezla jste smysl svého života? 
R: (přemýšlí) 
V: To jsou takové obtížné otázky… 
R: Jak bych to řekla, v tom ‚rodinným‘ životě a v tom že to, jsem nalezla, v tom ‚rodinným‘ 
životě, že to bylo ‚dobrý‘ a že to všecko dobře dopadlo a že se to dobře všechno vyvíjelo.1079 
V: Dobře, v té rodině. A jaká je Vaše filozofie, která dává Vašemu životu smysl? Máte 
nějakou takovou životní filozofii? 
R: No: „Nedělej nikomu nic špatně a ‚von‘ ti taky špatně neudělá,“ bych řekla. 
V: Hm, takové životní krédo Vaše, to je pěkné. Sdílíte tuto svoji životní filozofii s nějakými 
dalšími lidi? 
R: To tak v rodině ‚bejvá‘, že musíš mít ráda ‚každýho‘ a neubližovat nikomu a ‚vono‘ se ti to 
všecko zase vrátí, v dobrým se to ‚vobrátí.‘1080 
V: Takže se svými blízkými jste to sdílela. 
R: Hm. 
V: A jak je pro Vás toto společenství významné? Myslím těch Vašich blízkých, kteří s Vámi 
toto sdílí. 
R: Je, tak to je, že jsou tak pohromadě a ‚sejdem‘ se celá parta, bych řekla, když takhle se 
něco slaví, narozeniny a svátky, a tak ‚přijdem‘ všichni dohromady, tak je to fajn. 
V: Tak je to takové veselé, že? 
R: Veselé, i ‚vyzpěvujem‘ a můj muž byl ‚takovej‘, hrozně rád zpíval, tak vždycky 
vyzpěvovali a…1081 
V: To je ‚hezký‘. Tak jste si rozuměli i v tomhle, v tom zpívání. 
R: No, no, no. 
V: Dobře. Jaké máte životní cíle? 
R: Dneska už ,žádný.‘1082 
V: A předtím v minulosti? 
R: Aby všichni se měli dobře, aby všechno dobře dopadlo, co si jako umanou a na co 
‚myslej‘, aby se jim všechno povedlo.1083 

                                                 
1079 Ot. č. 5, 6 v 1. části 
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V: Hm. Jaké úsilí jste vynakládala dosažení těch cílů? 
R: My jsme jim ‚pomahali‘ ze všech stran, aby ty si postavěli a ty si postavili, a tak jsme jim 
pomáhali, jak to jen šlo, aby mohli si postavit a udělat si všechno.1084 
V: Ano, takže jste je takhle podporovali. 
R: Podporovali. 
V: Hm. Kam ve svém životě směřujete? Máte nějakou konečný cíl Vašeho života? 
R: Do hrobu. Já bych ráda šla za tátou, já bych ráda šla za ním, už bych ráda byla s ním 
pohromadě.1085 (pohnutým hlasem) 
V: Stýská se Vám po něm? 
R: Už abych… jsem tu dost dlouho a už mě všechno… když Vás všechno pořád bolí a pořád 
Vám něco schází, tak už bych tak ráda šla za tátou, a že ‚bysme‘ byli spolu, doufám, že 
‚bysme‘ se spolu tam… zas měli rádi.1086 
V: Věříte v posmrtný život? 
R: No, tak pořád si myslím, že přece jenom jsme spolu byli a že teď ‚bysme‘ se měli zase 
ještě rádi dál, jako jsme se měli rádi dřív.1087 
V: Věříte v to setkání. Ono je… v životě některé věci ovlivnit nemůžeme, ale určitě můžeme 
ovlivnit, jaký postoj k nim zaujmeme, jaký přístup, a každý čas, každé období v životě má 
nějaký význam, něco nám nabízí, nějakou výzvu. Tenhle čas je určitě pro Vás určitě velmi 
důležitý. Čím se ve svém životě řídíte, co ovlivňuje Vaše rozhodování? 
R: (přemýšlí) 
V: Když třeba stojíte před nějakým důležitým rozhodnutím a potřebujete se rozhodnout, co 
Vám v tom pomáhá, v tom rozhodování? 
R: Aby to bylo dobře, aby ten výsledek byl ‚nějakej‘ ‚dobrej‘, aby to někam vedlo a bylo to 
k ‚nějakýmu‘ cíli, nebylo to…1088 
V: Takže se ohlížíte na ty důsledky toho rozhodnutí, takhle. 
R: Ano. 
V: A pomáhají Vám v tom i jiní lidí v tom rozhodování? 
R: Tak to, ta rodina celá je taková stmelená, tak přece jenom, všechno dohromady potom 
pomáhá.1089 
V: Rozumím, takže s ‚nima‘ když se třeba poradíte. 
R: No, no, no. 
V: Čeho se nejvíc obáváte? Jestli je něco takového. 
R: Leda nemocí, nemocí, hlavně nemocí.1090 

                                                 
1084 Ot. č. 1, 7 v 1. části, 6 ve 2. části 
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V: Rozumím, Vy jste toho prožila už hodně po této stránce. A co Vám pomáhá v překonávání 
Vašich obav? Co Vám pomáhá k tomu, abyste je překonala a cítila se lépe? 
R: Možná že, já jsem taky věřící, možná že taky to. Vždycky si vzpomenu, tam, holky byly 
teď v Římě, přinesly mi támhle Pannu Marii, vidíte?  Tak možná že to mi vždycky tak, že se 
k ní jako upnu a prosím ji, aby je všecky ochránila.1091 
V: Aha, to je pěkné. Dobře. Uvažovala jste někdy v minulosti o smrti? Někdy dřív… 
R: Často. Když jsem měla takových nemocí, tak často.1092 
V: A co si o smrti myslíte teď, jak na ni nahlížíte? 
R: No, já kdyby bylo podle ‚mýho‘, tak bych byla pro eutanázii hned, protože když se má 
člověk trápit a ‚tamty‘ na to ‚maj‘ ‚koukat‘, tak je to ‚hrozný‘, tak bych byla hned pro to, aby 
to bylo skončeno a člověk se netrápil a ty na něj, co na něj koukaj taky, aby se netrápili.1093 
V: Ono to je dost těžká otázka, o eutanázii se hodně mluví a ty názory jsou dost rozdílné, 
někdo má právě názor jako Vy a někdo zase říká, že má člověk tady ten čas k dispozici a že 
ho může využít a že hospice třeba, jako tyhle zařízení, garantují, že člověk nebude trpět 
fyzicky, ale samozřejmě už je to jiné než doma, tak to je jasné, ale snaží se tady co nejvíc těm 
lidem umožnit, aby mohli žít plnohodnotně, smysluplně. A ten personál, co tady je, tak 
myslím, že s tím trošku počítají, do jakého jdou zařízení, ale máte pravdu, že to je obtížné, 
prostě… je to dost složité, proto se o tom ve společnosti tak diskutuje. Těžké téma. Dobře. Na 
Vaši víru v posmrtný život už jsem se ptala, Vy jste říkala, že vlastně věříte, tak se zeptám: 
nacházíte ve svém životě něco univerzálního, něco, co Vás přesahuje, co je nad Vámi? 
R: To, nevím, co bych na to odpověděla, nevím.1094 
V: Dobře, tak to můžeme nechat, že nevíte. Jestli vnímáte něco, co je nad Vámi, co Vás prostě 
přesahuje… jako člověka. 
R: Snad jen Bůh, no.1095 
V: Jo, věříte v Boha? 
R: No, tak myslím si, že něco na tom světě je ‚takovýho‘. 
V: Hm. A považujete se teda za osobu nábožensky založenou? 
R: Ano.1096 
V: A Vy jste říkala, že věříte v Boha, můžu se zeptat, patříte do nějaké konkrétní církve? 
R: Já jsem římskokatolická církev.1097 
V: A byla jste tak vychovávaná už od dětství nebo…? 
R: Jo, od dětství jo, ale potom, když jsem se vdala, tak už ne, protože manžel nebyl, ten byl 
úplně jiného, no… 
V: Vyznání nebo… 

                                                 
1091 Ot. č. 1, 2, 3 v 1. části, 6 ve 2. části 
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R: Ale jako když už jsme se měli vzít, že jsme se brali v kostele, tak se kvůli mně dal pokřtít 
teda, protože zkrátka jeho otec byl ve válce a tam měl prostřelenou ruku, ve ‚světový‘ teda, 
a taky jinak byli nábožensky ‚založený‘, jenže když tam křtili děla a …tak to ho, tak je to tak 
odradilo, že ty děla křtili, aby zabíjely ‚jinej‘ lidi, že úplně se z náboženství nechal vypsat 
a pak ty rodiče už ho k tomu vůbec nevedli.1098 
V: Aha, ta zkušenost z té války byla taková, takové zneužití to bylo, že. 
R: No, no. 
V: Co Vám víra přináší, co pro Vás znamená? 
R: No, přece jenom takovou nějakou útěchu, když je mně těžko, tak…1099 
V: Ano. A chodila jste do kostela? 
R: Když jsem byla malá. 
V: Jako dítě? 
R: Jako dítě, tak ano.1100 
V: Potom už ne? Když jste se vdala. 
R: Ne, ne. 
V: A teďka chodíte tady, v hospici? 
R: Teďka tady jo, zajdu do kapličky, ale jinak jsem nechodila. Potom taky ‚von‘ už nebyl čas 
jednak a ‚zadruhý‘, říkám, manžel nebyl, a tak se to potom už tak nějak… no, nebyl proti 
tomu, abych třeba šla nebo tak, to ne, ale už nebyl prostě čas tak nějak chodit. A když už 
nebyla celá ta společnost pro to, tak už to tak nešlo.1101 
V: Jo, že jste necítila takhle podporu i těch ostatních lidí. Dobře. Tak já mám pro Vás 
poslední otázku. Kdybyste mohla mít jedno přání v tuhle chvíli, tak co byste si přála? 
R: Aby se uzdravil syn.1102 (pohnutým hlasem) 
V: Hm. To bych Vám taky moc přála, on je ještě takový mladý, že, má rodinu a tak. Tak to já 
na Vás budu moc myslet a na něj tedy, aby se uzdravil. 
R: Protože já už jsem stará, já už bych šla radši za tátou, ale přála bych si, aby se uzdravil, aby 
neměl nějaký trápení a netrpěl, no, tak.1103 
V: Tak já na to budu moc myslet a budu Vám držet palce, aby to tak dopadlo. A můžu se 
zeptat, kolik je Vám let? 
R: Osmdesát jedna. 
V: To je pěkný věk. 
R: No, až moc, to bych nikdy nevěřila, že se toho dočkám, když, říkám Vám, bylo mi 
třiatřicet a říkali mi rok života, a jsem tu, ještě straším v jednaosmdesáti.1104 
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V: To je taky ‚náročný‘, že jo, když člověk se dozví, že má jeden rok a potom…ale je to 
radost, když… 
R: No, a to jsem se dozvěděla ještě takovým způsobem, když mně to prso vzali a řekli, že 
‚ozářky‘ a že to bude ,dobrý,‘ tak jsem byla ráda kvůli dětem. Tomu bylo jedenáct a tomu 
třináct.1105 
V: Takoví malí. 
R: No, takže jsem byla z toho jako celá pryč, že jo, a tak jsem si myslela, bude to ,dobrý,‘ 
když mi to vzali, no, tak to bude ,dobrý.‘ Asi za dva roky jsem tam byla na kontrole a ještě 
tam byla jedna pani, která byla se mnou taky na stejné operaci v tutéž dobu teda a… a řekla 
mi: „Je, hele, Vy jste tady ještě a řekli Vám, že Vám ‚dávaj‘ rok života.“ Tak ‚teprv‘ potom 
jsem opravdu…1106 
V: Takže takhle jste se to dozvěděla, oni Vám to doktoři neřekli? 
R: Ne, ne, ne. Ale mužovi to řekli. Protože tady ten její muž to taky věděl, oni tam ty manželé 
volali… 
V: A oni jim to řekli teda. 
R: Oni jim to řekli. Tak ten muž její jí to ‚řek‘, ale náš táta mi to do smrti zapřel. Ten ne, ten 
by to nikdy… no tak ‚teprv‘ pak jsem byla zničená, pak jsem měla strach ‚vo‘ kluci a ‚vo‘ to, 
že tady nebudu. Že jsem říkala, že já kdybych tady byla aspoň, aspoň ty buchty na tu vojnu 
abych jim napekla a ‚takový‘, no, vidíte a já jsem se dočkala ještě pravnoučat.1107 
V: Tak to je úžasný, že jste se takhle, že jste to překonala. 
R: No, já jsem, tolika jsem toho překonala. Pak ještě s tou ledvinou a to. A teď ještě ‚todle‘ už 
mě potkat teda nemělo už na ‚starý‘…1108 
V: Nebojte se, ono to nějak dopadne, oni si nějak poradí. 
R: Copak já, hlavně aby ten kluk byl ‚zdravej.‘1109 (pláče) 
V: Můžete se za něj třeba modlit. 
R: Já se modlím.1110 
V: Dobře, já myslím, že to není nadarmo. Oni dneska taky v té medicíně už jsou pokroky, tak 
uvidíte. 
R: No, já doufám, ‚voni‘ Vám řeknou takhle krátce a tolika let jsem to přežila, viďte.1111 
V: No, vidíte, Vám taky vlastně řekli mnohem míň, než jste ve skutečnosti…třeba to Váš syn 
bude mít takhle po Vás. 
R: Třeba jo, kdyby ‚pánbu‘ dal.1112  
V: Já bych Vám to moc přála. Tak já Vám moc děkuju za povídání, za rozhovor. 

                                                 
1105 Ot. č. 1, 6 ve 2. části 
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