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3 POSTUP ZPRACOVÁNÍ DAT 

Legenda: 

deskriptivní výroky (popis); 

interpretativní výroky (vysvětlení si jevu respondentem);  

specifické výroky (způsob vyjadřování, specifičnost projevu). 

 

3.1 Rozbor č. 1:  Pacientka Nela 

3.1.1 Otevřené kódování - významové jednotky 

1.  Jak vypadá běžný den tady v Bohnicích? 

„No tak běţný den, sestřičky nás chodí budit v sedm hodin, s tím ţe musíme kaţdý den chodit do koupelny, 

vyčistit si zuby, ranní hygiena co se musí, to k tomu patří tak to je, no a v osm hodin máme pravidelně 

snídani. Po snídani se scházíme ve společenské místnosti, kde zahajujeme komunitu. Po tý komunitě 

míváme program tak od deseti, půl jedenáctý, s tím ţe se nám to mění, někdy míváme centrální terapie, to 

znamená, ţe jdeme do budovy, kde jsou všechny moţné dílny, jako svíčkařská dílna, truhlářská dílná, 

šperkařská dílna. A takţe tam chodíme obnovovat, jak bych to řekla, naší zručnost obnova zručnosti, nebo 

chodíme do košikářský dílny, to je tady taky na výběr, anebo tady míváme úklid oddělení. A všechny ty 

aktivity musíme kaţdý den dodrţovat a máme teda i odpolední aktivity, s tím, ţe buď míváme 

psychoterapeutický skupiny, to míváme s paní magistrou… a je tady i moţnost toho, ţe kdyţ uţ si 

potřebujeme něco zařídit, to znamená zaplatit něco v bance, nebo prostě na poště, tak můţeme mít 

propustky. co se může, co je možné Ty propustky míváme od těch dvou, tří hodin do šesti, můţeme i do 

osmi výjimečně. výjimečná možnost A jednou za měsíc tady míváme i propustky přes noc… 

co se musí; co se může; „obnova zručnosti, tak to je, výjimečná možnost 

 

„To si musíte zařídit vždy dopředu…ty propustky?“ 

„Ano, dopředu, přesně tak.“ formálnost mluvy, ano-výroky, přitakání – „přesně tak“ 

„A ta propustka přes noc může být i přes týden?“ 

„Ne, ty propustky jsou jen od pátku do neděle a můţeme si jí vybírat jenom jednou měsíčně.“ 

„Aha, přes noc jenom jednou měsíčně.“ 

„Ano, přesně tak.“ ano-výroky, přitakání 

„Ale jinak je to každý den, ne? Že si můžete vzít propustku.“ 

„Kaţdý den je to od těch tří hodin do šesti.“ 

„A o víkendu celý den, že?“ 

„A o víkendu od osmi do osmi. To se musíme vrátit, no.“ 

„A ta propustka přes týden… to musíte vždy dokládat, co budete dělat? Nebo si to může vzít jen tak?“ 

„Pokud je to v našem čase, kdy máme aktivity, od té jedné hodiny, tak musíme vţdycky udat důvod. co se 

musí Jinak můţeme, můţeme, ten čas je vymezen od tří hodin do šesti, kdy můţeme si jít teda něco 

zaplatit, nebo ten čas nějakým způsobem vyuţít, jít si třeba něco koupit.“ co se může 

„Mhm, a to nemusíte říkat, kde jdete.(?)“ 

„No to má, kaţdé ráno vţdycky u snídaně na starost jeden pacient, který to vypisuje na papír, s tím ţe tam 

jsou napsány propustky od tří hodin do šesti, nebo mimořádné časy s odůvodněním, výjimečná možnost 

tam se zapisujou právě ty nepravidelný časy od jedný do osmi, tak to musíme udat důvod.“ 
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2. Jaká aktivita Vás tady nejvíc baví, zajímá? 

„No tak já jsem si hodně oblíbila svíčkařskou dílnu a uţ mám tolik svíček, ţe je rozdávám. (smích) veselost 

To mě hodně baví. zájem, zábava, záliba No, pak jsem se byla podívat, tam jsem se byla teda jednou 

podívat, v keramické dílně, a to mě teda nijak nenadchlo nezájem, zklamání?, tak uţ jsem tam znovu 

nepřišla, a hodně mě baví chodit do šperkařský dílny.“ 

„Tak vyrábíte, to co máte na krku, tak jste tam dělala?“ 

„Ne, to ne, to co mám na ruce, tak jsem si navlíkala, takový jednodušší náramek, ze začátku, abych se to 

naučila. No a, moc ráda jsem chodila i do košikářský dílny. To mě taky hodně bavilo. 

„A co to máte na krku?“ 

„Tady to? To je slonovinová kost.“ 

„To máte jako talismana, nebo…?“ 

„No, je to pro štěstí.“ 

„Pro štěstí, mhm, a to „Svítíš!“, ještě mě zaujalo? 

„A to „svítíš“, to jsem právě, kdyţ jsem jezdila, tak jsem jezdila hodně na Z. a ti prodávači, kteří mají, 

určitě to znáte, musí mít licenci a poznáte je podle toho, ţe drţí košík, tady s těma nadačníma dárkama, 

s tím ţe, přispějete, třeba, já nevím, padesát korun, jo, to jde na postiţený, tak vám za to daj odznačky, 

nebo prostě zvířátka, určitě znáte.“ 

„Mhm.“ 

„A já vlastně tady na tu organizaci Anety Langerový přispívám, přispívám dmmskama a, na tu nadaci, 

Světluška.“ 

„Jo to je ze Světlušky vlastně, mhm.“ 

„Ano.“ 

„To jo.“ 

3. A jak trávíte většinu času tady, svého volného? 

„No tak mě strašně baví vybarvování mandal, to mě hrozně uvolňuje uvolnění. K tomu poslouchám svojí 

oblíbenou hudbu…, pak ten čas trávím tím, ţe si zajdu do krámu nakupovat, pak nás tady se spolubydlící 

zaujalo, napadlo nás to tím, ţe jsme se inspirovaly od kamarádky, ţe chodí na výstavy, tak jsme se byli 

podívat na Staroměstkým náměstí na výstavu Stanislava Podhradskýho na Neklidnou krásu, tím jsem 

strávily jedno odpoledne, no a hned druhej den jsme se vydaly na stejné místo, ale zhlídly jsme Salvadora 

Dalího, coţ mě teda strašně moc nadchlo, ţe jsem příjemně nasycená uměním nasycenost uměním, a 

moţná ještě plánujeme, ţe bysme zašly do muzea vozkových figurín.“ 

„To jste byly o těch propustkách přes týden, viďte? Od těch tří do šesti.“ 

„Ano.“ 

„To stihnete…“ 

„No, no, no, je pravda, ţe to zhlídneme a hned musíme jít na metro, abychom to stihly, ale je to 

výbornýsuperlativ tady ten čas strávit tím, ţe se vzděláváte. Ţe to není jenom o to, ţe ten čas strávíte tím, 

ţe budete spát. Je pravda, ţe teda ze začátku, jsem to tak měla, neţ se mi srovnala ta medikace, i to tělo, 

neţ to přijmulo, tak jsem odpoledne spala, ale teď uţ vůbec. jak to bylo dřív, srovnávání To bylo ten 

první týden, to jsem s tím tak nějak bojovala, s energií.“ jak to bylo dřív 

„Hmm, hmm.“ 

4. Jak se tady cítíte? 

„Tak tady se cítím dobře, protoţe se snaţím obklopovat jenom pozitivníma lidma. Jsem zjistila to, ţe kdyţ 

se obklopuju negativníma lidma, tak mě to hrozně vysává, a potom, v podstatě asi nevím jak to je, ale to 

předávání těch energií na mě působí špatně.pocit vysávání druhými lidmi A jsem hrozně jako vnímavej 

člověk, citlivej, tak…pojímá se jako velmi vnímavý a citlivý člověk Takţe, jo, zvládám to tady dobře, 

cítím se tady fajn, a taky dělám vše proto, abych se tady cítila dobře, tím ţe komunikuju s lidma, to mě asi 

tak nějak baví a to potřebuju. 

5. No, tak, Vy jste teda tady vlastně poprvé (vím od psycholožky)… 

„Ano.“ 
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6. A co to pro Vás znamená, že jste tady? 

„No tak je to pro mě, dá se říct, i škola ţivota, ţe, já jsem byla před tím na dvojce, teď, neţ jsem se dostala 

sem, a na tý dvojce… ono, abych Vám řekla pravdu, já jsem tady tu léčbu brala jako východisko.léčba 

jako východisko i škola života, dobrovolnost pobytu Protoţe já jsem měla problém uvědomění si 

problému…, byla jsem na tom hrozně špatně psychicky a jediný, co mě napadlo, jaký řešení, tak bylo 

odjet sem hospitalizace jako jediná viděná možnost. No a v podstatě mě mile překvapilo, jaká 

nadstandardní péče superlativ se tady dostává. A váţně si váţím té péče psychiatrů i sestřiček, protoţe 

s tím, jak jsem tady přijela, tak to se vůbec uţ nedá srovnat. Prostě mi pomohli ve všem.“ spokojenost 

s péčí lékařů, personálu 

„Také vy jste tady dobrovolně vlastně přijela, po svém rozhodnutí…“  

„Ano.“ 

„Mhm.“ 

7. Tak tuto otázku už jste trošku nakousla… Jak na Vás působí personál, jací jsou? 

„No, personál na mě působí hodně spolehlivě, svědomitě, jsou k nám velmi vstřícní a záleţí jim na tom, 

abychom se dostali co nejdřív v pohodě domů a aby, mám pocit, ţe nám i zvedají tu naší sebedůvěru, ţe 

nás chtějí připravit zase zpátky do normálního ţivota, těch starých kolejí… a líbí se mi, ţe nás tady 

nestresujou, ţe to není, ţe nechtěj po nás tolik aktivit. Ţe ty aktivity jsou rozdělený tak, ţe je člověk 

v pohodě. I kdyţ teda má nějaký povinnosti, tak se netrápí.“ spokojenost; superlativy, hodně, velmi 

8. Jak dlouho tady jste? 

„No, budu tady uţ třetí měsíc.“ 

„Jo? Jako dohromady i s dvojkou.“ 

„Dohromady, i s dvojkou, no.“ 

„A tady jste jak dlouho, na třicítce?“ 

„Tady jsem druhý měsíc. A na dvojce jsem byla jeden měsíc.“ 

9. Trápí Vás tady něco? 

„Hmm, ne, já jsem se to snaţila udělat tak, aby mě tady nic netrápilo, aby mi tady nic nechybělo a abych se 

tady ani nenudila a aţ snaha si to zařídit dle svých představ/potřeb… takhle, měla jsem tady, asi jednou 

se mi stalo, ţe jsem měla úzkosti, protoţe jsem trápilo to, jak na tom byl dědeček, obavy o jiné, druhé 

protoţe ho čekala operace chlopně, tak to jsem tady měla ze začátku úzkosti, ale jinak ne, jinak to tady 

zvládám.“ 

„Tak není něco, co by Vám tady vadilo, nějak?“ 

„No, asi… nevadí mi tady nic.“ 

10. A co vnímáte jako pozitivní na svém pobytu zde? 

„Vnímám pozitivně to, ţe jsem si ustálila názor v několika věcech vyjasnění, ustálení názorů, který jsou 

pro mě důleţitý a vrátila se mi tady i důvěra, komunikativnost a otevřenost. Ţe kdyţ jsem sem přišla, tak 

jsem byla strašně uzavřená, s nikým jsem nechtěla mluvit…změna k lepšímu, srovnávání a ono přece jen, 

kdyţ člověka trápí ta schizofrenie, tak má pořád pocit, ţe ho někdo sleduje, jo, prostě, bojí se mluvit nahlas, 

je uzavřenej… tak tady mi pomohli s tím, ţe se to proměnilo.“ 

„A vy už jste měla diagnostikovanou schizofrenii dříve?“ 

„Ne, tady mi diagnostikovali schizofrenii s afektivní poruchou.“ 

„Aha, takže před tím jste nevěděla vůbec jako…“ 

„Ne, před tím jsem nevěděla vůbec, co se semnou děje. Já jsem měla i problém se sama postarat o sebe, 

pořád bych jenom spala, neměla jsem vůbec ţádnou energii a měla jsem migrény hlavy, nemohla jsem spát, 

nejedla jsem, no… nic, nic dobrýho to nebylo, no popis stavu v nemoci, stížnost.“ 

„A jak dlouho se to dělo?“ 

„Nespala jsem asi deset nocí, nejedla jsem, stala se ze mě anorektička (smích/pousmání), no a…“ 

„Anorektička? Kdy jste byla anorektička?“ 

„No, vlastně v létě, já jsem zhubla třináct kilo za měsíc.“ 

„A to jste teď stihla nabrat, tolik?“ 
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„No, ano, uţ to mám zpátky.“ 

„Třináct kilo za měsíc?“ 

„Ano.“ 

„Vy jste vůbec nejedla…?“ 

„Ne. Já jsem ani neměla čas, já jsem v tý práci, já jsem měla takovej stres, ţe ten stres byl hlavním 

spouštěčem a ještě samozřejmě to, jak jsem se nevyspala.stres a nevyspání vnímá jako hlavní spouštěč“ 

„A co jste dělala za práci?“ 

„Prodávala jsem elektroniku.“ 

„A to Vás stresovalo nějak?“ 

„No, no, stresovalo, protoţe tím, jak jsem se nemohla vyspat a jak jsem neměla ţádnou energii, tak já jsem 

vlastně nemohla pořádně ani fungovat.“  bez energie, nemohla pořádně fungovat 

„A proč jste se nemohla vyspat?“ 

„Ono to k tomu patří, k tý nemoci. To jsou příznaky toho a já jsem netušila, co se semnou děje.“ netušila, 

co se s ní děje 

„Ale prostě najednou jste nemohla spát…“ 

„Nemohla jsem spát, neměla jsem čas se najíst, no, nikomu bych to nepřála specifický výrok, sebelítost/ 

starost o druhé?…(pousmání)“ 

„To začalo v tom létě…“  

„Ano.“ 

„Před tím, nějak přes rok…“ 

„Ne, ne, vůbec ne, před tím, to bylo všechno v pohodě kontrast minulosti- před tím vše v pohodě… ale 

od léta, mi to začalo.“ 

 

11. Co byste změnila v systému péče, kdybyste mohla, nebo v programu? 

„Mmm, co by jsem změnila…moţná, přemýšlím, co by ještě šlo změnit. Já si myslím, ţe tady, ty Bohnice, 

nabízejí nadstandardní péči a myslím si, ţe asi není potřeba nic měnit spokojenost, nic by neměnila. 

Myslím, ţe tady opravdu vyjdou vstříc tomu pacientovi… Ne, nevidím nic.“ 

 

12. A, jak se cítíte teď? 

„No, teď se cítím, tak jako jsem se cítila zhruba tak před rokem, takţe dobře. Klidně, sebevědomě, 

optimisticky,pocity a je to moţná i tím, ţe se scházím hodně často s rodinou, s přátelema, který mi 

pomáhají, který mě drţí nad vodou.“ 

„A tělesně? Co by Vás třeba bolelo, nebo příznaky po lécích, nebo…“ 

„No mívám svalovou ztuhlost a křeče v nohou tělesné obtíže.“ 

„Hmm. A nálada, převládá jaká?“ 

„No, převládá pozitivní pozitivní nálada, no.“ 

 

13. Pociťujete na sobě nějakou změnu, od toho, co vlastně přišlo to…“ 

„No cítím to, ţe uţ se dokáţu rozhodnout, ţe uţ nejsem tak nejistá, to na sobě cítím… Cítím to, ţe uţ se 

tolik nebojím, jak jsem se bála srovnávání s minulostí, lepší rozhodnost, ustoupení nejistoty a 

strachu/bázně a myslím si, ţe tady postupně dozrávám.“ postupné dozrávání během pobytu 

„Jako vy jste se bála i dříve, nebo od toho, co se to začalo dít…“ 

„No já jsem právě v tom létě byla jako nesebevědomá, nejistá, měla jsem pořád strach pocity v nemoci, asi 

to znáte, ty schizofrenie odvolání se na teorii a cizí znalost problematiky, jak probíhá, ţe máte furt pocit, 

ţe vás někdo sleduje, ţe všude jsou kamery, ţe vám rozebírají všechny věty, vaše myšlenky, takţe, to bylo 

strašný… No a teďka je to tak o 200% lepší superlativ.“ (pousmání) 

„Jo, a měla jste nějaké hlasy?“ 

„Měla. Měla jsem hlasy, měla jsem šumění, měla jsem hučení, bylo to strašně nepříjemný. projevy 

psychózy“ 



 

5 

 

„Hučení, a třeba i slova jste slyšela nějaká?“ 

„Slova, ano, slova, který mi dirigovaly vyloţeně ţivot, jak mám ţít, co mám dělat projevy psychózy“ 

. Bylo to váţně nepříjemný.“ pocity v nemoci 

„Jako co, třeba?“ 

„Hhh, jak bych to popsala no. Mě ty slova donutily skoro aţ k sebevraţdě puzení k sebevraždě, jo, takţe 

bych to nějak nerada… popisovala.“ 

„Hmm. Jo, samozřejmě si řekněte, když půjdu někam, to… protože já, já k tomu mířím, jako k tomu 

prožitku, že jo, té psychózy, protože o tom vlastně budu psát tu bakalářku, takže mě vlastně zajímá ten 

prožitek, co se dělo vlastně ve Vás, tak…“ 

„Tak vlastně všechno, co jsem Vám popsala, tak to všechno s tím souviselo.  A asi pro mě bylo i rozumný, 

ţe jak jsem se bála mluvit na veřejnosti, jako i doma, tak samozřejmě ty vztahy taky pak vypadaly, ţe 

kamarádky o mě měly strach, s tím ţe prostě uţ mi nerozuměly, ale přitom pořád za mnou stály, stejně jako 

rodina, taky nechápali, co se se mnou děje vztah okolí, působení na okolí… a já jsem právě jim 

navrhovala, jestli bych nemohla jet tady do té nemocnice…“vlastní návrh dobrovolné nástupu do 

hospitalizace 

„To Vám navrhoval kdo?“ 

„Já, jsem mluvila právě s rodičema, jestli by tady to nebylo řešení. Rodiče teda ze začátku byli proti tomu, 

protoţe potřebovali pomoct ve firmě. No, ale já jsem, v podstatě, druhej den vstala a zjistila jsem, ţe uţ 

nemůţu vyčerpání. Ţe to prostě nejde, nemůţu chodit, do práce, nemůţu chodit nikam, a opravdu, ţe 

jediný řešení je přijet sem.hospitalizace jako jediné východisko 

„A jak dlouho jste byla v takovémhle stavu, že jste nevěděla, co se děje, nebo…“ 

„No tak měsíc, dva trvání akutní fáze nemoci.“ 

„Takže to tak někdy v srpnu začalo, nebo…?“ 

„No, v červnu to začalo.“ 

„Mhm. Pak jste pracovala ještě nějakou dobu s tím…“ 

„Ano. No a, pak jsem prostě uţ nemohla a rozhodla jsem se jet sem, s tím ţe jsem nikomu uţ nedala vědět, 

ţe jsem na tom byla tak, ţe… o vážnosti svého stavu nedala nikomu (blízkým) vědět prostě jsem neměla 

ráda svůj ţivot, ani jsem neměla ráda sebe, nespokojenost se sebou a svým životem takţe jsem přijela 

sem a doufala jsem, ţe mi tady prostě pomůţou psychiatři důvěra a doufání v pomoc psychiatrů.“ 

„A ty hlasy přicházely jako odkud, nebo…“ 

„No ty hlasy byly v podstatě všude tam, kde jsem byla já… To bylo… já jsem dostala… ještě vlastně abych 

to dala na pravou míru, tak jsem dostala takovou ošklivou smsku, takovou výhruţnou, takţe od tý doby 

jsem ţila i ve strachu, jo, takţe jeden z vnímaných podnětů-anonymní výhružná sms… no, nikomu bych 

to nepřála… (pousmání)“ 

„Od koho jste dostala výhružnou smsku?“ 

„No ta smska samozřejmě byla anonym.“ 

„Aha.“ 

„No, a moţná, asi se někdo splet, já nevím, ale…“ 

„Co v ní stálo, jestli se můžu zeptat?“ 

„Co v ní bylo? Hhh, to byla dost nepříjemná smska, ale bylo to „štěstí ti odbouráme a čerta z tebe 

dostaneme“ byla to skutečná sms? nebo paranoidní halucinace?… To si dovedete představit asi, kterej 

psychopat to moh napsat. Takovejhle přející člověk, to bych nikomu nepřála…“ 

„A máte podezření, že to byl někdo z přátel, nebo…“ 

„No, teď uţ spíš z nepřátel (smích)…“ 

„No, já vím, ale jako jestli to byl někdo ze známých…“ 

„No, podezření nějaký mám, ale… myslím si, ţe ten člověk mi nestojí ani za pohled, ani za pozdrav 

nesnášenlivost, zklamání.“ 

„Hmm.“ 
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„No, pak jsem dostala ještě jednu takovou smsku, a to bylo, tak nějak, to jsem chodila mezi lidi s jedním 

kamarádem, scházeli jsme se, no, a od něj sem dostala taky jednu pěkně hnusnou smsku, on se pak divil, ţe 

ho nikdy nezdravím…další vnímaný podnět – hnusná sms od kamaráda, přestala ho zdravit, bavit se s 

ním ţe to bylo jako jedno s druhým…“ 

„To bylo na začátku někdy?“ 

„No to bylo právě v tom průběhu, no…“ 

„Jako až potom, co už jste nepracovala, jo?“ 

„No, kdyţ jsem pracovala, tak jsem to dostala v průběhu. Takţe na to období asi nebudu moc ráda 

vzpomínat stíţnost… i kdyţ mi kartářka říkala, ţe tenhle rok by měl být pro mě šťastnej…(úsměv)“ 

„Vy jste byla u kartářky?“ paradoxní předpověď kartářky o dobrém roce 

„No… a je konec roku… a kde jsem. (úsměv). Ne, to já uţ jsem se nějak smířila, ţe jsem tady a já jsem se 

rozhodla, ţe to budu prostě brát pozitivně rozhodnutí brát léčbu-hospitalizaci pozitivně, klad, vklad, 

přineslo mi to hodně dobrejch věcí… ţe všechno zlý je k něčemu dobrý. Tak si z toho beru jenom to 

pozitivní. rozhodnutí brát si z hospitalizace jen pozitiva  

„Hm.“ 

„Haach. Nechrlím toho na Vás moc?  

 

14. Před tím, než se toto stalo, bylo něco jinak? (22:01) 

„No v podstatě všechno bylo úplně fajn, vlastně pohodový, s rodičema jsem vycházela, s kamarádkami, 

kamarádama… a pak najednou se stalo, takovejhle přelom. Prostě, něco takovýho, jako nečekanýho, no. 

Předtím jsem neměla problém v ničem a najednou prostě se mi nic nedařilo… to patří k tý nemoci, ţe 

člověk se ani o sebe nepostará. No a nebejt prostě rodiny, blízkých a kamarádek, tak uţ tady asi ani nejsem, 

no.“ srovnávání, vyostření problémů 

„To Vám našeptávaly něco ty hlasy, abyste udělala, nebo…“ 

„Ano, já jsem vlastně napsala i dopis na rozloučenou „plánování“ sebevraždy, s tím , ţe ten dopis jsem 

nechala ve svým pokoji a druhej den jsem právě odjela sem. Takţe rodina se po mně pak sháněla, jenomţe 

já jsem měla vybitej telefon, no, jsem hlava…(omluvný úsměv).  A kdyţ jsem přijela sem, tak za mnou 

přijela policie s tím, ţe mě rodiče pohřešujou strach rodičů.“ 

„A vy jste napsala dopis na rozloučenou s tím, že se zabijete, nebo odejdete…“ 

„Něco v tom smyslu, ţe prostě…, ţe je miluju a ţe prostě odcházím pryč a…“ 

„A to jste měla tenkrát v úmyslu, co udělat?“ 

„No, chtěla jsem se zabít, mě prostě ty hlasy tak utrápily k smrti, ţe jsem neměla ani jeden důvod, proč 

ţít.“ utrápenost, neviděla důvod proč žít 

„A chtěla jste to udělat jak?“ 

„Mmm, chtěla jsem to udělat tak, chladnokrevně, noţem…“ 

„Fakt?“ 

„Hmm… jo.“ 

„A co Vás vlastně od toho potom odvedlo, nebo…“ 

„No asi zafungoval selský rozum…(úsměv). Kdyţ jsem se druhej den vyspala, tak prostě jsem se rozhodla, 

ţe ten ţivot si zachráním tím, ţe přijedu sem. Nevím, měla jsem tu vidinu, ţe sem musím jet.“ vidina 

nutnosti hospitalizace jako záchrany života 

„Mhm. Takže jste přišla tady na příjem někde a…“ 

„Ano, ano, přijela jsem sem na příjem, kde mě zapsali a pak mě hned odvezli na (…)entní péči, na dvojku.“ 

„Jakou péči, urgentní jste říkala?“ 

„Akutní, akutní.“akutní péče po přijetí do hospitalizace 

„Hm.“ 

15. Jak to chápete, co se vlastně stalo? 

„No…chápu to jako důleţitej přelom v mém ţivotě vnímání nemoci jako důležitého přelomu v životě. 

Ţe moţná… ţe teďka ţiju i jako přítomností, minulost uţ neřeším, je to za mnou, i ty lidi s kterýma jsem se 
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v minulosti bavila, zjistila jsem, ţe se tvářili jenom jako kamarádi, tak  jsem je taky zavrhla omezení 

přátel-„zavržení“ některých, a vím prostě na koho se mám soustředit, na jaký lidi, kterým můţu 

důvěřovat a který si jenom hráli na kamarády, ţe se vyhýbám falešným lidem. Mám jasnou vidinu, kdo za 

mnou stál. To znáte určitě, v nouzi poznáš přítele, takţe jsem se o tom přesvědčila, kdo si jenom hrál na 

kamaráda a kdo ne.“ přesvědčení o nalezení pravých přátel 

„A proč se to stalo, nebo…“ 

„Podle mě spouštěčem byl u mě ten stres, to jsem se dozvěděla i od pana doktora.“ stres jako spouštěč – 

informace či potvrzení od doktora 

„Hm.“ 

„Ţe já se nesmím prostě stresovat.“ 

„No a stres byl z čeho?“ 

„Z tý práce, to jsem Vám říkala uţ. V Práci…“původ stresu vidí v práci 

„A ono se dělo něco zvláštního v té práci, nebo?“ 

„No já jsem právě v tý práci taky slyšela, ty hlasy. Největší můj problém byl ty hlasy, neustále, jsem pořád 

slyšela ty hlasy, šumění, hučení, pořád, i ve spánku… to bylo neskutečný.“ v práci slyšela hlasy taky 

„A to začalo kdy?“ 

„V létě.“ 

„Jako v té práci to začalo?“ 

„Ano, i v práci, všude, kdekoli jsem byla.“ 

„Pamatujete si, kdy to poprvé, tak nějak jako se objevilo?“ 

„V červnu.“ 

„Ne, ale poprvé, jako ten zážitek poprvé, nebo…?“ 

„Jaký to pro mě bylo?“ 

„No…“ 

„Bylo to pro mě strašný, já jsem nedokázala rozeznat, jestli hlasy jsou v mý hlavě, nebo jestli jsou 

skutečný.“děsivost, zmatek, neschopnost rozeznat zdroj, skutečnost/neskutečnost hlasů 

„Mhm.“ 

„Já jsem tomu nerozuměla.“ 

„A co teda bylo úplně poprvé, pamatujete si to, ten první moment, kdy jste to začala slyšet?“ 

„První moment, kdy jsem to začala slyšet, tak byl takový, ţe jsem se strašně lekla, co se to děje. Hrozně 

jsem se lekla. Bylo to pro mě něco novýho, neznámýho.“ první zážitek s hlasy - velký úlek, co se děje, 

novost, neznámost 

„A co jste slyšela poprvé?“ 

„Hmm… oblíkej se takhle, chovej se takhle, nechovej se takhle, jako kdyby vám někdo chtěl lajnovat 

ţivot.“ co hlasy říkaly, obsah prvně slyšených hlasů 

„Mhm, mhm, a Vy jste si to nedokázala zařadit, nevěděla jste, jestli jsou to myšlenky, jo, nebo jsou to 

spíš…“ 

„Ano. Nerozuměla jsem tomu, no, jestli je to doopravdy, nebo jestli je to v mý hlavě, kde se to vzalo. 

Vnímala jsem to jako nějakej stolking prostě prožitek „stolkingu“. 

„Nějaký, co?“ 

„Stolking, stolking.“ 

„To je co?“ 

„Pronásledování, a…“ 

„Jo, jo.“ 

„…a k tomu patří i šmírování. A někdo… docela jsem, měla jsem i takovej pocit, ţe mě pořád někdo jako 

stolkinguje, ţe mě šmíruje ve všem, co dělám, ţe mi říká, ty hlasy mi říkaly, co dělám všechno špatně a 

přitom jsem nedělala všechno špatně, ale třeba i lidi okolo mě. Takţe ty hlasy na mě sváděly, ţe v něčem 

dělám chyby a vůbec jsem ty chyby nedělala svádění a pocit nespravedlivého obviňování hlasy. Takţe to 

mě dostávalo prostě dolů na dno pocit, že je na dně.“ 



 

8 

 

„Hm, hm… A ono k Vám mluvily jako v jaké osobě, nebo…“ 

„No, jako normálně, ve druhý osobě…jako ty, nedělej tohle, dělej tohle… tady v tom furt děláš chyby, 

neumíš nakrájet rajče a podobně… to uţ je takováhle blbost, jo, ale… hhh, já nevím, neumíš nakrájet tady 

tu zeleninu, jíţ tady to, nejez to, proč jíš, já nevím, buřty, jo imperativní mluva hlasů – forma a obsah… 

Prostě ve všem mě tak šmírovaly, ţe to prostě bylo strašný strašný prožitek. Ţe jsem měla pocit, ţe ani 

nedejchám, ţe nemám ruce a ţe se dusím.“ pocit dušení se, nedýchání + že nemá ruce 

„Mhm, mhm. A že by to mohly být třeba myšlenky, které z Vás nějak, trošku…“ 

„Ano, no já jsem to nedokázala…, jestli to jsou moje myšlenky, nebo jestli to je někdo ţivej, nebo jestli 

prostě to slyším v hlavě, nebo ozvěna nedokázala rozeznat zdroj hlasů… no bylo to strašný. Kdyţ vám 

pořád ty…jo, ještě k tomu patřili nadávky, jo…no nikomu bych to nepřála.“ 

 

16. Změnila jste se nějak od té doby? 

„Změnila jsem se hodně, uţ nejsem tak důvěřivá a k těm lidem, o kterých jsem se dozvěděla, ţe nejsou mí 

kamarádi, uţ nikdy nebudu upřímná nedůvěřivost a uzavření se (neupřímnost) k určitým lidem, to byla 

největší chyby, co jsem udělala…ţe jsem byla upřímná. Budu si dávat teď velkej pozor, koho si pustím 

k tělu opatrnost? dávat si pozor, koho si pustit k tělu, a váţím si jen těch kamarádu, kteří se mnou 

zůstali i v těch špatných časech. vážení si (prověřených) kamarádu, kteří zůstali 

 

17. A jak to, co se stalo, působilo na druhé, na okolí? 

Prosím, ještě jednou? 

„Jak to, co se stalo, působilo na druhé, na okolí?“ 

„No nikdo mi nerozuměl. Mmm, naši mi chtěli pomoct, ale nevěděli jak, takţe tatínek, kdyţ postupem 

času, se na mě díval, tak, sám od sebe zjistil, ţe je to nějaká porucha, ţe bych se měla jít léčit postupné 

zjišťování poruchy tatínkem. No, tak se mnou trávil i ty večery, ţe jsme si pomalu začali povídat, ţe jsem 

se mu pomalu otevřela Postupné otevírání se, svěřování otci, zkoušeli jsme trénovat i mozek, paměť, 

něco jsme zkoušeli, takţe tatínek mi hodně pomoh pomoc tatínka… a, nevím, co bych k tomu ještě řekla, 

no… ty kamarádky říkaly taky, ţe se mnou něco je, ţe skoro nemůţu mluvit, ţe se bojím mluvit na 

veřejnosti, proč nemluvím obavy kamarádek – proč nemluví. A já jsem jim pořád říkala, ţe slyším hlasy, 

ţe nevím, co s tím mám dělat, tak byly z toho váţně nešťastný svěření se kamarádkám - nešťastnost … a 

aţ potom zjistily, ţe jsem tady, ţe jsem šla sem, tak mi fandily. Za coţ jsem jim moc vděčná, ţe mě prostě 

nezavrhli. vděčnost kamarádkám, že ji nezavrhly“ 

„Mhm, že jsou nějací, kteří drží při nás… (úsměv).“ 

„Ţe mají srdce hlavně.“ (32:01) 

 

18. A kdybyste mohla, udělala byste něco jinak? Než se to stalo třeba… 

„Myslíte v průběhu tý nemoci, nebo teď?“ 

„No možná spíš ještě před tím.“ 

„Jestli bych něco změnila? 

„Mhm.“ 

„No to, jak jsem říkala, uţ bych nikdy nebyla otevřená k lidem, který si to nezaslouţej, rozhodně nebýt 

otevřená lidem, kteří si to nezaslouží… a měla by sem bejt, neměla by sem bejt tak důvěřivá, hodná, 

vstřícná, jak jsem byla (úsměv). Na to si budu sakra dávat pozor a moţná se ve mně probudila i nedůvěra, 

opatrnost vůči některým lidem. probuzení nedůvěry, opatrnosti vůči některým lidem Takţe to potrvá. 

Teď vím, ţe si musím ty lidi otipovat daleko do hloubky, neţ jim začnu věřit. Nepustím prostě nikoho tak 

k tělu, jako jsem pouštěla, no.“ hlubší otipování lidí než jim začne věřit 

„Hm.“ 

19. A proč se to všechno stalo? Víte to nějak, nebo…“ 

„No já jsem měla pocit, jakoţe se mi někdo chce pomstít pocit cizí pomsty. Protoţe to vypadalo fakt jak, 

připravená pomsta, jo. To prostě bylo váţně neskutečný. To prostě z toho vyvozuju to, ţe si mi někdo chtěl 
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tak hrozně pomstít, jo…nevím, někdo na mě měl asi pivku, tak to pro mě celý připravil připravená 

pomsta, narafičená . Já jsem měla i pocit toho, ţe do tý prodejný posílá někdo schválně lidi, aby mě tak 

zatěţovali a já jsem vůbec si ani neodpočinula, já jsem neznala, co to je obědvat, snídat, večeřet…“ 

„Tam jako chodili nějací lidé, kteří Vás nějak otravovali, nebo…?“ 

„Přišlo mi, jako ţe se někdo s někým domluvil, ţe mi tam bude posílat lidi, abych byla vyčerpaná prostě, 

jo…a k tomu patřilo ta nespavost, no. V podstatě jsem si z toho vyvodila, ţe to byla nějaká pomsta.“ 

„Hm. A měl by se Vám kdo pomstit?“ 

„No, vzhledem k tomu, ţe jsem byla oblíbená, tak se docela divím…, ale je to moţný… jako zase všechno 

je moţný, ţe jo.“ 

„A co jste studovala, nebo, co jste dělala před tím, než jste pracovala v tom obchodě?“ 

„No, před tím jsem vystudovala gympl a měla jsem moţnost buď jít na vysokou školu a nebo cestovat a já 

jsem si vybrala cestování.“ 

„Hm.“ 

„S tím, ţe jsem si vyzkoušela jaký to je na tři měsíce cestovat v zahraničí. A…“ 

„Kde jste byla?“ 

„V… byla jsem v jiţní Anglii, byla jsem z toho váţně nadšená, bylo to pro mě nová zkušenost, která mě 

zase obohatila a hrozně ráda na to vzpomínám, no. Kdybych mohla, tak… asi bych se nevrátila na to stejný 

místo, ale někam jinam, bych to podstoupila, protoţe mi to hrozně pomohlo.“ 

„A co jste dělala?“ 

„Housekeeping.“ 

„Housekeeping, takže ne s dětmi, ale jenom udržování jako domu, jo?“ 

„Přesně tak. Uklízení hotelů a restaurací, ţehlení a všechno, co k tomu patří.“ 

„Mhm. A tam jste byla jenom tři měsíce a pak jste se vrátila…“ 

„Pak jsem se vrátila, vrátila jsem se zase do te stejné práce, zase jsem prodávala elektroniku, ale já jsem se 

vrátila tak, ţe jsem byla hodně sebevědomá, ţe mi to strašně pomohlo ten pobyt. A určitě bych to 

doporučila kaţdýmu, kdo váhá s tím, jestli půjde studovat vysokou školu, tak mezitím, neţ začne semestr, 

tak určitě, aby se tam jel podívat taky, aby si to vyzkoušel, práci v zahraničí, protoţe to je k nezaplacení. 

Člověk přijede obohacenej novýma zkušenostma a i ta anglická nátura je taky jiná, ţe jsou hodně 

ohleduplný, a tak rezervovaný, ale strašně slušní lidi, vstřícní, usměvaví.“ 

„Takže tam jste vlastně nejela hned po gymplu, vy jste prvně pracovala?“ 

„No já jsem pracovala, mě doporučila agentura, já jsem si hledala práci přes agenturu, s tím, ţe jsem 

nějakej měsíc čekala, neţ se mi ozvou a ozvali se mi, ţe mi našli práci právě tady v tom hotelu, tak jsem, 

tak jsem neváhala a přijmula jsem ji. Hrozně mě na tom bavilo, ţe neţ jsem tam dojela, tak jsem strávila 

celej den cestováním, ţe jsem jela ve vlaku, letadlem, autobusem, to bylo hrozně fajn.“ záliba v cestování 

(užívání si samotného procesu dopravování se)  

„Jo, to Vás bavilo, jo takové dlouhé cestování?“ 

„No, to mě bavilo.“ 

„Ale letěla jste.“ 

„No letěla jsem do Lutonu, jela jsem asi tři hodiny vlakem, pak asi dvě hodinky autobusem a pak jsem 

měla přijet na to domluvený místo, kde měl čekat taxík, který mě doveze do toho hotelu… No, jenomţe já 

jsem tam přijela v neděli, takţe si dovedete představit, jak je prázdný parkoviště, nikde ţádný taxík 

(smích), ale měla jsem štěstí, ţe prostě tam přijel voják a já jsem se s ním prostě domluvila, jestli by mi 

nemoh pomoct někam do nejbliţšího města. Tak mě vodvez do nejbliţšího města, kde jsem se v restauraci, 

zeptala, kde je ten hotel (smích/velký úsměv) a pak v tý restauraci mi zavolali taxíka a taxík mě dovez aţ 

do toho hotelu (smích).“ 

(Taky smích/ pousmání) „Toho vojáka jste jen tak potkala, nebo…“ 

„No, to byla náhoda, ţe tam přijel.“ 

„Hm. Takže spousta dobrodružství tam bylo.“ 

„No, úţasný dobrodruţství, kaţdýmu to doporučuju.“ 
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„A spala jste tam kde?“ 

„A spala jsem tam v G., kde byli vlastně všechny národnosti, tam byli Bulhaři, Vietnamka i Japonec, takţe 

člověk se seznámil i s jinýma národnostma. Pak to vidíte i jako jinak v těch vztazích, ţe přece jenom, 

člověk je zvyklej tady v České republice na dvě etnika, na nás a na Romy, a tam to bylo prostě rozmanitý a 

mě strašně bavilo vnímat, jak se ty lidi chovaj. Jakou mají náturu a bavili jsme se i o tom, jaký mají zvyky, 

mě to strašně bavilo.“ 

„Takže to byl tří měsíční exkurz a pak jste zase pracovala, tam kde jste pracovala…“ 

„No, pak jsem se zase vrátila do stejné práce, no.“ 

„Jo a v tom roce se to pak už stalo, nebo to je víc let“ 

„Ne, ne, to jsou čtyři roky.“ 

„Kolik Vám je, jestli se můžu zeptat?“ 

„No, představte si, ţe uţ je to čtyři roky, ţe jsem tam byla v září a strávila jsem tam krásný 3 měsíce s tím, 

ţe jsem se vrátila na konci listopadu. A teď to mám taky (smích), akorát, ţe jsem tady, a na konci listopadu 

mě budou pouštět. srovnání, zaujetí časovou shodou (měsíců) pobytu v Anglii a v Bohnicích (smích) 

Takţe zase takový… ne, ne, je fakt, ţe se to nedá srovnávat, protoţe tam jsme váţně museli pracovat do 

roztrhání těla… ze začátku, neţ jsme si osvojili tu práci, to všechno, co k tomu patří, tak… vezměte si 

třeba, ţe v půl osmý uţ musíte luxovat restauraci, pak máte vod desíti uklidit dejme tomu dvacet pokojů a 

pak jdete na oběd, po obědě jdete ţehlit, jo, prostě pořád…“ 

„Hm, to byl celý den.“ 

„Makali jsme do roztrhání těla, no superlativ, přehánění?.“ 

„A měli jste tam nějakou dovolenou, jako že by…“ 

„No, měli jsme v týdnu jeden den volno, jinak jsme pracovali šest dní v týdnu…“ 

„Hm. No takže vy jste teďka čtyři roky pracovala ještě? 

„Ano.“ 

„Ale až teďka se to stalo. A kolik Vám je, jestli se můžu zeptat?“ 

„Dvacet osm.“ 

„Dvacet osm už? Hm…“ 

„Já vím, já tak nevypadám…(úsměv)“ 

„Vypadáte mladší, no.(smích)“ 

„…já jsem na to zvyklá.“ 

„Počkat ale maturitu…to muselo být ještě déle, ne?“ 

„Ne, já jsem, já jsem to řekla tak jako výhledově, jo, ono vlastně, kdybych chtěla teď, tak vlastně taky 

můţu studovat, ţe jo, ono to nezáleţí na těch letech, jako kdy. Ale já jsem i před tím, i před tím jsme 

s rodinou hodně cestovali, ale já jsem vypíchla důleţitý body pro mě, který byly. Jo, já jsem to asi blbě 

spojila, ţe jsem řekla hned po škole, to se omlouvám, to nebylo hned po škole.“ 

„Jo, jo. Takže v téhle společnosti jste dělala dlouho už jako, pořád stejně, jako na stejném místě, s tou 

elektronikou.“ 

„Ano, přesně tak. 

„Takže vy jste šla hned do práce, s tím že půjdete jednou studovat.“ 

„No, no, no, přesně tak, já jsem to měla takhle obráceně.“ (smích) 

„Jo, proto jsem pochopila, že chcete cestovat, tím pádem jste nešla na výšku, jo takže…“ 

„Jasně no, já jsem to asi blbě řekla, to je moţný. No ne, člověk se můţe vzdělávat vlastně celej ţivot, 

sebevzdělávat v čemkoli, protoţe přece jenom, nic není nikdy ztracenýho a ono stačí kdyţ si přečtete pár 

kníţek, ţe jo, nebo já nevím, koupíte si časopis Lidé a země, National geografic, pořád se můţete celej 

ţivot vzdělávat, není to nijak zakázaný, a je hrozně fajn, ţe tu vejšku můţete studovat klidně i ve třiceti, to 

je úplně jedno.“ 

„Hm, co byste studovala, kdybyste chtěla jít studovat?“ 

„No, já jsem uvaţovala, ţe bych chtěla jít studovat psychologii (úsměv).“ 

„Jo?“(taky úsměv) 
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„No. To mě vţdycky bavilo, o to jsem se vţdycky zajímala. No, ještě teda před tím jsem přemýšlela, ţe 

bych studovala jazyky, ale to si myslím ţe, jsem měla studovat uţ dřív, jo, ţe přece jenom ta psychologie 

se dá studovat klidně i ve třiceti, ale ty jazyky, to je potřeba uţ od mala pilovat.  

„A po gymplu jste nezkoušela ani žádnou výšku, nebo něco?“ 

„Nezkoušela, ne, ne, ne.“ 

„Neměla jste nějaký směr, kde byste chtěla jít?“ 

„Ne, vţdycky jenom tu psychologii jsem měla tak nějak vytyčenou, ţe bych se chtěla tím směrem tak nějak 

vydat, no. Ale pak vlastně, jak jsem si zvykla na tu práci, tak úplně jsem tu vejšku vypustila.“ 

„Hm. A tam jste byla spokojená v té práci, nebo…“ 

„Hm. Naprosto, nic mi nechybělo.“ naprostá spokojenost v práci 

 

20. „Co si myslíte, že by Vám nejvíce pomohlo?“ 

„Myslíte v tom léčení, co by mi pomohlo?“ 

„Mhm.“ 

„No, já myslím, ţe mi pomůţe, kdyţ budu docházet k ambulantnímu psychiatrovi určitě, a taky mi pomáhá 

hodně, ta denní skupina, kam chodím do denního stacionáře.“ 

„Chodíte do denního stacionáře, tady někde na středisku?“ 

„No, tady. Tady je to v tom centru krizový intervence, v tý budově tam to je, my se scházíme od úterý do 

čtvrtka a probíráme i aktuální témata, který nás zajímají, nebo s kterýme máme problém. A scházíme se 

s velmi vstřícnýma terapeutkami, který se nám snaţej porozumět a musím říct, ţe mi to i pomáhá. Jako 

psychicky mi pomáhá.“ 

„Hm.“ 

 

21. Jak vnímáte léky? 

„Léky vnímám tak, ţe poslední dobou mívám velkou chuť k jídlu vnímání léků jako spouštěčů chuti k 

jídlu. A ujíţdím na čokoládě. A jinak kdyţ si beru večerní léky, tak uţ pravidelně chodím spát v devět 

hodin a budím se tak v sedm, takţe potřebuju tak, minimálně deset hodin spánku.“a větší potřeby spánku 

„Mhm. A co berete, jestli se můžu zeptat?“ 

„Beru Quetiapin a pak beru antipsychotika a to přesně nevím ten název, vím, ţe prostě ty antipsychotika mi 

vyrovnávat tu náladu. A ten Quetiapin mi pomáhá být takhle energická a prostě, jak bych to řekla, ţe je to 

proti tomu, abych byla letargická, takhle je to myšlený, jakoţe nejsem tak spavá a unavená.“ 

„A vy jste měla vlastně spíš i deprese, ne? Že jste se dostávala z toho.“ 

„ Ano, hm. Já jsem depresivní typ. To patří k té mojí diagnóze.“ (46:50) 

„A antidepresiva nemáte?“ 

„Ano, antidepresiva.“ 

„Taky máte. A mívala jste už dříve sklony k depresím?“ 

„No…, občas jsem mívala, ale tak tolik jsem jim nepodlehla, protoţe jsem měla kolem sebe spoustu přátel, 

takţe jsem to ani nemusela řešit. No ale jinak ne. Vím, ţe jeden čas jo, ţe mě to trápilo, ale nebylo to tak 

vyhrocený jako teď.“ 

„Takže ve spojení s minulostí nevidíte nějakou souvislost, proč by se to mohla stát, nebo…“ 

„Ne, to ne, to nevidím, ne. To přišlo prostě tak náhle a…ne, nevidím, fakt ţádnou spojitost.“ náhlost 

příchodu nemoci, nevidí souvislost, proč se to mohlo stát 

 

22. A psychoterapii? Jak vnímáte psychoterapii? 

„Hm, no, je hrozně fajn, ţe tady máme několikrát týdně tu psychoterapeutickou skupinu s paní magistrou a 

já jsem vděčná i za tu arteterapii, malování s hudbou, to mi taky hodně pomáhá a hrozně supr jsou ty 

centrální terapie. Takţe tady opravdu se člověk nenudí a sám sebe můţe vzdělávat. Je tady v podstatě dost 

plusů, no, ty mínusy, mínusy jsou tady zanedbatelný.“psychoterapii a jiné terapie vnímá velmi kladně, 

mínusy pobytu jsou dle ní zanedbatelné 
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„Hm, a tu skupinu míváte, říkáte několikrát týdně, to je kolikrát? Ta skupina s tou paní magistrou.“ 

„To je tak jednou, dvakrát týdně.“ 

 

23. Jak to vidíte teď do budoucna? 

„Myslíte to léčení, nebo vůbec celkově? 

„No vůbec celkově, když se teď vrátíte domů, nebo víte, do kdy máte tady plánované tady zůstat, plánovaný 

odchod domů…“ 

„No mám tady být do konce listopadu a  jsem domluvená s paní doktorkou na tom, ţe si najdu 

ambulantního psychiatra, ţe urovnáme medikaci a potom, musím docházet do Fokusu vize pokračování 

léčby ambulantně a nutnost docházet do Fokusu, o tom jste určitě slyšela o Fokusu, kde nám nabízejí 

pohybové aktivity, muzikoterapii, taneční terapii a v podstatě to sezení míváme tady, jako tu komunitu, 

takţe tam musím docházet, a… pak samozřejmě se zase vrátím do ty svý práce, no. Právě jsem na to 

zvědavá, jak to budu zase (pousmání), jak to budu zase zvládat, kdyţ se do toho vrátím zpátky.“ návrat do 

práce vnímá jako samozřejmý, je však zvědavá, jak to bude zvládat 

„Mhm.“ 

„Hlavně se nesmím teda stresovat, no.“jako nejdůleţitější vidí – nesmí se stresovat (stresem však pro ni 

přece byly hlasy! 

„Úplně zpátky do práce, kde jste byla?“ 

„Mhm, půjdu, no.“ 

„A máte to nějak i jako zaručené, že tam to místo budete mít?“ 

„Mám, mám. „Uţ jsem domluvená se zaměstnavatelem.“ 

„To je dobrý. Máte nějakou neschopenku, že jste tady?“ 

„Mám, mám neschopenku, mám.“ 

 

„A jak fungovala rodina, měl to třeba někdo u Vás v rodině už někdy, nebo?“ 

„Ne, právě, ţe ne, nikdo z nás to před tím ještě nezaţil, ale tatínek mě prostě zná, ţe, uţ od mala, já jsem 

tíhla k tatínkovi a segra k mamince. Takţe mu bylo divný, jak vypadám, jo, jak se chovám, já se bojím 

s někým komunikovat, jak si pořád připadám, ţe mě někdo sleduje, tak on tohle ví a on mě prostě zná. Tak 

on řek, ţe prostě, ţe má u mě pocit, z toho chování, ţe trpím nějakou poruchou, psychickou poruchou. A já 

jsem se tak nad tím zamyslela a říkala jsem si, jasně, prostě dyť, kaţdej prostě z nás, je prostě zvyklej vstát, 

vyčistit si zuby, okoupat se postarat se o sebe a mě sebemenší tamta činnost dělala problém, jo, jsem si 

říkala, se mnou prostě není něco v pořádku. Takţe tím pádem, jak mi to tatínek řek, tak jsem nad sebou 

začala přemejšlet a v podstatě po nějaký ty době jsem se rozhodla, ţe asi by bylo nejlepší se jít léčit. A 

první, co mě napadlo, byly právě Bohnice. A potom, co se to rodiče dozvěděli, tak jsem si říkala, jak se asi 

k tomu postavěj a byli hrozně fajn, bezvadní, ţe mě podporovali, snaţili se prostě ke mně bejt hrozně milí, 

jo, moc mi pomohli, i ty blízký, kamarádky, ze začátku jsme si volali skoro pořád, kaţdej den.  podpora od 

okolí No a já to teda, já na sobě cítím, ţe se cítím i líp, ale je hrozně fajn, ţe to okolí mě takhle 

podporovali… oni to mohli pozorovat na mně, jak jsem se měnila, jo, jak jsem se postupně z toho léčila, já 

to osobně sama pozoruju, jakoţe se cítím líp, ale oni mají tu moţnost mě hodnotit, jak jsem se chovala před 

tím a teď. A musím říct, ţe říkají, ţe to viděj kladně, tak jsem taky ráda, ţe to je na dobrý cestě.“ 

„Takže vztahy dobré?“ 

„Hm, ty jsou naprosto výborný, bez problému.“ vztahy v rodině vnímá jako naprosto bezproblémové, 

výborné 

„A tady je i ta možnost se poradit, jako jestli tady bývají skupiny pro rodiče, nebo něco takového?“ 

„Ano, tý rodinné terapie nám nabízeli i v tý organizaci Fokus, takţe to je určitě moţnost tam přijít i 

s rodinou, ale to jsem, abych řekla pravdu, ještě nezvaţovala, nebo ještě jsme o tom s rodinou nemluvili. 

Ale ta nabídka tady samozřejmě je a stále platí.“ 

„A tak vůbec rodinu vnímáte dobře? Jako od dětství, nebyly tam spory…“ 
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„Ne, já jsem svoje rodiče vţdycky milovala a nebyl tam ani ţádný problém. Jak říkám, tíhla jsem teda víc 

k tatínkovi, segra teda k mamče, a tím, ţe se nám narodil bráška, tak se změnilo to, ţe, si pamatuju, ţe kdyţ 

se narodil, tak jsem mamče pomáhala, asi pět let jsem se o něj starala, to mi taky pomohlo obohatit se 

novejma zkušenostma a tu rodinu to taky tak nějak drţelo pohromadě, bráška.“ 

„Jaký je rozdíl mezi váma a bráškou?“ 

„Věkovej rozdíl? 

„No.“ 

„No, počkat, to je nějakejch…mm, dvacet let…“ 

„Fakt? A to mají pořád ti stejní rodiče… to muselo být mamce dost let.“ 

„No, devatenáct, dvacet let to je… mamče bylo čtyřicet.“ 

„A vy jste nejstarší…“ 

„Jo, já jsem nejstarší.“ nejstarší ze tři sourozenců – bráška o 19-20 let mladší 

„Ještě jednu takovou citlivou otázku bych měla, jako fakt si řekněte, kdyby bylo něco, na co nechcete 

odpovídat, ať se necítíte někde, do něčeho nucena…“ 

„Mhm, ne…“ 

„…ale, jakou máte zkušenost s partnerskými vztahy, nebo…?“ 

„No tak, můţu říct, ţe ráda vzpomínám ne svůj nejdelší vztah, to bylo skoro dva roky, to bylo hrozně fajn, 

jsme si rozuměli, a teď jsme vlastně kamarádi. No, vlastně, ten kluk za mnou tady byl, byl i v léčebně mě 

podpořit, povídali jsme si tady dvě hodiny, a měl by přijet za mnou zase v neděli, takţe spolu 

komunikujeme. A jinak já jsem měla krátkodobý vztahy, tady ten vztah byl asi nejdelší a hodně pro mě 

znamenal.“ 

„Hm, a to skončilo kdy? 

„To bylo vlastně od roku 2010 do roku 2012.“ 

„Takže vlastně tak nějak před rokem jste to ukončili.“ 

„Před rokem no, to tak nějak skončilo.“ 

„A kvůli čeho?Když to bylo pěkné a jste kamarádi, tak…“ 

„Kvůli čeho? No tak já vlastně ani nevím, tak ta láska nějak vyšuměla a stali se z nás přátelé.“ 

„Jo, jo, hm. Já se na to ptám proto, protože nad tím tak různě uvažuju, z čeho všeho to může být, s čím to 

souviset, a zatím jsem našla, že tam ty vztahy můžou hrát roli, tak se právě ptám, nebo jestli třeba nebyl 

nějaký rozchod nebo něco.“ 

„No to jo, takhle ale to bylo takový zanedbatelný, to bylo právě s tím kamarádem, jak jsme se scházeli a 

chodili jsme spolu na kafé, no a on právě mi pak napsal ty smsky, takový vošklivý, tak to asi mohlo hrát 

v tom nějakou roli, ale…“ 

„Hm, to bylo před tím vlastně, že jste měla někoho dalšího,…“ 

„No, no, no, v tom červnu, no.“ 

„A to byl nějaký krátkodobý vztah…“ 

„No, no, no, to spíš byl takovej kamarádskej vztah. Ale ty smsky no, to akorát tomu přidaly…“ 

„A co to byly za smsky?“ 

„No, takový jako, já nevím, takový trapný. (pousmání) To neřešte.“ 

„Jo, dobře. Tak jo, tak já moc děkuju.“ 

„Nemáte zač, já jsem ráda, jestli Vám to pomůţe hlavně, k tý práci a drţím palce, ať to obhájíte, v pohodě, 

ať Vám všechno dobře vyjde a hodně štěstí při studiu.“ 

„Děkuji.“ 
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3.1.2 Rozbor rozhovoru (Nela) – seskupování do kategorií 

A. Prožitek pobytu v PN 

1) průběh dne 

řád léčebny 

povinnosti a možnosti 

co se musí -musíme kaţdý den chodit do koupelny, vyčistit si zuby, ranní hygiena, všechny ty aktivity 

musíme kaţdý den dodrţovat. Pokud je to v našem čase, kdy máme aktivity, od té jedné hodiny, tak 

musíme vţdycky udat důvod“ (propustky) tak to je to k tomu patří 

co se může- moţnost toho, ţe kdyţ uţ si potřebujeme něco zařídit, to znamená zaplatit něco v bance, nebo 

prostě na poště, tak můţeme mít propustky. od těch dvou, tří hodin do šesti (3-4 hodiny), Jinak můţeme, 

můţeme, ten čas je vymezen od tří hodin do šesti, kdy můţeme si jít teda něco zaplatit, nebo ten čas 

nějakým způsobem vyuţít, jít si třeba něco koupit 

 výjimečná možnost – propustky i do osmi výjimečně, jednou za měsíc tady míváme i propustky přes 

noc… 

 

vlastní (osobní) náplň dne 

„obnova zručnosti,¨ - dílny 

zájem, zábava, záliba - já jsem si hodně oblíbila svíčkařskou dílnu a hodně mě baví chodit do šperkařský 

dílny, moc ráda jsem chodila i do košikářský dílny. To mě taky hodně bavilo. 

trávení volného času - poslouchám svojí oblíbenou hudbu, zajdu do krámu nakupovat, výstavy - jsem 

příjemně nasycená uměním 

nasycenost uměním 

 

2) pocity, prožitek v léčebně 

jak to bylo dřív, srovnávání, změna k lepšímu - ze začátku, jsem to tak měla, neţ se mi srovnala ta 

medikace, i to tělo, neţ to přijmulo, tak jsem odpoledne spala, ale teď uţ vůbec; ten první týden, to jsem 

s tím tak nějak bojovala, s energií.“, a vrátila se mi tady i důvěra, komunikativnost a otevřenost. Ţe kdyţ 

jsem sem přišla, tak jsem byla strašně uzavřená, s nikým jsem nechtěla mluvit… teď se cítím, tak jako jsem 

se cítila zhruba tak před rokem, takţe dobře, 

 myslím si, ţe tady postupně dozrávám 

 o bylo strašný… No a teďka je to tak o 200% lepší 

pocity – tady se cítím dobře, protoţe se snaţím obklopovat jenom pozitivníma lidma, komunikuju s lidma, 

to mě asi tak nějak baví a to potřebuju. dělám vše proto, abych se tady cítila dobře, tím ţe komunikuju 

s lidma, to mě asi tak nějak baví a to potřebuju. 

teď se cítím, tak jako jsem se cítila zhruba tak před rokem, takţe dobře. Klidně, sebevědomě, optimisticky;  

snaha si pobyt zařídit dle svých představ/potřeb já jsem se to snaţila udělat tak, aby mě tady nic 

netrápilo, aby mi tady nic nechybělo a abych se tady ani nenudila 

tělesné obtíže No mívám svalovou ztuhlost a křeče v nohou 

pozitivní nálada převládá pozitivní 

uvolnění - mě strašně baví vybarvování mandal, to mě hrozně uvolňuje 

nasycenost uměním příjemně nasycená uměním  

obavy o jiné, druhé asi jednou se mi stalo, ţe jsem měla úzkosti, protoţe jsem trápilo to, jak na tom byl 

dědeček 

vyjasnění, ustálení názorů ustálila názor v několika věcech, který jsou pro mě důleţitý 
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3) přístup k léčbě v PN 

postoje 

léčba jako východisko i škola života, dobrovolnost pobytu 

hospitalizace jako jediná viděná možnost 

superlativy nadstandardní péče, je to výborný tady ten čas strávit tím, ţe se vzděláváte. to mě hrozně 

uvolňuje, To mě taky hodně bavilo., moc ráda,  

spokojenost s péčí lékařů, personálu „Prostě mi pomohli ve všem.“ personál na mě působí hodně 

spolehlivě, svědomitě, jsou k nám velmi vstřícní a záleţí jim na tom, abychom se dostali co nejdřív 

v pohodě domů, , mám pocit, ţe nám i zvedají tu naší sebedůvěru, ţe nás chtějí připravit zase zpátky do 

normálního ţivota, těch starých kolejí… a líbí se mi, ţe nás tady nestresujou, ţe nechtěj po nás tolik aktivit, 

člověk v pohodě, I kdyţ teda má nějaký povinnosti, tak se netrápí.“ 

spokojenost, nic by neměnila  není potřeba nic měnit 

jednání, akce 

snaha si to zařídit dle svých představ/potřeb já jsem se to snaţila udělat tak, aby mě tady nic netrápilo, 

aby mi tady nic nechybělo a abych se tady ani nenudila 

rozhodnutí brát léčbu-hospitalizaci pozitivně Ne, to já uţ jsem se nějak smířila, ţe jsem tady a já jsem se 

rozhodla, ţe to budu prostě brát pozitivně; Tak si z toho beru jenom to pozitivní. 

 

4) doba trvání pobytu: délka pobytu – třetí měsíc, 2 na daném oddělení (PNB 30) 

 

B. Prožitek psychózy, kategorie: 

1) vnímané spouštěče, podněty:  

stres a nevyspání vnímá jako hlavní spouštěč“neměla čas, já jsem v tý práci, já jsem měla takovej stres, 

jeden z vnímaných podnětů-anonymní výhružná sms takovou ošklivou smsku, takovou výhruţnou, 

takţe od tý doby jsem ţila i ve strachu,; byla dost nepříjemná smska, ale bylo to „štěstí ti odbouráme a čerta 

z tebe dostaneme“ byla to skutečná sms? nebo paranoidní halucinace? 

další vnímaný podnět – hnusná sms od kamaráda, přestala ho zdravit, bavit se s ním„No, pak jsem 

dostala ještě jednu takovou smsku, a to bylo, tak nějak, to jsem chodila mezi lidi s jedním kamarádem, 

scházeli jsme se, no, a od něj sem dostala taky jednu pěkně hnusnou smsku, on se pak divil, ţe ho nikdy 

nezdravím… 

náhlost příchodu nemoci, nevidí souvislost, proč se to mohlo stát 

 

 

2) pocity a projevy v psychóze  

projevy 

bez energie, nemohla pořádně fungovat 

projevy psychózy. Měla jsem hlasy, měla jsem šumění, měla jsem hučení, bylo to strašně nepříjemný 

popis stavu v nemoci, (stížnost) - zmatek v sobě, nesoběstačnost (v sebeobstarání), vyčerpanost, 

nespavost, nejezení, jsem nevěděla vůbec, co se semnou děje  

Já jsem měla i problém se sama postarat o sebe, pořád bych jenom spala, neměla jsem vůbec ţádnou 

energii a měla jsem migrény hlavy, nemohla jsem spát, nejedla jsem, no… nic, nic dobrýho to nebylo, no  

Nespala jsem asi deset nocí, nejedla jsem, stala se ze mě anorektička, já jsem zhubla třináct kilo za měsíc 
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děsivost, zmatek, neschopnost rozeznat zdroj, skutečnost/neskutečnost hlasů„Bylo to pro mě strašný, 

já jsem nedokázala rozeznat, jestli hlasy jsou v mý hlavě, nebo jestli jsou skutečný.“„Já jsem tomu 

nerozuměla.“ nedokázala rozeznat zdroj hlasů nedokázala…, jestli to jsou moje myšlenky, nebo jestli to 

je někdo ţivej, nebo jestli prostě to slyším v hlavě, nebo ozvěna 

první zážitek s hlasy - velký úlek, co se děje, novost, neznámost 

„První moment, kdy jsem to začala slyšet, tak byl takový, ţe jsem se strašně lekla, co se to děje. Hrozně 

jsem se lekla. Bylo to pro mě něco novýho, neznámýho.“ 

co hlasy říkaly, obsah prvně slyšených hlasů oblíkej se takhle, chovej se takhle, nechovej se takhle, jako 

kdyby vám někdo chtěl lajnovat ţivot.“ 

prožitek „stolkingu“. Vnímala jsem to jako nějakej stolking prostě. Pronásledování, a…“„…a k tomu 

patří i šmírování 

svádění a pocit nespravedlivého obviňování hlasy. Takţe ty hlasy na mě sváděly, ţe v něčem dělám 

chyby a vůbec jsem ty chyby nedělala 

imperativní mluva hlasů – forma a obsah jako ty, nedělej tohle, dělej tohle… tady v tom furt děláš 

chyby, neumíš nakrájet rajče a podobně… to uţ je takováhle blbost, jo, ale… hhh, já nevím, neumíš 

nakrájet tady tu zeleninu, jíţ tady to, nejez to, proč jíš, já nevím, buřty, jo 

o vážnosti svého stavu nedala nikomu (blízkým) vědět s tím ţe jsem nikomu uţ nedala vědět, ţe jsem na 

tom byla tak, ţe… 

nespokojenost se sebou a svým životem prostě jsem neměla ráda svůj ţivot, ani jsem neměla ráda sebe 

trvání akutní fáze nemoci No tak měsíc, dva 

uvědomění si problému já jsem měla problém…, byla jsem na tom hrozně špatně psychicky 

 

pocity 

pocity v nemoci Bylo to váţně nepříjemný.“, bylo to strašně nepříjemný 

puzení k sebevraždě Mě ty slova donutily skoro aţ k sebevraţdě 

vyčerpání v podstatě, druhej den vstala a zjistila jsem, ţe uţ nemůţu. Ţe to prostě nejde, nemůţu chodit, 

do práce, nemůţu chodit nikam…“ 

o vážnosti svého stavu nedala nikomu (blízkým) vědět s tím ţe jsem nikomu uţ nedala vědět, ţe jsem na 

tom byla tak, ţe… 

nespokojenost se sebou a svým životem prostě jsem neměla ráda svůj ţivot, ani jsem neměla ráda sebe 

pocit, že je na dně Takţe to mě dostávalo prostě dolů na dno 

strašný prožitek Prostě ve všem mě tak šmírovaly, ţe to prostě bylo strašný 

pocit dušení se, nedýchání + že nemá ruce Ţe jsem měla pocit, ţe ani nedejchám, ţe nemám ruce a ţe se 

dusím.“ 

utrápenost, neviděla důvod proč žít„No, chtěla jsem se zabít, mě prostě ty hlasy tak utrápily k smrti, ţe 

jsem neměla ani jeden důvod, proč ţít.“ 
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„plánování“ sebevraždy já jsem vlastně napsala i dopis na rozloučenou;  

jak? chladnokrevně, noţem…“ 

odvolání se na teorii a cizí znalost problematiky - asi to znáte, ty schizofrenie 

3) kontrast minulosti- před tím vše v pohodě před tím, to bylo všechno v pohodě 

srovnávání, vyostření problémů„No v podstatě všechno bylo úplně fajn, vlastně pohodový, s rodičema 

jsem vycházela, s kamarádkami, kamarádama… a pak najednou se stalo, takovejhle přelom. Prostě, něco 

takovýho, jako nečekanýho, no. Předtím jsem neměla problém v ničem a najednou prostě se mi nic 

nedařilo… to patří k tý nemoci, ţe člověk se ani o sebe nepostará. No a nebejt prostě rodiny, blízkých 

a kamarádek, tak uţ tady asi ani nejsem, no.“ 

srovnávání s minulostí, teď lepší rozhodnost, ustoupení nejistoty a strachu/bázně No cítím to, ţe uţ se 

dokáţu rozhodnout, ţe uţ nejsem tak nejistá, to na sobě cítím… Cítím to, ţe uţ se tolik nebojím, jak jsem 

se bála 

důsledek? 

minulost už neřeší – žije víc přítomnost „No…chápu to jako důleţitej přelom v mém ţivotě. Ţe moţná… 

ţe teďka ţiju i jako přítomností, minulost uţ neřeším, je to za mnou 

 „Jako v té práci to začalo?“ 

„Ano, i v práci, všude, kdekoli jsem byla.“ 

. Naprosto, nic mi nechybělo.“ naprostá spokojenost v práci 

 

osobní změna po projití psychotickou epizodou 

nedůvěřivost a uzavření se (neupřímnost) k určitým lidem„Změnila jsem se hodně, uţ nejsem tak 

důvěřivá a k těm lidem, o kterých jsem se dozvěděla, ţe nejsou mí kamarádi, uţ nikdy nebudu upřímná 

A jsem hrozně jako vnímavej člověk, citlivej, tak…pojímá se jako velmi vnímavý a citlivý člověk 

4) vztah (k) okolí, působení na okolí  

 jsem se bála mluvit na veřejnosti, jako i doma, tak samozřejmě ty vztahy taky pak vypadaly, ţe kamarádky 

o mě měly strach, s tím ţe prostě uţ mi nerozuměly, ale přitom pořád za mnou stály, stejně jako rodina, 

taky nechápali, co se se mnou děje. (návrh jít do nemocnice) Rodiče teda ze začátku byli proti tomu, 

protoţe potřebovali pomoct ve firmě. 

strach rodičů já jsem vlastně napsala i dopis na rozloučenou s tím , ţe ten dopis jsem nechala ve svým 

pokoji a druhej den jsem právě odjela sem. Takţe rodina se po mně pak sháněla, jenomţe já jsem měla 

vybitej telefon, no, jsem hlava…(omluvný úsměv). A kdyţ jsem přijela sem, tak za mnou přijela policie 

s tím, ţe mě rodiče pohřešujou. V dopise stálo: „Něco v tom smyslu, ţe prostě…, ţe je miluju a ţe prostě 

odcházím pryč a…“ 

omezení přátel-„zavržení“ některých, i ty lidi, s kterýma jsem se v minulosti bavila, zjistila jsem, ţe se 

tvářili jenom jako kamarádi, tak jsem je taky zavrhla 

přesvědčení o nalezení pravých přátel „a vím prostě na koho se mám soustředit, na jaký lidi, kterým 

můţu důvěřovat a který si jenom hráli na kamarády, ţe se vyhýbám falešným lidem. Mám jasnou vidinu, 

kdo za mnou stál. To znáte určitě, v nouzi poznáš přítele, takţe jsem se o tom přesvědčila, kdo si jenom 

hrál na kamaráda a kdo ne.“ 



 

18 

 

vztahy v rodině vnímá jako naprosto bezproblémové, výborné „Hm, ty jsou naprosto výborný, bez 

problému 

podpora od okolí A potom, co se to rodiče dozvěděli, tak jsem si říkala, jak se asi k tomu postavěj a byli 

hrozně fajn, bezvadní, ţe mě podporovali, snaţili se prostě ke mně bejt hrozně milí, jo, moc mi pomohli, 

i ty blízký, kamarádky, ze začátku jsme si volali skoro pořád, kaţdej den. 

, ale tatínek mě prostě zná, ţe, uţ od mala, já jsem tíhla k tatínkovi a segra k mamince. Takţe mu bylo 

divný, jak vypadám, jo, jak se chovám, já se bojím s někým komunikovat, jak si pořád připadám, ţe mě 

někdo sleduje, tak on tohle ví a on mě prostě zná 

nejstarší ze tři sourozenců – bráška o 19-20 let mladší 

„No tak, můţu říct, ţe ráda vzpomínám ne svůj nejdelší vztah, to bylo skoro dva roky, to bylo hrozně fajn, 

jsme si rozuměli, a teď jsme vlastně kamarádi. 

 

5) hledání řešení  

vlastní návrh dobrovolné nástupu do hospitalizace… a já jsem právě jim navrhovala, jestli bych 

nemohla jet tady do té nemocnice… 

hospitalizace jako jediné východisko jediný řešení je přijet sem 

důvěra a doufání v pomoc psychiatrů takţe jsem přijela sem a doufala jsem, ţe mi tady prostě pomůţou 

psychiatři 

paradoxní předpověď kartářky o dobrém roce… i kdyţ mi kartářka říkala, ţe tenhle rok by měl být pro 

mě šťastnej…(úsměv)“ … a je konec roku… a kde jsem. (úsměv). 

 „plánování“ sebevraždy já jsem vlastně napsala i dopis na rozloučenou; jak? chladnokrevně, noţem…“ 

vidina nutnosti hospitalizace jako záchrany života Kdyţ jsem se druhej den vyspala, tak prostě jsem se 

rozhodla, ţe ten ţivot si zachráním tím, ţe přijedu sem. Nevím, měla jsem tu vidinu, ţe sem musím jet.“ 

akutní péče po přijetí do hospitalizace přijela jsem sem na příjem, kde mě zapsali a pak mě hned odvezli 

na akutní péči, na dvojku.“ 

 

6) vnímání možné pomoci:  

„No, já myslím, ţe mi pomůţe, kdyţ budu docházet k ambulantnímu psychiatrovi určitě, a taky mi pomáhá 

hodně, ta denní skupina, kam chodím do denního stacionáře.“ 

scházíme se s velmi vstřícnýma terapeutkami, který se nám snaţej porozumět a musím říct, ţe mi to 

i pomáhá. Jako psychicky mi pomáhá.“ 

 

7) vnímání léků a terapií:  

vnímání léků jako spouštěčů chuti k jídlu a větší potřeby spánku 

„Beru Quetiapin a pak beru antipsychotika a to přesně nevím ten název, vím, ţe prostě ty antipsychotika mi 

vyrovnávat tu náladu. A ten Quetiapin mi pomáhá být takhle energická a prostě, jak bych to řekla, ţe je to 

proti tomu, abych byla letargická, takhle je to myšlený, jakoţe nejsem tak spavá a unavená.“ 

psychoterapii a jiné terapie vnímá velmi kladně, mínusy pobytu jsou dle ní zanedbatelné 

8) vize budoucnosti 

pokračování léčby ambulantně a nutnost docházet do Fokusu 

návrat do práce vnímá jako samozřejmý, je však zvědavá, jak to bude zvládat 

jako nejdůleţitější vidí – nesmí se stresovat 



 

19 

 

Interpretativní výroky 

1) subjektivní náhled – vysvětlení si jevu, situace, co se děje 

pocit vysávání druhými lidmi Jsem zjistila to, ţe kdyţ se obklopuju negativníma lidma, tak mě to hrozně 

vysává, a potom, v podstatě asi nevím jak to je, ale to předávání těch energií na mě působí špatně. 

vnímání sebe sama pojímá se jako velmi vnímavý a citlivý člověk A jsem hrozně jako vnímavej člověk, 

citlivej, tak… 

stala se ze mě anorektička 

podpora rodiny (Klidně, sebevědomě, optimisticky,pocity a) je to moţná i tím, ţe se scházím hodně často 

s rodinou, s přátelema, který mi pomáhají, který mě drţí nad vodou.“ 

 

výhružná sms vnímaná jako jeden z podnětů: dostala takovou ošklivou smsku, takovou výhruţnou, 

takţe od tý doby jsem ţila i ve strachu,…moţná, asi se někdo splet, já nevím, ale…“ 

Co v ní bylo? Hhh, to byla dost nepříjemná smska, ale bylo to „štěstí ti odbouráme a čerta z tebe 

dostaneme“ byla to skutečná sms? nebo paranoidní halucinace?… To si dovedete představit asi, kterej 

psychopat to moh napsat. Takovejhle přející člověk, to bych nikomu nepřála…“ 

podezření nějaký mám, ale… myslím si, ţe ten člověk mi nestojí ani za pohled, ani za pozdrav 

nesnášenlivost, zklamání.“ 

 

přineslo mi to hodně dobrejch věcí… ţe všechno zlý je k něčemu dobrý motto - pobyt v léčebně jako klad 

vidina nutnosti hospitalizace jako záchrany života „No asi zafungoval selský rozum…(úsměv). Kdyţ 

jsem se druhej den vyspala, tak prostě jsem se rozhodla, ţe ten ţivot si zachráním tím, ţe přijedu sem. 

Nevím, měla jsem tu vidinu, ţe sem musím jet.“ 

, v nouzi poznáš přítele – motto - s kým se bavit a s kým ne  

vnímání nemoci jako důležitého přelomu v životě „No…chápu to jako důleţitej přelom v mém ţivotě. 

Ţe moţná… ţe teďka ţiju i jako přítomností, minulost uţ neřeším, je to za mnou 

, člověk se můţe vzdělávat vlastně celej ţivot, sebevzdělávat v čemkoli, protoţe přece jenom, nic není 

nikdy ztracenýho 

 

náhlost příchodu nemoci, nevidí souvislost, proč se to mohlo stát 

 

paradoxní předpověď kartářky o dobrém roce… i kdyţ mi kartářka říkala, ţe tenhle rok by měl být pro 

mě šťastnej…(úsměv)“ … a je konec roku… a kde jsem. (úsměv). 

 

2) Převzatý náhled na nemoc  

Projevy nemoci , kdyţ člověka trápí ta schizofrenie, tak má pořád pocit, ţe ho někdo sleduje, jo, prostě, 

bojí se mluvit nahlas, je uzavřenej… 

stres jako spouštěč – informace či potvrzení od doktora„Podle mě spouštěčem byl u mě ten stres, to 

jsem se dozvěděla i od pana doktora.“ „Ţe já se nesmím prostě stresovat.“ 

 

3) částečně převzaté vysvětlení 

stres byl hlavním spouštěčem 
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původ stresu vidí v práci„No a stres byl z čeho?“„Z tý práce, to jsem Vám říkala uţ. V Práci…“„No já 

jsem právě v tý práci taky slyšela, ty hlasy. Největší můj problém byl ty hlasy, neustále, jsem pořád slyšela 

ty hlasy, šumění, hučení, pořád, i ve spánku… to bylo neskutečný.“ a vlastně tam byl stres hlasy.. 

bez energie, nemohla pořádně fungovat stresovalo, protoţe tím, jak jsem se nemohla vyspat a jak jsem 

neměla ţádnou energii, tak já jsem vlastně nemohla pořádně ani fungovat.“ 

 

 

Specifické výroky 

formálnost mluvy, ano-výroky, přitakání – „přesně tak“ 

… ono, abych Vám řekla pravdu ; ještě vlastně abych to dala na pravou míru 

uvozování odpovědi – „No tak“; pojení vět s tím, ţe 

superlativy já jsem měla takovej stres; … a pak najednou se stalo, takovejhle přelom; to bylo strašný… No 

a teďka je to tak o 200% lepší. coţ mě teda strašně moc nadchlo 

konstatování (to k tomu patří, tak to je)Ono to k tomu patří, k tý nemoci; To patří k té mojí diagnóze; ţe 

to bylo jako jedno s druhým…“ 

„no, nikomu bych to nepřála“, stížnost? 

1. no, nikomu bych to nepřála; 2. dostala takovou ošklivou smsku, takovou výhruţnou, takţe od tý doby 

jsem ţila i ve strachu, jo, takţe …no, nikomu bych to nepřála… (pousmání)“; 3. Takovejhle přející člověk, 

to bych nikomu nepřála…“ 4. no bylo to strašný. Kdyţ vám pořád ty…jo, ještě k tomu patřili nadávky, 

jo…no nikomu bych to nepřála.“ 5. nic, nic dobrýho to nebylo, no 

6. Takţe na to období asi nebudu moc ráda vzpomínat stíţnost… i kdyţ mi kartářka říkala, ţe tenhle rok by 

měl být pro mě šťastnej…(úsměv)“ paradoxní předpověď kartářky o jejím „šťastném roce“ 

 

3.2 Rozbor č. 2:  Pacientka Ludmila 

3.2.1 Otevřené kódování - významové jednotky 

„Já bych se Vás prvně chtěla zeptat ohledně toho pobytu tady, jak to tady vypadá, jak to tady 

proţíváte. Tak první otázka…“ 

1. Jak vypadá běžný den v Bohnicích? 

„Tak běţný den vypadá tak, ţe ráno vstaneme, jdeme na snídani, samozřejmě, ţe se před tím jako 

upravíme, ţe jo, abychom neděsili svým zjevem po vyspání. (po-usmání)raní úprava zjevu Potom se 

nasnídáme, zasteleme si, čekáme asi tak půl hodinky na komunitu, nebo respektive na velkou vizitu, která 

bývá jenom v úterý, to doktoři chodí po pokojích a vyptávají se nás, jak se mámevizita. Jinak se scházíme 

v té velké místnosti a tam to vypadá, tak jak jste to dneska viděla, prostě se řekne datum, kdo odchází, kdo 

má svátek, kdo má narozeniny, pak se přejde k těm pohovorům s lékařkou, přečtou se aktivity, no pak je 

různé…lidi, co mají připomínky k něčemu, mohou to být různé poruchy zářivek, nebo, jak jsem dneska 

řekla já, ţe vlastně pacienti nezhasínají, nešetří energii, jako, mě tohle mrzí, protoţe já bydlím sama a vím, 

co to stojí. Takţe mi vadí, kdyţ se jiní pacienti chovají, tak jako kdyby to bylo zdarma. (povzdech) Takţe 

to je jedna z věcí, pak další věc, co mi vadilo, je kouření na záchodech, ale to jak kdyţ hází hrách na zeď, 

to…, tam ty pacientky kouří pořád.“stížnosti na provoz oddělení, na určité chování pacientů 

„A tady vlastně mají možnost jít ven, že?“ 
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„Mají moţnost jít ven, ale nedělají to. A pak třeba další taková věc, která mi vadila, to ţe lidé hází 

jídlo do koše, coţ je moţné odevzdat, aby se to odevzdalo tady zvířatům, protoţe tu mají koně a ještě 

nějaká jiná zvířata, takţe by se to upotřebilo tímto uţitečným způsobem. Ale prostě lidi dělají, jako kdyby 

nepřemýšleli, jako kdyţ nepouţívají mozek. Prostě raději budou krmit potkany, neţ aby dali nějakému 

koníkovi kůrku chleba, no.“ 

„Mm.“ 

2. Jaká aktivita Vás tady nejvíce baví? 

„Mě zajímají centrální terapie, protoţe tam se člověk tak odreaguje, jo, já jsem byla třeba na tý 

svíčkařské terapii, to mě hodně bavilo, byla jsem taky na dřevařské, tam mě to taky bavilo, a dneska chci 

zkusit sklářskou a věřím, ţe mě to bude bavit taky. 

„Mhm.“ 

„Tak to se mi líbilo asi nejvíc, a pak se mi hodně líbí terapie hrou, protoţe tam nám paní terapeutka 

přečte nějaký článek, třeba o nějaké exotické zemi, nebo exotických zvířátkách, a pak nás z toho zkouší, co 

jsme si z toho zapamatovali, a pak nám dá třeba nějaký obrázek, nechá se od nás, aby jsme se na to delší 

dobu podívali, a pak se ptá, co tam bylo namalováno tou a tou barvou, jo, vlastně takové paměťové 

cvičení.“ 

„Mhm, a to máte v rámci nějaké hodiny týdně?“ 

„No, mhm.“ 

„Kdo chcete, tak tam můžete přijít?“ 

„Oni nás tam napíšou.“ 

„Aha.“ 

„Jako oni dělají to, ţe nás rozdělili, myslím na čtyři skupiny, oranţová, modrá, zelená, myslím, 

červená?  A to je … pomlka) podle nějakých problémů. Někdo má drogy jako problém, jiný má třeba já 

nevím, deprese nebo něco takového, takţe podle těch psychických problémů, jsme zařazeni do těch 

skupin.“ 

„Takže to máte vlastně povinné tu hodinu.“ 

„Mhm.“ 

 

3. Jak trávíte většinu času tady, když máte svůj volný čas? 

„Tak já jsem přišla vlastně ze dvojky, protoţe já jsem byla před tím na dvojce, tam jsem se seznámila 

s jednou kamarádkou, která je fyzioterapeutická, a já sama mám kosmetický kurz, takţe se masírujem  

navzájem (úsměv, smích) trávení volného času, zájem takţe já docházím tam za ní, přijdu tak k ní nahoru 

a ona tam mě můţe masírovat, já ji. Takţe tímto způsobem, nebo si zajdu na procházku, anebo si čtu, nebo 

někdy odpočívám. Někdy zase přijdou ti kamarádi sem za náma na toto oddělení, a sem tam si vezmu 

nějakou tu propustku, takţe jdu třeba do centra, nebo k sestrám.“ občas propustka – centrum / k sestrám 

„Mhm, co čtete, jestli se můžu zeptat?“ 

„Já? Harlekýnky a takovou nějakou četbu, která mi dělá dobře. Teď momentálně mám harlekýnky, 

jinak tam  mám ještě Letopisy Narnii, pak jsem si vzala španělštinu, a pak mám ještě Sestru Faustinu, jestli 

Vám to něco říká. To je duchovní četba.“ čtení – harlekýnky, fantasy, duchovní četba 

„Aha, v jakém smyslu duchovní? Jakože, křesťanská?“ 

„Křesťanská, no.“ 

 

4. Jak se zde cítíte? 

„Tady? Po psychické stránce?“ 

„No, tak jako celkově…“ 

„Jo, jo, jo, no, cítím se dobře.“ 

„Jo?“ 

„Akorát někdy je mi třeba špatně, myslím z léku, ţe jsem třeba nějak omezila pitný reţim, takţe se mi 

špatně dýchalo, ale jinak se cítím dobře.“ cítí se dobře, někdy je jí špatně z léků 
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5. Jak dlouho jste tady? 

„Od čtyřiadvacátého listopadu, ale byla jsem hospitalizována vlastně od osmého listopadu, ale 

pobývala jsem v Olomouci, tam jsem nebyla spokojená a navíc sestry chtěly, abych byla nějak poblíţ jejich 

bydliště, tak zařídily ten odvoz tady do Prahy, takţe tady jsem od čtyřiadvacátého listopadu (pozn.: tj. 

necelé 2 měsíce).“ 

„A vy jste byla, jste říkala, na té dvojce, takže tady na třicítce jste asi kratší dobu, že?“ 

„Mhm. Na dvojce jsem byla asi dva týdny.“trvání pobytu 

„Jo.“ 

(přerušení sestřičkou – něco potřebovala v místnosti) 

 

6. Co byste mi řekla o působení personálu? 

„Já myslím, ţe je to tak v normálu, ţe je to tak v pořádku, ţe není nějaký problém, který y vyvstával 

mezi personálem a námi.“ vztah personálu a pacientů vnímá jako v pořádku; spokojenost s lékaři 

„Mhm. Takže není něco, co by Vám nějak vadilo.“ 

„Hmm.  Jsou jiné oddělení, kde třeba sestřičky ani nezaklepou na dveře, jo. Prostě vyloţeně nadrzo 

srovnání s jiným psychiatrickým oddělením, kde je to horší.  Ale to se tady neděje.“ 

„A co se týče lékařů?“ 

„Jo, já jsem spokojená.“ 

 

7. (A vy už jste říkala, co Vám vadí v běžném provozu…), je něco, co Vás trápí tady? 

„No tak to, ţe nejsem doma. Samozřejmě, chtěla bych, co nejdřív domů.“ trápí ji, ţe není doma, 

ústavní ţivot 

„Hm. Vy to vlastně máte i daleko domů…“ 

„No, já jsem z Moravy, a ten ústavní ţivot je přece jenom trochu odlišný od toho domácího, ţe jo 

(úsměv).“ 

 

8. Co vnímáte jako pozitivní na svém pobytu zde? 

„No, asi hlavně tu péči, ţe se k nám chovají hezky pozitivně vnímá péči, ţe se k nim chovají hezky. A 

ţe nedávají nějaká taková nařízení, kdy by sestřička měla volnou ruku, jako to dělají ve Š. a v K.. Protoţe 

tam se stává to, ţe třeba, kdyţ primář řekne, kdyţ se jí zhorší stav, tak jí dejte injekci. Ale jak to můţe 

posoudit sestřička, jo? Prostě sestřička je sestřička, to není lékař, a třeba se někdo rozpláče bezmocí, nebo 

někdo někomu něco odmítne a v ten moment uţ sestřička jde a uţ vám dává injekci. Jo, já myslím, ţe na ty 

slzy má právo kaţdý člověk, ať je zdravý, nebo nemocný, takţe tohle by nemělo  být.“ srovnání, stíţnost na 

personál na jiném psychiatrickém oddělení, kdyţ pláč – tak injekce 

„To se Vám stalo, jo, že jste…“ 

„Jo, jo, jo, mě vadilo světlo a já si myslím, ţe to udělali schválně, jo, jako nepřišlo mi to, ţe by to bylo 

zapomenutí, nebo tak. Prostě staniční sestra mi řekla, ţe mě dají na pokoj, kde budu mít zhasnuto, ţe tam 

můţu odpočívat, a ve chvíli, kdy se měnily směny, tak mě odtama vyhodila ta sestřička, která normálně 

měla sluţbu. Ona mi řekla, ţe na tom pokoji nemůţu být, vyhodila mě na chodbu, kde byly silné zářivky, 

mě ty zářivky strašně vadily, a snad ještě jediné, co tady můţu říct, ţe mě vadí zářivky, jo, prostě to by 

nemělo vůbec nikde být ty zářivky, protoţe to tak strašně špatně působí na oči a na zdravotní stav a je to 

nepříjemné ty zářivky.“nenávist k zářivkám jako velmi nepříjemnému, oslňujícímu světlu, bolí z toho hlava 

„Mhm. Jako to světlo zářivek Vám vadí.“ 

„Mhm.“ 

„Jako já taky nemám světlo zářivek ráda, ale čím myslíte, že to je, že je to tak nepříjemné?“ 

„Je to takové oslňující… Nepříjemné světlo, opravdu, hrozně nepříjemné. Jednak si myslím, ţe z toho 

bolí i hlava…“ 

„Máte i na pokojích zářivky?“ 
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„Zaplaťpánbůh ne, ale na tom pokoji, kde jsem byla před tím, tak tam zářivky byly.“ 

„Jako kde?“ 

„ Já jsem byla přeloţená z pokoje a na dvojce byly taky.“ 

„Aha.“ 

 

9. Jste tady poprvé? 

„Ne, ne, ne, v Bohnicích jsem podruhé, já jsem tady byla hospitalizovaná poprvé v roce devadesát 

šest.“ 

„To je docela dávno.“ 

„Hm, já uţ se dlouho léčím.“ 

„Kolik Vám bylo?“ 

„Dvacet osm.“ 

„To bylo poprvé…“ 

„Mhm.“ 

„…co jste byla někde hospitalizovaná.“ 

 

10. Co to pro Vás znamená, že jste tady? 

(posměch) „No hlavně ten ústavní ţivot. A vlastně ztráta takového toho soukromí, no ale jinak zase na 

druhou stranu, asi to má něco do sebe, ţe, člověk má úlevu od těch myšlenek, které ho napadají, které třeba 

nejsou zdravé  co znamená pro ni, ţe je hospitalizovaná ústavní život – ztráta soukromí; něco to však 

má do sebe … Nebo, moţná, ty myšlenky taky měly něco do sebe, ale díky té hospitalizaci to je zase 

jiné.“(bludné) myšlenky mohou mít „něco do sebe“ 

 

11. Co byste změnila v systému péče tady, kdybyste mohla? 

 

(pomlka) „Já nad tím přemýšlím, jestli bych něco v té péči změnila, ale v péči moţná ne, ale spíš by 

bylo zapotřebí obnovit ten areál. Protoţe to je všechno tak staré uţ, a, já vím, ţe peníze na to nejsou… Jsou 

peníze třeba na ohňostroje a takové blbosti, takţe si myslím, ţe by se našly i peníze na to, co je potřeba.“ 

v péči by asi nic neměnila, ale je třeba obnovit areál, interiéry, sprchy (problém peněz) 

„Myslíte spíše interiéry, nebo i zvenku…? Nebo jako zevnitř…“ 

„Myslím hlavně zevnitř, třeba sprchy, aby tam byly sprchové boxy, jo, tak jak je to dneska normální 

snad téměř všude. Aby to vypadalo moderně. Ono, jako to jsou pěkné budovy, kdyţ to tak vezmete, ale 

zastaralé. Prostě to zmodernizovat, aby to vypadalo pěkně, aby to i na toho člověka to působilo hezky a 

příjemně. Protoţe já jsem třeba před tím byla v nemocnici v Olomouci a tam to prostředí bylo pěkné, ale 

lékaři byli hrozní, tam jsem mohla do nich hučet, jak do vrby… a paní V. ještě nesla to jméno, takţe to 

bylo opravdu jak hučení do vrby.“ 

„Aha.“ 

„Myslím si, ţe si dělali, co chtěli, ţe je ani nezajímal pacient. (povzdech) Kdeţto tady je ten přístup 

lékařů i toho zdravotnického personálu úplně jiný, to musím říct, zas zaplaťpánbůh za to, ţe se tady 

chovají… a musím říct, ţe se tady chovají nejpěkněji, kde jsem byla hospitalizovaná. srovnávání s jinými 

pobyty, tady se chovají nejpěkněji, kde byla Byla jsem hospitalizovaná ještě ve Š., byla jsem 

hospitalizovaná ještě v K., byla jsem hospitalizovaná v Olomouci, ale tady mají nejlepší přístup k lidem 

personál s nejlepším přístupem k lidem (ve srovnání těch míst, kde jinde byla hospitalizována.“ 

„Jako celkově, na všech pavilónech, kde jste byla…?“ 

„Mhm.“ 

„A byla jste i na uzavřeném někdy, nebo vždycky na otevřeném.“ 

„Ta dvojka je uzavřená.“ 

„Jo, jo…“ 
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II 

12. Jak se cítíte teď? 

„Jo, cítím se dobře, těším se na tu sklářskou terapii, tu sklářskou dílnu a… Samozřejmě ţe mě těší 

vţdycky, kdyţ si něco hezkého vyrobím, a kdyţ vím, ţe jsem si to udělala sama.“uspokojení, těší ji, kdyţ si 

něco hezkého vyrobí sama 

„To jo. Jdete hned po tomto rozhovoru, na tu sklářskou dílnu?“ 

„Mhm.“ 

„Jo. A… jako tělesně, nebolí Vás nic, nebo tak…“ 

„Jo, mám problém, kloub mě bolí.“ tělesné obtíže 

„Jako delší dobu, nebo…“ 

„Já uţ se léčím s prvním stupněm… artrózy, říká se tomu artróza, nebo…“ 

„Ano, jako s klouby…“ 

„Mhm, a beru na to Gelmodel, ale dobrá je i to… Proenzi. To mi, jako je to i chutné a si myslím, ţe to 

taky zabírá a bere se to měsíc a pak dva měsíce pausa. A pak zase znovu.“ 

„Mhm. A po lécích necítíte, nějaké změny, v prožívání, v cítění jako takovém…“ 

„Myslíte po psychických lecích…?“ 

„Mhm.“ 

„Cítím se samozřejmě unavená, to je jasné, ale jako, vyrovnává mě to, dává mě to dokupy, cítím se 

pak v normálu, působení léků (polohlasem-) je to dobré. Já teda beru haloperidol, ale já jsem si tam 

přečetla ten příbalový leták, tak nevím, jak to mám brát. Protoţe tam je psáno, ţe by to neměl brát člověk, 

který má, nebo má někoho v rodině, kdo má srdeční problémy, coţ já mám matku a přesto mi tento lék 

dávají, takţe nevím a myslím si, ţe jednou to bude mít dopad i na mě.“ obavy z vedlejších účinku 

haluperidolu na srdce – slabé místo 

„Aha.“ 

„Ţe budu nemocná na srdce.“ 

„A vít to? Řekla jste to, že…“ 

„Řekla.“ 

„A stejně Vám ho dávají.“ 

„Mhm.“ 

„Že tam není nějaká jiná alternativa?“ 

„Moţná asi ne. Protoţe je zase fakt, ţe na psychiku mi tento lék sedí asi nejlíp. Ţe se ani po něm tolik 

nepřibírá, jako třeba po risperidonu, a myslím si, ţe na doléčení je nejvhodnější právě ten haloperidol. 

Navíc je to lék, který je starý a který je osvědčený. A léta se pouţívá uţ na pacientech a je dobrý, protoţe já 

kdyţ jsem se léčila ambulantně a zatím se ještě pořád ambulantně léčím v P., tak se mnou dělali takový 

test, slibovali mně, ţe bych měla dostat nějaký nový lék, který by mně pomohl, ţe je to nejnovější lék nové 

generace, nejlepší, pěli na něj ódy, ten vám zabere, ten bude skvělej, budete se cítit dobře, nebudete tak 

unavená, tak fajn, brali mi krev, moč, měřili tlak a já nevím co všechno se mnou dělali… doporučení 

nového léku, „pěli na něj ódy“, testování –vůbec jí nesedl No a nakonec se zjistilo, ţe mi ten lék vůbec 

nesed, ţe mě naopak rozhodil, kdyţ jsem cítila, ţe na mě jdou halucinace po tom léku, tak jsem volala panu 

doktorovi… no a on si myslel, ţe je to málo, tak mi říká, dejte si dvojnásobek. nový lék ji rozhodil – 

halucinace – lékař zvýšil dávku na dvojnásobek – bylo to dvojnásobně horší Čímţ jsem si dala 

dvojnásobek, samozřejmě dvojnásobně horší to bylo. No a vlastně to bylo v pátek, kdyţ se ten stav zhoršil, 

no a v pátek uţ se mnou musela jet matka, protoţe bych nemusela zvládnout cestu.“ 

„Jako jste jela kam, jako…“ 

„Vlakem. Protoţe já to mám vlastně do P. dvě hodiny cesty vlakem.“ 

„Jako to bylo z práce, nebo…“ 

„Z domu.“ 

„Z domu, hm. (pausa) A nálada tady převládá jaká?“ 



 

25 

 

 „Tak bylo mi i do pláče, to se přiznám, no jako plakala jsem no, protoţe jsem cítila tady jako kámen 

na prsou, kdyţ jsem asi neměla dostatek tekutin. A cítila jsem se hodně unavená, špatně se mi dýchalo, 

bylo to špatné se mnou a byl takový sklon mírně k depresi. Jako já deprese nemívám, ale samozřejmě je 

jasné, ţe kdyţ někomu není veselo, ţe je mu smutno, no. Takţe, takhle to bylo.“ nálada - bylo jí do pláče, 

plakala, cítila kámen na prsou, unavenost, špatně si jí dýchalo, sklon mírně k depresi - smutek 

 

13. (A jestli bych se mohla zeptat), co Vás vlastně tady přivedlo? 

„Já se léčím na schizofrenii a poprvé, kdyţ jsem byla hospitalizovaná, tak jsem měla silné halucinace, 

já jsem se tenkrát začala postit, navíc jsem pracovala na výkon a to všechno mělo jedno… jako, 

samozřejmě, uţ tam byl nějaký náznak nemoci, ale ten nepropuknul, ten trval třeba několik let. Ještě to 

nebylo znát a nějak jsem ani netušila, ţe jsem psychicky nemocná. náznak nemoci trval několik let, ale 

nepropuknul, netušila, že je nemocná A vlastně poté co nastala ta ataka, co nastaly ty halucinace, tak 

jsem byla hospitalizovaná, vlastně teprve tenkrát jsem se dozvěděla, ţe jsem psychicky nemocná.“první 

epizoda – halucinace, hospitalizace – dozvěděla se, že je psychicky nemocná 

„A jaké byly ty náznaky třeba? Jaké jste před tím vnímala?“ 

„Ty náznaky, taková nevyrovnanost, třeba kdyţ jsem čekala na tramvaj, tak jsem pořád chodila a byla 

jsem pořád taková uţ nervní, citlivá… vnímané náznaky nemoci, ale jako to bylo způsobeno prostředím, 

ve kterém jsem dělala, protoţe tam byli vlastně hrozně netolerantní lidi a to má na vás hrozný vliv. 

Takţe…“ náznaky nemoci si vysvětluje, že byly způsobeny prostředím v práci – „hrozně netolerantní 

lidé“ 

„A co jste dělala?“ 

„Já jsem dělala na dopravním oddělení v zahraničním obchodě, takţe jsme vyváţeli a dováţeli léky 

(povzdech), práce no a tam byla šéfová, která byla vyhlášená coby zlý člověk v celém rezortu…, ne 

v podniku, ale v celém rezortu. Jestli rozumíte tomu, co tím myslím, celý zahraniční obchod.“ šéfová 

v práci jako vyhlášený „zlý člověk“ 

„Jakože tam byla jako hlavní…“ 

„Tam byla vyhlášená jako zlý člověk.“ 

„Mhm, jako, jak působila, nebo jak se to projevovalo?“ 

„Prostě, ona kdyţ se do někoho pustila, tak na nikom nezůstala suchá nit.“šefová 

„A tu jste měla nad sebou…“ 

„Tu jsem měla nad sebou.“ 

„Vlastně jste s ní byla často ve styku…?“ 

„Jo, ona pořád byla rýpavá, furt se jí něco nelíbilo, prostě našla špínu i na čistém, prostě opravdu zlý 

člověk.“ 

„A nechtěla jste to opustit to místo…?“ 

„Jako já jsem byla na ubytovně, ta ubytovna byla hezká, jako já jsem neměla jinou moţnost v té době, 

protoţe tu ubytovnu jsem nechtěla opustit a neměla jsem v podstatě ani kde bydlet a nechtěla jsem si… 

shánět podnájem. Chtěla jsem být na tý ubytovně.“ 

„A jak dlouho jste bydlela na té ubytovně?“ 

„Šest let.“ 

„A to bylo teda do těch dvaceti osmi, než jste…“ 

„Ne. To bylo do čtyřiadvaceti let, ale já jsem nastoupila do tady tohoto zaměstnání v osmnácti letech. 

Pracovala jsem tam do čtyřiadvaceti let, a pak jsem chtěla změnit místo, pak jsem chtěla nastoupit do 

pojišťovny, ale kdyţ jsem zjistila, ţe tam je paní šéfová obdobně náladová, jako byla ta předchozí, tak jsem 

to asi po čtyřech dnech vzdala… v druhé práci obdobně náladová šéfová – vzdala po čtyřech dnech; 

šest let v první práci a pak jsem pracovala u zahraniční firmy, byla to německo-česká firma, a tam jsme 

dováţeli stavební stroje, dělala jsem na ekonomickém oddělení. A tam byli takoví lidi zase, dost zákeřní, 

závistiví… třetí práce – opět lidé „zase dost zákeřní, závistiví“ , stížnost na šéfa dával jim svou práci a 

kritizoval, že nestihají, nakonec ji vyrazil šéf, ten mi jenom visel na telefonu a předával práci, která 
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patřila jemu druhým. Přitom on zase řekl, ţe my nestiháme, nikoho se nezastal, nakonec mě odtama 

vyrazil. Navíc jsem měla problémy uţ doma, protoţe otec onemocněl rakovinou, takţe se o něj starala 

matka. onemocnění otce rakovinou Teď, on měl ještě nějaké zvířata, protoţe on měl celý ţivot zvířata. 

Sestra nechtěla toho koníka prodat, postavila si hlavu, ţe prostě nebude jezdit domů, kdyţ prodá toho koně. 

A prostě to byly takové problémy, kdy si kaţdý stavěl hlavu a nebylo hnutí… s ničím problémy, „každý si 

stavěl hlavu“ a „nebylo hnutí“. Já jsem začala pracovat ve V. A dělala jsem vlastně tam u té licentní 

firmy, no a tam pracovala tenkrát i moje sestra… a“ 

„To byla co za práce?“ 

„Práce přijmu inzerátu na telefonu. My jsme přijímali inzeráty po telefonu, no a (povzdech), my jsme 

se střídaly spolu na směny, takţe jsme to dělaly tak, ţe třeba týden táhla dvanáctku jedna a druhý týden 

druhá.  další nová práce, střídaly se na směny se setrou Kdeţto třeba ta K., přestoţe měla malý dítě, tak 

dejme tomu, ţe si mohla odpočinout po tom týdnu. Byla doma, jo, mohla si dělat, co chtěla. Ale u mě to tak 

nebylo, protoţe já jsem okamţitě jela na Moravu a tam jsem pomáhala rodičům a navíc jsem vnímala ten 

stres z té nemoci toho otce, jak on se snaţil furt ţít a uţ cítil, ţe dlouho ţít nebude dojížděla po týdnu 

v práci pomáhat rodičům, vnímala stres z nemoci otce … no a ten problém vyvstával vlastně ve mně, ţe 

mě to poškozovalo, psychicky.“ vyvstával v ní problém, poškozovala jí psychicky situace s nemocným 

otcem v kombinací s vytížením v práci 

„Vy jste jako o tom hodně přemýšlela, anebo…“ 

„No to nešlo ani, mělo to na mě dopad. To nešlo prostě nevidět ty slzy, nevidět ten nářek a to 

stěţování a tu…“ „Toho otce.“ 

„…náloţ práce… Přesně tak, toho otce. Ale jako on si za to mohl sám, protoţe on si deset let před tím, 

neţ onemocněl, našel bulku, tady tak na rameni, a on se tomu smál jak pitomej. On říkal, „to je rakovina“ a 

mával rukou. A matka mu říká, „no běţ na vyšetření, to není sranda, běţ si zjistit, jestli to je tukové, nebo 

co to je“. A on furt, „to je rakovina“ a smál se tomu, no. No tak pak ji dostal a pak uţ mu do smíchu 

nebylo, no. Tak jako kdyţ se někdo staví ke zdraví tímto způsobem, tak co potom, co čeká od druhejch. 

Takhle ţije špatně, tak jako honí bycha.“ otec si za to mohl sám 

„A jak to skončilo s otcem?“ 

„No zemřel.“ 

„Ještě před tím než…“ 

„Zemřel v roce devadesát sedm. Takţe se to táhlo…“ 

„Takže jste onemocněla dřív ještě , než otec zemřel.“ 

„Ano, jo, jo, jo, já jsem onemocněla dřív, neţ on zemřel.“ onemocněla dřív (1996), než zemřel otec 

(1997) 

 

„A to se vlastně stalo jak? Jaký je Váš první zážitek s nějakou tou psychózou, psychotickým 

zážitkem…?“ 

„Já jsem získala víru, já jsem se začala za něj modlit, chtěla jsem, aby byl uzdravený, jela jsem do M., 

tam jako ti kněţí mluvili hodně o půstu...“ (31:51) 

„Kam jste jela?“ 

„Do M., to je v Chorvatsku, je to místo, kde se zjevuje Panna Marie. No, já se začala tím pádem postit, 

přála jsem si, aby se uzdravil uţ jenom z toho důvodu, ţe jsem to měla pořád na mysli, nebo na talíři, kdyţ 

jsem přišla domů, ţe je nemocný, ţe se chce uzdravit a tak dále, ty nářky, no a… to pro mě bylo 

samozřejmě těţké, takţe jsem si přála jeho uzdravení začátek psychózy – získala víru, začala se modlit 

za otce, jela do Ch. na místo, kde se zjev. panna Marie, začala se postit, přála si, aby se otec uzdravil , 

ale dneska, kdyţ to beru zpětně, tak nemůţu mu přijít ne jméno a uţ bych ho nechtěla v ţivotě vidět. Prostě 

on se mně naubliţoval takovým způsobem, ţe se vůbec divím, ţe jsem se pro něj obětovala a ţe vůbec jsem 

v dospělosti nějak snášela jeho přítomnost.“ dnes otci „nemůže přijít na jméno“, diví se, že v dospělosti 

vůbec snášela jeho přítomnost 

„A vy jste tam s ním žila, nebo jste tam jezdila?“ 
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„Jezdila jsem za ním. Za oběma rodičema.  Dneska uţ mám…“ 

„To bylo kolik, čtyři roky, co jste tam jezdila?“ 

„No vlastně deset let.“ 

„Byl nemocný takto…“ 

„Ne, nemocný byl od roku devadesát tři, takţe to mně bylo pětadvacet, takţe tři roky, nebo čtyři.“ 

„A těch deset let jste říkala co, jakože bylo?“ 

„Jsem dojíţděla, z Prahy, domů.“ 

„Jo vy jste pracovala v Praze.“ 

„Mhm.“ 

„Aha a to jste dojížděla, jak často, jako na víkend, nebo?“ 

„Ne, já jsem jezdívala jednou za tři týdny, to nebylo moţné kaţdý víkend jetz, to…“ 

„Jo…“ 

„Ale měla jsem sestru, která měla děcko malé a rodiče furt se do nás patlali, furt pomoţte si, pomoţte 

si, já jsem kaţdý víkend v podstatě hlídala sestře dceru a … já jsem byla přepracovaná, já jsem nemohla… 

cítila se přepracovaně a otec mi ještě navíc řekl, ţe se neohodím na nic jiného, neţ abych hladila psy a 

kočky, jo. To, jako bylo jeho, jo, prostě on neuznal, ţe já jsem přepracovaná a mám taky nějakou práci. 

Prostě podle něj jsem nic nedělala a jako to je taky jeden z důvodů, kterej mě strašně bolí a já ať dělám, co 

dělám, já asi prostě asi nedokáţu odpustit, nebo moţná dokáţu odpustit, ale tu bolest ze sebe neumím 

setřást. Bolí mě to prostě, strašně.“ ponižování otcem – stále ji to moc bolí, neví zda dokáže odpustit, 

ale neumí setřást ze sebe „tu bolest“ 

„Měli jste takový vztah vždy, jako že byl takový těžký?“ 

„Jo, jo.“ 

„Že Vás jako nějak ponižoval…?“ dětství 

„No, furt. Jako já jsem byla nejmladší, takţe jsem samozřejmě jako nejmladší měla nálepku „debil“ 

„jako nejmladší měla nálepku „debil“ a… a, mm, navíc o se s matkou strašně často hádal, dělal rozepře, 

kdyţ byly svátky, tak nám vţdycky udělal trápení, vţdycky se hádal, házel věcmi, zuřil, nadával, udělal 

úplný horor z těch svátků, takţe my jsme se nikdy netěšili ani na Velikonoce ani na Vánoce. Kdyţ byly 

Vánoce, tak nešel s námi ani k e stolu, byl napučený, zuřil… ne to byly hrozné svátky, jako to bych nepřála 

nikomu.“ otec dělal doma rozepře, konflikty, ze svátků dělala „horor“ 

„A kolik vás je sourozenců?“ 

„Tři.“ 

„Sestra a?“ 

„Sestry.“ 

„Dvě sestry, takže tři sestry… A maminka? Má jaký vztah s vámi? Nebo Vy k ní.“ 

„Tak ona (povzdech) jako byla hodnější, ale ona je taky takový kousavý typ člověka, takţe dneska to 

vidím na ní, ţe i ona přidávala toho oleje do ohně. matka byla hodnější, ale je taky „kousavý typ 

člověka“ – nenechá ji na pokoji A dneska je na obtíţ, protoţe ona nám zakazovala kamarádky, jakékoliv 

přátelé, my jsme nikam nemohli chodit, furt nás uzavírali doma, kdyţ jsme chtěli jít za kamarády, tak nám 

řekli, ţe máme dvorek, ţe se máme hrát na dvorku. Takţe furt takovou klaustrofobii nám vyvářeli doma, ţe 

prostě kamarádi vůbec ţádní, takţe samozřejmě, ţe jsme na to dojeli, ţe potom v dospělosti jsme neměli 

vůbec ţádné kamarády, pak uţ se ten vztah navazoval těţko, navíc, díky tomu, ţe to je malé město, kde se 

kaţdý zná. Takţe na nás, aspoň my si to myslíme, ţe lidi hleděli přes prsty, díky tomu, jaké máme rodiče, 

takţe s námi nikdo nic nechtěl mít… (povzdech) Bylo to těţké no. rodiče jim zakazovali kamarády, 

uzavírali je  doma, hrát si mohly jen na dvorku (tři sestry) A dneska tu mámu mám na krku, ona chodí 

kaţdý druhý den za mnou, protoţe se nudí, jeden den mi řekne přijď, třeba, chce něco pomoct, tak já jí 

pomůţu… druhý den si mě nechá na pokoji, abych si uklidila a to co po vaření tam nechám, protoţe to 

nestihnu, tak ona protoţe všechno chce hned, takţe já všeho musím nechat, jít za ní hned. Takţe si uklidím 

a řeknu si udělám čas na kníţku, nebo budu se učit jazyky a ve chvíli, kdy si to povím, tak ona zazvoní a uţ 

zvoní na zvonek a vezme si pichátka na inzulín, protoţe ona má… cukrovku, takţe to si veme a vydrţí tam 
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u mě čtyři hodiny, samozřejmě já si nemůţu číst, protoţe mě furt vyrušuje, takţe já se jí musím věnovat a 

jako, ona je spokojená, kdyţ s někým je, kdyţ není sama jako, takţe obtěţuje tímto způsobem. Kdyţ jí to 

řeknu, ať mně dá pokoj, tak to je furt, jak kdyţ hazí hráh na zeď. (Zakašlání) Ona nedá pokoj, dokud 

neuštípne, nedá pokoj. dnes má mámu „na krku“, matka ji obtěžuje, nenechá v klidu, chodí často 

k dceři do bytu Já jsem kolikrát unavená a končím tady ty hospitalizace, co jenom kvůli tomu, ţe mám 

matku. A v tom roce 2000, kdy jsem byla hospitalizovaná ve Štemberku, tak mně šlo uţ o ţivot, jak jsem 

byla unavená z ní, totálně vysílená, skončila jsem měsíc na JIPce. Kdyţ mě viděl primář, tak říkal, ţe mě 

nepustí domů, já jsem mu řekla, ať mě pustí domů, ţe si vezmu, sbalím tašku, ţe prostě chci být připravená 

na to, on říká ne. Já jsem (lehké zakašlání) měla jen kabelku přes rameno a osobní doklady a on říká ne, 

v ţádném případě, jde o váš ţivot, pomalu mě s houkačkou tam navezli… takţe jsem skončila tam na té 

JIPce ve Š. a…“  z matky je unavená, bývá dle ní důvodem hospitalizace, jednou skončila i na JIPce 

„Jako vy jste chtěla odejít z domu…“ 

„Ne, nechtěla jsem odejít z domu.“ 

„Nebo, co jste říkala, že jste s kabelkou…“ 

„Já jsem přijela na vyšetření, na ambulanci, a kdyţ mě tam…“ 

„Jo a oni si Vás nechali na JIPku.“ 

„Jo, jo, uţ si mě tam nechali, no. Uţ mě poslali přímo do léčebny. Uţ jsem se nevrátila, no. Z toho 

ambulantního vyšetření.“ 

(krátká pausa, pomlka) 

„A s tou maminkou… jste tři sestry, ale ona je nejvíc s Vámi, jo?“ 

„Tak ty sestry jsou v Praze, takţe ona s nima komunikuje jen po telefonu. Ale ony jí taky kolikrát 

vynadají, ale to nemá, asi, význam, ale… já uţ jsem i řekla, ţe budu tvrdá, ţe jí řeknu na tvrdo, ţe si 

nepřeju, aby ke mně chodila, ţe ke mně chodit nebude, ţe já chci mít svůj ţivot, ţe na něj právo mám a ţe 

si nepřeju, aby ke mně chodila. sestry komunikují s matkou jen po telefonu, chce jí říct „na tvrdo, že si 

nepřeje, aby za ní chodila, že má právo na svůj život“ Prostě, kdyţ jí nezajímalo, kdyţ jsem byla dítě, ţe 

chci mít kamarády, a takovým způsobem mě týrala, ţe jsem musela být na dvorku a nemohla si jít hrát za 

dětmi… tak nechť si to teď vychutná, všechno člověk jednou dostane zpátky. Takţe, musí si to vychutnávat 

taky.“ přání vrátit matce svou ujmu z dětství 

„A vy máte nějakou práci, když jste doma, tak…“ 

„Jsem v invalidním důchodu. (pomlka) Práci mám, jako takovou normální práci, ţe se o sebe starám, 

vařím, chodím do obchodu, vyřizuji si poštu, (zakašlání) uklízím, peru, ţehlím, chodím na procházky a 

mám svoje zájmy.“ invalidní důchod, práce-péče o sebe a domácnost 

 

14. Jestli se můžeme vrátit k tomu prvnímu prožitku té psychózy. Tak to se stalo jak? Jako, jestli 

přišly hlasy, nebo halucinace… 

 

„Ne, ne, ne… halucinace.“ 

„Jako, že jste viděla i něco, nebo…“ 

„Ne, ne, ne, to bylo podvědomí.“ 

„Jako jak, jestli mi to můžete nějak přiblížit…“ 

„Ono, se to těţko vysvětluje jako, mi s tím často musí pomoct lékař, jo, já nevím, jestli vy si to 

dokáţete nějak představit, kdyţ jste zdravá, ale psychiatři uţ v tom zkušenosti mají, takţe dokáţou 

pochopit. těžká sdělitelnost prožitku psychózy zdravému člověku, často jí s vysvětlením musí pomoct 

lékař A to máte prostě nějaké myšlenky, které vám jdou na mysl a vy pod vlivem těch myšlenek reagujete. 

Jo prostě je to na základě podvědomí, halucinace, to nejsou zrakové halucinace, ţe bych něco viděla, 

nejsou to ani sluchové halucinace, ţe bych něco slyšela… ale jsou to vlastně halucinace (zakašlání) 

z podvědomí.“ popis psychózy s pomocí psychiatrického náhledu 

„Takže myšlenkami… jakože vlastně cítíte, že ty myšlenky, co přicházejí, nejsou Vaše…“ 



 

29 

 

„Mm, ony opravdu nejsou moje… to je nemoc, a jsou špatné, jsou vlastně takové patologické, no, 

nejsou zdravé.“ 

„Jo, jako mě spíš teď zajímá, ne z toho psychiatrického hlediska, ale z Vašeho, z hlediska toho 

prožitku, co jste prožívala, jakože Vy jste taky tenkrát neznala psychiatrické ty…, zajímá mě, jak jste to 

zažila.“ 

„No já jsem samozřejmě věřila těm myšlenkám, protoţe jsem si myslela, ţe je to pravda, jo. Prostě 

jsem najednou myslela, ţe se mi zjeví Panna Maria a prostě takové myšlenky jo, a teď to bylo tak rychle, 

ten mozek byl tak hrozně poškozený, ţe to přicházela jedna myšlenka za druhou a bylo to hrozně rychlé a 

já jsem vlastně reagovala pomaleji, neţ ty myšlenky přicházely a jako bylo to všechno takové zpřeházení, 

jo, v té hlavě zmatek, a samozřejmě, podle toho jsem taky jednala, no. Bylo to všechno takové hrozně 

zmatené a samozřejmě, ţe jsem tenkrát říkala, ţe mi nic není, ţe jsem zdravá, kdyţ mi řekli, ţe jsem 

nemocná, kdyţ mi začali říkat, jako rodina, ţe jsem onemocněla, tak jsem říkala, ne, já jsem zdravá, 

protoţe jsem netušila, ţe to můţe být psychická nemoc.“ osobní popis prožitku psychózy 

„A co jste dělala?“ 

„Já jsem třeba… se modlila (povzdech) dvanáct růţenců, nespala jsem, vylila jsem na sebe vodu, 

udělala jsem hroznej nepořádek, prostě podle těch myšlenek, co se dělala, jsem nosila věci, zpřeházela celý 

byt, udělala úplný hrozný mumradník v tom bytě (pousmání, pozasmání), jo. Teď… přestala jsem mít ráda 

černou barvu, protoţe ta mi začala hrozně vadit… svlékla jsem si ten kabát, protoţe jsem měla černý, 

odhodila jsem ho, někomu jsem ho tam nechala, a měla jsem strach z pronásledování, takţe jsem se snaţila 

převléct, takţe jsem tam zašla někde k prodejcům, co prodávali oblečení, a chtěla jsem se převléct, jsem 

řekla, ţe si to chci vyzkoušet, a ve chvíli, kdy jsem ty šaty měla na sebe oblékla, tak jsem začala utíkat. Jo 

prostě hrozný strach jo, to, to, to byly halucinace, no.“ projevy psychózy – co prováděla 

„Jako vy jste začala utíkat z toho obchodu s těmi jinými šaty.“ 

„Mhm.“ (pousmání) 

„A přitom jste měla strach, z čeho?“ 

„Já jsem měla strach z toho, ţe mě někdo pronásleduje, ţe mě někdo vidí…“ strach z pronásledování 

„Jako vy jste utekla proto, že jste myslela, že vás někdo pronásleduje.“ 

„Já jsem začala utíkat, já jsem chtěla jet domů, na Moravu, ale já jsem chtěla jet převlečená.“ 

„Jo, abyste vypadala jinak.“ 

„Mhm.“ 

„Ale neměla jste, jakože jste nezaplatila, tak…“ 

„Já jsem jim tam nechala svoje šaty, tak jsem si říkala, mají na výměnu (smích). Já jsem nebrala ty 

moje šaty, jako ony byly hezké, jo, tak si říkám, no holt si je vyperou a budou mít na výměnu, jo, takţe já 

jsem to nebrala tak, jakoţe by to bylo krádeţ.“ výměna šatů v obchodě, chtěla se převléct, útěk s jinými 

šaty 

„Jo, ale byl to normální obchod.“ 

„Trhovský. (pousmání) Samozřejmě, ţe pak mě chytili, velmi rychle, protoţe zavolali policajty, tak 

mě odchytili a já jsem tam skončila pak na stanici. (povzdech) A hned ty šaty samozřejmě vrátili, dali mi ty 

původní, pak zavolali domů, to ze mě dostali teda číslo, sousedku, kontakt, to jsem ještě tak nějak věděla. 

No a ta sousedka zařídila, ţe matka přijela sem, i s tou sousedkou…“ rychlé chycení policii, kontaktování 

rodiny 

„Vy jste byla v Praze tenkrát…“ 

„Tenkrát jsem byla v Praze, tak přijeli sem a ve večerních hodinách mě vyzvedli a samozřejmě ten 

mozek pokračoval dál, jako, to bylo jako kdyţ vám chodí mozek, jako, to se těţko popisuje, prostě hlava 

nestála furt, myšlenky jedna za druhou, nešlo ani spát, nemohla jsem usnout, prostě uţ to bylo tak hrozně 

silné, ţe třeba, kdyţ jsem byla tady hospitalizovaná, tak mě museli dávat tak silné léky, ţe já jsem 

v podstatě jenom pořád spala. Třeba kdyţ se mě paní doktorka, P., která tady před tím pracovala, ptala, jak 

se cítím, tak říkám: „mě chodí hlava jako, já to mám jako by se mi obracela kniha a furt listy, furt jako by 

mi chodil mozek, furt jako nemůţu usnout, tak do mě rvali léky jakoby jí „chodil mozek“, obracela se 
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kniha, nemohla usnout, po hospitalizování -silné léky. A samozřejmě v první chvíli si mysleli, ţe jsem 

brala drogy, coţ samozřejmě moč a krev potvrdila, ţe ne. No a pak mně teda po nějaké době ustálili ten 

mozek, ale samozřejmě, ţe se to pak v těch prvních letech všechno vracelo. po nějaké době mozek 

„ustálili“, v prvních letech se však vše vracelo A v roce 2000, kdy uţ jsem měla pocit, ţe je všechno 

v pořádku a, coţ mi taky nikdo neřek, coţ byla chyba, coţ třeba teď naopak kdyţ jsem začala chodit do 

toho krizového centra o tom mluvili, já jsem to říkala taky, ţe je dobře, kdyţ to poví, ţe nevysazovat léky, 

dokud to neurčí lékař a v ţádném případě, kdyţ se člověk cítí dobře, tak nepřestávat, protoţe to je jenom 

znamení toho, ţe člověk se třeba uzdravuje, ale ţe, nesmí ty léky vysadit.“ po cca 4 letech již měla pocit, 

že je vše v pořádku, nikdo (prý) jí neřekl, že nesmí vysadit léky, dokud to neurčí lékař… vysadila a 

v náhle propuknuté psychotické epizodě si popálila ruku 

„Vám se stalo, že jste vysadila a…“ 

„Já jsem je vysadila, popálila jsem si ruku, třetí stupeň popálení…“ 

„To bylo hned potom, jo…“ 

„V atace potom, co jsem vysadila ty léky.“ 

„A proč jste to udělala tenkrát…“ 

„Protoţe jsem měla pocit, ţe uţ je nepotřebuju, samozřejmě.“ 

„Ne, ne, ne, proč jste si tu ruku popálila.“ 

„Halucinace opět a já jsem šla na návštěvu k jedné paní, a tam bylo veliký oheň, byla tam taková 

vatra, a tam hořela pneumatika a mě vadilo, ţe to někdo neekologicky jako pálí, tak jsem vzala kabát, 

strčila tu ruku do toho ohně a táhla tu pneumatiku a samozřejmě, ţe to odnesla ruka a tenkrát to mohlo 

dopadnout katastrofálně, protoţe lékaři na chirurgii si mě přehazovali jako horký brambor, nechtěli mě 

nikde přijmout na lůţkové oddělení, s tím ţe by mě operovali, ţe by mně vyčistili ruku a tak dále, ve Z. mě 

absolutně nechtěli přijmout, no tak,  sestra volala a zařídila hospitalizaci tady v Praze, takţe tady mě 

okamţitě hospitalizovali, ještě řekli, ţe kdybych přišla o dva dny později, tak bych zemřela, ţe bych dostala 

otravu krve.“ popis druhé psych. epizody, vytáhnutí hořící pneumatiky z ohně, problém se špatným 

ošetřením popálení ruky 

„Jako s tou rukou, že Vám to neošetřil někdo, tam?“ 

„No, to nebylo vyčištěné. Mně odpadlo maso.“ 

„No, jako, to Vás nikdo neošetřil?“ 

„Jo, oni mě ošetřili, ale jenom první pomoc, ale to potřebovalo prostě operovat.“ 

„Mhm. A jak jste to vnímala vůbec v té atace? Jako bolest a tak…“ 

„Samozřejmě, bolest jsem vnímala, ale bylo mi to jedno, protoţe v té atace děláte všechno podle těch 

myšlenek.“ lhostejnost k bolesti pod vlivem bludů 

„Hm. A vyhledávala jste pomoc, nebo…co se dělo.“ 

„Já jsem přišla a byla jsem samozřejmě celá očouzená od ohně, celá špinavá, tak mě sousedka umyla, 

podívala se mi na ruku, říkala, toto musí ošetřit lékař, tak jako, ještě jsem měla mokré vlasy, tak mi to 

jenom ještě rychle přeletěla fénem a okamţitě uţ byla ta sanitka tam. Tak mě naloţili, odvezli mě tam na 

nejbliţší…hhh“ 

„…stanici.“ 

„…stanici, kde je lékařská sluţba, tak mi to ošetřili samozřejmě, jako lékař konstatoval, ţe jsou to 

popáleniny druhého stupně a říká sestře, dezinfikujte to. No tak ona vzala líh, a čímţ mi to ještě spálila, 

takţe byly popáleniny hned rázem třetího stupně a odpadlo mě maso, no. Prostě chytrá sestřička, opravdu, 

„pajatín“ (?) tam neměli, nic. A to bylo, kdyţ jsme si stěţovali, jaký měli postup, jak se ke mně chovali, tak 

nakonec ještě řekli, ţe všechno bylo v pořádku a nikdo s tím nic neudělal. A ţádné odškodnění jsem 

nedostala, nic.“ 

„A teda, potom jste teda měla tu druhou hospitalizaci, nebo co.“ 

„Mm, já jsem byla měsíc na Vinohradech s tou rukou, protoţe mi to operovali asi na pětkrát a mezitím 

ten psychický stav se ustálil, protoţe jsem začala znovu brát léky, takţe jsem zavolala panu lékaři, jsem se 

dohodla s ním, jak to mám brát. On mi řekl, ţe aţ budu v pořádku, abych přijela z a ním, no a neţ se tak 
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stalo, tak uţ ten psychický stav byl zase v pohodě a nebyl důvod k hospitalizaci hospitalizace v nemocnici 

s rukou – začala brát znovu léky- stav se ustálil –nebylo třeba hospitalizace na psychiatrii, ale navíc 

jsem chtěla říct ještě takovou věc, ţe kdyţ jsem byla ve Z. , tak tam ten pán psychiatr dával přednost 

psychické nemoc před tou chirurgickou péči. A on mě chtěl hospitalizovat na psychickou kliniku, jo, takţe, 

nebo psychiatrickou léčebnu, tak… a vůbec ho nezajímalo, ţe je přednější ruka, načeţ paní chirurgická 

říká, ne, teď je důleţitá ruka, ona by mohla zemřít, tak jako kladla to matce na srdce, ţe musí udělat 

všechno, abych nebyla hospitalizovaná na psychiatrii, ale aby začali pracovat s tou rukou.“ stížnost na 

psychiatra, který dával přednost psychiatrické péči před chirurgickou; ohrožení života 

„Takže vy jste byla před tím ve Z., a oni vás tam chtěli…“ 

„Oni doporučovali psychiatrickou léčebnu.“ 

„Až potom Vás převezli sem…“ 

„Matka řekla, ţe s tím nesouhlasí, a kdyţ napsali do papíru, ţe s tím matka nesouhlasí, tak mě pustili 

normálně, domů, a pak začala sestra zařizovat převoz do Prahy, na Vinohrady, na popáleninovou kliniku.“ 

„A ty myšlenky… co Vám říkaly. Tenkrát jste řekla jenom, že to vlastně bylo neekologické… to byla 

taky nějaká myšlenka, vnitřní…co vám…“ 

„Hm, to nebylo jenom to, ţe by mi vadila ta pneumatika, ale začaly mi chodit zase ty vztahovačné 

myšlenky hlavou a já jsem se tenkrát zamilovala do jednoho muţe, kterého jsem měla ráda a o němţ jsem 

se dozvěděla, ţe je jehovista, a já jsem si přála, abych skrze to utrpení, které já pro něho obětuju, aby ho 

změnil na katolickou víru. snaha změnit vyznání muže, do nějž byla zamilovaná, skrze silné přání a 

vlastní oběť No a to samozřejmě nevím a uţ mě to ani nezajímá (pousmání), to uţ je všechno pryč.“ neví, 

jestli se to skutečně stalo…(jestli její přání zapůsobilo? 

„Vy jste si přála, aby se ten muž změnil, přijal katolickou víru… abyste s ním mohla být…“ 

„Mhm. No, tak to víte, to jsou takové myšlenky, které vás napadají a zpravidla jsou špatné, no. No ale 

tak, dneska si říkám, zaplaťpánbůh ruku mám celou, můţu s ní dělat cokoliv a jinak je to… vysvětlení – 

„jsou to takové myšlenky, které vás napadají a zpravidla jsou špatné“; dnes je ráda, že má ruku 

celou  třeba vizuálně to vidíte, ţe jsou to popáleniny, ale na druhou stranu to vypadá zase hezky, na to, jak 

to vypadalo před tím. Takţe si říkám, ruka je funkční, mohu s ní dělat cokoliv a mohlo to dopadnout hůř, 

jsou lidé, kteří jsou také jinak poškození a také ţijí a nic si z toho nedělají, takţe já s tím dneska funguju 

úplně normálně a“ 

„A pak se Vám stala ještě někdy nějaká ta ataka?“ 

„V roce 2008, to jsem byla hospitalizovaná v K., a pak v tom roce 2009, kdyţ jsem byla unavené 

hrozně, pak v roce 2010 a teď v roce 2013.“ další hospitalizace (ve 40., 41., 42 a 44 letech?) 

„A to jste vysazovala taky léky, nebo to přišlo samo, stejně, i když jste brala léky…a mělo to stejnou 

podobu?“ 

„Byly to zas jiné důvody, proč jsem byla hospitalizovaná, ale bylo to podle mě slabší, ale ta nemoc zas 

propukala jinak.“ jiné důvody hospitalizace, i způsob propuknutí nemoci, slabší průběh 

„A mezí tím vy jste ještě pracovala, když jste…“ 

„Ne, ne, ne, já od roku devadesát osm jsem v invalidním důchodu. Já jsem pracovala, jsem si udělala 

kosmetický kurz, poté, co jsem byla propuštěná z první hospitalizace, chvilku jsem se snaţila pracovat, ale 

kdyţ to nešlo a vracel se stav, a navíc jako pán primář, který mě začal léčit v P., říkal, no, při vašem 

onemocnění není moţné, abyste pracovala, to je samozřejmé, to máte tak silné poškození mozku, ţe to není 

moţné. Berete ještě navíc ty léky a jste unavená, tak mě dal do důchodu. snaha opět pracovat po první 

hospitalizaci – nešlo, stav se vracel- ambulantní psychiatr- silné poškození mozku, únava po lécích – 

invalidní důchod (asi ve 30 letech) 

 

15. Jak to působilo tenkrát na okolí, to, co se stalo? 

„No tak okolí, škoda mluvit… Já jsem měla svojí příbuznou na zdravotní správě a ona ze zdravotní 

karty roznesla všechno, coţ je samozřejmě trestný čin, ale bohuţel, kdyţ nemáte na právníka a nemáte 

ţádné důkazy, tak nedokáţete nic, takţe marné se bránit příbuzná na zdravotní zprávě- roznesla o ní vše 
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ze zdravotní zprávy-„ví se o ní všechno“, ještě bych to zaplatila já nakonec ve finále, takţe kaţdý mě od 

toho odrazoval, abych se soudila, no takţe to dopadlo tak, ţe ze zdravotní karty bylo vyneseno úplně 

všechno, do posledního puntíku, no a, ví se o mně všechno.“ (01:00:14) 

„Tam kde žijete teď.“ 

„Mhm.“ 

„A jak to vypadá, jak se k Vám chovají?“ 

„Ví, ţe jsem nemocná, takţe se podle toho tak i to okolí chová, ale, samozřejmě, ţe není moţné najít 

partnera, to je úplně zbytečné, a jinak si myslím, ţe se to okolí chová docela pěkně. Jako nedávají mi nijak 

na vědomí, ţe by se mi někdo smál, nebo tak.okolí se chová podle toho, že ví, že je nemocná, ale docela 

pěkně; není možné najít partnera Prostě si myslím, ţe se i někdo dozvěděl, co za tím třeba něco je, tak 

z toho důvodu, ţe třeba slyšeli, jaké jsem měla pozadí vlastně v dětství, ţe znali ty rodiče a ţe jim asi 

docházelo, ţe jsem to v ţivotě neměla lehké. dobré chování  okolí si zdůvodňuje (domnělou) znalostí jejího 

pozadí z dětství – „ţe to neměla lehké“ 

 

16. Kdybyste mohla, udělala byste něco jinak? 

„Jo, jo, jo. Myslíte v současné době, nebo tenkrát v mládí.“ 

„No tak,buď už tenkrát, nebo...“ 

„No, samozřejmě, chyběly ty ţivotní zkušenosti, protoţe jednak, s námi se jako s dětmi rodiče 

nepovídali, neradili nám, nepřipravovali nás na ţivot dětství, prostě oni sice třeba nějaké zkušenosti měli, 

ale na druhou stranu byli hrozně omezení inteligenčně, takţe je zajímalo všechno ostatní, jenom děti ne. 

Takţe nám v tomhle nepomáhali a člověk musel získat zkušenosti sám.  No a samozřejmě, kdybych měla 

ty zkušenosti, co mám dneska v ţivotě, tak bych spoustu věcí udělala jinak, určitě, třeba bych do té Prahy 

šla taky, ale rozhodně bych nesetrvávala na tom zaměstnání, kde jsem byla a odešla bych, co nejdřív. 

Určitě bych se snaţila spořit co nejvíc peněz a koupit si třeba v L. dům potom nebo něco takového. Jako já 

bych chtěla zůstat tam na Moravě, mně se na Moravě líbí, ale nechtěla bych být v kontaktu s rodiči.“ „mít 

dnešní zkušenosti“- co by udělala jinak- opustit práci, nebýt v kontaktu s rodiči 

„Jako už tenkrát.“ 

„Mhm.“ 

„Vy jste vlastně jezdila za nimi, nebydlela u nich.“ 

„Mhm. Prostě jsem byla na ně vázaná, ţe jo, protoţe tam jsem měla trvalé bydliště, tam byly veškeré 

věci, a tak dále, a on ještě otec říkal, dokud budeš bydlet pod naší střechou, budeš nás poslouchat a takové, 

no tak, kde to jsme. Dospělý člověk a pořád omezovaný rodiče, to ne.“ vázanost na rodiče – trvalé bydliště, 

omezování -poslouchat 

„A teď vlastně žijete jak?“ 

„Jo, já mám svůj byt.“ 

„Mhm.“ 

 

17. Co myslíte, že by Vám nejvíce pomohlo? 

(Povzdech) No. Vlastně kdybych omezila ten vztah s tou matkou, protoţe to byl důvod, proč jsem furt, 

se mi pořád vracel ten špatný stav. Takţe tam si myslím, ţe je ten kámen úrazu, tam je ten nezdravý vztah a 

ţe ona je na mě furt fixovaná jak neodtrţená pupeční šňůra, no.“ pomohlo by jí, kdyby omezila vztah 

s matkou- tam vidí kámen úrazu 

 

18. A postoj k lékům máte teď jaký? 

„Jo já beru léky, ale my jsme se domluvily i s paní doktorkou K., ţe bych opustila tuto léčebnu ve 

chvíli, kdy by mně vysadila léky, to znamená, ţe bych zůstala na injekcích, a tak to bylo i před tím, neţ 

jsem byla hospitalizovaná sem. léky bere, a ambulantní péči bývá na injekcích Já jsem byla jenom na 

injekcích, ţádné léky jsem nebrala, tak bylo zajištěno, ţe ambulantně dojedu jednou za měsíc na injekci, a 

ţe ten lék vlastně v sobě mám a nejsem nucena brát ţádné léky a je všechno v pohodě. (zakašlání) Takţe 
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tak, takţe ţádný problém, naopak, já jsem se cítila tu dobu před tím, neţ jsem byla hospitalizována velice 

dobře, dobře se mi dýchalo a cítila jsem se dobře, a cítila jsem se tak, ţe se konečně začínám uzdravovat.“ 

stav před (současnou) hospitalizací se cítila velice dobře, „dobře se jí dýchalo“,  

 

„Mhm. A teď to vlastně způsobilo co, že jste tady?“ 

„Já jsem měla nějakou takovou myšlenku, ţe v roce, v tomto roce šestého srpna zemřu. Byla to taková 

utkvělá myšlenka, ale to uţ je pryč.  utkvělá myšlenka, že určitého-přesného data zemře Nevím, jestli je 

to lékama, nebo jestli je to tím, ţe jsem právě hospitalizovaná a Bůh si to, v podstatě místo toho, aby mě 

vzal z tohoto světa, vzal to utrpení z té hospitalizace. (úsměv) To já nevím, víte ony jsou některé věci mezi 

nebem a zemí, které nemůţeme vysvětlit, a třeba mohou nastat. vysvětlení si zproštění utkvělé myšlenky na 

smrt Já kdyţ jsem byla v tom zahraničním obchodě, tak já jsem jednou měla nějaké doklady, (rozjednané?) 

myslím do Holandska, a teď já jsem celý den byla taková nesvá, nebyla jsem ve své kůţi, a teď já říkám, já 

cítím, ţe ten řidič bude mít autonehodu (zakašlání). Promiňte, já se nějak dusím.“ 

„Chcete napít, nebo?“ 

„Nevím, nějak se mi špatně mluví.“ 

„Dobrý?“ 

„Jo, je to dobré, ale já nevím, jestli je suchý vzduch, nebo co.“ 

(Nalévám vodu.) 

„Jestli máte aspoň kapesníček, jestli bych se mohla vysmrkat, jestli bych mohla poprosit.“ 

„Jo. Tady je voda, ale kapesník, ten asi právě nemám.“ 

„Děkuju. Nebo nějakou, něco, tamhle podívejte, támhle je něco, to by stačilo.“ 

„Toto? To je ale vlhké…“ 

„Ne, tam…“ 

„Jo tohle, jasně.“ 

„Stačí. Nepotřebuju toho tolik.“ 

(přináším tři papírové ubrousky) „Třeba někdo další bude potřebovat.“ 

„Děkuju.“ (smrká) „No, uţ je mi líp, uţ je to lepší, děkuju. Takţe teď nevím, já říkám, já mám pořád 

pocit, ţe ten řidič bude mít autonehodu, já jsem to cítila doslova v kostech, já jsem to nedokázala vysvětlit, 

ale cítila jsem to. popis zvláštní zkušenosti – vycítění nebezpečí – předpověď události A já jsem tenkrát 

byla jako dopravák, takţe jsem vzala havarijní pokyny a vzala jsem zvýrazňovač a zvýraznila jsem „safety 

data shift“, jo, všechno, co tam bylo důleţité a říkám kolegovi, ať vezme izolepu a přilepí si to na čelní 

sklo, ţe to musí dát na palubní desku a ţe ho to zachrání, řekni, ţe cítím, ţe bude mít autonehodu, ale ať se 

toho nebojí, ţe ho zachrání, kdyţ dá ty havarijní pokyny na to sklo.pokyny kolegovi Říkám mu, jestli ty 

havarijní pokyny nedá na to sklo, tak mu není pomoci. A ten řidič mně vzkázal, ţe má z toho nepříjemný 

pocit, ale ţe tu cestu musí odjet, ţe jinak by dostal výpověď.  A já jsem říkala, já to vím, já vím, ţe to musí 

odjet, já vím, ţe nemá vyhnutí, ale musí ty havarijní pokyny dát na to sklo. On opravdu jel, v Německu do 

něj vrazil kamión, ten to, náklad probořil a ten „nakota“, nevím, jestli víte, co to je za látku. (kývu hlavou, 

že ne) To byl vlastně přípravek, který se dával při operacích přičuchnout, aby ten člověk usnul.“ řidič 

skutečně naboural, záchrana hasiči „díky vysoké odbornosti MPZty“ 

„Aha, aha.“ 

„No a to, začalo unikat a on samozřejmě ten řidič začal usínat. No a v tom Německu pozvali…hasiče, 

okamţitě. A teď oni se podívali na najednou na to sklo, a teď vidí to „safety data shift“, tak vletěli do té 

kabiny, vytáhli toho řidiče, poskytli mu okamţitě první pomoc a zachránili ho. A pak o tom mluvili i na 

Nově, ţe díky vysoké odbornosti MPZtky ten řidič přeţil.“ 

„Díky vysoké co?“ 

„Odbornosti.“ 

„Jo, jakože, ho vlastně někdo zachránil…“ 

„Ţe tam byly ty pokyny, ţe to bylo pořádně zdůrazněné, ţe to bylo na tom čelním skle, ţe to bylo 

všechno tak ošetřené, ţe v případě toho nebezpečí…“ 
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„Takže vy jste ho vlastně zachránila.“ 

„No, ono se to tak nedá úplně říct, to byla týmová práce, protoţe tak třeba to propagační oddělení, to 

přeloţilo do všech jazyků těch průchozích zemí, coţ nebyla moje práce. Já jsem udělala jenom to, co bylo 

důleţité udělat jako dopravák.  Já jsem udělala maximum toho, co jsem mohla udělat jako dopravák, ale ti 

druzí udělali zase jinou práci. (pomlka) Takţe já jsem to cítila zrovna tak i v této době tu 

hospitalizaci.stejně prorocky viděla svou smrt a cítila úlohu hospitalizace - záchrana Já třeba, kdyţ 

potom začala paní doktorka mi dávat léky, tak se mě ptala, jak to cítím a já říkám, víte, já to cítím tak, ţe 

můţu zemřít toho šestého srpna, ale cítím to tak, ţe by to mohlo být i jinak. (pomlka) A jako tohle je těţké 

vysvětlit, já si myslím, ţe to nemůţe v podstatě ani lékař vysvětlit, jestli to byla pravda, nebo jestli to byly 

halucinace. Ale jsem se v tý době cítila hrozně dobře, je fakt, ţe jsem třeba dala takové…“ lékař podle ní 

také nemůže vysvětlit, jestli to byla pravda, či halucinace… 

„To mělo být, jo toho šestého srpna.“ 

„Jo, to mělo být, teď tento rok.“ 

„Jo, tento, co bude.“ 

„Mhm.“ 

„Jo, toho šestého srpna, co bude letos.“ 

„Jo, šestého srpna. Ale já cítím, ţe uţ to nebude, ţe vlastně, buď si bůh vytáhl to utrpení, co 

potřeboval pro určité duše, i z té hospitalizace, anebo to byly bludy (pousmání), a tím pádem je to pryč.“ 

cítí, ţe uţ myšlenky na smrt vymizely 

„Mhm.“ 

„A jedno nebo druhé to bylo, ale…“ 

„A jenom díky této informaci Vás hospitalizovali.“ 

„Ještě si myslí, ţe v tom byla jedná věc, protoţe já jsem dávala nějaké pokyny a návrhy na městský 

úřad, co by se mělo udělat a jim to samozřejmě připadalo… na hlavu postavené, protoţe já jsem tam třeba 

mluvila o budovách, které by měli zbořit, a oni je zatím opravovali (pousmání). další vnímaný důvod 

hospitalizace  Ale myslím si, ţe to byla zbytečná investice a ţe to neměli dělat, jo (povzdech). Třeba tam 

nechali školy, které pro děti opravit nechtěli, pro děti nebyly dostatečně dobré, ale pro druhé lidi jsou 

dobré? Tak jako kde to jsme, jo? Nebo tam byla tělocvična a ten dům vlastně překáţí v provozu aut, 

protoţe oni to musejí objíţdět, je tam i hospoda, takový roh, a je to tam nepřehledné. Tak jsem jím říkala, 

ať to zboří, ať tam udělají náměstí. No tak samozřejmě všechno špatně, jo. Jenomţe já si nemyslím, ţe by 

to bylo špatně, navíc já jsem mluvila s lidmi, kteří uţ něco proţili, kteří byli staří, kteří mně vyprávěli o 

tom, jak to vypadalo dřív.  ospravedlnění se A oni mně říkali, nebo aspoň ta jedná paní, která je uţ dneska 

mrtvá, mi říkala o tom, ţe dřív vlastně nebyly patrové domy, ţe to si někdo vymyslel, protoţe nechtěl, aby 

od něho odešel syn, a oni začali stavět patrové domy. Ale do té doby to město vypadalo tak, ţe byly jenom 

jednoduché domy, přízemní a ţe to vypadalo moc hezky. A ţe třeba i Praha měla být jenom vilová, ţe tady 

neměly být činţáky, já nevím, kde to přečetla, nebo se dozvěděla z televize, nebo odkud… A ona mi říká, 

dovedeš si představit, jak by byla Praha krásná, kdyby byla vilová? Coţ je pravda, ţe? Prostě ty vilky 

v Praze jsou krásné, ty vilové části. Ale teď si přestavte Prahu, kde jsou samé činţáky, kde je třeba Černá 

most, no tak to je něco ošklivého, jo. A teď si představte, ţe by tam stály vily. Tak je to o něčem jiném, ale 

kdyby ti lidé se třeba dali se mnou do hovoru a chtěli o tom mluvit, tak by to bylo taky jiné, neţ kdyby 

vzali telefon a zavolali, tady nám nějaký blázen podal návrh, abychom zbořili tohle, tohle, tohle, a nechali 

mě hospitalizovat bylo by to o něčem jiném, kdyby s ní chtěli komunikovat. No jako podle slov pana 

doktora bylo víc lidí, kteří mě nechali hospitalizovat. Jednak cizí, jednak matka, jednak sousedka. 

Sousedka je člověk, kterému se nechce pracovat, to je člověk, který by jenom evangelizoval a bral podporu 

od státu a nechce se jí dělat a tak dále. Jo a začala na mě, ţe mi nefungují léky jenom proto, ţe se jí 

nechtělo zaplatit za telefonní hovor a chtěla, abych zavolala já.“ kritika sousedky (projekce?) 

 

19. Jak vnímáte psychoterapii?  
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„Já ji vnímám dobře, aţ na to, ţe jsem si včera postěţovala paní doktorce K., protoţe já chodím na ty 

motivační skupiny a tam se hodně mluví a kolikrát třeba i o problémech, nebo to co koho trápí, a pro mě uţ 

je to moc. Jo, jednak je to pro mě moc na mluvení, protoţe já mám tu motivační skupinu – úterý, středa, 

čtvrtek, pátek. V pátek teda máme psycho…terapii. Takţe to jsou čtyři dny, kdy se jenom mluvím, kdy se 

mluví o nějakých problémech, kdy se něco rozebírá a pro mě je to uţ moc.“ psychoterapii „vnímá 

dobře“, rozebírání problémů ve skupinách, co koho trápí, je na ní ale už moc (často, moc mluvení 

jenom o problémech) 

 „Hm.“ 

„Takţe jsem ji prosila, abych, no, dneska uţ to nestíhám (pousmání), abych mohla chodit na 

sklářskou… dílnu. A… abych nemusela chodit na tu terapii motivační. Protoţe tam kolikrát někdo mluví i 

o tom, co mě nezajímá a ti lidi uţ byli unavení jak švábí, takţe kaţdý uţ se těší, kdy bude konec. A 

nebavilo nás tam, ale včera to bylo tak docela zajímavé, protoţe to bylo edukační a mluvila tam paní 

terapeutka o tom, čeho se máme vyvarovat. Takţe to bylo zajímavé, a to si myslím, ţe něčím takovým by 

měl projít minimálně kaţdý, kdo je tady poprvé. Ţe to uţ ani není tak pro ty, co jsou tady poněkolikáté, 

protoţe, kdyby se mi to stalo poprvé, tak jsem nemusela být popálená.“ 

„Hm.“ 

 

 20. (Jenom ještě do budoucna), jak vidíte svojí budoucnost? 

„No já chci omezit ten vztah s matkou, chci vlastně odpočívat, a díky tomu ten vztah do 

budoucnosti… Věnovat se koníčkům, chodit na procházky a samozřejmě udělat všechno proto, abych byla 

zdravá.“ odpočinek, klid, koníčky, jako vize budoucnosti 

„Tak doufám, že jsem Vás nijak nerozhodila nebo něco, když se ptám na takové citlivé otázky.“ 

„Ne, ne, ne.“ 

„Tak moc děkuju.“ 

„To nebylo tak, ţe bych zase poslouchala nářky někoho jinýho. Protoţe ono, kdyţ je těch nářků moc, 

tak se to odráţí na tom člověku, zase zpětně.“ (povzdech) 

„A on by potřeboval často spíš povzbudit.“ (pousmání) 

„Právě, proto jsou dobré i ty terapie, ţe člověk se odreaguje od těch běţných starostí terapie-

pracovní, vnímá pozitivně – odreagování od běžných starostí a je dobře i kdyţ…“ 

„To dneska už asi nestiháte, že…“ 

„To uţ nevadí, to uţ je jedno, to uţ nestihnu stejně. Takţe je fajn, kdyţ člověk má nějaké koníčky, 

které ho baví, třeba já, mě baví jazyky, baví mě fotografování, pletení, háčkování, vyšívání, hudba… kytaru 

mám, na tu bych, na tu jsem celou dobu neměla čas, skládám písničky…“ zájmy 

„Jo?“ 

„Mhm, no tak víte, ono se o nás říká, ţe kdyţ jsme praštění jedním směrem, tak, ţe to máme 

vynahrazeno zas jinak. (smích) dar „schizofreniků“  Třeba pán Svoboda byl vlastně manio…depresář a 

taky skládal krásné písničky. Měl maniodepresi a moţná ţe tam byla i schizofrenie, to nevím. Ono se říká, 

ţe třeba dost schizofrenici mají šestý smysl a mně se to dost projevilo, protoţe, třeba i kdyţ jsem byla teď 

na té hospitalizaci v O., tak tam byla holka, která byla se mnou na pokoji a ona měla umělecké sklony, ona 

hezky kreslila, teď měla návrhářské sklony, takţe chtěla být spíš tak návrhářkou, a klidně třeba obaly na 

voňavky, nebo na krémy, nebo přáníčka, nebo látky. A já jsem jí v tom i pomáhala a říkám, tak udělej třeba 

to. A ona, jo to je dobrý nápad a hned uţ to zrealizovala. Třeba já tak kreslit neumím, ale mně se líbí třeba 

něco kresleného, kdyţ to někdo umí. Třeba takový (…?) zajac, no jak je to nádherné, nebo krteček 

(zasmání), jo, ale musí to někdo umět nakreslit, no. Takţe já zas takové umělecké sklony v tom malířství 

nemám a mám je spíš na té hudební scéně, no. Uţ jsem sloţila několik písniček a myslím si, ţe hezkých a 

ţe by to chtělo udělat si… autorská práva a nechat to zhudebnit, dát to na CéDéčko,  ţe by to bylo opravdu 

moc hezké.“ skládá písmičky, „chtělo by to udělat si autorská práva“ 

„Hm.“ 
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„Protoţe já vnímám, cítím tu hudbu, jak by měla vypadat a vím, co to potřebuje, ale potřebovala bych 

taky nějakou kapelu, která by to zrealizovala, které bych vysvětlila, tak tady potřebuju cítit víc píšťalku, 

tady víc kytaru, tady třeba víc varhany, a dát to tak nějak dohromady a udělat z toho celek.“ cit pro budbu, 

ale potřebovala by kapelu, která by to zrealizovala 

„Hm, tak to je pěkná myšlenka do budoucna. Tak to můžete vyzkoušet.“  

„Jo, jo, jo, jo. (pousmání) Tak chtěla bych to no, myslím si, ţe by to bylo hezké, protoţe jsou takové 

písničky na světě, takové odrhováky, které by neměly vůbec spatřit světlo světa, a jsou písničky, které by 

třeba někoho pohladily na duši a třeba ani nevyjdou, nebo o nich nevíte.“ 

„Nechcete mi říct nějaký verš?“ (pousmání) 

„Jóó.“ 

 

„Den křtí ranní rosa, 

do trávy sahá noha bosá, 

slyším zpívat kosa 

a já cítím lásku v ţilách svých… 

 

Pán pokrývá svět svojí krví, 

ptáci kolem poletují, 

Pane, staň se Tvoje vůle, 

Ty jsi na nebesích a já tady důle 

vítám nový den, za který Ti patří 

velký dík… 

 

Dík za to, ţe ţiju v míru, 

za to, ţes mi dal dech a sílu ţít, 

dík za kaţdé dobré ráno, 

a to není právě málo, 

dík za to, ţe smím svou lásku 

mí-i-ít…“ 

 

(předneseno/zazpíváno a moc hezky rytmizováno) 

 

„To je hezké.“ 

(jemný smích obou) 

„Moc pěkné, děkuju.“ 

„To je jenom tak, co si z toho útrţkovitě pamatuju.“ 

„Tak mě tam za dveřma někdo čeká, tak ať tam… Děkuji za všechno.“ 

„Tak děkuju za vodu a za ty ubrousky.“ (na konci rozhovoru ještě jednou poděkování) 
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3.2.2 Rozbor rozhovoru (Ludmila) – seskupování do kategorií 

A. Prožívání pobytu v PN 

1) průběh dne 

snídaně, raní úprava zjevu, zmínění vizity; čtyři skupiny, oranţová, modrá, zelená, myslím, červená?   

komunita -stížnosti na provoz oddělení, na určité chování pacientů- nezhasínání, zářivky, kouření 

na záchodech, házení jídla do koše – možnost upotřebení  

 

baví-centrální terapie-odreagování, terapie hrou – paměťová cvičení 

trávení volného času, zájem sama mám kosmetický kurz, takţe se masírujem  navzájem (úsměv, 

smích) na procházku, anebo si čtu, nebo někdy odpočívám občas propustka – centrum / k sestrám a sem 

tam si vezmu nějakou tu propustku, takţe jdu třeba do centra, nebo k sestrám.“ čtení – harlekýnky, 

fantasy, duchovní četba 

 

2) trvání současného pobytu a množství hospitalizací 

trvání pobytu – necelé 2 měsíce v PLB, plus 2 týdny v Olomouci 

, v Bohnicích jsem podruhé, já jsem tady byla hospitalizovaná poprvé v roce devadesát šest.“ 

„Dvacet osm.“ 

další hospitalizace (ve 40., 41., 42 a 44?) 

„V roce 2008, to jsem byla hospitalizovaná v K., a pak v tom roce 2009, kdyţ jsem byla unavené 

hrozně, pak v roce 2010 a teď v roce 2013.“ 

 

3) vnímání personálu 

vztah personálu a pacientů vnímá jako v pořádku; spokojenost s lékaři 

„Já myslím, ţe je to tak v normálu, ţe je to tak v pořádku, ţe není nějaký problém, který by vyvstával 

mezi personálem a námi.“ 

pozitivně vnímá péči, ţe se k nim chovají hezky 

srovnání s jinými psychiatrickými odděleními, kde je to horší. Jsou jiné oddělení, kde třeba sestřičky ani 

nezaklepou na dveře, jo. Prostě vyloţeně nadrzo 

srovnání, stíţnost na personál na jiném psychiatrickém oddělení, kdyţ pláč – tak injekce 

personál s nejlepším přístupem k lidem (ve srovnání těch míst, kde jinde byla hospitalizována.“ 

 

4) pocity, prožitek v léčebně 

cítí se dobře, někdy je jí špatně z léků 

trápí ji, ţe není doma, ústavní ţivot 

nenávist k zářivkám jako velmi nepříjemnému, oslňujícímu světlu, bolí z toho hlava 

uspokojení, těší ji, kdyţ si něco hezkého vyrobí sama 

tělesné obtíže Jo, mám problém, kloub mě bolí. Já uţ se léčím s prvním stupněm… artrózy 

nálada - bylo jí do pláče, plakala, cítila kámen na prsou, unavenost, špatně si jí dýchalo, sklon 

mírně k depresi – smutek 

 

působení léků 

„Cítím se samozřejmě unavená, to je jasné, ale jako, vyrovnává mě to, dává mě to dokupy, cítím se pak 

v normálu, je to dobré. 

obavy z vedlejších účinku haluperidolu na srdce – slabé místo 

doporučení nového léku, „pěli na něj ódy“, testování –vůbec jí nesedl 

nový lék ji rozhodil – halucinace – lékař zvýšil dávku na dvojnásobek – bylo to dvojnásobně horší 
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5) přístup k hospitalizaci 

co znamená pro ni, ţe je hospitalizovaná - ústavní život – ztráta soukromí; něco to však má do sebe 

…, člověk má úlevu od těch myšlenek, které ho napadají, které třeba nejsou zdravé.“ 

(bludné) myšlenky mohou mít „něco do sebe“ Nebo, moţná, ty myšlenky taky měly něco do sebe, ale 

díky té hospitalizaci to je zase jiné.“ 

v péči by asi nic neměnila, ale je třeba obnovit areál, interiéry, sprchy (problém peněz) 

srovnávání s jinými pobyty, tady se chovají nejpěkněji, kde byla tam jsem mohla do nich hučet, jak do 

vrby…Myslím si, ţe si dělali, co chtěli, ţe je ani nezajímal pacient. (povzdech) Kdeţto tady je ten 

přístup lékařů i toho zdravotnického personálu úplně jiný, to musím říct, zas zaplaťpánbůh za to, ţe se 

tady chovají… a musím říct, ţe se tady chovají nejpěkněji, kde jsem byla hospitalizovaná 

personál s nejlepším přístupem k lidem (ve srovnání těch míst, kde jinde byla hospitalizována.)“ 

 

B. prožitek schizofrenní psychózy 

1) vnímané spouštěče, podněty důvod(y) hospitalizace 

Já se léčím na schizofrenii a poprvé, kdyţ jsem byla hospitalizovaná, tak jsem měla silné halucinace, já 

jsem se tenkrát začala postit, navíc jsem pracovala na výkon a to všechno mělo jedno… jako, 

samozřejmě, uţ tam byl nějaký náznak nemoci, ale ten nepropuknul, ten trval třeba několik let. Ještě to 

nebylo znát a nějak jsem ani netušila, ţe jsem psychicky nemocná. 

náznak nemoci trval několik let, ale nepropuknul, netušila, že je nemocná 

první epizoda – halucinace, hospitalizace – dozvěděla se, že je psychicky nemocná 

vnímané náznaky nemoci Ty náznaky, taková nevyrovnanost, třeba kdyţ jsem čekala na tramvaj, tak 

jsem pořád chodila a byla jsem pořád taková uţ nervní, citlivá… náznaky nemoci si vysvětluje, že 

byly způsobeny prostředím v práci – „hrozně netolerantní lidé“ 

práce dělala na dopravním oddělení v zahraničním obchodě, takţe jsme vyváţeli a dováţeli léky 

(povzdech), 

šéfová v práci jako vyhlášený „zlý člověk“ 

„A nechtěla jste to opustit to místo…?“ 

„Jako já jsem byla na ubytovně, ta ubytovna byla hezká, jako já jsem neměla jinou moţnost v té době, 

protoţe tu ubytovnu jsem nechtěla opustit a neměla jsem v podstatě ani kde bydlet a nechtěla jsem si… 

shánět podnájem. Chtěla jsem být na tý ubytovně.“ 

v druhé práci obdobně náladová šéfová – vzdala po čtyřech dnech; šest let v první práci 

třetí práce – opět lidé „zase dost zákeřní, závistiví“, stížnost na šéfa dával jim svou práci a 

kritizoval, že nestihají, nakonec ji vyrazil 

onemocnění otce rakovinou. A prostě to byly takové problémy, kdy si kaţdý stavěl hlavu a nebylo 

hnutí… s ničím 

další nová práce, střídaly se na směny se setrou 

dojížděla po týdnu v práci pomáhat rodičům - vnímala stres z nemoci otce; nemoc otce se táhla 4 

roky 

mělo to na mě dopad. To nešlo prostě nevidět ty slzy, nevidět ten nářek a to stěţování a tu…“ „Toho 

otce.“ 

„…náloţ práce… Přesně tak, toho otce.; otec si za to mohl sám 

onemocněla dřív (1996), než zemřel otec (1997) 

 

z matky je unavená, bývá dle ní důvodem hospitalizace, jednou skončila i na JIPce 
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2) pocity a projevy v psychóze 

1. epizoda 

začátek psychózy – získala víru, začala se modlit za otce, jela do Ch. na místo, kde se zjev. panna 

Marie, začala se postit, přála si, aby se otec uzdravil; dnes otci „nemůže přijít na jméno“, diví se, 

že v dospělosti vůbec snášela jeho přítomnost 

těžká sdělitelnost prožitku psychózy zdravému člověku, často jí s vysvětlením musí pomoct lékař 

popis psychózy s pomocí psychiatrického náhledu A to máte prostě nějaké myšlenky, které vám jdou 

na mysl a vy pod vlivem těch myšlenek reagujete. Jo prostě je to na základě podvědomí, halucinace, to 

nejsou zrakové halucinace, ţe bych něco viděla, nejsou to ani sluchové halucinace, ţe bych něco 

slyšela… ale jsou to vlastně halucinace (zakašlání) z podvědomí.“ „Takže myšlenkami… jakože vlastně 

cítíte, že ty myšlenky, co přicházejí, nejsou Vaše…“ „Mm, ony opravdu nejsou moje… to je nemoc, a 

jsou špatné, jsou vlastně takové patologické, no, nejsou zdravé.“ 

osobní popis prožitku psychózy No já jsem samozřejmě věřila těm myšlenkám, protože jsem si 

myslela, že je to pravda, jo. Prostě jsem najednou myslela, ţe se mi zjeví Panna Maria a prostě takové 

myšlenky jo, a teď to bylo tak rychle, ten mozek byl tak hrozně poškozený, ţe to přicházela jedna 

myšlenka za druhou a bylo to hrozně rychlé a já jsem vlastně reagovala pomaleji, než ty myšlenky 

přicházely a jako bylo to všechno takové zpřeházení, jo, v té hlavě zmatek, a samozřejmě, podle 

toho jsem taky jednala, no. Bylo to všechno takové hrozně zmatené a samozřejmě, ţe jsem tenkrát 

říkala, ţe mi nic není, ţe jsem zdravá, kdyţ mi řekli, ţe jsem nemocná, kdyţ mi začali říkat, jako rodina, 

ţe jsem onemocněla, tak jsem říkala, ne, já jsem zdravá, protoţe jsem netušila, ţe to můţe být psychická 

nemoc. 

strach z pronásledování 

výměna šatů v obchodě, chtěla se převléct, útěk s jinými šaty 

rychlé chycení policii, kontaktování rodiny 

jakoby jí „chodil mozek“, obracela se kniha, nemohla usnout, po hospitalizování -silné léky 

po nějaké době mozek „ustálili“, v prvních letech se však vše vracelo 

po cca 4 letech již měla pocit, že je vše v pořádku, nikdo (prý) jí neřekl, že nesmí vysadit léky, 

dokud to neurčí lékař… vysadila a v náhle propuknuté psychotické epizodě si popálila ruku 

2. epizoda 

popis druhé psych. epizody, vytáhnutí hořící pneumatiky z ohně, problém se špatným ošetřením 

popálení ruky 

lhostejnost k bolesti pod vlivem bludů 

hospitalizace v nemocnici s rukou – začala brát znovu léky- stav se ustálil –nebylo třeba 

hospitalizace na psychiatrii 

stížnost na psychiatra, který dával přednost psychiatrické péči před chirurgickou; ohrožení 

života; + na špatné ošetření ruky a že nedostala žádné odškodnění 

„čarování…“ snaha změnit vyznání muţe, do nějţ byla zamilovaná, skrze silné přání a vlastní oběť 

neví, jestli se to skutečně stalo…(jestli její přání zapůsobilo? 

vysvětlení – „jsou to takové myšlenky, které vás napadají a zpravidla jsou špatné“; dnes je ráda, 

že má ruku celou   

 

další hospitalizace (ve 40., 41., 42 a 44 letech?) „V roce 2008, to jsem byla hospitalizovaná v K., a pak 

v tom roce 2009, kdyţ jsem byla unavené hrozně, pak v roce 2010 a teď v roce 2013.“ 

jiné důvody hospitalizace, i způsob propuknutí nemoci, slabší průběh 

 

snaha opět pracovat po první hospitalizaci – nešlo, stav se vracel- ambulantní psychiatr- silné 

poškození mozku, únava po lécích – invalidní důchod (asi ve 30 letech) 

cca 6. epizoda? (současná) 

utkvělá myšlenka, že určitého-přesného data zemře 
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popis zvláštní zkušenosti – vycítění nebezpečí – předpověď události; pokyny kolegovi, řidič 

skutečně naboural, záchrana hasiči „díky vysoké odbornosti MPZty 

stejně prorocky viděla svou smrt a cítila úlohu hospitalizace - záchrana  

lékař podle ní také nemůže vysvětlit, jestli to byla pravda, či halucinace… 

 

další vnímaný důvod hospitalizace„Ještě si myslí, ţe v tom byla jedná věc, protoţe já jsem dávala 

nějaké pokyny a návrhy na městský úřad, co by se mělo udělat a jim to samozřejmě připadalo… na 

hlavu postavené, protoţe já jsem tam třeba mluvila o budovách, které by měli zbořit, a oni je zatím 

opravovali (pousmání) 

 

cítila se přepracovaně 

ponižování otcem – stále ji to moc bolí, neví zda dokáže odpustit, ale neumí setřást ze sebe „tu 

bolest“ 

otec mi ještě navíc řekl, ţe se neohodím na nic jiného, neţ abych hladila psy a kočky, jo 

z matky je unavená, bývá dle ní důvodem hospitalizace, jednou skončila i na JIPce Já jsem kolikrát 

unavená a končím tady ty hospitalizace, co jenom kvůli tomu, ţe mám matku 

 

 

3) vztahy k okolí 

dnes otci „nemůže přijít na jméno“, diví se, že v dospělosti vůbec snášela jeho přítomnost 

dnes má mámu „na krku“, matka ji obtěžuje, nenechá v klidu, chodí často k ní (dceři) do bytu 

sestry komunikují s matkou jen po telefonu, chce jí říct „na tvrdo, že si nepřeje, aby za ní chodila, 

že má právo na svůj život 

přání vrátit matce svou ujmu z dětství 

„No tak okolí, škoda mluvit… příbuzná na zdravotní zprávě- roznesla o ní vše ze zdravotní správy-

„ví se o ní všechno“ 

okolí se chová podle toho, že ví, že je nemocná, ale docela pěkně; dobré chování  okolí si zdůvodňuje 

(domnělou) znalostí jejího pozadí z dětství – „ţe to neměla lehké“ 

není možné najít partnera 

kritika sousedky (projekce?) 

 

4) úryvky osobní historie 

dětství  „jako nejmladší měla nálepku „debil“ Jako já jsem byla nejmladší, takţe jsem samozřejmě 

jako nejmladší měla nálepku „debil“  

otec dělal doma rozepře, ze svátků dělala „horor“ mm, navíc o se s matkou strašně často hádal, dělal 

rozepře, kdyţ byly svátky, tak nám vţdycky udělal trápení, vţdycky se hádal, házel věcmi, zuřil, 

nadával, udělal úplný horor z těch svátků, takţe my jsme se nikdy netěšili ani na Velikonoce ani na 

Vánoce. Kdyţ byly Vánoce, tak nešel s námi ani k e stolu, byl napučený, zuřil… 

rodiče jim zakazovali kamarády, uzavírali je doma, hrát si mohly jen na dvorku (tři sestry) 

s námi se jako s dětmi rodiče nepovídali, neradili nám, nepřipravovali nás na ţivot 

inteligenčně omezení rodiče 

dnes má mámu „na krku“, matka ji obtěžuje, nenechá v klidu, chodí často k ní (dceři) do bytu 

invalidní  

 

důchod, práce-péče o sebe a domácnost 

 

„mít dnešní zkušenosti“- co by udělala jinak- opustit práci, nebýt v kontaktu s rodiči 
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vázanost na rodiče – trvalé bydliště, omezování -poslouchat 

Prostě jsem byla na ně vázaná, ţe jo, protoţe tam jsem měla trvalé bydliště, tam byly veškeré věci, a tak 

dále, a on ještě otec říkal, dokud budeš bydlet pod naší střechou, budeš nás poslouchat a takové, no tak, 

kde to jsme. Dospělý člověk a pořád omezovaný rodiče, to ne.“ 

 

5) postoj k lékům a k psychoterapii 

léky bere, v ambulantní péči bývá na injekcích; stav před (současnou) hospitalizací se cítila velice 

dobře, „dobře se jí dýchalo“,  

psychoterapii „vnímá dobře“, rozebírání problémů ve skupinách, co koho trápí, je na ní ale už 

moc (často, moc mluvení jenom o problémech) Protoţe tam kolikrát někdo mluví i o tom, co mě 

nezajímá a ti lidi uţ byli unavení jak švábí, takţe kaţdý uţ se těší, kdy bude konec. A nebavilo nás tam, 

ale včera to bylo tak docela zajímavé, protoţe to bylo edukační a mluvila tam paní terapeutka o tom, 

čeho se máme vyvarovat. 

terapie-pracovní, vnímá pozitivně – odreagování od běţných starostí 

 

 

6) vize budoucnosti 

odpočinek, klid, koníčky, jako vize budoucnosti No já chci omezit ten vztah s matkou, chci vlastně 

odpočívat, a díky tomu ten vztah do budoucnosti… Věnovat se koníčkům, chodit na procházky a 

samozřejmě udělat všechno proto, abych byla zdravá.“ 

skládá hezké písmičky, „chtělo by to udělat si autorská práva“; cit pro budbu, ale potřebovala by 

kapelu, která by to zrealizovala 

Protoţe já vnímám, cítím tu hudbu, jak by měla vypadat a vím, co to potřebuje, ale potřebovala bych 

taky nějakou kapelu, která by to zrealizovala, které bych vysvětlila, tak tady potřebuju cítit víc píšťalku, 

tady víc kytaru, tady třeba víc varhany, a dát to tak nějak dohromady a udělat z toho celek.“ 

 

 

7) vnímání sebe 

koníčky je fajn, kdyţ člověk má nějaké koníčky, které ho baví, třeba já, mě baví jazyky, baví mě 

fotografování, pletení, háčkování, vyšívání, hudba… kytaru mám, na tu bych, na tu jsem celou dobu 

neměla čas, skládám písničky…“ 

 

klad „schizofreniků“ „Mhm, no tak víte, ono se o nás říká, ţe kdyţ jsme praštění jedním směrem, tak, 

ţe to máme vynahrazeno zas jinak. (smích); Ono se říká, ţe třeba dost schizofrenici mají šestý smysl a 

mně se to dost projevilo, 

cit pro budbu 

 

interpretativní výroky 

náznaky nemoci si vysvětluje, že byly způsobeny prostředím v práci – „hrozně netolerantní lidé“ 

ale jako to bylo způsobeno prostředím, ve kterém jsem dělala, protoţe tam byli vlastně hrozně 

netolerantní lidi a to má na vás hrozný vliv. Takţe…“ 

otec si za to mohl sám Ale jako on si za to mohl sám, protoţe on si deset let před tím, neţ onemocněl, 

našel bulku, tady tak na rameni, a on se tomu smál jak pitomej. On říkal, „to je rakovina“ a mával 

rukou. A matka mu říká, „no běţ na vyšetření, to není sranda, běţ si zjistit, jestli to je tukové, nebo co to 

je“. A on furt, „to je rakovina“ a smál se tomu, no. No tak pak ji dostal a pak uţ mu do smíchu nebylo, 

no. Tak jako kdyţ se někdo staví ke zdraví tímto způsobem, tak co potom, co čeká od druhejch 

z matky je unavená, bývá dle ní důvodem hospitalizace, jednou skončila i na JIPce Já jsem kolikrát 

unavená a končím tady ty hospitalizace, co jenom kvůli tomu, ţe mám matku. A v tom roce 2000, kdy 

jsem byla hospitalizovaná ve Štemberku, tak mně šlo uţ o ţivot, jak jsem byla unavená z ní, totálně 
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vysílená, skončila jsem měsíc na JIPce. Kdyţ mě viděl primář, tak říkal, ţe mě nepustí domů, já jsem 

mu řekla, ať mě pustí domů, ţe si vezmu, sbalím tašku, ţe prostě chci být připravená na to, on říká ne. 

Já jsem (lehké zakašlání) měla jen kabelku přes rameno a osobní doklady a on říká ne, v ţádném 

případě, jde o váš ţivot, pomalu mě s houkačkou tam navezli… takţe jsem skončila tam na té JIPce ve 

Š. a…“   

 

vysvětlení – „jsou to takové myšlenky, které vás napadají a zpravidla jsou špatné“; dnes je ráda (a 

důležité je), že má ruku celou, dnes s pořádku  Mhm. No, tak to víte, to jsou takové myšlenky, které 

vás napadají a zpravidla jsou špatné, no. No ale tak, dneska si říkám, zaplaťpánbůh ruku mám celou, 

můţu s ní dělat cokoliv a jinak je to… 

dobré chování  okolí si zdůvodňuje (domnělou) znalostí jejího pozadí z dětství – „ţe to neměla lehké“ 

Prostě si myslím, ţe se i někdo dozvěděl, co za tím třeba něco je, tak z toho důvodu, ţe třeba slyšeli, 

jaké jsem měla pozadí vlastně v dětství, ţe znali ty rodiče a ţe jim asi docházelo, ţe jsem to v ţivotě 

neměla lehké 

chyběly ty ţivotní zkušenosti, protoţe jednak, s námi se jako s dětmi rodiče nepovídali, neradili nám, 

nepřipravovali nás na ţivot dětství, prostě oni sice třeba nějaké zkušenosti měli, ale na druhou stranu 

byli hrozně omezení inteligenčně, takţe je zajímalo všechno ostatní, jenom děti ne. Takţe nám v tomhle 

nepomáhali a člověk musel získat zkušenosti sám 

pomohlo by jí, kdyby omezila vztah s matkou- tam vidí kámen úrazu 

kdybych omezila ten vztah s tou matkou, protoţe to byl důvod, proč jsem furt, se mi pořád vracel ten 

špatný stav. Takţe tam si myslím, ţe je ten kámen úrazu, tam je ten nezdravý vztah a ţe ona je na mě 

furt fixovaná jak neodtrţená pupeční šňůra, no.“ 

utkvělá myšlenka, že určitého-přesného data zemře; vysvětlení si zproštění utkvělé myšlenky na 

smrt  Nevím, jestli je to lékama, nebo jestli je to tím, ţe jsem právě hospitalizovaná a Bůh si to, 

v podstatě místo toho, aby mě vzal z tohoto světa, vzal to utrpení z té hospitalizace. (úsměv) To já 

nevím, víte ony jsou některé věci mezi nebem a zemí, které nemůţeme vysvětlit, a třeba mohou nastat. 

lékař podle ní také nemůţe vysvětlit, jestli to byla pravdu, či halucinace… Ale já cítím, ţe uţ to nebude, 

ţe vlastně, buď si bůh vytáhl to utrpení, co potřeboval pro určité duše, i z té hospitalizace, anebo to byly 

bludy (pousmání), a tím pádem je to pryč.“ 

hospitalizace, ospravedlnění se  Ale myslím si, ţe to byla zbytečná investice a ţe to neměli dělat, jo 

(povzdech). Třeba tam nechali školy, které pro děti opravit nechtěli, pro děti nebyly dostatečně dobré, 

ale pro druhé lidi jsou dobré? Tak jako kde to jsme, jo? Nebo tam byla tělocvična a ten dům vlastně 

překáţí v provozu aut, protoţe oni to musejí objíţdět, je tam i hospoda, takový roh, a je to tam 

nepřehledné. Tak jsem jím říkala, ať to zboří, ať tam udělají náměstí. No tak samozřejmě všechno 

špatně, jo. Jenomţe já si nemyslím, ţe by to bylo špatně, navíc já jsem mluvila s lidmi, kteří uţ něco 

proţili, kteří byli staří, kteří mně vyprávěli o tom, jak to vypadalo dřív. 

bylo by to o něčem jiném, kdyby s ní chtěli komunikovat 

No jako podle slov pana doktora bylo víc lidí, kteří mě nechali hospitalizovat. Jednak cizí, jednak 

matka, jednak sousedka 

 

specifické výroky 

Ale prostě lidi dělají, jako kdyby nepřemýšleli, jako kdyţ nepouţívají mozek 

„Jo, jo, jo, mě vadilo světlo a já si myslím, ţe to udělali schválně, jo, jako nepřišlo mi to, ţe by to bylo 

zapomenutí, nebo tak. 

 

Prostě, ona kdyţ se do někoho pustila, tak na nikom nezůstala suchá nit.“šefová 

problémy doma, „každý si stavěl hlavu“ a „nebylo hnutí“A prostě to byly takové problémy, kdy si 

kaţdý stavěl hlavu a nebylo hnutí… s ničím 

otec si za to mohl sám Takhle ţije špatně, tak jako honí bycha.“ 
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ne to byly hrozné svátky, jako to bych nepřála nikomu 

„No tak okolí, škoda mluvit příbuzná na zdravotní zprávě- roznesla o ní vše ze zdravotní zprávy-

„ví se o ní všechno“ 

konkrétní situace při rozhovoru: Promiňte, já se nějak dusím.“  

„Chcete napít, nebo?“ 

„Nevím, nějak se mi špatně mluví.“ 

„Dobrý?“ 

„Jo, je to dobré, ale já nevím, jestli je suchý vzduch, nebo co.“ 

(Nalévám vodu.) 

„Jestli máte aspoň kapesníček, jestli bych se mohla vysmrkat, jestli bych mohla poprosit.“ 

„Jo. Tady je voda, ale kapesník, ten asi právě nemám.“ 

„Děkuju. Nebo nějakou, něco, tamhle podívejte, támhle je něco, to by stačilo.“ 

„Toto? To je ale vlhké…“ 

„Ne, tam…“ 

„Jo tohle, jasně.“ 

„Stačí. Nepotřebuju toho tolik.“ 

(přináším tři papírové ubrousky) „Třeba někdo další bude potřebovat.“ 

„Děkuju.“ (smrká) „No, uţ je mi líp, uţ je to lepší, děkuju. 

Třeba tam nechali školy, které pro děti opravit nechtěli, pro děti nebyly dostatečně dobré, ale pro druhé 

lidi jsou dobré? Tak jako kde to jsme, jo? 

„Mhm, no tak víte, ono se o nás říká, ţe kdyţ jsme praštění jedním směrem, tak, ţe to máme 

vynahrazeno zas jinak. (smích) klad „schizofreniků“ 

„Tak děkuju za vodu a za ty ubrousky.“ (na konci rozhovoru ještě jednou poděkování) 

 

3.3 Rozbor č. 3:  Pacient Kamil 

3.3.1 Otevřené kódování - významové jednotky 

„Já bych se Vás ráda zeptala, jak to tady vypadá v léčebně, jak se tady cítíte, máte, co zaţíváte... Tak 

první otázku: 

1. Jak vypadá běžný den tady v Bohnicích? 

„Tak já myslím ţe, to je tak zhruba asi...co jsem zaţil já na tý šestadvacítce, na tý třicítce a na ty 

sedmadvacítce... Ale tak ráno teda budíček, no, pak hygiena, snídaně... a já ještě sepisuju ty propustky, 

takţe ještě tohleto, no a potom se čeká na tu komunitu, ţe jo, v devět... No a potom uţ je rozdělení aktivit, 

co máme na ten den, kaţdej den. No, pak teda jedna aktivita dopoledne, pak oběd, pak jedna aktivita 

odpoledne, no a pak je volnej čas. No, takţe, kaţdej to řeší jinak, někdo si zajde na procházku, někdo třeba 

do Pátý Kolony na internet, někdo si posedí s někým, popovídá si, kafé, nebo todle.“ 

„Mhm, mhm.“ 

„No, takţe tak nějak takhle, no.“ 

„Mhm, děkuju. A... 

2. Jaká aktivita Vás tady nejvíc baví, nebo zajímá? 

„Tak já nejraději chodím na tu centrální terapii.“ 

„Mhm, a tam děláte co?“ 

„Tam jsou dílny různé – je tam dřevařská, košikářská, knihařská, textilní, keramická, ovčí, šperkařská. 

Takţe podle toho jdu, na co mám náladu. Většinou jdu na tu textilní, stříhám tam molitan, poslouchám 

rádio.“ 

„Jo, a to Vás baví?“ 

„Prosím?“ 

„A to Vás tak docela zabaví, nebo?“ 
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„Jo, jo.“ 

„Jo.“ 

 

3. Jak trávíte většinu času tady, jako svého volného? 

„No tak říkám nějaká ta procházka, nebo ten internet, no a...“ 

„A internet tady máte k dispozici, jako počítače, nebo máte svůj...“ 

„Nenene, v Pátý Koloně jsou dva počítače...“ 

„Jo.“ 

„No, tam je připojení zdarma...“ 

„Tam je to docela plné, ne?“ 

„No tak je potřeba vědět, aby člověk... ţe třeba kolem tý večeře je to prázdný, nebo se tam můţete 

objednat, no. Ţe tam jsou prostě papíry na jednotlivý dny, časy...ţe jo, tak se napíšete a máte prostě jako...“ 

„Aha... A vy můžete být pryč o večeři?“ 

„No tak záleţí na tom, jak se dává ta večeře, ţe jo. Někdy to je za pět šest, někdy to je v šest, nebo 

todle... Tak jako není to povinný, ţe jo, ta večeře. Kdyţ je třeba nějaký jídlo, který mi nechutná – coţ je 

tedy málo kdy – tak to...“ 

(pousmání) 

„...tak třeba vyrazím ve tři čtvrtě na tři na ten počítač, protoţe to jsou většina pacientů na pavilónech, 

takţe to, takţe takhle, no.“ 

„Mhm.“ 

4. Jak se tady cítíte? 

„Cítím se tady velice dobře.“ 

„Jo?“ 

„No, já jsem tady byl hospitalizovanej v roce 2008, zase jsem byl na tý šestadvacítce,na tý třicítce, 

dostal jsem tady důchod... No a pak jsem byl ještě jednou hospitalozovanej na tom psychiatrickým centru... 

A toto je teďka moje třetí hospitalizace... a abych to jako, já se k tomu dostanu samozřejmě jako, abych 

Vám odpověděl na tu otázku... a cítím se tady velice dobře, dali mě tady dohromady, protoţe, museli jsme 

změnit medikaci, protoţe po tom Leponexu, jsem byl čtrnáct dní na jednotce intenzivní péče, s působením 

na sníţením bílých krvinek, s následnou otravou, takţe jsem tam vlastně nejed, ţe jo, nepil, léky jsem 

nebral... Mě přivezli v naprosto dezolátním stavu. No a dali mě tady dohromady, takţe já můţu pět jenom 

chválu, na to, na ten...“kolaps organismu; JIP; „dezolátní stav“ 

„Aha, a to se stalo kdy, jako, že jste na tom Leponexu byl nějakou delší dobu a pak jste měl nějakou...“  

„No.“ 

„...než, jste se dostal na tu jednotku intenzivní péče, jo?“ 

„Ano.“ 

„Jak dlouho jste byl na tom Leponexu?“ 

„No, tři roky.“ po dlouhodobém uţívaní antipsychotik 

„Mhm, a to bylo od té ataky před tím, co jste měl? Vlastně nějaké, nějaké epizody, co jste byl tady 

před tím v hospitalizaci.“ 

„No, ano.“ 

5. Co to pro Vás znamená, že jste tady? Nebo jako...ta změna, před tím, než to bylo poprvé, nebo 

jako, co to pro Vás znamená ta zkušenost, teď, tady. 

„No tak já jsem, ta první hospitalizace v tom roce 2008, tak to jsem byl poprvý, ţe jo, neznal jsem ty 

poměry, nevěděl jsem ani, ţe budu někdy takhle v té léčebně, nebo to... neznámost situace 

„Mhm.“ 

„No a, neuměl jsem mluvit o tom, co mi je problém s vyjadřením vl. stavu, ţe jo, neměl jsem náhled 

bez náhledu v psychot. atace, prostě nic. Takţe postupem času, jenom díky tomu, ţe jsem v tý 

nízkoziskový organizaci ESET terapeutická péče, pomoc z venčí, kde mám svojí psychiatričku, terénní 

sestru, kam chodím na skupiny... 

„Mhm, mhm.“ 

„...takţe jsme si o tom začali povídat, ţe jo, tak nějak jsem uţ zjistit, jak postupovat, kdyţ mi není 

dobře, nebo to.“ objevení postupu, jak se vyrovnat s atakou  

 

„Mhm.“ 

„No, takţe uţ můţu říct, uţ před tím vím, áá, to bude něco špatně, nebo todle to a pak to rozeberu 

s tou svou psychiatričkou...“ schopnost rozpoznat začátek pozit. příznaků, akutní fáze 
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„Mhm, (děkuju – polohlasem). 

6. Co byste tak řekl o působení personálu, nebo jací jsou, jak se k Vám chovají? 

„Velice profesionálně.“ 

„Mm, jako všichni vlastně, sestřičky i doktoři...“  

„Ano, doktorky, psycholoţka, terapeuti, je to tady na dobrý úrovni.“vysoká úroveň péče 

„Mhm, a ta dvacetšestka, to je podobné, otevřené oddělen? Nebo...“ 

„Nenene, to je uzavřené oddělení, to je příjmový pavilón, kde vlastně vás daj a potom,na tý 

šestadvacítce  jsou teda lidi se všema různýma diagnózama dohromady, to postupně rozdělujou na 

sedmadvacítku dvacítku nahoru, jako na otevřený oddělení, na třicítku, na patnáctku, nebo na dvacítku... jo 

prostě, tak jak uznaj za vhodný.“postup z uzavřeného příjmového pavilónu do otevřených oddělení 

„Mhm, mhm. A jak vypadá to tam, na té dvacet šestce?“ 

„Jo, jojo, dobrý.“ 

„Jo?“ 

„Hm. Oni teďka vlastně teďka poslední léta prošly všechny ty pavilóny takovou větší rekontrukcí. 

Prostě já nevím, nová linolea, jo, zeď prostě nově nastříkaná, televize sem daly nový, prostě ty LCDéčka, 

ty plasmovky.“zlepšení materiální a technické úrovně vybavení budov oddělení 

„Mhm.“ 

„No a jako řek bych, ţe je to hezký.“ 

(pousmání) „A jakou tam jste měl, taky dobrou zkušenost s personálem?“ 

„Mhm, tam jsem měl paní doktorku J., a to byla tak perfektní ţenská, jo, profesionální, prostě srdečná, 

vyšla Vám vstříc,vysoká spokojenost s doktorkou na PNB 26 kdyţ jste jako samozřejmě dodrţoval ten řád, 

jakej máte, nebo todle, důleţitost dodrţování řádu takţe jako, to bylo super.“ 

„Mhm.“ 

7. „Teď jste tady jak dlouho?“ 

„Teď jsem tady od (...) června.“ 

„(...) června..., jo?“ 

„Takţe vlastně čtyři měsíce, no.“ 

„Mhm. A říkal jste, že vlastně, že jste tu už potřetí, že?“ 

(kývnutí na souhlas) 

8. A trápí Vás tady něco? 

„Mm. Teďka jako uţ momentálně nemůţu říct, ţe trápí, ale uţ začínám cejtit, ţe uţ potřebuju začít 

něco dělat. potřeba aktivace Protoţe já mám tejden před propuštěním uţ, příští tejden půjdu domů...“týden 

před propuštěním 

„Aha, aha...“ 

„....a uţ prostě cejtím, ţe mám takovou energii nárůst energie (důraz)... Udělám si aktivity, udělám si 

úklid, ţe jo, všechno todleto, ţe člověk vyplní ten čas něčím pozitivním snaha naplnit čas něčím 

pozitivním...“ 

„Mhm.“ 

„No a pak prostě hold ta sobota, víkend proţívá jako nudnější?,  většinou odpočívám, nebo to, v neděli 

uţ se začínám těšit na novej tejden, ale vyloţeně jako mě nic netrápí.“ odpočívá o sobotě, těší se na nový 

týden – pozitivní výhled 

„Mhm, a...“ 

„Měl jsem teďka, pardon,slušnost měl jsem teďka horší stav, jako krátkodobej, ţe jako, ale co se týče 

existenčních záleţitostí jo, protoţe, já si ještě platím tady k tomu pokoj, abych měl tady 

samostatnej...“existenční obavy 

„Mhm.“ 

„No, to platím pět tisíc sto, no a ještě tady jsou regulační poplatky, takţe defakto jakoby dva nájmy...“ 

„Mhm...“ 

„No a mě uţ prostě docházej finance a tak jsem z toho měl trošku takovou obavu, no, jak to bude dál, 

no. Uvidíme.otevřená budoucnost, strach To zkusím nějak vyřešit s mámou.“vize řešení přes mámu 

„A pracujete někde? Nebo...“ 

„Mm, jsem teďka na pracovní neschopnosti, ale měl jsem pracovat jako obsluha terminálu Sazky...“ 

„Mhm.“ 
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„...no jenţe teďka právě jsem říkal, jsem to řešil s paní doktorkou, s těma penězma a všechno, ţe mě 

docela jako stresuje, takţe bych rád změnil zaměstnání, takţe na tom jsme teď zapracovali trochu 

spolupráce s paní doktorkou na řešení existenčních obav. Takţe to vypadá, ţe to, ţe to klapne zase no.“ 

„Že najdete něco jiného.“ 

„No, jojo.“ 

„Něco lépe placené, nebo...“ 

„Hm. Tak já k tomu důchodu si potřebuju, tak co jsem to spočítal, tak kolem těch šesti tisíc, no, si 

přivydělat.potřeba přivýdělku při i.d. Jako víc ne prostě. vlastní limitace  Na nějakej takovej zkrácenej 

úvazek, nebo něco tak na ten způsob, no.“ 

„Mhm a máte důchod kolik, jestli se můžu zeptat...?“ 

„Hh, důchod mám jako bych měl mít jedenáct tisíc dvě stě, ale mám tam sráţky nějaký, takţe beru 

necelejch osm.“ 

„Jo, proč jako, co to znamená ty srážky, nebo...“ 

„No...exekuce.“ ? 

„Exekuce, jako na co?“ 

„No, dopravní podnik třeba, nebo tak různě.“ 

„Jako, že to máte za nějakou... exekuce je většinou za nějaký dluh, ne, nebo tak něco...“ 

„Nonono, jasně. VZPéčko doplácím ještě...“ 

„Aha, jo tak vlastně, že Vám to jde na nějaké splátky.“ 

„No.“splácení exekučních dluhů 

 

8. Co vnímáte jako pozitivní na svém pobytu zde?  

...celkově... 

„No, asi tu péči. ocenění péče – pozitivum pobytu 

(pomlka) „Mhm.“ 

9. Kdybyste mohl, tak byste změnil něco v systému péče, nebo organizace tady? 

„Mmm, trochu jsem o tom přemejšlel... nebo jako jsem třeba měl kamaráda, kterej byl v Holandsku 

hospitalizovanej, tak mi vyprávěl, jako to chodí tam... Psycholoţka tam byla na stáţi...takţe jako spíš z 

toho pohledu, tady vţdycky všechno končí na jedny jediný věci a to je ta, ţe prostě nejsou finance.“ 

problém nedostatku financí 

„Mhm.“ 

„Jo, takţe třeba, já nevím, dám příklad, vytíráme, máme normálně ty košťata, hadry a todle. Tak já 

bych třeba, víc by se mi líbil mop třeba, jo takový maličkosti prostě. A třeba abych Vás uved jako do 

obrazu, tak ta knihařská dílna na centrální terapii, má roční rozpočet deset tisíc korun... jo...“ 

„Mhm...“ 

„...coţ prostě říkal, ţe to je prostě...nic. Ten pán terapeut. Takţe asi víc peněz by to chtělo, no. Na tom 

to všechno ztroskotává. Jinak prostě... jak bych to řek, uţ je všechno přes počítače, takţe jako, uţ mají 

sestřičky počítač, paní doktorka má počítač, jinak je to prostě takový na úrovni, no.“ 

„Mmm. (pomlka) Já myslela i jako, ne jenom ve vybavení, ale tak ta péče... to vlastně jste říkal...“ 

„To je tady na jedničku.“ péči personálu hodnotí výborně 

„Mhm.“ 

10. Jak se cítíte teď? 

„Teď momentálně musím říct, ţe se cítím dobře.“ dobrý stav, cítí se dobře 

„Jo a tak vlastně jste, že jo, jste říkal, kousek před propuštěním, tak to máte asi to... Takže,  

bolí Vás třeba nějaké místa na těle, nebo měl jste nějaké změněné tělesné pocity...?“ 

„No ne, tak Vy jste se mě ptala, co mě jako trápí, jo teď momentálně... Tak teď jsem si vzpomněl, já 

mám na hýţdích se mi udělal defekt, jo... a musím chodit na převazy prostě a byl jsem na chirurgii, kde mi 

to řízli, to...“ tělesné potíţe, defekt na hýţdích 

„Mhm.“ 

„...no a pořád to tak nějak neustupuje a to bych řek, ţe jo, ţe to mě trápí, teda no.“ trápení 

„Mhm. Od toho asi máte i nějaké bolesti, že...?“ 

„Bolesti ani ne, ale spíš zvýšená hygiena a dvakrát denně převaz a teďka jdu do ty proktologický 

poradny...“ necítí bolest, ale trápí ho okolnosti spojené s tělesnými obtíţemi 

„Jaký?“ 

„Proktologický poradny.“ 

„Proktologický?“ 
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„Ano.“ 

„Co to je?“ 

„No to je právě spojený s tím... s těma hýţděma.“ 

„Aha.“ 

10. Jaká u Vás převládá nálada? 

„Spíše lepší.“ 

11. Pociťujete na sobě nějakou změnu? Tělesně, psychicky, potom co se... 

„Mm, psychicky jo...  jsem takovej, jak bych to řek, kamarád mě teď viděl, můj dobrej kamarád, kdyţ 

jsme s ním byli minulou sobotu na chatě a říkal, ţe jsem krotkej, jak beránek... (oba pousmání) Ale abych 

Vás uved zase do toho... v tý T. nemocnici, neţ mě přivezli sem, z tý JIPky...“ 

„Mhm.“ 

„Tak jsem prostě na tom byl hodně špatně. Máma mi teďka říkala, já jsem s ní mluvil, jako o tom, jak to 

bylo, ţe ty dny teďka budou kritický a ať se teďka připraví na nejhorší, takţe... já jsem prostě se vylízával 

z tohohle toho, takţe jsem měl i, na druhou stranu, i moţnost sledovat, ??? jak mě tady dávají dohromady 

prostě a, no...“  

„A co Vám bylo teda, nebo...“ 

„Z toho Leponexu, jak jsem Vám říkal o těch bílejch krvinkách, s tou otravou.“ 

„No, tak co se dělo, nebo...“ 

„Já si nic nepamatuju z toho.“výpadek paměti způsobený kolapsem organismu 

„Aha.“ 

„Já si prostě pamatuju ty poslední dva dny z tý jednotky intenzivní péče, ţe mě udrţovali nějak na 

umělým spánku prostě, nebo to, takţe vůbec nevím, co se dělo.“ kóma 

„Takže tady to byla jako teď jenom taková rekonvalescence, jakože...“ 

„Dá se říct, no.“ 

„...vy jste tady neměl žádnou, nebo...“ 

„Ataku? Nenene.“ popírá? ataku neměl 

„...ataku. Mhm, nic..., takže, a já nevím, takže když... co se vlastně stalo poprvé, jako, když vlastně 

berete důchod, co se stalo, co se Vám přihodilo. 

„No já jsem byl přes půl roku na ulici..., no a pak si mě všimli lidi, to byli pracovníci z tý Naděje, kde 

mi tam prostě nechali vizitku, polívky dvě a todleto. Takţe jsem tam jako přišel, nechali mě přespat na 

noclehárně, pak mi nabídli práci, rukodělnýho pracovníka v tý Naději, dostal jsem azylovej dům... 

záchrana z ulice službami naděje no ale byl jsem na tom dost jak fyzicky tak psychicky špatně, ţe mě 

nechali převést teda sem.“ velmi špatný celkový stav 

„Mhm, to bylo poprvé.“ 

„Ano.“ 

„Takže to není nějaká, jako, že byste měl nějakou diagnózu...“ 

„Mám diagnózu, paranoidní schizofrenie.“ 

„Aha.“ 

„No.“ 

„Takže vy jste měl nějakou, měl jste nějaké hlasy, nebo...“ 

„Hlasy, no... já prostě, já to neumím ten stav popsat jo stav je pro něj těţko popsatelný, ale prostě uţ 

jsem asi byl nějak po tý atace a nějak jsem to zkoušel přechodit, coţ mi pořád nešlo, nevěděl jsem proč mi 

to nejde... osobní snaha přechodit ataku Jo, neuvědomoval jsem si, ţe jsem na tom psychicky jako bídně, jo 

jako... Pak vlastně jsem dostal tady důchod, šel jsem tady odsaď přímo do chráněnýho bydlení, jo, s tím, ţe 

jsem samozřejmě musel mít svýho psychiatra, postup po první hospitalizaci takţe todle všechno... Takţe ze 

mě zas udělali trošku normálního člověka, no.“ náprava, zlepšení stavu v PNB 

„Mhm. A Vy jste jako před tím o tom jako vůbec nevěděl, než jste skončil na té ulici, jo, nebo...“ 

„Nonono. Prostě uţ jsem neudrţel práci, uţ jsem prostě třeba šel po ulici, začal jsem se smát sám pro 

sebe, jakoţe jsem si na něco vzpomněl, začal jsem se smát... Takţe jsem prostě přestal zvládat takový ty 

běţný věci, no, takţe vod toho se to vodvíjelo. projevy schizofrenie – první psych. epizody 

„A to bylo v kolika letech?“ 

„To bylo v roce 2008, před pěti rokama.“ 

„Mhm. A Vám bylo kolik?“ 

„Devětadvacet.“ 

„A do té doby bylo jako všechno, klapalo dobře, nebo? 
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„No, abych pravdu řek, tak od tý doby, od toho roku 2008, těch pět let, nebylo nic moc. nespokojenost 

s posledními pár lety ţivota Sice jako práci jsem nějakou měl, ale uţ prostě...něco bylo špatně.nejasnost, co 

bylo špatně Jo, my jsme nevěděli co, jako jo. Ale zřejmě to bylo spojený s tou psychikou, no.“ asi problém 

v psychice 

„Jo... to bylo ještě před tím, než jste se sem dostal...“ 

„Ano, mhm.“ 

„...jakože jste pracoval a nějak jste měl... A kdy jste tak poprvé slyšel nějaké hlasy, nebo....“ 

„No dá se říct, ţe to bylo... tak bych to tipoval, kolem toho roku 2007, jo.“ tip, domnění, kdy začal 

slyšet hlasy 

„Jo, já se vždycky... protože to mi až tak... spíš ve Vašem věku se vyznám, Vám bylo 29, když jste se dostal 

sem, takže to bylo dva roky před tím, nebo...“ 

„Hm, no.“ 

„To Vám začalo nějak... jestli si vybavíte nějakou první chvíli, kdy jste zjistil, že je něco jinak?“ 

„No to jsem si uvědomil aţ posléze, po tý hospitalizaci, potom během toho pobytu v tom chráněným 

prostředí a v tom chráněným bytě, bydlení teda...“ získání náhledu aţ po hospitalizaci v chráněném bydlení 

„Mhm.“ 

„Tam jsem si začal uvědomovat, ţe teda asi jsem nemocnej, ţe teda jako nějaký ty problémy mám a to... 

takţe jsem hodně jako spolupracoval s tou psychiatričkou, ţe jo, přímo v tom ESET helpu. S terénní 

sestrou, se sociální pracovnicí a prostě jako uţ jsem potřeboval tu podporu k tomu, abych moh normálně 

fungovat.“ po získání náhledu, vědomí nemoci – začátek spolupráce s lékaři a dalšími 

terapeutickými/pracovníky 

„Jo a nějak jste nevnímal před tím, že je něco jinak, ještě když jste pracoval?“ 

„Ne, nepřipouštěl jsem si to, nevěděl jsem, ţe můţe se mi někdy stát, ţe budu mít nějaký psychický 

problémy, jako takovouhle diagnózu.“nepřipouštění si nemoci, diagnózy 

„Jo tak to je jasné, že to člověk jako nečeká. Ale jako, že byste na sobě vnímal něco nějak jiného, 

nebo, jak jste jako... když jste začal slyšet nějaký hlas, tak jste asi musel cítit nějakou změnu, ne? Nebo 

ne?“ 

„Nenene, to jsem, já jsem si to neuvědomoval, neuvědomoval... protoţe, kdyţ jste v tý atace...“ 

„Mhm...“ 

„Jo, tak vám chybí náhled.“ neuvědomoval si, ţe je něco jinak 

„Hm.“ 

„Jo... A kdyţ nemáte náhled, tak si nemůţete uvědomit prostě, co Vám je.“ bez náhledu není moţné 

uvědomění 

„Jasně.“ 

„Já jako ne, ţe bych byl nějak agresivní, nebo to... ale měl jsem k tomu sklony prostě jako.sklony k 

agresivitě Jo..., ne ţe bych někoho napadal, nebo to ne, ?nikoho nenapadl (fyzicky) ale prostě bylo to na 

doraz, všechno.“na doraz“ – dokud nenarazí? Bylo to prostě na max., vţdycky jsem jel na max.“přepínání 

svých sil 

„Jakože jste jen naplno...“ 

„...ale teď uţ to dál nešlo. Ano. A teďka to nešlo prostě. A já jsem nevěděl, kvůli čemu to je...“ 

„Mhm, jakože jste jel naplno v práci a...“ 

„Ano.“ 

„Jakože jste jel v plném výkonu, jo, jako že jste byl plný energie pořád, něco takového...?“ 

„Ano, přesně tak. A ta energie mi chyběla.“ 

„Mhm.“ 

„No.“ 

„A málo jste spal, nebo něco...“ 

„No zkoušel jsem spát, tak jako jakţtakţ jsem spal, ale prostě usínal jsem, měl jsem prostě myšlenky 

pořád v hlavě se mi točily nějaký, no a pořád jsem to prostě přecházel a přecházel, aţ pak jednou přišla 

situace, kdy jsem se dostal na ten konec.problémy se spánkem, přecházení akutní fáze; konec? No a musel 

jsem to nějakým způsobem řešit, no.“(uţ nešlo jinak, neţ to řešit) – donucení situaci řešit  

„Co byl ten konec? Nebo...“ 

„No ten konec, ţe uţ jsem se dostal, ţe uţ jsem prostě neměl kam uhnout. Jo, ţe uţ jsem neměl práci, 

neměl jsem bydlení, já uţ jsem přespával na ulici prostě...  „konec“, ztráta bydlení, ţivot mimo společnosti, 

na ulici Jo a díky tý Naději, ţe vlastně...“ dostání se mu pomoci od soc. sluţeb Naděje 

„A jak se to stalo, že jste neměl najednou práci.“ 
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„No protoţe postupem času, jak jsem neměl práci, začal jsem dělat brigády, ţe jo, blbě placený, takţe 

jsem měl třeba na bydlení, takţe třeba, já nevím, 15 dní v měsíci jsem bydlel, zbytek jsem seděl na ulici, jo, 

pak zas to...,bydlení napůl – půl měsíce na bytě, půl na ulici no a tak uţ to prostě nešlo praktikovat dál, 

nešlo to dál tímto způsobem ţít takţe jsem se uţ prostě dostal tímhle tím na ten konec.“ to byl jeho „konec“ 

„Mhm, takže vy jste jako prvně z nějakého důvodu odešel z práce.“ 

„No.“ 

„A proč?“ 

„No, protoţe jsem neměl to bydlení, ţe jo, protoţe uţ dost dobře nejde praktikovat to, ţe přespíte 

někde v nějaký boudě někde a...“ 

„Nene, já myslím, ještě před tím, než jste se dostal k tomu brigádničení místo práce.“ 

„No.“ 

„Vy jste říkal prvně, že jste odešel z práce a začal jste dělat brigády.“ 

„No.“ 

„A proč jste odešel z práce, nebo...“ 

„No, jak bych to... (pomlka), protoţe jsem tu práci uţ prostě neudrţel, no. uţ ten výkon prostě nebyl 

takovej, jakej by byl potřeba a...“ neudrţení si práce 

„Jo, že oni Vás vlastně vyhodili...“ 

„Mm... došlo to tak daleko, ţe uţ jsem se rozhod, ţe prostě odejdu, no.“ rozhodnutí k odchodu z práce 

„Mhm. A co jste dělal?“ (se zájmem) 

„No tak od roku 97 do roku 2003, jsem pracoval ve škodovce v Mladý Boleslavi, v automobilce. No a 

potom jsem se tam sešel, jsem dal výpověď. ??? Protoţe v tý době jsem prostě třeba kouřil marihuanu.“ 

kouření marihuany – důvod odchodu z práce 

„Mhm.“ 

„Jo, takţe já jsem tam měl prostě dobře našlápnuto, ale prostě jsem to zkazil tady tímhle tím, jo, ţe 

jsem začal zas (pálovat?), jo... dobrou práci si pokazil tím, ţe začal kouřit marihuanu Pak to bylo jedno 

s druhým. Se tam vyměnilo vedení prostě a takhle no.  Jsem odešel, pak jsem začal zas pracovat jako přes 

externí firmu tam, odešel a začal pracovat přes externí firmu no a to uţ taky jako nebylo nic moc. 

problémy/nespokojenost v další práci Pak jsem začal dělat v té favoritce, i v TPC a K. jsem dělal. brigády 

Tam jsem uţ potom třeba nechodil do práce, takţe jsem nasekal sedm (...ček) prostě a... Tak oni mě 

vyhodili, ţe jo, samozřejmě. vyhození z práce Ţe jsem nešel k doktorovi, ţe jo, bylo mi špatně, a... uţ 

prostě tyhle ty věci uţ se začaly přicházet postupně, jo. Takţe prostě, jak jsem říkal, jsem tu práci neudrţel, 

no.“ uzavření – práci si prostě neudrţel 

„A vy jste kouřil jako pravidelně marihuanu, nebo?“ 

„Kaţdej den. Přes dva roky.“ 

„Jo, takže jako jenom jako dva roky, ne že byste začal už jako v mládí.“ 

„Ne, ne. Ne to ne. Třeba tvrdý, to jsem nikdy nezkoušel, to jsem na to neměl ţádnej vztah, ţe jo, ale...“ 

tvrdší drogy nezkoušel, neměl k nim ţádný vztah 

„A to jste začal proč brát?“ 

„No já nevím, já jsem si našel prostě kamaráda, ten jako kouřil marihuanu, já jsem začal s ním prostě, 

pak jsem potkal pár lidí, který taky hulili, jak se říká, lidově... (pousmání), a... pak to, no, pak uţ to bylo 

jedno s druhým.“ 

„Hm. (pomlka) Jestli to taky nemohl být nějaký spouštěč...“ 

„Určitě. Já si myslím, ţe to mám z toho.“ 

„Jo?“ 

„Hm.“ 

12. „No, to je právě jedna z těch otázek, co tu mám. (pomlka) Proč jste se tu vlastně dostal, že jo... 

Nebo, co vedlo k tomu, že jste tady, to jsme o tom taky docela mluvili...“ 

Jak to nějak chápete, to co se vlastně stalo všechno...? 

„No, prostě to bylo uţ vyplynutí těch situací, o kterých jsem mluvil, ţe jo... práce, bydlení a toho 

všeho a...díky tomu prostě, ţe jsem prostě skončil tady, no. vše to ze sebe vyplývalo 

13. No, a když jsem vlastně měl ty hlasy, tak co jste vlastně prožíval, co bylo jinak? 

„No člověk to musel hold prostě vydrţet, no.nutnost situaci vydrţet Neţ zaberou léky, neţ vás 

stabilizujou, neţ jsem pochopil o čem to je ta psychiatrie a psychologie... pochopit psychiatrii a 

psychologii, čekat na působnost léků Neţ jsem zjistil, jak prostě, ţe prostě jsem nemocnej. uznání vlastní 

nemoci, připuštění Tak, jak postupovat... No musel jsem změnit svůj ţivot rapidně prostě. Vţdycky jsem 

byl zvyklej prostě dělat všechno na ten max, jak se říká, pak jsem se zregeneroval tím, ţe jsem dobře spal a 
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to. Takţe jsem tohleto v podstatě vůbec neznal, nějaký psychický problémy, jako jo.“ potřeba zjistit řešení  

postupu ven z dané situace; rapidní změna ţivota 

„Hm. Takže jste vůbec neznal psychické problémy, ale pak začaly nějak jako... kdy to bylo, kdy to 

začalo, že jste slyšel hlasy.“ 

„To bylo kolem toho roku 2007, 2008.“ 

„Ale souviselo to nějak s těmi událostmi, co se staly?“ 

„Ne, to spíš bylo asi z tý marihuany, já si myslím.“ marihuana jako podnět, spouštěč 

„Už to bylo, už v té době jste začal mít hlasy.“ 

„Nonono, no, jasně.“ pod vlivem marihuany/v době jejího uţívání slýchal hlasy 

„A co třeba tak říkaly, kdybyste to dokázal nějak přiblížit nebo....“ 

„Mm, to uţ si nevzpomínám.“ nevzpomíná si, co hlasy říkaly 

„Ne?“ 

„Hmm, to uţ nevím.“ 

„A Teď míváte jěště nejaké hlasy?“ 

„Teďka jsem bez hlasů.“ 

„Prosím?“ 

„Bez hlasů.“ 

„A jak dlouho už.“ 

„No tak měsíc, měsíc a půl.“ 

„Takže vlastně ještě, jak jste, jak Vás přivezli z té JIPky, tak jste je měl.“ 

„Hm.“ 

„A před tím taky?“ 

„Protoţe jsem byl bez léků, ţe jo, já jsem 14 dní nebral léky ţádný, 14 dní byl bez léků ţe jo, takţe 

museli mi udělat novou medikaci, aby prostě všechno to do sebe sedlo, zapadalo, ţe jo, dobrej spánek, 

hlasy, jo schopnost zase začít normálně fungovat. nasazování léků nových Já jsem na tom byl tak špatně, ţe 

mě dali na sedmadvacítku, jako na neklid, na jednotku intenzivní péče, špatný stav – PNB27 – JIP museli 

mě krmit, museli mě mýt, museli mě holit, museli mi pomáhat z postele, museli mi pomáhat do postele... 

Jo, já jsem nebyl schopen drţet prostě hrnek, abych se napil, jo, prostě, abyste věděla, tak jako...“ 

kompletní péče o jeho osobu 

„Jo...a todleto jste měl vlastně z čeho, že jste měl, že jste byl slabý, nějak...“ 

„No to jsem byl na tý jednotce intenzivní péče těch 14 dní, takţe to bylo z toho prostě.“ byl slabý - JIP 

„Jo a to jste měl potom ještě hlasy, jak jste ležel...“ 

„No, protoţe jsem nebral léky, mi je vysadili, protoţe to byl nesmysl, aby mi je dávali znova.“ slyšel 

hlasy, protoţe neměl léky 

„A vzpomínáte si, co to byly třeba za hlasy, jak to vypadalo u Vás takové hlasy?“ 

„To si nevzpomenu.“ nevzpomíná si, jak u něj vypadaly hlasy, co to byly za hlasy 

„Jestli to máte spíš jako máte spíš jako v myšlenkách, nebo to přichází z vnějšku, nebo...“ 

„Spíš asi z vnějšku, no.“ hlasy slyší asi z vnějšku 

„Vy to slyšíte, jako v uších, nebo...“ 

„Tak, dá se říct, no.“ 

„Hm.“ 

14. A jak to, co se stalo působilo na okolí, na druhé? 

„No tak měli o mě starost všichni, samozřejmě. Zas moje psychiatrička, moje terénní sestra, moji 

kamarádi, máma... Jak to šlo, tak mě chodili navštěvovat prostě, cítil jsem tam takovou podporu od nich.“ 

A před tím než jste vlastně skončil na té ulici a než byla ta první ataka, tak to jste jako neměl, kam jít? 

když jste skončil na té ulici...,tak...“ 

„Ne, neměl. Máma se odstěhovala někam pryč, já jsem s ní nebyl v kontaktu a táta ten uţ mě nechtěl 

brát zpátky zase, aby mi musel platit bydlení a todleto, takţe uţ mě vyhodil prostě a tak to dopadlo, no.“ 

„Hmm. Tak jak to brali, to že jste skončil na ulici, co s tím dělali, nic nebo...“ 

„Nedělali nic, oni si mysleli, ţe jsem línej, ţe se mi nechce dělat. Ţe prej jsem si myslel, ţe mě musej 

ţivit a todle...“ 

Tak vy jste vlastně měl práci, že jo, vy jste nebyl jako nevýdělečný.“ 

„No jasně no, ale to bylo dáno tím, ţe jako práce a bydlení, ţe jo. podstata – udrţet si práci a bydlení 

První, co jsem vţdycky platil z výplaty byl nájem, něco na jídlo samozřejmě, něco na cigarety... platby – 

nájem, jídlo, cigarety no a potom, kdyţ uţ třeba máte ty problémy, jako ţe jsem třeba nezaplatil nájem, tak 
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jsem musel odejít, ţe jo... No a, to bylo prostě jedno s druhým. Takovej guláš, ţe prostě uţ jsem si nebyl 

schopnej si v tom udělat pořádek sám. No takţe to byla taky jedna z věcí, proč jsem na tý ulici skončil.“ 

15. „Kdybyste mohl, udělal byste teďka něco jinak?“ 

„Určitě, nezačal bych kouřit marihuanu.“ !!! 

(pousmání obou) 

„A Vám to jako třeba i doktoři řekli, že to máte z toho, nebo? 

„No víceméně v posudku to mám, no. Jako, co mi přišel posudek o invaliditě, přezkum v červenci, tak 

tam mám jeden z těch důvodů, co mi tam psali, ţe jsem to měl po experimentu s návykovejma  látkama. 

Posudek o invaliditě – experimentace s návykovýma látkama Takţe asi zřejmě, tak nějak to je.“ 

„A Vás to dostávalo do jakých nálad, ta marihuana?“ 

„No jak kdy, no. Někdy to bylo prostě jenom takový, ţe jsme seděli a prostě jsme se smáli, marihuana 

pro něj bylo pobavení, kontakt s přáteli, smích ţe jo. Pak jsme chodili třeba na diskotéky, nebo posedět na 

pivko... další zábava – diskotéky, pivo s přáteli No, do toho jsme si vţdycky zahulili, pařili jsme, jak se 

říká...“ „pařba“  jako bonus? 

„Takže byste to „svedl“ jakoby na marihuanu,jo, myslíte, že tam není nic v tom jako ještě jiného... co 

by se dalo změnit.“ 

„Asi ne.“ 

„... v životě, nebo tak...“ 

„Trošku by v tom mohla hrát ještě roli,  takový to nedostatečný rodinný zázemí,nedostatečný rodinný 

zázemí mohlo hrát roli taky no. Že rodiče se rozvedli, když mi bylo deset a pak zkoušeli se dávat 

dohromady...a chvíli jo, chvíli ne a to. problém vztahu mezi rodiči, rozvod Pak si máma našla přítele, táta 

z toho byl špatnej...žárlivost tak si on měl přítelkyni a to pomsta otce matce?. Prostě takovej spletenec no.“ 

spletenec (rodinného chaosu) 

„Mhm. Jakože čím to je, že spousta lidí tu Marihuanu bere spoustu let a nic se jim nestane, že...“ 

(Smích/pousmání) „No, to jsem právě říkali tady s kamarádkou jednou, spolupacientkou, ta to měla to 

samý, prostě jako jo, ţe kouřila marihuanu... ţe prostě takový ten bohémský ţivot, napít se, zahulit...“ 

bohémský ţivot – napít se, „zahulit“, jako příčina onemocnění? 

„Mhm.“ 

„Takţe jsme se jako shodli na tom, ţe to asi jako bylo z toho, no.“ ano, jako příčina 

„Mmm. No ne, že jako uvažuju nad tím, že znám lidi, co to kouří... a taky vím o lidech, co jim to 

způsobilo něco, že se do toho dostali, ale...“ 

„No, tohleto vlastně začalo, ţe jo, v tom roce 2004, 2005, jo... pocity pronásledování, myslel jsem ţe 

po mě jde kontrol roznětka, bezpečnostní sluţba, policajti, agenti, jo a to... projevy nemoci 3-4 roky před 

hospitalizací (2008) Takţe já si to myslím, ţe to bylo z toho no. Způsobil jsem si to vlastně sám, no, 

víceméně. Dalo by se říct.“ domnívá se, ţe si způsobil nemoc víceméně sám 

„Takže, vy jste se potom, jak jste se tomu bránil, nebo, co jste dělal, když se to dělo.“ 

„No, to uţ nešlo jako bránit se tomu, zkoušel jsem to, ale prostě se s váma něco děje a vy nevíte co. 

nemoci se bránil, ale nešlo to, nevěděl co se s ním děje (proti čemu se brání) Tak první, co zkoušíte, jít dál, 

ţe jo, prostě. Nevnímat to. Jenomţe to nešlo.“ Zkoušel nemoci si nevšímat, jenomţe to nešlo, nešlo to 

nevnímat 

„Mhm.“ 

„To uţ bylo prostě taková situace, kdy, jak jsem Vám říkal, to uţ bylo na doraz všechno. uţ se nedalo 

vyhnout naléhání nemoci. To uţ prostě nebylo kam uhnout.!! A teďka co, co dělat. !!! Domů se vrátit 

nemůţu, bydlení nemám, práci nemám, na ulici jsem. ... nic neměl a neměl kam jít Jo, no tak, to jsem vám 

říkal, ţe si mě vzali do ty Naděje a to...“ záchrana – společnost – sociální sluţba Naděje 

„Mhm.“ 

„Pak zavolali sanitku na mě, nebo pro mě, ţe jo, jako, no.“ zavolání sanitky pro něj / na něj 

„Jakože zjistili, že máte, nebo proč vám volali tu záchranku.“ 

„No, vono to bylo jedno s druhý, já jsem tam dělal nějaký psychotesty a ony asi nedopadly moc 

dobře... selhání v psychotestech No a pak jsem tam měl konflikt s jedním prostě spolubydlícím, my jsme se 

prostě chytli... No a kvůli tomu vlastně, no.“ konflikt s kamarádem jako důvod přivolání sanity 

„Hm, mhm. A to jste tady potom byl, jak dlouho na tom prvním pobytu.“ 

„Na prvním pobytu jsem byl zhruba asi od února do listopadu.“ 

„Wow, tři čtvrtě roku...“ 

„No.“ 

„Hm, a to Vám potom dali rovnou už i nějaký důchod, jo?“ 
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„Ne, no, napotřetí, no. Protoţe mě se poprvý paní doktorka ptala, jestli chci důchod a já jsem jí řek, ţe 

nechci... poprvé řekl, ţe důchod nechce ještě pořád prostě jsem měl jenom... najdu si práci, budu bydlet a 

todleto, no. pořád ještě chtěl bydlet, mít práci atd. Jenom uţ prostě bylo vidět, ţe to nejde... šlo ale znát, ţe 

to nejde pak mi ho nabízela podruhý, to jsem řek, ţe ho taky nechci, ani na podruhé ho nechtěl, odmítl Pak 

jsem dal reverz a ještě ten den jsem se vrátit zpátky,dal reverz, ale hned se vrátil zpět (druhý/první pobyt?) 

protoţe jsem měl hrozný prostě, jsem měl hlavu, jak rádio... hrozný pocit – „hlava jako rádio“  Myslel 

jsem, ţe na mě lidi prostě mluvěj, ţe mě sledujou a ţe todleto. Takţe jsem byl v kontaktu s mámou,kontakt 

s mámou ta mi asi 5 krát řekla, ať se sem vrátím no a tohle, no. máma mu 5x řekla, ať se do PNB vrátí A 

potom uţ napotřetí, kdyţ jsem to říkal mámě, tak říkala, ať si zaţádám o ten důchod a to... poradil se 

s mámou – ţádá důchod Tak jsem to říkal paní doktorce... a povedlo se to.“ 

„A když jste odtud vlastně odešel poprvé, tak jste normálně pokračoval v lécích...“ 

„Ano.“ léky bral 

„Takže jste nic nevysadil a...“ 

„Ne, ne, ne.“ léky nevysazoval 

„...a byla paranoia stejně...“ 

„Hm. To uţ asi bylo v takový stádium asi, kdy prostě to trvalo hrozně dlouho, neţ jsem se trošku zase 

srovnal do toho reálu, ţe jsem věděl, co můţu, co nemůţu... příliš dlouho od zastiţení začátku nemoci; 

trvalo mu, neţ přišel na to, co můţe a co nemůţe Jo, ţe uţ teďka jsem v takový situaci, kdy mám takový 

omezení... nemůţu dělat noční, nemůţu dělat dvanáctky. omezení Jo, takţe, uţ prostě vím, co si můţu 

dovolit a co ne.jiţ ví, co si můţe dovolit a co ne Ţádný ponocování, ţádný pití, ţádný alkohol, ţádný 

drogy, ţádná marihuana, jo...“ ţádné drogy plus ponocování (– taky droga?) 

„Mhm.“ 

„...prostě ten základní ţivot prostě. !!! prostě základní ţivot Něco dělat, najít si něco k tomu důchodu, 

zabavit se něčím, menší přivýdělek, !jo. No a o tom to je prostě, udrţovat dobrý vztahy, přátelé...“ 

udrţování dobrých vztahů, přátelé 

„Hm.“ 

„No, takţe já jdu i třeba s lidma, já nevím, jestli znáte S. na K. L., taková studentská večerní kavárna 

prostě... No, tak se jde, já si dám točenou limonádu, asi uţ přes deset let, jsem se v podstatě nedotk 

alkoholu, vyjma toho, ţe jsem si před dvěma roky ťuknul se skleničkou šampaňského, na Silvestra jako. 

No, jinak jsem se prostě uţ vzdal toho ţivota. Nechybí mi to a jsem se sebou spokojenej, ţe jsem to prostě 

dokázal. Samozřejmě s podporou lidí, ţe jo, nějákejch.“ zvládání současné situace – je se sebou spokojen 

„Mhm. Takže... 

16. Jak to teď vidíte do budoucna? Najít si lepší práci, jo teda, nebo... 

„Mm, tak snad to tak dopadne, no. Dělám všechno pro to. !!! Paní doktorka mi s tím pomáhá, 

v podstatě celé týdny, ţe jo, se radím... psycholoţka, sestřičky, doktorky a tak. Takţe, snad se to povede. 

podpora personálů - rady 

A bydlení? Bydlení vlastně máte, jste říkal...“ 

„Bydlení mám, no.“ 

„Bydlíte sám.“ 

„Ano. Je to teda pokoj, v bytě 3 + 1, kaţdý máme svůj pokoj, jo, kaţdej, takţe tři lidi. spolubydlení, 

podnájem Mám dobrý spolubydlící prostě. Takţe jako je to dobrý. spokojenost –dobří  spolubydlící 

17. Jak vnímáte třeba psychoterapii? 

„Mmm, pozitivně, myslím si, ţe to k něčemu je.“ pozitivní vnímání psychoterapie – má smysl  

„ Hm, to tady míváte nějaké skupiny, nebo...“ 

„Ano, kaţdej pátek.“ 

„Jednou za týden.“ 

„Ano.“ 

„Hm a máte tady, jako, že ta skupina je většinou jako stejná, nebo se mění...“ 

„Hm, je to jako, ţe se vţdycky nadhodí nějaké téma, pak se postupně lidi přidaj a z toho prostě vyvozujem 

další jako jiný situace a to.téma –lidé se postupně k němu přidají (vyjádří) a vyvozují se další situace Takţe 

ta hodinka uteče prostě a je to k něčemu, určitě.“ hodina uteče a terapie má smysl 

„Mhm. A jak vnímáte léky?“  

„Prosím?“ 

„Jak vnímáte léky?“  

„Mm, je to potřeba brát, no. Bez léků to nejde. léky jsou potřeba, nejde to bez nich To jsem zjistil i 

teďka. potvrdil si to i teď Ne vlastní vinou jsem ty léky nebral, no a prostě jsem seděl, ţe jo, takhle někde 
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venku, prostě úplně neschopnej cokoliv dělat a... bez léků se cítí být úplně neschopný Léky prostě, to je 

základ.“ léky=základ 

„Mm.“ 

„Toho, abych se sem nemusel vracet, abych moh ţít normální ţivot. Bez nich to nejde.“ čeho základ  

18. A co myslíte, že by Vám mohlo tak nejvíc pomoct, nebo... 

„Bliţší kontakt s rodinou, si myslím. Intenzivnější.“ pomohl by mu intenzivnější kontakt s rodinou, 

myslí si 

„Jako s rodiči, nebo...“ 

„No, tátu uţ teda nemám, ten předloni umřel, ale máma, sestra, no.“ smrt otce před dvěma lety, chtěl 

by bliţší kontakt s mámou a sestrou 

„Mhm. A oni jsou blízko, v Praze, nebo...“ 

„Sestra bydli v J. N., coţ je asi 100 km odtaď. A Máma bydlí teda v Praze, ale je to tak jednou za 

čtrnáct dni, jednou za tři neděle, ji vidím, takţe. Ona teď taky marodila,  takţe nemohla za mnou jezdit, 

protoţe měla špatný záda a byla věčně nemocná. nemocná máma, nemohla za nim jezdit častěji neţ jednou 

za 2, 3 týdny a zánět močovýho měchýře a astma... má alergii a štítnou ţlázu a to, takţe ten půl rok 

promarodila. No takţe říká, ţe kdyby měla auto, tak ţe sem jezdí prostě ob den, ale tou městskou 

hromadnou dopravou to prostě nezvládá.“ matka nezvládá jezdit městkou hr. dopr. 

„A jak často jezdí?“ 

„Za mnou? Tak jedou za tři tejdny. Za čtvrnáct dní nebo za tři neděle, tak zhruba.“ 

„Mm. Takže vy těďka jako byste se chtěl s nima scházet jako víc, nebo, jak to jako, bližší kontakt 

s rodinou...“ 

„Hm, hm, určitě.“ 

„Teď jako není dost blízká, že byste chtěl bližší.“ 

„No, chtěl. Je to tak.“ 

„Ve Vašich letech už možná spíš s novou rodinou, ne?“  (pousmání) 

„No tak moţná by nebylo špatný najít si nějakou přítelkyni, ale nějak mi to nechybí,přítelkyně mu 

nechybí abych pravdu řekl. Prostě jsem se teďka soustředil na to, abych měl to bydlení, tu práci, abych byl 

v pořádku, abych bral léky. No, abych vyšel s penězma, coţ se mi teda dařilo.“ soustředil se na zajištěni 

sebe samého 

„Mhm.“ 

„A navíc prostě tam nějak nebylo místo, no.“ 

„A jste tak nějak spokojený s tím, nějak, nebo, jak to vidíte.“ 

„Tady?“ 

„No tady... nebo tak celkově s tím životem, jakože to je náročné, ale...“ 

„Hmmm, dalo by se říct, ţe ano.“ 

„Mhm.“ 

19. Co se vlastně změnilo mezi tím životem, co byl před psychózou a mezi tím, co je teďka? To 

vnímáte jak? 

„To uţ jsem víceméně zmiňoval...“ 

„Hm.“ 

„...ţe prostě ten můj ţivot má určitý omezení, ţe jo, ţádný alkohol, ţádná marihuana, brát léky musíte, 

ţádný noční v práci, ne dvanáctky. Jo, ţe člověk se musí tak nějak  (...?) trošku šetřit...“ 

„Hm...“ 

„Je to trošku jiný, ale dá se to zvládnout jako, nevadí to.“  

„A nějaké cíle máte, nebo?“ 

„Já jsem byl spokojenej !spokojenost! s tím, jak jsem to měl doposavaď no, neţ se mi stala ta věc 

s těma bílýma krvinkama, před tou hospitalizací, tak jsem to měl v podstatě dobře jako zajetý.“ 

„To jste měl jak? Jak jste to měl teďka? Před tou hospitalizací poslední...“ 

 „No neţ došlo k tý hospitalizaci.“ 

„ K téhleté, poslední.“ 

„No.“ 

„Tak to bylo jak? Jakože jste byl doma, pracoval... a to jste dělal co, teď? To jste říkal, že? ... už, 

myslím...“ 

„Obsluha terminálu Sazka.“ 

19.  „Jo. Mhm, hm, tak jo, já nevím, jestli máme ještě něco... To už jste mi vlastně taky řekl, jestli si 

myslíte, že Vám pobyt v léčebně pomohl? Jo? 
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„Určitě.“ 

„Asi pokaždé, že? Když jste byl...“ 

„Hm.“ 

(prolistování otázek/poznámek, navázání dialogu – ze zájmu navíc)  

 

 „Takže si myslíte, že se dá paranoia rozjet jenom z nějakých drog.“ 

„Z vlastní zkušenosti můţu říct, ţe tak to vnímám, jako.“ 

„Mm.“ 

„Tím, z toho anebo, ţe přestane brát léky, ţe jo,  ţe znova se prostě všechno začne hroutit.“ 

„Myslíte, že není cesta nějaká, abyste třeba byl jednou bez léků? Nebo něco takového...“ 

„Mmm, je to moţný, ale, teď momentálně ty léky jsou potřeba.“ 

„Mm, takže tam tu možnost vidíte, že by to... ale to myslím, že to u nás, já nevím právě, jestli někdo 

mluví nějak z doktorů, že by to jednou nějak, za nějaký čas, bylo možné, jakože se vysadí...“ 

„Samozřejmě, ţe se dá, dá se s tím nějak hejbát, ale vono jako to není legrace.“ 

„Hmm...“ 

„No. Já jsem docela dost citlivej na tydlety změny... já třeba jsem bral teďka ten Rivotril...“ 

„Mhm.“ 

„... a ten je návykovej, ţe jo. A po něm mi paní doktorka říkala, ţe bude ráda, abych odtud odešel bez 

Rivotrilu. To nejde, abych to bral pořád.“ 

„Mhm.“ 

„No takţe jsem bral jednu tabletku... a“ 

„Rivotril není i na úzkost? Nebo...“ 

„Taky, no, dá se říct, ţe jo. A říkala...“ 

„A vy jste měl nějaké úzkosti?“ 

„No úzkosti ani snad ne, no. Ono je to takový na zklidnění...“ 

„Mhm.“ 

„...ţe tím vlastně začínaj, ţe jo, tu léčbu, tím ţe prostě nasaděj ten Rivotril a pak se to nahradí  

nějakým jiným lékem, aspoň tak to já chápu nějak teda.“ průběh léčby – nasazení Rivotrilu a postupně 

přesazení na antipsychotika / jiné léky 

„Mhm.“ 

„No a... zkoušeli jsme právě ubrat půl tabletky a já jsem úplně přestal spát, sníţení hladiny Rivotrilu přestal 

spát já jsem nemoh... ţe jsem byl zvyklej na ten Leponex, večer jsem bral 6 krát 100, šest set...“ 

„Mhm.“ 

„...šest tablet stovkovejch... a to prostě vás jako, to je nejenom antipsychotikum, ale i na spaní to je prostě, 

ţe potom usnete dobře. No a najednou jsem neměl Leponex, no a sundali mi ten rivotril... no a, já jsem 

nemoh spát, chodil jsem si kaţdej den pro prášek. Takţe paní doktorka to vyřešila tak, jako, ţe mi ten 

Rivotril dala pryč, nasadila mi kapičky – Rivotril a postupně ubírala po kapičce, jo, prostě ráno kapička, ţe 

jo, čtyři, pět dní, tejden...další kapička a to... no, aţ se to jako, vysadilo úplně.“ 

„Hmm, takže už jste teďka bez toho. A teďka jste na jakém léku, když nemáte ten Leponex?“ 

„Teď beru Tritokol, to je antidepresivům, beru Olanzapin, to je myslím antipsychotikum nějaký, nebo 

Zyprexu, a beru teda jednu tabletku Protazínu na spaní. 

„Hm, to jako vyloženě na spaní.“ 

„Hmm.“ 

„To je asi taky návykové, že?“ 

„Právě, ţe ne.“ 

„Ne?“ 

„Nenene, hypnogen třeba jo, ale protazín ne.“ 

„Aha. A vy jste třeba jako i nemohl spát, když jste třeba jako, než jste vůbec jako najel na léčbu, ještě 

před tím, než jste měl nějaké ty stavy, tak jste nespal? V těch paranoidních stavech.“ 

„No to ne. To jsem jako, to spaní bylo dobrý, no.“ 

„A čím myslíte, že to je, že jste teďka nemohl spát.“ 

„No tak vysadili mi ten Leponex, ţe jo.“ 

„Jakože si to tělo navyklo, že musí mít ten Leponex na spaní.“ 

„Přesně tak.“ 

„Hm. Že jste před tím spal dobře a... no,  ... (smích). Tak jo. Já nevím, co byste mi třeba ještě mohl 

říct, myslím, že jsme ty otázky tak nějak prošli. Já moc děkuju.“ 
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„No, není za co.“ 

(pousmání) „Vypadá, že jste s tím, docela dobře vyrovnaný.“ 

„Díky.“ 

 

(vypnula jsem diktafón a posléze znova zapnula, neboť jsme se dále rozpovídali – následuje podstatná 

část rozhovoru o prožívání) 

 

„Takže mě zajímá vlastně ten prožitek toho, když slyšíte ty hlasy, a teďka, co se vlastně děje, nebo 

vlastně ten nějaký změněný stav vědomí, nebo něco takového, co u toho nastává, že jo...“ 

„Hm.“ 

„Tak jestli byste mi mohl nějaký ten zážitek, jestli si vybavíte, popsat.“ 

„Tak ono to je o jedný věci, jo, ţe prostě se musíte dostat do tý fáze, kdy cejtíte, ţe potřebujete 

pomoct, jo. Nějakou, jo. A, jak bych to řek, pak se musíte obrnit trpělivostní a tyhlety všechny negativní 

věci, prostě, ono se to utlumí, nebo stabilizuje, nebo přejde. Ale jako prostě, je to, je to prostě o tom, ţe ty 

stavy přijdou, jo, vy to samozřejmě proţíváte, proţijete ty stavy. S tím, ţe samozřejmě musíte informovat o 

tom paní doktorku třeba, která Vám dá medikaci, nebo Vás vyslechne, poradí Vám, co a jak a tohle. Takţe 

kaţdej, já si myslím, ţe kaţdej na to má něco jinýho, jo, jako. Jako jinej způsob. Jo, ţe prostě kdyţ jste 

v tom stavu, tak já nevím, někdo prostě se jde natáhnout, pustí si rádio, to je třeba můj případ.“ coping, 

strategie zvládání 

„Mhm.“ 

„Nebo třeba vyrazím tady s někým na pavilón, dám si s někým kafé, popovídám si, zahrajem si karty. 

Jinej třeba kolega, co, spolubydlící, co je na pokoji, tak ten se jde projít, jde navštívit kamaráda na jinej 

pavilón... Pak další pacient třeba jde na internet do Kolony, jo. To je různý. Kaţdej na to má nějakej asi 

zřejmě jako, má jinej způsob, jak to jako...“ coping, strategie zvládání; jiní pacienti 

„Hm...zpracovat.“ 

„Zpracovat, no. Ale jako, co proţíváte, no...ten stav tady je, jo. Někdy je to votravný, nebo todle, ale 

musíte to vydrţet hlavně.“ musí se to hlavně vydrţet, je to otravné 

„A co to je „ten stav“. Jakože, když jste v něm, tak co se Vám děje.“ 

„No, můţe to být způsobené nedostatkem spánku, nekvalitní spánek, ţe máte, nebo prostě, ţe leţíte a 

ty myšlenky se Vám opakujou v tý hlavě pořád, jo. Ţe prostě za normálních okolností kaţdý člověk, kdyţ 

má nějakou myšlenku, tak to zpracováváte. Ale tady v tomhle případě ten mozek jde spíš proti vám jako...“ 

nedostatek spánku jako spouštěč; proţívání 

„Mhm.“ 

„...jako, jestli to můţu říct takhle.“ 

„Mhm.“ 

„Takţe prostě se toho nemůţete zbavit ty myšlenky, jo. Takţe prostě vás to trápí, uţíráte se s tím, jo, 

no. Přijdou hlasy, tak samozřejmě první záleţitost je taková, ţe... to, informovat paní doktorku o tom...“ 

potřeba informovat doktorku; trápení, užírání, nejde se toho zbavit 

„Tak počkat. Vy teda mluvíte o myšlence, která vlastně Vám nějakým způsobem zůstala v té hlavě a 

které se nemůžete zbavit, jako o něčem jiném, než o hlasu?“ 

„No, ty hlasy se taky opakujou.“ 

„Jo, ale vnímáte to jako něco jiného.“ 

„Já Vám dám příklad. Já jsem měl třeba hlasy v práci a ty mi říkaly: „Svlíkni se!“ (pomlka), jo? Nebo 

prostě já nevím: „Vstaň“, „jdi někam...“, nebo todle, jo? A to prostě neposlechnete ty hlasy, no ale, zase 

jste to jako, proţila.“ příklad proţitku!!! 

„Mhm.“ 

„Jo? Jako, takţe takhle. No, pak se s tím musí něco dělat, prášky, nebo todle, jo, to je. To je pořád 

stejnej problém.“ 

„Mhm, takže to byl hlas, ale ne myšlenka.“ 

„No ono je to skoro stejný, by se dalo říct. Podle mě, no.“ 

„Jo. Takže to vnímáte to, jako... jo, protože někdo to...“ 

„No, stejný, já jsem to řek špatně. Jsou myšlenky, jsou hlasy, ţe jo... a kdyţ máte dostatečněj náhled 

na to, abyste dokázala posoudit, jaká je situace, jo, ţe vám není dobře, ţe to musíte prostě říct paní 

doktorce, tak je to dobrý.  Ale kdyţ to máte jako dohromady spletený, tak je v tom zase takovej guláš, 
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rozlišení nemoci s náhledem a bez náhledu!!! náhled: myšlenky x hlasy; x bez náhledu: 

guláš=myšlenky + hlasy jo, ţe mi třeba paní psycholoţka řekla, ţe na mě je třeba vidět hned, ţe je mi hůř.“ 

kdyţ je mu špatně, jde to na něm hned vidět 

„Mmm.“ 

„Ţe normálně jsem takovej uvolněnej, usměvavej, jo, prostě v pohodě. A kdyţ to přijde, tak prostě váţnej 

výraz, jo prostě, jo... a takový prostě nesoustředěný a to. Ţe prostě to na mě takhle jde poznat, no.“ 

„Mhm.“ 

„Kaţdej člověk to má jinak, no.“ 

„Jasně, no. Takže vlastně jako to máte...“ 

„Jestli jsem to pochopil správně, jestli jste to chtěla slyšet takhle.“ 

„No, nono. Jo, chtěla jsem právě ten stav toho, co se ve vás děje, že jo.“ 

„Hmm. Někdo to třeba vyjadřuje kreslením, jo... Máme tady takový pacientky, ţe prostě je vidět, ţe ta 

paní J., co má na starosti tu arteterapii, tak prostě to má zmákly, ţe prostě dokáţe se na ten obraz podívat a 

říct... třeba,já nevím, dám Vám příklad: Veme si čtyři obrázky, řekne, no tady to jsme kreslili před 

měsícem, to jste měl jako ještě neuspořádaný, tedy uţ je to vo něco lepší, jo... A nebo to prostě, jo. Takţe u 

kaţdého se to projevuje asi jinak, no, zřejmě.“ 

„Mhm, hm. Určitě, no. (pomlka) Tak jo, děkuju moc.“ 

 

„Doufám, ţe jsem Vám aspoň trochu pomoh, no.“ snaha, vůle pomoci 

 

3.3.2 Rozbor rozhovoru (Kamil) – seskupování do kategorií 

A. PROŽÍVÁNÍ POBYTU V PN 

1) průběh dne  

co jsem zaţil já na tý šestadvacítce, na tý třicítce a na ty sedmadvacítce... Ale tak ráno teda 

budíček, no, pak hygiena, snídaně... a já ještě sepisuju ty propustky, takţe ještě tohleto, no a 

potom se čeká na tu komunitu, ţe jo, v devět... No a potom uţ je rozdělení aktivit, co máme na 

ten den, kaţdej den. No, pak teda jedna aktivita dopoledne, pak oběd, pak jedna aktivita 

odpoledne, no a pak je volnej čas. No, takţe, kaţdej to řeší jinak, někdo si zajde na procházku, 

někdo třeba do Pátý Kolony na internet, někdo si posedí s někým, popovídá si, kafé, nebo todle.“ 

„Tak já nejraději chodím na tu centrální terapii.“ 

oblíbené 

„Tak já nejraději chodím na tu centrální terapii.“ „Tam jsou dílny různé – je tam dřevařská, 

košikářská, knihařská, textilní, keramická, ovčí, šperkařská. Takţe podle toho jdu, na co mám 

náladu. Většinou jdu na tu textilní, stříhám tam molitan, poslouchám rádio.“ 

v osobním volnu 

No tak říkám nějaká ta procházka, nebo ten internet, no a  

, no a pak je volnej čas. No, takţe, kaţdej to řeší jinak, někdo si zajde na procházku, někdo třeba 

do Pátý Kolony na internet, někdo si posedí s někým, popovídá si, kafé, nebo todle.“ 

 

2) trvání současného pobytu a množství hospitalizací 

„No, já jsem tady byl hospitalizovanej v roce 2008, zase jsem byl na tý šestadvacítce,na tý 

třicítce, dostal jsem tady důchod... No a pak jsem byl ještě jednou hospitalozovanej na tom 

psychiatrickým centru... A toto je teďka moje třetí hospitalizace...  

první hospitalizace v tom roce 2008  „Teď jsem tady od (...) června.“ „Takţe vlastně čtyři 

měsíce, no.“ týden před propuštěním Protoţe já mám tejden před propuštěním uţ, příští tejden 

půjdu domů...“ 

 

3) vnímání personálu 

vysoká úroveň péče „Velice profesionálně.“ 

„Mm, jako všichni vlastně, sestřičky i doktoři...“  
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„Ano, doktorky, psycholoţka, terapeuti, je to tady na dobrý úrovni.“ 

vysoká spokojenost s doktorkou na PNB 26„Mhm, tam jsem měl paní doktorku J., a to byla tak 

perfektní ţenská, jo, profesionální, prostě srdečná, vyšla Vám vstříc 

důleţitost dodrţování řádu kdyţ jste jako samozřejmě dodrţoval ten řád, jakej máte, nebo todle, 

péči personálu hodnotí výborně„To je tady na jedničku.“ 

4) pocity, prožitek v PN 

kolaps organismu; JIP; dezolátní stav „Cítím se tady velice dobře.“ (...) a cítím se tady velice 

dobře, dali mě tady dohromady, protoţe, museli jsme změnit medikaci, protoţe po tom 

Leponexu, jsem byl čtrnáct dní na jednotce intenzivní péče, s působením na sníţením bílých 

krvinek, s následnou otravou, takţe jsem tam vlastně nejed, ţe jo, nepil, léky jsem nebral... Mě 

přivezli v naprosto dezolátním stavu. No a dali mě tady dohromady, takţe já můţu pět jenom 

chválu, na to, na ten...“ 

potřeba aktivace„Mm. Teďka jako uţ momentálně nemůţu říct, ţe trápí, ale uţ začínám cejtit, ţe 

uţ potřebuju začít něco dělat. 

nárůst energie„....a uţ prostě cejtím, ţe mám takovou energii 

snaha naplnit čas něčím pozitivním.. Udělám si aktivity, udělám si úklid, ţe jo, všechno todleto, 

ţe člověk vyplní ten čas něčím pozitivním 

víkend proţívá jako nudnější? odpočívá o sobotě, těší se na nový týden – pozitivní výhled 

„No a pak prostě hold ta sobota,většinou odpočívám, nebo to, v neděli uţ se začínám těšit na 

novej tejden, ale vyloţeně jako mě nic netrápí.“ 

 

5) přístup k hospitalizaci 

postoje 

poprvé neznámost situace„No tak já jsem, ta první hospitalizace v tom roce 2008, tak to jsem byl 

poprvý, ţe jo, neznal jsem ty poměry, nevěděl jsem ani, ţe budu někdy takhle v té léčebně, nebo 

to... 

postup z uzavřeného příjmového pavilónu do otevřených oddělení„Nenene, to je uzavřené 

oddělení, to je příjmový pavilón, kde vlastně vás daj a potom,na tý šestadvacítce  jsou teda lidi se 

všema různýma diagnózama dohromady, to postupně rozdělujou na sedmadvacítku dvacítku 

nahoru, jako na otevřený oddělení, na třicítku, na patnáctku, nebo na dvacítku... jo prostě, tak jak 

uznaj za vhodný.“ 

zlepšení materiální a technické úrovně vybavení budov oddělení 

„Hm. Oni teďka vlastně teďka poslední léta prošly všechny ty pavilóny takovou větší 

rekontrukcí. Prostě já nevím, nová linolea, jo, zeď prostě nově nastříkaná, televize sem daly 

nový, prostě ty LCDéčka, ty plasmovky.“ 

ocenění péče – pozitivum pobytu Co vnímáte jako pozitivní na svém pobytu zde? ...celkově... 

„No, asi tu péči. 

 

akce, jednání 

problém s vyjadřením vl. stavu, bez náhledu v psychot. atace, terapeutická péče, pomoc z venčí 

„No a, neuměl jsem mluvit o tom, co mi je, ţe jo, neměl jsem náhled, prostě nic. Takţe 

postupem času, jenom díky tomu, ţe jsem v tý nízkoziskový organizaci ESET, kde mám svojí 

psychiatričku, terénní sestru, kam chodím na skupiny... 

schopnost rozpoznat začátek pozit. příznaků, akutní fáze 

„No, takţe uţ můţu říct, uţ před tím vím, áá, to bude něco špatně, nebo todle to a pak to 

rozeberu s tou svou psychiatričkou...“ 

 

A. PROŽÍVÁNÍ SCHIZOFRENIE 

1) vnímané spouštěče, podněty důvod(y) hospitalizace 

výpadek paměti způsobený kolapsem organismu 

„No, tak co se dělo, nebo...“ 
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„Já si nic nepamatuju z toho.“ 

„Já si prostě pamatuju ty poslední dva dny z tý jednotky intenzivní péče, ţe mě udrţovali nějak 

na umělým spánku prostě, nebo to, takţe vůbec nevím, co se dělo.“ kóma 

„Takže tady to byla jako teď jenom taková rekonvalescence, jakože...“ „Dá se říct, no.“ 

popírá? ataku neměl „...vy jste tady neměl žádnou, nebo...“ 

„Ataku? Nenene.“  

záchrana z ulice službami naděje,  velmi špatný celkový stav – před hospitalizací 

No já jsem byl přes půl roku na ulici..., no a pak si mě všimli lidi, to byli pracovníci z tý Naděje, 

kde mi tam prostě nechali vizitku, polívky dvě a todleto. Takţe jsem tam jako přišel, nechali mě 

přespat na noclehárně, pak mi nabídli práci, rukodělnýho pracovníka v tý Naději, dostal jsem 

azylovej dům... 

no ale byl jsem na tom dost jak fyzicky tak psychicky špatně, ţe mě nechali převést teda sem.“ 

stav je pro něj těžko popsatelný... osobní snaha přechodit ataku„Hlasy, no... já prostě, já to 

neumím ten stav popsat jo, ale prostě uţ jsem asi byl nějak po tý atace a nějak jsem to zkoušel 

přechodit, coţ mi pořád nešlo, nevěděl jsem proč mi to nejde... Jo, neuvědomoval jsem si, ţe 

jsem na tom psychicky jako bídně, jo jako.. 

postup po první hospitalizaci... Pak vlastně jsem dostal tady důchod, šel jsem tady odsaď přímo 

do chráněnýho bydlení, jo, s tím, ţe jsem samozřejmě musel mít svýho psychiatra, 

náprava, zlepšení stavu v PNB 

Takţe ze mě zas udělali trošku normálního člověka, no.“ 

záchrana z ulice službami naděje„No já jsem byl přes půl roku na ulici..., no a pak si mě všimli 

lidi, to byli pracovníci z tý Naděje, kde mi tam prostě nechali vizitku, polívky dvě a todleto. 

Takţe jsem tam jako přišel, nechali mě přespat na noclehárně, pak mi nabídli práci, rukodělnýho 

pracovníka v tý Naději, dostal jsem azylovej dům... 

velmi špatný celkový stav no ale byl jsem na tom dost jak fyzicky tak psychicky špatně, ţe mě 

nechali převést teda sem.“ 

„Už to bylo, už v té době jste začal mít hlasy.“ 

„Nonono, no, jasně.“ 

„Trošku by v tom mohla hrát ještě roli,  takový to nedostatečný rodinný zázemí,nedostatečný 

rodinný zázemí mohlo hrát roli taky no. Že rodiče se rozvedli, když mi bylo deset a pak zkoušeli 

se dávat dohromady...a chvíli jo, chvíli ne a to. problém vztahu mezi rodiči, rozvod Pak si máma 

našla přítele, táta z toho byl špatnej...žárlivost tak si on měl přítelkyni a to pomsta otce matce?. 

Prostě takovej spletenec no.“ spletenec (rodinného chaosu) 

bohémský ţivot – napít se, „zahulit“, jako příčina onemocnění? „No, to jsem právě říkali tady 

s kamarádkou jednou, spolupacientkou, ta to měla to samý, prostě jako jo, ţe kouřila 

marihuanu... ţe prostě takový ten bohémský ţivot, napít se, zahulit...“ „Takţe jsme se jako shodli 

na tom, ţe to asi jako bylo z toho, no.“ 

„No, tohleto vlastně začalo, ţe jo, v tom roce 2004, 2005, jo... pocity pronásledování, myslel 

jsem ţe po mě jde kontrol roznětka, bezpečnostní sluţba, policajti, agenti, jo a to... projevy 

nemoci 3-4 roky před hospitalizací (2008) Takţe já si to myslím, ţe to bylo z toho no. Způsobil 

jsem si to vlastně sám, no, víceméně. Dalo by se říct.“ domnívá se, ţe si způsobil nemoc 

víceméně sám 

příliš dlouho od zastiţení začátku nemoci; trvalo mu, neţ přišel na to, co můţe a co nemůţe 

„Hm. To uţ asi bylo v takový stádium asi, kdy prostě to trvalo hrozně dlouho, neţ jsem se trošku 

zase srovnal do toho reálu, ţe jsem věděl, co můţu, co nemůţu... Jo, ţe uţ teďka jsem v takový 

situaci, kdy mám takový omezení... nemůţu dělat noční, nemůţu dělat dvanáctky. omezení Jo, 

takţe, uţ prostě vím, co si můţu dovolit a co ne.jiţ ví, co si můţe dovolit a co ne Ţádný 

ponocování, ţádný pití, ţádný alkohol, ţádný drogy, ţádná marihuana, jo...“ ţádné drogy plus 

ponocování (– taky droga?) 

2) pocity a projevy schizofrenie 

pocity 
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dobrý stav, cítí se dobře„Teď momentálně musím říct, ţe se cítím dobře.“ 

existenční obavy 

měl jsem teďka horší stav, jako krátkodobej, ţe jako, ale co se týče existenčních záleţitostí jo, 

protoţe, já si ještě platím tady k tomu pokoj, abych měl tady samostatnej...“ „No, to platím pět 

tisíc sto, no a ještě tady jsou regulační poplatky, takţe defakto jakoby dva nájmy...“ 

otevřená budoucnost, strach, vize řešení přes mámu „No a mě uţ prostě docházej finance, a tak 

jsem z toho měl trošku takovou obavu, no, jak to bude dál, no. Uvidíme. To zkusím nějak vyřešit 

s mámou.“ „...no jenţe teďka právě jsem říkal, jsem to řešil s paní doktorkou, s těma penězma a 

všechno, ţe mě docela jako stresuje, takţe bych rád změnil zaměstnání, takţe na tom jsme teď 

zapracovali trochu spolupráce s paní doktorkou na řešení existenčních obav. Takţe to vypadá, ţe 

to, ţe to klapne zase no.“ Hm. Tak já k tomu důchodu si potřebuju, tak co jsem to spočítal, tak 

kolem těch šesti tisíc, no, si přivydělat.potřeba přivýdělku při i.d. Jako víc ne prostě. vlastní 

limitace  Na nějakej takovej zkrácenej úvazek, nebo něco tak na ten způsob, no.“ 

 

 

tělesné potíže, defekt na hýždích 

„No ne, tak Vy jste se mě ptala, co mě jako trápí, jo teď momentálně... Tak teď jsem si 

vzpomněl, já mám na hýţdích se mi udělal defekt, jo... a musím chodit na převazy prostě a byl 

jsem na chirurgii, kde mi to řízli, to...“ 

necítí bolest, ale otravují/trápí ho okolnosti spojené s tělesnými obtížemi 

„...no a pořád to tak nějak neustupuje a to bych řek, ţe jo, ţe to mě trápí, teda no.“ „Mhm. Od 

toho asi máte i nějaké bolesti, že...?“ 

„Bolesti ani ne, ale spíš zvýšená hygiena a dvakrát denně převaz a teďka jdu do ty proktologický 

poradny...“ 

připravoval matku na kritické období 

„Tak jsem prostě na tom byl hodně špatně. Máma mi teďka říkala, já jsem s ní mluvil, jako o 

tom, jak to bylo, ţe ty dny teďka budou kritický a ať se teďka připraví na nejhorší, takţe... já 

jsem prostě se vylízával z tohohle toho, takţe jsem měl i, na druhou stranu, i moţnost sledovat, 

??? jak mě tady dávají dohromady prostě a, no...“ 

 

nejasnost, co bylo špatně, asi problém v psychice Sice jako práci jsem nějakou měl, ale uţ 

prostě...něco bylo špatně. Jo, my jsme nevěděli co, jako jo. Ale zřejmě to bylo spojený s tou 

psychikou, no.“ 

 

 

projevy schizofrenie 

výpadek paměti způsobený kolapsem organismu„Já si nic nepamatuju z toho.“ 

„Já si prostě pamatuju ty poslední dva dny z tý jednotky intenzivní péče, ţe mě udrţovali nějak 

na umělým spánku prostě, nebo to, takţe vůbec nevím, co se dělo.“ kóma 

„Takže tady to byla jako teď jenom taková rekonvalescence, jakože...“ 

„Dá se říct, no.“ 

popírá? ataku neměl 

„...vy jste tady neměl žádnou, nebo...“ 

„Ataku? Nenene.“ 

 

stav je pro něj těţko popsatelný „Hlasy, no... já prostě, já to neumím ten stav popsat jo 

osobní snaha přechodit ataku, ale prostě uţ jsem asi byl nějak po tý atace a nějak jsem to zkoušel 

přechodit, coţ mi pořád nešlo, nevěděl jsem proč mi to nejde...  

 

projevy schizofrenie – první psych. epizody Prostě uţ jsem neudrţel práci, uţ jsem prostě třeba 

šel po ulici, začal jsem se smát sám pro sebe, jakoţe jsem si na něco vzpomněl, začal jsem se 
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smát... Takţe jsem prostě přestal zvládat takový ty běţný věci, no, takţe vod toho se to 

vodvíjelo. 

„To bylo v roce 2008, před pěti rokama.“ „Devětadvacet.“ 

 

tip, domnění, kdy začal slyšet hlasy„No dá se říct, ţe to bylo... tak bych to tipoval, kolem toho 

roku 2007, jo.“ 

 

získání náhledu aţ po hospitalizaci v chráněném bydlení„No to jsem si uvědomil aţ posléze, po 

tý hospitalizaci, potom během toho pobytu v tom chráněným prostředí a v tom chráněným bytě, 

bydlení teda...“ „Tam jsem si začal uvědomovat, ţe teda asi jsem nemocnej, ţe teda jako nějaký 

ty problémy mám a to... takţe jsem hodně jako spolupracoval s tou psychiatričkou, ţe jo, přímo 

v tom ESET helpu. S terénní sestrou, se sociální pracovnicí a prostě jako uţ jsem potřeboval tu 

podporu k tomu, abych moh normálně fungovat.“ 

nepřipouštění si nemoci, diagnózy„Ne, nepřipouštěl jsem si to, nevěděl jsem, ţe můţe se mi 

někdy stát, ţe budu mít nějaký psychický problémy, jako takovouhle diagnózu.“ 

bez náhledu není moţné uvědomění 

Jo... A kdyţ nemáte náhled, tak si nemůţete uvědomit prostě, co Vám je.“ 

.sklony k agresivitě„Já jako ne, ţe bych byl nějak agresivní, nebo to... ale měl jsem k tomu 

sklony prostě jako 

?nikoho nenapadl (fyzicky) ale prostě bylo to na doraz, všechno.“na doraz“ – dokud nenarazí? 

Bylo to prostě na max., vţdycky jsem jel na max.“přepínání svých sil 

„Jakože jste jel v plném výkonu, jo, jako že jste byl plný energie pořád, něco takového...?“ 

„Ano, přesně tak. A ta energie mi chyběla.“ 

problémy se spánkem, přecházení akutní fáze; konec? No zkoušel jsem spát, tak jako jakţtakţ 

jsem spal, ale prostě usínal jsem, měl jsem prostě myšlenky pořád v hlavě se mi točily nějaký, no 

a pořád jsem to prostě přecházel a přecházel, aţ pak jednou přišla situace, kdy jsem se dostal na 

ten konec. 

(uţ nešlo jinak, neţ to řešit) – donucení situaci řešit No a musel jsem to nějakým způsobem řešit, 

no.“ 

„konec“, propad na dno společnosti, na ulici, dostání se mu pomoci od soc. sluţeb Naděje 

 „No ten konec, ţe uţ jsem se dostal, ţe uţ jsem prostě neměl kam uhnout. Jo, ţe uţ jsem neměl 

práci, neměl jsem bydlení, já uţ jsem přespával na ulici prostě...  Jo a díky tý Naději, ţe 

vlastně...“ 

bydlení napůl – půl měsíce na bytě, půl na ulici jsem měl třeba na bydlení, takţe třeba, já nevím, 

15 dní v měsíci jsem bydlel, zbytek jsem seděl na ulici, jo, pak zas to..., no a tak uţ to prostě 

nešlo praktikovat dál, takţe jsem se uţ prostě dostal tímhle tím na ten konec.“ 

neudrţení si práce, rozhodnutí k odchodu z práce 

 protoţe jsem tu práci uţ prostě neudrţel, no. uţ ten výkon prostě nebyl takovej, jakej by byl 

potřeba a...“ „ Mm... došlo to tak daleko, ţe uţ jsem se rozhod, ţe prostě odejdu, no.“ 

kouření marihuany – důvod odchodu z práce -dobrou práci si pokazil tím, ţe začal kouřit 

marihuanu „No tak od roku 97 do roku 2003, jsem pracoval ve škodovce v Mladý Boleslavi, 

v automobilce. No a potom jsem se tam sešel, jsem dal výpověď. ??? Protoţe v tý době jsem 

prostě třeba kouřil marihuanu.“ „Jo, takţe já jsem tam měl prostě dobře našlápnuto, ale prostě 

jsem to zkazil tady tímhle tím, jo, ţe jsem začal zas (pálovat?), jo... 

Mm, to uţ si nevzpomínám.“ nevzpomíná si, co hlasy říkaly 

„A jak dlouho už.“ 

„No tak měsíc, měsíc a půl.“ 

„Protoţe jsem byl bez léků, ţe jo, já jsem 14 dní nebral léky ţádný, 14 dní byl bez léků ţe jo, 

takţe museli mi udělat novou medikaci, aby prostě všechno to do sebe sedlo, zapadalo, ţe jo, 

dobrej spánek, hlasy, jo schopnost zase začít normálně fungovat. nasazování léků nových Já 

jsem na tom byl tak špatně, ţe mě dali na sedmadvacítku, jako na neklid, na jednotku intenzivní 
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péče, špatný stav – PNB27 – JIP museli mě krmit, museli mě mýt, museli mě holit, museli mi 

pomáhat z postele, museli mi pomáhat do postele... Jo, já jsem nebyl schopen drţet prostě hrnek, 

abych se napil, jo, prostě, abyste věděla, tak jako...“ kompletní péče o jeho osobu„No to jsem byl 

na tý jednotce intenzivní péče těch 14 dní, takţe to bylo z toho prostě.“ „No, protoţe jsem nebral 

léky, mi je vysadili, protoţe to byl nesmysl, aby mi je dávali znova.“ 

hlasy slyší asi z vnějšku„Spíš asi z vnějšku, no.“ 

 

příklad proţitku!!! „Takţe prostě se toho nemůţete zbavit ty myšlenky, jo. Takţe prostě vás to 

trápí, uţíráte se s tím, jo, no. Přijdou hlasy, tak samozřejmě první záleţitost je taková, ţe... to, 

informovat paní doktorku o tom...“ potřeba informovat doktorku; trápení, užírání, nejde se 

toho zbavit 

„Tak počkat. Vy teda mluvíte o myšlence, která vlastně Vám nějakým způsobem zůstala v té 

hlavě a které se nemůžete zbavit, jako o něčem jiném, než o hlasu?“ 

„No, ty hlasy se taky opakujou.“ 

„Jo, ale vnímáte to jako něco jiného.“ 

„Já Vám dám příklad. Já jsem měl třeba hlasy v práci a ty mi říkaly: „Svlíkni se!“ (pomlka), jo? 

Nebo prostě já nevím: „Vstaň“, „jdi někam...“, nebo todle, jo? A to prostě neposlechnete ty 

hlasy, no ale, zase jste to jako, proţila.“ 

rozlišení nemoci s náhledem a bez náhledu!!! náhled: myšlenky x hlasy; x bez náhledu: 

guláš=myšlenky + hlasy  

„Mhm, takže to byl hlas, ale ne myšlenka.“ 

„No ono je to skoro stejný, by se dalo říct. Podle mě, no.“ 

„Jo. Takže to vnímáte to, jako... jo, protože někdo to...“ 

„No, stejný, já jsem to řek špatně. Jsou myšlenky, jsou hlasy, ţe jo... a kdyţ máte dostatečněj 

náhled na to, abyste dokázala posoudit, jaká je situace, jo, ţe vám není dobře, ţe to musíte prostě 

říct paní doktorce, tak je to dobrý.  Ale kdyţ to máte jako dohromady spletený, tak je v tom zase 

takovej guláš, 

kdyţ je mu špatně, jde to na něm hned vidět„Ţe normálně jsem takovej uvolněnej, usměvavej, jo, 

prostě v pohodě. A kdyţ to přijde, tak prostě váţnej výraz, jo prostě, jo... a takový prostě 

nesoustředěný a to. Ţe prostě to na mě takhle jde poznat, no.“ 

 

 

3) vztahy k okolí 

„No tak měli o mě starost všichni, samozřejmě. Zas moje psychiatrička, moje terénní sestra, moji 

kamarádi, máma... Jak to šlo, tak mě chodili navštěvovat prostě, cítil jsem tam takovou podporu 

od nich.“ 

„Ne, neměl. Máma se odstěhovala někam pryč, já jsem s ní nebyl v kontaktu a táta ten uţ mě 

nechtěl brát zpátky zase, aby mi musel platit bydlení a todleto, takţe uţ mě vyhodil prostě a tak 

to dopadlo, no.“ 

„...prostě ten základní ţivot prostě. !!! prostě základní ţivot Něco dělat, najít si něco k tomu 

důchodu, zabavit se něčím, menší přivýdělek, !jo. No a o tom to je prostě, udrţovat dobrý 

vztahy, přátelé...“ udrţování dobrých vztahů, přátelé 

smrt otce před dvěma lety, chtěl by bliţší kontakt s mámou a sestrou„No, tátu uţ teda nemám, 

ten předloni umřel, ale máma, sestra, no.“ 

nemocná máma, nemohla za nim jezdit častěji neţ jednou za 2, 3 týdny, nezvládá jezdit městkou 

hr. dopravou „Sestra bydli v J. N., coţ je asi 100 km odtaď. A Máma bydlí teda v Praze, ale je to 

tak jednou za čtrnáct dni, jednou za tři neděle, ji vidím, takţe. Ona teď taky marodila,  takţe 

nemohla za mnou jezdit, protoţe měla špatný záda a byla věčně nemocná. a zánět močovýho 

měchýře a astma... má alergii a štítnou ţlázu a to, takţe ten půl rok promarodila. No takţe říká, 

ţe kdyby měla auto, tak ţe sem jezdí prostě ob den, ale tou městskou hromadnou dopravou to 

prostě nezvládá.“ 
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„No tak moţná by nebylo špatný najít si nějakou přítelkyni, ale nějak mi to nechybí,přítelkyně 

mu nechybí abych pravdu řekl. Prostě jsem se teďka soustředil na to, abych měl to bydlení, tu 

práci, abych byl v pořádku, abych bral léky. No, abych vyšel s penězma, coţ se mi teda dařilo.“ 

soustředil se na zajištěni sebe samého 

„A navíc prostě tam nějak nebylo místo, no.“ 

 

4) úryvky osobní historie 
 . Prostě uţ jsem neudrţel práci, uţ jsem prostě třeba šel po ulici, začal jsem se smát sám pro 

sebe, jakoţe jsem si na něco vzpomněl, začal jsem se smát... Takţe jsem prostě přestal zvládat 

takový ty běţný věci, no, takţe vod toho se to vodvíjelo. „To bylo v roce 2008, před pěti 

rokama.“ 

„Mhm. A Vám bylo kolik?“ 

„Devětadvacet.“ 

postup po první hospitalizaciJo, neuvědomoval jsem si, ţe jsem na tom psychicky jako bídně, jo 

jako... Pak vlastně jsem dostal tady důchod, šel jsem tady odsaď přímo do chráněnýho bydlení, 

jo, s tím, ţe jsem samozřejmě musel mít svýho psychiatra 

náprava, zlepšení stavu v PNB 

Takţe ze mě zas udělali trošku normálního člověka, no.“ 

dobrou práci si pokazil tím, ţe začal kouřit marihuanu , odešel a začal pracovat přes externí 

firmu  „Jo, takţe já jsem tam měl prostě dobře našlápnuto, ale prostě jsem to zkazil tady tímhle 

tím, jo, ţe jsem začal zas (pálovat?), jo... Pak jsem začal dělat v té favoritce, i v TPC a K. jsem 

dělal. brigády Tam jsem uţ potom třeba nechodil do práce, takţe jsem nasekal sedm (...ček) 

prostě a... Tak oni mě vyhodili, ţe jo, samozřejmě. vyhazov z práce Ţe jsem nešel k doktorovi, 

ţe jo, bylo mi špatně, a... uţ prostě tyhle ty věci uţ se začaly přicházet postupně, jo. Takţe 

prostě, jak jsem říkal, jsem tu práci neudrţel, no.“ uzavření – práci si prostě neudrţel 

„A vy jste kouřil jako pravidelně marihuanu, nebo?“ 

„Kaţdej den. Přes dva roky.“ 

tvrdší drogy nezkoušel, neměl k nim ţádný vztah„Ne, ne. Ne to ne. Třeba tvrdý, to jsem nikdy 

nezkoušel, to jsem na to neměl ţádnej vztah, ţe jo, ale...“ 

„A to jste začal proč brát?“ 

„No já nevím, já jsem si našel prostě kamaráda, ten jako kouřil marihuanu, já jsem začal s ním 

prostě, pak jsem potkal pár lidí, který taky hulili, jak se říká, lidově... (pousmání), a... pak to, no, 

pak uţ to bylo jedno s druhým.“ 

vše to ze sebe vyplývalo, navazovalo na sebe 

Jak to nějak chápete, to co se vlastně stalo všechno...? 

„No, prostě to bylo uţ vyplynutí těch situací, o kterých jsem mluvil, ţe jo... práce, bydlení a toho 

všeho a...díky tomu prostě, ţe jsem prostě skončil tady, no. 

pod vlivem marihuany/v době jejího uţívání slýchal hlasy 

„No jasně no, ale to bylo dáno tím, ţe jako práce a bydlení, ţe jo. podstata – udrţet si práci a 

bydlení První, co jsem vţdycky platil z výplaty byl nájem, něco na jídlo samozřejmě, něco na 

cigarety... platby – nájem, jídlo, cigarety no a potom, kdyţ uţ třeba máte ty problémy, jako ţe 

jsem třeba nezaplatil nájem, tak jsem musel odejít, ţe jo... No a, to bylo prostě jedno s druhým. 

Takovej guláš, ţe prostě uţ jsem si nebyl schopnej si v tom udělat pořádek sám. No takţe to byla 

taky jedna z věcí, proč jsem na tý ulici skončil.“ 

Posudek o invaliditě – experimentace s návykovýma látkama„No víceméně v posudku to mám, 

no. Jako, co mi přišel posudek o invaliditě, přezkum v červenci, tak tam mám jeden z těch 

důvodů, co mi tam psali, ţe jsem to měl po experimentu s návykovejma  látkama. 

marihuana pro něj bylo pobavení, kontakt s přáteli, smích „No jak kdy, no. Někdy to bylo prostě 

jenom takový, ţe jsme seděli a prostě jsme se smáli Pak jsme chodili třeba na diskotéky, nebo 

posedět na pivko... další zábava – diskotéky, pivo s přáteli No, do toho jsme si vţdycky zahulili, 

pařili jsme, jak se říká...“ „pařba“  jako bonus? 
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„Trošku by v tom mohla hrát ještě roli,  takový to nedostatečný rodinný zázemí,nedostatečný 

rodinný zázemí mohlo hrát roli taky no. Že rodiče se rozvedli, když mi bylo deset a pak zkoušeli 

se dávat dohromady...a chvíli jo, chvíli ne a to. problém vztahu mezi rodiči, rozvod Pak si máma 

našla přítele, táta z toho byl špatnej...žárlivost tak si on měl přítelkyni a to pomsta otce matce?. 

Prostě takovej spletenec no.“ spletenec (rodinného chaosu) 

„No, to uţ nešlo jako bránit se tomu, zkoušel jsem to, ale prostě se s váma něco děje a vy nevíte 

co. nemoci se bránil, ale nešlo to, nevěděl co se s ním děje (proti čemu se brání) Tak první, co 

zkoušíte, jít dál, ţe jo, prostě. Nevnímat to. Jenomţe to nešlo.“ Zkoušel jít dál, jenomţe to nešlo, 

nešlo to nevnímat 

„To uţ bylo prostě taková situace, kdy, jak jsem Vám říkal, to uţ bylo na doraz všechno. uţ se 

tomu nedalo vyhnout, vše bylo na doraz. To uţ prostě nebylo kam uhnout.!! A teďka co, co 

dělat. !!! Domů se vrátit nemůţu, bydlení nemám, práci nemám, na ulici jsem. ... nic neměl a 

neměl kam jít Jo, no tak, to jsem vám říkal, ţe si mě vzali do ty Naděje a to...“ záchrana – 

společnost – sociální sluţba Naděje 

„Mhm.“ 

„No, vono to bylo jedno s druhý, já jsem tam dělal nějaký psychotesty a ony asi nedopadly moc 

dobře... selhání v psychotestech No a pak jsem tam měl konflikt s jedním prostě spolubydlícím, 

my jsme se prostě chytli... No a kvůli tomu vlastně, no.“ konflikt s kamarádem jako důvod 

přivolání sanity 

„Na prvním pobytu jsem byl zhruba asi od února do listopadu.“ 

„Wow, tři čtvrtě roku...“ 

„No.“ 

„Hm, a to Vám potom dali rovnou už i nějaký důchod, jo?“ 

„Ne, no, napotřetí, no. Protoţe mě se poprvý paní doktorka ptala, jestli chci důchod a já jsem jí 

řek, ţe nechci... poprvé řekl, ţe důchod nechce ještě pořád prostě jsem měl jenom... najdu si 

práci, budu bydlet a todleto, no. pořád ještě chtěl bydlet, mít práci atd. Jenom uţ prostě bylo 

vidět, ţe to nejde... šlo ale znát, ţe to nejde pak mi ho nabízela podruhý, to jsem řek, ţe ho taky 

nechci, ani na podruhé ho nechtěl, odmítl Pak jsem dal reverz a ještě ten den jsem se vrátit 

zpátky,dal reverz, ale hned se vrátil zpět (druhý/první pobyt?) protoţe jsem měl hrozný prostě, 

jsem měl hlavu, jak rádio... hrozný pocit – hlava jako rádio  Myslel jsem, ţe na mě lidi prostě 

mluvěj, ţe mě sledujou a ţe todleto. Takţe jsem byl v kontaktu s mámou,kontakt s mámou ta mi 

asi 5 krát řekla, ať se sem vrátím no a tohle, no. máma mu 5x řekla, ať se do PNB vrátí A potom 

uţ napotřetí, kdyţ jsem to říkal mámě, tak říkala, ať si zaţádám o ten důchod a to... poradil se 

s mámou – ţádá důchod Tak jsem to říkal paní doktorce... a povedlo se to.“ 

„Ano.“ léky bral 

„Takže jste nic nevysadil a...“ 

„Ne, ne, ne.“ léky nevysazoval 

„...a byla paranoia stejně...“ 

 

smrt otce před dvěma lety, chtěl by bliţší kontakt s mámou a sestrou„No, tátu uţ teda nemám, 

ten předloni umřel, ale máma, sestra, no.“ 

 

5) postoj k lékům a k psychoterapii 

„Ano.“ léky bral 

„Takže jste nic nevysadil a...“ 

„Ne, ne, ne.“ léky nevysazoval 

„...a byla paranoia stejně...“ 

léky jsou potřeba, nejde to bez nich; léky=základ „Mm, je to potřeba brát, no. Bez léků to nejde 

To jsem zjistil i teďka. Ne vlastní vinou jsem ty léky nebral, no a prostě jsem seděl, ţe jo, takhle 

někde venku, prostě úplně neschopnej cokoliv dělat a... Léky prostě, to je základ.“ „Toho, abych 

se sem nemusel vracet, abych moh ţít normální ţivot. Bez nich to nejde.“ 
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„Samozřejmě, ţe se dá, dá se s tím nějak hejbát, ale vono jako to není legrace.“ „No. Já jsem 

docela dost citlivej na tydlety změny... já třeba jsem bral teďka ten Rivotril...“ 

„... a ten je návykovej, ţe jo. A po něm mi paní doktorka říkala, ţe bude ráda, abych odtud 

odešel bez Rivotrilu. To nejde, abych to bral pořád.“ 

„No úzkosti ani snad ne, no. Ono je to takový na zklidnění...“ 

„Mhm.“ 

„...ţe tím vlastně začínaj, ţe jo, tu léčbu, tím ţe prostě nasaděj ten Rivotril a pak se to nahradí  

nějakým jiným lékem, aspoň tak to já chápu nějak teda.“ 

 

kladné vnímání psychoterapie – je to k něčemu Mmm, pozitivně, myslím si, ţe to k něčemu je.“ 

„ Hm, to tady míváte nějaké skupiny, nebo...“ 

„Ano, kaţdej pátek.“ 

„Jednou za týden.“ 

„Ano.“ 

„Tím, z toho anebo, ţe přestane brát léky, ţe jo,  ţe znova se prostě všechno začne hroutit.“ 

„Mm, takže tam tu možnost vidíte, že by to... ale to myslím, že to u nás, já nevím právě, jestli 

někdo mluví nějak z doktorů, že by to jednou nějak, za nějaký čas, bylo možné, jakože se 

vysadí...“ 

  

„...šest tablet stovkovejch... a to prostě vás jako, to je nejenom antipsychotikum, ale i na spaní to 

je prostě, ţe potom usnete dobře. No a najednou jsem neměl Leponex, no a sundali mi ten 

rivotril... no a, já jsem nemoh spát, chodil jsem si kaţdej den pro prášek. Takţe paní doktorka to 

vyřešila tak, jako, ţe mi ten Rivotril dala pryč, nasadila mi kapičky – Rivotril a postupně ubírala 

po kapičce, jo, prostě ráno kapička, ţe jo, čtyři, pět dní, tejden...další kapička a to... no, aţ se to 

jako, vysadilo úplně 

„Teď beru Tritokol, to je antidepresivům, beru Olanzapin, to je myslím antipsychotikum nějaký, 

nebo Zyprexu, a beru teda jednu tabletku Protazínu na spaní. 

 

6) vize budoucnosti 

„...prostě ten základní ţivot prostě. !!! prostě základní ţivot Něco dělat, najít si něco k tomu 

důchodu, zabavit se něčím, menší přivýdělek, !jo. No a o tom to je prostě, udrţovat dobrý 

vztahy, přátelé...“ udrţování dobrých vztahů, přátelé 

zvládání současné situace – je se sebou spokojen No, takţe já jdu i třeba s lidma, já nevím, jestli 

znáte S. na K. L., taková studentská večerní kavárna prostě... No, tak se jde, já si dám točenou 

limonádu, asi uţ přes deset let, jsem se v podstatě nedotk alkoholu, vyjma toho, ţe jsem si před 

dvěma roky ťuknul se skleničkou šampaňského, na Silvestra jako. No, jinak jsem se prostě uţ 

vzdal toho ţivota. Nechybí mi to a jsem se sebou spokojenej, ţe jsem to prostě dokázal. 

Samozřejmě s podporou lidí, ţe jo, nějákejch.“ 

Jak to teď vidíte do budoucna? Najít si lepší práci, jo teda, nebo... 

„Mm, tak snad to tak dopadne, no. Dělám všechno pro to. !!! Paní doktorka mi s tím pomáhá, 

v podstatě celé týdny, ţe jo, se radím... psycholoţka, sestřičky, doktorky a tak. Takţe, snad se to 

povede. podpora personálů - rady 

Bydlení mám, no.“ 

„Bydlíte sám.“ 

„Ano. Je to teda pokoj, v bytě 3 + 1, kaţdý máme svůj pokoj, jo, kaţdej, takţe tři lidi. 

spolubydlení, podnájem Mám dobrý spolubydlící prostě. Takţe jako je to dobrý. spokojenost –

dobří  spolubydlící 
 

7) vnímání sebe 

„No člověk to musel hold prostě vydrţet, no.nutnost situaci vydrţet Neţ zaberou léky, neţ vás 

stabilizujou, neţ jsem pochopil o čem to je ta psychiatrie a psychologie... pochopit psychiatrii a 
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psychologii, čekat na působnost léků Neţ jsem zjistil, jak prostě, ţe prostě jsem nemocnej. 

uznání vlastní nemoci, připuštění Tak, jak postupovat... No musel jsem změnit svůj ţivot rapidně 

prostě. Vţdycky jsem byl zvyklej prostě dělat všechno na ten max, jak se říká, pak jsem se 

zregeneroval tím, ţe jsem dobře spal a to. Takţe jsem tohleto v podstatě vůbec neznal, nějaký 

psychický problémy, jako jo.“ potřeba zjistit řešení postupu ven z dané situace; rapidní změna 

ţivota 

 

 „krotký jako beránek“ 

„Mm, psychicky jo...  jsem takovej, jak bych to řek, kamarád mě teď viděl, můj dobrej kamarád, 

kdyţ jsme s ním byli minulou sobotu na chatě a říkal, ţe jsem krotkej, jak beránek... 

 

„Mám diagnózu, paranoidní schizofrenie.“ 

určitá omezení „...ţe prostě ten můj ţivot má určitý omezení, ţe jo, ţádný alkohol, ţádná 

marihuana, brát léky musíte, ţádný noční v práci, ne dvanáctky. Jo, ţe člověk se musí tak nějak  

(...?) trošku šetřit...“ „Je to trošku jiný, ale dá se to zvládnout jako, nevadí to.“ 

 

 

8) Co pomůže? 

pomohl by mu intenzivnější kontakt s rodinou, myslí si 

Bliţší kontakt s rodinou, si myslím. Intenzivnější.“ 

coping strategie 

coping, strategie zvládání„Tak ono to je o jedný věci, jo, ţe prostě se musíte dostat do tý fáze, 

kdy cejtíte, ţe potřebujete pomoct, jo. Nějakou, jo. A, jak bych to řek, pak se musíte obrnit 

trpělivostní a tyhlety všechny negativní věci, prostě, ono se to utlumí, nebo stabilizuje, nebo 

přejde. Ale jako prostě, je to, je to prostě o tom, ţe ty stavy přijdou, jo, vy to samozřejmě 

proţíváte, proţijete ty stavy. S tím, ţe samozřejmě musíte informovat o tom paní doktorku třeba, 

která Vám dá medikaci, nebo Vás vyslechne, poradí Vám, co a jak a tohle. Takţe kaţdej, já si 

myslím, ţe kaţdej na to má něco jinýho, jo, jako. Jako jinej způsob. Jo, ţe prostě kdyţ jste v tom 

stavu, tak já nevím, někdo prostě se jde natáhnout, pustí si rádio, to je třeba můj případ.“ „Nebo 

třeba vyrazím tady s někým na pavilón, dám si s někým kafé, popovídám si, zahrajem si karty. 

Jinej třeba kolega, co, spolubydlící, co je na pokoji, tak ten se jde projít, jde navštívit kamaráda 

na jinej pavilón... Pak další pacient třeba jde na internet do Kolony, jo. To je různý. Kaţdej na to 

má nějakej asi zřejmě jako, má jinej způsob, jak to jako...“ 

potřeba informovat doktorku; trápení, užírání, nejde se toho zbavit„Takţe prostě se toho 

nemůţete zbavit ty myšlenky, jo. Takţe prostě vás to trápí, uţíráte se s tím, jo, no. Přijdou hlasy, 

tak samozřejmě první záleţitost je taková, ţe... to, informovat paní doktorku o tom...“ 

„Hmm. Někdo to třeba vyjadřuje kreslením, jo... Máme tady takový pacientky, ţe prostě je vidět, 

ţe ta paní J., co má na starosti tu arteterapii, tak prostě to má zmákly, ţe prostě dokáţe se na ten 

obraz podívat a říct... 

 

... a abych to jako, já se k tomu dostanu samozřejmě jako, abych Vám odpověděl na tu otázku 

„No a jako řek bych, ţe je to hezký.“ ; ...takţe jako, to bylo super.“ 

No a pak prostě hold ta sobota 

 

„Měl jsem teďka, pardon 

 

Takţe to vypadá, ţe to, ţe to klapne zase no.“ 

tak kolem těch šesti tisíc, no, si přivydělat. Jako víc ne prostě. 

„Mmm, trochu jsem o tom přemejšlel... nebo jako jsem třeba měl kamaráda, kterej byl 

v Holandsku hospitalizovanej, tak mi vyprávěl, jako to chodí tam... 
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Tak já bych třeba, víc by se mi líbil mop třeba, jo takový maličkosti prostě. A třeba abych Vás 

uved jako do obrazu, tak 

„No ne, tak Vy jste se mě ptala, co mě jako trápí, jo teď momentálně... 

 „Tak, dá se říct, no.“ 

Dalo by se říct. tak zhruba.“ abych pravdu řekl „Hmmm, dalo by se říct, ţe ano.“ 

„Kaţdej člověk to má jinak, no.“ 

Takţe u kaţdého se to projevuje asi jinak, no, zřejmě.“ „Doufám, ţe jsem Vám aspoň trochu 

pomoh, no 

 

 

3.4 Rozbor č. 4:  Pacientka Lucie 

3.4.1 Otevřené kódování - významové jednotky 

„To bude jako i moje diagnóza a všechno...? 

„Hh... to je na Vás, co mi sdělíte, jo, jako fakt je to na Vás. Já Vás do ničeho nutit nebudu. (pomlka) Mě 

by zajímalo, co čtete?“ 

„Dopis Vincenta van Goga. Já uţ jsem četla jeden...vod Ervinga Stowna (?) Ţízeň po ţivotě. Tohle je 

druhej, ţivotopis.“ zájem- četba životopisu 

„Aha, a je to dobré?“ 

„No, soustředím se na to, na toho Nesba (nesrozumitelně řečeno), co jsem měla rozečtenýho, jsem se 

nesoustředila.“problémy se soustředěním 

„Na co jste se nesoustředila? 

„Nesboa, ten, jak napsal Šváby a Sněhuláka a teď se to hodně čte ten autor.“ 

„Aha.“ 

„Je to autor norskej.“ 

Mhm, jak, Nesbo? 

„Nesbo.“ 

„To se píše jak?“ (zaznamenávám si) 

Nes... NeSbo.  

„Nesbo, jenom tak jako přímo, mhm.“ 

„A tadydle je na tom nějak přeškrtlý to o, to nevím proč. 

„Aha jo, to bude nějaké norské.“ 

„Mhm.“ 

„Hm, tak jestli můžu jenom pár otázek na pobyt tady? Já bych se ráda  dozvěděla, jak to tady chodí, jak 

to tady prožíváte, cítíte... Tak jestli můžu první otázku: 

 

1. Jak vypadá běžný den v Bohnicích? 

„No liší se to, jestli je to uzavřený oddělení, nebo jestli je to otevřený oddělení. To se zásadně liší v tý 

struktuře toho dne...“ rozdíl mezi odděleními, srovnávání 

„Mhm.“ 

„Jo, takţe, kdyţ tady na otevřeným oddělení a na trojce, to jsou jako otevřený pavilóny, tak na trojce je 

ještě víc programu, neţ, tady, jo... 

„Mhm.“ 

„průběh dne A ten dopolední program je podle skupin..., jo a... vlastně i ten odpolední program je podle 

skupin, většinou to bejvá  teda nějaká arteterapie, skupina, nebo centrální terapie, kde se nejvíce dělá zase 

rukama, arteterapie a nějaký takovýhle... ruční práce a zásadní je v tom, ţe... třeba na tý Jo, takţe, tady se 

vstává zhruba v těch sedm hodin a je na hygienu asi tak ta hodinka... jo a nějak se, do tý snídaně...jo a pak 

jsou léky... Pak je komunita a nějakej dopolední program... dvojce, na tom uzavřeným oddělení jako, je 

těch aktivit míň, nebo jsou aktivity na pavilónu, kde je nějaká pracovní terapie taky, nebo se vybarvujou 

mandaly, ale je to na pavilónu, nikam moc se nechodí. míň aktivit a vycházek na uzavřeném pavilónu 
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„Hm.“ 

„Nebo na tý dvojce, z tý dvojky se teda nikam moc nechodí. Nebo jenom, jenom vybraný pacienti. Ale jako 

z tý jedničky se více chodí, třeba na tý terapie, ale je to vobojí uzavřený, prostě ta dvojka, jako moc nikam 

nechodí, no. hlavně na dvojce –málo vycházek Ale jako, v některých věcech je zase lepší ta dvojka, neţ ta 

jednička... třeba.  

„To vidíte v čem třeba?“ 

„No, já bych to asi neměla říkat, ale mě tam přijde lepší sestřičky, a lepší jako personál, no.“ srovnání 

personálů, odlišnost na odděleních 

„Na dvojce.“ 

„Na, dvojce, no... Neţ na tý jedničce.“ 

„Hm.“  

 

2. Jaká aktivita Vás tady nejvíc baví? 

„No, asi, asi ta textilní dílna a to plavání. Jsme byli v pondělí plavat, jako tady... 

„Aha, tady je bazén jako někde v areálu, nebo...? 

„Nee... v Hloubětíně. Ale jako, ţe jsme šli tady, tady, jakoţe to bylo zajištěný, jednou za 14 dní je 

zajištěno plavání..“ moţnost plavání na PNB 30 

„Mhm.“ 

„To jako nebylo na tom uzavřeným oddělení a tady je to moţný.“ 

„Hm, hm. To je asi příjemný, že? Si zaplavat.“ 

„ţe...“ (roztouženě) 

„Hm.“ 

„Nebo taky chodím do tý papírenský dílny, kde se všechno moţný zpracovává. A todlensto je taky třeba 

(ukazuje na výrobek, který má s sebou), je spletenej někde v nějaký dílně, jo a je to z papíru, je to z novin, 

ţe je to nalakovaný, a...“ 

„Hm, todlensto Vás baví...“ 

„Todle já neumím. Třeba umím takový notýsky, jako, ţe to bylo s ručního papíru co umí, práce v 

dílnách... to se umelou (/umejou) noviny a prostě se to potom vysuší, dělá se z toho ruční papíry a z toho 

ručního papíru se dělají potom ty notýsky... Vypadá to velice jako hezky, je to takovej dárkovej předmět.“ 

„Mhm. Jo, to znám, to je pěkné, no.“ (pousmání) 

„A nebo zase, jsem ráda šila nějaký ty hračky, jo, v ruce, nějaký ty kočky jsem šila, teďko mám 

rozešitýho nějakýho jezevčíka... co umí, práce v dílnách je to takový hravý, no. A prostě, nemůţu se jako 

smířit, ţe teďkom dělám takovýhle věci, ţe si víceméně hraju. Dřív jsem jako, byla podstatně aktivnější, 

no. Nebo, jsem zvládala práci na plnej úvazek. nespokojenost s hravým aspektem aktivit, dříve větší 

výkonnost 

„A co jste dělala?“ 

„Já jsem dělala účetní, faktury za lékařský výkony.“ práce 

„Mhm, za lékařské výkony?“ (přikyvuje) „Hm, a to Vás bavilo?“ 

„Bavilo.“ 

 

3. Jak trávíte většinu svého času, tady, volného? 

„Hodně čtu (s povzdechem). Ale čtení mi nejde tak, jako mi to šlo, ţe třeba z tý stránky si pamatuju 

podstatně míň neţ dřív. problém s pamětí Jo a snaţím se číst, na časopisy se soustředím dobře... třeba jako 

Epocha, 100 +1čka... lepší pozornost při čtení časopisu neţ knih nebo mám tady nějaký pletení..., jo, ale ty 

zájmy jsou takový... No není to tak intenzivní a musím se hodně nutit.“ potřeba se přinutit do vlastních 

zájmů 

„Mhm, že se nutíte do toho zájmu, jo? Samotného...“ 

(Přikyvuje.) 

„Hm.“ 

„Ţe...“ 

„A když už to děláte, tak Vás to baví, nebo...“ 

„Tak je to pořád lepší, neţ se koukat do zdi, ţe jo...“ pesimistické vysvětlení, odevzdanost   

„Hm, to určitě, hm. (pousmání)“ 

„Jako potom asi jo, no... Ale je důleţitý se přinutit k nějaký aktivitě. No. A večer jsem po těch lécích tak 

unavená, ţe, zase jsem tak omámená, ţe nemůţu aţ usnout...“c 

„Hm.“ 
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„...a nemůţu si číst, protoţe jsem tak unavená, omámená po těch lécích.“ 

„Hm. Co berete, jestli se můžu zeptat.“ 

„Leponex.“ 

„Hm. Hodně, jo? Nebo...“ 

„Já nevím kolik je hodně teda jako... Asi, asi dvě stě padesát miligramů.“ 

„Hm...“ 

 

4. Jak se zde cítíte? 

„Jako asi líp neţ na tý trojce, na tom otevřeným pavilónu, protoţe tam jsem to nezvládala.... Tam byl... 

ráno rozcvička, večer ještě nebyl klid, do půl devátý byl program, tam se jede opravdu ráno od sedmi aţ do 

tý půl devátý.“ přílišná náročnost programu na PNB 3 

„Mhm, jako program...že tam je...“ 

„Program.“ 

„Aha. A Tam jste byla před tím, než jste přestoupila tady, jo? Teďka, nebo...“ 

„Ne, ne, tam jsem byla dřívějc uţ. Naposledy jsem tam byl v létě. A jako to, to, celkem dopadlo dobře, 

ale uţ mě dvakrát tam rozjeli do psychózy.“ zhoršení psychického stavu v PNB 3 

„Tam, aha.“ 

„Takţe já jsem přestala spát a to prostě, toho programu na mě bylo moc, no.“ 

„Mhm. Hm.“  

„Protoţe tam byl ještě čtyř hodinovej stacionář odpoledne vod jedný, vod jedný do čtyř, jo...“  

„A tam se dělo co, třeba, na tom stacionáři.“ 

„No, tam se mluvilo o tý diagnóze, co mám já.“  

„Aha.“ 

„Jo? Pořád si to jako tam... promítalo, a...my jsme měli nějakou jako pohybovou terapii, při který jako, 

jsme se měli zdravit vočima, různě na sebe mávat a, mi to bylo strašně nepříjemný...“ pro ni nepříjemné 

aktivita na stacionáři PNB 3¨ 

„Mhm.“ 

„Jo. A... ţe... i těm ostatním, to nebylo příjemný... Nechtěli jsme tam jako chodit, tak jsme jako řekli, ţe 

tam chodit nebudem, ale stejně jsme tam chodili do konce týdne a... já jsem se prostě do konce toho týdne 

rozjela do psychózy. Já jsem, potom jsem byla v psychóze měsíc na jedničce, pak mě dali, pak mě dali 

(loni) sem, po tý jedničce, na měsíc a půl, jako sem na třicítku, ţe tehdy jsem bylo loni tu, jak jsem chtěla 

sem na třicítku. Ţe tady je jako volnější ten reţim, neţ na tom uzavřeným oddělení.  Ţe jo, jako denně 

ţádáš propustku, jo má raději volnější reţim PNB 30, ale stejně jako, já jsem chtěla jako večer odejít, 

hrozně jsem chtěla sbalit věci a vodejít.“ naléhavé přání odejít z PN 

„Odtud....“ 

„Odtud, no... Ale asi by to nebylo doma nejlepší, protoţe tam mám dost problémy... A prostě, budu si 

muset sehnat nějaký jiný bydlení neţ doma, no.“ problémy doma – vnitřní nutnost hledat nové bydlení 

„Mhm, a mě ještě zaujalo to s tím máváním, jako to byly jako nějaké aktivity na tom stacionáři, jako.“ 

„No, ano, to byla pohybová terapie.“ 

„Pohybová terapie, aha. A to Vás nějak rozjelo do psychózy, nějak, jakože...“ 

„No, bylo to nepříjemný a hlavně mě rozjelo do psychózy jako i hodně (důraz) toho programu. Tři 

hodiny, nebo čtyři bejt někde... s půl hodinovou nebo dvacetiminutovou přestávkou... to bylo hrozný!“ 

emoce 

„Mhm.“ 

„Člověk byl unavenej, jak kdyţ pracoval.“ stíţnost 

„Hm. Jak se to u Vás projevuje ta psychóza?“ 

„No, já mám, já mám tři druhy. To znamená, ţe kdyţ, tak jsem třeba spíš rozjetá do mánie... Jo, ţe 

všechno zvládám, všechno je happy, všechno je úţasný...“ tři druhy nemoci, i mánie někdy + projevy 

„Mhm.“ 

„Jo, nebo slyším hlasy.... anebo jsem celkově zmatená, a nevím, jako...která bije, jak se říká. Ale, já tu 

psychózu vnímám, ţe jsem třeba jako v psychóze, ale nedokáţu to jednání zastavit.“ projevy schizofrenie 

„Mhm, že muž jako vnímáte, že to není dobře, ale nějak jako nejste schopná...“ 

„Ne.“ 

„....nějak to...“ 

„Zastavit.“ 

„Mhm, mhm.“ 
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„Já si natočím vodu....“ 

„Jo, určitě.“ 

(šla si nalít vodu a vrací se a přitom říká:) 

„Já jako mám problémy, ţe po těch lécích mi není tělesně dobře.“ tělesné obtíţe po lécích 

„Jenom, jste řekla, dýchacích?“ 

„Tělesně, ţe mi není po tom dobře.“ 

„Jako v té psychóze, nebo?“ 

„Ne, po těch lécích (důraz), co beru jako na tu psychózu, ty antipsychotika. Ţe mi po nich nebejvá 

dobře, no.“ 

„Hm, to tu mám taky jednu z otázek, no.“ 

 

5. Co to pro Vás znamená, že jste tady? 

„No. (delší pomlka, ticho) Prostě teď jsem přišla ne s psychózou, ale s depresí, jo... jsem snědla léky a 

snědla jsem léky na srdce, ţe jsem byla tři dny na koronární jednotce, jo a prostě, vyvrcholilo to prostě 

doma,  kde je to fakt nesnesitelný (ponuře)... deprese a předávkování léky a sem jsem vlastně šla, s tím, ţe 

uţ jsem to... Vlastně já jsem prosila tu doktorku, jestli sem můţu jít, ještě neţ jsem snědla ty léky, protoţe 

jsem věděla, ţe to není dobrý...“ prosba o pomoc u doktorky v psychických nesnázích 

„Hm.“ 

„A ona mi řekla, ţe to vydrţím. A já jsem to nevydrţela.“ psychické selhání 

„Hm. Vy jste se jako, chtěla zabít...“ (odpovídá pohledem, ţe ano) „A pak se stalo, jakože, co Vás 

zachránilo, nebo...“ 

„No, volala mě máma, ţe to bylo jasný, ţe, ţe... sss, se mi nic nestane stav nebyl tolik váţný?, 

ale...prostě (pomlka), najednou jsem věděla, ţe je všechno jako zbytečný. Já prostě strašně trpím. Ţe je to 

takový (ţivot) k ničemu...(útrpným tónem, tiše). velké vnitřní trápení, pesimistický pohled Teďkom jako, já 

jsem tady klidnější neţ doma, no.“ v PNB lepší psychický stav neţ doma 

„Mhm.“ 

„Prostě jsem tady... ze začátku i... Mně to nevadilo ani na tý dvojce, ţe jsem nikam nemohla. Prostě 

jsem byla vochráněná, jo, vod toho venkovního světa, jo.“ cítí se bezpečně 

„Mhm.“ 

„...ţe jsem řešila jenom tady a teď...ale ne, co bude potom.“  ţila jen přítomností, bez budoucnosti 

„Mhm.“ 

„Jo? Ţe... Ale teď uţ jsem na tom trochu líp, kdy řeším i to, co bude potom.“nyní jiţ řeší i budoucnost 

„Hm...“ (odmlka) 

6. Co byste mi řekla o působení personálu? Jací jsou, nebo jak se k Vám chovají, tady. 

„Tady a na dvojce dobře.“ na PBN 2 a PNB 30 hodnotí personál kladně  

„Hm, a na té jedničce to je jak? Nebo...“ 

„No on za mnou byl pán z baobabu, jestli znáte tu organizaci...“ 

„Mhm.“ 

„No, byl za mnou někdy v prosinci loňskýho roku... snaha řešit svou situaci přes soc. org. nevyšla A oni 

ho z jedničky vyhodili. Přestoţe jim ukazoval průkaz, kdo je, co je, tak ho.... vyhodili. Normálně mu řekli, 

aby vodešel.“  

„Jakože on za Váma nemohl zajít na té jedničce, nebo... Vy jsem chtěla do toho Baobabu docházet 

potom...“ 

„Ne, von za mnou přišel, to byl jako casemanager, přišel za mnou řešit nějakou tu situaci... a voni ho 

nepustili. Prostě ho vyhodili vod tamtud asi po deseti minutách.“  

„Hm, tak to Vás jako vytočilo. A to je... proč ho vyhodili, to víte? Že tam neměl, co dělat, nebo jako 

(smích)...proč?“ 

„On se prokázal a voni stejně, ţe musí vodejít, ţe...ţe jako..., ţe mě chrání před ním a... Ale já jsem ho 

chtěla, já jsem chtěla, aby přišel a kdyby přišel jako návštěva, normálně jako návštěva, tak by ho odtamtaď 

nevyhodili, to prostě bylo na hlavu postavený všechno.“ stíţnost 

„A tak proč ho vyhodili? Nebo... jako proto, že... se báli nějak, že by...“ 

„No voni mi to vysvětlovali, ţe jako je to bezpředmětný, abych teď jednala o bydlení s někým... jako 

z toho baobabu, nebo abych vůbec o něčem rozhodovala... (ponuře)“ zabránění v jednání v době, kdy ji to 

PNB nepovaţovalo za vhodné 

„Aha. To jste byla na začátku hospitalizace, nebo...“ 
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„Ne.“ (rázně) 

„Ne.“  

„Asi po třech týdnech.“ 

„Mhm, a tady jste spokojena jako se sestřičkama... a lékaři“ 

„Jo, joo...určitě (omluvně) Je to tady jako takový, ţe mě přijde, ţe to prostředí si tady nějakým 

způsobem vytváříme sami. sami pacienti si vytváří atmosféru, prostředí v PNB Třeba je tady jednou do 

týdne ten úklid, ţe to jako, doma člověk taky uklízí. Ne, ţe mě tady baví ze všeho nejvíc úklid, to teda 

nebaví! (s pousmáním) Ale jakoţe, ţe je to takový, ţe tady jsou hodný ty sestřičky a paní doktorka, a s paní 

sociální jsme tady vyplňovali na ten důchod, tak ţe jako si nemůţu tady na nic stěţovat. s personálem je 

spokojená  

„Hm, hm...“ 

„Jako, (pomlka) teď jako z týhle hospitalizace a jako i, co jsem byla na tý koronární jednotce, tak se 

mnou jednali jako dobře.“ 

„Na jaké jednotce?“ 

„Koronární.“ 

„To tady někde je?“ 

„Neee.“ 

„Jo, jo, jakože, normálně v nemocnici.“ 

„...Kdyţ jsem snědla ty léky...“ 

7. Jak dlouho tady jste? 

„Já jsem tady vod (...) října. V léčebně.“ 

„Mhm. Takže, to bylo potom, co jste snědla ty léky, po té koronární jednotce, vlastně. S depresí. A to 

jste šla na dvojku prvně, a pak co...“ 

„...No.“ měsíc hospitalizace v PNB 

„Mhm.“ 

8.  A hospitalizovaná jste.... poprvé asi ne, že, tak jestli, po kolikáté, nebo...“ 

„No to, tohle číslo Vám určitě ani neřeknu.“ stud 

„Tak přibližně, nebo, kdy jste byla poprvé?“ 

(Povzdech) „Poprvé? (pomlka) Poprvé ve čtrnácti.“ první hopitalizace 

„Ve čtrnácti... A teď Vám je? Jestli se můžu zeptat?“ 

„Třicet šest.“ 

 „Hm. (pomlka)“ 

9.  A co se dělo poprvé?“ 

„Poprvé jsem se pokusila o sebevraţdu.“ pokus o suicidum 

„Ve čtrnácti letech?“ (s údivem) 

(přitakání) 

„Hm, a jak jsem se pokusila, nebo, co to bylo...“ 

„Snědla jsem, snědla jsem velký mnoţství léků. Taky. A bylo to kvůli čtyřce z výkresu, takţe ten důvod 

nebyl moc... (?silný.) 

„Aha, ale tak co bylo v té době, nebo... tak asi tam bylo něco, že jo, v rodině, nebo...“ 

„No, bylo tam to, ţe jsme si mysleli, ţe se nedostanu na střední školu.“ 

„Mhm. Takže to bylo v době rozhodování, jako, na školu.“ 

(přitakání) 

„Kam jste chtěla jít?“ 

„No... já jsem chtěla jít, buď na zdravku, nebo na gympl, nebo na obchodku... A teď mám obchodku, no. 

Nemám vysokou školu (tiše, do ztracena). vzdělání na obchodní škole 

„Mhm, a to jste teda jako potom byla hospitalizována, ve čtrnácti?“ 

„Byla, no.“ 

„A to jste se dostala potom na tu střední školu, jako hned potom, nebo...“ 

„Dostala jsem se no. Dostala jsem se na knihovnickou školu a od tamtaď jsem musela odejít, kvůli pána 

ředitele...“ 

„Mhm.“ 

„No a v podstatě jako, jsem... (pomlka) Bez zkoušek, jako, potom mě uţ vzali na tu obchodní akademii, 
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kterou jsem dělala při zaměstnání, pracovala jsem v technickým muzeu. To byla jako večerní škola... ještě 

ty večerní školy byly... poslední ročník se otevřel, to večerní studium. To jsem studovala pět let, tři dny 

v týdnu. Jsem chodila do školy.“ studovala večerní školu při zaměstnání pět let 

„Mhm.“ 

„Mě to vyhovovalo, ţe to nebylo kaţdej den... Ţe prostě i s náma jednali líp, neţ s těma čtrnáctiletýma 

dětma.“ večerní škola ji vyhovovala ji pro lepší přístup ke studentům a menší časovou náročnost 

„Mhm. to jste studovala teda ještě v kolika potom.“ 

„Do dvaadvaceti.“ 

„A to jste vlastně říkala, že jste pracovala jako účetní, že?“ 

„To jsem pracovala v knihovně. Já jsem chtěla být knihovnice anebo lékařka. Tak knihovnice jsem 

skutečně byla.“ splnění přání být knihovnicí, ne však lékařkou 

„Hm. A to jste až později, jak jste říkala, že jste pracovala s tou lékařskou... přepisování těch 

lékařských... to byla administrativní činnost, ne? Nebo...“ 

„Ano. Ale naposledy jsem dělala digitalizaci v O2. Já jsem jako prošla několika zaměstnáníma.“ 

vystřídala několik zaměstnání 

„Mhm.“ 

„Ale nejdýl jsem byla na tý český správě.“ 

Mhm. A mezitím jste byla několikrát hospitalizovaná, jo, teda.“ 

10. Trápí Vás tady něco? Teď? Co Vám tady vadí? 

„Vadí mi, ţe jsou tady lidi, který brali drogy, no.“ 

„Mhm. To nějak poznáte na nich, nebo...co Vám na tom vadí?“ 

„No na některejch se to i pozná, no. (Vevnitř samozřejmě.) A prostě,  vadí mi to, no, ţe ty lidi mohli 

bejt zdravý a voni si to všechno takhle pošpatnili, jo...“ špatný vztah k lidem, kteří si sami ničí zdraví 

„Jo...“ 

11. Co vnímáte jako pozitivní, tady, na svém pobytu? 

(pomlka) „No, asi, ţe, mám čas si to nějak rozmyslet. pobyt – čas na rozmyšlení Včera jsem ale hrozně 

chtěla odejít... hrozně jsem chtěla odejít (polohlasem až šeptem do ztracena).“ touha odejít z hospitalizace 

„Někdo tu jde.“  (hluk za dveřmi, klíče)“ 

„Asi jo...“ (sestřička vchází do místnosti, něco si bere a odchází, hluk, Lucie pokračuje hned, jakmile 

sestřička odejde:) „Prostě já jsem tady v podstatě radši neţ doma.“ 

„Mhm. A odejít jste chtěla proč?“ 

(ticho) „Já ani nevím, ten důvod byl takovej, asi zkratovitej... takovej, jakoţe přece můţu jít domů, ţe si 

nebudu tý sestřenice všímat a ţe to  jako dobře dopadne, ale sama vím, ţe... to tak není, no. Ţe bych si spíš 

ublíţila, neţ pomohla.“ nejasný důvod, představy-myšlenky 

„Hm, jaký je problém se sestřenicí?“ 

„No, my bydlíme v jedné domácnosti, doma. A ona mě i fyzicky napadla a...“ 

„Hm, aha.“ 

„Mamku taky a (??? ... s ní zle).“ 

„Ona má nějaký problém? Nebo...proč...“ 

„...se tak chová?“ 

„Mhm.“ 

„...no já nevím. Já si myslím, ţe, buď je nemocná, anebo je tak zlá. A... prostě já ten její chcicht nemůţu 

vůbec uţ vidět.“ nenávist k sestřenici 

„A co Vám třeba udělala?“ 

„Vodposlouchavala mi telefonní rozhovory... prostě hraje na to, ţe s tím nikam nepude, protoţe by mi 

řekli, ţe jsem blázen, ţe si to vymýšlím. (pomlka) Jo... a prostě...“ projevy schizofrenie? 

„Hm, že jako zneužívá nějakou tu Vaší, jako...“ 

„Slabost, no. No a prostě taky, mi se hrabe v internetu, no a prostě, je to hrozný (poslední slovo skoro 

polkla, řečeni útrpně) Já, kdyţ jsem takto hledala práci, kdyţ tam byla fakturantka, kdyţ jsem hledala 

práci, adresa tam byla napsaná Do Čertous...“ 

„Co tam bylo napsáno?“ 

„Adresa Do Čertous, ulice Do Čertous. (pomlka) Coţ je pochopitelně hovadina. Takţe voni chtěj 

(důraz), abych věděla (důraz), ţe to voni dělaj.“ 

„Jako... kdo, teď...“ 
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„No ta sestřenice, chce, abych věděla, ţe mě sledujou, ţe mě pozorujou, ţe mi to nedělá dobře, ţe to 

nechci (důraz). naschvály, nepříjemnost Zároveň jistě, ţe bych mohla říct hele, ty mě vodposloucháváš 

hovory... Oni se mi vysmějou, ţe jo...“ moţnost o tom mluvit s domnělými původci 

„Mhm.“ 

„A bude je to hřát u srdce, ţe to dělají, ţe mě dělají zle, a ţe se, jako, ţe by mi policie stejně nevěřila, ţe 

by věřila jim.“ domnělá nepřejícnost, škodolibost  

„Hm.“ 

„Jakou bych měla asi šanci, ţe...“ nedůvěra ve své moţnosti 

„Takže s nimi o tom nemluvíte.“ 

„Ne.“ 

„Ne.“ 

12. Kdybyste mohla, co byste změnila v systému péče tady? Nebo v programu, kdyby jste mohla. 

(delší ticho) „Tak asi větší komunikaci jako... hm, mezi lékaři, kteří jsou v ambulanci a kteří jsou tady. 

Aby nějak si předávali více ty informace, a bylo by to jako... To asi moţná, no...“ větší propojení, 

komunikace mezi péči v hospitalizaci a v ambulanci 

„Což se neděje, jo? Máte pocit, že když přijdete tady, tak...“ 

„Je to tady jinak a potom je to tak, taky jinak...“ 

„Že to jako musíte říkat všechno znovu, nebo jako, co Vám...“ 

„To taky, ale, ţe je rozdíl v tom přístupu tady a venku, no.“ 

„Jako, jak... jakože tady je to nějak jako lepší,... na jedné straně, nebo na druhé, nebo...“ 

„No. Asi jako, no, mi to přijde takový, já nevím, no... Taková, já nevím, jak bych to řekla. Já nevím, jak 

bych to řekla, nevím.“ 

„Hm, hm.“ 

„To máte diktafón...?“ 

„Jo, jo, to si... fakt jako nikde to nebudu zveřejňovat, toho se nebojte, jestli Vás to, to.. Zatím v pohodě, 

neznervózňuji Vás nějak, nebo....“ 

„Ne.“ 

„Dobrý...?“ 

13. Jak se cítíte teď? Tady, teď... nebo jako, v průběhu dne... 

„Dneska mi není dobře.“ 

„Mhm.“ 

„Ţe je to moţná i na mě vidět.“ 

„Mm, je no.(pousmání) Ţe jste taková jako...“ 

„Pokleslá.“ 

„Mhm.  A co se děje?“ 

„Jsem nějak unavená, po tom Leponexu... je (... hodně). únava po lécích 

„Jste měla nějakou dávku navíc teď?“ 

„Ne, ne.“ 

„Ne, ale jste jako unavená víc než normálně.“ 

„Hm.“ 

„Jo?“ 

„No, a, prostě nějak, mi to přijde trošku...ţe jsem mimo to všechno... ţe si to budu muset všechno nějak 

zařídit, abych se měla venku líp, no.“ nejasné vyjádření, cítí se být mimo dění, generalizovaná touha po 

změně k lepšímu 

„Hm.“ 

„Ţe budu muset si tak během (týdne) nějak se rozhodnout, a prostě to přehodnotit, tím si získat nějakou 

svobodu, nebo prostě...nějakej jinej ţivot, abych se tady nemusela pořád vracet. pocit nutnosti se pro něco 

rozhodnout 

A tělesně? Máte nějaké, bolí Vás něco, nebo... 

„No, mám vysokej tep. Střídá se mi tlak jednou nahoru, jednou dolů... kolísání tepu 

„Mhm.“ 

„Já beru léky na srdce, na tlak, ty psychiatrický...“ 

„A to jste brala vždycky, na srdce, nebo? 

„Ne.“ 
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„Odkdy to máte?“ 

„To beru asi od léta.“ 

„Teď od léta...“ (přitaká) „A co se stalo, nebo...“ 

„No, přivezla mě záchranka, jako na internu.“ 

„Mhm.“ 

„Měla jsem 146 pulsů za minutu, bolest na hrudi, vysokej tlak... nějak se to nevysvětlilo, proč to tak...“ 

„Bolest, na hrudi co? Tlak nebo...?“ 

„Co?“ 

„Co jste říkala v hrudi..., co jste říkala,  tlak, nebo...? 

„Tlak na hrudi.“ 

„Tlak na hrudi, mhm.“ (opětovné vyrušení sestřičkou) „Mmm, jo, vy jste říkala, že po lécích míváte 

nějaké pocity, taky...“ 

„Takový malátnosti, no.“ 

„Malátnost. (pomlka) Jako, až na omdlení, nebo, jak....“ 

„No...“ 

„Jo? Hm.“ 

„Nebo kdyţ prudce vstanu ze sedu do stoje. To taky...“ 

„Jako se Vám točí hlava, nebo...“ 

 „Hm.“ 

14. A jaká převládá nálada? 

„No, většinou převládá nálada jako taková, ţe se to snad zvládne. (pomlka) Ale jako, lepší neţ dneska, 

no.“ důvěra v budoucnost, ţe se to zvládne 

„Mm, hm.“ 

15. Pociťujete na sobě nějakou změnu? Od toho, co se vlastně... no u Vás je to vlastně asi jiné, že to 

máte vlastně už dlouho, ale před vlastně, před tím, než jste měla nějakou epizodu, nebo... Jo, vlastně od 

toho, než jste měla týhlety problémy...“ 

„Teď Vám asi nerozumím.“ 

„No, já nevím, no vlastně, jestli pociťujete na sobě nějakou změnu vlastně od toho, něž jste byla 

hospitalizovaná a... ale to už je pro Vás vlastně, já nevím, vy jste mi vlastně neřekla, jako kolikrát jste byla 

hospitalizovaná, nebo, jak to je, kdy jste naposled se cítila jako jinak, než vlastně na Vás přijde nějaká ta 

deprese, nebo... mánická epizoda...“ 

„No, spíš jako jsem pesimističtější asi. A jinak jako, jak jsem ţila před tím, no to jsou různý vlny...“ 

„Hm.“ různá období ţivota- „vlny“ 

„Jo, to...(pomlka) Já jsem jeden čas měla výraznou hraniční poruchu osobnosti, jsem si ubliţovala 

fyzicky... i teď si občas fyzicky ubliţuju.“ sebepoškozování 

„Hm.“ 

„Mlátím prostě hlavou o futra dveří... Máme doma kovovou značku, nebo klidně i venku, proti zdi, 

nebo, je mi to úplně jedno.“ 

„Jako jednu dobu, to je, jako teď Vám to nějak přediagnostikovali? Nebo...máte to pořád 

diagnostikované jako hraniční poruchu.“ 

„To já ani nevím, asi mám, ale ne jako hlavní diagnózu.“ 

„Teď Vám dali schizofrenii, nebo....“ (přitatá) „Jo...mhm.“ 

„Takţe nebude nikde uvedený moje jméno...?“ 

„Ne, nebude. Já ho ani nevím (pousmání)... 

16. A jak vnímáte to, co se vlastně stalo. Vy jste se sem dostala vlastně s tou epizodou deprese... a to 

vlastně, co se dělo před tím, než jste se sem, jako, než k tomu došlo... 

„No já jsem byla v hrozný depresi, prostě jsem nevěděla kudy kam, šla jsem bydlet k mámě, jako do 

bytu, máma šla bydlet ke mně a to jako moc nešlo taky...“ v depresi pomoc mámy, ale „moc to nešlo“ 

„Mhm. A máma bydlí jinde než ta sestřenice...“ 

„No. (pomlka) Takţe jako, to moc nešlo... 

„A teda tam, kde bydlí ta sestřenice, tam kde bydlíte, tak tam bydlí ještě někdo, nebo...“ 

„Sestřenice, jejich tři děti a manţel.“ 

„Aha, takže vy jste vlastně s nimi..“ 
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„Ne ve společný bytový jednotce, ale v domě.“ 

„Mhm, jakože máte svůj prostor, ale jste v jednom...jakože máte, sdílíte kuchyň, nebo...“ 

„Ne, ne, vůbec nic. Jenom ty prostory, jako schodiště, zahrada.“ 

„Mhm a přesto nějak Vás ovlivňují...(přitaká) Takže jste vlastně sama, když to...jo? Jste sama.“ 

(přitaká)  A jak dlouho to trvalo ty deprese.“ 

„Ty deprese, trvala asi dva měsíce. dva měsíce deprese Ale hned tady mi nasadili asi dvojnásobnou 

dávku antidepresiv, hned na tý dvojce, takţe jsem šla poměrně rychle jako nahoru.“ pomohla antidepresiva-

zdvojení dávky 

„Mhm. A před tím jste brala taky antidepresiva už....“ 

(přitaká) Já beru dva druhy antidepresiv...“ 

„Aha, a jak dlouho berete antidepresiva?“ 

„No ty beru uţ strašně dlouho. Ty beru ještě dýl neţ ta antipsychotika. Já jsem dřív psychotická vůbec 

nebyla.“ dříve trpěla „jen“ depresí. 

„Aha. A to už třeba od těch čtrnácti let, nebo někdy jste to nebrala, nebo....“ 

„No... ty antidepresiva jsem brala asi od nějakejch devatenácti (velice pomalu)“ 

„Mhm. A když jste poprvé vlastně spáchala ten pokus o sebevraždu, tak to Vám nedávali 

antidepresiva?“ 

„Ani ne, ne, to ne. Nějak maličký, nebo ţe bych to brala kaţdý den, to ne...“ 

„Mhm. A to jste teda poprvé byla  jak dlouho hospitalizovaná, nebo...poprvé, jak se to stalo, tak...“ 

„Potom se mě hrozně zhoršil stav po tátově smrti... A pak se mi ještě zhoršil ten stav, kdyţ máma byla 

na operaci mozku.“ zhoršení stavu při psychické zátěţí 

„Aha. To jako byly deprese vždycky.“ 

„No, ano. Psychózu vlastně, jako schizofrenii, mám tři roky.“ 

„Hm, a tatínek zemřel, když Vám bylo kolik?“ 

„Dvaadvacet. Deset dní před maturitou.“ 

„Před maturitou? (přitaká) „Wow a maturitu jste zvládla.“(přitaká) „To muselo být těžké. Co se mu 

přihodilo? Na co zemřel?“ (tiše) 

„Zemřel na fibrózu plic.“ 

„Takže to bylo jako náhle, nebo to bylo...“ 

„No ještě v pátek měl práci a ze soboty na neděli v nemocnici zemřel. velká psychická zátěţ smrt otce + 

maturita Ale jinak byl dlouhodobě nemocnej, a to je nevyléčitelná nemoc, bylo od začátku jasný, jak to 

dopadne. Ţe zemře.“ ţila dlouhodoběji s nemocným otcem 

„Hm. A jak Vy chápete tu svou nemoc, odkud nebo jak,  z čeho myslíte, že to je, nebo...“ 

„No to je věčná otázka, kterou si kladu.“ 

„Hm. A máte něco, myslíte, že spíš dědičně, nebo z nějakých situací, nebo...“ 

„Já si myslím, ţe prostě z nějakýho jako, utrpení...“ 

„Utrpení? Už z dětství, nebo... nebo spíš teď nebo...“ 

„Asi vod ty tátovy smrti, no...“ 

(ticho) To jste prožívala nějaké utrpení v sobě, nebo....“ 

„Kdyţ táta zemřel... potom, kdyţ měla máma nádor na mozku, prostě nikdo z rodiny mně 

nepomoh.“postoj oběti 

„A té mamce se to vlastně zpravilo nějak...“ 

„Je po operaci.“ 

„A to je jak dlouho? Teď někdy nebo....“ 

„Loni byla na (?gamonaţi...?) A teď je po operaci, vytáhli ji ten nádor nosem.“ 

„Mm, takže to jste teďka prožívala  s ní nějak. (přitakání) A koho ještě máte v rodině, kdo by jako mohl 

pomoct, nebo máte tam někoho...? 

„No teta se na mě v tý době vykašlala.“ 

„Kdo?“ 

„Teta.“ 

„Teta.“ 

„Máminá sestra. A teď jako s tetou vycházím uţ líp.“ 

„Mhm.“ 

„Tak si tak jednou za tejden si zavoláme.“ podpora tety 

„Mhm. A vy jste říkala teda, že jste měla nějaké i mánické stavy? 

„No, to byla taková divná psychóza.“ 
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„Prosím?“ 

„Ale běţně mánii nemám.“proţitek moţné manické epizody 

„Mhm.“ 

„Ale jako stane se to, ţe kdyţ jsem taková rozjetá, všechno je happy. Ony jsou různý druhy tý.... 

diagnostikovanou maniodepresivní psychózu nemám. bipolární poruchu diagnostikovanou nemá  

„Mhm. A nebo když jste měla hlasy, tak to bylo co třeba, nebo jak jste tohleto vnímala, nebo....“ 

„No, bála jsem se hrozně těch zvuků. Třeba jsem byla v koupelně, slyšela jsem zvuky z kuchyně a ještě 

mi tam hučela ta voda v tý koupelně. Tak jsem myslela, ţe se v tý koupelně zblázním.... Já jsem myslela, ţe 

vod tamtuď budu muset vylítnout nahá... prostě úplně hrozný (důraz) to bylo. Jsem nemohla se ani vydrţet 

koupat, nic.“ strach ze zvuků v koupelně 

„To byly jako zvuky, nebo jako hlas, slova nebo...“ 

„Zvuky, zesílený zvuky.“ 

„Aha.“ 

„Šum.“ 

„Jako nahlas hodně. Jakože z venku přicházely...“ 

„Hm.“ 

„A takže hlas  tam nebyl nikdy, nebo, něco takového, nebo...“ 

„Byl, ale jako ....v tý koupelně to bylo hrozný. Nebo jsem slyšela v metru jako hlasy, jako takový jako zase 

šum těch různejch hlasů...“  

„Jakože mluvících normálně, nebo jakých.“ 

„No, spíš jako šum... nebo takové, jako kdyţ se baví, jako celý metro, tak ten hlas lidí jednotlivejch mi 

splýval do jednoho.“ 

„Mm.“ 

„Takţe já se třeba, kdyţ jsem v psychóze, hrozně bojím jet metrem.“ strach z metra, šum hlasů 

„Mhm.“ 

„Ţe aspoň tramvaj nebo autobus aspoň tak trochu zvládnu, no. Ale třeba se do tý psychózy téţ dostanu, 

kdyţ třeba tři dny po sobě nespím, tak to je téměř jistota.“ spouštěč- nedostatek spánku 

„Mhm. A jak se Vám to stane, že nespíte tři dny, nebo...co předchází tomu.“ 

„Mm. Nějaký vypětí...“ 

„Vypětí jako třeba v práci, nebo....“ 

„No teď do práce nechodím, ale, třeba nějak ţiju aktivnějc, neţ bych ţít měla, nebo mohla. Někdy mám, asi 

někdy bych uřídila celej svět, a někdy mám prostě, ţe nezvládnu vůbec nic. kontrast silné vůle a nečinnosti 

(delší pomlka) A vy to studujete na filozofický fakultě? 

„Na pajďáku.“ 

„Na peďáku.“ 

„A mě právě zajímá vůbec ten prožitek, té psychózy, na to se teď zaměřuju... takže jestli máte nějaký ten 

prožitek, jestli byste mi k tomu mohla něco říct... co se u toho prožívala, jestli máte spíš úzkostné stavy, 

nebo. Nebo jako, když jste vlastně v té psychóze, tak co se děje...“ 

„Na to vám nedokáţu jednoznačně odpovědět. Já si myslím, ţe, to se ani nedá, jakoţe kdyţ jsem někde 

zmatená a chovám se nelogicky, jo... nedává to nějaký hlubší smysl. Ale já si myslím, v tý psychóze, ţe to 

má (důraz) smysl, ţe to dělám správně (důraz). 

„Mhm, mhm.“ 

„Aţ potom si uvědomím, ţe je to hovadina. Ţe z tý psychózy si některý věci pamatuju. Ale (nemohla) 

jsem se chovat jinak.“ 

„A nevadilo by Vám kdyby jste mi řekla, něco co jsem prožila, nebo, co jste dělala v té psychóze? 

„Třeba jsem kousala do svíčky, vypila jsem šalvějový kapky celý...“ zvláštní chování v psych. epizodě 

„Mhm. A tenkrát jste si to vysvětlovala jak třeba? (pomlka) Jako, když Vám to vlastně dávalo smysl v té 

psychóze, že? Tak co teda se dělo ve Vás v té době. Nebo v té hlavě, když to bylo vlastně v pořádku, že jo, 

když jste prožívala...“ 

„To nedokáţu odpovědět. To nevím.“ 

„Mhm, já se omlouvám, to jsou těžké otázky, tak si pak řekněte, že je to moc, nebo tak....Ono je to fakt 

citlivé téma, co tu s Vámi probírám. (pomlka) Mě by pak zajímalo ještě, že jste vlastně říkala, že jste od 

těch čtrnácti let měla problém a kdy se to pak upravilo, že jste neměla problém, když jste potom studovala a 

tak. Nebo, kdy se to objevilo znovu.“ 

„No ten se objevil...jako na tý škole.“ 

„Na škole.“ 
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„Hm, ještě dřív neţ táta zemřel... se mi jako, jsem hrozně zvracela před menses kaţdý měsíc.“ 

„Mhm. Mm, toho radši necháme, vidím, že je Vám to nepříjemné.“ 

(pomlka) „Já uţ taky sotva mluvím.“ (pousmání obou) 

17. Jaký máte postoj k lékům?  

„Vím, ţe je musím brát, ţe bez toho by to bylo dost hrozný. Ţe třeba si jako vysadím nějaký léky a hned 

druhej den volám paní doktorce a konzultuju to s ní. Takţe třeba ona mi řekne, jo, to můţete vynechat, 

nebo, jo? To nemůţete vynechat, to berte. Nebo přijďte dřív a domluvíme se na těch lécích. Takţe léky, ţe 

bych vysazovala léky, tak to ne.“ nutnost léků, opatrnost s vysazováním 

„Hm, vždycky jste to brala poctivě.“ 

„Mhm.“ 

„A stejně se Vám někdy rozjela psychóza, když jste brala léky? Nebo... 

„Stalo. Teď v létě. Ale nebyla jsem tady hospitalizovaná.“ 

„Že jste tu psychózu zvládla nějak ambulantně, jo? Nebo...“ 

„Doma. Volala mě máma.“ 

„Mhm. A to mi můžete říct, co se dělo, nebo?“ 

„No, já jsem byla na dovolený s přátelí a tam jsem zas pár nocí nespala a rozjela jsem se do psychózy, 

přestoţe jsem ten týden byla i JIPce v J., dávali mi depotní injekce... jsem se stejně rozjela do psychózy.“ 

zhoršení stavu i přes trvale uţívání léků 

„Mhm.“ 

18. Jak vnímáte psychoterapii? 
(ticho) „No, někdy radši (?kuchtím) něco rukama, neţ to... spíš je pro mě lepší individuál, neţ skupina.“ 

„Jako osobně, že jo, než to řešit se skupinou...“ 

„Mhm.“ 

„Hm.“ 

19. A v čem vidíte nějakou pomoc, jako nejvíc, co by Vám mohlo pomoct? 

„No vyřešit si to bydlení, jinak, jinak kdyţ tohle nebudu řešit, tak to nevyřeším.“ 

„Takže chcete jinde vlastně bydlet, od té sestřenice vlastně pryč.“ 

„Mhm.“ 

„To je vlastně otázka, kterou  mám tady z posledních, jako na tu budoucnost vlastně... 

20. Jak to vlastně vidíte do budoucnosti? 

(Ticho) 

„To je vlastně asi to bydlení, že? Abyste si našla.“ (přitakání) A něco jiného ještě vidíte, co byste viděla 

jako dál, co dělat? 

„No časem třeba i práce na půl úvazku, jo. Ale teď by to  ještě nešlo.“ 

„Hm. Tak jo. Já doufám, že jsem Vás moc netrápila....“ 

„Ne, teď uţ jsem unavená, teď...“ 

(vypnutí diktafonu) 

 

3.4.2 Rozbor rozhovoru (Lucie) – seskupování do kategorií 

 

A:  PROŽÍVÁNÍ POBYTU V PN 

1) průběh dne 

průběh dne Jo, takţe, tady se vstává zhruba v těch sedm hodin a je na hygienu asi tak ta hodinka... jo a 

nějak se, do tý snídaně...jo a pak jsou léky... Pak je komunita a nějakej dopolední program... 

ruční práce nebo centrální terapie, kde se nejvíce dělá zase rukama, arteterapie a nějaký takovýhle... 

zásadní je v tom, ţe... třeba na tý Jo, takţe, tady se vstává zhruba v těch sedm hodin a je na hygienu asi tak 

ta hodinka... jo a nějak se, do tý snídaně...jo a pak jsou léky... Pak je komunita a nějakej dopolední 

program... 
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rozdíl mezi odděleními, srovnávání 

„No liší se to, jestli je to uzavřený oddělení, nebo jestli je to otevřený oddělení. To se zásadně liší v tý 

struktuře toho dne...“ „Jo, takţe, kdyţ tady na otevřeným oddělení a na trojce, to jsou jako otevřený 

pavilóny, tak na trojce je ještě víc programu, neţ, tady, jo... 

dvojce, na tom uzavřeným oddělení jako, je těch aktivit míň, nebo jsou aktivity na pavilónu, kde je nějaká 

pracovní terapie taky, nebo se vybarvujou mandaly, ale je to na pavilónu, nikam moc se nechodí. 

hlavně na dvojce –málo vycházek„Nebo na tý dvojce, z tý dvojky se teda nikam moc nechodí. Nebo jenom, 

jenom vybraný pacienti. Ale jako z tý jedničky se více chodí, třeba na tý terapie, ale je to vobojí uzavřený, 

prostě ta dvojka, jako moc nikam nechodí, no. Ale jako, v některých věcech je zase lepší ta dvojka, neţ ta 

jednička... třeba. 

srovnání personálů, odlišnost na odděleních 

No, já bych to asi neměla říkat, ale mě tam přijde lepší sestřičky, a lepší jako personál, no.“ 

moţnost plavání na PNB 30 

No, asi, asi ta textilní dílna a to plavání. Jsme byli v pondělí plavat, jako tady... 

„Aha, tady je bazén jako někde v areálu, nebo...? 

„Nee... v Hloubětíně. Ale jako, ţe jsme šli tady, tady, jakoţe to bylo zajištěný, jednou za 14 dní je zajištěno 

plavání..“ 

co umí, práce v dílnách 

„Nebo taky chodím do tý papírenský dílny, kde se všechno moţný zpracovává. 

 Třeba umím takový notýsky, jako, ţe to bylo s ručního papíru 

nespokojenost s hravým aspektem aktivit, dříve větší výkonnost je to takový hravý, no. A prostě, nemůţu 

se jako smířit, ţe teďkom dělám takovýhle věci, ţe si víceméně hraju. Dřív jsem jako, byla podstatně 

aktivnější, no. Nebo, jsem zvládala práci na plnej úvazek. 

 

výplň volného času 

problém s pamětí„Hodně čtu (s povzdechem). Ale čtení mi nejde tak, jako mi to šlo, ţe třeba z tý stránky si 

pamatuju podstatně míň neţ dřív. 

lepší pozornost při čtení časopisu neţ knih Jo a snaţím se číst, na časopisy se soustředím dobře... třeba jako 

Epocha, 100 +1čka... 

potřeba se přinutit do vlastních zájmů mám tady nějaký pletení..., jo, ale ty zájmy jsou takový... No není to 

tak intenzivní a musím se hodně nutit.“ 

pesimistické vysvětlení, odevzdanost  „Tak je to pořád lepší, neţ se koukat do zdi, ţe jo...“ 

důleţitost překonání únavy, omámenost po lécích Jako potom asi jo, no... Ale je důleţitý se přinutit 

k nějaký aktivitě. No. A večer jsem po těch lécích tak unavená, ţe, zase jsem tak omámená, ţe nemůţu aţ 

usnout a nemůţu si číst, protoţe jsem tak unavená, omámená po těch lécích 

 

2) pocity, prožitek v PN 

 

zhoršení psychického stavu v PNB 3 ale uţ mě dvakrát tam rozjeli do psychózy.“ 

emoce„No, bylo to nepříjemný a hlavně mě rozjelo do psychózy jako i hodně (důraz) toho programu. Tři 

hodiny, nebo čtyři bejt někde... s půl hodinovou nebo dvacetiminutovou přestávkou... to bylo hrozný!“ 

stíţnost„Člověk byl unavenej, jak kdyţ pracoval.“ 

problémy doma – vnitřní nutnost hledat nové bydlení Odtud, no... Ale asi by to nebylo doma nejlepší, 

protoţe tam mám dost problémy... A prostě, budu si muset sehnat nějaký jiný bydlení neţ doma, no.“ 

léky 

„Leponex.“ „Já nevím kolik je hodně teda jako... Asi, asi dvě stě padesát miligramů.“ 

tělesné obtíţe po lécích Já jako mám problémy, ţe po těch lécích mi není tělesně dobře.“ 

Ne, po těch lécích (důraz), co beru jako na tu psychózu, ty antipsychotika Ţe mi po nich nebejvá dobře, 

no.“ 
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3)přístup k hospitalizaci 

přílišná náročnost programu na PNB 3„Jako asi líp neţ na tý trojce, na tom otevřeným pavilónu, protoţe 

tam jsem to nezvládala.... Tam byl... ráno rozcvička, večer ještě nebyl klid, do půl devátý byl program, tam 

se jede opravdu ráno od sedmi aţ do tý půl devátý.“ 

zhoršení psychického stavu v PNB 3 ale uţ mě dvakrát tam rozjeli do psychózy.“ 

Takţe já jsem přestala spát a to prostě, toho programu na mě bylo moc, no.“ 

pro ni nepříjemné aktivita na stacionáři PNB 3 Protoţe tam byl ještě čtyř hodinovej stacionář odpoledne 

vod jedný, vod jedný do čtyř, jo...“ „No, tam se mluvilo o tý diagnóze, co mám já.“  

„Jo? Pořád si to jako tam... promítalo, a...my jsme měli nějakou jako pohybovou terapii, při který jako, 

jsme se měli zdravit vočima, různě na sebe mávat a, mi to bylo strašně nepříjemný...“ „Jo. A... ţe... i těm 

ostatním, to nebylo příjemný... Nechtěli jsme tam jako chodit, tak jsme jako řekli, ţe tam chodit nebudem, 

ale stejně jsme tam chodili do konce týdne a... já jsem se prostě do konce toho týdne rozjela do psychózy 

má raději volnější reţim PNB 30, ţe tehdy jsem bylo loni tu, jak jsem chtěla sem na třicítku. Ţe tady je jako 

volnější ten reţim, neţ na tom uzavřeným oddělení.  Ţe jo, jako denně ţádáš propustku, jo 

naléhavé přání odejít z PN ale stejně jako, já jsem chtěla jako večer odejít, hrozně jsem chtěla sbalit věci 

a vodejít.“ 

v PNB lepší psychický stav neţ doma Teďkom jako, já jsem tady klidnější neţ doma, no.“ 

cítí se bezpečně... Mně to nevadilo ani na tý dvojce, ţe jsem nikam nemohla. Prostě jsem byla vochráněná, 

jo, vod toho venkovního světa, jo.“ 

sami pacienti si vytváří atmosféru, prostředí v PNB Je to tady jako takový, ţe mě přijde, ţe to prostředí si 

tady nějakým způsobem vytváříme sami. Třeba je tady jednou do týdne ten úklid, ţe to jako, doma člověk 

taky uklízí. Ne, ţe mě tady baví ze všeho nejvíc úklid, to teda nebaví! (s pousmáním) 

 

Vadí mi, ţe jsou tady lidi, který brali drogy, no.“ 

„Mhm. To nějak poznáte na nich, nebo...co Vám na tom vadí?“ 

„No na některejch se to i pozná, no. (Vevnitř samozřejmě.) A prostě,  vadí mi to, no, ţe ty lidi mohli bejt 

zdravý a voni si to všechno takhle pošpatnili, jo...“) 

 pobyt – čas na rozmyšlení „No, asi, ţe, mám čas si to nějak rozmyslet. 

touha odejít z hospitalizace Včera jsem ale hrozně chtěla odejít... hrozně jsem chtěla odejít (polohlasem až 

šeptem do ztracena).“ 

nejasný důvod, představy-myšlenky„Prostě já jsem tady v podstatě radši neţ doma.“ 

„Mhm. A odejít jste chtěla proč?“ 

(ticho) „Já ani nevím, ten důvod byl takovej, asi zkratovitej... takovej, jakoţe přece můţu jít domů, ţe si 

nebudu tý sestřenice všímat a ţe to  jako dobře dopadne, ale sama vím, ţe... to tak není, no. Ţe bych si spíš 

ublíţila, neţ pomohla.“ 

větší propojení, komunikace mezi péči v hospitalizaci a v ambulanci 

„Tak asi větší komunikaci jako... hm, mezi lékaři, kteří jsou v ambulanci a kteří jsou tady. Aby nějak si 

předávali více ty informace, a bylo by to jako... To asi moţná, no...“ „Je to tady jinak a potom je to tak, 

taky jinak...“ „ ţe je rozdíl v tom přístupu tady a venku, no.“ 

 

 

4) vnímání personálu 

na PBN 2 a PNB 30 hodnotí personál kladně „Tady a na dvojce dobře.“ 

snaha řešit svou situaci přes soc. org. nevyšla No on za mnou byl pán z baobabu, byl za mnou někdy 

v prosinci loňskýho roku...  „A oni ho z jedničky vyhodili. Přestoţe jim ukazoval průkaz, kdo je, co je, tak 

ho.... vyhodili. Normálně mu řekli, aby vodešel.“  

Ne, von za mnou přišel, to byl jako casemanager, přišel za mnou řešit nějakou tu situaci... a voni ho 

stíţnost nepustili. Prostě ho vyhodili vod tamtud asi po deseti minutách.“ „On se prokázal a voni stejně, ţe 

musí vodejít, ţe...ţe jako..., ţe mě chrání před ním a... Ale já jsem ho chtěla, já jsem chtěla, aby přišel a 

kdyby přišel jako návštěva, normálně jako návštěva, tak by ho odtamtaď nevyhodili, to prostě bylo na 

hlavu postavený všechno.“ 
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zabránění v jednání v době, kdy ji to PNB nepovaţovalo za vhodné„No voni mi to vysvětlovali, ţe jako je 

to bezpředmětný, abych teď jednala o bydlení s někým... jako z toho baobabu, nebo abych vůbec o něčem 

rozhodovala... (ponuře)“ 

s personálem je spokojená Ale jakoţe, ţe je to takový, ţe tady jsou hodný ty sestřičky a paní doktorka, a 

s paní sociální jsme tady vyplňovali na ten důchod, tak ţe jako si nemůţu tady na nic stěţovat 

z týhle hospitalizace a jako i, co jsem byla na tý koronární jednotce, tak se mnou jednali jako dobře.“ 

 
5) trvání současného pobytu a množství hospitalizací 

měsíc hospitalizace v PNB „Já jsem tady vod (...) října. V léčebně.“ 

stud„No to, tohle číslo Vám určitě ani neřeknu.“ 

první hopitalizace Poprvé ve čtrnácti.“ „Ve čtrnácti... A teď Vám je? Jestli se můžu zeptat?“ 

„Třicet šest.“ 

B. PROŽÍVÁNÍ SCHIZOFRENIE 

1) pocity a projevy schizofrenie 

projevy 

tři druhy nemoci, i mánie někdy + projevy No, já mám, já mám tři druhy. To znamená, ţe kdyţ, tak jsem 

třeba spíš rozjetá do mánie... Jo, ţe všechno zvládám, všechno je happy, všechno je úţasný...“ 

projevy schizofrenní psychózy „Jo, nebo slyším hlasy.... anebo jsem celkově zmatená, a nevím, jako...která 

bije, jak se říká. Ale, já tu psychózu vnímám, ţe jsem třeba jako v psychóze, ale nedokáţu to jednání 

zastavit.“ 

deprese a předávkování léky Prostě teď jsem přišla ne s psychózou, ale s depresí, jo... jsem snědla léky a 

snědla jsem léky na srdce, ţe jsem byla tři dny na koronární jednotce, jo a prostě, vyvrcholilo to prostě 

doma,  kde je to fakt nesnesitelný (ponuře)... 

prosba o pomoc u doktorky v psychických nesnázích sem jsem vlastně šla, s tím, ţe uţ jsem to... Vlastně já 

jsem prosila tu doktorku, jestli sem můţu jít, ještě neţ jsem snědla ty léky, protoţe jsem věděla, ţe to není 

dobrý...“ 

psychické selhání 

„A ona mi řekla, ţe to vydrţím. A já jsem to nevydrţela.“ 

stav nebyl tolik váţný? No, volala mě máma, ţe to bylo jasný, ţe, ţe... sss, se mi nic nestane 

velké vnitřní trápení, pesimistický pohled), najednou jsem věděla, ţe je všechno jako zbytečný. Já prostě 

strašně trpím. Ţe je to takový (ţivot) k ničemu...(útrpným tónem, tiše). 

 

v PNB lepší psychický stav neţ doma Teďkom jako, já jsem tady klidnější neţ doma, no.“ 

ţila jen přítomností, bez budoucnosti„...ţe jsem řešila jenom tady a teď...ale ne, co bude potom.“ 

nyní jiţ řeší i budoucnost Jo? Ţe... Ale teď uţ jsem na tom trochu líp, kdy řeším i to, co bude potom.“ 

pokus o suicidum„Poprvé jsem se pokusila o sebevraţdu.“ „Snědla jsem, snědla jsem velký mnoţství léků. 

Taky. A bylo to kvůli čtyřce z výkresu, takţe ten důvod nebyl moc... (?silný.) 

„No, bylo tam to, ţe jsme si mysleli, ţe se nedostanu na střední školu.“ 

nenávist k sestřenici„...no já nevím. Já si myslím, ţe, buď je nemocná, anebo je tak zlá. A... prostě já ten 

její chcicht nemůţu vůbec uţ vidět.“ 

projevy schizofrenie? „Vodposlouchavala mi telefonní rozhovory... prostě hraje na to, ţe s tím nikam 

nepude, protoţe by mi řekli, ţe jsem blázen, ţe si to vymýšlím. (pomlka) Jo... a prostě...“  

Hm, že jako zneužívá nějakou tu Vaší, jako...“ „Slabost, no. No a prostě taky, mi se hrabe v internetu, no a 

prostě, je to hrozný (poslední slovo skoro polkla, řečeno útrpně) Já, kdyţ jsem takto hledala práci, kdyţ 

tam byla fakturantka, kdyţ jsem hledala práci, adresa tam byla napsaná Do Čertous...“ „Adresa Do Čertous, 

ulice Do Čertous. (pomlka) Coţ je pochopitelně hovadina. Takţe voni chtěj (důraz), abych věděla (důraz), 

ţe to voni dělaj.“ 

naschvály, nepříjemnost„No ta sestřenice, chce, abych věděla, ţe mě sledujou, ţe mě pozorujou, ţe mi to 

nedělá dobře, ţe to nechci (důraz). 
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moţnost o tom mluvit s domnělými původci Zároveň jistě, ţe bych mohla říct hele, ty mě vodposloucháváš 

hovory... Oni se mi vysmějou, ţe jo...“ 

domnělá nepřejícnost, škodolibost„A bude je to hřát u srdce, ţe to dělají, ţe mě dělají zle, a ţe se, jako, ţe 

by mi policie stejně nevěřila, ţe by věřila jim.“ 

nedůvěra ve své moţnosti„Jakou bych měla asi šanci, ţe...“  

 

silné vůle a nečinnosti„No teď do práce nechodím, ale, třeba nějak ţiju aktivnějc, neţ bych ţít měla, nebo 

mohla. Někdy mám, asi někdy bych uřídila celej svět, a někdy mám prostě, ţe nezvládnu vůbec nic. 

zvláštní chování v psych. epizodě„Třeba jsem kousala do svíčky, vypila jsem šalvějový kapky celý 

No ten se objevil...jako na tý škole.“ Hm, ještě dřív neţ táta zemřel... se mi jako, jsem hrozně zvracela před 

menses kaţdý měsíc.“ 

 

pocity 

únava po lécích „Dneska mi není dobře.“ 

„Mhm.“ 

„Ţe je to moţná i na mě vidět.“ 

„Mm, je no.(pousmání) Ţe jste taková jako...“ 

„Pokleslá.“ 

„Mhm.  A co se děje?“ 

„Jsem nějak unavená, po tom Leponexu... 

nejasné vyjádření, cítí se být mimo dění, generalizovaná touha po změně k lepšímu 

„No, a, prostě nějak, mi to přijde trošku...ţe jsem mimo to všechno... ţe si to budu muset všechno nějak 

zařídit, abych se měla venku líp, no.“ 

pocit nutnosti se pro něco rozhodnout 

„Ţe budu muset si tak během (týdne) nějak se rozhodnout, a prostě to přehodnotit, tím si získat nějakou 

svobodu, nebo prostě...nějakej jinej ţivot, abych se tady nemusela pořád vracet. 

kolísání tepu„No, mám vysokej tep. Střídá se mi tlak jednou nahoru, jednou dolů... „No, přivezla mě 

záchranka, jako na internu.“ „Měla jsem 146 pulsů za minutu, bolest na hrudi, vysokej tlak... nějak se to 

nevysvětlilo, proč to tak...“ „Tlak na hrudi.“ „Takový malátnosti, no.“ „Nebo kdyţ prudce vstanu ze sedu 

do stoje. To taky...“ 

důvěra v budoucnost, ţe se to zvládne No, většinou převládá nálada jako taková, ţe se to snad zvládne. 

(pomlka) Ale jako, lepší neţ dneska, no.“ 

proţitek moţná mánické epizody, bipolární poruchu diagnostikovanou nemá 

„Mhm. A vy jste říkala teda, že jste měla nějaké i mánické stavy? 

„No, to byla taková divná psychóza.“ „Ale běţně mánii nemám.“ „Ale jako stane se to, ţe kdyţ jsem 

taková rozjetá, všechno je happy. Ony jsou různý druhy tý.... diagnostikovanou maniodepresivní psychózu 

nemám. 

 

strach ze zvuků v koupelně„No, bála jsem se hrozně těch zvuků. Třeba jsem byla v koupelně, slyšela jsem 

zvuky z kuchyně a ještě mi tam hučela ta voda v tý koupelně. Tak jsem myslela, ţe se v tý koupelně 

zblázním.... Já jsem myslela, ţe vod tamtuď budu muset vylítnout nahá... prostě úplně hrozný (důraz) to 

bylo. Jsem nemohla se ani vydrţet koupat, nic.“ 

 

„Zvuky, zesílený zvuky.“ 

„Aha.“ 

„Šum.“ „Byl, ale jako ....v tý koupelně to bylo hrozný. Nebo jsem slyšela v metru jako hlasy, jako takový 

jako zase šum těch různejch hlasů...“ 

strach z metra, šum hlasů „No, spíš jako šum... nebo takové, jako kdyţ se baví, jako celý metro, tak ten hlas 

lidí jednotlivejch mi splýval do jednoho.“ „Takţe já se třeba, kdyţ jsem v psychóze, hrozně bojím jet 

metrem.“ „Ţe aspoň tramvaj nebo autobus aspoň tak trochu zvládnu, no. Ale třeba se do tý psychózy téţ 

dostanu, kdyţ třeba tři dny po sobě nespím, tak to je téměř jistota.“ 
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2) vnímané spouštěče, podněty důvod(y) hospitalizace 

nenávist k sestřenici „No, my bydlíme v jedné domácnosti, doma. A ona mě i fyzicky napadla a...“ 

v depresi pomoc mámy, ale „moc to nešlo“ „No já jsem byla v hrozný depresi, prostě jsem nevěděla kudy 

kam, šla jsem bydlet k mámě, jako do bytu, máma šla bydlet ke mně a to jako moc nešlo taky...“ 

dva měsíce deprese, pomohlo zvýšení dávky antidepresiv 

 „Ty deprese, trvala asi dva měsíce. Ale hned tady mi nasadili asi dvojnásobnou dávku antidepresiv, hned 

na tý dvojce, takţe jsem šla poměrně rychle jako nahoru.“ 

zhoršení stavu při psychické zátěţí„Potom se mě hrozně zhoršil stav po tátově smrti... A pak se mi ještě 

zhoršil ten stav, kdyţ máma byla na operaci mozku.“ 

velká psychická zátěţ smrt otce + maturita; ţila dlouhodoběji s nemocným otcem No ještě v pátek měl 

práci a ze soboty na neděli v nemocnici zemřel. Ale jinak byl dlouhodobě nemocnej, a to je nevyléčitelná 

nemoc, bylo od začátku jasný, jak to dopadne. Ţe zemře.“ 

„Hm. A jak Vy chápete tu svou nemoc, odkud nebo jak,  z čeho myslíte, že to je, nebo...“ 

„No to je věčná otázka, kterou si kladu.“ „Já si myslím, ţe prostě z nějakýho jako, utrpení...“ 

postoj oběti„Kdyţ táta zemřel... potom, kdyţ měla máma nádor na mozku, prostě nikdo z rodiny mně 

nepomoh.“ „No teta se na mě v tý době vykašlala.“ 

spouštěč- nedostatek spánku„Ţe aspoň tramvaj nebo autobus aspoň tak trochu zvládnu, no. Ale třeba se do 

tý psychózy téţ dostanu, kdyţ třeba tři dny po sobě nespím, tak to je téměř jistota.“ 

 

3) úryvky osobní historie 

No, ano. Psychózu vlastně, jako schizofrenii, mám tři roky Hm, a tatínek zemřel, když Vám bylo kolik?“ 

„Dvaadvacet. Deset dní před maturitou.“ 

 

vzdělání na obchodní škole„No... já jsem chtěla jít, buď na zdravku, nebo na gympl, nebo na obchodku... A 

teď mám obchodku, no. Nemám vysokou školu (tiše, do ztracena). 

studovala večerní školu při zaměstnání pět let Bez zkoušek, jako, potom mě uţ vzali na tu obchodní 

akademii, kterou jsem dělala při zaměstnání, pracovala jsem v technickým muzeu. To byla jako večerní 

škola... ještě ty večerní školy byly... poslední ročník se otevřel, to večerní studium. To jsem studovala pět 

let, tři dny v týdnu. Jsem chodila do školy.“ 

večerní škola ji vyhovovala ji pro lepší přístup ke studentům a menší časovou náročnost„Mě to 

vyhovovalo, ţe to nebylo kaţdej den... Ţe prostě i s náma jednali líp, neţ s těma čtrnáctiletýma dětma.“ 

„Mhm. to jste studovala teda ještě v kolika potom.“ 

„Do dvaadvaceti.“ 

splnění přání být knihovnicí, ne však lékařkou 

„To jsem pracovala v knihovně. Já jsem chtěla být knihovnice anebo lékařka. Tak knihovnice jsem 

skutečně byla.“ 

vystřídala několik zaměstnání Ano. Ale naposledy jsem dělala digitalizaci v O2. Já jsem jako prošla 

několika zaměstnáníma.“ 

práce 

„Já jsem dělala účetní, faktury za lékařský výkony.“ 

dříve trpěla „jen“ depresí. 

„No ty beru uţ strašně dlouho. Ty beru ještě dýl neţ ta antipsychotika. Já jsem dřív psychotická vůbec 

nebyla.“ ... ty antidepresiva jsem brala asi od nějakejch devatenácti 

4) vztahy k okolí 

špatný vztah k lidem, kteří si sami ničí zdraví Vadí mi, ţe jsou tady lidi, který brali drogy, no.“ 

„Mhm. To nějak poznáte na nich, nebo...co Vám na tom vadí?“ 

„No na některejch se to i pozná, no. (Vevnitř samozřejmě.) A prostě,  vadí mi to, no, ţe ty lidi mohli bejt 

zdravý a voni si to všechno takhle pošpatnili, jo...“ 

Sestřenice, jejich tři děti a manţel.“ 

podpora tety A teď jako s tetou vycházím uţ líp.“ „Tak si tak jednou za tejden si zavoláme.“ 
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5) postoj k lékům a k psychoterapii 

 

léky 

„Leponex.“ „Já nevím kolik je hodně teda jako... Asi, asi dvě stě padesát miligramů.“ 

tělesné obtíţe po lécích Já jako mám problémy, ţe po těch lécích mi není tělesně dobře.“ 

Ne, po těch lécích (důraz), co beru jako na tu psychózu, ty antipsychotika Ţe mi po nich nebejvá dobře, 

no.“ 

nutnost léků, opatrnost s vysazováním„Vím, ţe je musím brát, ţe bez toho by to bylo dost hrozný. Ţe třeba 

si jako vysadím nějaký léky a hned druhej den volám paní doktorce a konzultuju to s ní. Takţe třeba ona mi 

řekne, jo, to můţete vynechat, nebo, jo? To nemůţete vynechat, to berte. Nebo přijďte dřív a domluvíme se 

na těch lécích. Takţe léky, ţe bych vysazovala léky, tak to ne.“ 

zhoršení stavu i přes trvale uţívání léků  

„A stejně se Vám někdy rozjela psychóza, když jste brala léky? Nebo... 

„Stalo. Teď v létě. Ale nebyla jsem tady hospitalizovaná.“ 

„Že jste tu psychózu zvládla nějak ambulantně, jo? Nebo...“ 

„Doma. Volala mě máma.“ 

„Mhm. A to mi můžete říct, co se dělo, nebo?“ 

„No, já jsem byla na dovolený s přátelí a tam jsem zas pár nocí nespala a rozjela jsem se do psychózy, 

přestoţe jsem ten týden byla i JIPce v J., dávali mi depotní injekce... jsem se stejně rozjela do psychózy.“ 

18. Jak vnímáte psychoterapii? 

(ticho) „No, někdy radši (?kuchtím) něco rukama, neţ to... spíš je pro mě lepší individuál, neţ skupina.“ 

„Jako osobně, že jo, než to řešit se skupinou...“ 

„Mhm.“ 

 

6) vize budoucnosti 

„No vyřešit si to bydlení, jinak, jinak kdyţ tohle nebudu řešit, tak to nevyřeším.“ 

„No časem třeba i práce na půl úvazku, jo. Ale teď by to  ještě nešlo.“ 

 

7) vnímání sebe 

různá období ţivota- „vlny“ „No, spíš jako jsem pesimističtější asi. A jinak jako, jak jsem ţila před tím, no 

to jsou různý vlny...“ 

sebepoškozování Jo, to...(pomlka) Já jsem jeden čas měla výraznou hraniční poruchu osobnosti, jsem si 

ubliţovala fyzicky... i teď si občas fyzicky ubliţuju.“ Mlátím prostě hlavou o futra dveří... Máme doma 

kovovou značku, nebo klidně i venku, proti zdi, nebo, je mi to úplně jedno.“ 

8) Co pomůže? 

„No já jsem byla v hrozný depresi, prostě jsem nevěděla kudy kam, šla jsem bydlet k mámě, jako do bytu, 

máma šla bydlet ke mně a to jako moc nešlo taky...“ 

„No vyřešit si to bydlení, jinak, jinak kdyţ tohle nebudu řešit, tak to nevyřeším.“ 

 

Interpretativní výroky 

moţnost o tom mluvit s domnělými původci Zároveň jistě, ţe bych mohla říct hele, ty mě vodposloucháváš 

hovory... Oni se mi vysmějou, ţe jo...“ 

pesimistické vysvětlení, odevzdanost  „Tak je to pořád lepší, neţ se koukat do zdi, ţe jo...“ 

Na to vám nedokáţu jednoznačně odpovědět. Já si myslím, ţe, to se ani nedá, jakoţe kdyţ jsem někde 

zmatená a chovám se nelogicky, jo... nedává to nějaký hlubší smysl. Ale já si myslím, v tý psychóze, ţe to 

má (důraz) smysl, ţe to dělám správně (důraz). 

„Mhm, mhm.“ 

„Aţ potom si uvědomím, ţe je to hovadina. Ţe z tý psychózy si některý věci pamatuju. Ale (nemohla) 

jsem se chovat jinak.“ 

 

Tak jsem myslela, ţe se v tý koupelně zblázním.... J 


