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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se věnuje subjektivnímu proţívání čtyř respondentů v akutní fázi 

paranoidní schizofrenie a jejich spokojenosti s léčbou a náplni času při hospitalizaci na 

jednom z oddělení psychiatrické nemocnice v Bohnicích. Byla zjištěna převáţná 

spokojenost s péči personálu daného oddělení. Zároveň se ale objevila i mírná kritika 

oddělení jiných, především uzavřených. Co se týká proţívání akutní fáze nemoci, na 

povrch vystoupily různé existenční problémy, obavy, zmatené a zvláštní myšlení, 

i vztahové problémy v okruhu blízkých osob. Přínosem práce je poukázání na moţnost 

lepšího začlenění pacientů do spolupráce při léčení a to skrze jejich vlastní chápání své 

nemoci a uchopení jejich proţitků. 

 První část práce vymezuje koncept schizofrenie z různých teoretických úhlů pohledů, 

které se spíše doplňují, neţ ţe by stály proti sobě. Je zde uveden psychiatrický základ 

znalostí o dané poruše, psychologické aspekty z pohledů psychodynamických teoretiků 

a praktiků, neuro-kognitivní hledisko problematiky filtrace příjmu informací a nakonec 

moţné vývojově-sociální spouštěče onemocnění. Dále práce obsahuje teoretické uchopení 

proţívání a proţitku a moţností léčby schizofrenie při hospitalizaci i mimo ni. 

 

Klíčová slova: Schizofrenie, prožívání, prožitek, subjektivita, psychiatrické oddělení, 

hospitalizace, léčba.  

  



 

 

ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with a subjective experiencing of four respondents at acute 

stage of paranoid schizophrenia and their satisfaction with a treatment and content of time 

during hospitalization at one of the departments of psychiatry in the Bohnice hospital. It 

was found out that patients were most satisfied with a care of department’s staff. However, 

a moderate criticism of different departments appeared as well. It was especially criticism 

of departments with restricted access. As far as experiencing the acute stage of the disorder 

is concerned, various existential problems, fears, chaotic and odd thinking as well as 

problems concerning relationships with close people appeared to be related to the disorder 

itself. The contribution of the thesis is that it points out a possibility of better integration of 

patients into a cooperation during the treatment through their own understanding of their 

disease and understanding of their experience.  

The first part of the thesis defines a concept of schizophrenia from different theoretical 

points of view which complement one another rather than being in opposition. There are 

basics of psychiatric knowledge about the illness mentioned in the thesis as well as 

psychological aspects from psychodynamic theorists‘ and practitioners‘ points of view, 

neuro-cognitive point of view concerning problems with filtration of information income 

and finally also possible socially developmental initiators of the disorder. Furthermore, the 

thesis contains theoretical information about experiencing and experience and possibilities 

of treatment of shizophrenia during hospitalization as well as without it. 

 

Keywords: Schizophrenia, experiencing, experience, subjectivity, department of psychiatry, 

hospitalization, treatment. 
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ÚVOD 

 

Proţívání kaţdého člověka je jedinečné a mnohdy není zrovna snadné verbálně uchopit, 

co proţíváme. O to těţší je pak postihnout proţitek, začne-li se v člověku dít něco docela 

neznámého. Co si pak lze představit, ţe můţe proţívat člověk, který ţije ve světě bludů 

a halucinací? Co se skrývá za často tak bizarními projevy, mluvou a chováním nemocného 

se schizofrenií? Jak vypadá ţivot za branami psychiatrických nemocnic? 

Aby bylo moţné uvést téma proţívání i různé postupy léčby nemocných se schizofrenií, 

je třeba nejdříve nastínit teorie, které k daným léčebným postupům vedly. Jejich přístup 

k nemoci, k člověku a jeho subjektivitě proţívání. 

V empirické části postupuji podle metody zakotvené teorie. Zaměřuji se na proţívání 

čtyř jedinců s paranoidní schizofrenií během hospitalizace, a dále na proţitek akutní fáze 

jejich onemocnění. Cílem práce je zachytit samotné proţívání pacientů v kontextu jejich 

ţivota a nemoci. Přínos práce spočívá v nalezení pacientem subjektivně vnímaných 

spouštěčů nemoci a podnětů vedoucích k rozvoji symptomů a to se zřetelem k moţnostem 

léčení. Zamyšlení pacienta nad svým proţíváním v nemoci a mimo ni můţe dopomoci 

k lepší spolupráci pacienta při léčení. 

Léčení schizofrenie prochází v současné době proměnou, kdy se stále více soustředí 

pozornost na potřeby pacientů, léčba je značně individualizovaná, daleko je jiţ za námi 

období izolace nemocných ve velkých léčebných ústavech. Dochází ke zmnoţení 

odborných i méně odborných sluţeb, které se daným onemocněním zabývají a jsou více 

nebo méně propojeny, nebo na sebe navazují. K tomu dopomohl jak vývoj léků, 

umoţňujících jedincům se schizofrenií ţít v normální společnosti a léčit se pouze 

ambulantně v komunitě svého bydliště, tak i vývoj moderní společnosti směrem 

k demokratickým hodnotám, se snahou destigmatizovat chronická onemocnění, včetně 

schizofrenie. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Schizofrenie v kontextu různých pohledů 

Schizofrenie je povaţována za specificky lidské onemocnění dosud neznámé etiologie, 

projevující se poruchami vnímání, myšlení, emocí a vůle (Fišar & Jirák., 2001). Jde 

o závaţné psychické onemocnění, prototyp psychózy, u kterého mohou být narušeny téměř 

všechny psychické funkce (Češková & Přikryl, 2013). Psychóza (podle Kalina, 2001) je ve 

své podstatě nemoc duše (řecké  psyché – duše; koncovka -óza - znamená v medicíně 

nemoc). Nemocí duše je i neuróza (doslova „nemoc nervů“), která ale na rozdíl od 

psychózy nezasahuje tak hluboko do nitra osobnosti a lidských vztahů a je zachován 

náhled, vědomí nemoci. K. Kalina (2001) uvádí, ţe psychóza zásadně mění způsob, jak 

člověk proţívá sám sebe, druhé lidi a svět, v němţ s nimi ţije. Nemocný se uzavírá do 

svého světa přeludů a fantazií, odtrhává se od ostatních lidí a společný svět tak ustupuje do 

pozadí. Realita se mu stává cizí. Tento obraz psychózy je společný řadě nemocí, jde tedy 

o skupinu onemocnění. Psychózy se dále dělí na organické (poškození mozkových 

struktur), toxické (vyvolané účinkem psychoaktivních látek) a psychózy funkční (porucha 

funkcí centrální nervové soustavy, osobnosti a sociálního pole). Mezi funkční poruchy se 

řadí především poruchy schizofrenního a afektivního okruhu, případně jejich smíšená 

forma - schizoafektivní porucha (tamtéţ). Tématem této práce je schizofrenie. 

Příznaky schizofrenie se většinou dělí na tzv. pozitivní, coţ znamená, ţe se vytváří 

nové psychické procesy, tedy, ţe je v psychice něco navíc – halucinace, bludy; a tzv. 

negativní příznaky – sníţení iniciativy, volní sloţky, oploštění emotivity, sociální staţení, 

chudý verbální projev (Češková & Přikryl, 2013). 

Blud je nevývratné a mylné přesvědčení vycházející z mylné premisy a pro pacienta je 

evidentní – není třeba dokazovat jeho pravdivost. Bludů je mnoho a jsou různého 

charakteru. Klasifikují se dle obsahu na makromanické (expanzivní, vývyšné), 

mikromanické (např. hypochondrické, autoakuzační, negační, obavné), paranoidní 

(perzekuční, emulační - ţárlivosti, erotomanické) a další bludy. Mohou být primární / 

sekundární, indukované, izolované / systemizované, trvalé / tranzitorní, reziduální. 

Halucinace jsou pak povaţovány za nejzávaţnější poruchy vnímání. Jsou to šalebné 

vjemy, které nemají ţádnou oporu, v realitě, a nemocný je o jejich opravdovosti 

přesvědčen. Dělí se na jednoduché (elementární, počitkové) a komplexní (jednoho smyslu 

nebo kombinované), dle modalit, i jinak. (Svoboda et al., 2006) 
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1.1.1 Psychiatrické hledisko 

P. Smolík v učebnici Psychiatrie (Höschl et al., 2002, s. 330) nastiňuje historii sporu 

vztahu (či souvislosti) duše a těla mezi idealisty a realisty. V současné době převládá 

v psychiatrii i medicíně integrující pojetí v bio-psycho-sociálním modelu. Smolík 

prezentuje pět principů současného pohledu na vztah mysl-tělo (mind-body), které 

formuloval Eric R. Kandel, a z kterých vyplývá psychiatrický způsob myšlení: 

(1.) „Všechny duševní procesy, dokonce i nejsloţitější psychologické, vyplývají 

z činnosti mozku. Základní podstatou tohoto pohledu je názor, ţe to, co běţně nazýváme 

mysl (mind), je paleta funkcí vykonávaných mozkem.“  

(2.) Geny a jejich kombinace „vykonávají důleţitou kontrolu chování“,  

(3.) Geny mohou být zpětně ovlivněny sociálními faktory (modifikace genové exprese), 

kdy se „veškeré zevní i vnitřní podněty nakonec přetvářejí v biologickou formu“.  

(4.) Kdyţ je exprese genů indukována učením, vede to ke změnám neuronálních spojů 

a to je „pravděpodobně zodpovědné za iniciaci a udrţování abnormálního chování, které je 

indukováno nepředvídatelnými sociálními vlivy“.  

(5.) „Pokud je psychoterapie nebo poradenství účinné a vede k dlouhodobým změnám“, 

dojde ke změně pevnosti synaptických spojů a k strukturálním změnám v jejich 

anatomickém uspořádání, a tak by jednou mělo být moţné (po zlepšení rozlišovací 

schopnosti zobrazovacích metod mozku) kvantitativně vyhodnotit výsledky těchto 

intervencí.  

Také W. Gaebel (2011) shledává příčiny ve vysoce komplexní interakci mezi 

genetickými a environmentálními faktory.  

Důleţitou součásti lékařského – psychiatrického přístupu je klasifikace nemocí do 

nozologických jednotek, tedy stanovení diagnózy. V současné době se uţívá 

klasifikačních systémů duševních poruch MKN-10 a DSM-IV (případně jiţ DSM-V od 

19. května 2013), které jsou převáţně fenetické (zaloţené na empirickém pozorování 

viditelných znaků a výpočtech – statistická definice) a polytetické (vychází z kategorií, 

které sdílejí proporcionálně velké mnoţství znaků). Smolík (in Höschl et al., 2002) 

upozorňuje na rizika těchto soudobých klasifikačních systémů, které pro své působení 

velmi exaktním dojmem, mohou vést některé psychiatry k tomu, ţe mají tendenci léčit 

diagnózu, nikoliv pacienta a přehlíţet tak jeho individuální příběh. A. Jablensky (in 

Gaebel, 2011) zdůrazňuje, ţe diagnostická kritéria těchto klasifikačních systémů, by se 

měla brát jako provizorní, neboť nemusí souhlasit jednotně s etiologií nebo patogenesí. 
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Schizofrenie (a její formy), schizotypní porucha, porucha s trvalými bludy, akutní 

polymorfní psychotická porucha, schizoafektivní porucha a další poruchy, většinou 

s dalšími podtypy, jsou v MKN-10 řazeny pod kategoriemi F20-29. K jejich rozlišení je 

třeba provést diferenciální diagnózu. Diagnostickými vodítky pro schizofrenii (F20) jsou 

(Höschl et al., 2002, s. 348 a 349): 

 Alespoň jeden nepochybný, jasný příznak, či dva příznaky, jejichţ 

přítomnost je méně zřetelná, z těchto skupin: (a) Slyšení vlastních myšlenek, vkládání 

nebo odnímání myšlenek, vysílání myšlenek. (b) Bludy kontrolovatelnosti, ovlivňování 

nebo proţitky pasivity, které se jasně vztahují k pohybům těla nebo údů, nebo ke 

specifickým myšlenkám, jednání nebo cítění, bludné vnímání. (c) Halucinované hlasy, 

které neustále komentují chování pacienta nebo o něm mezi sebou rozmlouvají, nebo jiné 

typy halucinovaných hlasů, přicházejících z určité části těla. (d) Trvalé bludy jiného druhu, 

které jsou v dané kultuře nepatřičné, jako např. náboţenská nebo politická identita, 

nadlidské síly nebo schopnosti (např. schopnost ovlivňovat počasí, schopnost spojení 

s cizinci z jiného světa). 

 Přítomnost příznaků alespoň ze dvou z těchto skupin: (e) Přetrvávající 

halucinace v kterékoliv formě, kdyţ jsou doprovázeny buď prchavými, nebo ne úplně 

formulovanými bludy bez jasného afektivního obsahu, nebo přetrvávajícími ovládavými 

představami, nebo kdyţ se vyskytují denně po několik týdnů nebo měsíců. (f) Zárazy nebo 

vkládání jiného obsahu do toku myšlenek a z těchto jevů vyplývající inkoherence, nebo 

nepřiléhavost v řeči, nebo neologismy. (g) Katatonní jednání, jako je např. vzrušenost, 

setrvávaní v nastavených pozicích, flexibilitas cerea
1
, negativismus, mutismus a stupor. (h) 

„Negativní“ příznaky, jako je např. výrazná apatie, ochuzení řeči a oploštění nebo 

nepřítomnost emočních reakcí (ty obvykle vyúsťují do sociálního staţení a sníţení sociální 

aktivity), musí být jasné, ţe se nejedná o příznaky vyplývající z deprese a léčby 

neuroleptiky. (i) Výrazné a nápadné kvalitativní změny v chování, jako je ztráta zájmů, 

bezcílnost, nečinnost, ztráta vztahů k okolí a sociální staţení.  

  Dále nesmí být spojeny se silně vyjádřenou manickou či depresivní 

symptomatikou, případně jim musí časově předcházet. 

Schizofrenie má v ČR vrchol nástupu ve 20 - 24 letech (v celosvětovém měřítku je 

udáván vrchol ve 26 - 27 letech; dříve u muţů neţ u ţen). V rámci jejího průběhu se však 

rozlišuje i stadium premorbidní (odchylky v motorickém a sociálním vývoji během 

                                                 
1
 Tj. „kombinace nástav a rigidity, katalepsie“ (tamtéţ, s. 357) / z lat., doslova - „vosková ohebnost“ - 

strnulé, nehybné drţení těla, údu v polohách (nástavách), do nichţ byli někým uvedeni. (Hart & Hartlová, 

2000; Kohoutek, 2006) 
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prvních pěti let ţivota) a prodromální stadium (nápadnější nespecifické příznaky jako 

kolísavá úzkost, depresivní ladění, hloubavost, vztahovačnost, negativní příznaky). 

Prodromální stádium předchází několik týdnů aţ měsíců první psychotickou epizodu 

(náhlá změna, propuknutí výše uvedených příznaků, trvá min. měsíc). Medián trvání 

epizody do remise (ústupu nemoci) je 12 týdnů. V 75 % případů první psychotické 

epizody bývá remise úplná, v 12 % případů je s reziduem. Ve většině případů dojde 

k relapsu (návrat do nemoci, resp. opětovné propuknutí psychotické epizody). (Höschl et 

al., 2002) 

Uvádí se osm variant průběhů schizofrenie, coţ jsou kombinace dvou moţných 

začátků (akutní / chronický), průběhů (v epizodách / kontinuální) a výsledných stavů 

(úzdrava, mírné reziduum / závaţný, středně závaţný). Přičemţ četnost nejmírnějšího 

průběhu (akutní začátek - v epizodách - s úzdravou / mírným reziduem) – 25,4 % je téměř 

stejná jako četnost průběhu nejtěţšího (chronický – kontinuální - závaţný / středně 

závaţný) – 24,1 %. (Höschl et al., 2002) 

Není jediný symptom, který by byl jasným znakem specifickým jen pro schizofrenii. 

Příznaky jsou značně proměnlivé (viz výše). Schizofrenie se proto člení do několika 

forem: paranoidní schizofrenie (specifická bludným laděním vztahovačného rázu 

s tušením souvislostí, které krystalizuje po aha zážitku do silné bludné koncepce 

a halucinací především sluchových - verbálních); hebefrenní s. (projevuje se výraznou 

poruchou myšlení, bezcílností, dezorganizovaností; připomíná karikaturu známek 

pubertálního a adolescentního vývoje); katatonní s. (charakteristická poruchami hybnosti 

od bezcílného silného neklidu, excitace, aţ po nehybnost, stupor; mutismus, negativismus); 

simplexní s. (u níţ se vyskytuje především změna kvality chování, oploštění emotivity, 

ztráta vůle a negativní příznaky); nediferencovaná s. (nelze ji zařadit ani do jednoho 

z typů při splnění obecných kriterií) a reziduální schizofrenie (tj. chronický stav po 

odeznění akutní symptomatologie, jedinec je v útlumu, bez iniciativy, zájmu, zanedbává 

sebe i sociální vztahy). (Höschl et al., 2002) 

Riziko morbidity (odhad celoţivotního rizika onemocněním) je u schizofrenie 

odhadováno v rozmezí 0,50 - 1,60 %. Rodinný výskyt schizofrenie je relativně řídký – 81 

% schizofreniků nemá nemocné rodiče či sourozence a 60 % jich nemá postiţeny příbuzné 

aţ do druhého kolena (Fišar & Jirák, 2001, s. 170). G. Shean (2004, s. 103) uvádí, ţe podíl 

genetických faktorů u schizofrenie je odhadován velice rozličně (Karlsson, 1988 – 

odhaduje vliv dědičnosti 25 %; Slater & Cowie, 1972, udávají alespoň 20 %; jiní odhadují 

však dokonce aţ 90 %, McGuffin et al., 1994; in tamtéţ). Důvody této variability nejsou 
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jasné, pravděpodobně jsou způsobeny odlišnými vzorky stejně jako rozdíly v diagnostice 

a metodickými obtíţemi (tamtéţ).  

Psychiatrické hledisko tedy hledá odpověď na původ této nemoci v genetickém základu, 

coţ vede dále ke zkoumání moţných evolučních východisek (ať uţ jde o mutace genu, či 

výhodnost nositelů tohoto genu v odolnosti proti bolesti, zánětům a šoku). Dále hledá 

důvody a příčiny v neurobiologii či poruše zpracování informací v mozku (dopaminové 

a glutamátové hypotézy; porucha propojení limbického systému s prefrontální mozkovou 

kůrou). Etiologie a patogeneze však nejsou dosud známy (Höschl et al., 2002). Dle jiných 

autorů (Stefan, Travis & Murray, 2002) etiologie známá je v rámci známých rizikových 

faktorů
2
, ale nejsou známé patogenetické mechanismy spojující rizikové faktory 

s onemocněním. Tedy jakým způsobem tyto faktory zapříčiňují onemocnění. Onemocnění 

se rovněţ povaţuje, jak za neurovývojové (moţnost porodních komplikací; virová infekce 

v druhém trimestru), tak za neurodegenerativní. Progresivní proces úpadku (od 

adolescentního věku) byl původním pohledem Emila Kraepelina (1856-1926), který 

diagnostikoval dosti různé obrazy nemocí pod společným názvem „dementia praecox“. Po 

lepším rozlišení nemoci a díky dynamičtějšímu pojetí, ke kterému přispěl jiţ Eugene 

Bleuler (1857-1939), se od degenerativního charakteru této nemoci spíše upouští. A to 

i díky moţnostem zásahu a intervencí při první psychotické epizodě (Höschl et al., 2002). 

Ale také se diskutuje o určitém pohybu na kontinuu v rámci spektra schizofrenního okruhu 

(dimenzionální přístup) a jiných psychotických poruch, namísto snahy přiřadit jedinci 

přesně určenou diagnostickou kategorii. 

V rámci psychiatrie se od počátku 20. století vyvíjí i směr sociální psychiatrie, 

zabývající se soustavně sociálními a kulturními faktory psychických onemocnění. Svou 

pozornost dále zaměřuje na řadu aktivit směřujících k rozpoznání a potlačení nepříznivých 

společenských vlivů na duševní zdraví. Provádí výzkumy a shromaţďuje údaje 

o epidemiologii psychiatrické nemocnosti obyvatelstva. Uvádí se, ţe aţ 50 % pacientů 

lékařů prvního kontaktu trpí nějakou duševní poruchou, nejčastěji neurotickou. Vytváří 

koncepce a realizace programů v oblasti prevence poruch duševního zdraví a sociální 

rehabilitace osob, které prodělaly duševní onemocnění. (Svoboda et al., 2006) 

Shean (2004, s. 79) prezentuje dva druhy modelů onemocnění schizofrenií – modely 

souvislosti náchylnosti k nemoci a stresu (vulnerability-stress models) a modely souvislosti 

vrozených predispozic a stresu (diathesis-stress models). Tyto modely mají plnit funkci 

vyplnění mezery mezi genetickými a environmentálními faktory nemoci. 

                                                 
2
 rizikové faktory výše a dále uvedené (od genetických přes neurovývojové po pozdější ţivotní události, 

stres) 
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1.1.2 Historický nástin psychodynamických teorií 

S. Freud i C. G. Jung se snaţili vysvětlit problematiku duševní nemoci v rámci 

duševního dění, tedy z aktivity daného jedince (ač často nevědomé). Freud ve své 

specifické terminologii odlišoval psychózu od neurózy tímto způsobem: „Neuróza je 

výsledkem konfliktu mezi Já a Ono, psychóza je však obdobným vyústěním takovéto 

poruchy ve vztazích mezi Já a vnějším světem.“ (1998, s. 309) Podle Freuda (tamtéţ) si Já 

v psychóze namísto zastoupení vnějšího světa vzpomínkami, „autokraticky vytváří nový 

vnější a vnitřní svět“. Tento nový svět je „vybudován ve smyslu hnutí Ono směřujících 

k uspokojení jeho přání“, tedy na základě pudové sloţky osobnosti. Druhou důleţitou 

skutečnosti pak dle Freuda je, ţe „motivem tohoto rozchodu s vnějším světem je těţké, 

jako nesnesitelně se jevící selhání reality při plnění přání“. A dodává: „Není moţné si 

nevšimnout vnitřní příbuznosti této psychózy s normálním snem. Podmínkou snění je však 

stav spánku, k jehoţ charakteristickým rysům patří úplné odvrácení se od vnímání 

a vnějšího světa.“ Schizofrenie dle Freuda „mají sklon k vyústění do efektivní tuposti, to 

znamená ke ztrátě veškeré účasti na záleţitostech světa“. Blud se vytváří tam, kde 

„původně vznikla trhlina ve vztahu Já k vnějšímu světu. Já se snaţí vyhnout vzniklému 

konfliktu „na některé straně tím, ţe se samo deformuje, strpí újmu na své jednotě, případně 

se dokonce rozštěpí nebo rozdělí“. (Freud, 1998, s. 310-312) 

C. G. Jung brojil proti biologizujícímu pojetí v začarovaném kruhu, který je moţné 

podle něj protrhnout jedině tím, ţe „znovu proţijeme ducha“, tj. „učiníme prvotní 

zkušenost“ (Jung, 1994, s. 33). Jung (tamtéţ, s. 117, 118) rozlišuje dva póly psyché 

„psychického kosmu“: „pól fyziologicky vázané psyché“ („fyziologický faktor“), na jehoţ 

základě spočívá mnoho pudových a afektivních procesů i jejich symptomatologie, a pól 

psyché náleţící „vyššímu psychickému řádu“, který „má moc zvrátit fyziologický pořádek 

v nepořádek“. Tento aspekt druhého pólu psyché nazývá „poruchový faktor“ a je to podle 

něj „zpravidla vysoce komplexní podmínka, jako například racionální, etické, estetické, 

náboţenské nebo nějak jinak tradicí vázané představy“. Tato sféra psyché „má energii, 

která můţe být případně několikanásobně nadřazená energii fyziologicky vázané psyché“.  

Jung se zabýval i významem „nesmyslné řeči schizofreniků“, kdy třeba výroky jako: 

„Jsem dvojitá polytechnika nenahraditelná“, „jsem Germanie a Helvetie z výlučně 

sladkého másla,“ či „Neapol a já musíme zásobovat svět nudlemi“, podle něj znamenají 

„hodnotové stupňování, tj. kompenzaci pocitu méněcennosti“. Jung tvrdí: „Vůči kaţdé 

významné části, která ve vědomí ztrácí hodnotu, a proto klesá, se na druhé straně 

v nevědomí zvedá kompenzace.“ (Jung, 1994, s. 45) V paranoidních idejích (bludech) 
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a halucinacích je dle něho obsaţeno „smysluplné jádro“, je za nimi „osobnost, ţivotní 

historie, naděje a touha“, v psychóze je pak i „skrytá obecná psychologie osobnosti se 

starými konflikty lidstva“. (Jung, 1994, s. 212, 213) 

Na základě své víry v objektivitu mysli Jung rozvíjel svou teorii kolektivního 

nevědomí: Lidé mohou vnímat části své duše v personifikované podobě (v přesvědčení, ţe 

patří jiným lidem), díky tomu, ţe určitý soubor pocitů – „emocionální komplex“, „můţe 

začít tak převládat, ţe se odtrhne od psyché a nabyde podoby osoby“. Dle Junga je to 

„nevyuţitá výzva“. V nejhlubší části své mysli jsme kaţdý v kontaktu „s nevědomým 

duchovním ţivotem ostatních lidí“ (i zemřelých, i ještě nenarozených). Kolektivní 

nevědomí tak „umoţňuje kontakt mezi lidmi prostřednictvím mimosmyslového vnímání“. 

Faktory, které zvyšují pravděpodobnost slyšení hlasů, jsou „výrazná introverze, změněný 

stav vědomí a silný vztah k člověku, o jehoţ hlas jde.“ (Jung; podle Helsdingen, in Romme 

& Escher, 2008, s. 179-181) 

W. Bion, podobně jako M. Kleinová (in Shean, 2004, s. 206) předpokládá, ţe časné 

vnitřní rozštěpení (splitting) a projektivní identifikační proces vytváří oddělené 

„schizofrenní“ jádro osobnosti. Toto jádro je nevědomé a není začleněné do růstu a vývoje 

zbytku osobnosti. Vynořuje se během jednotlivých psychotických epizod akutního selhání 

ega, regrese spuštěné zdrcující úzkostí a ţivotními událostmi. Bion (in Koehler, 2006) 

zdůrazňoval, ţe my všichni máme psychotické a nepsychotické části našich osobností. 

Viděl psychotickou osobu pod nadvládou teroru: obavy, ţe bude sţíraný nejen terapií nebo 

nemocnicí, ale stejně tak sám sebou. Bion spekuloval, ţe pacient si bolestně uvědomuje 

svou závislost na někom mimo jeho self a zároveň i to, ţe je zcela sám. 

Hanna Segalová (in Koehler, 2006) věřila, ţe její největší příspěvěk k psychoanalýze 

byl její koncept symbolického vyrovnání (symbolic equation), v kterém se symbol a proces 

symbolizace stává tímtéţ v mysli psychotického pacienta. Herbert Rosenfeld (tamtéţ) 

zdůrazňoval, ţe psychotická osoba promítá sebe samu do druhé osoby tak moc, ţe dochází 

k paranoidní reakci, pocitu, ţe je kolonizován a napadán, a to z důvodu patologické 

projektivní identifikace. Winnicott (tamtéţ) zpozoroval, ţe to, co je klinicky viděno 

v psychóze, je obranná struktura rozvinutá kolem nepředstavitelné, primitivní agónie 

(slovo úzkost se mu zdálo být slabé). 

Interpersonální proţitek úzkosti u schizofrenie zkoumal H. S. Sullivan (in Shean, 2004). 

Sulivan (in Koehler, 2006) rozuměl schizofrenii jakoţto výsledku velké a disociativní 

deformace osobnosti a sebeúcty. Sulivan stejně, jako M. Kleinová zdůrazňovali roli 

obrovské úzkosti a osamělosti. F. Fromm-Reichmannová (tamtéţ) vyzdvihla silné 
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konflikty mezi závislost a nepřátelství. E. Semrad a D. Garfield (tamtéţ) viděli schizofrenii 

jako výsledek zhroucení ega spuštěného neúnosnou úzkostí a jinými afekty. Podle H. F. 

Searlese (1961, s. 632) můţe být schizofrenie viděna jako uţívání určitých obranných 

mechanismů, naučených ve velmi raném věku, ale uţívaných k vypořádání se se 

současnými zdroji úzkosti.  

H. Kohut (in Koehler, 2006) zdůrazňoval budování empatického mostu k podpoření 

nekoherentního a fragmentovaného self.  

1.1.3 Kognitivní psychologie a neuropsychologie 

Z kognitivně psychologického hlediska, je nahlíţeno na halucinace jako poruchu 

zpracování informací. Při zpracovávání informací (např. dle Neissera, 1976, in Eysenck 

& Keane, 2008, s. 16) současně probíhají procesy jak vzestupné (botton up procesing), tak 

sestupné (top down procesing). Při vnímání tak hrají velkou úlohu nejen vlastnosti 

podnětů, ale také naše očekávání. Kognitivní psychologie (kromě svých výchozích 

počítačových analogií) je často úzce spjatá s neurovědami a neuropsychologií (viz i jejich 

spojení - tzv. kognitivní neurovědy), kdy společně hledají vysvětlení ve funkcích či 

poškozeních mozku. Podle Goldsteina (1989, in Diamant & Vašina, 1998, s. 158) 

neuropsychologické testy nejsou schopny dostatečně rozlišit mezi schizofreniky a pacienty 

s poškozením mozku. Vysvětluje to tím, ţe jsou dvě skupiny schizofreniků, z nichţ jen 

jedna má (radiologickými a neurologickými technikami) prokazatelné neurologické 

poruchy. Tito schizofrenní pacienti mají pomalejší a méně integrované zpracovávání 

informací a jsou citlivější, tedy více ovlivnitelní stresem. Dle jiné studie (Stefan, Travis & 

Murray, 2002) lidé se schizofrenií mají nepatrně menší mozky s rozšířenými záhyby 

a zmenšenou plochou kůry mozkové, především v temporálním laloku. 

Podle kognitivní teorie filtrace informací člověk v psychóze není schopen zadrţet 

mnoţství informací přicházejících z vnějšku, nebo naopak přičítá vnitřní události 

událostem ve vnějším světě. Byla zjištěna zvýšená aktivita řečových svalů při sluchových 

halucinacích (tzv. subvokalizace - neviditelné pohyby řečových svalů bez vytváření 

zvuku), které se objevují během normálního verbálního přemýšlení, coţ můţe značit na to, 

ţe lidé slyšící hlasy, ve skutečnosti „myslí ve slovech, ale zaměňuje si tyto myšlenky za 

něco, co jakoby říkal někdo jiný“ (Bentall, in Romme & Escher, 2008, s. 163). To je 

podobné zmíněnému Jungovu pohledu, ţe duše můţe vnímat část sama sebe 

v personifikované osobě (odtrţením emocionálního komplexu), či můţe něco vnitřního 
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vnímat jako vnější (i vidět, projikovat, vnitřní obrazy vně sebe sama
3
). Tuto teorii připsání 

vnitřních událostí, událostem ve vnějším světě (externalizing bias – přesvědčení, ţe něčí 

myšlenky byly vnuknuty / vloţeny, odebrány či kontrolovány nějakým vnějším činitelem; 

Beck et al., 2011), se pokoušelo experimentálně dokázat mnoho psychologů. Bentall (in 

Romme & Escher, 2008, s. 163) uvádí jeden z experimentů, kdy měli psychiatričtí pacienti 

s hlasy a bez hlasů naslouchat výbuchům bílého hluku (tj. syčící hluk podobný zvuku 

z pokaţeného rádia). V pozadí tohoto hluku zněl hlas, o němţ měli vypovědět, jak byl 

silný, jestliţe ho slyšeli. Při stejné citlivosti sluchu, se zjistilo, ţe ti, kteří slyší hlasy, 

„mohou při nejasném podnětu mít tendenci předpokládat, ţe jde o něco, co opravdu slyší“ 

(tamtéţ).  

Uvedený výzkum podle mého názoru můţe právě značit na větší citlivost lidí s hlasy ve 

smyslu zmíněné citlivosti na stres. Tedy při vyšším nervovém rozrušení, vnitřní nestálosti, 

strachu jedince, podráţděnosti. Podle některých studií (Johns, Nazroo, Bebbington, & 

Kuipers, 2002; Slade & Bentall, 1988; Tien, 1991; West, 1948; in Beck et al., 2011, s. 104) 

4 aţ 25 % populace
4
 udává, ţe mělo sluchové halucinace v určitém období nebo okamţiku 

jejich ţivota. Většina těchto lidí se nepovaţuje za psychiatrický nemocné a nijak se neléčí. 

Kognitivní teorie (Beck et al., 2011) povaţuje tento fakt za určitou kontinuitu halucinací 

„z normálu do abnormálu“.  

Beck et al. (2011, s. 82, 83) prezentuje nejednotnost výsledků studií zaměřených na 

vztah mezi poruchami myšlení a úzkostí. Uvádí, ţe předcházející studie (Beck, Emery, & 

Greenberg, 1985, tamtéţ) indikovaly, ţe různé kognitivní chyby a zkreslení mohou vést 

k úzkosti a jiným typům distresu. Prospektivní a retrospektivní studie však naznačují, ţe 

symptomy úzkosti, deprese a iritability předcházejí nástupu bludů a halucinací o 2 – 4 

týdny (Birchwood, Macmillan, & Smith, 1992, tamtéţ). Ukazuje se, ţe úzkost (akutní či 

chronická) je spojená se sklonem ke „katastrofizaci“ (očekávání nebo představování si 

nerealisticky špatných výsledků současných obav).  A to je opět problém myšlení.  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  

                                                 
3
 Při imaginaci (přemýšlení v obrazech - představách), a tedy pravděpodobně i při zrakových halucinacích, je 

moţno pozorovat rychlé oční pohyby, podobně jako v REM fázi spánku, kdy se nám zdají sny. 
4
 Statistická variabilita je dle Becka et al. částečně daná způsobem poloţení otázek a přísností vymezení. 
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1.1.4 Vývojově-sociální psychologické hledisko 

Vývojově-sociální hledisko bere v potaz různé mezníky vývoje jedince, zvládnutí 

zákonitých vývojových krizí, celkový průběh socializace a vliv sociálního prostředí, 

především primární rodiny. Právě uvedená tendence vnímat i nepatrné podněty jako 

skutečné vjemy, je dle Heluse (1973) vyvolána potřebou určité rovnováhy 

interpersonální a intrapersonální sociálnosti. Sociálnost projevu a proces interiorizace 

(postupná přeměna interpersonálního styku v intrapersonální psychickou kvalitu) 

předpokládá určitou postačující nasycenost vnějšího prostředí jedince sociálními podněty 

a významy, jinak se opět převrací „interiorizace v exteriorizaci“. Názorně to ukazuje pokus 

Kuzněcova a Lebeděva (1968, in Helus, s. 12, 13), kteří izolovali pokusné osoby ve 

zvukotěsné, zatemněné komoře, kde měli obsluhovat signalizační zařízení. Jednou z vícera 

registrovaných exteriorizačních reakcí (jako hlasité monology či intenzivní rozhovor se 

sebou v duchu) byly i pokusy zaměřené na experimentátora a aparaturu: „zejména tehdy, 

kdy informační hodnota signálu byla malá nebo nejednoznačná“, pokusné osoby „hovořily 

k přístroji, „cítily“ experimentátora za stěnou a obracely se k němu, interpretovaly šumy 

jako projev blízkosti jiné osoby a výraz její sympatie apod.“ „Vnitřní sociálnost“ se podle 

něj můţe buď promítnout do vnějšího prostředí, které je částečně reinterpretováno tak, aby 

svědčilo o přítomnosti partnera, nebo navozuje tzv. rozdvojení osobnosti na dva 

pseudopartnery pomyslného dialogu či konfliktu. Výjimečně to dle Heluse můţe v krajních 

situacích a krajními prostředky vyvolat chorobné příznaky (tamtéţ, s. 13, 14). 

K sociální interiorizaci – „vrůstání“ (Vygotský, podle Helus, 1968) dochází v batolecím 

a hlavně předškolním věku, kdy je pro děti těţké rozlišit realitu od fikce. Podle jednoho 

často citovaného výzkumu, v kterém měly předškolní děti přemýšlet nad různými 

skutečnými a fiktivními (avšak hodnověrnými) událostmi po dobu deseti týdnů, 58 % děti 

tyto události později vyprávělo s přesvědčením, ţe je skutečně zaţily (Ceci, 1995, podle 

Eysenck & Keane, 2008, s. 214). Řada autorů odvozuje z výzkumů tohoto typu teorie 

moţné pouhé smyšlenosti raných traumat (jako například znásilnění, sexuální zneuţití).  

D. W. Winnicott (podle Shean, 2004, s. 214) se domnívá, ţe psychotické regrese na 

primitivní úroveň mohou zůstat zablokovány uvnitř omnipotentní subjektivity dětství. 

Můţe dojít k vytvoření falešného self. Pokud byl raný vývoj úspěšný, riziko sklouznutí 

zpět do trvale narušeného stavu je niţší (tamtéţ). Osobnost dětí, u kterých se později 

projeví schizofrenie, popisují matky jako narušenou v emocionální rovině. 

„Preschizofrenní“ děti mohou působit chladněji a odměřeněji, vyhýbají se hře a poutá je 
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osamělá činnost. Některé mohou mít tendenci k záchvatům vzteku, mít tendenci vyhýbat se 

soutěţení a vyhledávat útočiště ve fantasii. (Stefan, Travis & Murray, 2002) 

Jiným, ještě více očividně lidmi se schizofrenií nezvládnutým vývojovým obdobím je 

puberta a adolescence, které v podstatě nesou podobná témata raného věku v jiné rovině. 

Hledání smysluplnosti světa a své role v něm, ale především pak odtrţení, odpoutání, 

oddělení, současné odloučení od rodičů i vazba na cizí lidi, je ţivotním úkolem tohoto 

období mezi 15-25 lety, kdy schizofrenní psychózy nejčastěji vznikají. Dörner & Plog 

(1999, s. 87) uvádějí, ţe v tomto období je charakteristické, ţe se před člověkem otevírají 

všechny moţnosti a zároveň si musí osvojit, co je moţné pro něj. Je tak pod tlakem 

různorodosti, který musí vydrţet a zároveň je něco takového pro něj nemoţné, je náhle 

vystaven silným pocitům a emocím, které ještě nikdy tak silné nebyly, musí se pokusit je 

kontrolovat. Můţe docházet k velmi silnému aţ nesnesitelnému napětí a ve snaze vyrovnat 

se s úzkostí, to můţe vést „ke stavbě bizarních konstrukcí a mostů, aby se v situaci dalo 

ţít“ (tamtéţ, s. 88).  

Vývojovým úkolem adolescence (i raného dětství v eriksonovském smyslu) je získání 

autonomie. Protikladnou stránkou a znakem špatného psychosociálního přizpůsobení je 

dle Beyerse et al. (2003; in Jeţek, 2014) odcizení (detachement), projevující se negativně 

vnímanou proměnou vztahu s rodiči, ignorováním, nedůvěrou. Autonomie jako proţitek 

„svrchovanosti“ (agence) je proţitkem „nekonformity, interní lokalizace kontroly, 

resistence na persuazi rodiči a vrstevníky, instrumentality, sebe-determitace a kompetence“ 

(Beyer et al., tamtéţ, s. 37). Negativně je proţíváno právě mnoţství voleb, které mohou být 

ještě v adolescenci odsouvány, počátkem dospělosti jiţ však tato moţnost klesá. Emoční 

autonomie (jako škála z dotazníku Adolescent Autonomy Questionaire, AAQ) zachycuje 

sebedůvěru, víru, ţe se dokáţe rozhodovat nezávisle na přáních rodičů a vrstevníků, 

funkční autonomie pak víru, ţe dokáţe dosáhnout zvolených cílů prostřednictvím 

sebekontroly a seberegulace (Noon et al., tamtéţ).  

Důvod selhávání v těchto úkolech či schopnostech se pak často hledá v nadměrně 

kontrolujícím způsobu výchovy, vyţadujícím především dobré chování a poslušnost: 

„Kdyţ byl někdo vychováván v nadměrně kritickém a nadměrně ovládajícím vztahu, 

nemůţe se stát sám sebou. Mladý člověk se pak nedokáţe samostatně rozhodovat na 

základě vlastních pocitů.“ (Davey, in Romme & Escher, 2008, s. 167) Vlastní pocity se 

naučí si nepřipouštět a místo začlenění jsou pak vnímány jako rušivý vliv z vnějšku. 

Případně se mluví uţ o poruše utváření primární citové vazby (attachment). Zde můţe 

spadat i Batesonova teorie dvojné vazby (double bind), která předpokládá, ţe jedinci se 
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schizofrenií byli opakovaně vystavení situaci, kdy rodič vyjadřoval sdělení (příkazu / 

trestu) na dvou úrovních, přičemţ jedna druhou neverbálně nebo i verbálně popírala 

a jedinec nemohl z této situace uniknout pod hrozbou ztráty lásky (Plháková, 2006, s. 264, 

265). Psychodynamické teorie (Winnicott, 1975, Mahler, 1978, podle Shean, 2004, s. 219) 

netvrdí, ţe matky nebo rodiny „způsobují“ schizofrenii, ale argumentují, ţe tyto faktory 

mohou být v určitých případech významně přispívajícími faktory vulnerability k tomuto 

onemocnění.  

T. Lidz (1965; 1973; 1978; in Shean, 2004, s. 247, 248) podnikal jedny z prvních 

výzkumů rodin. V jednom z nich, podniknutém u padesáti schizofrenních pacientů a jejich 

domovů, 90 % z těchto domovů bylo váţně narušeno. V jiném, intenzivnějším 

pozorovacím výzkumu, bylo zahrnuto 17 mladých nemanţelských párů (rodičů lidí 

trpících schizofrenií), pocházejících z nenarušených rodin (Lidz et al., 1965, tamtéţ). Na 

rozdíl od psychodynamických studií často zaměřených na vztah dítěte s matkou (raný 

attachment), hraje v této studii důleţitou roli otec. Při pozorování vycházeli z modelu 

Parsonse a Balase (1955, tamtéţ), kdy otec má tendenci být vůdcem rodiny v rámci 

adaptačně-instrumentálních rolí, a matka má mít roli primárně socializační a má být 

vzorem integrativně-expresivních rolí. Lidz et al. (1965, tamtéţ) z pozorování zjistili, ţe 

ţádný z otců se nezdál adekvátně plnit svou roli vůdce, instruktora a vzoru pro adaptačně-

instrumentální role. Otcové dívek – pacientek, měli tendenci být v trvalém konfliktu 

s jejich ţenami (manţelkami). Někteří otcové obrátili svou hostilitu přímo proti dětem a / 

nebo měli značně vysoké mínění o sobě. Několik jich bylo obecně nedostačujících 

a selhávali v sociálním a profesionálním ţivotě. Několik velmi pasivních muţů bylo zcela 

pod dominancí jejich ţen.  

Y. O. Alanen  a skupina finských výzkumníků (tamtéţ, s. 251-253), kteří představují 

zjištění o dysfunkcích rodin ve spojení se schizofrenií, doplňují uvedené americké studie. 

Rodiny rozdělují do dvou skupin: „chaotické“ a „rigidní“. V chaotických rodinách byli 

rodiče, kteří trpěli psychózou nebo váţnými poruchami osobnosti a rodiny byly 

charakteristické nepředvídatelnou komunikací. Rigidní rodiny vykazovaly nezvyklé 

formální, potlačující a omezené postoje, takţe byly děti úzce svázány a usměrňovány jejich 

rodiči. Téměř dvě třetiny rodičů mělo narušenou osobnost, – přibliţně ve stejném poměru 

u matek a otců – coţ mělo značně nepříznivý vliv na funkci ega dítěte. Jedním ze závěru 

studie bylo, ţe celkový vzor vnitřních vztahů v rodině, zahrnující i vliv dítěte na rodiče, je 

klíčově důleţité v porozumění vývoji schizofrenie. 
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1.2 Proţitek a subjektivita proţívání 

Slova proţitek a proţívání jsou sloţeny z předpony „pro“ značící směr a slovního 

základu „ţít“ / „ţivot“. Dalo by se říci, ţe proţívání je procesem, dějem, naše vlastní 

procházení ţivotem a především to, jak to vnitřně zaţíváme. Jedná se tedy o psychický 

proces. Proţitek je pak jiţ určitým celkem, je ohraničený, jiţ ukončený, proţitý. Podle W. 

Diltheye (in Pelcová, 2000, s. 45) je klíčovým pojmem pro poznání. Chápe ho jako niterný 

akt, v němţ se bezprostředně zachycují osobní ţivotní pochody, stavy, představy, pocity: 

„Je charakteristické, ţe reflexí se proţitek jeví jako danost, evidence, jako bezprostřední 

psychická realita. Proţitek se vyznačuje jednotou, celistvostí a vnitřní, tzv. původní 

časovostí.“ Je podle něj předpokladem sebepoznání, při kterém nejde jen o introspekci, ale 

i o objektivované proţitky (například soucit), které umoţňují i poznání druhého (zármutek 

vyvolává analogický cit, spoluproţívání). „Díky sebeporozumění je moţné porozumění 

cizímu“ (tamtéţ, s. 46).  K proţitku tedy patří určitá reflexe, mentální odstup, jinak je 

obsahově tímtéţ, co proţívání: „Proţívání a to proţívané spadají v jedno v původní 

jednotě. Teprve v myšlení se oddělují.“ „Proţitek (Erlebnis) je skutečně výsledkem 

(Ergebnis).“ (Dilthey, podle Pelcová, 2000, s. 47) 

F. J. Vasiljuk (1988, s. 11) pojímá proţívání jako „speciální vnitřní činnost, vnitřní 

práci, která člověku pomáhá úspěšně se přenést přes ty či ony (obvykle těţké) ţivotní 

události a situace, obnovit ztracenou duševní rovnováhu, zkrátka vypořádat se s kritickou 

situací“. Ţivotní krize je podle Vasiljuka sice bolestná, ale přesto pozitivní příleţitost 

dobrat se hlubšího sebeporozumění a pochopení základních hodnot. Existují ale 

i neadekvátní, nouzové aţ patologické způsoby proţívání, kdy člověk sám před sebou 

skryje bezvýchodnost své situace a tím z krize unikne, aniţ by se s ní skutečně vyrovnal. 

Způsob proţití krize pak rozhoduje o jejím kladném či destruktivním vyznění a ovlivňuje 

náš další ţivot i vztahy k lidem (tamtéţ). 

V učebnici obecné psychologie vymezuje A. Plháková (2005, s. 45) pojem proţívání 

jako „nepřetrţitý tok psychických záţitků (obsahů), který probíhá při různých stupních 

jasnosti vědomí, respektive bdělosti“. Psychický záţitek má tři stránky – poznávací, 

citovou a motivační („snahovou“), dle tří hlavních sloţek proţívání, za které se povaţují 

rozum, city a vůle (chtění). Předmětem proţívání můţe být jak vnější svět, tak stav 

vlastního těla i vlastní mysli (sebereflexe). Zároveň však má i výrazný vztahový rozměr, 

uvědomování si citových vazeb k blízkým lidem i začleněnost v širším sociálním okolí. 

Výrazná je specifická časová dimenze proţívání, kdy můţe mít jedinec kdykoli na zřeteli 

svou minulost i budoucnost. V psychologii (tamtéţ) se mluví o potřebě „otevřené 
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budoucnosti“, má-li člověk před sebou nadějnou perspektivu, dokáţe snášet a překonávat 

různé aktuální nesnáze mnohem snáze či bez problému.  

Proţívání je při schizofrenní poruše značně pozměněno, ve všech třech uvedených 

sloţkách, i v úrovni bdělosti, a jsou tedy narušeny i schopnosti sebereflexe, porozumění 

druhým a zvládání krize či i běţných problémů. V nemoci se často ztrácí nadějná 

perspektiva a člověk lpí na něčem minulém, popřípadě přechází do nereálného snění o své 

budoucnosti. Subjektivně pak můţe jedinec proţívat psychotický svět jako reálnější 

a unikat do něho. K. Kalina (2001, s. 48) píše, ţe nemocní někdy i končí léčení (resp. 

vysazují léky), jako by jednali dle hesla „skutečnost je hrozná, psychóza je snesitelnější“. 

Například člověk, který se cítí v reálném světě spíše osamocený, méněcenný 

a bezvýznamný, můţe v bludném světě být obklopen společenstvím, ve kterém bude: 

„někým výrazně významným, i kdyţ jde třeba o pronásledovanou a ničenou oběť nebo 

nejhoršího viníka, ale alespoň je to někdo důleţitý“ (tamtéţ, s. 36). Důleţitá pro pacienta 

můţe být i samotná přítomnost, realita daného proţitku: „Je to zkušenost, kterou mám, a je 

skutečná.“ (1990; in Romme & Escher, 2008, s. 33) 

Jaký je vztah mezi jednotlivými sloţkami proţívání, jak se ovlivňují? Kde začíná proces 

chorobného proţívání skutečnosti? 

1.2.1 City, emoce, rozum a vůle 

V proţívání hraje velmi významnou roli regulace emocí a emoční regulace.
5
 Tedy 

potřeba své emoce korigovat, řídit jejich vznik nebo intenzitu a tendence nechat se 

emocemi ovlivnit. Ať uţ pozitivně - hodnotící funkce emocí, či negativně – zaplavení 

(srov. Slaměník, 2011, s. 48). 

Podle A. R. Damasia (in Stuhlíková, 2007) jsou primární emoce (jako strach, hněv, 

radost, smutek) naprogramované reakce na určité charakteristické podněty vnějšího nebo 

vnitřního světa (na typ pohybu, určitý zvuk) a jsou zpracovávány v limbickém systému, 

zvláště v amygdale. Sekundární emoce jsou pak zpracovávány v prefrontální mozkové 

kůře, jsou závislé na uvědomování pocitů a vychází z dispozičních reprezentací, které 

obsahují informace o tom, jak se určité typy situací párovaly s určitými emočními 

odpověďmi individuální zkušenosti jedince. Odpověď prefrontální kůry se automaticky 

signalizuje v amygdale. Sekundární emoce se pojí s mentálními představami. Pacienti, 

kteří mají prefrontální kůru poškozenou, nemohou vytvářet emoce ve vztahu k představám 

                                                 
5
 Angl. termín „emotion regulation“ zahrnuje oba uvedené významy, které jsou různorodě pojímány 

a vykládány, včetně kombinací s dalšími vlivy, např. okolí (viz Slaměník, 2011, s. 48). 
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a nemohou si je ani uvědomovat (tamtéţ). To by pak mohlo souviset i s poruchami emocí 

u jedinců se schizofrenií a teorií poruchy propojení prefrontální mozkové kůry s limbickým 

systémem (viz kapitola 1.1.1 Psychiatrické hledisko). 

C. E. Izard (tamtéţ), předpokládá, ţe jednotlivé (diskrétní) emoce mají odlišné funkce, 

v tom, jak organizují vnímání, kognici a jednání (chování) směrem k adaptaci, k vyrovnání 

se s poţadavky prostředí. Podle něj mají emoce schopnost organizovat, motivovat 

a udrţovat určité způsoby chování. Vztahy mezi emocemi a chováním se vytvářejí uţ ve 

velmi raném vývoji jako adaptace na různé typy situací „přeţití“ a zůstávají stabilní, ač se 

repertoár specifických reakcí na danou emoci v průběhu vývoje proměňuje (tamtéţ). 

Izardova teorie by mohla být ve shodě s některými uvedenými teoriemi raného vývoje, 

typu Batesonovy teorie dvojné vazby nebo přílišně kontrolující, případně autoritářské aţ 

diktátorské výchovy. 

Naopak podle R. Lazaruse (1966, 1984; tamtéţ) emoce jsou nezbytně předcházeny 

zhodnocením, které lidé dělají. Při primárním hodnocení se jakoby automaticky táţeme: 

Je událost pozitivní? S nulovým významem, nebo stresující? Je to pro nás výzva / hrozba 

nebo ztráta? Sekundární hodnocení znamená rozhodnout se, jak budeme reagovat. Znovu 

zhodnotíme odpovědi prostředí na naši reakci. To, jak situaci zhodnotíme, určuje jaké 

emoce – radost, lásku, strach, vinu, závist – proţíváme a jak intenzivně je proţíváme. 

Centrálním rysem emocionálního stavu jsou tedy podle Lazaruse procesy zvládání 

(coping processes). Na to navazují různé teorie zvládání či odolnosti vůči stresu. Stres „je 

celková reakce organismu na podnět, který je povaţován za ohroţující“ (Baštecka, in 

Baštecká & Goldmann, 2001, s. 245). U jedinců se schizofrenií je často zvýšená citlivost 

vůči stresu (sníţená frustrační tolerance) a zároveň jsou porušeny schopnosti adekvátně 

zhodnotit situaci (tj. vyuţit rozum, kognici), rozhodnout se a reagovat (tj. chtít - vůle). Je 

narušen mechanismus orientované pozornosti a pracovní paměti (Motlová & Koukolík, 

2004). 

Vliv emocí na kognici se projevuje například zúţením myšlení (momentálního 

myšlenkového akčního repertoáru). Tento vliv emocí není obsaţen v emocích samých 

(Stuchlíková, 2007, s. 105): „Je zprostředkován vztahem k osobním cílům, který tak určuje 

nejen valenci emočních stavů (pozitivní-negativní), ale také spolu s intenzitou emocí to, 

jak bude právě probíhající emoce současně ovlivňovat kognitivní procesy.“ Vztahování se 

k osobním cílům je však jistě do značné míry kognitivní, myšlenkový, racionální proces. 

Spíš to tedy vnímám tak, ţe to, jak jedinec pojímá sebe a svět, jak se ke světu vztahuje, 

a postupně si vytváří určité postoje, to, jak myslí a jedná, se odráţí v jeho pocitech. Pocity 
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samy jsou pak hodnotící, respektive ohodnocením, výsledkem. Spolu s Freudem a jeho 

pojetím, by se dalo říci, ţe přání (chtění, vůle) jakoţto myšlenkový obsah doprovázený 

silnými emocemi, můţe být chorobné a Já se pak dostává vytvářením autokratického světa 

do konfliktu s vnějším světem. Toto selhání, špatně vytčený cíl či nekorigovaná nevědomá 

touha (a nemoţnost, nereálnost jejího splnění), sebou nese negativní emoce. „Odmítaný 

člověk se v rámci obranných reakcí stává podezíravým, úzkostným nebo zlostným a tím se 

situace zhoršuje“ (Vágnerová, 2012, s. 361). 

1.2.2 Proţívání schizofrenní poruchy 

 Schizofrenie je závaţné onemocnění, jeţ mívá dlouhodobý průběh, často je povaţována 

za onemocnění chronické, těţko léčitelné. To má samozřejmě velký vliv na proţívání 

nemocného jedince, jeho sebepojetí a identitu, neboť kromě jiného je i konfrontován s tím, 

ţe můţe být doţivotním pacientem. Proţívání se jistě velmi liší v jednotlivých obdobích 

průběhu onemocnění i dle varianty průběhu schizofrenie. Dále samozřejmě záleţí na 

specifických rysech osobnosti nemocného. Kaţdý jedinec můţe proţívat i sebevíc 

podobnou situaci jinak a co se týče schizofrenie, je obrovská variabilita záţitků a příznaků, 

které nemocní proţívají.  

Na to, jak jedinec svou nemoc proţívá, se v posledních letech zaměřuje stále více 

pozornosti. Jiţ L. A. Lurija (in Baštecká, 2003) zdůrazňoval jedinečnost kaţdého 

onemocnění a zavedl termín autoplastický (tzn. sám sebou vytvořený) obraz nemoci. 

Upozornil na důleţitost „vnitřního obrazu nemoci“, tedy na obraz toho, jak pacient nemoc 

proţívá, co si o ní myslí a jak se na základě toho chová. To, jak pacient popisuje svůj 

subjektivní proţitek duševní nemoci, se můţe výrazně lišit od toho, jak se projevy nemoci 

jeví vnějším pozorovatelům. Tyto informace mohou být velmi cennými diagnostickými 

vodítky a mohou zlepšit schopnost lékařů se vcítit do pacienta, navázat účinnější 

terapeutický vztah skrze empatické přiblíţení se pacientovi a tím přesněji léčit tato 

onemocnění. Z těchto důvodů, se někteří odborníci začali zabývat zohledněním těchto 

informací (o subjektivním proţívání duševní nemoci) v rámci přípravy DSM-V a MKN-11 

(Flanagan, Davidson & Strauss, 2010, podle Juřicová, 2014). 

Flanagan et al. (2012; tamtéţ, s. 38, 39) se zabývali ve studii na 17 lidech se 

schizofrenií nebo se schizoafektivní poruchou jejich zkušeností se schizofrenií. Tyto jejich 

zkušenosti následně srovnávali s vyobrazením schizofrenie v DSM – IV. Ačkoliv je tato 

kvalitativní studie uţitečná pro hlubší porozumění subjektivním proţitkům člověka se 

schizofrenií, nezaručuje, ţe jsou výsledky reprezentativní pro celou populaci. Účastníci 
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studie byli schopni popsat své zkušenosti se schizofrenií, přičemţ některé se shodovaly 

s tím, jak jsou uvedeny v DSM – IV, jiné byly naopak v protikladu s tím, co je popsáno 

v DSM – IV: „Zvláště popsali silné a komplexní emocionální reakce na halucinace 

a bludy, na svoji ţivotní situaci i na své vztahy s ostatními. Přítomnost bludů a slyšení 

hlasů popsali jako hrůzu nahánějící, zostuzující, frustrující, depresivní a také jako něco, co 

je odcizuje.“  

Výsledky této studie jsou poněkud v kontrastu s tím, co bývá uváděno v odborné 

literatuře skryté pod termínem „emoční oploštělosti“: „ochuzení pruţnosti proţitku, 

zploštění výkyvu radosti a ţalu, zmenšení intenzity proţitku a citu, neschopnost něco silně 

cítit a proţívat, mít někoho či něco rád, mít k někomu či něčemu silný vztah.“ Nebo: „Jeví 

se jako laxní, bez zájmu, chladný, bezcitný, lhostejný, někdy aţ tupý“ (Kučerová, 2010, 

str. 13). S tím se pojí i porucha kognice, jako „pseudofilozofování“ (plané hloubání bez 

dobrání se nějakého výsledku), inkoherentní řeč či „vychudlé myšlení“ (ztráta schopnosti 

pouţívat řeč v rozmanitých variantách, vyjadřování holými větami, omezená slovní 

zásoba, stereotypnost projevu – opakování slov, šroubovitá, neohrabaná mluva). Je i velmi 

častý výskyt depresivního proţívání, které však na pacientovi nemusí být viditelné, neboť 

dochází ke zkreslení neprojevováním obvyklé mimiky pro určitou emoci (tamtéţ).  

K postupnému vyhasínání emocí můţe docházet i v důsledku chroničnosti, vleklosti 

onemocnění a působením léků
6
. Nicméně je otázkou, nakolik touto jakoby aţ duševní 

prázdnotou lidé se schizofrenním onemocněním skutečně trpí, coţ je svým způsobem taky 

proţitek (vnímaný jako velmi negativní stav), anebo je to z větší míry vnější dojem. Pocit 

emoční vyhaslosti zmiňují však samotní pacienti, např. (in Kalina, 2001, str. 45): „Dagmar: 

Mám v sobě úplně prázdno, k nikomu nic necítím. Nemám ţádnou radost. Jako bych se 

bála mít radost a vůbec něco cítit, třeba smutek nebo cokoliv_“ 

Kučerová (2010) uvádí, ţe se v psychóze mohou objevovat naopak také velice silné 

emoce, i ambivalentní. Emocemi a proţitkem v psychóze se zabývala E. Syřišťová (1977), 

která shodně s výše zmíněnými teoriemi, především psychodynamickými, poukazuje na to, 

ţe na počátku psychických chorob je úzkost (tamtéţ, s. 64, 65): „Úzkost. U jejích kořenů 

jsou opakovaná nezahojená psychická zranění, bludiště nevyřešených nebo neřešitelných 

konfliktů, pocity ohroţení a ztráty citového bezpečí, neuhašené ţízně neukojených potřeb. 

– Bezmoc, úzkost a agresivní nepřátelské impulsy proti sobě i světu jdou ruku v ruce.“  

                                                 
6
 I nejmodernější léky vyvolávají vedlejší účinky: „Jedním z nich je nadměrný útlum, spavost, únava. Jindy 

naopak psychofarmaka vedou k vnitřní tenzi, vnitřnímu neklidu, akatizii. V těchto případech lze někdy 

zpočátku těţko rozlišit, co je z čeho. Zda útlum a únava, nebo naopak tenze a úzkosti jsou z nemoci samé, 

nebo z léků.“ (Kučerová, 2010, s. 19). 
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Podobně popisuje proţívání v psychóze K. Kalina (2001, s. 34) v podobě úzkosti, 

dočasné ztráty dítěte z blízkostí, citové opory rodiče: „Psychotické já ve svém změněném 

světě čelí úzkosti, která je velice hluboká a lze jí připodobnit k děsu malých dětí 

ztracených v neznámém lese, kde se stromy a zvuky mění ve strašidla z pohádek, nebo 

i k tomu, co zaţívají lidé při ţivelných katastrofách.“  

Změna v proţívání sebe a světa má výrazný vliv na blízké okolí, především rodinu. Ta 

mnohé odnáší a spoluproţívá s nemocným členem. Diagnóza schizofrenie je značně 

stigmatizující, coţ jen přidává na útrapách, které sebou onemocnění nese. Rodina prochází 

fázemi popírání a bagatelizováním nemoci, nedůvěrou a hledáním různých vysvětlení, 

proţívá stud, vinu, zklamání, hněv, hledá viníky (Vágnerová, 2012). Následně dochází 

k větší izolaci nemocného: „Mezi mnou a lidmi je stěna. Ta stěna je dobrá, protoţe jsem 

zranitelná. Ale chtěla bych ji odbourat, dostat se k nim...“ (Kalina, 2001, s. 182). 

V uvedené citaci zní znatelně proţitek rozporu. 

Stigma můţe způsobovat postiţeným osobám zaţívání odmítnutí a pociťování studu 

za jejich onemocnění. Stigma a diskriminace vyvíjí škodlivý dopad na osoby s duševním 

onemocněním tím, ţe omezují jejich moţnosti a sniţují jejich sebeúctu (Link et al. 1989; 

Corrigan 1998, in Dickerson et al., 2002). Ve studii zahrnující 74 stabilizovaných 

ambulantních pacientů (Dickerson et al., 2002), bylo zjištěno, ţe mezi nejčastějšími 

proţitky stigmatu jsou obavy, ţe budou viděni nepříznivě a vyhýbání se sebe-odhalení 

o duševní nemoci. 

J. S. Brekke, B. Kohrt & M. F. Green (2001) píší, ţe subjektivní zkušenost 

u schizofrenie je ve výzkumech a literatuře reprezentována měřením spokojenosti 

s ţivotem a sebeúctou (self-esteem). Výsledky studií jsou matoucí. Mezi jedinci se 

schizofrenií se ukazuje, ţe je zanedbatelný vztah mezi úrovní psychosociálního fungování 

a jejich sebeúctou či spokojenosti se ţivotem. Tedy, ţe vyšší úrovně fungování v práci, 

v sociálním nebo nezávislém ţivotě nejsou provázeny větší spokojenosti se ţivotem nebo 

sebeúctou u lidí se schizofrenií. Brekkeova (2001) studie na 40 pacientech se schizofrenií 

ukazuje, ţe významnou proměnnou jsou exekutivní funkce
7
 zjištěné pomocí 

neurokognitivních měření. Obzvlášť lidé se schizofrenií, kteří mají poškozené exekutivní 

funkce, vykazují pozitivní a statisticky významné propojení mezi psychosociálním 

fungováním a oběma proměnnými subjektivní zkušenosti (r = 0,55 a 0,61). Nicméně, mezi 

jinými schizofrenními pacienty bez poškození řídícího chování, bylo psychosociální 

fungování spojeno se sebeúctou a ţivotní spokojeností záporně (r = -0,24 a -0,46). 

                                                 
7
 angl. executive functions;  zahrnuje povědomí o situačním kontextu a kontextu prostředí, srovnání stimulů, 

sledování posloupnosti, abstrakce, výběr cíle, vytvoření a realizace plánů, odpověď na zpětnou vazbu.   
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1.3 Léčba schizofrenie 

V současnosti se prosazuje komplexní léčba psychóz, tj. ve všech postiţených 

aspektech vzniklých onemocněním, zahrnující předně léčbu antipsychotiky
8
, jimiţ jsou 

potlačeny akutní psychotické příznaky, a dále se pracuje s pacientem socioterapeuticky 

a psychoterapeuticky. Léčba začíná vyšetřením a stanovováním diagnózy pro výběr 

vhodného antipsychotika a stanovením léčebného plánu.  

Se schizofrenií je často spojeno přesvědčení o její chronicitě, je povaţována dnes 

sice za léčitelnou, ale často ne vyléčitelnou: „Co je však u všech schizofrenií společné, je 

skutečnost, ţe se jedná o chorobu chronickou, bez časového omezení, která postupuje, 

jede, teče. Je to proces. A s nadsázkou lze říci, ţe pokud „nejede“, tak to není 

schizofrenie.“ (Kučerová, 2010, s. 17). Naproti tomu existují výzkumy, které ukazují, 

ţe se ze schizofrenie se určité procento pacientů vyléčí.
9
 Andresen, Oades & Caputi 

(2003) sebrali výzkumy zaměřené na zotavení a na základě nich došli k následujícím 

závěrům. Nalezli čtyři klíčové procesy zotavení (recovery): (1) nalezení naděje; (2) 

znovu-vystavění identity (re-establisment of identity); (3) nalezení významu v ţivotě; a (4) 

převzetí zodpovědnosti za zotavování. Identifikovali pět stádií: (1) moratorium; (2) 

uvědomování si (awareness); (3) příprava (preparation); (4) opětovné budování (re-

building); a (5) růst (growth). Podle autorů tento pěti stupňový model, kompatibilní 

s psychologickým zotavením, nabízí cestu k dosáhnutí výsledků orientovaným na zotavení. 

Po další empirické investici by tento model mohl být pouţit v kvantitativní studii, 

v klinických zkouškách a v edukaci klientů. Autoři této australsko-novozelandké studie 

navíc uvádějí, ţe pesimistický výhled prognózy onemocnění spojený se schizofrenií je 

vinou klasifikačních systémů, které spojují prognózu s diagnózou. Nemoci, které jsou 

v kaţdém aspektu podobné schizofrenií, jsou diagnostikované odlišně, pokud se daný 

jedinec zlepšuje. Důleţité je definovat „zotavení“ (recovery), které by mělo být učiněno 

spolu s těmi, kteří mají s nemocí zkušenost (klienti, pacienti). (Tamtéţ). 

Schizofrenii doprovází vysoké riziko sebevraţd. Koukolík (2005) uvádí, ţe se o ní 

pokusí čtvrtina aţ polovina nemocných a desetina nemocných vlastní rukou zemře. 

Maršálek píše, ţe suicidium je u jedinců se schizofrenií 20 - 40 krát častější neţ v běţné 

populaci. 57 % pacientů s chronickou schizofrenií, kteří sebevraţdu dokonali, trpělo 

                                                 
8
 Psychofarmakologická revoluce začala v psychiatrii koncem 50. let; 1955/1956 se zrodil nový obor - 

farmakopsychiatrie. Po nějakou dobu měla velký vliv v psychiatrii psychologie S. Freuda. „Koncepce 

biologické psychiatrie se začala znovu dostávat do popředí aţ ke konci 20. století v souvislosti s dynamickým 

rozvojem neurověd“ (Hugo, in Maršálek, 2007, předmluva). 
9
 Nejčastěji se uvádí aţ 1/3 sociální uzdravy, dle pravidla třetin.  1/3 je chronických a 1/3 někde mezi tím. 
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depresí. Klíčovým je pocit beznaděje, který pacienti velmi tíţivě proţívají, ale nemusí se 

projevit objektivně, např. při pouţití některých škál pro hodnocení deprese (Maršálek, 

2007, s. 54). Od 80. let se depresi u schizofrenie věnuje stále větší pozornost, kterou je 

dříve či později postiţeno 25 % schizofreniků (Hugo, podle Maršálek, předmluva).
10

 

Komplikuje diagnózu i léčbu a je nejvýraznějším faktorem sniţujícím kvalitu ţivota 

nemocného (ţivotní úroveň, ţivotní spokojenost). Část depresivních poruch u schizofrenie 

vzniká na začátku a můţe dlouhodobě předcházet vznik psychotických příznaků (1. 

psychotickou ataku nebo relaps), část vzniká v pozdním stádiu základního onemocnění 

(postschizofrenní deprese). Obecně se zdůrazňuje léčba antipsychotiky 2. generace, které 

mají proti 1. generaci antidepresivní působení a méně depresogenních neţádoucích účinků. 

Pro volbu vhodných antipsychotik se provádí během prvního vyšetření anamnéza 

a zhodnocení psychického stavu, doplněny dále základními tělesnými a neurolgickými 

vyšetřeními. Podrobnější vyšetření (MR, CT)
11

 se provádí u nemocných s první 

psychotickou epizodou a jsou cílená pro vyloučení tělesného postiţení a organických 

poruch mozku (Češková & Přikryl, 2013).  

V akutní fázi onemocnění se povaţuje za cíl remise - pacienta je třeba zbavit 

psychotických příznaků, které ho vedly k hospitalizaci, a stabilizovat jeho sociální 

fungování. Pro co nejrychlejší zvládnutí psychotického stavu jedince se pouţívají 

psychofarmaka v injekční formě. (Raboch et al., 2008 s. 14). 

Udrţovací léčba antipsychotiky (ať uţ v perorální nebo injekční - depotní formě) po 

první psychotické epizodě (atace) je v ČR stanovována na dva roky, případně je za 

nejnutnější minimum povaţován jeden rok (Praško et al., 2013 s. 362). Samovolné 

vysazení léků pacienty, nebo neochota / neschopnost předepsanou medikaci uţívat, se 

podílí na příčinách rehospitalizací v 50 %. Dalšími faktory jsou neúčinnost léků – podíl 

26%, komorbidní abúzus 10% a ţivotní stres 8 % (tamtéţ).  

Dlouhodobé uţívání antipsychotik způsobuje moţný výskyt tarditivních dyskinéz – 

mimovolních opakovaných pohybů končetin, trupu, obličejových a jiných svalů, které 

pacienta vyčerpávají, obtěţují, mají negativní komunikační efekt (pohyby hlavou, špulení 

úst, vyplazování jazyka, a jiné šklebivé grimasy). To nepříjemně působí nejen na pacienta 

                                                 
10

 Prevalence deprese se u časné schizofrenie pohybuje v širokém rozmezí od 7 % do 75 % s průměrnou 

hodnotou 25 %. Celoţivotní prevalence se u schizofrenie pohybuje mezi 60 – 80 %. Široké rozmezí odráţí 

rozdíly v posuzovacích kritériích a výběru hodnotících nástrojů i heterogennost sledovaných souborů. Při 

měkkých kritériích – deprese u 75 %, při tvrdších kritériích jen u 22 % nemocných. Bez ohledu na metodické 

problémy panuje však všeobecná shoda, ţe výskyt deprese u schizofrenie je vysoký. (Maršálek, 2007) 
11

 MR – magnetická rezonance; CT – počítačová tomografie.  
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samotného, ale sekundárním efektem je navíc aţ odpudivé působení na okolí a obtíţně se 

léčí (Kučerová, 2010, s. 20). 

Kučerová (2010, s. 24) představuje tyto zásady lékaře pro komunikaci s pacientem se 

schizofrenií: Lékař by se měl „naladit“ na komunikační hladinu pacienta - „dát najevo, ţe 

ne všechno chápeme, co on říká, ale akceptujeme ho jako člověka, jako cizince, který 

mluví jinou řečí, ale je vítán, rádi ho vidíme, snaţíme se s ním domluvit.“ Je potřeba 

vytvořit bezpečnou atmosféru a „poté opatrně nabídnout moţnosti terapeutického postupu: 

léky, injekce, hospitalizace...“ U diagnostiky se zaměřovat hlavně na to, jak pacient mluví 

a dále na emotivitu a chování. Dle směrnice léčby psychóz a schizofrenie (National 

Collaborating Centre for Mental Health, 2014) by se mělo pracovat s partnerským 

přístupem ke klientům, nabízet pomoc, léčbu a péči v atmosféře naděje a optimismu, 

a najít si čas k vybudování podporujícího a empatického vztahu jakoţto základní části 

léčby.  

Příznaky u kaţdého jedince se schizofrenií mají podle Kučerové určitý postup 

a vyústění: „Jednotlivé příznaky spolu různě souvisejí, vzájemně se ovlivňují a tvoří nikoli 

prostý, ale integrovaný celek.“ Je přesvědčená, ţe i nesmyslnost některých 

psychopatologických obrazů má svůj smysl. Příznaky tvoří integrovaný celek, ale samotná 

osobnost jedince je u člověka se schizofrenií rozštěpená. Tedy nejen mysl, ale i vnímání 

a emotivita. S problémem dezintegrace osobnosti se pracuje v rámci psychoterapie, kdy se 

terapeuti snaţí o znovunastolení vnitřní soudrţnosti (integrity) pacientova „já“ a určitou 

jeho ohraničenost, adekvátní obraz sebe sama: „Lidský vývoj, historie lidského rodu 

i osobní růst a zrání se řídí pravidlem „Poznávej a ovládej“: Člověk dospívá k tomu, ţe se 

pro něj zmenšuje rovina ONO SE DĚJE a rozšiřují roviny JÁ VNÍMÁM a JÁ DĚLÁM“ 

(Kalina, 2001, s. 58).
12

 První rovina má náleţet prostředí, které „si neuvědomuje 

a nemůţeme ovládat“ (prostor, čas, příroda, kultura, rozhovor v jiném domě, zapomenuté 

vzpomínky), druhé dvě roviny náleţí „Já v uţším smyslu“ (obraz vlastní osobnosti) 

a „tělesnému Já“ (obraz vlastního těla).  

1.3.1 Hospitalizace na psychiatrii a komunitní léčba 

Téma hospitalizace v psychiatrických zařízeních, obzvláště její nedobrovolný začátek 

u většiny pacientů se schizofrenií, je ve společnosti autonomních hodnot eticky 

problematické. Ne vţdy ale kritici uvaţují o tom, ţe málo citlivé k druhým
13

 i sobě 

                                                 
12

 Podobně Warrův model (1987, in Pěč & Probstová, 2009, str.18): „být přítomný“, „vnímat“, „ovlivňovat“. 
13

 Expanzivní, nátlakové; vnucování určitého svého pohledu a způsobu řešení problému, vidění světa. 
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samému, případně zcela neautonomní (bez schopnosti vést svůj ţivot) bylo mnohdy právě 

i chování pacienta, který se do daného zařízení dostal. Zaţívá pak na sobě často přímo 

tělesně
14

 to, jak sám manipulativně jednal se svým okolím, které se pak přirozeně brání. T. 

Petr uvádí výsledky z výzkumu v ČR ze dvou psychiatrických nemocnic a jednoho 

psychiatrického oddělení, kdy nadpoloviční většina pacientů (51 %), kteří s hospitalizací 

formálně souhlasili, popisovala nátlak okolí k tomu, aby se nechali hospitalizovat.
15

  

K hospitalizaci nejčastěji dochází z důvodu projevení pozitivních psychotických 

příznaků u pacienta, tedy v období propuknutí první psychotické epizody, exacerbaci 

přetrvávajících příznaků, nebo v relapsu (návratu) onemocnění. Halucinace a bludy jedince 

mohou vyústit v nebezpečné a bizarní chování, ztrátu kontroly a ztrátu kontaktu s realitou. 

Díky ztrátě náhledu na svou situaci jedincem, jsou to většinou příbuzní nemocného, kdo 

pozorují a jsou zneklidněni projevy narůstajícího chorobného stavu. Negativní příznaky 

mohou vést k hospitalizaci, jen pokud se stanou natolik závaţnými, ţe uţ se nemocný není 

schopen o sebe postarat. (Češková & Přikryl, 2013) 

Průběh péče v psychiatrických nemocnicích zahrnuje kromě diagnostiky k výběru 

pro jedince specifického psychofarmaka, i psychodiagnostiku. Psychologická 

diagnostika osobnosti se provádí testovými metodami jako Rorschachův test, Tematický 

apercepční test (TAT), Minnesotský multifázový osobnostní dotazník (MMPI-2), 

Wechslerovy inteligenční škály (WAIS-III). Výsledky těchto testů dopomáhají k sestavení 

individuálního plánu léčby a terapeutických aktivit. Důleţitou součástí léčby je 

psychoedukace, tedy podávání informací o nemoci a léčbě, které pacientům poskytují 

psychiatři a psychologové. S psychoedukací je úzce spojená psychoterapeutická skupina, 

která je někdy pouze dobrovolná a většinou se jedná o otevřenou skupinu kvůli velké 

fluktuaci pacientů. Dále plán léčby obsahuje socioterapii (terapeutické skupiny), 

arteterapii, ergoterapii (terapeutické dílny) a úpravu reţimu dne (struktura dne – časy 

jednotlivých aktivit, osobního volna, propustek, stravování; budíček, večerka, apod.).  

Na uzavřených odděleních jsou aktivity omezeny, ale postupně se zvyšuje moţnost 

propustek (tj. vycházky ven v rámci areálu; víkendové pobyty doma). Na otevřených 

odděleních je moţnost vyjít ven mnohem častější, budovy ani nebývají zamčeny (denní 

                                                 
14

„Nezřídka se jedná i o pouţití nátlaku fyzického. Ten popisovalo 40 % nedobrovolně hospitalizovaných 

pacientů a jednalo se o nejčastější formu nátlaku, kterou udávali. Následovalo vyhroţování a různé formy 

manipulace, jako je třeba podávání zkreslených informací nebo lţi.“ – Výzkum v ČR ze 2 psychiatrických 

nemocnic a 1 psychiatrického oddělení. (Petr, 2013) Získáno (11. dubna 2014) z:  

http://zdravi.e15.cz/clanek/sestra/subjektivni-prozivani-nedobrovolne-hospitalizace-470522. 
15

 Viz. O. Matoušek (1995, str. 127): „Mluví-li se někdy o dobrovolném vstupu klienta do ústavní péče, jde 

buď o nadsázku, nebo o nedorozumění. Klienti se do ústavní péče dostávají proto, ţe jsou v debaklové 

ţivotní situaci. Skoro vţdy jsou pod nějakým tlakem.“ 

http://zdravi.e15.cz/clanek/sestra/subjektivni-prozivani-nedobrovolne-hospitalizace-470522
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několikahodinové propustky, aktivity mimo budovu) a je zde více hodin terapeutických 

skupin i povinností (především úklidy společných prostorů). V kontrastu k oddělení 

neklidu, kde dochází ke značné restrikci (zabavení veškerých osobních věcí, přidělení 

prádla a oblečení, ztráta intimity – sprchy bez přepáţek, minimální program) by se dalo 

otevřené oddělení naopak pojmout i jako v celku příjemná dovolená (vycházky; dílny – 

košíkářská, šperkařská, keramická, textilní, dřevařská, papírnická a jiné; moţnost si jít 

zasportovat – tělocvična, posilovna; fyzioterapie; muzikoterapie; výtvarný ateliér). 

Systém péče by se měl v blízkých letech postupně přesouvat do tzv. komunitních 

center. Léčba je „komunitní“ jiţ nyní, neboť se jedná o společenství, společné souţití lidí 

léčených v určité instituci, čehoţ se také vyuţívá (v psychoterapeutických skupinách, při 

ranních komunitách, vedením spolusprávy). Na druhou stranu můţe být obvyklá kolektivní 

léčba, seskupení lidí s těţkými psychickými problémy a nemoţnost úniku, i přítěţí – tzv. 

ponorková nemoc. Komunitní centra však znamenají, ţe by mělo postupně vznikat více 

menších center psychiatrické pomoci v rámci jednotlivých měst, tedy v blízkosti bydliště 

jedince. Měla by se zakládat další centra duševního zdraví, krizových center, denních 

stacionářů, chráněného bydlení, rehabilitace a sociálního zotavení (chráněné dílny).
 
Péče 

směřuje stále více k zájmu o pacientovy potřeby a snaze najít cestu k jejich plnění 

i v případech omezených podmínek dlouhodobě nemocného pacienta v invalidním 

důchodu. Intervence se rozšiřuje více do rodin, jejichţ často velice problematické vztahy 

bývají jedním ze spouštěčů psychotických epizod.
16

 Pokud je rodina nemocného přístupná 

skupinové terapii, je moţné ji poskytnout podporu, porozumění a obeznámení, jak mohou 

přispět k prevenci recidivy nemoci: „odlišit nevhodné způsoby chování a podpořit v úsilí 

o jejich odstranění, tj. osvojení účelného chování k nemocnému, zlepšení emocionálně 

rušivých způsobů interakcí“ (Vágnerová, 2012). 

  

                                                 
16

 Ve Finsku probíhá léčba prvních psychotických (schizofrenních) epizod přímou intervencí v rodinách / 

u přátel – terénním výjezdem týmu psychoterapeutů přímo na místo, kde probíhá „léčba otevřeným 

dialogem“ (Open Dialogue Treatment). Systém sluţeb je zde natolik propracovaný, lidem známý a kladně 

hodnocený, ţe vyhledávají pomoc v čas a je jim okamţitě poskytována. Jde o spolupráci zaměřenou na krizi 

a komunikaci, i s respektem k jejich rozhodnutí zda chtějí, či nechtějí léky. Léky zde nejsou tolik 

prosazovány pro jejich škodlivý vliv na mozek pacienta. Carrey uvádí, ţe lidem dlouhodoběji uţívajícím 

antipsychotika, se po adaptaci na ně vytváří větší počet dopaminových receptorů, čímţ se zvyšuje pacientova 

„náchylnost k psychóze“ (psychosis-prone) a na další dopaminový nápor pak jiţ nemusí neuroleptika 

účinkovat. Pouţívají je proto pouze krátce v psychotických krizích (epizodách), přičemţ tvrdí ţe 10-40 % 

jedinců je tyto krize schopno zvládnout i bez nich. (Carey, 2006; Cassani, 2011; online) 
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1.3.2 Psychoterapie a socioterapie 

Člověk v rozvinuté akutní fázi schizofrenní psychózy, bývá obyčejně odeslán 

k psychiatrovi, který mu naordinuje určitá antipsychotika, případně doporučí hospitalizaci, 

neboť nemocný většinou není zvládnutelný, resp. přístupný. Ale i po odeznění akutní fáze 

za pomocí medikace, mívá pacient často problém se sám rozhodovat. 

V tom pomáhá hospitalizovanému pacientovi klinický psycholog. Převáţně jsou 

nabízeny denní stacionáře a další výše uvedené sluţby v rámci následné péče. 

Z psychoterapie se eklekticky uţívají různé techniky různých terapií, s moţností skupinové 

a individuální terapie. Například součástí psychoterapeutické kliniky ESET je i moţnost, 

aby pacient měl vlastní terénní psychiatrickou sestru, která za ním dochází domů 

a sestavuje s ním (za spolupráce s ambulantním psychiatrem) rehabilitační plán – 

„podporuje ho v uţívání léku, učí ho zvládat stresové situace, radí jak pečovat o svůj 

tělesný stav; a v případě krize můţe sestra dojíţdět častěji a ve spolupráci s psychiatrem 

pomáhá zvládnout krizovou situaci v domácím prostředí a to jak prostřednictvím léků, tak 

podpůrnými rozhovory“
 
(ESET, online). 

V České republice převaţuje důraz na rehabilitaci se záměrem, aby byl nemocný 

schopen se navrátit do běţného ţivota. V rámci kognitivní terapie, resp. kognitivní 

rehabilitace, je u nemocných schizofrenií v zájmu cvičit především pracovní paměť, 

pozornost (eliminovat poruchu filtrace důleţitých a méně důleţitých informací), exekutivní 

funkce či řešení problémů, za uţití různých počítačových technik. Při kognitivním tréninku 

se zdůrazňuje bezchybné učení, „protoţe pacienti s poruchou paměti mají potíţe rozlišit 

mezi chybou a správnou odpovědí“ (Pěč & Probstová, 2009, s. 80). Postupně se zvyšuje 

zátěţ. V komplexnějších programech se pak soustřeďují na sociální vnímání, komunikaci 

a nácvik sociálních dovedností. Trénink sociální způsobilosti je náplní některých terapií 

zvlášť. Často se uţívá arteterapie a ergoterapie, práce s přírodním materiálem, se snahou 

podpořit tvořivost a aktivaci jedince.  

Na principu rehabilitace pomoci terapeutického plánu pracuje se schizofrenními jedinci 

i kognitivně-behaviorální terapie (KBT), která se snaţí bludy a halucinace zmapovat 

s pouţitím pacientových pojmů - „tím získává pocit, ţe není sám, a ţe je mu pomoţeno“ 

(Pěč & Probstová, 2009, s. 69), pracuje se spouštěčem, pacientovou interpretací fenoménu 

a důsledkem. Jde o vyrovnání se s tím, co se v minulosti událo a o vyrovnání se se 

způsobeným hendikepem. KBT terapeuti učí pacienta s neţádoucími bludy a halucinacemi 

bojovat. Terapie KBT, se svým na realitu zaměřeným přístupem, je dnes povaţována za 

nejpřínosnější terapii v léčbě psychóz. 
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 Porozumění a význam hledající pacienti nejčastěji vstupují do psychoanalytické 

terapie (Pěč & Probstová, 2009, s. 57), podmínkou je schopnost pacienta alespoň 

minimálně navázat kontakt. Důleţitá je schopnost terapeuta se neustále přibliţovat úrovni 

pacientova aktuálního fungování v kognitivní a emoční rovině. Dochází k hledání příčin 

a interpretaci úzkosti, obran, přání a pocitů, obsahově aktuálních událostí, přenosů 

a dětských obran. Cílem je (podle Probstové, tamtéţ, s. 63) „sníţení napětí mezi cíli 

pacienta a analytika“. Psychoanalytická léčba bývá velmi dlouhodobým procesem, a proto 

bývá i velice finančně nákladná.  

S porozuměním, vyloţením významu a terapeutickým „vztahováním se“ či 

„otevřeností“ vůči světu, pracuje i fenomenologická psychologie. Daseinanalýza, 

pojímající člověka jako „spolubytí“ a „zde bytí“ (da-sein), předpokládá však nejspíš 

vysokou intelektuální schopnost. M. Boss (1992) uvádí svůj přístup přes podrobný výklad 

případu jedné své pacientky, kdy například její halucinace noţe představovaly 

a provokovaly potřebu pacientky k „obrannému výpadu výtrysku do svobody a volnosti“, 

z jejího „svazujícího, ohraničujícího, rdousícího, uvězňujícího“ světa „mizivé současnosti 

a uzavřené budoucnosti“. Daseinanalytik L. Binswanger dokonce viděl vysvobození jedné 

své pacientky i v její sebevraţdě jakoţto „prvním skutečně autentickém činu“ (Vacek, 

2001). 

K. Ludewig, systemický terapeut, povaţuje za smysluplnější a obsáhlejší alternativu 

medikamentózní léčby pomoc k svépomoci. Především u mladistvých se nabízí vyuţití 

potenciálu rodiny: „Rodina tak dostane příleţitost k mobilizaci vlastních sil a k pomoci 

postiţenému, aby si mohl na místě vyzkoušet nové interakční vzorce. Kdyţ se to rodině 

podaří, sniţuje se pravděpodobnost nástupu další psychotické krize.“ (Ludewig, 1994, s. 

116) 

J. W. Perry (1952, s. 15), jungián, zabývající se léčbou schizofrenie se táţe: „Odkud 

léčebný proces vychází?“ A odpovídá, ţe ani ne od terapeuta, ani z pacientovy vědomé 

vůle a porozumění, ani z reţimu, či ţivotosprávy, jakoţ „z duše samotné“. A to 

„spontánním úsilím nevědomí směřujícímu k celku a jednotě“.  

Brekke & Long (2000) zmiňují ve své studii zaměřené na komunitní psychosociální 

rehabilitaci, ţe indikátory subjektivního proţitku, jako je sebeúcta klienta, mají být 

zahrnuty v kaţdém uceleném (komprehensivním) ohodnocení výsledků psychosociální 

rehabilitace. Udrţení si nabyté sebeúcty je spojeno s dlouhodobostí a intenzitou péče, tedy 

i setrvání v ní. 
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Pro celkovou účinnost léčby je nejdůleţitější její včasné zahájení. K tomu je 

u schizofrenie třeba znát co nejlépe prodromální příznaky předcházející propuknutí akutní 

fáze onemocnění. První část prodromálních příznaků je nejspíš prostý proţitek a měl by 

být povaţován za základní. Strauss & Carpenter (1981, in Moler & Husby, 2000) tvrdí, ţe 

„detailní subjektivní zkušenost je základním kamenem klinického šetření, obzvláště 

cenným pro vývoj hypotézy“. Přehlíţení subjektivních zkušeností můţe také uvést v omyl 

úsudky ohledně emocionálního statusu u schizofrenie. Nicméně, aţ na pár výjimek, 

prodromální proţitky zůstávají neprobádané, protoţe výzkum se dosud většinou zabýval 

prodromálními příznaky v chování. (Mailer & Husby, 2000) Tyto začínající proţitky 

bývají také velmi těţko sdělitelné, nemocní čelí ohromné komunikační bariéře: „něco bylo 

zcela špatně, ale bylo nemoţné to vyjádřit...byl jsem souţený něčím, co jsem nevěděl, co 

je...něco uvnitř mne se stalo nelidským“.  Na následný dopad projevující se v chování musí 

často rodina „čekat“, aby mohla zachytit časné příznaky (tamtéţ). Podle jiné studie (Mass, 

2000) jsou nejtypičtějšími příznaky, odlišující schizofrenii od ostatních duševních 

onemocnění, právě poruchy pozornosti, řeči a s tím spojeného myšlení.  
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2 EMPIRICKÁ ČÁST 

2.1 Cíl výzkumu 

Cílem mého výzkumu je popsat a přiblíţit, co proţívá člověk při onemocnění 

paranoidní schizofrenií a to hlavně během hospitalizace a v akutní psychotické epizodě. 

Budu se snaţit zachytit pacientův subjektivní pohled, vysvětlení daného proţitku 

a změněného duševního stavu.  

2.2 Výzkumné otázky 

1. Co proţívají pacienti se schizofrenií na psychiatrickém oddělení?  

2. Co povaţují pacienti za skutečný důvod hospitalizace? 

3. Co proţívají pacienti v akutní psychotické epizodě schizofrenie? 

4. Jak pacientova schizofrenie a hospitalizace působí na jeho rodinu a blízké okolí?  

5. Jaký je pacientův subjektivní pohled na to, co se děje při schizofrenii? 

6. Je hospitalizace na psychiatrickém oddělení podle reference pacienta přínosem? 

Případně v čem? 

2.3 Metodologie  

Charakteristika výzkumných otázek, cíle a tématu výzkumu určila volbu kvalitativního 

přístupu. Postupy při realizaci mého výzkumu byly následující: 

2.3.1 Výběr výzkumného souboru 

Výzkumný soubor byl získán záměrným výběrem přes instituci, neboť účelem bylo 

získat respondenty s proţitou psychotickou epizodou a zároveň postihnout proţívání 

pobytu na psychiatrickém oddělení. Respondenti byli vybráni za pomocí psycholoţky na 

oddělení č. 30 Psychiatrické nemocnice v Bohnicích (PNB 30).  

Prvotním kritériem byla proţitá psychotická epizoda a hospitalizace v PNB, kde 

rozhovor také probíhal (v klidné místnosti k tomu získané; noční sesterna). Později byl 

výběr zúţen na schizofrenní pacienty, po vyřazení pacientů, kde v anamnéze byly 

dominantnější psychoaktivní látky, anebo afektivní porucha. Takto byli vyloučeni čtyři 

z jedenácti získaných respondentů a vedených rozhovorů. Další tři respondenti nebyli 
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zahrnuti do výsledného souboru z důvodu nedostatečného náhledu při akutní fázi 

onemocnění. Výsledný soubor tvoří 3 ţeny a 1 muţ s paranoidní schizofrenií. 

2.3.2 Etika výzkumu 

Samozřejmým kritériem byla dobrovolnost (či i zájem / zvědavost) účasti v mém 

výzkumu. O jeho účelu byli pacienti předem informováni při příleţitosti ranní komunity, 

které jsem se vţdy před vedením rozhovorů zúčastnila. Svolní pacienti-respondenti pak dle 

zájmu byli seznámení s výzkumem blíţe, před vedeným rozhovorem nebo po jeho 

dokončení. Při přepisování audiozáznamů jsem data anonymizovala. Pravá jména všech 

(11) respondentů neznám, kromě jednoho, který své jméno v rozhovoru uvedl.  

K zaznamenávání rozhovorů jsem uţila digitální diktafon po získání informovaného 

souhlasu kaţdého respondenta. Jen jeden z nich pro obavy, ţe by pak někdo mohl slyšet 

jeho hlas na internetu, zpočátku nesouhlasil. Po hlubším obeznámení o diskrétnosti však 

souhlasil také. Všechny data jsou pečlivě uchovávána v mém počítači a některá i na flash 

disku, na přechodnou dobu.  

2.3.3 Způsob sběru dat 

Při sběru dat jsem uţila polostrukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami. 

Sestavila jsem sadu otázek, tematicky rozdělenou na dvě části – proţívání pobytu na 

psychiatrickém oddělení (první část) a proţívání schizofrenie (druhá část). Tyto otázky 

byly sestaveny na základě zkušebních a volněji vedených rozhovorů z května 2013. 

Následně jsem otázky probrala s vedoucím práce, některé jsme upravili či vyškrtli, 

pozměnili. Přechod mezi oběma částmi byl plynulý a sekvence otázek nebyla vţdy striktně 

dodrţena, neboť některé otázky respondent zodpověděl sám dříve, anebo kdyţ sám určité 

téma otevřel, shledala jsem za vhodné na něj navázat. Obzvláště u líčení proţitku 

schizofrenie. Otázky k rozhovorům, jejichţ seznam uvádím v příloze č. 1, byly základní 

osou k získání potřebných dat, mimo to jsem ale pokládala více doplňujících otázek 

vznikajících v průběhu jednotlivých rozhovorů. Tímto způsobem jsem získala některá data, 

která mi byla uţitečná k porozumění danému jedinci, jako například otázky týkající se 

historie jedince nebo dřívějšího vztahového zázemí. 
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2.3.4 Zpracování dat 

Jako nejvhodnější výzkumnou metodou pro zpracování daného tématu se jevila 

zakotvená teorie, jejíţ základní hesla a teze jsou (Corbin a Strauss, 1999, in Miovský, 

2006, s. 227): 

(1.) Pokud chceme vědět „o co jde“, je třeba vyrazit do terénu. 

(2.) Teorie zakotvená v realitě (prostřednictvím moţnosti bezprostředního zkoumaní 

v přirozených podmínkách) je pro rozvoj kaţdé disciplíny velmi důleţitá. 

(3.) Zkušenosti a záţitky se neustále vyvíjejí, a nelze s nimi tedy zacházet jako se 

statickými fenomény.  

(4.) Lidé aktivně utvářejí svět, v němţ ţijí, a své představy o tomto světě.  

(5.) Je třeba zdůrazňovat změnu a průběh, proměnlivost a sloţitost ţivota. 

(6.) Mezi podmínkami, smyslem a jednáním existují vzájemné vztahy. 

Pro metodu zakotvené teorie je klíčovým pojmem teoretická citlivost a vzhledem 

k tomu, ţe má své kořeny v symbolickém interakcionismu, „jde o určení symbolických 

významů gest, artefaktů a slov pro účastníky interakce“ a z tohoto základu je „konstruován 

model, jak účastníci vidí svojí společenskou realitu“ (Hendl, 2012, s. 257). Výzkumník 

musí být schopen vhledu „do souvislostí výskytu, vývoje a charakteru zkoumaného 

fenoménu“, a rozpoznat to důleţité a podstatné: „umět v údajích nacházet smysl“ 

(Miovský, 2006, s. 227).  

Výzkumník tak nejprve hledá, kóduje základní významové jednotky, které poté 

seskupuje do kategorií a subkategorií (otevřené kódování). Mezi nimi objevuje vztahy, 

coţ je sloţitý induktivně-deduktivní proces (axiální kódování). Získaný obraz o vztazích 

mezi kategoriemi mu napomáhá k lepšímu citu pro materiál a schopnosti provázat 

jednotlivé části postupně vznikají teorie. Dochází k integraci výsledků vyhledáním 

hlavních témat a kategorií, tedy identifikuje se ústřední bod vznikající teorie (selektivní 

kódování), který se stává kostrou převyprávění (interpretace) příběhu. Přitom dochází 

vţdy k zpětnému porovnání s původními, reálnými případy a ověřování vydedukovaného, 

tedy k jakémusi „neustálému dialogu“ dle principu hermeneutické spirály. (podle Miovský, 

2006; Hendl 2012) 

Měly by pak být splněny čtyři základní metodické poţadavky (Corbin & Strauss, 1999; 

in Miovský, 2006, s. 226): Shoda mezi pozorovanými a kódovanými skutečnostmi; 

srozumitelnost – vystavění teorie na základě empirických a srozumitelných poznatků; 
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obecnost – schopnost vypovídat o podobných jevech, vysvětlovat tyto jevy, eventuálně být 

schopen zdůvodnit, jak fungují a proč například jiné fungují jinak; kontrola – zpětné 

ověřování vybudované teorie konfrontací s výchozími daty. 

Dle těchto postupů jsem se řídila při zpracovávání a vyhodnocování dat z doslovných 

přepisů rozhovorů. Postup zpracování dat uvádím v elektronické podobě v přílohách a na 

přiloţeném CD nosiči. Součástí příloh jsou rovněţ přepisy rozhovorů. Axiální a selektivní 

kódování je pak jiţ přímou součástí následující prezentace výsledků výzkumu. 

2.4 Prezentace výsledků 

2.4.1 Krátké představení respondentů 

Výzkumný soubor tvoří 4 pacienti s paranoidní schizofrenií, tři ţeny a jeden muţ 

různého věku mezi 28 aţ 46 lety. Jedna z respondentek byla hospitalizovaná poprvé, 

ostatní vícekrát. Průměrný věk jejich první hospitalizace je 24,75 let. Délka „současného“ 

pobytu, tj. do doby, kdy jsem vedla s nimi rozhovor, byla v rozmezí necelých dvou aţ čtyř 

měsíců (včetně jiných hospitalizací před hospitalizací na PNB 30). Všichni čtyři 

respondenti se vnímají jako nemocní. Pro lepší přehlednost uvádím Orientační tabulku 

a stručnou charakteristiku jednotlivých respondentů. Jména respondentů jsou smyšlená pro 

zachování anonymity. Rozhovory trvaly přibliţně hodinu.  

 

Pacient/ka 
Věk 

pacienta 

Počet 

hospitalizací 

 Věk první 

hospitalizace 

„současný“ 

pobyt (nyní)
x 

Vnímá se 

jako 

nemocná/ý? 

 Nela  28 1 28 3. měsícem ano 

Ludmila 46 5 28 3. měsícem ano 

Kamil  34 3 29 4. měsícem ano 

Lucie  36 (neuvedla) 14 2. měsícem  ano 

x 
tj. délka trvání současné hospitalizace do doby vedeného rozhovoru 
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Pacientka Nela  

Mladá a velice mladě působící ţena (28 let), usměvavá, výrazně nalíčená, příjemný 

hlas. Odhadovala jsem ji přibliţně na dvacet let. Hospitalizovaná je poprvé a to dobrovolně 

- sama tuto moţnost v zoufalství, s předchozím úmyslem sebevraţdy, vyhledala. Na 

oddělení-pavilónu PNB 30 je jiţ druhým měsícem, celkově je hospitalizována třetím 

měsícem (měsíc na PNB 2). Diagnostikovanou má schizofrenii s afektivní poruchou. 

V rozhovoru se mnou je ve veselém rozpoloţení, často se usmívá, občas se i rozesměje.  

Pacientka Ludmila  

Ţena středního - staršího dospělého věku (46 let), menší postavy, mluví tónem trpícího 

člověka. Moţná proto se zdála být starší, neţ ve skutečnosti je. Poprvé byla 

hospitalizována ve 28 letech. V psychiatrické nemocnici v Bohnicích (PNB) je podruhé, 

celkově je hospitalizována asi popáté, především v posledních několika letech (1996, 2008, 

2009, 2010 a 2013). Na současném pobytu na odděleních č. 2 a č. 30 v PNB je necelé dva 

měsíce a před tímto pobytem se nacházela dva týdny téţ na jiném psychiatrickém oddělení. 

Léčí se se schizofrenií, hospitalizovaná byla nedobrovolně. 

Pacient Kamil  

Mladý muţ (34 let), klidné oči, příjemný hlas. Hospitalizován je potřetí, poprvé byl 

hospitalizován před pěti lety a pět let je i v invalidním důchodu. Kamil byl na odděleních 

PNB 26, PNB 27 a PNB 30. Na otevřeném oddělení PNB 30 má týden před propuštěním, 

po čtyřech měsících léčby. Nyní je v hospitalizaci po kolapsu organismu, způsobeným 

útokem bílých krvinek proti cizorodým látkám Leponexu (antipsychotikum), kdy skončil, 

jak sám říká „v dezolátním stavu“. S Kamilem bylo příjemné vést rozhovor. Vyjadřuje se 

jasně a výstiţně, ač občas dosti opatrně. Pravdu o sobě odrývá pomalu. Postupně si našel 

cestu, jak se s nemocí vyrovnat.  

Pacientka Lucie  

Drobná ţena (36 let), velice neprůrazná, melancholická, po hluboké depresi - asi 2 

měsíce po pokusu o sebevraţdu. Náhled, ţe je nemocná, má. Diagnostikována - 

schizofrenie (nejspíš paranoidní). Zmínila se o třech druzích své nemoci, nejspíš má 

přidruţenou afektivní poruchu, neboť někdy zaţívá i mánie. Poprvé byla hospitalizována 

jiţ ve 14 letech po prvním pokusu o sebevraţdu. Lucie velmi ráda čte. Její sníţená 

pozornost kvůli depresi a působení silnějších dávek léků, jí to však ztěţují. V jejím příběhu 

beznadějně působí její rodinné zázemí, onemocnění rodičů, brzká smrt otce. 
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2.4.2 Proţívání pobytu v PN 

Při analýze rozhovorů metodou zakotvené teorie vyplynuly čtyři základní kategorie 

proţívání pobytu v psychiatrické nemocnici, kterými jsou: 1) Průběh dne; 2) Pocity 

a proţívání v PN; 3) Přístup k hospitalizaci a léčbě v PN; a 4) Vnímaní personálu. 

Respondenti se lišili v jednotlivých subkategoriích, které tvořily další kostru mého 

převyprávění. Některé z nich jsou uvedeny v předkládaném obrázku axiálního kódování 

(Obr. 1), kde jsou nastíněny vztahy mezi kategoriemi. Ze začátku (tj. v prvním rozhovoru) 

uvádím pro lepší orientaci tyto kategorie i v textu do spojitosti s tímto axiálním 

kódováním, dále jiţ nejsou opakovaně vyjmenovávány. Doslovná vyjádření pacientů 

uvádím kurzívou pro zvýraznění a lepší odlišení od okolního textu. 

 

Obr. 1: Axiální kódování: Prožívání pobytu v PN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

A. NELINO PROŽÍVÁNÍ POBYTU V PN 

Kategorie: 1) Průběh dne; 2) Pocity a proţívání v PN. 3) Přístup k hospitalizaci a léčbě 

v PN. 4) Vnímaní personálu. 

1) Kontext. Průběh dne.  

Nela popisuje určitý řád oddělení PNB 30: „Musíme každý den chodit do koupelny, 

vyčistit si zuby, ranní hygiena, to k tomu patří, no a v osm hodin máme pravidelně 

kontext 

řád léčebny, průběh dne, osobní vlastní náplň dne 

 

Fenomén 

pocity, prožívání 

v PN 

 

kauzální podmínky 
přístup a postoje 

k léčbě a hospitalizaci 

 

následky 

zpětné ovlivnění přístupu 

k léčbě, hospitalizaci; 

osobní náplň dne 

vz 

 

strategie jednání 

přístup k léčbě – 

jednání, akce 

 

 

intervenující proměnné 

subjektivní náhled – vysvětlení, 

podpora rodiny, vnímání 

personálů, působení léků, 

trvání a pořadí pobytu 
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snídani.“ Povinné jsou i všechny aktivity, které musí denně dodrţovat. Mezi ně patří různé 

dílny s ruční prací (svíčkařská, truhlářská, šperkařská dílna, košíkářská dílna a další), 

z nichţ si mohou vybrat. Přidělený mají úklid na oddělení. Chtějí-li si vzít propustku 

v době aktivit či v mimořádné časy, musí udat důvod. Jinak mají na propustky vyhrazen 

čas od dvou do šesti a mohou jej vyuţít, jak chtějí (zařídit něco v bance, na poště, nákup). 

Nela si hodně oblíbila svíčkařskou, šperkařskou i košíkářskou dílnu, v dílnách si dle jejich 

slov „obnovují zručnost“. Ve volném čase poslouchá svou oblíbenou hudbu, nebo si „něco 

nakoupí v krámě“ a začala občas chodit na výstavy. 

2) Fenomén. Pocity a proţívání v PN.  

Nela srovnává svůj současný stav, jak se cítí s tím, jak to vypadalo na začátku 

hospitalizace, kdy v době neţ se jí srovnala medikace a „nějak bojovala s energií“, hodně 

spala (i odpoledne). Nyní jiţ vůbec přes den nespí, zvládá to zde (na oddělení PNB 30) 

dobře, říká, ţe dělá pro to vše. Snaţí se vše zařídit tak, aby ji nic netrápilo a aby se 

nenudila. Vyhledává společnost, neboť cítí potřebu komunikace.  A cítí se dobře, protoţe 

se snaţí „obklopovat jenom pozitivními lidmi“: „Jsem zjistila to, že když 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.“  Říká, ţe se cítí „jako zhruba tak před rokem“ 

a „o 200% lépe“ neţ v předešlé psychotické epizodě, tedy klidně, sebevědomě 

a optimisticky. Líbí se jí, ţe jsou zde aktivity rozděleny tak, „že je člověk v pohodě“, 

i kdyţ má nějaké povinnosti, tak se netrápí. Hodně ji baví vybarvování mandal, u kterého 

pociťuje uvolnění. Díky navštíveným výstavám se cítí „příjemně nasycená uměním“. 

 Působením neţádoucích účinků léků mívá svalovou ztuhlost a křeče v nohou. Úzkost 

pociťovala jen jednou, kvůli obavám o nemocného dědečka. Celkově je Nela s pobytem na 

oddělení PNB 30 spokojená, převládá u ní pozitivní nálada, přijde jí, ţe zde „postupně 

dozrává“. Ustálila si tady názor v několika věcech, které jsou pro ni důleţité. 

3) Kauzální podmínky, strategie jednání. Přístup a postoje k léčbě a hospitalizaci 

v PN.  

Nela je v hospitalizaci dobrovolně, respektive sama ji i vyhledala jako jediné moţné 

viděné východisko ze své situace. Pobyt zde je pro ni „školou života“. O péči se vyjadřuje 

v superlativech (coţ je z velké míry i specifikum jejího projevu vůbec): „V podstatě mě 

mile překvapilo, jaká nadstandardní péče se tady dostává.“ „Prostě mi pomohli ve všem“. 

Je spokojená, nic by neměnila.  
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Pobyt si zpříjemňuje i sama: „Je to výborný tady ten čas strávit tím, že se vzděláváte.“ 

Smířila se s tím, ţe je tady a rozhodla se, ţe to bude brát pozitivně: „Tak si z toho beru jen 

to pozitivní“. Zároveň uvádí své motto: „Všechno zlý je k něčemu dobrý.“ 

4) Intervenující podmínky. Vnímaní personálu. 

Personál vnímá jako hodně spolehlivý, svědomitý, vstřícný k pacientům: „Nestresují 

nás“. Říká, ţe jim záleţí na tom, aby se dostali, co nejdřív domů, chtějí je připravit zase 

zpátky do normálního ţivota, „těch starých kolejí“. 

 

B. LUDMILINO PROŽÍVÁNÍ POBYTU V PN 

1) Průběh dne.  

Ludmila zmiňuje z denního pořádku i průběh ranní komunity: „Prostě se řekne datum, 

kdo odchází, kdo má svátek, kdo má narozeniny, pak se přejde k těm pohovorům 

s lékařkou, přečtou se aktivity.“ Kaţdé úterý mají ráno velkou vizitu: „to doktoři chodí po 

pokojích a vyptávají se nás, jak se máme.“ Ranních komunit Ludmila ráda vyuţívá 

k moţnosti vznést připomínky, stíţnosti na provoz oddělení. Upozorní například na 

poruchy zářivek, hlavně jí však vadí různé chování jejích spolu-pacientů: „Vlastně pacienti 

nezhasínají, nešetří energii, jako, mě tohle mrzí, protože já bydlím sama a vím, co to stojí. 

Takže mi vadí, když se jiní pacienti chovají, tak jako kdyby to bylo zdarma. (povzdech) 

Takže to je jedna z věcí, pak další věc, co mi vadilo, je kouření na záchodech, ale to jak 

když hází hrách na zeď, to…, tam ty pacientky kouří pořád.“ Také si stěţuje, ţe pacienti 

hází zbytky jídla, podle ní upotřebitelného pro zvířata, do koše: „Ale prostě lidi dělají, jako 

kdyby nepřemýšleli, jako když nepoužívají mozek.“ 

Z aktivit Ludmilu velmi baví především svíčkařská a dřevařská dílna, kde se můţe 

odreagovat a potěšit tím, co si sama vytvoří. Dále ji baví terapie hrou, kde si s terapeutkou 

pacienti zkouší různá paměťová cvičení. Volný čas tráví vzájemným masírováním 

s kamarádkou na oddělení PNB 2, nebo si zajde na procházku, čte, někdy odpočívá. Čte 

harlekýnky, fantasy (Letopisy Narnie) a duchovní četbu (Sestra Faustina). Občas zajede do 

centra, nebo ke svým sestrám. 

2) Pocity a proţívání v PN.  

Ludmila se na pobytu v PNB cítí dobře, jen jí někdy bývá špatně z léků, a kdyţ méně 

pila, špatně se jí dýchalo. Přestoţe říká, ţe se zde cítí dobře, často u ní převládne smutná 

nálada, moţná i kvůli poněkud černobílému vidění: „je jasné že, když člověku není veselo, 

je mu smutno.“ Bylo jí i do pláče, plakala, cítila kámen na prsou. Ludmilu trápí „ústavní 
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život“, který „je přece jenom trochu odlišný od toho domácího, že jo (úsměv)“. Velmi 

špatně na ni působí oslňující světlo zářivek, je to pro ni velmi nepříjemné, má to podle ní 

špatný vliv nejen na oči, ale i zdravotní stav, bolí ji z toho hlava. Proţívá uspokojení, kdyţ 

si sama něco pěkného vyrobí. 

3) Přístup a postoje k léčbě a hospitalizaci v PN.  

Hospitalizace pro Ludmilu znamená ústavní ţivot, ztrátu soukromí. Kladem naopak pro 

ni je: „Něco to má do sebe…, člověk má úlevu od těch myšlenek, které ho napadají, které 

třeba nejsou zdravé.“ Dodává však: „Nebo, možná, ty myšlenky taky měly něco do sebe, 

ale díky té hospitalizaci to je zase jiné.“ V péči by nic neměnila, chovají se k nim hezky, 

ale je podle ní třeba obnovit areál, především interiér, aby to bylo „modernizované“, např. 

oddělené sprchy – sprchové kouty.  

4) Vnímaní personálu.  

Vztah mezi personálem a pacienty je na oddělení PNB 30 podle Ludmily v pořádku, 

nevyvstávají problémy. S lékaři a s celým zdravotnickým personálem je spokojená, chovají 

se tady nejpěkněji, kde kdy byla hospitalizována. Má zkušenost s jinými psychiatrickými 

odděleními, kde: „Třeba sestřičky ani nezaklepou na dveře, jo. Prostě vyloženě nadrzo.“ 

„Když pláčete, hned vám píchnou injekci.“ „Právo na pláč by přece měl mít jak zdravý, 

tak nemocný člověk.“ Zmiňuje i komunikaci s lékařkou, při které se cítila jako kdyţ „hučí 

do vrby“. Podle ní si tam dělali, co chtěli a nezajímal je pacient. 

 

C. KAMILOVO PROŽÍVÁNÍ POBYTU V PN 

1) Průběh dne.  

Kamil má v posledním týdnu hospitalizace funkci sepisování propustek, coţ dělá ráno 

před komunitou. Z aktivit nejraději chodí na centrální terapii: „Tam jsou dílny různé – je 

tam dřevařská, košíkářská, knihařská, textilní, keramická, ovčí, šperkařská. Takže podle 

toho jdu, na co mám náladu. Většinou jdu na tu textilní, stříhám tam molitan, poslouchám 

rádio.“ K náplni volného času se vyjadřuje obecně o všech pacientech, mluví přitom však 

především o sobě: „No, takže, každej 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.“ 

V kavárně Pátá Kolona jsou k dispozici dva počítače s moţností bezplatně vyuţít internet, 

pacienti se ale musí předem objednat, nebo přijít v příhodný čas: „Když je třeba nějaký 

jídlo, který mi nechutná, což je tedy málo kdy, tak to... tak třeba vyrazím ve tři čtvrtě na tři 

na ten počítač, protože to jsou většina pacientů na pavilónech, takže to, takže takhle, no.“  
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2) Pocity a proţívání v PN.  

Kamil se cítí v PNB dobře, hodně mu pomohli: „cítím se tady velice dobře, dali mě tady 

dohromady, protože, museli jsme změnit medikaci, protože po tom Leponexu, jsem byl 

čtrnáct dní na jednotce intenzivní péče, s působením na snížení bílých krvinek, s následnou 

otravou, takže jsem tam vlastně nejed, že jo, nepil, léky jsem nebral.“ „Mě přivezli 

v naprosto dezolátním stavu. No a dali mě tady dohromady, takže já můžu pět jenom 

chválu.“ Nyní, ke konci hospitalizace, má jiţ potřebu větší aktivace a pozitivního vyuţití 

dne: „Teďka jako už momentálně nemůžu říct, že trápí, ale už začínám cejtit, že už 

potřebuju začít něco dělat. Protože já mám tejden před propuštěním už.“ „....a už prostě 

cejtím, že mám takovou energii (důraz)... Udělám si aktivity, udělám si úklid, že jo, všechno 

todleto, že člověk vyplní ten čas něčím pozitivním...“  V sobotu obvykle odpočívá, moţná se 

i vzhledem k volnosti daného dne i trochu nudí, v neděli tráví s pozitivním výhledem na další 

týden: „No a pak prostě hold ta sobota, většinou odpočívám, nebo to, v neděli už se 

začínám těšit na novej tejden, ale vyloženě jako mě nic netrápí.“ 

3) Přístup a postoje k léčbě a hospitalizaci v PN.  

Kamil oceňuje kromě péče i rekonstrukci interiéru nemocnice: „Prostě já nevím, nová 

linolea, jo, zeď prostě nově nastříkaná, televize sem daly nový, prostě ty LCD-éčka, ty 

plasmovky.“ „No a jako řek bych, že je to hezký.“ Zároveň je zde podle něj právě 

i problém nedostatku financí na určitou výbavu: „Jo, takže 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.“ 

4) Vnímaní personálu.  

Personál se podle Kamila chová: „Velice profesionálně.“ „Mm, jako všichni vlastně, 

sestřičky i doktoři...“ „Ano, doktorky, psycholožka, terapeuti, je to tady na dobrý úrovni.“ 

Má vysoce pozitivní zkušenost s lékařkou na oddělení PNB 26, vyţadující dodrţování 

řádu: „Mhm, tam jsem měl paní doktorku J., a to byla tak perfektní ženská, jo, 

profesionální, prostě srdečná, vyšla vám vstříc, když jste jako samozřejmě dodržoval ten 

řád, jakej máte, nebo todle, takže jako, to bylo super.“  

D. LUCIINO PROŽÍVÁNÍ POBYTU V PN 

1) Průběh dne.  

Lucie popisuje hlavní odlišnost struktury dne na uzavřených a otevřených odděleních 

v aktivitách, terapiích (na odděleních PNB 2, PNB 1 je aktivit méně oproti oddělením PNB 

30, PNB 3): „To se v zásadě liší v tý struktuře toho dne. Takže, když jako tady na 
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otevřeném oddělení a na trojce, jsme jako otevřený pavilóny, tak na trojce je ještě víc 

programů, než tady. Jo?“ (...) Nebo na tý dvojce, z tý dvojky se teda moc nikam nechodí. 

Nebo jenom vybraný pacienti. Ale jako z tý jedničky se třeba víc chodí na ty terapie. Ale je 

to obojí uzavřený.“ Nejvíc ji baví textilní, nebo papírenská dílna a plavání: „jednou za 

čtrnáct dní je zajištěno plavání. To jako nebylo na tom uzavřeným oddělení a tady je to 

možný.“ „...nebo taky chodím do tý papírnický dílny, kde se všechno možný zpracovává.“ 

„Nebo zase ráda šiju nějaký ty hračky, jo, v ruce. Nějaký kočky jsem šila a teďko mám 

rozešitýho jezevčíka.“  

Svůj volný čas tráví především četbou. Při čtení i jiných zájmových činnostech musí ale 

překonávat zhoršenou pozornost: „Hodně čtu. Ale čtení mi nejde tak jako mi to šlo. Že 

třeba z tý stránky si pamatuju podstatně míň než dřív. Snažím se číst. Na časopisy se 

soustředím dobře, třeba jako Epocha, 100+1, no mám tady nějaký pletení jo. Ale ty zájmy 

jsou takový... Nevím, není to takový intenzivní a musím se hodně nutit.“ Z knih čte ráda 

ţivotopisy: „To je dopis Vincenta van Goga. Já už jsem četla jeden. Od Ervinga Stowna 

Žízeň po životě. Tohle je druhej, životopis.“ 

2) Pocity a proţívání v PN.  

Lucie má problém přijmout, ţe nepodává výkon jako dříve a aktivity v nemocnici jí 

připadají jako pouhá hra: „Je to takový hravý, no. A prostě nemůžu se jako smířit, že 

dnes...teďkon dělám takovýhle věci, že si víceméně hraju. Dřív jsem jako byla podstatně 

aktivnější no... (odmlka) Nebo jsem zvládala práci na plnej úvazek. Důleţité je podle Lucie 

překonat únavu, a pokusit se nějakým způsobem aktivovat, třeba právě čtením: „Tak je to 

pořád lepší než koukat do zdi, že jo... Tak potom asi jo no, ale je důležitý se přinutit 

k nějaký aktivitě, no. A večer jsem po těch lécích tak unavená, že, že zase jsem tak 

omámená, že ležím a nemůžu usnout, ale nemůžu si číst, protože jsem unavená. Omámená 

po těch lécích.“ 

Cítí se na oddělení PNB 30 lépe neţ na oddělení PNB 3, kde pro ni byl příliš náročný 

program. Práce na kontaktu s jinými pacienty v ní podnítila psychotickou reakci: „Protože 

tam jsem to nezvládala.“ „Tam jsem byla dřívějc už. Naposledy jsem tam byla v létě. 

A jako to, to celkem dopadlo dobře, ale už mě dvakrát tam rozjeli do psychózy.“ „Protože 

já jsem přestala spát a to prostě na mě bylo moc, no...protože tam byl až čtyř hodinovej 

stacionář odpoledne od jedný do čtyř, jo.“ „No tam se mluvilo o tý diagnóze, co mám já. 

Jo, pořád se to jako promítalo a my jsme měli i pohybovou terapii, při který jsme se jako 

měli zdravit vočima, různě na sebe mávat a to bylo strašně nepříjemný.“ „Já jsem potom 

byla v psychóze měsíc na jedničce.“  
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3) Přístup k hospitalizaci a léčbě v PN.  

Lucie má raději volnější reţim, preferuje proto oddělení PNB 30, ale i zde jiţ chtěla 

hospitalizaci přerušit. Doma je však potíţí ještě více: „Že tady je jako volnější ten režim 

než jako na tom uzavřeným oddělení. Že vlastně denně žádáš propustku... jo? Ale včera 

jsem třeba hrozně večer chtěla vodejít. Hrozně jsem chtěla sbalit věci a vodejít.“ „Odtud 

no. Ale prostě asi by to doma nebylo nejlepší, protože tam mám dost problémy, a... prostě, 

budu si muset nějak sehnat nějaký bydlení jiné než doma, no.“ „...já jsem tady klidnější než 

doma, no.“ 

4) Vnímaní personálu.  

Personál hodnotí dobře na odděleních PNB 30 a PNB 2, na oddělení PNB 1 měla 

problém se zdravotními sestrami, které k ní nepustily casemanegera z občanského 

sdruţení Baobab: „Normálně mu řekli, aby odešel.“ „Že jako, že mě chrání před ním. Ale 

já jsem ho chtěla, já jsem chtěla, aby přišel, kdyby von přišel za mnou jako návštěva, 

jenom jako návštěva, tak voni by ho odtamtud nevyhodili. To prostě bylo na hlavu 

postavený všechno.“ Personál ji povaţoval za nezpůsobilou k závaţnějším rozhodnutím 

(po třech týdnech hospitalizace): „No oni mě to vysvětlovali, že jako je to bezpředmětný, 

abych teď jednala o bydlení s někým z toho Baobabu nebo vůbec o něčem rozhodovala.“  

Na oddělení PNB 30 je s personálem spokojená, atmosféru na oddělení si ale podle ní 

utváří především samotní pacienti: „Jooo, určitě...“ (omluvně) „Je to tady jako takový, že 

mně to přijde, že tady to prostředí si nějakým způsobem vytváříme sami. Třeba je tady 

dvakrát do týdne ten úklid. Že je to něco jako, doma člověk taky uklízí. Ne, že mě baví tady 

nejvíc úklid, to teda nebaví! (úsměv).“ Personál jí pomohl i se sociální situací: „Tady 

minule mi to paní sociální, tady to vyplňovali mi ten důchod, že jako si nemůžu na ně dál 

stěžovat...“ (naprosto slabým hlasem). 

2.4.3 Proţívání schizofrenní poruchy 

V této kapitole uvádím výsledky zpracování dat z oblasti proţívání schizofrenie, jehoţ 

mapování bylo značně sloţitější a vyplynulo mi v konečném důsledku devět kategorií. 

Těchto devět kategorií spolu s dalšími některými subkategoriemi opět uvádím 

v provázanosti vztahů v rámci axiálního kódování (Obr. 2). Na rozdíl od právě 

prezentovaných výsledků Proţívání pobytu v PN, kde byl kontext uveden jako první, zde 

uvádím nejprve samotný fenomén – pocity a projevy schizofrenie a  kontext se vynořuje 

postupně. Příčinné (kauzální), intervenující podmínky i kontext se ovšem vzájemně 

prolínají, rozdělení je spíše orientační, přehledové. 
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Společné kategorie: 1) Pocity a projevy schizofrenie. 2) Vnímané spouštěče, 

podněty. 3) Vztah (k) okolí, působení na druhé. 4) Vnímání sebe sama. 5) Vnímání 

moţné pomoci. 6) Vnímání léků a terapií. 7) Co předcházelo aneb kontrast minulosti. 

8) Vize budoucnosti. 9) Vlastní vysvětlení (v jednou případě shodná s kategorií č. 5). 

 

Obr. 2: Axiální kódování: Prožívání schizofrenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NELINO PROŽÍVÁNÍ SCHIZOFRENIE 

1) Pocity a projevy schizofrenie. 

Nela byla v akutní fázi psychózy měsíc aţ dva a popisuje svůj stav v psychóze s pomocí 

silných výrazů: „Strašně nepříjemný“, „bylo to strašný“, „no, nikomu bych to nepřála“ 

(tento výrok uţila rovnou 4x). Měla hlasy, slyšela šumění i hučení, cítila se bez energie, 

nebyla schopná pořádně fungovat ani se postarat o sebe. V jedné větě tvrdí, ţe by jen pořád 

spala, ale zároveň nemohla spát: „Já jsem měla i problém se sama postarat o sebe, pořád 

bych jenom spala, neměla jsem vůbec žádnou energii a měla jsem migrény hlavy, nemohla 

jsem spát, nejedla jsem, no…“ Říká, ţe nespala deset nocí, nejedla, zhubla během jednoho 

měsíce 13 kilo: „Stala se ze mě anorektička“.  

Proţívala děsivost, zmatek, nedokázala rozeznat zdroj hlasů, a zda jsou hlasy skutečné, 

či nikoliv: „Jestli to jsou moje myšlenky, nebo jestli to je někdo živej, nebo jestli prostě to 
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slyším v hlavě, nebo je to ozvěna.“ První záţitek, kdy hlasy uslyšela, byl velký úlek: 

„Strašně jsem se lekla, co se děje.“ Bylo to pro ni něco nového, neznámého. Byly to hlasy 

imperativní povahy v druhé osobě – diktovaly jí, co má dělat, „lajnovaly mi život“ – 

„oblíkej se takhle“, „chovej se takhle“, „nechovej se takhle“, „jíš tady to, nejez to“. Cítila 

se nespravedlivě obviňována, hlasy na ni sváděly chyby, které „vůbec nedělala“. Vnímala 

to jako „stolking“, „šmírování“, pronásledování. Co vše jí hlasy říkaly, nechce zmínit, 

neboť jí „ta slova dovedla skoro až k sebevraždě“. Zároveň také o svých úmyslech či 

puzení k sebevraţdě říká: „prostě jsem neměla ráda svůj život, ani jsem neměla ráda 

sebe“. Cítila se „na dně“, hlasy ji „utrápily k smrti“, neviděla ani jeden důvod, proč ţít. 

Zaţívala i pocity dušení, nedýchání, i pocit „že nemá ruce“. Byla si vědomá svých 

problémů, věděla, ţe je na tom psychicky velmi špatně, o váţnosti svého stavu nedala však 

nikomu vědět (ač otci se částečně svěřovala). Nela napsala dopis na rozloučenou a chtěla 

se zabít „chladnokrevně nožem“, nakonec se však bez vědomí blízkých rozhodla nechat 

hospitalizovat. Své opuštění úmyslu se zabít a rozhodnutí zachránit si ţivot přes pomoc 

psychiatrické péče, vysvětluje jednoduše: „Zafungoval selský rozum.“  

2) Vnímané spouštěče, podněty.  

Nela jako hlavní spouštěč vnímá stres a nevyspání: „Podle mě spouštěčem byl u mě ten 

stres, to jsem se dozvěděla i od pana doktora. Že já se nesmím prostě stresovat.“ Stres 

měla hlavně z práce. Měla i pocity vztahovačnosti, ţe jí v práci někdo schválně posílá 

zákazníky. Jako moţné další podněty zmiňuje dvě SMS zprávy. Jednu anonymní: 

„ošklivou a výhružnou“, která zněla: „štěstí ti odbouráme a čerta z tebe dostaneme.“ Od té 

doby, říká, ţe ţila ve strachu. Druhá byla: „hnusná smska od kamaráda“, s kterým se 

scházela a chodila do společnosti: „On se pak divil, že ho nikdy nezdravím…“ Obsah druhé 

SMS zprávy nesdělila z důvodu studu: „Bylo to takový trapný“. 

3) Vztah (k) okolí, působení na druhé.  

Neliny vztahy k okolí se v době psychotické epizody omezovaly, neboť se bála mluvit 

na veřejnosti. Kamarádky o ni měly strach, přestávaly jí rozumět, stejně jako rodina 

nechápaly, co se s ní děje, přesto za ní pořád stály. Některé (bývalé) přátele „zavrhla“, 

neboť se jako kamarádi „jen tvářili“, dnes jí „nestojí za pohled, ani za pozdrav“ 

(znepřátelení / zlhostejnění). V rodině cítí podporu především od otce, který také nejdřív 

rozpoznal, ţe se s ní něco děje. Rodičům se nesvěřila se svým rozhodnutím nechat se 

hospitalizovat pro obavy z jejich reakce. 
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4) Vnímání sebe sama.  

Osobně se vnímá jako velmi citlivá, vnímavá, proţitek psychózy jí změnil v tom, ţe jiţ 

není tolik vstřícná: „Více si dávám pozor, koho si pustím k tělu.“ Je uzavřenější, říká, ţe 

k některým lidem uţ nikdy nebude upřímná. A naopak velmi si váţí prověřených 

kamarádů, kteří jí zůstali. 

5) Vnímání moţné pomoci.  

Nela má vizi docházení k ambulantnímu psychiatrovi a do denního stacionáře, kde 

chodí jiţ nyní. Vstřícný přístup psychoterapeutek jí zde „psychicky pomáhá“. 

6) Vnímání léků a terapií.  

Léky Nela vnímá jako spouštěče chuti k jídlu a větší potřeby spánku (minimálně deset 

hodin). O antipsychotikách se zmiňuje, ţe jí: „Vyrovnávají náladu“, „Quetiapin mi 

pomáhá být takhle energická a prostě, jak bych to řekla, že je to proti tomu, abych byla 

letargická, takhle je to myšlený, jakože nejsem tak spavá a unavená.“ Psychoterapii a jiné 

terapie vnímá velmi kladně. 

7) Co předcházelo / úryvky z osobní historie.  

Nela vytyčuje kontrast své minulosti a situace v nemoci: „Předtím jsem neměla 

problém v ničem a najednou prostě se mi nic nedařilo…“ Dříve vycházela se všemi, byla 

oblíbená, v práci byla „naprosto spokojená“, nic jí nechybělo, avšak nástup nemoci a vše 

co se jí dělo, jí přišlo jako „připravená pomsta“, ale diví se a neví, čí pomsta by to mohla 

být. Nyní, v hospitalizační léčbě, uţ se dokáţe sama rozhodnout, ustoupil strach a nejistota. 

Proţitou psychózu vnímá jako důleţitý přelom v jejím ţivotě, ţije jiţ více přítomností: 

„minulost už neřeším, je za mnou“. Ţije s rodiči a o skoro dvacet let mladším bratrem. 

8) Vize budoucnosti.   

Svou budoucnost po návratu z léčebny vidí v pokračování léčby ambulantně 

a v nutnosti („tam musím“) docházení do Fokusu (zmiňuje jejich nabídku muzikoterapie, 

taneční terapie). Návrat do práce vnímá jako samozřejmý, uţ je domluvená se 

zaměstnavatelem, je však zvědavá, jak to bude zvládat.  

9) Vlastní vysvětlení.  

Nela skoro aţ bezvýhradně přejímá psychiatrický či psychologický pohled skoro na vše, 

co proţila: „Asi to znáte, ty schizofrenie, jak probíhá, že máte furt pocit, že vás někdo 

sleduje, že všude jsou kamery, že vám rozebírají všechny věty, vaše myšlenky...“ „No, no, 

stresovalo, protože tím, jak jsem se nemohla vyspat a jak jsem neměla žádnou energii, tak 
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já jsem vlastně nemohla pořádně ani fungovat.“ „Ono to k tomu patří, k tý nemoci. To jsou 

příznaky toho a já jsem netušila, co se semnou děje.“ 

A. LUDMILINO PROŽÍVÁNÍ SCHIZOFRENIE 

1) Pocity a projevy schizofrenie.  

Ludmila popisuje začátek své psychózy ve 28 letech, v době, kdy získala víru a začala 

se modlit za otce nemocného rakovinou. Jela do Chorvatska na určité posvátné poutní 

místo, vyhlášené zjevováním se Panny Marie. Zde se začala postit, přála si, aby se otec 

uzdravil. Popisuje svůj proţitek nejprve s pomocí náhledu svého psychiatra: „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.“ Poté na poţádání popisuje osobněji 

svými slovy: „No já jsem samozřejmě věřila těm myšlenkám, protože jsem si myslela, že je 

to pravda, jo. Prostě jsem najednou myslela, že se mi zjeví Panna Maria a prostě takové 

myšlenky jo, a teď to bylo tak rychle, ten mozek byl tak hrozně poškozený, že 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.“ V bytě udělala „hrozný mumradník“, 

začala jí vadit černá barva, tak si svlékla i kabát, který měla černý, měla strach 

z pronásledování, proto si i „vyměnila šaty“ na trţišti, protoţe chtěla odejít převlečená. 

Brzy ji chytila policie. Ale „mozek chodil dál“, „jakoby se obracely listy v knize“. 

V prvních letech po hospitalizaci, se jí „vše vracelo“.  

Léky vysadila po čtyřech letech a v náhle propuknuté další psychotické epizodě si 

popálila ruku. Vytáhla hořící pneumatiku z ohně. Kromě toho, ţe jí vadilo, ţe to tam 

„někdo tak neekologicky pálí“, šlo taky o jakési čarování, snahu změnit vyznání muţe, do 

něhoţ byla zamilovaná, skrze silné přání a vlastní oběť. Chtěla, aby se obrátil na její víru, 

katolickou, protoţe byl jehovista. Doteď si není jistá, jestli se na její víru skutečně obrátil: 

„to samozřejmě nevím, a už mě to ani nezajímá, to už je všechno pryč.“ Kvůli jednání pod 

vlivem bludů, jí byla bolest ruky lhostejná. Stěţuje si ale na špatné ošetření ruky při 

velkém ohroţení ţivota. Před současnou hospitalizací měla „utkvělou myšlenku“, ţe 6. 

srpna roku 2014 zemře. Cítila se však velice dobře („hrozně dobře“), byla spokojená.  

2) Vnímané spouštěče, podněty.  

Spouštěčem bylo podle Ludmily delší postění se a práce na plný výkon, ale náznaky 

nemoci podle ní byly jiţ několik let, např.: „Nevyrovnanost“ kdyţ čekala na tramvaj, 

pořád chodila, byla nervní, citlivá. Dalšími vnímanými podněty byly: Šéfová v práci, která 
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„nenechala na nikom suchou niť“, v další práci byli opět lidé „dost zákeřní, závistiví“. 

Dále dojíţděla domů, pomáhat v péči o nemocného otce a vnímala stres z jeho nemoci: 

„Mělo to na mě dopad. To nešlo prostě nevidět ty slzy, nevidět ten nářek a to stěžování.“ 

Do dalších hospitalizací se prý kolikrát dostala, jenom kvůli své matce, která jí „visí na 

krku“. Je z ní unavená, „totálně vysílená“, před jednou hospitalizací skončila i na JIP. Do 

nynějšího pobytu ji „podle pana doktora nechalo hospitalizovat více lidí“. 

3) Vztah (k) okolí, působení na druhé.  

Ludmila má dnes aţ nenávist k otci, který ji velmi poniţoval a nejspíš mu (a matce) 

klade za vinu svou nemoc. Nedokáţe mu odpustit, „setřást“ tu bolest, stále ji to velice tíţí. 

Matka je na ni, podle jejich slov, nyní „fixovaná jako neodtržená pupeční šňůra“, bydlí 

sama, ale matka k ní často chodí a „nedá pokoj, dokud neuštípne“. Se sestrami, které ţijí 

v Praze, má nejspíš dobrý vztah, navštěvuje je, chtěly, aby jim byla blíţ, kdyţ ji 

hospitalizovali (důvod převozu do Prahy). V okolí, kde ţije, se o ní „všechno ví“, neboť 

jedna její příbuzná pracující ve zdravotní správě o ní vše vynesla ze zdravotní karty. 

Přesto, říká, ţe se k ní chovají hezky a myslí si, ţe je to tím, ţe i znají pozadí jejího 

nešťastného dětství. Avšak: „Samozřejmě, že není možné najít partnera, to je úplně 

zbytečné.“ Její kritika nepracující sousedky zní jako pobouřená projekce: „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.“ 

4) Vnímání sebe sama.  

Ludmila se v podstatě identifikovala se statusem „schizofreniků“ a zmiňuje také jejich 

klad či dar – „šestý smysl“: „Ono se o nás říká, že když jsme praštění jedním směrem, tak 

že to máme vynahrazeno zas jinak. (smích)“ Tento dar se u ní prý dost projevil v hudebním 

nadání: „já vnímám, cítím tu hudbu, jak by měla vypadat a vím, co to potřebuje“. Skutečně 

skládá pěkné verše, tři mi zazpívala (viz příloha), jeden uvádím pro ukázku:  

„Den křtí ranní rosa, 

do trávy sahá noha bosá, 

slyším zpívat kosa 

a já cítím lásku v žilách svých…“ 

5) Vnímání moţné pomoci.  

Ludmila tvrdí, ţe by jí pomohlo, kdyby omezila vztah s matkou: „tam je ten nezdravej 

vztah“. K odreagování je fajn, „když má člověk nějaké koníčky, které ho baví“. Hraje na 

kytaru, skládá písničky, baví ji jazyky, fotografování, pletení, háčkování, vyšívání. 
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6) Vnímání léků a terapií.  

Ludmila léky uţívá a v ambulantní péči bývá pouze na injekcích, coţ jí vyhovuje. 

Obavy má z vedlejších účinků Haloperidolu na srdce, ale kdyţ jí jednou zkoušeli jiný lék 

nové generace, na nějţ „pěli ódy“, jak jí po tom bude dobře, naopak jí to „vyvolalo 

halucinace“. Lékař reagoval zdvojením dávky, coţ „samozřejmě bylo dvakrát horší“. 

Psychoterapii vnímá dobře, rozebírání problémů ve skupinách, co koho trápí, je na ni ale 

uţ moc: „Protože tam kolikrát někdo mluví i o tom, co mě nezajímá a ti lidi už byli unavení 

jak švábi, takže každý už se těší, kdy bude konec.“ Pozitivně vnímá pracovní terapie, dílny, 

kde se „člověk odreaguje od běžných starostí“. 

7) Co předcházelo / úryvky z osobní historie.  

Ludmila popisuje své nešťastné dětství, kdy dle jejich slov jako nejmladší měla 

„samozřejmě nálepku debil“, otec doma dělal „pořád rozepře“ a ze svátku „horor“. Často 

se hádal s matkou, házel věcmi, zuřil, nadával. Rodiče jí a jejím dvěma sestrám zakazovali 

kamarády, uzavírali je doma, mohly si hrát jen samy na dvorku. „S námi si jako s dětmi 

rodiče nepovídali, neradili nám, nepřipravovali nás na život.“ Na rodiče byla vázaná, 

i kdyţ uţ pracovala a bydlela sama, neboť tam měla trvalé bydliště a její otec tvrdil: 

„Dokud budeš bydlet pod naší střechou, budeš nás poslouchat.“ Cítila se rodiči stále 

omezovaná. Vystřídala asi tři práce, v první byla šest let se „zlou šéfovou“. Po první 

hospitalizaci si ještě udělala kosmetický kurz a pracovala půl roku, ale „nešlo to, stav se 

vracel“. Od svých třiceti let je v invalidním důchodu. 

8) Vize budoucnosti.  

Odpočinek, klid a koníčky jsou Ludmiliny vize její budoucnosti: „Věnovat se koníčkům, 

chodit na procházky a samozřejmě udělat všechno proto, abych byla zdravá.“ Jak bylo 

zmíněno, chce omezit vztah s matkou, coţ je pro ni sloţitější, vzhledem k blízkosti jejich 

bydlišť, kde chce zůstat. Pro své písničky „by to chtělo si udělat autorská práva“ 

a „sehnat kapelu, která by to zrealizovala“. 

9) Vlastní vysvětlení.  

Výše zmíněné náznaky své nemoci si vysvětluje „hrozně netolerantními lidmi v práci“. 

O nemoci otce říká, ţe si za to mohl sám, špatně se stavěl ke svému zdraví, kdysi si našel 

bulku a smál se tomu. Své chování v psychóze (a přání změnit vyznání milovaného muţe) 

vysvětluje slovy: „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, 

můžu s ní dělat cokoliv.“ K vymizení utkvělé myšlenky na smrt, neví, jestli došlo díky její 

víře, nebo lékům: „Ale já cítím, že už to nebude, že vlastně, buď si bůh vytáhl to utrpení, co 
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potřeboval pro určité duše, i z té hospitalizace, anebo to byly bludy (pousmání), a tím 

pádem je to pryč.“ „To já nevím, víte, ony jsou některé věci mezi nebem a zemí, které 

nemůžeme vysvětlit, a třeba mohou nastat.“ 

KAMILOVO PROŽÍVÁNÍ SCHIZOFRENIE 

1) Pocity a projevy schizofrenie.  

Kamil je jiţ v dobrém stavu, má ale určité zmíněné existenční obavy, strach z otevřené 

budoucnosti: „Teď momentálně musím říct, že se cítím dobře.“ „...měl jsem teďka horší stav, 

jako krátkodobej, že jako, ale co se týče existenčních záležitostí jo, protože, já si ještě 

platím tady k tomu pokoj, abych měl tady samostatnej...“(...) „No a mě už 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.“ Situaci řeší i s psychiatričkou na oddělení, jeho výhled je 

však optimistický: „Takže bych rád změnil zaměstnání, takže na tom jsme teď zapracovali 

trochu. Takže to vypadá, že to, že to klapne zase no.“ Zároveň si i staví zeď, za kterou uţ 

nemůţe: „Tak kolem těch šesti tisíc, no, si přivydělat. Jako víc ne prostě. Na nějakej 

takovej zkrácenej úvazek, nebo něco tak na ten způsob, no.“ 

Kamil byl hospitalizován na JIP, několik dní byl v komatu, upoután na lůţko. „Já si nic 

nepamatuju z toho.“ „Já si prostě pamatuju ty poslední dva dny z tý jednotky intenzivní 

péče, že mě udržovali nějak na umělým spánku prostě, nebo to, takže vůbec nevím, co se 

dělo.“ Přitom se mu vytvořila proleţenina, „defekt na hýždích“ a trápí ho zvýšená hygiena 

s tím spojena. S JIP si pamatuje jen poslední dva dny, popírá, ţe měl ataku, pak ale 

přiznává, ţe hlasy měl, protoţe mu museli vysadit léky (Leponex). 

První hospitalizaci proţil před pěti lety, kdy zůstal bez přístřeší: „Prostě už jsem 

neudržel práci, už jsem prostě třeba šel po ulici, začal jsem se smát sám pro sebe, jakože 

jsem si na něco vzpomněl, začal jsem se smát... Takže jsem prostě přestal zvládat takový ty 

běžný věci, no, takže vod toho se to vodvíjelo.“ Příznaky doprovázela nejasnost, co se děje: 

„Sice jako práci jsem nějakou měl, ale už prostě...něco bylo špatně. Jo, my jsme nevěděli 

co, jako jo. Ale zřejmě to bylo spojený s tou psychikou, no.“ „Hlasy, no... já prostě, já to 

neumím ten stav popsat jo.“ Kamila zachránily sluţby Naděje a hospitalizace. Potřebný 

náhled získal aţ později po hospitalizaci v chráněném bydlení: „A když nemáte náhled, tak 

si nemůžete uvědomit prostě, co Vám je.“  

Měl i tendence k agresivitě a přepínal své síly, dokud nenarazil a nemohl uţ takto 

pokračovat: „Já jako ne, že bych byl nějak agresivní, nebo to... ale měl jsem k tomu sklony 

prostě jako, ale prostě bylo to na doraz, všechno. Bylo to prostě na max, vždycky jsem jel 
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na max.“ Potom mu energie chyběla a měl problémy se spánkem: „Prostě usínal jsem, měl 

jsem prostě, myšlenky pořád v hlavě se mi točily nějaký, no a pořád jsem to prostě 

přecházel a přecházel, až pak jednou přišla situace, kdy jsem se dostal na ten konec. No 

a musel jsem to nějakým způsobem řešit, no.“ „No ten konec, že už jsem se dostal, že už 

jsem prostě neměl kam uhnout. Jo, že už jsem neměl práci, neměl jsem bydlení, já už jsem 

přespával na ulici prostě...“ 

Nakonec dává i příklad proţitku schizofrenie a prozrazuje, ţe měl příznaky uţ tři aţ 

čtyři roky před první hospitalizací: „No, tohleto vlastně začalo, že jo, v tom roce 2004, 

2005, jo... pocity pronásledování, myslel jsem že po mě jde kontrol roznětka, bezpečnostní 

služba, policajti, agenti, jo a to...“ „Takže prostě se toho nemůžete zbavit ty myšlenky, jo. 

Takže prostě vás to trápí, užíráte se tím, jo, no. Přijdou hlasy, tak samozřejmě první 

záležitost je taková, že... to, informovat paní doktorku o tom...“ „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, prožila.“ Kdyţ je mu psychicky hůř, je to na něm hned znát: „Že 

normálně jsem takovej uvolněnej, usměvavej, jo, prostě v pohodě. A když to přijde, tak 

prostě vážnej výraz, jo prostě, jo... a takový prostě nesoustředěný a to. Že prostě to na mě 

takhle jde poznat, no.“ 

2) Vnímané spouštěče, podněty.   

Své schizofrenní proţitky při současné hospitalizaci povaţuje za způsobené kolapsem 

organismu a následným vysazením medikace, která kolaps organismu vyvolala. Svou 

nemoc vnímá jako původně zapříčiněnou poţíváním marihuany, projevy schizofrenie se 

pokoušel přehlíţet: „Už to bylo, už v té době jsem začal mít hlasy.“ „a nějak jsem to 

zkoušel přechodit, což mi pořád nešlo, nevěděl jsem, proč mi to nejde... Jo, neuvědomoval 

jsem si, že jsem na tom psychicky jako bídně, jo jako.“ „No já jsem byl přes půl roku na 

ulici...“ Podnětem mohly podle něj být i špatné poměry v původní rodině, chaotické 

vztahy: „Trošku by v tom mohla hrát ještě roli, takový to nedostatečný rodinný zázemí, no. 

Že rodiče se rozvedli, když mi bylo deset a pak zkoušeli se dávat dohromady...a chvíli jo, 

chvíli ne a to. Pak si máma našla přítele, táta z toho byl špatnej... tak si on měl přítelkyni 

a to. Prostě takovej spletenec no.“  

3) Vztah (k) okolí, působení na druhé.  

V poslední hospitalizaci, kdy skončil na JIP, vnímal od svých blízkých zájem: „cítil 

jsem tam takovou podporu od nich.“ V době, kdy skončil na ulici, naopak neměl nikoho, 

kdo by mu pomohl: „Ne, neměl. Máma se odstěhovala někam pryč, já jsem s ní nebyl 
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v kontaktu, a táta ten už mě nechtěl brát zpátky zase, aby mi musel platit bydlení a todleto, 

takže už mě vyhodil prostě a tak to dopadlo, no.“ Matku by rád vídal častěji neţ jednou za 

dva, tři týdny, ale protoţe je nemocná, nezvládá dojíţdět do nemocnice městskou 

hromadnou dopravou: „No takže říká, že kdyby měla auto, tak že sem jezdí prostě ob den.“ 

Přítelkyně mu nijak nechybí, soustředil se teď na to, aby zajistil sebe. 

4) Vnímání sebe sama.  

„No musel jsem změnit svůj život rapidně prostě. Vždycky jsem byl zvyklej prostě dělat 

všechno na ten max, jak se říká, pak jsem se zregeneroval tím, že jsem dobře spal a to. 

Takže jsem tohleto v podstatě vůbec neznal, nějaký psychický problémy, jako jo.“  

Osobnostně se změnil: „Mm, psychicky jo...  jsem takovej, jak bych to řek, kamarád mě teď 

viděl, můj dobrej kamarád, když jsme s ním byli minulou sobotu na chatě a říkal, že jsem 

krotkej, jak beránek...“  

5) Vnímání moţné pomoci.  + 9) Vlastní vysvětlení. 

Tak ono to je o jedný věci, jo, že prostě se musíte dostat do tý fáze, kdy cejtíte, že 

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, že ty stavy přijdou, jo, vy to samozřejmě prožíváte, 

prožijete ty stavy. S tím, že samozřejmě musíte informovat o tom paní doktorku třeba, která 

Vám dá medikaci, nebo Vás vyslechne, poradí Vám, co a jak a tohle.“ Kamil dospěl 

k vlastním copingovým strategiím, pomoci kterých zvládá pozitivní příznaky nemoci: 

„Takže každej, já si myslím, že každej na to má něco jinýho, jo, jako. Jako jinej způsob. Jo, 

že prostě když 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.“ 

6) Vnímání léků a terapií.  

Pro Kamila jsou léky základem léčby, je citlivý na změny medikace: „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, že jo, takhle někde venku, prostě úplně neschopnej cokoliv 

dělat a... Léky prostě, to je základ.“ Psychoterapii vnímá kladně: „myslím si, že to 

k něčemu je.“ Ze začátku měl problém s vyjádřením se o vlastním stavu, pomohli mu s tím 

v terapeutické klinice ESET: „No a, neuměl jsem mluvit o tom, co mi je, že jo, neměl jsem 

náhled, prostě nic. Takže postupem času, jenom díky tomu, že jsem v tý nízkoziskový 

organizaci ESET, kde mám svojí psychiatričku, terénní sestru, kam chodím na skupiny... 

takže jsme si o tom začali povídat, že jo, tak nějak jsem už zjistil, jak postupovat, když mi 
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není dobře, nebo to.“ Jiţ umí rozpoznat začátek akutní fáze onemocnění: „No, takže už 

můžu říct, už před tím vím, ááá, to bude něco špatně, nebo todle to, a pak to rozeberu s tou 

svou psychiatričkou...“ 

7) Co předcházelo / úryvky z osobní historie.  

Kamil se zmínil o špatném rodinném zázemí, a taky ţe později kouřil marihuanu denně 

přes dva roky.  To začalo jednoduše: 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 už to bylo jedno s druhým.“ 

Ztratil zaměstnání, nějakou dobu pracoval ještě brigádně a bydlel napůl – půl měsíce 

v bytě a půl na ulici. Přes sluţby organizace Naděje se dostal k azylovému bydlení, 

následně byl hospitalizován a poté získal chráněné bydlení. Nyní bydlí ve spolubydlení 

a má vlastní pokoj. 

8) Vize budoucnosti.  

Kamil teď dělá vše proto, aby si našel novou práci, jinak je s pokojen s tím, jak to má: 

„Prostě ten základní život prostě. Něco dělat, najít si něco k tomu důchodu, zabavit se 

něčím, menší přivýdělek, jo. No a o tom to je, prostě, udržovat dobrý vztahy, přátelé...“ 

„Jo, že už teďka jsem v takový situaci, kdy mám takový omezení... nemůžu dělat noční, 

nemůžu dělat dvanáctky. Jo, takže, už prostě vím, co si můžu dovolit a co ne.“ 

 

LUCIINO PROŽÍVÁNÍ SCHIZOFRENIE  

1) Pocity a projevy schizofrenie.   

Lucie byla hospitalizována po (demonstrativním) pokusu o sebevraţdu, poţitím léků na 

srdce: „Že jsem byla tři dny na koronární jednotce, jo a prostě, vyvrcholilo to prostě doma, 

kde je to fakt nesnesitelný (ponuře).“ „Vlastně já jsem prosila tu doktorku, jestli sem můžu 

jít, ještě než jsem snědla ty léky, protože jsem věděla, že to není dobrý...“ „A ona mi řekla, 

že to vydržím. A já jsem to nevydržela.“ „No, volala mě máma, že to bylo jasný, že, že... sss, 

se mi nic nestane...“ Důvodem pokusu o sebevraţdu bylo dlouhodobé vnitřní trápení, 

strádání: „Najednou jsem věděla, že je všechno jako zbytečný. Já prostě strašně trpím. Že 

je to takový (život) k ničemu...(útrpným tónem, tiše).“ Ţila čistě v přítomnosti, bez vize 

budoucnosti: „Ale teď už jsem na tom trochu líp, kdy řeším i to, co bude potom.“ Také její 

první hospitalizace ve čtrnácti letech začala pokusem o sebevraţdu poţitím vysokých 

dávek léků, kvůli čtyřce z výkresu a obavě rodiny, ţe se nedostane na střední školu. 

Lucie má jako hlavní diagnózu (paranoidní) schizofrenii, ale zaţívá někdy i „divnou 

psychózu“ v podobě mánie: „Jo, že všechno zvládám, všechno je happy, všechno je 
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úžasný...“ Převaţují však projevy schizofrenní: „Jo, nebo slyším hlasy.... anebo jsem 

celkově zmatená, a nevím, jako...která bije, jak se říká. Ale, já tu psychózu vnímám, že jsem 

třeba jako v psychóze, ale nedokážu to jednání zastavit.“ Proţívá nenávist ke své 

sestřenici, kterou povaţuje za škůdkyni, která ji pronásleduje a utahuje si z ní: „Já si 

myslím, že, buď je nemocná, anebo je tak zlá. A... prostě já ten její chcicht nemůžu vůbec 

už vidět.“ „Vodposlouchavala mi telefonní rozhovory... prostě hraje na to, že s tím nikam 

nepudu, protože by mi řekli, že jsem blázen, že si to vymýšlím. (pomlka) Jo... a prostě...“ 

„No a prostě taky, mi se hrabe v internetu, no a prostě, je to hrozný (poslední slovo skoro 

polkla, řečeno útrpně). Já, když jsem takto hledala práci, když tam byla fakturantka, když 

jsem hledala práci, adresa tam byla napsaná Do Čertous... Což je pochopitelně hovadina. 

Takže voni chtěj (důraz), abych věděla (důraz), že to voni dělaj.“ „A bude je to hřát 

u srdce, že to dělají, že mě dělají zle, a že se, jako, že by mi policie stejně nevěřila, že by 

věřila jim.“ Nevěří si, ţe by mohla s rodinou sestřenice přímo jednat: „Jakou bych měla 

asi šanci, že...“ 

 Někdy má představy o velikosti svých moţností, jindy naopak, ţe na nic nestačí: 

„Někdy mám, asi někdy bych uřídila celej svět, a někdy mám prostě, že nezvládnu vůbec 

nic.“ Obyčejně u ní převládá neutrální nálada s pocity, „že se to nějak zvládne“. 

V psychotických epizodách se bojí jezdit metrem, má strach ze zesílených zvuků, šumu: 

„No, spíš jako šum... nebo takové, jako když se baví, jako celý metro, tak ten hlas lidí 

jednotlivejch mi splýval do jednoho.“ 

2) Vnímané spouštěče, podněty.   

Lucie byla dva měsíce v depresi, kterou spojuje s bydlením a sestřenicí, se kterou bydlí 

ve stejném domě, v bytě však bydlí sama: „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...“ Stav se jí zhoršuje při velké psychické zátěţi: „Potom se mě hrozně 

zhoršil stav po tátově smrti... A pak se mi ještě zhoršil ten stav, když máma byla na operaci 

mozku.“ Nedostatek spánku je pro ni jasným spouštěčem akutní psychotické epizody: 

„Když třeba tři dny po sobě nespím, tak to je téměř jistota.“ Ráda by věděla, proč je 

nemocná: „No to je věčná otázka, kterou si kladu.“ „Já si myslím, že prostě z nějakýho, 

jako, utrpení...“ 

3) Vztah (k) okolí, působení na druhé.  

Lucii zemřel otec ve 22 letech, s matkou má vztah komplikovanější, společné bydlení 

s ní „moc nešlo“. Matce nedávno operovali nádor na mozku a Lucii nikdo z rodiny v té 

situaci nepomohl. Nyní má podporu od tety, se kterou si jednou týdně volá. Má špatný 
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vztah k lidem (v PNB), kteří si sami ničí zdraví drogami: „vadí mi to, no, že ty lidi mohli 

bejt zdravý a voni si to všechno takhle pošpatnili, jo...“ 

4) Vnímání sebe sama.  

Lucie se vnímá jako oběť a někdy se i sebepoškozuje: „No, spíš jako jsem pesimističtější 

asi. A jinak jako, jak jsem žila před tím, no to jsou různý vlny...“ „Já jsem jeden čas měla 

výraznou hraniční poruchu osobnosti, jsem si ubližovala fyzicky... i teď si občas fyzicky 

ubližuju. Mlátím prostě hlavou o futra dveří... Máme doma kovovou značku, nebo klidně 

i venku, proti zdi, nebo, je mi to úplně jedno.“ 

5) Vnímání moţné pomoci.  

Lucie spoléhá na pomoc psychofarmak, ale cítí i sama nutnost nějak se rozhodnout 

a posunout se někam dál: „Ale hned tady mi nasadili asi dvojnásobnou dávku antidepresiv, 

hned na tý dvojce, takže jsem šla poměrně rychle jako nahoru.“ „Že budu muset si tak během 

(týdne) nějak se rozhodnout, a prostě to přehodnotit, tím si získat nějakou svobodu, nebo 

prostě...nějakej jinej život, abych se tady nemusela pořád vracet.“„No vyřešit si to bydlení, 

jinak, jinak když tohle nebudu řešit, tak to nevyřeším.“ 

6) Vnímání léků a terapií.  

Lucii není po lécích dobře fyzicky, ale ví, ţe zlepšují její psychický stav: „Vím, že je 

musím brát, že bez toho by to bylo dost hrozný. Že třeba si jako vysadím nějaký léky a hned 

druhej den volám paní doktorce a konzultuju to s ní. Takže třeba ona mi řekne, jo, to 

můžete vynechat, nebo, jo? To nemůžete vynechat, to berte. Nebo přijďte dřív a domluvíme 

se na těch lécích. Takže léky, že bych vysazovala léky, tak to ne.“ V psychoterapii preferuje 

individuální sezení před skupinou. 

7) Co předcházelo / úryvky z osobní historie.  

Schizofrenii má Lucie diagnostikovanou jen tři roky. Dříve trpěla, dle její reference, 

pouze depresí. „Já jsem dřív psychotická vůbec nebyla.“ „...ty antidepresiva jsem brala 

asi od nějakejch devatenácti.“ Lucie studovala knihovnickou školu a poté obchodní školu 

formou večerní školy pět let. Maturovala ve 22 letech. Deset dní před maturitou ji zemřel 

otec. Splnila si přání být knihovnicí, ale ne přání být lékařkou. Je nešťastná, ţe nemá 

vysokou školu. Vystřídala několik zaměstnání: v technickém muzeu, jako účetní 

s fakturami za lékařské výkony a naposled dělala digitalizace v O2.  

8) Vize budoucnosti.  

Lucie by chtěla bydlet jinde, mimo přítomnost její sestřenice, a později si najít práci: 

„No časem třeba i práce na půl úvazku, jo. Ale teď by to ještě nešlo.“ 
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9) Vlastní vysvětlení.  

Na mou otázku, co se u ní v psychóze děje, co proţívá, odpovídá: „Na to vám nedokážu 

jednoznačně odpovědět. Já si myslím, že, to se ani nedá, jakože když jsem někde zmatená a chovám 

se nelogicky, jo... nedává to nějaký hlubší smysl. Ale já si myslím, v tý psychóze, že to má (důraz) 

smysl, že to dělám správně (důraz). „Až potom si uvědomím, že je to hovadina. Že z tý psychózy si 

některý věci pamatuju. Ale (nemohla) jsem se chovat jinak.“ 

2.5 Závěry a shrnutí 

2.5.1 Odpověď na výzkumnou otázku č. 1: Co proţívají 

pacienti na psychiatrickém oddělení?  

Pacienti (všichni čtyři respondenti) jsou na oddělení PNB 30 spokojeni a hodnotí velice 

pozitivně péči personálu, moţnost různých aktivit a prostor pro vlastní náplň volného času 

(propustky). I na uzavřeném oddělení PNB 2, kde byly Nela, Lucie i Ludmila na kratší 

dobu, byly převáţně spokojené. Některá oddělení byla kritizována především pro přístup 

personálu, především zdravotních sester a ošetřovatelů. Vţdy jde ale o spojitost s projevem 

nemoci pacientů. Ludmila (odd. v Olomouci) povaţovala chování zdravotních sester za 

drzé, Lucie si stěţovala na nadměrnou ochranu před kontaktováním casemanagera v době 

hospitalizace. Ludmila kritizovala i násilný způsob zacházení při přijetí a převozu na 

oddělení a také neoddělené sprchy na uzavřených odděleních. Lucie měla problém 

s otevřeným oddělením PNB 3 pro příliš náročný program, vzhledem k její únavnosti. 

Stejná oddělení jsou zbylými dvěma pacienty vnímána pozitivně. Kamil hodnotí uzavřené 

oddělení PNB 26 velmi kladně. Nela i Kamil ocenili především paní doktorku a celkovou 

péči o jejich osobu. 

Všichni respondenti si velmi oblíbili některé z terapeutických dílen (různé ruční práce). 

V rámci volnočasových aktivit má kaţdý své oblasti zájmu. Nela výstavy a poslech hudby, 

Kamil procházky, poslech rádia, počítač. Oba pak také rádi tráví čas hovory s přáteli 

a jinými pacienty. Ludmila a Lucie tráví nejvíce svého volného času četbou. 

Nela a Kamil zaujali k léčbě velice kladný přístup. Z mnou dotazovaných respondentů 

si pobytu cení nejvíce. Nelu moţná aţ k nadnesené náladě přivádí antidepresiva. Kamil se 

zdá být s léčbou velice dobře vyrovnán a spokojen. Dospěl k plnému přijetí léčby a své 

nemoci, postupně během pěti let. Ludmila se po lécích cítí dostatečně dobře, jen občas jí je 

z nich špatně. Její proţívání jí dle jejího vyjádření znepříjemňují druzí lidé, jejichţ určité 
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chování jí vadí. Jinak se cítí dobře, občas jí přepadne smutek. Lucie se trápí, ale chápe 

situaci tak, ţe v PNB je jí zatím lépe, neţ kdyby odešla domů, kde se cítí hůř. 

V hospitalizaci cítí bezpečí. Léky Lucii psychicky pomáhají, necítí se však po nich dobře 

fyzicky.  

Zdravotnický personál (psychiatři, zdravotní sestry i psychologové) je na oddělení PNB 

30 vnímán převáţně kladně, pacienti jsou s péčí personálu plně spokojeni. V menší míře se 

vyskytlo i hodnocení poněkud protikladné, kdy si stěţují, ţe je lékaři nevyslyšeli, či 

nedocenili jejich pohled / názor (Lucie, PNB 1; Ludmila, odd. v Olomouci). Zdá se, ţe 

celkově pozitivně vnímají personál ti pacienti, kteří léčbu přijímají. Záporně vnímají 

personál ti pacienti, kteří s přijetím léčby mají určitý problém. To se týká především 

pacientů v akutnějších fázích onemocnění, tedy hlavně na uzavřených odděleních. 

Proţívání hospitalizace je dále ovlivňováno tím, jaký k ní pacienti zaujmou postoj 

a s čím současnou hospitalizaci mohou srovnat. Zaujmou-li k léčbě pozitivní přístup, jsou 

také aktivnější (Nela, Kamil), cítí se dobře, pobyt si dokonce uţívají. Ludmila a Lucie 

vnímají aktivity jako velice důleţité, ale je pro ně obtíţnější se do aktivit přinutit, kvůli 

pocitům smutku aţ deprese a silně negativním záţitkům, které zatím nedokázaly překonat.  

2.5.2 Odpověď na výzkumnou otázku č. 2: Co pacienti 

povaţují za skutečný důvod hospitalizace? 

Všichni čtyři respondenti povaţují za důvod své hospitalizace svůj špatný psychický či 

celkový stav, včetně situace sociální. V hospitalizaci dále hledají řešení. U těchto čtyř 

respondentů se setkáme i s tvrzeními, ţe přepínali své síly a / nebo byli delší dobu ve 

stresu. Kamil i Ludmila zmiňují problematické vztahy z původní rodiny, tři respondenti 

(Lucie, Kamil i Nela) uvádí zhoršení stavu z důvodu dlouhodobějších nemocí blízkých 

v rodině. 

2.5.3 Odpověď na výzkumnou otázku č. 3: Co proţívají 

pacienti v akutní psychotické epizodě schizofrenie? 

V akutní fázi onemocnění proţívají pacienti (mí respondenti) především strach či obavy 

a nejistotu. Tři respondenti mívají problémy se spánkem. Zvláštní myšlenky (bludy) nebo 

hlasy většinou imperativní povahy měli v akutní fázi onemocnění všichni čtyři respondenti. 

Provází je nedůvěra v sebe i okolí. Nelu hlasy ze začátku lekaly, Ludmile se zdály být 

bludné myšlenky velmi rychlé, aţ nestíhala dle nich reagovat. Kamil pod vlivem 
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rozkazujících hlasů přišel o bydlení, bývá jejich působením nesoustředěný, neklidný, mívá 

i sklony k agresi. Lucie zaţívala velký strach z šumu hlasů, vnitřně se svou nemocí uţírá, 

trápí ji slabá vůle. Střídají se u ní stavy apatie se stavy, kdy chce uřídit celý svět. 

2.5.4  Odpověď na výzkumnou otázku č. 4: Jak pacientova 

schizofrenie působí na jeho rodinu a blízké okolí? 

V akutních epizodách schizofrenie si respondenti znepřátelili vícero kamarádů 

a známých, dochází k zúţení okruhu přátel. Nela to povaţuje za klad, protoţe tím zjistila, 

kteří přátelé stojí za přátelství a kteří ne. Ludmila zúţení okruhu přátel a znepřátelení 

vnímá jako handicap, lidé k ní přistupují s předsudkem a není moţné, podle ní, si v nastalé 

situaci najít partnera. Kamilovi nikdo z rodiny a přátel nepomohl v největší nouzi, podobně 

ani Lucii.  

Při hospitalizaci naopak zaţívají všichni respondenti určitou podporu a zájem svých 

blízkých pomoci. Blízcí mají o nemocné strach a ve strachu je i pacient. V době léčení 

dochází k postupnému překonávání strachem způsobených neporozumění. Pacienti rodinu 

obviňují (Ludmila, Kamil, nepřímo i Lucie), někteří dospívají k tomu, ţe je důleţité mít 

dobré vztahy s přáteli (Nela, Kamil). 

2.5.5 Odpověď na výzkumnou otázku č. 5: Jaký je pacientův 

subjektivní pohled na to, co se děje při schizofrenii? 

Respondenti si vysvětlují své onemocnění různě v závislosti na stupni dosaţeného 

uzdravení (zotavení) či v jaké jsou fázi onemocnění. Nele přišlo onemocnění schizofrenií 

jako připravená pomsta, nyní nahlíţí na své onemocnění jako na důleţitý přelom v jejím 

ţivotě, posun dále, pryč z minulosti. Ludmila svou nemoc vysvětluje dichotomicky. Za 

prvé přes víru v Boha a jeho znamení, které jí dává, respektive přes jeho činy (zproštění 

myšlenek na smrt). Za druhé, a to především, přejímá psychiatrický a psychologický 

náhled, pomocí něhoţ vysvětluje své zvláštní myšlení jako důsledek poškození mozku, 

a vymizení bludů jako důsledek zabrání léčby antipsychotiky. Lidé se schizofrenií mají 

podle Ludmily navíc šestý smysl, umělecké nadání, které by měli rozvíjet. Kamil vnímá 

svou schizofrenní psychózu jako vyvolanou původně poţíváním marihuany, ale i špatnými 

poměry mezi rodiči doma. Podle něj si kaţdý nemocný vytváří své strategie, jak se 

vypořádat s akutními příznaky, které jednoduše přijdou a člověk je proţije. Osobně si 

pouští rádio, nebo si jde popovídat s přáteli. Lucie se za svou diagnózu hodně stydí, špatně 
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nese sníţený výkon a myslí si, ţe je nemocná kvůli určitému osobnímu utrpení. Sama si 

ubliţuje a nezáleţí ji na tom, co si udělá. 

2.5.6 Odpověď na výzkumnou otázku č. 6: Je hospitalizace 

psychiatrickém oddělení podle reference pacienta 

přínosem? Případně v čem? 

Pacienti pozitivně hodnotí péči, která se jim dostává nejen v oblasti psychické stránky 

osobnosti, ale hlavně i s tím spojené sociální sloţky osobnosti, tedy fungování ve 

společnosti. Jde o pomoc v existenčních záleţitostech, jako jsou shánění bydlení a práce. 

Dochází k postupné aktivaci pacientů přes terapeutické dílny a psychickou podporu řešení 

své sociální situace o propustkách. Dílny jsou hodnoceny kladně všemi respondenty, jen 

Lucií vadí, ţe si zde spíš jen hraje. Psychoterapii vnímá jako nejpřínosnější Nela a Kamil, 

ostatní preferuji pouze její individuální podobu spíš neţ skupinu. Na skupině se cítí nejistě, 

nepříjemně, neradi řeší záleţitosti druhých nebo otevírají svá trápení více lidem. Nela 

zmiňuje jako přínos vzdělávání se, učení se ţít s nemocí. Ludmila cítí úlevu, odlehčení od 

zátěţe špatných myšlenek. Kamil mluví o celkovém zlepšení jeho stavu, a o náhledu, který 

získal v několika hospitalizacích a po nich v terapeutické klinice ESET, a tím i moţnost 

rozpoznat začátek akutní fáze onemocnění, časných příznaků. Lucie čerpá z hospitalizace 

především v tom směru, ţe se v ní cítí bezpečněji, ochráněná od toho světa „tam venku“, 

mimo nemocnici. Lucie mluví i o odlišných reţimech na různých odděleních, kdy si 

několikrát jiţ vybírala, které preferuje a vyhověli jí. Vyhýbá se tak oddělení s bohatším 

programem, který nezvládá.  
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3 DISKUSE 

Můj výzkum zahrnující čtyři respondenty se schizofrenií si neklade za cíl přílišná 

zobecnění. Přináší pohled na hloubku subjektivních proţitků jednotlivých pacientů a tím 

i přiblíţení, jak vypadá existence člověka v závaţném onemocnění schizofrenií. Zaměřila 

jsem se především na dvě části této existence člověka a to na proţitek v hospitalizaci 

s veškerou péčí jaké se mu zde dostává, a dále na samotné proţívání akutní epizody 

onemocnění v kontextu ţivota daného jedince. 

Mí respondenti jsou léčbě při hospitalizaci kladně nakloněni a také z ní hojně čerpají. 

A to i přesto, ţe tuto pomoc, kromě jedné respondentky, sami nevyhledali. Léčba u tří 

pacientů, včetně úplně první hospitalizace, byla zahájená bez jejich souhlasu. T. Petr 

(2013) uvádí, ţe 47% nedobrovolně hospitalizovaných o tom, ţe jsou v léčbě bez svého 

souhlasu ani nevědí. Dva mí respondenti byli převezeni k hospitalizační léčbě 

v psychiatrické nemocnici z JIP, oba v akutním stavu organismu v boji s cizorodými 

látkami, ve stavu, kdy také nebyli sto o své hospitalizaci rozhodovat, souhlasit s léčbou. 

Oba však léčbu následně přijímali. Podle jedné americké studie (Swartz, 2003, tamtéţ, 

2013) s tvrzením, ţe nedobrovolná hospitalizace můţe odrazovat pacienta od léčby, 

nesouhlasilo 81% z oslovených profesionálů. Jiný výzkum (Monahanův, 1995, tamtéţ) 

dospěl k tomu, ţe duševně nemocní vnímají nedobrovolnou hospitalizaci a léčbu zejména 

s ohledem na své zkušenosti s přijetím do nemocnice a s přístupem profesionálů v průběhu 

léčby. K podobnému výsledku dospěl můj výzkum, kdy všichni čtyři respondenti jsou plně 

spokojení na oddělení č. 30 Psychiatrické nemocnice v Bohnicích (PNB), právě s důrazem 

na to, ţe je zde velice dobrý a vstřícný přístup personálu. Vysoká úroveň péče bylo to 

hlavní, co pacienti zmiňovali ve spojitosti se spokojeností s pobytem na otevřeném 

oddělení č. 30  PNB. Naopak nevyslyšení přání a horší zacházení při přijetí k hospitalizaci 

bylo důvodem nespokojenosti na uzavřených odděleních u dvou mých respondetek. Petr 

(2013) uvádí, ţe negativní zkušenosti pacientů se objevují zejména v situacích, kdy 

pacienti necítí dostatečný zájem poskytovatelů sluţeb a respekt ke svým přáním.  

Obzvláště dva ze čtyř respondentů vnímají léčbu při hospitalizaci jako přínosnou v  

kontextu zlepšení jejich stavu jak po stránce psychické, tak i po stránce sociální. Další dvě 

respondentky jsou si vědomy zlepšení, zároveň ale mají určité výhrady, pocity nelibosti 

při hospitalizační léčbě, pocity závislosti – nesvobody a pociťují i uzavřenost prostředí. 

Dalo by se říct, ţe první dva respondenti jsou vyrovnaní s léčbou lépe neţ druzí dva. Cítí 

se být v léčbě dobrovolněji, svobodněji – aktivněji si vytváří svůj program. Petr (2013) 

dále uvádí výzkum srovnávající zkušenosti dobrovolně a nedobrovolně hospitalizovaných 
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pacientů, kdy v obou skupinách udávala většina pacientů zlepšení zdravotního stavu jako 

výsledek hospitalizace. „Jeden ze čtyř nedobrovolně hospitalizovaných a jeden z deseti 

dobrovolně hospitalizovaných pacientů však udávali pouze negativní aspekty zadrţení 

v nemocnici bez jakéhokoli přínosu“ (tamtéţ). K. Kalina (2001) uvádí, ţe pacienti 

postupně docházejí od závislosti k souvislosti. Tedy určití pacienti se cítí být na léčbě 

nelibě závislí a proţívají rozpor potřeby pomoci a potřeby uniknout z odkázanosti na tuto 

pomoc. Pacienti se cítí být zcela závislí, pokud jsou na úrovni vnímání okolního světa 

a především i sebe sama bez moţnosti ovlivnění dění vlastními činy („ONO SE DĚJE“; viz 

kapitola 1.3). V takovéto závislosti je jedna z mých respondentek. Nebo mohou být na 

úrovni vnímání okolního světa a sebe sama, při které rozlišují co je a co není v dosahu 

jejich působení („JÁ VNÍMÁM“). V tomto případě mohou pociťovat nejistotu, co je ještě 

zdraví a co uţ je nemoc. To se týká další mé respondentky. Dva mí respondenti dospěli 

k úrovni, kdy jsou si dobře vědomi, co mohou a nemohou učinit pro sebe a co pro okolí 

(„JÁ DĚLÁM“). Je jim zřejmá souvislost, proč je třeba se léčit a jak mohou léčbu ovlivnit. 

Tím se dostáváme ke sporu nakolik je nemoc léčitelná, ke konceptu zotavení 

(recovery) zmíněném v teoretické části (kapitola 1.3). H. Kučerová (2010) povaţuje 

schizofrenii za nemoc chronickou, která nekončí a stále postupuje. S tím souhlasí proces 

nemoci jen u jedné respondentky z mého výzkumu. Ostatní tři respondenti jsou v určitém 

procesu zotavení dle konceptu Andrese, Oadese & Caputiho (2003). Mají určitou naději, 

povaţují se za nemocné, ale i přesto si znovu vybudovali identitu a svému ţivotu přikládají 

význam. Tito tři respondenti přebírají určitou míru zodpovědnosti za své léčení 

(zotavování), a to především tím, ţe jsou schopni řešit svou sociální a existenční situaci 

týkající se bydlení, práce, komunikace s rodinou. Tedy problémy běţného ţivota, do 

kterého nemoc zasáhla. Všichni poctivě uţívají léky, s vysazováním léků na doporučení 

lékaře mají spíše špatné zkušenosti. Podle Pěče & Probstové (2009) koncept zvládání 

nemoci a zotavení (Illness Management and Recovery – IMR) má za cíl dobře informovat 

pacienty o jejich nemoci, naučit je dovednostem, jeţ jim pomohou lépe zvládat svoje 

onemocnění, a naučit je získat kompetence potřebné pro opětovné získání kontroly nad 

svým ţivotem a pro uskutečňování osobních cílů. V této úrovni léčení a zvládání (coping) 

nemoci se částečně cítí být dva mí respondenti spolu s vyuţíváním sluţeb následné 

reahabilitace (denní stacionář, terapeutická klinika ESET). 

Jiné výzkumy zjistily (viz i kapitola 1.3.2), ţe nejdůleţitější je časné rozpoznání 

prodromálních příznaků (Strauss & Carpenter, 1981, in Moler & Husby, 2000) a setrvání 

v léčbě (Brekke & Long, 2000). Indikátorem časného rozpoznání prodromálních příznaků 



 

64 

 

jsou detailní subjektivní zkušenosti, které klient musí registrovat, často je však detekuje se 

zpoţděním. Mezi tyto nejasné proţitky patří dle autorů například poruchy ve vnímání self 

jedince a extrémní zabývání se myšlenkami, kterým přikládají velký význam a stahují se 

tak do sebe. Jeden můj respondent tyto změny detekuje a má své strategie, jak je zvládat, 

další dvě respondentky tyto změny vnímají, ale nejsou schopny s nimi nic dělat. První 

respondent měl špatnou zkušenost se zahájením léčby velice pozdě, po třech aţ čtyřech 

letech pomíjení závaţnosti příznaků nemoci. Na druhou stranu léčbu později velice dobře 

přijal a setrval v ní, spolupracuje s odborníky jiţ pět let, prodromální příznaky poznává a je 

u něj znát vyrovnanost i sebeúcta. Jedna respondentka naopak zahájila léčbu včas a její 

prognóza vypadá slibně, neboť výborně spolupracuje hned od počátku léčby. Brekke & 

Long (2000) v jedné ze svých studií zjistili, ţe pro lepší praktický efekt léčby u jedinců 

s diagnostikovanou schizofrenií je důleţitá intenzita, specifičnost a dlouhodobost 

psychosociální rehabilitace a zakotvenost péče v komunitní léčbě. Tomu víceméně 

odpovídají dva právě zmínění respondenti. Oproti těmto dvěma zmíněným respondentům, 

mají další dvě respondentky chroničtější průběh nemoci, s mnohými relapsy akutních fází 

nemoci, kdy si i ublíţily sebepoškozením. Spokojenost s ţivotem u nich kolísá. Opět 

bychom mohli vyuţít poznatků z knihy K. Kaliny (2001), ţe léčení je jako trojnohá ţidle 

stavěná na míru, u kaţdého jedince je léčení jiné, ale musí mít tři opěrné body. Kalina 

zmiňuje několik takových trojic – socioterapie, farmakoterapie a psychoterapie; odborníci, 

pacient a rodina; pacient, spolupacienti, rodina; a pacient, spolupacienti a odborníci. Jde 

o propojení, spolupráci, do které je důleţité zahrnout kromě formálních sluţeb duševního 

zdraví i neformální podporující síť (rodina, přátelé, sousedé). 

V mém výzkumu závaţnější komplikace v rodině zmínili všichni respondenti. Šlo 

o komplikované vztahy, nemoci blízkých, nedorozumění i nepřátelskost. Nemoc do rodiny 

vţdy zasahuje, neboť nemocný člen je součástí rodiny. Obzvláště duševní onemocnění 

můţe být navíc pro rodinu společenské tabu. Pokud je nemocí v rodině víc, problémy se 

sčítají nebo dokonce násobí. Pěč & Probsová (2009) uvádí, ţe konečný postup rodiny ve 

vztahu k onemocnění je ovlivňován různými specifickými aspekty vzájemného působení 

v rámci rodiny. To zahrnuje dle autorů především kritičnost, nepřátelství a nadměrnou 

emocionální angaţovanost. Obecně se tato skutečnost nazývá EE, „expressed emotion“, 

podle anglického termínu (tzv. míra vyjadřování emocí). Při vysoké EE (míře vyjadřování 

emocí) v rodině, jsou jednotliví členové k sobě navzájem velmi kritičtí, jsou nepřátelští 

a emocionální angaţovanost je velmi silná. Pochopitelně se zvyšuje v obtíţných situacích, 

coţ přítomnost váţné choroby, nebo i více chorob, určitě je. Dvěma mým respondentkám 

zemřel otec v mladé dospělosti na váţnější, déletrvající nemoc. Jedna z respondentek právě 



 

65 

 

skutečnost otcovy nemoci, kdy se mu snaţila pomoci, zmiňovala jako nejvíce stresující 

období v jejím ţivotě, ve kterém duševně onemocněla. Druhá respondentka uváděla 

zhoršení svého zdravotního stavu od otcovy smrti a taktéţ v době závaţné nemoci 

a následné operace u své matky.  

Dalšímu respondentovi v době, kdy skončil na ulici, otec odmítl pomoci a s matkou 

měl otec v pacientově pubertě neustále rozepře, včetně dělání si naschválů nevěrou. Jiná 

respondentka zmiňuje neobvykle důvěrný vztah s otcem, který se problematizoval v době 

nemoci. S tím se shodují v teoretické části zmíněné výzkumy Lidze et al. (in Shean, 2004, 

viz kapitola 1.1.4) v rodinách, kde otec selhával v adaptačně-instrumentální roli. Dle Y. O. 

Alanena (in Shean, 2004, viz kapitola 1.1.4) a jeho dělení rodin na chaotické a rigidní, lze 

v mém výzkumu ke kaţdé z těchto skupin přiřadit jednu rodinu pacientů, k dalším dvěma 

rodinám pacientů nemám k rozlišení dostatečné informace. Ovšem jeden z důleţitých 

závěrů i v právě zmíněném výzkumu je, ţe vzor vztahů v rodině zahrnuje i vliv dítěte na 

rodiče. Tedy, ţe i prepsychotické dítě ovlivňuje vzorce rodinných vztahů. Ze zkušeností 

s prací s rodinami pacientů se schizofrenií vyplývá, ţe obviňování (hledání viníků), ke 

kterému ze stran pacientů i mezi rodinnými členy dochází, nikam nevede. Naopak poctivé 

prozkoumání chyb a rodinných vztahů můţe leccos odkrýt a pohnout členy rodiny ke 

změně a k lepším vztahům. 

Co je tím hlavním, co proţívá jedinec při akutní epizodě paranoidní schizofrenie? 

Shodně s psychiatrickou diagnostickou kategorie F20.0 v MKN 10 (paranoidní 

schizofrenie; kapitola 1.1.1) všechny čtyři pacienty souţí slyšení hlasů, případně 

ozvučených myšlenek a to buď proţívaných jako cizích, nahánějících strach a určujících, 

co by měli dělat, nebo jako v podstatě vlastních myšlenek. Pod tlakem těchto halucinací  

a bludů prováděli zvláštní činy, které uznali za podivné aţ posléze v léčbě, s odstupem. 

Z niterné emocionální roviny proţitků zaţívají především úzkost. Úzkost rovněţ zmiňuji 

jako prvotní emoci u schizofrenie psychodynamičtí, kognitivní i jiní teoretici a kliničtí 

praktici (viz kapitoly 1.1.2 – 1.1.4 a 1.2.2). Tato úzkost je provázená pacientovým pocitem 

zmatenosti, pocity nejasnosti co se děje a vnímáním, ţe něco v ţivotě je špatně. Mívají 

pocity pronásledování, cítí se být utrápení, pociťují úbytek energie, objevují se existenční 

obavy a problémy se zvládáním běţných věcí. V akutní fázi onemocnění se tedy sniţuje 

schopnost řídícího chování, exekutivních funkcí. J S. Brekke, B. Kohrt & M. F. Green 

(2001; viz kapitola 1.2.2) ve svém výzkumu ukázali, ţe tato proměnná – exekutivní funkce 

– pokud je poškozená, se významně pojí s psychosociálním fungováním, spokojeností se 

ţivotem a sebeúctou. I přesto, ţe nemám k dispozici výsledky neurokognitivních měření 
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svých respondentů, dvě respondentky se o svém přesvědčení o poškození mozku, paměti 

a pozornosti přímo zmínily a skutečně také u těchto dvou respondetek byla znát niţší 

spokojenost se svým ţivotem, i úroveň sebeúcty, neţ u zbylých dvou respondentů.  

Velmi důleţitou součástí týkající se proţívání v psychóze a zároveň i proţívání situace 

v rodině jsou moţnosti bydlení jedince se schizofrenií, respektive celková existenční 

situace. Kromě jedné respondentky bydlí mí respondenti mimo původní rodinu. Dvě 

respondentky bydlí samy, obě však proţívají neshody s rodinnými příslušníky bydlícími 

poblíţ, kteří narušují jejich soukromí. Dalšímu respondentovi naopak chybí větší blízkost 

rodiny a jedna respondentka je spokojena s tím, jak to je, přestoţe je ve 28 letech ještě 

v původní rodině. Kaţdý člověk má bytostnou potřebu svého místa, svého teritoria, která je 

spojená se základními lidskými potřebami jistoty, stability, bezpečí a soukromí. 

Onemocnění schizofrenií často významně narušuje fungování jedince v rolích spojených 

s nezávislým ţivotem v běţných formách bydlení, např. v roli nájemníka a souseda (Pěč & 

Probsová, 2009). Mí respondenti dosáhli ve třech případech samostatného bydlení, ne však 

nezávislosti na své původní rodině. Dvě respondentky bydlící samy jsou osamělé, ale 

zároveň proţívají jiţ zmíněné narušení svého soukromí nevítaným vniknutím rodinných 

příslušníků do jejich teritoria, přičemţ v jednom případě nejspíš jen v halucinacích 

a bludech. Jeden respondent bydlí ve spolubydlení a je spokojen. Jeho problémem je ale 

řešení finanční stránky samostatného bydlení, a to přes pomoc matky a podpory lékařky 

v průběhu hospitalizace. Spolu s jednou další respondentkou jsou jediní dva, kteří po 

hospitalizaci chtějí jít co nejdříve pracovat. S potřebou místa souvisí i současný model 

balancované komunitní péče u nás (Pěč & Probsová, 2009), kdy systém poskytování sluţeb 

má být blízko domova, má být mobilní, včetně sluţeb poskytujících domácí léčení. Léčba 

je poskytována specificky podle diagnózy a potřeb kaţdého jednotlivce, má reflektovat 

priority samotných uţivatelů sluţeb a sluţby mají být koordinovány mezi jednotlivými 

poskytovateli péče. Pěč & Probsová (2009) ovšem také zmiňují, ţe celou škálu sluţeb 

najdeme v současnosti v podstatě jen v Praze, velmi se jí blíţí sluţby v Mladé Boleslavi 

a Pardubicích. Navíc velkoměsto (Praha) je jako celek příliš velké, neţ aby mohlo být 

pojímáno jako komunita. Přesto je třeba uvést, ţe můj výzkum byl také ovlivněn výhodami 

města Prahy, kde byl uskutečněn. Dva respondenti čerpali ze sluţeb následné péče buď ve 

stacionářích, nebo v terapeutické klinice ESET, dále i ze sluţeb chráněného bydlení 

a výhledově ze sluţeb neziskové organizace FOKUS Praha. 

Do krizové existenční situace se v nedávné době před hospitalizací dostaly dvě mé 

respondentky, kdy byly v depresi, v jednom případě s myšlenkami na sebevraţdu, 
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v druhém případě i s pokusem o suicidium. V prvním případě se jednalo o vůbec první 

kontakt s psychotickým onemocněním (se schizofrenií s přidruţenou afektivní poruchou), 

v druhém naopak o vleklost nemoci jiţ od dětství / puberty. Koukolík (2005) uvádí, ţe se 

o sebevraţdu pokusí čtvrtina aţ polovina nemocných, coţ souhlasí i s mým výzkumným 

vzorkem tvořeným čtyřmi respondenty. Depresí je podle Maršálka (2007) postiţena 

čtvrtina schizofreniků a část depresivních poruch u schizofrenie vzniká na začátku (viz 

kapitola 1.3) a můţe dlouhodobě předcházet vznik psychotických příznaků, nebo můţe být 

v pozdním stádiu základního onemocnění. Jedna z mých respondentek trpěla depresí dříve 

neţ schizofrenií, dle její reference, a deprese provází její nemoc stále, ač jako hlavní 

diagnózu má vedenou schizofrenii. Druhá respondentka proţila depresi jako součást reakce 

na imperativní sluchové halucinace.  

U všech respondentů se objevuje vztaţení své nemoci, kromě výše diskutovaných 

sociálních kontextů, k podnětům spojeným s výkonem a stresem. Ve třech případech to byl 

stres spojený s prací, přepínáním sil, v dalším (u první hospitalizace) stres spojený se 

školou – s obavami o přijetí na střední školu. Vyhýbání se nadměrné námaze, ale zároveň 

udrţení přiměřené aktivace pacientů, je jedním z důleţitých bodů, jak předejít recidivě 

akutní fáze nemoci. Kritická doba remise (ústupu nemoci) a návratu nemoci (relapsu) se 

uvádí 12 měsíců (Praško et al., 2013). V této době je kriticky důleţité pokračovat v léčení 

– doléčování udrţovací dávkou antipsychotik a důleţitá je rovněţ účast na všech dalších 

léčebných, rehabilitačních, psychoterapeutických nebo socioterapeutických programech. 

Dalším bodem je „normalizace ţivota“ (Kalina 2001) v rámci těchto terapeutických aktivit, 

které zahrnují zpevnění a vyrovnání pacientovy osobnosti, coţ dále znamená sníţení 

pacientovy zranitelnosti a zlepšení jeho schopnosti zvládat stres. Sem patří i rodinná 

terapie, pacient se dostává do stavu před nemocí a učí se zvládat krize. Nakonec se můţe 

učit i předcházet spouštěčům a krizovým činitelům. Základní přístup k tomu, spočívá 

v objasnění okolností, které mohou souviset se zhoršováním pacientových obtíţí 

a v pokusu tyto okolnosti ovlivnit (tamtéţ). Linsley (2001, in Pěč & Probsová, 2009) 

uvádí, ţe farmakoterapie neztrácí na důleţitosti, ale je doplněna dalšími nástroji ovlivnění 

nemoci a je jí v rámci péče určené nové místo. Především je součástí strategie zvládání 

symptomů, která stojí na třech prvcích: 1. medikace, 2. znalosti příčin a důsledků 

symptomů, 3. dovednosti zvládání symptomů. Právě k těmto okolnostem, kdy dochází 

u pacienta ke zhoršení jeho zdravotního stavu, k rozvoji symptomů, jsem se snaţila 

v rozhovoru se svými respondenty přiblíţit a jsou popsány individuálně v medailoncích 

jednotlivých pacientů o proţívání schizofrenie.  
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ZÁVĚR 

 

V této bakalářské práci jsem se zabývala teoretickými fakty a praktickými ukazateli, 

behaviorálními symptomy i niternými psychickými symptomy, subjektivně citelnými 

proţitky schizofrenní poruchy. V teoretické části práce jsem se pokusila nastínit několik 

moţných úhlů pohledů na toto závaţné onemocnění. Dále jsem se uvedla teorii proţívání 

a proţitku, i chorobného proţívání při onemocnění schizofrenií a nakonec jsem 

v teoretické části zmínila moţnosti léčby a podobu hospitalizace při této nemoci u nás. 

Empirická část práce má za cíl poukázat na důleţitost zahrnutí individuálního proţívání 

jedince, jak při léčbě a hospitalizaci, tak v samotné nemoci, do formování péče o daného 

jedince. Povaţuji to za součást aktuální tendence začlenění pacienta do léčebného procesu. 

Výsledky mého výzkumu dokazují skutečnost, ţe onemocnění schizofrenií má kromě 

biologické i psycho-sociální podstatu a dopad. Onemocnění schizofrenií má své biologické 

(prenatální a perinatální) predispozice, které u disponovaného jedince způsobují větší 

zranitelnost v jeho vývoji. Zároveň ale není tímto jednoduše determinován, dalšími 

moţnými koreláty nabývajícími na významu jsou právě psychosociální stresory. S těmito 

stresory, pokud jsou správně u jedince zjištěny, je moţné dále terapeuticky pracovat. A to 

pokud uspořádání (systém) péče umoţňuje cíleně, dlouhodobě a důsledně se jim věnovat.  

Z mého výzkumu je ovšem i moţné vyčíst, ţe nemusí stačit samotná péče tohoto druhu. 

Dlouhodobé péče se dostávalo i dvěma mým respondentkám, které nevykazovaly 

výraznější zlepšení, u jedné z nich dokonce spíše naopak. Dnešní sluţby jsou zaměřené na 

zájem o názor samotných uţivatelů sluţeb na to, co potřebují, co si přejí, co jim prospívá. 

A právě proto kladou velký důraz na schopnost pacienta spolupracovat s odborníky, ale 

i na schopnost rozumět sám sobě a svým přáním. Odborníci staví svoji představu 

dlouhodobé spolupráce a efektivity na dohodě s pacientem ohledně obsahu a uspořádání 

péče. Proto bylo znát mnohem spokojenější a kladnější proţívání u dvou respondentů, kteří 

spolupracovali a spolurozhodovali v organizaci péče o jejich osobu. Navíc si i vytvářeli 

aktivněji svůj vlastní program o volném čase nebo v ţivotě mimo hospitalizaci. 

Věřím, ţe intenzivnější individuální péče se zájmem o osobnost a proţitky daných 

jedinců, by jim mohla pomoct nalézt cestu k jejich nitru a vůli něco ve svém ţivotě změnit. 

Můţe jít například o novou perspektivu budoucnosti, význam přítomnosti, zvládnutí 

mezilidských vztahů. Jsem přesvědčená, ţe na základě těchto nalezených skutečností 

v jednotlivých případech je moţné v malých postupných terapeutických krocích 

postupovat v před, ke změně nemoci ve zdravé fungování.  
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SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK 

AAQ 

CT 

DSM-IV 

DSM-V 

IMR 

JIP 

KBT 

MKN-10 

MMPI 

 

MR 

QuIRC 

PCP 23 

PN (PL) 

PNB  

PNB 2 

PNB 26 

PNB 30 

TAT 

WAIS-III 

WHO 

 Adolescent Autonomy Questionaire – „Dotazník autonomie u adolescentů“. 

 Computed Tomography - Počítačová tomografie. 

Diagnostický a statistický manuál mentálních poruch – 4. revize. 

Diagnostický a statistický manuál mentálních poruch – 5. revize. 

Illness Management and Recovery - Koncept zvládání nemoci a zotavení. 

Jednotka intenzivní péče. 

Kognitivně behaviorální terapie. 

Mezinárodní klasifikace nemocí - 10. revize . 

Minnesota Multiphasic Personality inventory  - Minnesotský multifázový 

osobnostní dotazník – 2. revize. 

Magnetická rezonance. 

Quality Indicator for Rehabilitative Care - Indikátor kvality rehabilitační péče. 

Psychiatrické centrum Praha, oddělení 23 (v areálu PNB). 

Psychiatrická nemocnice (léčebna).
17 

Psychiatrická nemocnice v Bohnicích. 

Psychiatrická nemocnice v Bohnicích, oddělení 2 (uzavřené). 

Psychiatrická nemocnice v Bohnicích, oddělení 26 (uzavřené). 

Psychiatrická nemocnice v Bohnicích, oddělení 30 (otevřené). 

Tematický apercepční test.  

Wechslerova inteligenční škála pro dospělé – 3. revize. 

World Health Organization – Světová zdravotnická organizace. 

 

                                                 
17

 Ke změně názvu z „psychiatrických léčeben“ na „psychiatrické nemocnice“ došlo koncem roku 2013, 

v textu tedy pouţívám nové označení „PN“.  
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PŘÍLOHY 

4 SEZNAM OTÁZEK K POLOSTRUKTUROVANÉMU 

ROZHOVORU  

A. Proţitek pobyt v PLB  

1) Jak vypadá běţný den v Bohnicích?  

2) Jaká aktivita Vás tady nejvíce baví/zajímá?  

3) Jak trávíte většinu času tady ve svém volném čase?  

4) Jak se zde cítíte?  

5) Co byste řekl/a o působení personálu? Jak je vnímáte, jak se k Vám chovají?  

6) Jací jsou zde lékaři?  

7) Jak dlouho tady jste? Jste tady poprvé (/po kolikáté)?  

8) Trápí Vás tady něco?  

9) Co vnímáte jako pozitivní na svém pobytu zde?  

10) Co byste změnil/a v systému péče tady, nebo v programu, kdybyste mohl/a?  

11) Co to pro Vás znamená, ţe jste tady?  

 

B. Proţitek psychózy (tato část byla vţdy značně modifikována průběhem 

rozhovoru)  

12) Jak se cítíte teď? Bolí Vás něco? Jaká převládá nálada?  

13) Co Vás vlastně tady přivedlo? Bylo před tím něco jinak?  

14) Jak jste se přitom cítil/a? Co jste proţíval/a?  

15) Pociťujete na sobě nějakou změnu, od toho co se událo a před tím? Tělesně, psychicky.  

16) Jak to chápete, co se vlastně stalo? A proč se to stalo?  

17) Změnil/a jste se nějak?  

18) Jak to, co se stalo, působilo na druhé, na okolí?  

19) Kdybyste mohl/a, udělal/a byste něco jinak? Před tím…  

20) Co si myslíte, ţe by Vám nejvíce pomohlo?  

21) Jak vnímáte léky?  

22) Jak vnímáte psychoterapii?  

23) Jak to vidíte do budoucna?  
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5 PŘEPISY ROZHOVORŮ 

5.1 Pacientka Nela 

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, to k tomu patří, no a v osm hodin máme pravidelně snídani. 

Po snídaní 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, nebo chodíme do 

košíkářský 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. Ty propustky míváme od těch dvou, tří hodin do šesti, můţeme i do osmi výjimečně. 

A jednou za měsíc tady míváme i propustky přes noc… 

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

„Ano, dopředu, 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.“ 

„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. 

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.“ 

„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, tam se 

zapisujou právě ty nepravidelný časy od jedný do osmi, tak to musíme udat důvod.“ 

 

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) 

To mě hodně baví. No, pak jsem se byla podívat, tam jsem se byla teda jednou podívat, v keramické 

dílně, a to mě teda nijak nenadchlo, 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 košíkářský dílny. To mě taky hodně bavilo. 

„A co to máte na krku?“ 

„Tady to? To je slonovinová kost.“ 
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„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 Zličín a ti prodavači, 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 DMM-skama a, na tu 

nadaci, Světluška.“ 

„Jo to je ze Světlušky vlastně, mhm.“ 

„Ano.“ 

„Tak to jo.“ 

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

„No tak mě strašně baví vybarvování mandal, to mě hrozně uvolňuje. 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, 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 

výborný tady ten čas strávit tím, ţe se vzděláváte. Ţe to není jenom o tom, 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 příjmulo, tak jsem odpoledne spala, ale teď uţ vůbec. To bylo ten první týden, to jsem s tím tak 

nějak bojovala, s energií.“ 

„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. A jsem hrozně jako vnímavej člověk, citlivej, tak… 

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.“ 

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. Protoţe já jsem měla problém…, byla jsem na tom hrozně špatně psychicky a jediný, co mě 

napadlo, jaký řešení, tak bylo odjet sem. No a v podstatě mě mile překvapilo, jaká nadstandardní péče 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.“ 

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

„Ano.“ 
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„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.“ 

 

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… takhle, měla jsem tady, asi jednou se mi stalo, ţe jsem měla úzkosti, 

protoţe jsem trápilo to, jak na tom byl dědeček, 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, 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… 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 schizofrenie 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.“ 

„A jak dlouho se to dělo?“ 

„Nespala jsem asi deset nocí, nejedla jsem, stala se za 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?“ 

„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.“ 

„A co jste dělala za práci?“ 

„Prodávala jsem elektroniku.“ 

„A to Vás stresovalo nějak?“ 
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„No, no, stresovalo, protoţe tím, jak jsem se nemohla vyspat a jak jsem neměla ţádnou energii, tak 

já jsem vlastně nemohla pořádně ani 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.“ 

„Ale prostě najednou jste nemohla spát…“ 

„Nemohla jsem spát, neměla jsem čas se najíst, no, nikomu bych to nepřála…(pousmání)“ 

„To začalo v tom létě…“ 

„Ano.“ 

„Před tím, nějak přes rok…“ 

„Ne, ne, vůbec ne, před tím, to bylo všechno 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. 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, 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.“ 

„Hmm. A nálada, převládá jaká?“ 

„No, převládá pozitivní, 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 a myslím si, ţe tady postupně dozrávám.“ 

„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, asi to znáte, 

ty schizofrenie, 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. 

(pousmání)“ 

„Jo, a měla jste nějaké hlasy?“ 

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

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

„Slova, ano, slova, který mi dirigovaly vyloţeně ţivot, jak mám ţít, co mám dělat. Bylo to váţně 

nepříjemný.“ 

„Jako co, třeba?“ 

„Hhh, jak bych to popsala no. Mě ty slova donutily skoro aţ k sebevraţdě, 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 
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stály, stejně jako rodina, taky nechápali, co se se mnou děje… a já jsem právě jim navrhovala, jestli 

bych nemohla jet tady do té nemocnice…“ 

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

řešení je přijet sem. 

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

„No tak měsíc, dva.“ 

„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… prostě jsem neměla ráda svůj ţivot, ani jsem neměla ráda sebe, 

takţe jsem přijela sem a doufala jsem, ţe mi tady prostě pomůţou psychiatři.“ 

„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… 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“… To si dovedete představit asi, kterej psychopat to moh napsat. Takovejhle přející člověk, 

to bych nikomu nepřála…“ 

„A máte podezření, že to byl někdo s 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.“ 

„Hmm.“ 

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

„Vy jste byla u kartářky?“ 

„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, přineslo mi to hodně dobrejch věcí… ţe všechno zlý 

je k něčemu dobrý. Tak si z toho beru jenom to pozitivní.  

„Hm.“ 

„Haach. Nechrlím toho na Vás moc?  
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14. Před tím, než se toto stalo, bylo něco jinak?  

„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.“ 

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

„Ano, 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.“ 

„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.“ 

„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.“ 

„Mhm. Takže jste přišla tady ne 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.“ 

„Hm.“ 

15. Jak to chápete, co se vlastně stalo? 

„No…chápu to jako důleţitej přelom v mém ţivotě. Ţe moţná… ţe teďka ţiju i jako přítomností, 

minulost uţ neřeším, je to za mnou, i ty lidi, s kterýma jsem se v minulosti bavila, zjistila jsem, ţe se 

tvářili jenom jako kamarádi, tak jsem je taky zavrhla, 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.“ 

„A proč se to stalo, nebo…“ 

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

„Hm.“ 

„Ţe já se nesmím prostě stresovat.“ 

„No a stres byl z čeho?“ 

„Z tý práce, to jsem Vám říkala uţ. 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.“ 

„A to začalo kdy?“ 

„V létě.“ 

„Jako v té práci to začalo?“ 
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„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.“ 

„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.“ 

„A co jste slyšela poprvé?“ 

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

lajnovat ţivot.“ 

„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. 

„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. Takţe to mě dostávalo prostě dolů na dno.“ 

„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… Prostě ve všem mě tak 

šmírovaly, ţe to prostě bylo strašný. Ţe jsem měla pocit, ţe ani nedejchám, ţe nemám ruce a ţe se 

dusím.“ 

„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… 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, to byla největší chyba, co jsem udělala…ţe jsem byla 

upřímná. Budu si dávat teď velkej pozor, koho si pustím k tělu, a váţím si jen těch kamarádu, kteří se 

mnou zůstali i v těch špatných časech.  

 

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

Prosím, ještě jednou? 
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„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. 

No, tak se mnou trávil i ty večery, ţe jsme si pomalu začali povídat, ţe jsem se mu pomalu otevřela, 

zkoušeli jsme trénovat i mozek, paměť, něco jsme zkoušeli, takţe tatínek mi hodně pomoh… 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. A já jsem jim pořád říkala, ţe slyším hlasy, ţe nevím, 

co s tím mám dělat, tak byly z toho váţně nešťastný… a aţ potom zjistily, ţe jsem tady, ţe jsem šla 

sem, tak mi fandily. Za coţ jsem jim moc vděčná, ţe mě prostě nezavrhly.“ 

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

„Ţe mají srdce hlavně.“ 

 

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… 

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. 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.“ 

„Hm.“ 

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

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

pomsta, jo. To prostě bylo váţně neskutečný. To prostě z toho vyvozuju to, ţe se mi někdo chtěl tak 

hrozně pomstít, jo…nevím, někdo na mě měl asi pivku, tak to pro mě celý připravil. 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, anebo 

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?“ 
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„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 té 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 příjmula 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.“ 

„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 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.“ 

„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. (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.“ 

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

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

„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.“ 

 

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.“ 
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21. Jak vnímáte léky? 

„Léky vnímám tak, ţe poslední dobou mívám velkou chuť 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.“ 

„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.“ 

 

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.“ 

„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, o tom jste určitě 

slyšela o Fokusu, kde nám nabízejí pohybová 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.“ 

„Mhm.“ 

„Hlavně se nesmím teda stresovat, no.“ 

„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.“ 
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„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. 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 

dobré cestě.“ 

„Takže vztahy dobré?“ 

„Hm, ty jsou naprosto výborný, bez problému.“ 

„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…“ 

„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.“ 

„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.“ 
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„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.“ 

 

5.2 Pacientka Ludmila 

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

prožíváte. 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. 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 máme. 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.“ 

„A tady vlastně mají možnost jít ven, že?“ 

„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.“ 
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„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), 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.“ 

„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 Narnie, pak jsem si vzala španělštinu, a pak mám ještě Sestru Faustinu, 

jestli Vám to něco říká. To je 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, 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.“ 

 

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, říkala jste, na té dvojce, takže tady na třicítce jste asi kratší dobu, že?“ 

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

„Jo.“ 

(přerušení zdravotní sestrou – něco potřebovala v místnosti) 

 

6. Co byste mi řekla o působení personálu? 
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„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.“  

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

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

nadrzo.  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.“ 

„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. 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.“ 

„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.“ 

„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?“ 

„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.“ 
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„…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… Nebo, moţná, ty myšlenky taky měly něco do sebe, ale díky té hospitalizaci to je 

zase jiné.“ 

 

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.“ 

„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. Byla jsem 

hospitalizovaná ještě ve Š., byla jsem hospitalizovaná ještě v K., byla jsem hospitalizovaná v Olomouci, 

ale tady mají nejlepší přístup k lidem.“ 

„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…“ 

 

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.“ 

„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.“ 

„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.“ 



 

92 

 

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

pak v normálu, (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.“ 

„Aha.“ 

„Ţe budu nemocná na srdce.“ 

„A ví 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… 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. 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?“ 

„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.“ 

 

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. 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.“ 

„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…, 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…“ 

„A co jste dělala?“ 

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

(povzdech), 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.“ 
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„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.“ 

„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… 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… šéf, ten mi jenom visel na telefonu a předával práci, 

která 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. 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. 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 příjmu 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. 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… no a ten problém vyvstával vlastně ve mně, ţe mě 

to poškozovalo, psychicky.“ 

„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.“ 

„A jak to skončilo s otcem?“ 

„No zemřel.“ 

„Ještě před tím než…“ 

„Zemřel v roce devadesát sedm. Takţe se to táhlo…“ 
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„Takže jste onemocněla dřív ještě, než otec zemřel.“ 

„Ano, jo, jo, jo, já jsem onemocněla dřív, neţ on zemřel.“ 

 

„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, ale dneska, kdyţ to beru zpětně, tak nemůţu 

mu přijít na 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.“ 

„A vy jste tam s ním žila, nebo jste tam jezdila?“ 

„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… a otec mi ještě navíc řekl, ţe se nehodím 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.“ 

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

„Jo, jo.“ 

„Že Vás jako nějak ponižoval…?“ 

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

a… a, mm, navíc otec 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 ke 

stolu, byl napučený, zuřil… ne to byly hrozné svátky, jako to bych nepřála nikomu.“ 

„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.“ 
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„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. 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. 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 si 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 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 hází hrách na zeď. (Zakašlání) Ona nedá pokoj, dokud 

neuštípne, nedá pokoj. 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 Š., 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…“ 

„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. 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.“ 

„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.“ 

 

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.“ 
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„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. 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.“ 

„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.“ 

„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, zasmání), 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.“ 

„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…“ 

„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.“ 

„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…“ 
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„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. 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. 

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.“ 

„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.“ 

„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.“ 

„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.“ 
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„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 za ním, 

no a neţ se tak stalo, tak uţ ten psychický stav byl zase v pohodě a nebyl důvod k hospitalizaci, 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.“ 

„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. No a to samozřejmě nevím a uţ mě to ani nezajímá (pousmání), to uţ 

je všechno pryč.“ 

„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… 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.“ 

„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.“ 

„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.  

 

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, ještě bych to zaplatila já nakonec ve finále, 
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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. 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. 

 

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, 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.“ 

„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.“ 

„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.“ 

 

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. 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 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.“ 

 

„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. Nevím, jestli je to lékama, nebo jestli je to tím, ţe jsem právě 
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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. 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. 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. 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.“ 

„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…“ 

„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. 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 
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vysvětlit, jestli to byla pravda, nebo jestli to byly halucinace. Ale jsem se v tý době cítila hrozně dobře, 

je fakt, ţe jsem třeba na městský úřad dala takové…“ 

„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.“ 

„Mhm.“ 

„A jedno nebo druhé to bylo, ale…“ 

„A jenom díky této informaci Vás hospitalizovali.“ 

„Ještě si myslím, ţe v tom byla jedna 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). 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. 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 

Černý 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. 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.“ 

 

1. Jak vnímáte psychoterapii?  

„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 mluví, 

kdy se mluví o nějakých problémech, kdy se něco rozebírá a pro mě je to uţ moc.“ 

„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 
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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.“ 

 

19. (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.“ 

„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 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…“ 

„Jo?“ 

„Mhm, no tak víte, ono se o nás říká, ţe kdyţ jsme praštění jedním směrem, tak, ţe to máme 

vynahrazeno zas jinak. (smích) 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.“ 

„Hm.“ 

„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.“ 

„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… 
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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.“ 

 

5.3 Pacient Kamil 

„Já bych se Vás ráda zeptala, jak to tady vypadá v léčebně, jak se tady cítíte, máte, co zažíváte... 

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 dřevářská, košíkářská, 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?“ 

„Jo, jo.“ 

„Jo.“ 
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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...“ 

„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.“ 

„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...  

„Mhm.“ 

„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... 

„Mhm, mhm.“ 

„...takţe jsme si o tom začali povídat, ţe jo, tak nějak jsem uţ zjistit, jak postupovat, kdyţ mi není 

dobře, nebo to.“ 

„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...“ 

„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...“  
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 „Ano, doktorky, psycholoţka, terapeuti, je to tady na dobrý úrovni.“ 

 „Mhm, a ta dvacet šestka, 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.“ 

 „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.“ 

„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, kdyţ jste jako samozřejmě dodrţoval ten řád, jakej máte, nebo todle, 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. Protoţe já mám tejden před propuštěním uţ, příští tejden půjdu domů...“ 

„Aha, aha...“ 

„....a uţ prostě cejtím, ţe mám takovou energii (důraz)... Udělám si aktivity, udělám si úklid, ţe jo, 

všechno todleto, ţe člověk vyplní ten čas něčím pozitivním...“ 

„Mhm.“ 

„No a pak prostě hold ta sobota, většinou odpočijvám, nebo to, v neděli uţ se začínám těšit na 

novej tejden, ale vyloţeně jako mě nic netrápí.“ 

„Mhm, a...“ 

„Měl jsem teďka, pardon, 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...“ 

„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. To zkusím nějak vyřešit s mámou.“ 

„A pracujete někde? Nebo...“ 

„Mm, jsem teďka na pracovní neschopnosti, ale měl jsem pracovat jako obsluha terminálu Sazky 

...“ 

„Mhm.“ 

„...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. 

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. Jako víc ne prostě. Na nějakej takovej zkrácenej úvazek, nebo něco tak na ten způsob, no.“ 

„Mhm a má te důchod kolik, jestli se můžu zeptat...“ 
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„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.“ 

 

8. Co vnímáte jako pozitivní na svém pobytu zde?  

...celkově... 

„No, asi tu péči. 

(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 

toho pohledu, tady vţdycky všechno končí na jedny jediný věci a to je ta, ţe prostě nejsou finance.“ 

„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.“ 

„Mhm.“ 

10. Jak se cítíte teď? 

„Teď momentálně musím říct, ţe se cítím 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...“ 

„Mhm.“ 

„...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...“ 

„Jaký?“ 

„Proktologický poradny.“ 

„Proktologický?“ 

„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 
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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.“ 

„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.“ 

„Takže tady to byla jako teď jenom taková rekovalescence, jakože...“ 

„Dá se říct, no.“ 

„...vy jste tady neměl žádnou, nebo...“ 

„Ataku? Nenene.“ 

„...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... no ale byl jsem na tom dost jak fyzicky tak psychicky špatně, ţe mě nechali převést teda sem.“ 

„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, 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 to 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, takţe todle všechno... Takţe ze mě zas udělali trošku normálního člověka, no.“ 

„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. 

„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? 

„No, abych pravdu řek, tak od tý doby, od toho roku 2008, těch pět let, nebylo nic moc. 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.“ 

„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 nějaký hlasy, nebo....“ 

„No dá se říct, ţe to bylo... tak bych to tipoval, kolem toho roku 2007, jo.“ 

„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 chcíli, 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...“ 

„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. 
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S terénní sestrou, se sociální pracovnicí a prostě jako uţ jsem potřeboval tu podporu k tomu, abych 

moh normálně fungovat.“ 

„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.“ 

„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.“ 

„Hm.“ 

„Jo... A kdyţ nemáte náhled, tak si nemůţete uvědomit prostě co Vám je.“ 

„Jasně.“ 

„Já jako ne, ţe bych byl nějak agresivní, nebo to... ale měl jsem k tomu sklony prostě jako. Jo..., ne 

ţe bych někoho napadal, nebo to ne, ale prostě bylo to na doraz, všechno. Bylo to prostě na max., 

vţdycky jsem jel na max.“ 

„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. No a musel jsem to nějakým způsobem řešit, 

no.“ 

„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... Jo a díky tý Naději, ţe vlastně...“ 

„A jak se to stalo, že jste neměl najednou práci.“ 

„No protoţe postupem času, jak jsem neměl práci, začal jsem dělat brigády, ţe jo, blbě placený, 

takţ 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.“ 

„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...“ 

„Jo, že oni Vás vlastně vyhodili...“ 

„Mm... došlo to tak daleko, ţe uţ jsem se rozhod, ţe prostě odejdu, no.“ 

„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 potem jsem se tam sešel, jsem dal výpověď. Protoţe v tý době jsem prostě třeba kouřil 

marihuanu.“ 

„Mhm.“ 
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„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 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, no a to uţ taky jako nebylo nic 

moc. Pak jsem začal dělat v té favoritce, i v TPC a K. jsem dělal. Tam jsem uţ potom třeba nechodil 

do práce, takţe jsem nasekal sedm (...ček) prostě a. Tak oni mě vyhodili, ţe jo, samozřejmě. 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.“ 

„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...“ 

„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.“ 

„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...“ 

12. 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. 

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. Neţ zaberou léky, neţ vás stabilizujou, neţ jsem 

pochopil o čem to je ta psychiatrie a psychologie... Neţ jsem zjistil, jak prostě, ţe prostě jsem 

nemocnej. 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.“ 

„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 s tý marihuany, já si myslím.“ 

„Už to bylo, už v té době jste začal mít hlasy.“ 

„Nonono, no, jasně.“ 

„A co třeba tak říkaly, kdybyste to dokázal nějak přiblížit nebo....“ 

„Mm, to uţ si nevzpomínám.“ 

„Ne?“ 

„Hmm, to uţ nevím.“ 

„A Teďka 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, 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. Já jsem na tom byl tak špatně, ţe mě dali na sedmadvacítku, 

jako na neklid, na jednotku intenzivní péče, 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...“ 
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„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.“ 

„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.“ 

„A vzpomínáte si, co to byly třeba za hlasy, jak to vypadalo u Vás takové hlasy?“ 

„To si nevzpomenu.“ 

„Jestli to máte spíš jako máte spíš jako v myšlenkách, nebo to přichází z vnějšku, nebo...“ 

„Spíš asi z vnějšku, no.“ 

„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 nevydělečný.“ 

„No jasně no, ale to bylo dáno tím, ţe jako práce a bydlení, ţe jo. První, co jsem vţdycky platil 

z výplaty byl nájem, něco na jídlo samozřejmě, něco na 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 jedná 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. 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, ţe jo. 

Pak jsme chodili třeba na diskotéky, nebo posedět na pivko... No, do toho jsme si vţdycky zahulili, 

pařili jsme, jak se říká...“ 

„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, no. Že rodiče se 

rozvedli, když mi bylo deset a pak zkoušeli se dávat dohromady...a chvíli jo, chvíli ne a to. Pak si mám 

našla přítele, táta z toho byl špatněj... tak si on měl přítelkyni a to. Prostě takovej spletenec no.“ 

„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...“ 

„Mhm.“ 

„Takţe jsme se jako shodli na tom, ţe to asi jako bylo z toho, no.“ 

„Mmm. No ne, že jako uvažuju nad tím, že znám lidi, co to kouří... a taký 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... Takţe já si to myslím, ţe 
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to bylo z toho no. Způsobil jsem si to vlastně sám, no, víceméně. Dalo by se říct.“ 

„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. 

Tak první, co zkoušíte, jít dál, ţe jo, prostě. Nevnímat to. Jenomţe to nešlo.“ 

„Mhm.“ 

„To uţ byloprostě taková situace, kdy, jak jsem Vám říkal, to uţ bylo na doraz všechno. To uţ 

prostě nebylo kam uhnout. A teďka co, co dělat. Domů se vrátit nemůţu, bydlení nemám, práci 

nemám, na ulici jsem. Jo, no tak, to jsem vám říkal, ţe si mě vzali do ty Naděje a to...“ 

„Mhm.“ 

„Pak zavolali sanitku na mě, nebo pro mě, ţe jo, jako, no.“ 

„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... No a pak jsem tam měl konflikt s jedním prostě spolubydlícím, my jsme se prostě chytli... No 

a kvůli tomu vlastně, no.“ 

„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?“ 

„Ne, no, napotřetí, no. Protoţe mě se poprvý paní doktorka ptala, jestli chci důchod a já jsem jí řek, 

ţe nechci... ještě pořád prostě jsem měl jenom... najdu si práci, budu bydlet a todleto, no. Jenom uţ 

prostě bylo vidět, ţe to nejde...pak mi ho nabízela podruhý, to jsem řek, ţe ho taky nechci, Pak jsem 

dal reverz a ještě ten den jsem se vrátit zpátky, protoţe jsem měl hrozný prostě, jsem měl hlavu, jak 

rádio... Myslel jsem, ţe na mě lidi prostě mluvěj, ţe mě sledujou a ţe todleto. Takţe jsem byl 

v kontaktu s mámou, ta mi asi 5 krát řekla, ať se sem vrátím no a tohle, no. A potom uţ napotřetí, kdyţ 

jsem to říkal mámě, tak říkala, ať si zaţádám o ten důchod a to... Tak jsem to říkal paní doktorce... 

a povedlo se to.“ 

„A když jste odtud vlastně odešel poprvé, tak jste normálně pokračoval v lécích...“ 

„Ano.“ 

„Takže jste nic nevysadil a...“ 

„Ne, ne, ne.“ 

„...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... Jo, ţe uţ teďka jsem v takový situaci, 

kdy mám takový omezení... nemůţu dělat noční, nemůţu dělat dvanáctky. Jo, takţe, uţ prostě vím, co 

si můţu dovolit a co ne. Ţádný ponocování, ţádný potí, ţádný alkohol, ţádný drogy, ţádná marihuana, 

jo...“ 

„Mhm.“ 

„...prostě ten základní ţivot prostě. 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...“ 

„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.“ 

„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. 

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. Mám dobrý 

spolubydlící prostě. Takţe jako je to dobrý. 

17. Jak vnímáte třeba psychoterapii? 
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„Mmm, pozitivně, myslím si, ţe to k něčemu je.“  

„ 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. Takţe ta hodinka uteče prostě a je to k něčemu, určitě.“ 

„Mhm. A jak vnímáte léky?“  

„Prosím?“ 

„Jak vnímáte léky?“  

„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.“ 

„Mm.“ 

„Toho, abych se sem nemusel vracet, abych moh ţít normální ţivot. Bez nich to nejde.“ 

18. A co myslíte, že by Vám mohla tak nejvíc pomoct, nebo... 

„Bliţší kontakt s rodinou, si myslím. Intenzivnější.“ 

„Jako s rodiči, nebo...“ 

„No, tátu uţ teda nemám, ten předloni umřel, ale máma, sestra, no.“ 

„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... 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.“ 

„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, 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.“ 

„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 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.“ 
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„ 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.“ 

20.  „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? 

„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 návakovej, 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.“ 

„Mhm.“ 

„No a... zkoušeli jsme právě ubrat půl tabletky a já jsem úplně 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.“ 
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„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.“ 

„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 mohla 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.“ 

„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...“ 

„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.“ 

„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...“ 

„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...“ 

„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.“ 

„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 vnímate 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 
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paní doktorce, tak je to dobrý.  Ale kdyţ to máte jako dohromady spletený, tak je v tom zase takovej 

guláš, jo, ţe mi třeba paní psycholoţka řekla, ţe na mě je třeba vidět hned, ţe je mi hůř.“ 

„Mmm.“ 

„Ţe normálně jsem takovej uvolněnej, usměvavej, jo, prostě v pohodě. A kdyţ to přijde, tak prostě 

váţněj 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.“ 

 

5.4 Pacientka Lucie 

„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.“ 

„Aha, a je to dobré?“ 

„No, soustředím se na to, na toho Nesba (nesrozumitelně řečeno), co jsem měla rozečtenýho, jsem 

se nesoustředila.“ 

„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...“ 

„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.“ 

„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... A ten dopolední 
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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... a zásadní je v tom, ţe... třeba na tý 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. 

„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. 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.“ 

„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..“ 

„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... 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... 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. 

„A co jste dělala?“ 

„Já jsem dělala účetní, faktury za lékařský výkony.“ 

„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. Jo a snaţím se číst, na časopisy se soustředím dobře... třeba jako Epocha, 100 

+1čka... nebo mám tady nějaký pletení..., jo, ale ty zájmy jsou takový... No není to tak intenzivní 

a musím se hodně nutit.“ 

„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...“ 

„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...“ 

„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.“ 

„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.“ 

„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...“ 

„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, ale stejně jako, já jsem chtěla jako večer odejít, 

hrozně jsem chtěla sbalit věci a vodejít.“ 

„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.“ 

„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!“ 

„Mhm.“ 

„Člověk byl unavenej, jak kdyţ pracoval.“ 

„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...“ 

„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.“ 

„Mhm, že muž jako vnímáte, že to není dobře, ale nějak jako nejste schopná...“ 

„Ne.“ 

„....nějak to...“ 

„Zastavit.“ 

„Mhm, mhm.“ 

„Já si natočím vodu....“ 

„Jo, určitě.“ 
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(šla si nalít vodu a vrací se a přitom říká:) 

„Já jako mám problémy, ţe po těch lécích mi není tělesně dobře.“ 

„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)... 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...“ 

„Hm.“ 

„A ona mi řekla, ţe to vydrţím. A já jsem to nevydrţela.“ 

„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, 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). Teďkom jako, já jsem tady klidnější neţ doma, no.“ 

„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.“ 

„Mhm.“ 

„...ţe jsem řešila jenom tady a teď...ale ne, co bude potom.“ 

„Mhm.“ 

„Jo? Ţe... Ale teď uţ jsem na tom trochu líp, kdy řeším i to, co bude potom.“ 

„Hm...“ (odmlka) 

 

6. Co byste mi řekla o působení personálu? Jací jsou, nebo jak se k Vám chovají, tady. 

„Tady a na dvojce dobře.“ 

„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... 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.“ 

„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)“ 

„Aha. To jste byla na začátku hospitalizace, nebo...“ 

„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. Třeba je tady jednou do týdne ten úklid, ţe to jako, doma člověk taky 
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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.  

„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.“ 

„Mhm.“ 

8.  A hospitalizovaná jste.... poprvé asi ne, že, tak jestli, po kolikáté, nebo...“ 

„No to, tohle číslo Vám určitě ani neřeknu.“ 

„Tak přibližně, nebo, kdy jste byla poprvé?“ 

(Povzdech) „Poprvé? (pomlka) Poprvé ve čtrnácti.“ 

„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.“ 

„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). 

„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, 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.“ 

„Mhm.“ 

„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.“ 
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„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.“ 

„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.“ 

„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...“ 

„Jo...“ 

11. Co vnímáte jako pozitivní, tady, na svém pobytu? 

(pomlka) „No, asi, ţe, mám čas si to nějak rozmyslet. Včera jsem ale hrozně chtěla odejít... hrozně 

jsem chtěla odejít (polohlasem až šeptem do ztracena).“ 

„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.“ 

„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.“ 

„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...“ 

„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...“ 

„No ta sestřenice, chce, abych věděla, ţe mě sledujou, ţe mě pozorujou, ţe mi to nedělá dobře, ţe 

to nechci (důraz). Zároveň jistě, ţe bych mohla říct hele, ty mě vodposloucháváš hovory... Oni se mi 

vysmějou, ţe jo...“ 

„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.“ 

„Hm.“ 

„Jakou bych měla asi šanci, ţe...“ 

„Takže s nimi o tom nemluvíte.“ 

„Ne.“ 
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„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...“ 

„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). 

„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.“ 

„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. 

A tělesně? Máte nějaké, bolí Vás něco, nebo... 

„No, mám vysokej tep. Střídá se mi tlak jednou nahoru, jednou dolů... 

„Mhm.“ 

„Já beru léky na srdce, na tlak, ty psychiatrický...“ 

„A to jste brala vždycky, na srdce, nebo? 

„Ne.“ 

„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...“ 
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„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.“ 

„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.“ 

„Jo, to...(pomlka) Já jsem jeden čas měla výraznou hraniční poruchu osobnosti, jsem si ubliţovala 

fyzicky... i teď si občas fyzicky ubliţuju.“ 

„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...“ 

„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..“ 

„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. Ale hned tady mi nasadili asi dvojnásobnou dávku antidepresiv, 

hned na tý dvojce, takţe jsem šla poměrně rychle jako nahoru.“ 

„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.“ 
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„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.“ 

„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. 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.“ 

„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.“ 

„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.“ 

„Mhm. A vy jste říkala teda, že jste měla nějaké i mánické stavy? 

„No, to byla taková divná psychóza.“ 

„Prosím?“ 

„Ale běţně mánii nemám.“ 

„Mhm.“ 

„Ale jako stane se to, ţe kdyţ jsem taková rozjetá, všechno je happy. Ony jsou různý druhy tý.... 

diagnostikovanou maniodepresivní psychózu nemám.  

„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.“ 

„To byly jako zvuky, nebo jako hlas, slova nebo...“ 

„Zvuky, zesílený zvuky.“ 

„Aha.“ 

„Šum.“ 

„Jako nahlas hodně. Jakože z venku přicházely...“ 
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„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.“ 

„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.“ 

„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. (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...“ 

„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.“ 

„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.“ 

„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?“ 
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„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.“ 

„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) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


