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PŘÍLOHA 1: OTÁZKY ROZHOVORU S RESPONDENTY 

 Můžete mi říci něco o sobě?  

 Co děláte ve volném čase? 

 Co vaši sourozenci? 

 Vidíte nějaké výhody a nevýhody v tom, že jste se narodil/a jako 

první/prostřední/poslední sourozenec? Co vaše pozice obnášela/obnáší? 

 Můžete charakterizovat váš život s roztroušenou sklerózou? (Pouze pro 

sourozence s RS.) 

 Jak jste se cítil/a, když jste se o nemoci dozvěděl/a? /O nemoci sourozence… 

 Jak se máte teď? 

 Žijete se svým sourozencem ve společné domácnosti?  

 Kdybyste měl/a říci cokoliv o svém sourozenci, co by to bylo? 

 Jak často se vídáte? 

 Děláte něco společně? 

 Kdo vám v životě nejvíce pomáhá a kdo vás podporuje? 

 Když řeknu pomoc a podpora a váš sourozenec… 

 Čeho si na sobě vážíte? 

 Co vám na sobě vadí? 

 Kdybyste měl/a 3 přání, jaká by byla? 

 Jezdíte na výlety?  

 Jak trávíte léto? 

 Čeho si vážíte na rodičích? 

 Co vás štve na rodičích? 

 Jaké máte plány do budoucnosti? 

 Je ještě něco, co byste rád/a zmínil/a?  



 

PŘÍLOHA 2: ROZHOVORY S RESPONDENTY 

ROZHOVOR 1 

Lenka, žena s RS, 30 let, nežije s bratrem ve společné domácnosti 

Můžete mi říci něco o sobě?  

O sobě mluvím nerada…nejsem ten typ, co by dokázal hodiny jen mluvit o sobě, to mi 

nikdy nešlo (úsměv). Tak je mi 30, pracuju, už nestuduju. Dodělala jsem pedagogickou 

a teď dělám ve školce. Moc mě to tam nebaví. Ráno tam jdu a přijdu večer utahaná jak 

pes, je fakt strašný, jak je to v tomhle státě zařízený…abysme mohli jíst, tak musíme 

celej svůj život zabíjet prací…není to zoufalý? (Mračí se.)…Jinak bydlím tady (v Praze 

– pozn.) v jednom bytě s přítelem. Jsme spolu už docela dlouho…ale nehrotíme to, až 

něco dalšího přijde, tak to přijde. 

Co děláte ve volném čase? 

Přijde mi, že jsem furt v práci (mračí se) a že moc volnýho času nemám. Když ho mám, 

jsem ráda, že přijdu domu a můžu si vzít knížku nebo něco…nebo je tak akorát čas na 

to, něco uvařit, to zabere strašnýho času, když chci udělat třeba něco zdravýho 

domácího…nebo peru, když je čas, tak konečně uklidím, nakoupím…jako že bych měla 

čas denně chodit někam do kina, nebo třeba do kaváren, jako nevím, jak to ty ženský 

dělaj…asi nechodí do práce, nebo se v práci kopou do zadku, že maj pak energii a 

úsměv na celej den…já mám v práci 24 dětí od rána do večera a pak jsem ráda, že se 

můžu zavřít doma. Když už, tak se něco děje o víkendu, to třeba jezdíme k našim, nebo 

si čtu, mám ráda si někam zalízt a číst si. 

Co vaši sourozenci… 

Mám bráchu. Je starší o 10 let. Asi se máme rádi, ale je to prostě takový asi jiný, než 

kdyby byl mladší. Brácha byl spíš vždycky takovej táta. 

Kde bydlí bratr? 

Právě, že na Moravě. Vidíme se párkrát do roka, když je nějaká příležitost, nebo když 

přijede do Prahy kvůli práci. To u nás často třeba přespí. Nebo se vidíme u našich. 

Vidíte nějaké výhody nebo nevýhody v tom, že jste se narodila jako nemladší 

sourozenec?  

(Dlouho přemýšlí.) Tak to je těžký říct…jak je brácha o dost starší, tak když jsem byla 

malá, vím, že byl… dost se o mě staral…vlastně hodně často, to jsem ho vnímala asi 

dost jako spíš rodiče…že bysme spolu nějak víc kámošili, to ne, pamatuju si, že to byl 

brácha, ale vlastně ani si nepamatuju, co tenkrát dělal, nebo jestli chodil na diskotéky, 



víc jsem to začala asi vnímat někdy kolem patnácti, to mu bylo tehdy…dvacet pět, no 

nějak dodělával vejšku, vlastně už nebydlel doma, ale na koleji, takže jsem byla jako 

spíš jedináček…takže výhody to možná mělo takový, že jsem byla doma já a ne brácha 

a mělo jsem všechno jen pro sebe…to byla asi i nevýhoda, protože brácha byl pryč, a už 

vlastně dospělej, tak se pozornost rodičů zaměřila jen na mě, dost mě řídili, když jsem 

byla jejich jediný dítě doma...jinak nevím, co bych ještě řekla. (Mračí se) 

Můžete charakterizovat váš život s roztroušenou sklerózou? 

(Přemýšlí.) V pohodě nejsem asi tři roky, možná víc. Začínalo to pomalu a 

postupně…zezačátku jsem byla dost náladová a to tak, že mě nikdo nepoznával…byla 

jsem na hnoji, pořád jsem brečela, pak jednou dobrý a zase blbý, ale neměla jsem 

k tomu žádnej větší důvod, to bylo nejhorší…už mi pak prostě celkově nebylo dobře, 

tak jsem sama začala zjišťovat, o co by mohlo jít…pak jsem byla u doktora a bylo to 

celkem jasný, že mi nic dělat nebude, ale chtěla jsem od něj poslat na magnetickou 

rezonanci…tam mi to potvrdili…teda já jsem to nevěděla, ale myslela jsem si, že to 

něco s hlavou bude, všechno se mi v ní nezdravě plašilo. Pak jsem byla pokusnej 

králík…zkoušela jsem nějakou léčbu, ta nezabrala, zkusila se další…teď mám zase 

jinou. Jsem půl roku bez ataky, tak jsem zvědavá, jak to bude dál. Pořád se cejtím, jako 

že sebou někde praštím, ale jinak v pohodě…děti v práci mi dávají docela zabrat…už 

jsem přemejšlela, že si budu asi muset najít něco míň náročnýho…ale dneska to není jen 

tak. (Mračí se.) 

 

Jak jste se cítila, když jste se o nemoci dozvěděla? 

(Povzdech.) Já jsem tak nějak věděla, že to není dobrý a vlastně…tak nějak asi 

odevzdaně. Jak kdybych to čekala. Nejsem asi moc pozitivní člověk, kterej si umí 

užívat života, tak…nikdy jsem neměla extra štěstí, všechno bylo tak nějak vydřený, ve 

škole jsem se dost stresovala…tak nějak jsem čekala, že se to na mně musí nějak 

podepsat…nevím no. 

Jak se máte teď? 

V pohodě. (Úsměv.) Jsem dost unavená…není minuta, kdy se mi nechce spát, je to 

divný. Jsem hrozně ráda, když jsem doma a můžu si dělat něco jen tak, prostě pro 

nic…ani do práce, ani do školy…třeba jen koukat z okna, nebo i vařit…přemýšlet o 

něčem hezkým. Ale jako obecně…tak nějak mám období, kdy to nemá žádnou šťávu… 

šedivý období. (Zamračení.) 

Kdybyste měla říci cokoliv o svém bratrovi, co by to bylo? 

(Přemýšlí dlouho.) Brácha je v pohodě. Teď mu bylo čtyřicet. Je pořád sám, nemá 

manželku…sem tam nějakou přítelkyni, ale to vždycky prostě nějak 

nedopadne…nevím, jak to má, nic moc se o tom nebavíme. Podniká na Moravě…něco 



přes vína…proto jezdí často sem a tím pádem se někdy vidíme. Když se vidíme, tak se 

většinou sejdem u nás…doveze nějaký víno, posedíme, popijem a probereme tak nějak 

nový věci…co jsme se třeba dozvěděli a tak. 

Jak často se vídáte, už jste zmínila… 

Jo, to dejme tomu, tak třeba jednou za tři, čtyři měsíce…když je to jako často, jinak je 

třeba období, kdy i jednou za půl roku. Jak kdy, no. 

Děláte něco společně? 

(Nepřemýšlí, mračí se.) My jsme asi nikdy tak nějak nedělali nic společně…možná 

jsme společně jedli u stolu s rodičema…jo a občas jsme vyjeli na nějakou dovolenou, 

ale to už je tak dávno…teď jen jak jsem řikala, občas se sejdem a pokecáme. 

Kdo vám v životě nejvíce pomáhá a kdo vás podporuje? 

(Úsměv.) Dost se podporuju sama. Jinak určitě rodiče, i když jsou daleko…dost si 

s mamkou voláme, s tátou moc ne…pak taky přítel…takže ten asi nejvíc po mně. 

Snažím se vždycky všechno vyřešit sama, a když to nejde, pak je opora přítel a pak 

většinou ty rodiče…ale zjistila jsem, že čím jsem starší, tím jsem míň schopná si sama 

pomoct a přítel je povolávanej častějc…to jako ve všech oblastech…třeba když mě 

něco trápí, i když potřebuju odtáhnout nákup. (Úsměv.) 

Co bratr a pomoc… 

No, právě jak je daleko, tak s ním tak nějak nepočítám…teda jako ne, že nepočítám, ale 

chápete, není tady, takže by byl ten poslední, koho bych žádala o pomoc. Ale brácha o 

mě vždycky pečoval…takže by rozhodně nikdy neodmítnul, kdybych něco potřebovala. 

To já zas taky ne, je to brácha. 

Řekněte, čeho si na sobě vážíte? 

(Odpovídá po chvíli.) Asi jsem zodpovědná a myslím, že dělám svojí práci 

dobře…prostě i když jsem tam celej den, tak to nedělám tak, jakože ať už je to za mnou, 

ale dokážu se těm dětem naplno věnovat a to je myslím dobrý…někdo svojí práci 

flinká. (Pousmání.) 

A co vám na sobě vadí? 

Že si neumím užívat? (Úsměv.) 

A ještě něco? 

Asi o tom nechci přemýšlet, nezlobte se. 

Kdybyste měla 3 přání, jaká by byla? 



Hmm…chtěla bych být na jiný planetě, nechodit nikdy do práce…starat se třeba o 

rodinu, o nejbližší…vařit něco dobrýho a zdravýho…nepřemejšlet furt, co musím udělat 

zítra nebo za půl roku, nemyslet na to, jak rodiče furt chodí do práce a jsou unavený, 

protože jim pořád prodlužujou nástup do důchodu…věřit, že můžem dělat něco 

smysluplnýho, ne něco, co musíme…to je dost pesimistický, co? (Mračí se.) Ale takhle 

to je. 

Jezdíte na výlety? 

Tak jako občas někam…vlastně kamkoliv, podle nálady.  

Jak trávíte léto? 

Když to vyjde, tak tejden u moře, když to nevyjde, tak prací, třeba nějakou brigádou, 

protože naše školka je přes léto plus mínus zavřená…nebo jen tak válením…pak už je 

to moc a jsem taková líná…docela se pak těším do práce…zase je pravda, že jsem 

poslední dobou neměla moc volno, pořád si něco hledám. 

Čeho si vážíte na rodičích? 

Tak nějak jako všeho (odpovídá hned)…úplně všeho, toho špatnýho i dobrýho. Jsou to 

rodiče. 

A co vás na nich třeba štve? 

Tak nebydlím s nima, tak nevím…ale kdybych byla ještě doma, tak by toho bylo určitě 

moře. 

Jaké máte plány do budoucnosti? 

Neplánuju…asi někdy děti…ale ani nevím, bojím se…nechci, aby byly třeba nemocný, 

nebo nevím, jak na tom budu já…kdo ví, jestli bych to vůbec zvládla…přítel taky nějak 

neplánuje, tak jsem ráda. Tak nějak si žijem a uvidíme, co bude. 

 

ROZHOVOR 2 

Petr, muž bez RS, 40 let, nežije se sestrou ve společné domácnosti 

Můžete mi říci něco o sobě? 

Co by vás zajímalo? 

Cokoliv o čem vám nevadí mluvit… 

Je mi 40…podnikám v oblasti vinařství…zatím nemám rodinu, mám byt a žiju si tam 

sám a nic mi nechybí. (Směje se.) 



Co děláte ve volném čase? 

Co je volný čas? (Směje se.) Tak já nemám extra volno…jsem tak docela pánem svýho 

času…moje práce je vlastně můj volnej čas…jinak ještě běhám, chodím s chlapama na 

fotbal, rád se stavím třeba v nějaký pěkný restauraci a posedím...na dobrým jídle a pití. 

Co vy a vaši sourozenci? 

Sestru už znáte. (Směje se.) Jiné nemám…nebo aspoň o tom teda nevím. 

Vidíte nějaké výhody nebo nevýhody v tom, že jste se narodil jako nejstarší 

sourozenec a ještě o tolik let před vaší sestrou? 

(Přemýšlí.) No jo, rodiče to uplně nevychytali. Ale jako nemám jim to vůbec za zlý. 

Máma po mně pak nemohla nějak otěhotnět, co jsem pak zaslech…takže ségra si dala 

načas. Tak jako tím pádem jsme byli dost daleko…já byl úplně jinde, když sestře bylo 

teprv deset, to je jasný…ale jako dneska už ji beru jako normálně, si myslím, že teď 

máme paradoxně lepší vztahy než tenkrát. 

Pamatujete se, když jste se dozvěděl o sestry onemocnění? 

(Přemýšlí zamračeně.) Jo, to nebylo hned…sestra nám to nějak nechtěla říct…tak jsme 

nic nevěděli…ani rodiče. Byla taková divná, ale tak jako to je každej občas divnej…jak 

se nevidíme, těžko si něčeho většího všimnete…pak jsme se to dozvěděli až dýl…sestra 

chce vždycky zvládnout veškerou tíhu světa, má takovou povahu…to je blbý no, 

myslím, že jí to nepomáhá…tak jako když jsem se to dozvěděl, přišlo mi to líto, 

rozhodně bych jí to nikdy nepřál, klidně bych to vzal na sebe…ona je ženská a 

potřebovala by mít děti a normální rodinu…ale tak snad bude mít…abych byl taky 

strejček… konečně. (Smích.) 

Kdybyste měl říci ještě cokoliv o své sestře, co by to bylo? 

Tak jako vím, že to asi nikdy nebylo úplně ideální…jsme od sebe moc, no…ale mám ji 

rád a snažím se…ona se taky snaží…myslím, že je to v cajku. (Smích.) Jinak myslím, 

že je dost ustaraná…ale nevím proč…přál bych jí, aby se trochu uvolnila, přijde mi 

taková ztrápená, smutná…nevím no…jsme v tomhle jako nebe a dudy. 

Kdo vám v životě nejvíce pomáhá a kdo vás podporuje? 

(Odpovídá hned.) Mí obchodní partneři. (Směje se.) To se říká, ne?...Ne, tak asi přátelé, 

rodiče, rodina. 

Čeho si na sobě vážíte? 

(Přemýšlí)…Docela se mi teď daří…myslím na poli pracovním. Nebylo lehký si 

vybudovat určitý místo a ani není lehký to nějakým způsobem udržovat. 



Co vám na sobě vadí? 

(Přemýšlí)…Rodiče by řekli, že nejsem schopnej si najít ženskou. (Směje se.)… 

Chtěl byste o tom říci něco víc? 

Jsem rád sám…občas mi to asi trochu vadí, ale tak každej den není posvícení…třeba 

ještě natrefím na nějakou, jak se to říká, životní partii? (Směje se.) 

Kdybyste měl 3 přání, jaká by byla? 

Přál bych asi pohodovej a zdravej život rodičům…ségře…mým přátelům a samozřejmě 

i sobě. (Odpovídá hned.) 

Jezdíte na výlety?  

(Směje se.) Celej můj život je jeden velkej výlet…ne, tak celej asi ne, ale jak teď 

pracuju, výletim neustále, je potřeba spousta věcí zařizovat…tak vlastně i poznávám 

nový místa…je to parádní. 

Jak trávíte léto? 

Co nejvíc v pohodě. Rád zajedu s kamarádama třeba někam do ciziny…v létě taky 

dělám věci, na který není přes rok čas. 

Jaké třeba? 

(Přemýšlí.) Víc času strávím například s rodičema… 

Čeho si vážíte na rodičích? 

(Přemýšlí.) Jsou to osobnosti, to především. Pak toho, že mě vychovali…a že mě pořád 

rádi vidí. (Směje se.) 

Co vás třeba na rodičích štve? 

Asi nic konkrétního. 

Jaké máte plány do budoucnosti? 

Jsem spokojenej, takže když to ještě nějakej čas vydrží, bude to fajn…jinak bych chtěl 

trochu pocestovat… možná taky nějakou tu rodinu, to se uvidí. (Směje se.) 

 

ROZHOVOR 3 

Šárka, žena s RS, 35 let, nežije se sestrou ve společné domácnosti 

Můžete mi říci něco o sobě?  



Jmenuju se Šárka… je mi 35 let. Od narození bydlim na malé vesničce v jižních 

Čechách…nejdřív s rodiči a teď už skoro deset let s manželem – postavili jsme si 

domeček na zahradě u rodičů. Někdy výhoda…někdy ne…(úsměv). 

Jak to myslíte? 

Jsme hodně blízko, takže občas vznikají rozepře hlavně mezi mým manželem a mým 

otcem, ale nic zásadního…občas nám mluví do výchovy dětí… kdy chodí spát, proč je 

víc neoblečeme a tak. To by se asi nedělo, kdybychom bydleli sto kilometrů od 

nich…výhoda je hlídání dětí a někdy společné vaření. 

Ještě chcete říci něco o sobě? 

(Přemýšlí.) Ve škole jsem byla asi i dobrá… v šesté třídě jsem přešla na sedmileté 

gymnázium, kde jsem zdárně odmaturovala a potom jsem šla na VOŠE, kde jsem i to 

absolutorium zvládla dobře…ale obor účetnictví mi nic neříkal a neříká… Vždycky 

jsem chtěla spíš nějaký sociální směr, jenže když jsem maturovala, bylo mi necelých 18 

a v tu dobu jsem nic moc nevěděla. (Mračí se.)…pak jsem po škole nastoupila k české 

firmě, kterou potom koupili Poláci (mračí se)… jako obchodní manažer… práce pro mě 

byla vhodná, hodně kontakt s lidmi… jízdu autem miluju a taky…neměla jsem nad 

sebou neustále šéfa, takže to bylo sladkých pět let (usmívá se.)… Peníze jsem měla 

slušný, chodila jsem… a bydlela jsem s budoucím manželem – s tím jsem od osmnácti 

let...mohli jsme v klidu stavět… finance jakž takž byli a ještě jsme zvládali hodně 

kultury (směje se)… Po splněné pětiletce v práci už jsem byla unavená, tak jsme se 

rozhodli trochu naše řady rozšířit…povedlo se hned. (Úsměv.)… To už jsme bydleli rok 

sami v novým (úsměv)… to bylo před osmi lety, od té doby jsem doma…ale nenudím 

se. Narodil se nám Adámek a za necelé čtyři roky Ondrášek, zlatíčka moje...i když při 

zjištění, že druhý je kluk, jsem byla trochu přepadlá.(Mračí se.)… 

Co děláte ve volném čase? 

Od osmnácti let vedu v naší vesničce knihovnu… ta má společné prostory s obecním 

úřadem… k tomu tam i uklízím, takže aspoň nějaké v uvozovkách 

zaměstnání(úsměv)… je to jen jednou týdně a mám tam hezké vztahy se čtenářema i 

s úředníkama (směje se).Taky přes dva roky pravidelně chodím jednou týdně na jógu, 

hlavně v začátcích eresky mi to moc pomohlo…je tam fajn kolektiv a na fyzičku taky 

dobrý (úsměv)…do toho ještě jednou týdně chodím předcvičovat do naší 

hospůdky…máme nový sál, tak jsem pár holek spunktovala a chodíme zahopsat 

(smích)… Jinak mě baví četba a poslední dobou mě hodně zaměstná skupina 

roztroušená skleróza na fejsbuku…tam jsem správcem (úsměv)…  Taky miluju 

lyžování, i když letos mi to nevyšlo, jsem po artroskopii kolene (mračí se)…s ereskou 

to nesouvisí, měla jsem špatný meniskus už dlouho, právě z lyžování… a taky ráda 

bruslím, hlavně in-line…nebo kolo… když mi bylo patnáct, hrála jsem i dívčí hokej. 

(Smích.)…Ničemu se nebráním, ráda zajdu třeba i na squash nebo do bazénu,… teď už 



se teda musím občas kvůli eresce omezit… ale jde to pořád… a dokaď to jde, tak se 

nedám. (Smích.) 

Co vaši sourozenci… 

(Odpovídá hned.) Mám jen mladší sestru…o pět a půl roku. Jmenuje se Andrea. 

Kde bydlí sestra? 

Se sestrou bydlíme od sebe tři kilometry… rodiče máme padesát metrů (smích). Takže 

si tak trochu vidíme všichni do talířů (úsměv). 

Vidíte nějaké výhody nebo nevýhody v tom, že jste se narodila jako první, nejstarší 

sourozenec?  

(Dlouho přemýšlí.) Výhody mě zatím žádné nenapadají (úsměv)… Nevýhoda asi byla, 

že jsem vždycky všechno slízla za ségru, musela jsem ji hlídat, chodit brzo spát, 

všechno se jí přizpůsobovalo (mračí se)… vždycky jsem musela být ta rozumná… co 

ustoupí, která sestře vyšlape tu cestičku… ona byla taková roztomilá, všichni ji tak 

nějak milovali, asi jsem i žárlila (mračí se). … což mě dneska mrzí. (Přemýšlí.) Byly na 

mě určitě kladené větší požadavky…taky očekávání ze strany rodičů. (Přemýšlí.)… 

Výhoda asi byla, že jsem byla přes pět let jedináček (smích)… a pak jsem vlastně měla 

krásnou sestřičku (pousmání). 

Co vaše pozice, nebo to, že jste byla nejstarší sestra, třeba ještě obnášelo nebo 

obnáší v současnosti? 

To už jsem trochu řekla… musela jsem být ta rozumnější…tak nějak víc se učit… a 

nemohla jsem zklamat rodiče (mračí se). Andrejka už to měla všechno pak jednodušší, 

měla ušlapanější cestičku (úsměv).…Myslím, že dodnes se ode mě očekává, že budu… 

a jsem ta rozumnější…ta chytřejší, ta co si ví vždy se vším rady. (Přemýšlí.) …Často se 

mi celá rodina posmívá a říká, že jsem paní učitelka (směje se)… takže ségra pro mě 

byla nejdřív roztomilé dětátko… pak asi tak trochu zátěž…já byla v pubertě a měla 

jsem se bavit s devítiletou cácordou (smích)…. až tak… někdy v mých osmnácti jsme 

začaly být parťačky a od té doby super (úsměv). 

Můžete charakterizovat váš život s roztroušenou sklerózou? 

(Přemýšlí, vážnější tón.) Když byl Ondráškovi necelý rok…navštívila mě roztroušená 

skleróza a už neodešla (zamračení, vážná tvář). …eres mi diagnostikovali někdy ve 

33… mladšímu synovi byl necelý rok (mračí se).(Přemýšlí) Začalo to psychickými 

problémy…a po dvou měsících pálení lýtek… během noci jsem hořela celá, tak jsem 

musela do nemocnice…pak to šlo asi klasicky…magnetická resonance a lumbální 

punkce…a po třech dnech od nástupu pak verdikt (mračí se)… strašili mě i nádorama 

na páteři, takže nějaká eres byla vlastně nakonec výhra (smutný úsměv). …Moc jsem 

nevěděla, co to obnáší… bylo mi zle po kapačkách…solu-medrolu a neměla jsem 



vlastně ani nějak chuť něco zjišťovat…ve svým okolí jsem pár takových lidí měla, takže 

jsem věděla, že můžu skončit na vozíku, nebože můžu v šedesáti běhat na 

běžkách…jako jedna rodičů známá…pořád věřím … a doufám, že to u mě budou ty 

běžky (úsměv)…. 

A jak u vás RS začala? 

První čtyři měsíce byly strašný, všechno mě bolelo… po měsíci v nemocnici mě doma 

pak syn skoro nepoznal…taky neskutečná únava…bolely mě hodně nohy, chodila jsem 

o berlích, ještě teď mi je z toho špatně, když vzpomínám (mračí se)…. Začaly u mě taky 

deprese, to byla celkem síla, no…k úzkostný poruše s panickýma atakama… jsem si je 

pak ty deprese nedobrovolně připustila a začala brát antidepresiva….Všechno se potom 

zlepšilo, chůze se postupně zlepšila… bolesti ustoupily a já jsem se nějak zasekla… že 

se eres nepoddám (úsměv). V tu dobu mi taky chválili biologickou léčbu…injekce 

Betaferonu obden…ty vlastně aplikuju do dneška... přibrala jsem dvacet kilo… to tak je 

po kortikoidech, takže teď je úspěšně shazuju (smích)…jinak nejvíc mě ereska omezuje 

asi únavou a bolestí lýtek (mračí se). Ta únava se nedá popsat a zdravý člověk to 

nepochopí… jinak se snažím sportovat a vše dělat jako zdravá…teda až na odpočinek 

po obědě, to tvrdě usnu (úsměv). Můžu si vyhovět, děti ve školce a ve škole…pečuju o 

starou babičku, tak jsem zatím doma. 

Babička bydlí u rodičů? A to o ni pečujete denně? 

 

Jsem i na úřadech hlášená jako že pečuju o osobu blízkou… je to místo zaměstnání, 

babi má třetí stupeň příspěvku na péči. Ona bydlí hned naproti našim… zatím to sama 

zvládá. Péče obnáší dělání snídaně, oběd jí vozí z pečovatelského domu, přes zimu 

musím zatápět a topit, …dovoz k lékařům, příprava léků, úklid, praní…prostě všechno, 

co je potřeba, babičce bude osmdesát osm, ale je chodící. Mamka to všechno na mě 

samozřejmě nenechává, dělíme se. 

 

Jak jste se cítila, když jste se o nemoci dozvěděla? 

(Nepřemýšlí.) Byla jsem ráda, že vím, co mi je… že to nejsou nějaký nádory (mračí se). 

Jinak ještě zmateně a nechápavě… pořád jsem tomu nevěřila (mračí se). Proč já? To se 

děje jiným, ne mě (mračí se). 

Jak se máte teď? 

Myslím, že dobře, snažím se najít pozitiva, být veselá a užívat života…(Přemýšlí.) 

Nelpím na nesmyslech a užívám si děti a manžela, i když je to někdy teda záhul (směje 

se). Občas mě přepadnou myšlenky… co bude, co když… ale ty pak rychle zaplaším a 

jede se dál. Jak se říká, co bylo včera, to nezměníme… co bude zítra,…nevíme, ale 

důležité je, co je teď (úsměv). …Chodím i k psycholožce, tak snad to trochu pomáhá se 



vypovídat… nejsem ten typ, co by se styděl o něčem mluvit. Tak jí tam vždycky 

předvedu slovní průjem a jdu domů spokojenější. (Smích.) 

Kdybyste měla říci cokoliv o své sestře, co by to bylo? 

(Přemýšlí.) Dneska mám v Áje neskutečnou parťačku…a kamarádku (úsměv). Snažíme 

se navzájem podržet a pomoct… i když ona někdy při mé prosbě vybuchne, že to nejde, 

ale do pěti vteřin se omluví a jde to. (Smích.)… Já jsem spíš ta rozvážná a rozumná, 

ségra je ten v uvozovkách rebel, ale v dobrém… Nezkazí žádnou srandu, je dobrá 

společnice (úsměv)…je taková víc bezstarostná, já se vším užírám…ona to háže za 

hlavu… závidím jí to (úsměv).  

Jak často se vídáte? 

Naši kluci jsou o necelý rok od sebe, takže jsme se dřív se ségrou navštěvovaly takřka 

denně… kluci si hráli, my jsme něco dobrého uvařily… pokecaly, to byly moc pěkné 

časy (úsměv). 

Děláte něco společně? 

Hodně věcí jsme dřív podnikaly spolu…nákupy, návštěvy dětského koutku, výlety 

(úsměv)… Sestra si vzala kamaráda mého manžela, takže se často scházíme, nebo 

někam vyrážíme za kulturou…teď začala Ája chodit zase do práce, tak se nevidíme 

denně, ale aspoň si voláme… máme společné přátele, dalo by se říct, že mí kamarádi, 

jsou taky ségry kamarádi a i obráceně (úsměv). 

Kdo vám v životě nejvíce pomáhá a kdo vás podporuje? 

Nejvíc pomáhá manžel, mamka, ségra… kamarádka od dětství Martina…podporují mě 

taky všichni kamarádi a ještě širší rodina (úsměv)…až na manželova bratra…s tím kvůli 

jeho alkoholismu nemluvíme… mám kolem sebe fakt super lidi! Jsem za to vděčná! Zní 

to asi jako klišé, ale ne každýmu se to poštěstí (spokojený úsměv). 

Zmínila jste, že vám sestra pomáhá, jakým způsobem? 

Pomoc si tak nějak vracíme… jak je potřeba. Prošla si chudák peklem (mračí se) -  ve 

čtvrtém měsíci těhotenství jí řekli, že mimi má prohozené tepny k srdíčku…a že hned 

po porodu musí být operace… mazec.  Byly to náročný měsíce, ale všechno dobře 

dopadlo, snažila jsem se jí hodně podržet (úsměv)…Dneska už má zdravýho…tříletýho 

chlapečka, chodí s naším Ondráškem do školky do jedné třídy (úsměv). 

Kdybyste mohla, řekněte, čeho si na sobě vážíte? 

Snad je to myšleno jako na sestře? 

Ne, na vás, čeho si vážíte… 



(Přemýšlí)…Vážím si toho, že mám fajn rodinu a vztah s manželem…známe se už 

sedmnáct let a držíme (usmívá se)…. Taky si vážím určité obětavosti vůči ostatním… 

jsem pravdomluvná a často bojuju za pravdu… sice narážím, ale mám dobrý pocit… 

Taky jsem společenská… A překvapivě si asi vážím toho, jak zvládám eresku, to jsem 

ani od sebe nečekala. 

Když už jste zmínila sestru, co by to bylo u ní? 

Vážím si na ní, že je pracovitá… všechno jí jde od ruky, ve společnosti je oblíbená, líbí 

se chlapům, umí některé věci hodit za hlavu. (Smích.)… Skvěle vychází s tchánovcema 

i s vyvdanýma dětma… Umí taky rychle odpouštět a máloco si připouští. 

A co vám na sobě vadí? 

(Přemýšlí)…Vadí mi, že jsem neskutečnej odklada…co můžu odložit, odložím. Až moc 

si všechno taky beru osobně a pak to v té kebuli řeším a řeším a trápím se tím… trochu 

odpustit umím, ale trvá to a nikdy nezapomenu(mračí se)…A vadí mi, že jsem celkem 

bordelář, ale zase říká se "bordel v bytě, šťastné dítě" (usmívá se). 

 

Kdybyste měla 3 přání, jaká by byla? 

(Dlouho přemýšlí.) Zdraví pro všechny… zní to jako klišé, ale není (mračí se)… 

šťastnou rodinu, to zatím mám, tak ať to vydrží, aby byli manžel i děti spokojené… a 

tak...asi je to nevhodné si to přát, ale taky bych chtěla aspoň minimální materiální 

zabezpečení, to hlavně kvůli dětem (úsměv). 

Jezdíte na výlety? 

Jezdíme celá rodina, vybíráme většinou podle dětí (úsměv). Já sama jezdím ráda třeba 

do Prahy do divadel a na muzikály. 

Jak trávíte léto? 

Většinou je to týdenní dovolená u moře, nejlépe do Chorvatska… letos pojedem kvůli 

dětem a písku asi do Itálie… létat se zatím bojím, kdyby něco… jinak léto trávíme u nás 

na zahradě, máme bazén, takže neustále ve vodě… chodí k nám taky hodně návštěvy na 

grilovačku…taky jezdíme často na kole a na brusle, večer si rádi třeba s manželem 

zajdeme na pivko na terásku u hospody… užíváme si (usmívá se). 

Čeho si vážíte na rodičích? 

(Přemýšlí.) Jak nám úžasně pomáhají, ať už teď při nemoci, ale i před… vždycky při 

nás stáli …a snažili se z nás vychovat slušné a šikovné lidi. Vedli nás dost k práci… ale 

s odstupem času jsem za to ráda (úsměv). Hlavně s mamkou mám úžasný vztah, fakt jí 

můžu říct všechno, až mě někdy mrzí, co všechno na ni naložím… ale myslím, že jsem 



pro ni i já na oplátku oporou…Společně se staráme o mamky maminku…žijeme si tu 

dobře. 

Co vás štve na rodičích? 

Někdy mě štve, že bydlíme moc blízko sebe a vidíme každou prkotinu (smích)… občas 

si připadám jak malá holčička, někdy mám pocit, že všechny svoje kroky musím 

vysvětlovat… ale je to asi jen můj pocit. Taťka nás pořád hlídá a vyptává se, kam 

jedeme…nebo kdy přijedeme, ale už se tomu s manželem smějem (smích). 

Vždycky jste chtěla bydlet takhle blízko rodičů? Nemáte třeba někdy tendence se 

odstěhovat? 

 

Tak že bych se chtěla odstěhovat, to teda ne, výhody převažují (úsměv). Já jsem takto 

spokojená, nedělá mi to problém, to spíš manžel s tím má občas problém, ale taky by 

neměnil.  

Jaké máte plány do budoucnosti? 

Trošku jsem koketovala s myšlenkou pořídit si ještě jedno mimi, holčičku (úsměv). Ale 

vzhledem k mému stavu…a možná, že by to byl stejně zase kluk, tak radši ne (smích). 

Všechny naděje vkládám do ségry… že se jim ta holčička povede, to pak budu 

rozmazlovací teta (smích). 

Ještě něco plánujete? 

(Přemýšlí.) Plány mám takové, až jednou nebude naše babička, tak si chci udělat nějaké 

kurzy a dělat buď asistentku pedagoga, nebo něco podobného… Blízko nás je středisko 

pro postižené děti, tam berou asistentky i na poloviční úvazek, není to stresová práce a 

k tomu mě to stejně vždycky táhlo (úsměv)…Takže budu asi hodně řešit zaměstnání… 

Plány do života mám takové, aby se mi podařilo vychovat z mých kluků slušné lidi… 

abychom si prostě spokojeně žili a aby mi aspoň trochu sloužilo zdraví. 

Je ještě něco, co byste ráda zmínila? 

Snad jenom, že život roztroušenou sklerózou nekončí… jen není tak jednoduchý a musí 

se denně bojovat… ale jak se říká, život je boj (úsměv). A já budu věřit, že boj budu 

hodně dlouho vyhrávat (úsměv).  

ROZHOVOR 4 

Andrea, žena bez RS, 29 let, nežije se sestrou ve společné domácnosti 

Můžete mi říci něco o sobě? 

Je mi 29 let a pracuju… od 22 let na velkoobchodním skladě jako obchodní 

referentka… teď jsem tam dva měsíce, protože jsem byla tři roky na mateřské. Mám 

jedno děťátko… kloučka a vyvdané dvě děti…sedmnácti letou dívku (úsměv) a třinácti 



letého chlapce, jsou to puberťáci (směje se). Dokázali nám zkraje našeho vztahu krásně 

okořenit život (úsměv). 

Co děláte ve volném čase? 

Ve volném čase … nejvíc se věnuju svému tříletému chlapečkovi… je dost náročný… 

neumí si sám hrát, takže si hraje se mnou (úsměv). Jinak rádi cestujem, navštěvujem 

svou rodinu, trávíme hodně času s přáteli, občas zajdeme na disco…nebo do hospody… 

hodně chodíme na procházky s naším pejskem. Nejvíce času trávím s manželem 

(usmívá se). 

Co vy a vaši sourozenci? 

Mám jednoho sourozence, sestru… narodila jsem se jako mazánek…druhá po necelých 

šesti letech. 

Vidíte nějaké výhody nebo nevýhody v tom, že jste se narodila jako poslední, tedy 

nejmladší sourozenec? 

Tak výhody to mělo, jak už jsem řekla… byla jsem mazánek (úsměv). Táta byl prej na 

ségru v pubertě hodně přísnej, málokam mohla… a mě to všechno vždycky nějak 

prošlo. Ale byla jsem takovej větší hajzlík (smích)… ale na druhou stranu jsem byla 

dochvilná a tak. Za to mě mamka vždy chválila. Ségra moc ne… Já v pubertě mohla 

kouřit před barákem a nikdo mě neviděl… ségra byla schovaná dva kilometry pod 

mostem a zrovna ji naši viděli… a takhle to chudák měla se vším… Já jsem totiž 

povahou i vzhledem údajně celej táta (usmívá se)… takže jsem byla jeho holčička 

(usmívá se). Teď už v tom žádný výhody a nevýhody nevidím…sestra má tu výhodu, že 

bydlí s rodiči na jednom pozemku… no i když nevím, vždycky to asi výhoda nebude… 

ale má to výhodu, když potřebuje pohlídat… jednou vaří mamka…tak k nim 

seběhnou… ale zase jsou tam i negativa (usmívá se)…Táta soupeří se zeťákem i o 

popelnici… a kdo koho víc vykouří, když zatopí (směje se)…prostě Homolkovi (směje 

se). 

Nezávidíte někdy třeba sestře, že má rodiče tak blízko? Měnila byste s ní? 

No, ze začátku jsem jí trochu záviděla, ale teď už vůbec ne. Stačí návštěva a jsem ráda, 

že jedeme domů do našeho domečku… já jak jsem výbušnější povahy a někdy řeknu i 

to, co třeba ani nechci...myslím, že by to nebylo to pravé ořechové (úsměv)… Šárce do 

všeho kecaj, nemá takové úplně svoje soukromí, i když naši jsou jako v pohodě a nejsou 

takoví, že by k nim pořád chodili a tak, ale mě to vyhovuje… tak jak to máme, neměnila 

bych to. 

Pamatujete se, když jste se dozvěděla o sestry onemocnění? 

Na ten okamžik si vzpomínám úplně přesně… ale ještě před tím, než to přišlo (dlouho 

přemýšlí)… Sestra měla před druhým porodem…první měla děsný a toho druhého se 



strašně bála… bych řekla, že až nezdravě. S mamkou jsme na ní pozorovaly už nějaké 

změny v té době… jako psychické… ale snažily jsme se ji utěšovat a dělat že 

nic….myslím, že už to bylo k té RS. Když rodila, oznámila jsem mé těhotenství… 

(úsměv)… Ségra mi pak ve všem radila, co mám jíst a utěšovala mě, třeba když mě 

někde něco píchlo (usmívá se). Pak mi ve čtvrtém měsíci těhotenství zjistili srdeční 

vadu miminka… to znamenalo, že jsem musela rodit v Praze v Motole a malý musel po 

narození hned na operaci, jinak by nepřežil. Bylo to děsný období… ségra při mně 

pořád stála a utěšovala mě. Do toho bylo to o Vánocích… onemocněla babička… o 

kterou se sestra stará… já po Vánocích měla rodit a už jsem ležela v Motole. A ona 

chudák všechny jen utěšovala… Když se malý narodil, zůstal v nemocnici a mě pustili 

na pár dní domů… měla jsem ještě po porodu komplikace, tak jsem se měla dát do 

kupy. K malému by mě stejně nepustili… A ten den operace malého…já prořvala celý 

den… u mě sestra seděla a držela mě nad vodou… Jinak bych to asi nezvládla. Měli 

jsme tam volat až k večeru. Tak mě tu držela celý den za ruku a říkala, že to bude 

dobré… to potřebuje každý slyšet. Malý to nakonec zvládnul dobře, babičce už bylo 

taky dobře… a když se všechno uklidnilo, tak to odnesla chudák ségra. 

Jak to myslíte, že to odnesla sestra? 

Odvezli ji do nemocnice… volala jsem si s ní a doktoři jí řekli, že má nejspíš nádory na 

páteři, které jí tam tlačí, a že jí hned pošlou na magnetickou rezonanci a udělají jí 

lumbální punkci. Samozřejmě teď přišla řada na mě, tak jsem utěšovala já ji.. že to bude 

dobré a tak.  

No a…ten den, když jsem se to dozvěděla, jsme byli s malým na kontrole na kardiu… a 

ségry staršího syna jsme vzali s sebou na výlet (úsměv)… když jsme jeli domů, tak mi 

volala mamka a říkala, že už ví, co ségře je. Že má roztroušenou sklerózu… v tu chvíli 

jsem o té nemoci moc nevěděla, ale věděla jsem, že to není moc dobré. Ale díky tomu, 

že ji vyděsili s nádory, tak jsme to pak brali jako lehčí variantu… Koukla jsem se 

dozadu na synovce a v hlavě mi proběhlo, co její děti …a bylo mi jich líto, že jejich 

maminku něco takového postihlo… a začala jsem bulet. Ale před synovcem jsem na 

sobě nedala nic znát. Samozřejmě mě nejvíce zajímalo hlavně, aby ségra byla 

v pořádku. Měla jsem z toho deprese a nemohla jsem spát, ale před ségrou jsem byla 

statečná a říkala, že všechno bude dobré.  A že jí budeme ve všem pomáhat. 

Pamatujete se, kdy to bylo? 

Je to 3 roky. 

Kdybyste měla říci ještě cokoliv o své sestře, co by to bylo? 

Jako děti jsme se hodně praly…ségra mi taky kradla čokolády a kapesné… byla jsem 

prudič, když si dovedla kamarádky, tak jsem je tam pořád oxidovala (směje se)…Ale 

v dospělosti to je jinak. Máme super vztah…  Byli jsme si navzájem na svatbách za 

svědky… Hodně mi pomohla taky v začátkách mého vztahu s manželem, páč měl 



brutální bývalou manželku, která proti nám štvala okolí a hlavně děti … Sestra… i když 

se jí náš vztah nelíbil, vždycky stála při mně a bojovala za nás, to je na delší povídání… 

Vždycky jsem jí volala o radu, nebo když jsem se potřebovala vyplakat… Je taková 

moje psycholožka (usmívá se).  

Jak často se takhle vídáte? 

Vídáme se hodně.  Byly jsme společně na mateřské, tak jsme všechny aktivity s dětma 

dělaly spolu… Chodily jsme s nima na cvičení, do kroužků, nebo jsem jezdila já k ní, 

vařily jsme spolu, nebo obráceně. Chodíme spolu i za kulturou a jezdíme na výlety. 

Trávíme spolu opravdu hodně času…  Naše děti chodí společně i do stejné třídy ve 

školce…. Jednou jsme byly spolu v divadle na Halině, vyprávěla vtipné historky a 

sestra seděla vedle mě a byla tak šťastná …(dojetí, respondentka má slzy v očích, 

několik jich ukápne) a tleskala a tak se smála…. Já na ní koukala a chtělo se mi 

brečet… padla na mě taková lítost… proč zrovna ona, a jak je úžasná, jak všechno 

zvládá. 

Kdo vám v životě nejvíce pomáhá a kdo vás podporuje? 

Nejvíc mi v životě pomáhá samozřejmě rodina! Držíme hodně spolu!...Třeba manžel, 

protože je jedináček, tak náš vztah se sestrou občas nechápe… řekla bych, že někdy 

snad i žárlí. Nevím, myslím, že když to nezažil, nemůže to pochopit… Ale máme super 

vztah i s jeho rodiči. Mám nejlepší tchýni a tchána na světě (usmívá se). 

Čeho si na sobě vážíte? 

(Přemýšlí)…Tak na sobě si vážím toho, že jsem úspěšně vystudovala školu…pak mám 

úžasnou rodinu, práci...že mi všechno vyšlo. A nejvíce si vážím toho, že jsem zvládla tu 

situaci, co se stalo našemu Romískovi, protože to byla fakt síla, ale všechno jsem to s 

pomocí rodiny a manžela zvládla. A vážím si toho, že jsme zvládli manžela bývalou 

manželku…Vážím si taky toho, že máme fakt super vztah se sestrou, že u ní najdu 

vždycky oporu, je to prostě moje starší a rozumnější sestřička…Nikdy bych ji 

nevyměnila… samozřejmě taky se někdy pohádáme… ale jsem ráda, že jí mám. Ona je 

taková rozumná, ve všech situacích umí poradit. Vážím si toho, že při mě vždycky stála 

v těžkých obdobích … Když to vidím jinde, jak se sourozenci hádají třeba kvůli 

majetku a tak… tak to je smutný. Nikdy bych to nechtěla zažít. Prostě je to jeden 

z mých nejbližších…Je to i moje nejlepší kamarádka, můžu jí věřit a cokoliv s ní 

probrat…vím, že mě nikdy nepodrazí. 

Co vám na sobě vadí? 

(Přemýšlí)…Na sobě mi vadí to, jak už jsem říkala, že jsem výbušné povahy a někdy 

řeknu něco, co mě ve vteřině mrzí… a vím, že jsem to říkat neměla. A že jsem někdy 

lenivec …a že chci zhubnout a neustále se cpu...sním toho i víc, než manžel (smích) a 

štve mě, že se nedokopu ani cvičit...jinak mě nic nenapadá…a na ségře…to, že občas je 



po prvním zaslechnutí mojí prosby neochotná a hledá výmluvy, proč to nejde, ale to 

během chvilky přejde, už jsem si zvykla, tak to ani není vada (úsměv)…jinak snad ani 

nic…to má po našem taťkovi. Občas je taky trochu uštěkaná… i na svého 

manžela…výbušná, ale po chvíli je pak klid…Na sestře mi třeba vadí to, že někdy jedná 

jako paní učitelka. Poučuje, ale na druhou stranu má třeba i pravdu. Dál mi vadí, že 

rozmazluje svýho mladšího syna… až moc a bojím se, že jim přeroste přes hlavu. 

Mladší udělá něco tomu staršímu a ten mu to oplatí a samozřejmě to odnese ten starší… 

Mladší je prostě taky takový mazánek, jako jsem byla já a všechno mu projde (usmívá 

se). Jinak ani nevím, co by mi vadilo… bývá to spíš nějaká kravina v určité chvíli, ale 

nic velkého. 

Chtěla byste o tom říci něco víc? 

No…manžel s bývalkou dříve kamarádil se ségrou a jejím manželem. Je o 10 let starší 

než já... A ona si pak asi po 10-ti letech manželství začala se sousedem, to trvalo delší 

dobu a pak se chtěla s manželem rozejít... zbláznila se do toho souseda. No a po roce, co 

se rozvedli, jsme se nějak dali dohromady. No a to šílenství co nastalo... děs. Ona ho 

najednou chtěla zpět, protože samozřejmě soused se na ní vyprdnul. On je takový 

samorost... tak zůstala sama a nám začalo peklo.. a to doslova. Házela na mě 

nehoráznou špínu, štvala proti mně děti, ty mi třeba nalily lepidlo do bot, limonádu do 

oblečení, vyhodily mi malování z okna, ona je úplně tím vydírala. A pak i nastražila, že 

chce spáchat sebevraždu.. no děs… A odnesla to právě Šárka, o které si ta ex myslela, 

že mě manželovi dohodila… Asi o ní napíšu nějakou knížku… mám za ty roky tolik 

inspirace (směje se)  a když jsem otěhotněla, tak se to ještě násobilo...    No, jen abyste 

měla představu... takže si vážím mého vztahu s manželem, že jsme to společně ustáli!... 

Děti už samozřejmě pochopily, že nejsem zas tak strašná a už se máme i rádi…Ale 

bývalka perlí neustále (úsměv). 

Kdybyste měl/a 3 přání, jaká by byla? 

Hlavně zdraví pro celou moji rodinu….(přemýšlí) A dál asi nevím… jsem tak nějak 

spokojená s tím, co máme…. protože až teď jsem úplně pochopila, že k životu je 

nejdůležitější zdraví. 

Jezdíte na výlety?  

Ano, jezdíme. Na výlety, na dovolené, na hory. Cestujem hodně a rádi (usmívá se). 

Manžel obchoduje se zahraničím, tak často cestujem s ním. Na mateřské jsme jezdily na 

výlety se ségrou…to už jsem říkala. 

Na jaké třeba? 

 

Tak občas jezdíme i teď…já nevím, třeba jsme jezdily do Hopsária, pak vždycky někam 

vláčkem na zmrzku, třeba do Českých Budějovic, do Tábora. Na prodloužený víkend na 



hory. Do zoo, tam jsme vyrazili i s mamkou a dětma. A bez dětí  nakupovat …na 

muzikály do Prahy, do divadla. 

 

Jak trávíte léto? 

Léto trávíme dovolenou… koupáním… výlety, grilovačky na zahradě, samozřejmě i 

práce na zahradě, procházky do kempu na pivo (usmívá se) lenošením…s rodinou, letos 

už budu v práci, tak to bude asi jinak… tak uvidíme… Bude se muset vymýšlet, kdo 

bude hlídat malého. 

Čeho si vážíte na rodičích? 

(Přemýšlí.) Toho, že vždycky při nás stáli… podporovali nás při studiu…i když neměli 

peněz na rozhazování…jako dětem nám vždycky dopřáli zimní i letní dovolenou…i 

když se jim nikdy moc nelíbili naši partneři, tak nám do toho nikdy moc nekecali… 

mamka vždycky doufala, že včas dostanem rozum a táta se teda moc neangažoval… ten 

třeba prohlásil, co je to za magora a dál nic (směje se). …Vážím si na rodičích taky 

toho, jak se staraj společně o babičku… nám pomáhaj, kdykoliv zavoláme, tak se snaží 

vyhovět… Snaží se to ulehčovat sestře taky…Trávíme společně některé dovolené. 

Nevyměnila bych je (usmívá se)…Já s mamkou taky dělám v práci… a je to fajn. Ze 

začátku to teda nebyl zrovna med, páč se mnou jednala jak s dítětem a třeba mi něco 

poroučela a já se zabejčila (směje se) ale už jsme si na sebe zvykli a super. 

Co vás třeba na rodičích štve? 

Na rodičích mě štve to (přemýšlí)… pořád nemají čas… pořád někam chvátaj, taťka je 

pořád unavený, sice má náročnou práci, pořád pospává… máma je akční, ta chce chodit 

na procházky, do společnosti a tátovi se nechce a pak se hádaj…. Kdykoliv si s mámou 

volám, tak nestíhá a zavěšuje… první slova jsou vždycky - nemám čas… Občas, když 

jsem byla na mateřské, tak k nám cestou z práce zajela a první bylo zase, že jde na 

chvilku, že nemá čas…. Když není po jejím, tak se hned urazí… a já se jejího urážení 

bojím (směje se). …A zapomněla babičku u kadeřnice (usmívá se)… chvátala…Táta je 

tak nějak v pohodě… ale plašan… pořád pobíhá a taky pořád někam chvátá… asi na 

gauč (směje se). Když k nim přijedem, tak pospává… nebo běhá po dvoře (usmívá 

se)… A když ho někdo o něco poprosí, tak ještě než to člověk dořekne, tak řekne ne, ale 

pak stejně vyhoví… a rád… to mám bohužel asi po něm (směje se)…A tohle mě ani tak 

neštve… Mamka mi řekla, že bude dávat přednost prostě sestře… že jí snese i modré 

z nebe… kvůli té nemoci. Všichni se snažíme jí to ulehčit, tak to chápu.  

Jaké máte plány do budoucnosti? 

Plány do budoucnosti…(přemýšlí a usmívá se). Ještě bych chtěla jedno dítě, ráda bych 

holčičku… ale to je asi jedno, hlavně ať je zdravé. Malý… i když má dva sourozence… 

je v podstatě jedináček. Takže bych mu chtěla i z toho důvodu pořídit sourozence, aby 



se měl na koho v dospělosti obrátit…o koho se opřít… a chci, aby zažil hezký 

sourozenecký vztah, jako mám já se sestrou. Myslím, že s nevlastníma sourozencema to 

tak mít nebude… mají mezi sebou velký věkový rozdíl a co si budeme povídat… mají i 

jinou maminku (usměv). Sice se k malému chovaji hezky… ale není to to pravé 

ořechové. Pořád je tam určitá závist a tak…Jinak další plány do budoucna… no… 

chtěla bych cestovat… nejen sedět doma. Každý rok si dopřát dovolenou… chtěla bych 

do Dominikánské republiky… ale to až děti povyrostou. A jinak uvidíme, co nám život 

přinese. V manželství jsem spokojená, s prací také… tak nevím. 

Je ještě něco, co byste ráda zmínila? 

Už mě ani nic nenapadá, co bych zmínila (usmívá se). 

 

ROZHOVOR 5 

Marie, žena s RS, 28 let, nežije s mladším bratrem (24 let) ve společné domácnosti 

Můžete mi říci něco o sobě?  

(Moc nepřemýšlí, začíná mluvit okamžitě a s úsměvem.) Je mi osmadvacet let, 

momentálně pracuju v agentuře pro výzkum trhu, kde dělám recepční asistentku…a 

jinak jsem vystudovala bohemistiku. 

Co děláte ve volném čase? 

Můj největší koníček je pořád literatura a čtení, ale je pravda, že při týhle práci úplně 

nestíhám číst, jen v tramvajích třeba…domů chodím dost unavená a jinak jsem ráda, 

když se ve volným čase třeba hodně scházím s kamarádkama, jak zvládám, nebo třeba 

když jsem s přítelem… a v letním období, jarním, podzimním…mám ráda přírodu a 

procházky, hrozně ráda se procházím, sice už ne tak dlouho a nedělám tak dlouhý 

procházky jako dřív, kdy jsem třeba chodila hodně po horách, Krkonoše jsem úplně 

milovala a túry a tak, ujít aspoň pár kilometrů. (Následuje odmlka, déle přemýšlí)…No, 

jinak se snažím teď hodně věcí učit, takže se cíleně učím třeba Excel, kvůli práci a učím 

se hodně…nebo hodně, teď jsem se začala učit angličtinu, protože máme v práci 

kurzy…je to teda něco jiného, než moje původní směřování a než můj obor, ale je to 

dobrý, protože mě to obohatí nejen v tom, že ta angličtina je potřeba, že si ji procvičím, 

protože na tom nejsem úplně dobře…a je to takový, že tam probíráme specifický témata 

a že jsou to pro mě někdy třeba nový věci…takže je to trošku náročnější, ale užitečný 

(směje se). 

Co vaši sourozenci… 



Mám tři sourozence, všichni jsou bráchové, dva starší a jeden mladší. Nejstaršímu 

bráchovi je 30, druhýmu je 29, mně je 28…a nejmladšímu teď bude 25…za tři dny. Já 

jsem teda vlastně jako prostřední, druhá nejmladší.  

Vidíte nějaké výhody a nevýhody v tom, že jste se narodila jako prostřední 

sourozenec?  

(Odpovídá hned.) Tak já musím říct, že podle mě ty prostřední…v podstatě mě 

nenapadá nevýhoda, fakt ne, musela bych asi přemejšlet dlouho jako…prostě ty výhody 

pro mě převažujou. Já nevim, já jsem nad tímhletím třeba víc přemejšlela, protože já 

mám tři bráchy, tak to nejde asi se tomu úplně vyhnout nebo se nad tím někdy zamyslet 

a tak. Třeba nejstarší brácha a nejmladší…u těch vidím, že měli v něčem nevýhody…a 

já a prostřední brácha, my jsme to měli zase jinak…Třeba u nejstaršího bráchy. Tam 

vidím, že ho nejvíc ovlivnilo, že na něm byla vždycky taková ta největší tíha 

odpovědnosti…A nejmladší zase, tam jsem si vědoma svýho trošku vlivu, že jsem se o 

něj vždycky strašně ráda starala a trošku jsem ho možná rozmazlovala (směje se)…a 

vím, že kdybych já byla třeba nejmladší, tak by mě to trošku mrzelo, že bych prostě 

byla ten, kdo byl takovej nejvíc opečovávanej. Zpětně jsem ráda, že jsem byla v té 

pozici, kdo se mohl o bráchu starat…já jsem mu ráda četla a rozmazlovala jsem ho 

a…no, (směje se) mohl si třeba dovolit víc, než někdo jinej. 

Říkala jste, že výhody toho, že jste se narodila prostřední, převažují…jaké jste 

měla konkrétně na mysli? 

No, jednak teda to, že nemám ty nevýhody, které má nejstarší a nejmladší brácha, že 

tam nevidím nic tak výraznýho …a výhody...no, určitě v tom dětství, jak jsme vyrůstali, 

tak tam je hrozná výhoda toho, že jsem prostě byla třeba těm bráchům jakoby blízko 

věkově, zrovna třeba s Vojtou jsme si věkově nejblíž, vlastně o rok a nejstarší brácha je 

o dva, takže jsem od všech vlastně docela málo…někdy ty věkový rozdíly byly hodně 

znát na tom nejmladším a nejstarším, kdy nejmladší se nemohl třeba v běhu vyrovnat 

nám…a nejstarší byl zase moc daleko od nejmladšího bráchy…ale bylo to fajn. (Směje 

se) 

Můžete jakkoliv charakterizovat váš život s roztroušenou sklerózou?  

(Povzdech, změna úsměvu na vážnou tvář, moc nepřemýšlí, mluví hned.) Tak já si to 

pamatuju přesně, protože mně začalo bejt špatně někdy v létě před maturitním 

ročníkem, to si pamatuju přesně…to je vlastně skoro 10 let od té doby, co jsem začala 

mít první problémy, který přisuzuju eres, protože byly prostě tak specifický a patřily 

jakoby k tomu…začalo to hroznou únavou a tím, že celkově jsem mívala chvilku 

jakoby třesy… a…ta únava byla prostě úplně jiná, než normálně, no…no a pak to trvalo 

asi dva a půl roku, než se stanovila diagnóza a takže… 

Vy jste nechodila k lékaři? Nebo jakto, že se to nezjistilo dříve? 



Já jsem chodila k doktorovi, ale…paní doktorka mě poslala na internu a na imunologii, 

protože moje problémy nebyly natolik specifický, jako jsou pro eresku. Často se třeba 

udává, že máte problémy se zrakem a že je typický brnění, já jsem třeba občas nějaký 

brnění měla, ale tehdy jsem se bála, že když budu říkat tyhlety věci, tak mě spíš pošlou 

na psychiatrii, protože mi škubou nervy…nebo tak něco…že jsem jakoby neurotik. 

Takže tyhle věci jsem jí prostě neřekla. Takže je to asi trošku moje chyba, možná, že by 

mě dřív poslala na neurologii…nevim, no…a pak jsem měla jakoby už problémy se 

zrakem a bylo mi hůř, motala jsem se,...a tak mě tenkrát doktorka, ta tam byla zrovna 

zastupující, ale možná, že by mě poslala i ta moje, kdo ví…tak ta mě poslala rovnou do 

nemocnice na vyšetření…no, tam si nejdřív mysleli, že mám nějakou boreliózu nebo 

něco, a pak mi stanovili teda tohle. (Neutrální mimika.) 

Jak jste se cítila, když jste se o nemoci dozvěděla? 

(Nepřemýšlí, odpovídá hned.) Já jsem cejtila hroznou úlevu. Já si přesně pamatuju, že 

jsem byla v tý nemocnici a tam mi říkali, že tam mám nějakej nález, ale že jsem teda asi 

prodělala boreliózu nebo něco, tak jsem si říkala, jo dobře. Nejdřív mi dělali lumbální 

punkci, ale tam nic moc nezjistili, jen, že tam nějakej zánět je…ale že tam nemám 

konkrétně žádnou bakterii ani vir, nic, takže mě poslali na tu magnetickou rezonanci a 

tam zjistili, že mám nález typickej pro eresku…takže…to byla hrozná úleva, když přišli 

ty dvě doktorky a konečně řekli, co mi je…a že už konečně…no prostě i nejbližší si 

mysleli, že přeháním, takže jsem si oddychla. 

Jak se cítíte teď? 

(Odpovídá hned, optimistický tón.) Teď se cítím určitě líp než na začátku. Asi to má víc 

důvodů, ale jeden z důvodů je určitě, že se mi ulevilo, potom, co jsem se dozvěděla, co 

mi je…protože mě vlastně spoustu lidí považovalo…ne přímo za simulanta, ale spíš za 

přecitlivělou, nebo že přeháním, bohužel to si dost myslela obvoďačka… Měla jsem 

dost deprese, takže jsem byla různě, jak u psychologa, tak u psychiatra…brala jsem 

antidepresiva a ty mi pomáhaly k tomu, že hlavně vyrovnat s tím, že mi je blbě a 

...cejtím se líp hlavně taky proto, že se léčím…myslím, že mám hodně dobrej lék, 

píchám si injekce každej den, myslím, že mi to opravdu pomáhá, protože od tý doby, co 

ho beru, jsem neměla větší ataku a větší problém…samozřejmě jsou věci, který zůstaly, 

jako třeba ta únava…ale i to se dá nějak ovlivňovat, pomáhá mi třeba trochu cvičit a…a 

myslím si, že mi pomáhá i to, že pracuju na plnej úvazek. Že prostě…jednak se člověk 

dostane do lepší kondice a jednak je to určitě dobrý i psychicky, že jo…Prostě když máš 

takovej ten pocit, že jsi normální, nebo aspoň, že prostě dokážeš to, co ostatní, to je pro 

mě docela důležitý…jo a pak taky mě hodně drží nad vodou můj přítel, on mě hodně 

vedl k tomu, že zvládnu ten plnej úvazek, ke kterýmu jsem se po škole dopracovávala 

postupně…nejdřív jsem dělala jen na částečnej.  

Žijete se svým sourozencem ve společné domácnosti? Když jste onemocněla, žila 

jste ještě ve společné domácnosti? 



Hmm…teď už ne, ale je to jen pár měsíců, co se brácha odstěhoval…ono to totiž bylo 

tak, že on nějakou dobu už bydlel sám, pak zase nějakej čas bydlel u nás a teď už zase 

bydlí sám. Ale já si už přesně nepamatuju ty časy, jak to bylo…když jsem onemocněla, 

tak žil doma, vlastně jedinej tenhle brácha… 

Kdybyste měla říci cokoliv o svém sourozenci, co by to bylo? 

(Smích.) Tak já ho mám hrozně ráda. Je to proto, že jsem prostě odmalička navyklá na 

to, že je to můj mladší brácha. Ale my si i spolu jakoby rozumíme a to jak je mladší, tak 

tím se některý rozdíly setřely, protože když mě bylo třeba 12 a jemu 9, tak to si přesně 

pamatuju…to jsem byla já, kdo se s ním učil, kdo byl ten, kdo ho jako k něčemu vedl a 

tak…a teď už tohle jakoby mezi náma není a je to prostě tak, že už si povídáme 

normálně ze stejný pozice…docela bych řekla, že si i rozumíme a jsme rádi, když se 

třeba někdy potkáme a není mezi náma jakoby žádnej problém. (Přemýšlí.) Protože 

mezi mnou a dalším bráchou je třeba napětí v určitý oblasti…a mezi mnou a Pepou 

prostě není nic…teď jako ale mluvím za sebe, no, nevím, jak je to třeba z jeho strany… 

Jak často se vídáte? 

Docela často…on chodí často k nám domů, třeba na obědy a tak, takže se vídáme třeba 

jednou tejdně, ale předtím, když bydlel třeba s nějakým kamarádem nebo klukem, tak to 

bylo jakoby míň, protože víc chodil na ty pařby a tak. (Smích.) 

Děláte něco společně? 

(Přemýšlí.) Povídáme si. Ale že bychom měli vyloženě nějakou aktivitu, kterou bychom 

dělali společně…to ne. Ono není moc času…když se vidíme, tak si popovídáme. A 

zrovna Pepa je brácha, s kterým si úplně nejradši povídám. (Smích.) 

Kdo vám v životě nejvíce pomáhá a kdo vás podporuje? 

(Dlouho přemýšlí a usmívá se.) No ne, tak mně ve spoustě věcech samozřejmě 

pomáhají rodiče a sourozenci…a to jako bez debat…a pak i třeba kamarádky, který 

mám…a pak mám ještě asi specifický, že jak jsem věřící…tak to je pro mě hodně 

důležitý a vlastně to je pro mě pomoc. Tohle pro mě bylo důležitý třeba i v době, kdy 

mi bylo špatně…(přemýšlí)…ale v době, když jsem třeba byla zdravá, tak jsem byla 

taky věřící, ale tak, že jsem občas zašla do kostela a víc jsem to neřešila, že jsem prostě 

k tomu neměla takovej vztah…a pak když jsem začala bejt nemocná, tak je trošku 

hloupý, že…no, že to je to, co na sobě nemám ráda, že tyhle věci bereš vážně až potom, 

co je potřebuješ…takže přesně takhle to bylo u mě. Takže v něčem to beru i tak, že to 

prostě bylo dobrý, protože si člověk uvědomí spoustu věcí, když je nemocnej. 

Když řeknu pomoc a podpora a váš nejmladší bratr… 

(Odpovídá hned.) Tak. Je pravda, že já bych mu třeba ráda pomohla a poradila, ale on 

není moc otevřenej člověk, on je takovej, že si dost chrání svoje soukromí třeba i přede 



mnou. Ale myslím, že je dobrý, že si povídáme a že mi třeba říká i různý věci…to je 

podle mě důležitý, protože si myslím, že jako nejmladší třeba nebyl vždycky branej 

úplně vážně…(zamračení) 

Čeho si na sobě vážíte? 

(Moc nepřemýšlí.) Noo…já jsem si vždycky myslela, že jsem třeba docela dobrá 

kamarádka, nebo jsem měla pocit, že vnímám lidi…ale…v poslední době jsem měla 

bohužel takový chvíle, kdy mi třeba dala kamarádka najevo, že jsem na ni zapomněla, 

nebo…takže jsem začala v tady v tom o sobě pochybovat…ale nevím, jestli je to něco 

zásadního…a…(přemýšlí) no, možná tak. 

Co vám na sobě vadí? 

Co mi na sobě vadí?...Noo..(moc nepřemýšlí)…je to věc, kterou jsem zrovna včera 

sama v sobě docela řešila…včera jsem si uvědomila, že jsem vlastně hrozně zbrklej 

člověk, že často něco udělám nebo řeknu, aniž bych o tom předtím přemejšlela. 

A…mám to tak v práci, mám to tak i v osobním životě…a…no, tak to je asi ta věc, 

která mi na mně nejvíc vadí…To je asi to, co mě teď napadá, kdybych měla třeba ještě 

hodinu času, tak bych přišla ještě na něco. 

A v čem se ta zbrklost konkrétně projevuje? 

No, třeba ani ne tak v rozhodování…to naopak…ale…(dlouho přemýšlí)…dám příklad, 

někdy se jakoby rozjedu a dělám věci hodně rychle a chci to mít hotový, jenže nějak 

potom si prostě uvědomím…tady jsem udělala chybu…bohužel někdy v práci…ale 

snažím se tohle hlídat…a ono stačí přitom, abych chvilku přemejšlela. 

Kdybyste měla 3 přání, jaká by byla? 

A teď jako myslíte přání, který se týkají mýho života, nebo čehokoliv? 

Klidně řekněte vaše přání z obou pohledů… 

No tak kdyby se to týkalo čehokoliv, tak bych řekla, že si přeju světový mír. (Směje se.) 

To by řekl asi každej normální člověk…Hmm, tři přání? (Přemýšlí.)…Ne, tak jako já 

nezapřu, že se necejtím úplně jakože dobře…že prostě každej den cejtím, že nejsem 

v pohodě. Že s tím vlastně bojuju pořád, že pořád je to něco. Už si vlastně ani 

nevybavím, jaký to bylo třeba před deseti lety, jestli tam byl nějakej rozdíl, jak jsem se 

cejtila…Teď je to hlavně hodně o přemáhání. Tak bych docela chtěla bejt úplně 

v pohodě. Ale chápu, že každej má něco, takže by mě třeba zase postihlo něco 

jinýho…a co bych si ještě přála… no…prostě abch byla šťastná a všichni moji blízcí 

(usmívá se)…abysme prostě žili takovej život, aby byl šťastnej, ať už z důvodu toho, že 

budeme mít krásný dítě…nebo tak.  

Jezdíte na výlety? (např. i společně se sourozencem…)  



No…(směje se) …my jezdíme často na chalupu s přítelem a občas uděláme nějakej 

výlet na hrad nebo někam, ale že bych byla nějakej výletník…asi když je čas…a 

s bráchou nee…to už si nepamatuju, kdy jsme byli jakoby naposledy (dlouho přemýšlí). 

Ne, to ne…to jsme byli prostě mladší a to bylo úplně o něčem jiném, byli jsme 

děti…teď už to prostě tak nefunguje. My máme každej spíš okruh jakoby svejch 

přátel…a třeba…nedokážu si představit, že bych si řekla, ty jo, na tohle místo bych se 

ráda podívala, a že bych tam jela s bráchou…to radši prostě pojedu s kamarádkou nebo 

s přítelem. 

Dokázala byste říct zlomový okamžik, co zapříčinilo konec výletům s vaším 

sourozencem? 

(Odpovídá hned.) No, já myslím, že to bylo asi věkem, kdy jsme prostě začali být 

dospělí. Nevím, jestli se na to ptáte, ale určitě to nebylo kvůli eresce. Těžko v tom 

vychytat nějakej zlom, nevím. 

Jak trávíte léto? 

Který? (Směje se)… Ne, tak (přemýšlí). Já mám ráda, když je hezky a je možnost dělat 

nějaký procházky nebo výlety v přírodě…lesy…hory…být s někým, na kom mi záleží, 

takže ideálně s přítelem…předtím jsem jezdila třeba do Krkonoš…nemusím mít prostě 

žádnej luxusní hotel u moře, abych byla spokojená.  

Čeho si vážíte na rodičích? 

Já si vážím spousty věcí (s úsměvem přemýšlí). Mně se třeba líbí, že naši jsou takový 

konzistentní…v tom, že…vlastně máme určitej spolu vztah a máme se nějak v základu 

rádi a že se nikdy nestane, že by došlo k nějaký rozepři…prostě jako od základů. Prostě 

pořád nějak jakoby držíme při sobě, bych řekla. No, a mně se líbí, že oni jsou jakoby 

v tomhle strašně rozumný…nebo…stabilní? (Směje se.) No, a vážím si na nich spousty 

věcí, tohle bych řekla obecně a teď bych mohla říkat zvlášť, čeho si vážím na mamce a 

na taťkovi… 

Co vás štve na rodičích? 

(Odpovídá hned.) Tak tím, že je vidím poslední dobou málo, chodím do práce a pak 

často přespávám u přítele, i když pořád bydlím s rodičema…takže si úplně nemůžu 

vzpomenout, co mě na nich štve (směje se). Ne, tak to by bylo asi spíš takový 

jednotlivý…něco na mamce a něco na taťkovi. (Hodně dlouho přemýšlí, neví.)…no, tak 

klidně řeknu třeba…není to nic, co se dá zobecnit pro oba, ale třeba mamka je někdy, 

nevím, jestli náladová je to správný slovo, ale prostě řekne něco, co ji pak mrzí, co 

něměla říct…v tom jsem možná trochu po ní. (Směje se.) No, a na taťkovi? (Směje se.) 

Já nevim asi nic zásadního. 

Jaké máte plány do budoucnosti? 



(Moc nepřemýšlí, je vidět, že ví, co by chtěla.) Tak já bych chtěla v následujících letech 

už jako mít konečně rodinu. Ale zároveň bych ještě chtěla se nějakým způsobem 

posunout v práci…jako nemusí to být něco úplně zvláštního, ale těší mě, když dosáhnu 

nějakejch malejch posunů a naučím se něco novýho. Líbí se mi, když dostanu nějaký 

ocenění ze strany druhejch, ale dělám to i kvůli sobě. 

Mluvíte o miminku…co si myslíte o věcech, které se zmiňují v souvislosti 

s těhotenstvím lidí s RS? 

No, toho se trošku bojim. (Zamračení, stále ale optimistický tón.) Vím, že lidem se třeba 

ereska dost zhorší po těhotenství nebo tak…Tak jako já doufám, že to bude nějak 

podchycený a bude to v pohodě. Určitě budu muset v těhotenství nějak vysadit léčbu, až 

se to dozvím…a doufám, že kdybych pak třeba měla nějaký zhoršení nebo tak, že to 

nebude natrvalo, nebo že se to pak prostě zase zlepší…doufám. (Úsměv.) 

Je ještě něco, co byste ráda zmínila?  

Asi ani ne. (Směje se.) 

  

ROZHOVOR 6 

Josef, muž bez RS, bratr, 24 let, nežije se sestrou s RS ve společné domácnosti 

Můžete mi říci něco o sobě?  

(Respondent je velmi nervózní, smích se objevuje zřídka, spíše se mračí, rozhovor je 

mu očividně nepříjemný, během rozhovoru si několikrát zapálí cigaretu.) Je mi 24 let, 

teď pracuju…dělám kontrolora ve výrobě oddělení kvality jakosti, studoval jsem 

technickou školu, strojní průmyslovku…doma už nebydlím asi rok, žiju sám…děti ještě 

nemám. 

Co děláte ve volném čase? 

Když mám volno, tak poslední dobou nedělám nic pravidelnýho…se ségrou se vidíme 

málokdy, jen jednou za čas u rodičů, že bysme se jednak sešli tak to hodně výjimečně, 

párkrát do roka, nic moc (hodně přemýšlí, mezi jeho výpověďmi jsou dlouhé 

pauzy)…nějaký společný akce jsme měli třeba dřív…nějaká chalupa nebo tak…ale to 

už je dlouho…bylo to před tou roztroušenou sklerózou… 

A to bylo zhruba kdy, pamatujete se? 

(Odfouknutí.) Tak to bylo někdy, když jí bylo dvacet?...Ona měla ještě předtím nějaký 

zdravotní problémy. Roztroušenou sklerózu má asi tak nějak od dvaadvaceti oficiálně, 

myslím… 



Co vaši sourozenci… 

Máme ještě dva bratry…úplně nevím přesně, kolik jim je (pozvednutí ramen). Takže já 

jsem nejmladší. 

Vidíte nějaké výhody a nevýhody v tom, že jste se narodil jako poslední 

(nejmladší) sourozenec? Co vaše pozice obnášela nebo obnáší? 

(Dlouho přemýšlí.) Nevidím v tom asi přímo výhody, ale tak rodiče byli vždycky ke 

všem jinak přísný, individuálně ke každýmu…ke každýmu měli trošku jinej 

přístup…tak že jo, nejstarší bratr je asi…o šest let starší, než já, takže to bylo vždycky 

taky takový jako…v současný době mám nejlepší vztah asi se ségrou, nejsnáz si s ní 

můžu třeba o něčem povídat nebo tak, to určitě…jinak výhody a nevýhody, nevím, jak 

to mám přesně říct…to jsou třeba věci, o kterých jsem strašně dlouho nepřemýšlel…a 

teď to není tak aktuální, ale možná že jsem o tom přemýšlej v nějaký době…no, ale 

když ségra onemocněla, tak mně bylo nějakých 18 a prostě mě přestaly zajímat nějaký 

věci jako třeba povinnosti…to mi tenkrát začalo připadat takový povrchnější…(mračí 

se.) 

Pamatujete si, když jste se o nemoci sestry dozvěděl? 

(Odpovídá hned.) Hm, ono je to totiž všechno už hrozně dlouho od  tý doby…tak já 

nevím, no, vím, že ségra měla nějaký deprese…byla taková nabroušená věčně…změny 

nálady a takový ty věci…takže jsem tehdy o tom ještě dost přemejšlel, ale tím, že se jí 

to teď nějak zlepšilo, tak se to asi snažim vymazat, no…takový nějaký ty nepříjemný 

myšlenky…možná mě to ovlivnilo i v myšlení, no…asi jsem se na hodně věcí vys***, 

třeba jsem opakoval třikrát třeťák (smutně se pousměje)…Tak já nevim, spousta věcí mi 

asi přišla nedůležitejch…nevím, jestli mě to k tomu nedovedlo takovýhle věci…třeba 

kdybych byl nejstarší, tak bych se snažil bejt pro ní vzor... nevim… 

Jak se máte teď? 

(Nervózní smích.) Nijak zvlášť skvěle…nevím…nebaví mě asi chodit do práce, 

no…nebaví mě tam trávit čas, jsem tam většinou od sedmi do tří…nebaví mě tam trávit 

takovou tu nejproduktivnější část dne…jinak je to v pohodě práce jako, no…asi si 

nemůžu úplně stěžovat, no…není to moc příjemný takhle ráno vstávat a třeba večer 

někam jít, pak jsem trochu nefunkční někdy… 

Žijete se svým sourozencem ve společné domácnosti? 

Už spolu asi rok nebydlíme. Když onemocněla, tak jsem tam bydlel, no, to už je ale dost 

dávno. (Nervózně.) 

Kdybyste měl říci cokoliv o svém sourozenci, co by to bylo? 



Tak já si myslím, že jsme měli vždycky supr vztah…mám ji rád a jsem ochotnej pro ni 

něco udělat, a proto tady možná teď spolu sedíme (směje se). Pro mě je třeba těžký říct, 

jaký to bylo, protože jsem byl v takovým těžkým období…a teď už jsme vlastně 

starší… 

Kdo vám v životě nejvíce pomáhá a kdo vás podporuje? 

Hmm…asi vždycky někdo jinej. Jako třeba nějaký kamarádi, ale není to …no a jestli 

mě někdo nejvíc podporuje z rodiny, tak asi otec…jinak ani nemám pocit, že by mě 

někdo dlouhodobě podporoval…možná pár kamarádů. 

Když řeknu pomoc a podpora a vaše sestra… 

Tak ona teď moc pomoct nepotřebuje, protože je relativně v pohodě…(pokyvuje) a dřív, 

úplně nevím, no, ale jako že bych se sám od sebe někdy angažoval, to ne…asi jsem to 

tehdy takhle moc neřešil… 

Čeho si na sobě vážíte? 

(Dlouho přemýšlí.) Hmm, nevím…asi nechci moc odpovídat…asi jsem si někdy pro 

sebe ani nic nedával dohromady. 

Co vám na sobě vadí? 

(Odpovídá hned.) Mám takový líný období občas…a ono se to pak moc nehodí, jak 

dělám jen v práci…dál mě asi možná ještě něco napadá, ale asi o tom nechci moc 

mluvit. 

Kdybyste měl 3 přání, jaká by byla? 

(Dlouho přemýšlí.) Já jakoby nemám žádný konkrétní přání, protože si uvědomuju, že 

je hrozně moc variant…z kterejch se můžu nějak rozhodnout… jo, tak jedno mě napadá, 

určitě celej život nechci dělat takovou nějakou práci, kterou dělám…no, pak to určitě 

znamená nějakou životní změnu, jako třeba nežít v Čechách, nebo dělat něco úplně 

jinýho, úplně změnit životní styl…hm, ale asi to nechci formulovat do nějakých přání 

asi ani sám pro sebe…nedokážu se takhle nějak rozhodoval…(směje se)…nebudu to 

takhle prostě plánovat…mohl bych říct třeba tři maličkosti…ale to nechci formulovat 

kvůli sobě. 

Jezdíte na výlety? 

(Netváří se nadšeně.) Hm, asi hodně výjimečně. Třeba za nějakou hudbou, nebo na 

nějakej koncert, na nějakej fesťák…prostě nejsem typ, kterej by jezdil támhle na víkend 

někam…to moc ne, no. Není to častý, že bych už zase přemejšlel, kam na výlet a kam 

potom…se ségrou jsme byli na výletě, to už je strašně dlouho…možná ještě před 

nemocí. 



Jak trávíte léto? 

(Smích.) Jak trávím léto? V létě si beru dovolenou…léto pro mě znamená, že jsem míň 

doma, než třeba v zimě, jsem víc někde venku, v létě jsem společenštější a určitě jsem 

aktivnější…mám rád dost léto. 

Čeho si vážíte na rodičích? 

(Nepřemýšlí, odpovídá hned.) Mám pocit, že věci, pro který si jich vážím je zároveň 

jejich slabina. 

Co vás štve na rodičích? 

(Nepřemýšlí, hned odpovídá.) To s tím souvisí, no…myslím si, že jsou to i ty věci, za 

který si jich vážím a mělo by to bejt do určitý míry a od určitý chvíle to je už zas moc.  

Jaké máte plány do budoucnosti? 

Jo…tak asi by bylo hezký mít děti…(mračí se) to dost zase souvisí s těma třema 

přáníma, je to dost takový neurčitý, spíš jsou nějaký varianty, který mám v hlavě a ty 

nemám nějak rozmyšlený…jo, tak kdybych byl třeba v Čechách, což předpokládám, že 

se asi stane a měl dělat pořád takovou rutinní práci, tak asi nějakej klídek, rodina, 

nějakej baráček někde a…taková trapná idylka…ale není to jakoby přání, je to skoro 

samozřejmost…ale zase si to nikdy nechci takhle sám pro sebe přímo plánovat. 

Je možné, že vás třeba v plánování budoucnosti, nebo i v myšlenkách na 

budoucnost ovlivnila nemoc vaší sestry? 

(Odpovídá hned.) To je těžký si to takhle připustit, protože tehdy, když to bylo nejhorší, 

jsem byl v takovým divným věku a viděl jsem věci nějak optimističtější…pak jsem 

nějak dospěl a musel jsem se smířit s nějakejma věcma, s nějakou realitou…pro mě je 

to tím pádem strašně zkreslený. (Mračí se.) 

Je ještě něco, co byste rád zmínil? 

Nevím, asi ne. (Mračí se.) 

 

ROZHOVOR 7 

Hana, žena s RS, 33 let, nežije s bratrem 29 let ve společné domácnosti 

Můžete mi říci něco o sobě?  

Můžu. (Směje se.) Je mi už 33. …No, vlastně už… to není asi moc, co? (Směje se.) 

…Vystudovala jsem VŠE tady v Praze, magistra, to je už nějakej ten pátek…končila 

jsem, když mi bylo dvacet pět. No, pak jsem chvíli pracovala tady v jedné firmě…tady 



jako v Praze… Měla jsem na starosti administrativu, pracovala jsem spíš jako taková 

sekretářka…Tam jsem vlastně byla až do té doby, než jsem otěhotněla. (Úsměv.) 

Dneska mám dvě úžasný děti…takže se všechno točí teď kolem nich…ale je to prostě 

konečně užitečně strávenej čas…je to hezký…ty rošťáci mi dělaj radost. 

Co děláte ve volném čase? 

Moc volnýho času nemám, no…(směje se), teda vlastně nechodím do práce, takže by se 

mohlo zdát, že je toho času asi víc, ale mým koníčkem jsou teď hlavně děti…Ráno 

vzbudit, pak nachystat do školky, potom dovézt do školky, pak uklidit, vyprat, uvařit a 

zase znova dojít pro děti do školky a pak je zabavit až do večera…(Přemýšlí.) Ještě taky 

děláme i jiný věci (směje se)… Když je třeba manžel doma, občas někam vyrazíme… 

třeba do zoo, nebo naplánujeme nějaký celodenní výlet na hrad, nebo tak. Čas od času o 

víkendu děláme rodinný akce…to je tak, když se sejdem s rodičema nebo taky 

s bráchou…Třeba uvařím, vygruntuju a všichni se sejdou u nás…máme totiž domek, 

tak se k nám vejdeme…pěkně. Někdo zůstane den, někdo taky třeba celej 

víkend…Brácha zatím nemá rodinu, tak je jen on a jeho přítelkyně…to je fajn, tak se 

tam líp naskládáme… Jinak třeba sporty, ty žádný nedělám. Teď na to vůbec nějak 

nemám čas, no… jak jsou děti. Když ještě nebyl Pavlík…to je ten starší, tak jsem 

chodila na aerobik, to bylo docela fajn, ale teď…už ne, no. Jak říkám, všechno se točí 

kolem dětí. 

Co vaši sourozenci… 

(Nepřemýšlí, s úsměvem.) Mám teda jednoho bráchu, jak už jsem řekla. Je 

mladší…o…4 roky. Já jsem byla teda ta první holčička, někdy se říká asi tatínkova 

holčička, že jo…Tak to zas asi úplně nejsem, no. (Přemýšlí)…Těžko říct, no… Já byla 

ale vždycky taková spíš rozmazlovaná, jako že třeba já můžu tohle a tohle, protože jsem 

holka…táta mě dost chránil a zastával se mě, ale že bych byla úplně tátova to ne, moc si 

spolu nerozumíme, to spíš s mamkou. Brácha si jede na sebe (směje se)…docela už 

odmalička… Byl vždycky takovej svůj… s rodičema se moc nespolčoval, to spíš já, 

mamka byla můj důvěrník…co byla, pořád je. (Směje se.) 

Vidíte nějaké výhody a nevýhody v tom, že jste se narodila jako první sourozenec? 

Co vaše pozice obnášela nebo obnáší? 

Tak to už jsem asi trochu řekla… Já byla první a ještě ke všemu holka, takže si zpětně 

myslím, že jsem byla ta ňuňuňu a brácha, i když byl mladší… tak byl vždycky jako 

nějak branej, že je …jak to říct (přemýšlí)…no, jako že víc vydrží, že se na něj nemusí 

v rukavičkách… Možná to bylo tím, že mně se rodiče věnovali dost, jak jsem byla první 

a bráchu už brali jako něco dalšího, co už nepotřebuje tolik péče, nevím. A tak byl 

branej vždycky jako takovej dospělejší a že všechno zvládne….(přemýšlí a mračí se), to 

asi nebylo úplně dobře, no. 

Můžete charakterizovat váš život s roztroušenou sklerózou?  



Hmm…(mračí se). Onemocněla jsem po státnicích (přemýšlí)… To bylo takový docela 

těžký, dost jsem se učila a už jsem byla tak jako hodně vyplyvnutá…Těžko říct, jestli to 

s tím nějak souvisí, to mi nikdo nikdy nějak neřekl, no… Doktoři říkali, že došlo prostě 

nějak k narušení imunitního systému… Tak abych se k tomu vrátila…Po těch státnicích 

jsem si dala chvíli volno, to byl fakt dost frmol… a asi po půl roce mi začalo být 

divně… Cítila jsem slabost v rukách a tak různě…to asi víte, jak ereska začíná. 

(Úsměv.) No…a tak se to začalo stupňovat, šla jsem teda pak nějak k doktorce a tak 

nějak to bylo. (Smutné pousmání). Teď jsem docela v klidu…Jako necítím se úplně 

jako dřív, věčná únava je tu furt a asi už bude navždycky, no… to že se probouzím 

unavená je prej normální…jsem četla (směje se). Jinak jsem docela v pohodě, občas 

mám slabý ruce víc, občas mám slabý nohy, špatně se mi chodí do schodů a občas taky 

nějak jako ztrácím rovnováhu, ale rozhodně je to lepší, než to bylo.  

Jak jste se cítila, když jste se o nemoci dozvěděla? 

Hmm… (smutné pousmání), to bylo docela blbý, no. Nevěřím, že někdo reaguje na 

sdělení svý diagnózy pozitivně… Byla jsem z toho samozřejmě hotová, trochu jsem si 

taky pobrečela…ale hned nějak pak na to jsem začla číst a studovat, co to vůbec 

je…Když jsem to všechno pročetla, řekla jsem si, že to není tak hrozný, jak jsem si 

myslela…hlavně mě zajímalo jak je to s dětma…dost jsem četla, že hodně lidí s ereskou 

má děti a dobrý, tak to mě docela uklidnilo. 

Jak se cítíte teď? 

(Přemýšlí). Teď divně, protože mi hlídá děti kamarádka. (směje se) … To se vždycky 

cejtím divně, mám je nejradši u sebe... Jinak jestli se ptáte na zdravotní stav, tak teď 

zrovna mám období jakože dobrý, no…kdy jsem úplně v pohodě a nevím o tom, že by i 

něco bylo. ...Cejtím se docela dobře…mám teď asi dva roky novej lék…zezačátku nic 

moc…prej, než se to nějak chytlo…a teď je to takový jako v rovnováze. 

Žijete se svým sourozencem ve společné domácnosti?  

No, to už ne…počkat, kolik mi je…33, takže nějak asi před šesti lety se mi narodil první 

syn…a tři roky jsem bydlela…tehdy ještě s přítelem…no, takže to bude asi už kolem 9 

let, co jsem se odstěhovala nadobro od nás… 

Kdybyste měla říci cokoliv o svém sourozenci, co by to bylo? 

Hmm, to je docela těžký. (Přemýšlí.) Nechte mě chvíli přemýšlet. (Směje se.)…tak 

brácha je mladší, no…je to ten mladší brácha…my jsme měli vždycky takovej docela 

dobrej vztah…jsou mezi náma 4 roky, to mi přijde tak jako akorát na to, že si spolu dva 

můžou ještě rozumět. Vždycky jsem ho tak jako opečovávala a trochu vedla…když byl 

malej, moc si s ním nešlo hrát, ale pak se ty rozdíly docela srovnaly a třeba dneska, no, 

už jako nemůžu říct, že by byl malej, nebo mladší…už ho beru prostě jako bráchu…tak 

normálně. Teď brácha už pracuje, dělá nějakýho ajťáka, nebo jak se tomu říká, já tomu 



moc nerozumím…bydlí taky v Praze jako my a má přítelkyni…to je fajn, chci, aby byl 

spokojenej…myslím, že docela je, zatím nemaj děti, ale to je taky dobře, aspoň si 

trochu něco ještě užijou…tak jako když jsou mladý a zdraví. 

 

Jak často se vídáte? 

Moc ne, no. (Mračí se.) Tak já mám rodinu, on si žije s přítelkyní a tak jako ten čas 

nějak utíká…ale jako navštěvujem se normálně…ale tak spíš, když je příležitost, nebo 

když se prostě nějak dohodnem…ale tak prostě stejně mám tak nějak pocit, že je to 

prostě brácha…je to rodina…a to je prostě důležitý, no…on tu je a já to vím, nemusíme 

se vidět…občas si třeba zavoláme. Volám spíš já (smích)…přiznám se, vždycky tak 

nějak, když si vzpomenu, že jsme se už dlouho neviděli…zvednu mobil a zeptám se, co 

je novýho. 

Děláte něco společně? 

No, právě že teď už ne, jak máme každej svůj svět…jak jsem už říkala, tak mám děti a 

ty mi tak nějak samovolně plánujou den. (Úsměv.) Takže ještě něco dělat společně 

s bráchou, to už bych pak vlastně nestíhala nic, no…ale já myslím, že je to jako 

normální a přirozený…co takhle slyším od známejch a tak, tak je to všude tak nějak 

podobný. 

Kdo vám v životě nejvíce pomáhá a kdo vás podporuje? 

(Nepřemýšlí.) Tak to určitě neřeknu jednoho člověka…těch je víc, no…pomáhá mi tak 

jako ten, od kterýho potřebuju zrovna pomoc…manžel pomáhá třeba s věcma okolo dětí 

a rodiny…a vůbec jako v podstatě se vším, no, nemůžu říct, že by se někdy 

nesnažil…asi mu na nás záleží (Úsměv.) …No, ale jinak mi pomáhaj dost rodiče, když 

třeba potřebuju pohlídat, nebo tak, tak prostě dojedou…většinou i s mamkou pokecáme 

a řešíme různý věci…moc teda jako nemám kamarádky, s kterýma bych něco řešila…to 

spíš všechno s mamkou, občas i s tátou…hm, takže vlastně hlavně mi pomáhá tak nějak 

rodina, no. 

Když řeknu pomoc a podpora a váš nejmladší bratr… 

Tak jako když někdo z nás něco potřebuje, tak si jako pomůžeme…ale zase na druhou 

stranu, že by to bylo nějak často, to není, no…jak se vidíme míň, tak většinou pomůže 

spíš někdo jinej, než brácha…kdo je tak jako tady…takže třeba manžel, no…ten je 

nejblíž po ruce (smích). Já doufám, že třeba až budou rodiče starší, tak že se nějak 

domluvíme, kdo se postará...to je si myslím dost důležitý…snad budem v pohodě, no. 

Čeho si na sobě vážíte? 



(Přemýšlí) Musím něco říct? (Smích) Já nejsem zrovna totiž takovej ten typ člověka 

s vysokým sebevědomím…takže tohle je dost těžká otázka, no…ale tak něco bych asi 

řekla…nejvíc si vážím asi toho…že jako když si něco stanovím, tak prostě nepřestanu, 

dokud to není…to je myslím cílevědomost, jestli to myslím dobře…no…a taky nedělám 

věci napůl, neumím to…ale jako občas by to chtělo, protože pak padám únavou. 

(Smích.) 

Co vám na sobě vadí? 

No, tak toho by bylo víc...(smích)…jsem často dost náladová (mračí se) a vlastně teď 

víc, jak mám eresku…teda vlastně jako je to o něco lepší, než to bylo…ale občas jsem 

fakt neskutečně protivná…vím to, ale prostě to nedokážu moc ovládat. Co ještě…asi jak 

jsem mluvila o tý cílevědomosti a dotahování věcí do konce, tak to mi často dost 

vadí…protože jak všechno chci mít prostě furt jako nejlepší, tak je to hodně 

náročný…takže třeba uklízím dýl, než bych chtěla…pak si nadávám, že jsem mohla 

večer spíš být s manželem, než s hadrem a tak, no. (Směje se.) Docela mi vadí taky že 

se vidím docela málo s rodinou…rodiče bydlí v jiným městě a jako není to daleko…ale 

dneska se bude dělat tohle, zejtra tohle a tak prostě jako se nevidíme jako dřív…je to 

míň, to mě trochu štve. 

Kdybyste měla 3 přání, jaká by byla? 

Jejda. (Úsměv, pak nepřemýšlí.) Mně by stačilo úplně bohatě jedno…jen kdybych já a 

moje rodina…tím myslím úplně všechny z rodiny…kdybysme byli prostě zdraví a tak 

nějak spokojený…to ostatní tak nějak je už vždycky jedno…tohle je prostě podle mě 

úplně pro všechny nejdůležitější…no, vždycky jsem si myslela, spíš jako mladší…ještě 

jako puberťačka a i potom…že jsou důležitý peníze a bez nich jako ne, no…ale prostě 

když je člověku na prd, tak k čemu mu jsou peníze…umře jak bohatej, tak chudej…ale 

je krásný umřít spokojenej. (Úsměv.) 

Jezdíte na výlety? (např. i společně se sourozencem…)  

Výlety plánujem dost často, to jako hlavně kvůli dětem, no…pořád se snažím něco 

vymejšlet, aby toho viděly co nejvíc…a i já se ráda někam podívám. (Smích.) Když 

není manžel v práci…no, to je vlastně skoro pořád…tak třeba někdy o víkendu, když 

víme, že by to šlo, tak jako spíš tak nějak den dopředu něco vymyslím…a pak 

jedeme…na dlouhý plány není čas…jezdíme třeba na různý výstavy…nebo na trhy, 

různý akce pro děti…takový ty sezónní jako masopust, velikonoce a různý další 

výlety…manžel má rád lesy, takže třeba jen tak vyjedeme do lesa…to je docela 

fajn…přemejšlím, že musíme zas něco naplánovat, teď už jsme dlouho nikde 

nebyli…jak je zima, s těma dětma to moc nejde...nejsme lyžaři, takže tohle se tak nějak 

vylučuje…občas vylezem na kopec…Jinak s bráchou jako na výlety už nejezdíme, to 

spíš doma, když jsme byli  malí…ale teď už jezdíme tak možná k sobě na výlety…jako 

myslím na návštěvu. 



Jak trávíte léto? 

(Úsměv.) To tak jako nějak pokaždý jinak…s dětma je to docela veselá záležitost…maj 

hrozně rádi bazény a různý rukávky, kruhy a nafukovačky…takže se snažíme tak nějak 

bejt u vody…k moři se chystáme, ale nevím, jestli to vyjde…je nám tak jako jedno kde 

budeme…tak spíš jako je pro nás důležitý bejt spolu všichni…udělat nějakou sešlost 

s rodinou…prostě mám pocit, že to nějak letí čím dál rychleji, nevím, jestli maj takovej 

pocit všichni…ale mě to teď nějak víc bere…takže prostě v létě si chceme užít volno a 

mít se fajn. 

Čeho si vážíte na rodičích? 

(Nepřemýšlí.) No, to není pro mě vůbec těžká otázka…Rodiče mám dost ráda. 

Vychovali mě a dali mi prostě skvělý základy…proto tak nějak funguju, jak 

funguju…vlastně díky nim jsem takovej člověk…takže si na nich vážím asi úplně 

všeho…nikdy mě moc neštvali…jen třeba občas, ale nijak závratně…máme fajn vztah 

si myslím. 

Co vás štve na rodičích? 

Jak jsem řekla, no. Asi by to byly jen nějaký detaily…třeba, že mamka moc pracuje a 

neumí odpočívat…ale tak s tím nic neudělám já a ani nikdo jinej…to mám vlastně po 

ní…taky dost uklízí…to mám taky po ní. (Smích.) No, ale jako to mě štve spíš kvůli ní, 

než kvůli mně…protože je často unavená, moc neumí odpočívat…táta zas třeba…no, je 

trochu flegmouš…takže ne vždycky ví, co mu řeknu…často se zamyslí a neposlouchá, 

co říkám…to mě teda pekelně štve…ale on to ví a dělá to prostě i tak. 

Jaké máte plány do budoucnosti? 

Mám už rodinu a to byl vlastně můj obrovskej…jak to říct…cíl…nebo jako přání…a 

teď asi tak nějak chci, aby nám bylo dobře…aby tu s náma rodiče dlouho byli…plány 

už jako nějaký převratný nemám…nechci vidět Ameriku, už asi ani nechceme třetí 

dítě…plány…chtěla bych dobře vychovat děti…pokud mi to zdravotní stav dovolí, tak 

by bylo fajn se vrátit do práce pak…po mateřský…teď jsem na mateřský 

s Lucinkou…tý jsou tři…no a takže do práce…vlastně co nevidět…zatím je mi docela 

dobře, tak bych mohla třeba na plnej úvazek, aby byli nějaký peníze…manžel by mohl 

chodit míň do práce…je s náma docela málo…takže asi tak, no. 

Je ještě něco, co byste ráda zmínila?  

(Přemýšlí.) No, možná, že…život je vlastně strašně krátkej…a jak moc je krátkej…si 

člověk prostě tak nějak uvědomí, když mu je blbě…to je hrozná pravda…jako hrozná 

myslím, že jako velká pravda…no a tak jsem si taky uvědomila, jaký je štěstí mít 

rodinu…brácha je fakt dobrej…jsme rodina…jedna krev a tak jako i kdyby udělal 

nevím co, tak je to prostě furt brácha…chápu, že se třeba někdo nestýká s rodinou…ale 



když není nějakej převratnej důvod...je dobrý bejt skromnej a vážit si toho, co máme. 

Díky eresce jsem strašně otevřenější…uvědomuju si spoustu věcí a jsem ráda, když se 

ráno probudím a jako není to úplně super, ale vždycky by mohlo bejt hůř…takže to je 

důležitý…docela už se umím radovat s blbostí…dala jsem si takovej úkol se to 

naučit…takže se učím. Ale to už asi skáču od ovoce k zelenině….že jo? (Smích.) 

 

ROZHOVOR 8 

Tomáš, bratr bez RS, 29 let, nežije se sestrou s RS ve společné domácnosti 

Můžete mi říci něco o sobě?  

(Přemýšlí.) Přiznám se, že mluvím o sobě hodně nerad…radši mluvím o někom jiném. 

(Úsměv.) Tak já teď už nějakej čas pracuju…dělám v IT, sestavujeme různý aplikace, 

programy a tak…to jsem taky vlastně vystudoval…pracuju už…no, teď to bude čtvrtej 

rok. Jinak počítače mě zajímaj i jinak, baví mě pořád něco vymejšlet a zkoušet, to je 

taky můj koníček…nějaká příroda a třeba ležet na trávě na dece, na to mě moc 

neužije…mám rád takovej svůj klid, když si můžu zalízt a tak…jako třeba si něco číst, 

nebo zjišťovat…hm, trochu to vadí přítelkyni…že prej s ní moc nikam nechodím (směje 

se)…ale já nevim, no…myslim, že občas nějak jako takhle zase zajdeme. No, je mi 29, 

nevím, jestli jsem to už řikal…a teda bydlíme zatím v podnájmu…tak jako se 

porozhlížíme po něčem svým, ale tak zatím myslím, že není úplně důvod někam 

chvátat. 

Co děláte ve volném čase? 

To už jsem vlastně trochu řekl…často vymýšlím nový věci do práce…práce je vlastně 

můj velkej koníček, no…takže si ji nosím domů a tak jako pořád mě to dost baví…to je 

fakt super…si myslím…nemohl bych dělat něco, co mě nebaví, to bych od toho 

utekl…určitě jo, no…no, a pak jako občas třeba někam s klukama z práce 

vyrazíme…nějakej bowling nebo volejbal…jinak jsem dost rád doma. 

Co vaši sourozenci… 

Tak mám sestru. Jsme dva…to je takový…si myslím ideální…jestli někdy děti, tak 

maximálně dvě.  

Vidíte nějaké výhody a nevýhody v tom, že jste se narodil jako poslední 

(nejmladší) sourozenec? Co vaše pozice obnášela/obnáší? 

Sestra je starší...ale jako teď už mi to nějak nepříde…spíš když jsme byli malý…to byla 

prostě ta starší, no, takže mohla víc věcí a často mě musela hlídat (pousmání)…to je 

takový divný, když vás musí hlídat holka…pak pozdějš…si pamatuju, že už jsem někdy 

v tý pubertě, když jsem byl…hlídal pak já ji…to se otočilo jako se vším v podstatě…a 



už jsem byl tak trochu jako naoko spíš starší já a ona byla taková ta sestra, kterou je 

potřeba ochraňovat…jo, se ségrou si myslim, že si jako rozumíme v pohodě…žádný 

velký emoce, ale jako pokecáme nebo tak…docela mi někdy volá (směje se)…vždycky 

jako jak se mám, že už o mě dlouho neslyšela…já moc nevolám, moc nato 

nejsem…nikdy jsem ani jako nevolal moc s rodičema, když jsem byl mladší. 

Pamatujete si, když jste se dozvěděl o nemoci sestry? 

(Nepřemýšlí.) Jo, to není zas tak dávno…nějakejch…jo, no, to už bude osm let…jako 

docela to utíká…teď mi přijde, že to utíká nějak rychlejc, než dřív, jak pracuju…jak je 

to takovej stereotyp…tak to si pamatuju…docela to vzalo hlavně rodiče, no…myslim, 

že pak trochu si to jako vyčítali, kvůli tomu, že vlastně dost sestru tlačili, aby 

studovala…a tak jako pak si určitě podle mě říkali, že to je nějak ze stresu nebo 

tak…sestra je taková dost citlivá, si myslím…tak jako ale každá škola je svým 

způsobem stres…nevím, no…já jsem tehdy nějak začínal na vejšce…vím, že jí asi 

nebylo dobře…měl jsem tenkrát dost jiný starosti a moc jsem nebyl doma…ale tak 

určitě se mě to taky nějak dotýkalo, je to sestra. 

Jak se máte teď? 

V pohodě. (Pousmání.) 

Kdybyste měl říci cokoliv o svém sourozenci, co by to bylo? 

(Přemýšlí dlouho.) Tak já musím říct, že sestru dost obdivuju. Má děti a zvládá to si 

myslím jako dobře…já si to nedovedu představit…myslím jako že si nedovedu 

představit mít děti…natož ještě vlastně nebejt v pohodě…myslím jako úplně 

v pohodě…sestra je teď jako na tom mnohem líp, co tak pozoruju…ale furt jako tam asi 

něco je a často říká…nebo jako ona to moc neříká…nikdy moc neříkala nic, že jí bolí 

něco…nebo jako není ten typ, co si stěžuje…ale myslim, že je unavená, to je jako zas 

poznat, no…takže ji dost obdivuju, jak to jako všechno dává…ale tak ona je asi teď dost 

spokojená, děti jí dělaj hodně radost…tak to jí dodává dost energie…my se spolu moc 

nevidíme, to jsem asi už říkal…myslím, že je to tak jako akorát…občas se sejdem, 

zjistíme, jak se kdo máme (úsměv) a pak se zase rozejdem…žijem si to svý… a tak 

nějak furt dokola. 

Kdo vám v životě nejvíce pomáhá a kdo vás podporuje? 

(Pokyvuje hlavou a přemýšlí.) Tak jako nemůžu neříct rodiče…ty mě vychovali, takže 

tam byla i ta podpora…teď už se snažím jet dost na sebe, no…nikdy jsem jako nechtěl 

bejt nějak na nikom závislej…když mám problém, tak se snažím tak nějak jako si 

vždycky sám pomoct…až když to teda nejde, pak hledám pomoc zase někde jinde…ale 

teda hodně často si dokážu poradit a pomoct sám. 

Když řeknu pomoc a podpora a vaše sestra… 



Jako jo (pokyvuje), když bude něco potřebovat, určitě pomůžu…ona by mi si myslím 

taky pomohla…ale jako že by ta pomoc byla nějaká častá a třeba nějaká zásadní, to zas 

asi ne…má si myslím jako hlavně manžela na tydle věci…prostě s určitejma věcma si 

můžem pomoct, ale s některejma zas ne. 

Čeho si na sobě vážíte? 

(Netváří se nadšeně, spíš se mračí.) Tak asi ne jen na sobě…ale třeba naše parta v práci 

má docela dobrý výsledky…už jsme toho hodně udělali…jako kupředu…tak jsem asi 

rád, že se nám prostě tak nějak daří vymejšlet nový věci, že ta hlava tak nějak funguje a 

že zatím přichází pořád nějaký nový nápady…to bych mohl říct, jako že za to jsem rád. 

Co vám na sobě vadí? 

(Úsměv.) To je těžký takhle odpovědět…někdy mi na sobě teda vadí všechno a jindy 

zase třeba nic, takže to mám jako takový ve vlnách…asi jak se probudim, jestli mám 

dobrou náladu…dneska mi to celkem šlo a musím říct, že se nám dost věcí povedlo, 

takže dneska asi v pohodě. 

Kdybyste měl 3 přání, jaká by byla? 

Hmm…(přemýšlí)…tak to je taková dost obecná otázka…asi bych mohl odpovědět 

různě…já chci třeba spoustu věcí a ne jen tři, takže je to prostě hodně malejch 

věcí…chci se mít v pohodě, chci mít práci, peníze…to zdraví, jasně, to se říká 

vždycky…chci se podívat někam do světa…chtěl bych si koupit pěkný auto a tak…jako 

přes růžový brejle si můžu přát milion věcí…je toho víc, no…nějak bych to nechtěl asi 

přesně kategorizovat. 

Jezdíte na výlety? 

To už jsem vlastně asi říkal, že moc ne (zamračení)…jako nevyhledávám to…asi bych i 

chtěl, ale nakonec to vždycky dopadne tak, že jsme doma a v klídku si tam tak jako 

něco svýho vytváříme…třeba až budou někdy děti…tak se ta frekvence zvýší, to se 

uvidí, no. 

Jak trávíte léto? 

(Vážný výraz.) Nejsem asi úplně letní typ…radši mám zimu…v létě tak nějak jako 

v pohodě, no…když vyjde dovolená v práci, tak třeba i někam zajedem s přítelkyní, 

když nebyla, tak jsem spíš ani si dovolenou moc nebral…když není s kým jet někam, 

tak je to o ničem…letos chce k moři, no…tak uvidíme (směje se). 

Čeho si vážíte na rodičích? 

(Nepřemýšlí.) Tak to budou takový ty obecný věci…tak vychovali mě a sestru, to je 

jako asi to, čeho si na nich vážim…taky by to bylo asi to…no…když prostě bych něco 



potřeboval, tak můžu přijít a myslím, že by mi pomohli…pořád jsou to rodiče, ať je nám 

13 nebo 40. Jinak nevim, no…ale tohle je podle mě zásadní. 

Co vás štve na rodičích? 

Asi nic konkrétního (přemýšlí)…nebo vlastně tak asi to, že maj prostě nějakej svůj 

pohled, jak by to všechno chtěli a tak by to mělo bejt, prostě aby to bylo jako úplně 

dobře…jenže to je asi tak vždycky…jako ale zase na tom svým pohledu moc 

netrvaj…že by byly jako třeba nějaký hádky, nebo tak…ale třeba vím, že si o tom myslí 

něco jinýho a že je prostě nepřesvědčím, že takhle varianta je mnohem lepší…to je 

takovej prostě věčnej boj. 

Jaké máte plány do budoucnosti? 

Neplánuju… (úsměv) teda jako mám třeba nějaký ty přání nebo vize, co bych jako 

chtěl, aby to bylo dobrý, ale jako úplně plány, že příští rok svatba a pak třeba něco 

dalšího, to jako vůbec…možná to trochu souvisí se sestrou…jako člověk vlastně nikdy 

neví, co se bude dít…jestli třeba onemocním, přejede mě auto…tak proč třeba 

plánovat…třeba si tím jako často člověk ušetří nějaký zklamání…na druhou stranu 

taky…třeba když pak něco vyjde, tak je to docela příjemný…že něco vyšlo…to jsou 

takový dost filozofický otázky…jsem taky dost takovej náladovej, kdo ví…jestli bych 

zejtra třeba neodpověděl jinak, no (pousmání). 

Je ještě něco, co byste rád zmínil? 

(Smích.) Myslim, že jsem toho řekl víc, než bych jako chtěl…docela bych to ani nechtěl 

číst…to budete vy.  

 

 


