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Anotace 

  Náplní této práce je zjistit a popsat faktory, které se podílejí na vyrovnávání se s 

diagnózou schizofrenie. Předmětem výzkumu je subjektivní pohled lidí, jež tímto 

onemocněním procházejí a další blízké osoby, které byly nemocnými identifikovány jako 

klíčové, v rámci zvládání onemocnění.  Předložená práce je zaměřena zejména na faktory, 

které se podílejí na aktivním přijetí nemoci a schopnosti plnit své osobní cíle. 
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Annotation 

 The aim of this work is to identify and describe the factors that are involved in 

coping with  schizophrenia. The object of the research is the perception of the people that 

are going through this disease and close persons, who were identified by the patients as 

crucial in the context of coping with the disease . The present work is focused on the 

factors that are involved in active acceptance of illness and ability to meet their personal 

goals . 
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1 Úvod 
Téma z klinické psychologie jsem si vybrala, neboť působím jako dobrovolník 

v centru denních aktivit v rámci sdružení Fokus Praha. Nicméně mojí největší motivací 

k napsání této práce je skutečnost, že jeden z blízkých rodinných příslušníků trpí 

schizoafektivní poruchou. 

Psychiatrická diagnóza je bezpochyby velmi stigmatizující, nicméně o schizofrenii 

toto tvrzení platí ještě výrazněji, jedná se o onemocnění, které své nositele hluboce zasáhne v 

základních složkách lidského bytí  ̶  v rovině osobnostní, sociální, pracovní a obecně 

seberealizační, a to zejména v produktivním věku, kdy by měl mít člověk otevřenou 

budoucnost a spousta životních cílů. Lidé s psychotickým onemocněním, oproti zdravé 

populaci, jsou více predeterminováni k izolaci ve světě bez přátel a rodiny, odkázáni sami na 

sebe, invalidní důchod, péči lékařů a terapeutů. Boj se schizofrenií není jednoduchý, a to jak 

pro klienty samotné, jejich rodiny, tak i pro odborníky, kteří se na léčbě podílejí. Nicméně 

někteří lidé, kteří onemocněli schizofrenií, nadále vedou aktivní život a daří se jim plnit 

předsevzaté úkoly a cíle. 

Obsahem bakalářské práce je zjistit a popsat, jaké faktory se podílejí na vyrovnávání 

se s diagnózou schizofrenie, dle subjektivního vnímání nemocného. Konkrétně se práce 

zaměřuje na faktory, které se podílejí na aktivním přijetí nemoci, schopnosti fungovat 

v běžném životě a realizaci předsevzatých cílů. 

První část teoretické práce je zaměřena na vymezení pojmu schizofrenie; daná 

problematika bude popsána prostřednictvím klinického obrazu, průběhu onemocnění a 

etiologie. Druhá část se zabývá vyrovnáváním se s onemocněním, v tomto oddíle budou 

nastíněny strategie zvládání nemoci a následně popsány faktory, které se podílejí na 

vyrovnávání se s nemocí schizofrenie.  

Hlavní téma empirické části je pohled lidí se schizofrenií a jejich blízkých, na proces 

vyrovnávání se s touto diagnózou. Výzkum bude realizován prostřednictvím 

polostrukturovaného rozhovoru s lidmi, jejichž diagnózou je schizofrenie a s těmi, kteří jim 

v této těžké životní situaci pomáhají. Pro účely předložené práce byl vybrán kvalitativní 

design výzkumu, neboť cílem je kontextuální porozumění dané problematice, nikoliv snaha o 

generalizaci výsledků. Drtivá většina realizovaných výzkumů se zabývá kvantitativním 

zpracováním účinnosti jednotlivých léčebných přístupů. Kritériem pro účinnost bývá počet 

relapsů od zahájení dané intervence. Nicméně toto kritérium nemůže plně postihnout skutečný 
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stav člověka, ten nelze definovat pouze prostřednictvím objektivních měřítek jako je 

„účinnost“ a „počet“. Spokojenost, obecně, je velice subjektivní pojem, který může zahrnovat 

nespočet proměnných, proto je použit semistrukturovaný rozhovor, kde bude prostřednictvím 

otevřených otázek zjišťováno, co sami klienti a jejich blízcí pokládají za důležité v boji s 

tímto onemocněním. 
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2 Teoretická část 

2. 1 Vymezení schizofrenie 

Schizofrenie je velice komplexní onemocnění, zasahující do všech oblastí lidského 

života. Prostřednictvím definice lze vystihnout jednotlivé aspekty onemocnění, nicméně 

definovat schizofrenii v celé její komplexnosti je velice obtížné. Definice schizofrenie se 

většinou odvíjí od popisu souboru symptomů charakteristického pro určité vzájemně 

propojené roviny lidského bytí. Jedna rovina, kterou lze skrz definici postihnout, je oblast 

interakcí mezi vnějším světem a nemocným člověkem. Tuto rovinu zdůrazňuje Libiger, který 

definuje schizofrenii prostřednictvím dopadu na interakci mezi člověkem, jenž touto 

chorobou onemocněl, a vnějším světem. 

 „Schizofrenie je závažné duševní onemocnění, které významně narušuje schopnost 

nemocného srozumitelně se chovat, jednat a uplatnit se v životě.“1  

 Narušení této schopnosti je důsledek psychopatologických změn, které v průběhu 

onemocnění nastávají. Psychopatologické změny u schizofrenie jsou zejména poruchy 

myšlení a poruchy vnímání. Způsobují neschopnost člověka adekvátně reagovat na podněty 

z okolí. Podněty z vnějšího světa v důsledku psychopatologických změn mění svůj význam. 

Dochází ke ztrátě nebo změně jejich smyslu a následně chybné interpretaci. 

Další rovinou, kterou popisuje Praško, je popis změn, které u nemocného nastávají. 

„Schizofrenie je závažné psychotické onemocněni charakterizované významnými poruchami v 

oblasti myšlení (jak formálními, tak obsahovými), vnímání, emocí, chování a kognitivních 

funkcí.“2  

Ve shodě s Libigerem dále popisuje konkrétní oblasti lidského života, které jsou 

v důsledku tohoto deficitu ohroženy a v nichž tak tento deficit způsobuje handicap.  

„Schizofrenie je psychické onemocnění, které nejčastěji probíhá chronicky a obvykle 

přináší jedinci výrazné postižení nejen v oblasti psychického zdraví, ale i v oblasti sociální a 

profesní.“3 

                                                             
1Libiger in Raboch, Zvolský et al. 2001, s 227 
2Praško in Praško, Možný, Slepecký et al. 2009, s 764 
3Praško, ibid. 
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2.1.2 Klinický obraz 

U schizofrenie lze rozlišit mnoho různých projevů, které se objevují v různých fázích 

tohoto onemocnění. Dle Libigera jsou tyto symptomy projevem narušené duševní funkce 

nebo její kompenzací: „...narušení duševní funkce vede ke ztrátě souvislosti v myšlení, 

rozvolnění asociací a neschopnosti vyznat se ve světě. Tyto příznaky podporují potřebu 

vytvářet subjektivní, emočně nabité a jednoduché rekonstrukce reality, které jsou odvozeny od 

starých a osvědčených vzorců myšlení a chování.“4 

Z hlediska terapie je vhodné rozlišovat tři skupiny příznaků: pozitivní příznaky, 

negativní příznaky a kognitivní deficit. Dle přítomnosti určité skupiny příznaků někteří autoři 

rozlišují schizofrenii na typ I a typ II nebo na schizofrenii pozitivní, negativní a smíšenou.5 

První skupinou jsou pozitivní (psychotické) příznaky, které jsou spojovány zejména 

s poruchou myšlení a vnímání ve formě halucinací, bludů a dezorganizace. Tyto příznaky jsou 

většinou způsobeny vyšší dopaminergní aktivitou, proto se dají oproti jiným příznakům 

relativně dobře korigovat léky. 

Druhou skupinou jsou negativní příznaky. Obecně lze říct, že tato skupina příznaků 

způsobuje útlum organismu, většinou se jedná o snížení některé psychické funkce, popř. 

vlastnosti, nebo její úplnou absenci.  Tato inhibice souvisí s nižší dopaminergní aktivitou 

v mozku, konkrétně v části frontálního kortexu, což se projevuje zejména jako celkové 

ochuzení psychiky, zejména v emotivitě a volní složce.  

Poslední, třetí skupinou příznaků je kognitivní deficit. Jedná se o snížený výkon 

poznávacích schopností. Největší deficit lze pozorovat v paměti, zejména je narušena paměť 

pracovní. Prostřednictvím deficitu paměti je narušena i schopnost učení, která je na pracovní 

paměti závislá. Vzhledem k propojenosti jednotlivých funkcí jsou spolu s pamětí a učením 

oslabeny i další kognitivní funkce, a to pozornost a exekutivní funkce (schopnost iniciovat a 

realizovat činnost). 

Kognitivní deficit lze vysledovat již před manifestací první epizody, během samotné 

ataky dochází k prohloubení deficitu, nemocní mají velký problém se soustředit, zapamatovat 

si informace, někdy dochází i k částečné retrográdní amnézii různě dlouhých časových úseků 

během ataky. V období remise se kognitivní funkce opět zlepšují, nicméně dle výzkumu Watt 

et al. je pouhých 32 % lidí se schizofrenií v mezidobí (tj. během remise) bez defektu.6 

                                                             
4Libiger in Zvolský, Raboch et al., 2001, s 227 
5Libiger, ibid. 
6Watt et al., in Praško, Možný, Slepecký et al., 2009 
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I přes nápadné příznaky onemocnění je diagnostika schizofrenie zdlouhavá a obtížná 

záležitost. Schizofrenní projevy nejsou specifické, protože lze tyto projevy pozorovat i u jiných 

onemocnění. Mezi nejčastější příznaky schizofrenie, které se většinou projevují během 

schizofrenní epizody, patří bludy, halucinace, dezorganizované myšlení a řeč, katatonie a s 

nimi související porucha chování. 

 

 

Bludy 

Projevují se jako abnormalita v obsahu myšlení, dle Kučerové je blud „nevývratné a 

mylné přesvědčení vycházející z nesprávné premisy“.7 Jedná se o přesvědčení, které vychází 

z psychopatologického podkladu. Toto přesvědčení je pro člověka se schizofrenií evidentní a 

nepotřebuje důkazy o pravdivosti daného přesvědčení, z čehož vyplývá, že daný mylný 

předpoklad nelze nemocnému vyvrátit, ba naopak může tato snaha být spíše kontraproduktivní, 

protože může zapříčinit vznik bludu nového. 

 

  Kromě psychopatologie hraje důležitou roli při vzniku bludu i osobnost nemocného a 

vnější prostředí, v kterém se nachází. Tento fakt lze vypozorovat na základě změny obsahu 

bludu v historické perspektivě a zároveň vyplývá ze skutečnosti, že přesvědčení o tom, co je a 

není blud, není interkulturně univerzální. Osobnost nemocného, mimo jiné, ovlivňuje i 

manifestaci bludu. Ačkoliv se jedná o nevývratné přesvědčení, která má silný emoční náboj, 

někteří nemocní dokážou blud nemanifestovat, a tudíž sama jeho přítomnost nemusí mít příliš 

velký vliv na chování člověka se schizofrenií.  

 

Existuje mnoho druhů bludů, nicméně pro účely této práce je zbytečné abych 

popisovala každý z nich, proto zde uvedu pouze stručné dělení bludů s krátkou 

charakteristikou. Dle Kučerové lze dělit do tří „hlavních“ skupin: makromanické, 

mikromanické a paranoidní.8 Makromanické bludy bývají častým symptomem manické nálady. 

Člověk se cítí být v určité oblasti nadprůměrný až jedinečný, oproti tomu bludy mikromanické 

jsou charakteristické zejména pro depresivní a úzkostné stavy. Bludy paranoidní jsou 

charakteristické tím, že jedinec vše vztahuje k vlastní osobě, dotyčný se může cítit 

pronásledován, ovládán apod. 

                                                                                                                                                                                              
 

7 Češková in Svoboda, Češková, Kučerová, 2006, s 101 

8 Češková, ibid. 
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Bludy se mohou navzájem doplňovat, například makromanické bludy (přesvědčení o 

vlastní významnosti) můžou vyvolat a zároveň udržovat blud perzekuční (dotyčný je sledován, 

protože je významný). Mohou tak vytvářet komplexní fiktivní systémy, které nelze vyvrátit. 

 

Halucinace  

Kučerová halucinaci charakterizuje jako „…šalebný vjem, o jehož reálnosti je 

nemocný nevývratně přesvědčen a který vzniká bez zjevného podnětu.“. 9  

Oproti iluzím, halucinace nemají podklad v realitě, jsou čistě subjektivním 

konstruktem, často založeným na bludném přesvědčení. Halucinace ovlivňují i konativní 

složku, což naznačuje, že se nejedná pouze o chybné vnímání, ale že zasahuje i do emotivní a 

kognitivní složky člověka.10 

Halucinace lze dělit dle komplexnosti nebo smyslových modalit, ve kterých se 

halucinace promítá. Dle Rabocha a Zvolského lze halucinace dělit na sluchové, zrakové, 

taktilní (hmatové), čichové, chuťové, verbálně motorické a intrapsychické.11 Níže popisuji 

halucinace sluchové, protože respondenti v mém výzkumu popisují projevy svého 

onemocnění skrz tento typ šalebného vjemu. 

 

Halucinace sluchové 

Zpravidla bývají verbální, ve formě hlasů, které k nemocnému promlouvají. Tyto 

hlasy můžou danému člověku rozkazovat (imperativní hlasy), nabádat ho k určité činnosti 

nebo naopak s ním sympatizují, popř. nemocný slyší najednou více hlasů, které si vzájemně 

odporují (antagonistické hlasy).12 

 

Katatonie 

Katatonie je způsobena abnormálním svalovým napětím, která souvisí s chorobným 

duševním stavem. Mimo schizofrenii se tento stav vyskytuje u epilepsie a hysterie. V důsledku 

katatonie dochází k různým stereotypním pohybům zahrnujícím mimiku a gestiku. Aktivita 

může být zvýšená, pohyby jsou zrychlené a přehnané, někdy je aktvita naopak snížená, 

dokonce může dojít i k totální absenci pohybu, tzv. stupor, kdy nemocný zaujímá zvláštní 

pozice, ve kterých setrvává po dlouhou dobu. 13 

                                                             
9  Češková in Svoboda, Češková, Kučera, 2006, s 122 
10 Češková in Svoboda, Češková, Kučera, 2006 
11 Raboch, Zvolský, et al., 2001 
12 Češková in Svoboda, Češková, Kučera, 2006 
13 Lukáš, Žák et al., 2014 
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2.1.3 Průběh onemocnění 

 

Premorbidní období 

Již v premorbidním období lze vysledovat malé odchylky, zejména u kognitivních 

funkcí nebo u psychomotoriky. Nicméně toto období nelze natolik specifikovat, aby bylo 

možné s jistotou určit, zda u dané osoby dojde k vypuknutí onemocnění. Abnormality 

kognitivních funkcí se občas vyskytují u přímých příbuzných, u kterých schizofrenie nikdy 

nepropukne. 

Prodromální období 

První schizofrenní epizodě většinou předchází různé dlouhé tzv. prodromální období, 

které je charakteristické změnou osobnosti nemocného. V tomto období se vyskytuje zvýšená 

anhedonie, abulie, apatie, stažení se ze sociálního okolí, ztráta zájmu o koníčky, někdy může 

mít daná osoba, pocit nezvratné katastrofy, vztahovačnost.  

Psychotická epizoda 

Dle Vavrečkové-Salihové lze psychotickou epizodu charakterizovat náhlou změnou ve 

vztahu ke skutečnosti, která se projevuje psychotickými příznaky. Nemocní začnou být 

neklidní, nejistí a úzkostliví, vše dostává jiný význam. Pro nemocného jsou tyto prožitky 

zdrojem úzkosti a strachu. Objevují se halucinace, které jsou vnímány jako reálné informace o 

okolním světě. Po určité době se nemocným vše vyjasní a často začnou mít pocit, že chápou 

situaci, že poznali příčinu této proměny. Tak se posiluje tendence k bludnému uvažování.14 Po 

první psychotické epizodě se považuje za kritické období prvních dvou až pěti let, kdy má 

nemocný zvýšenou zranitelnost k opětovným relapsům. 

Varovné příznaky 

  Před vypuknutím každého dalšího relapsu lze vypozorovat varovné příznaky, které 

předcházejí samotné epizodě.  Může se jednat o zvýšenou aktivitu, agresi nebo naopak útlum 

či stažení ze sociálního okolí. Tyto příznaky jsou často individuální a každý nemocný by se je 

měl naučit rozpoznávat, protože rozpoznáním prvních varovných příznaků může předejít 

relapsu. 

                                                             
14 Vavrečková Salihová, 2008 
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Relaps 

Jedná se o znovuvzplanutí nemoci, což souvisí i s přetrvávající zranitelností. U většiny 

nemocných varovné příznaky předcházejí relapsu, a proto v případě, že je jedinec dokáže 

identifikovat, může relapsu úspěšně zabránit. Po každé této epizodě dochází ke zhoršení 

stavu, zhoršují se zejména psychomotorické a kognitivní funkce, proto je nesmírně důležité se 

naučit relapsům předcházet. 

Remise 

Remise je návrat k původnímu fungování člověka před vypuknutím nemoci. Jedná se 

o dosažení bezpříznakového období. Předpokládá se, že nemoc je stále přítomna, ale bez 

zjevných symptomů. Nicméně u schizofrenie nemusí být remise úplná, někdy symptomy 

přetrvávají a dochází k chronifikaci onemocnění. 

Průběhové formy 

Obecně rozdělujeme tyto průběhové varianty:15   

1) Kontinuální, chronický průběh - žádná remise psychotických příznaků v průběhu 

období pozorování.  

2) Epizodický průběh s postupným defektem - postupný rozvoj „negativních“ příznaků v 

období mezi psychotickými epizodami.  

3) Epizodický se stabilním defektem - trvalé, ale nenarůstající „negativní“ příznaky v 

období mezi psychotickými epizodami.  

4) Epizodický s remisemi - úplná nebo téměř úplná remise mezi psychotickými 

epizodami.  

5) Neúplná remise.  

6) Úplná nebo téměř úplná remise. 

 

 

 

 

 

                                                             
15 MKN-10 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Nemoc
http://cs.wikipedia.org/wiki/Symptom
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Schéma č. 1: Průběhové formy schizofrenie dle Ciompiho16 

 

Ciompi uvádí osm průběhových forem. Při popisu průběhu vycházejí ze tří časových úseků: 

začátku onemocnění (onset), průběhu onemocnění (course type) a přetrvávajícího stavu (end 

state). 

 

Období po epizodě 

Opětovná adaptace na reálný svět je náročný úkol, navíc adaptaci neulehčuje fakt, že 

lidé se schizofrenií se musejí potýkat s velkou mírou stigmatizace. Ačkoli akutní symptomy 

schizofrenie ustupují, můžou stále přetrvávat některé příznaky, zvýšená vulnerabilita, snížená 

motivace a aktivita. Často se člověk po prodělané epizodě cítí vyčerpaný a bezmocný, 

nedokáže plnit běžné denní povinnosti, a tak zůstává závislý na péči druhých, někdy i velmi 

dlouhou dobu.  

  

                                                             
16 Ciompi, 1980 
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2.1.4 Formy onemocnění 

 

Paranoidní schizofrenie 

Jedná se o nejběžnější typ schizofrenie, pro který jsou charakteristické bludy a 

halucinace. Bludy jsou většinou perzekuční a velikášské a spolu s halucinacemi, které jsou 

zejména sluchové, ovlivňují myšlení a prožívání nemocného, který je v důsledku této 

patologie odtržen od reality.17  

Hebefrenní schizofrenie (dezorganizovaný typ) 

Je charakteristická bezcílnou, roztěkanou aktivitou. Chování připomíná projev malého 

nebo pubertálního dítěte, je spontánní, neodpovědné a nevypočitatelné. Nemocný grimasuje, 

rád se zabývá nesmyslnými úvahy a strojeně mluví. Halucinace a bludy nejsou časté, a pokud 

ano, nemají většinou organizující vliv na myšlení nemocného.18 

Katatonní schizofrenie 

Dominantním projevem je porucha motoriky. Lze rozlišit dvě formy: 1) produktivní, 

nemcný vykazuje zvýšenou pohybovou aktivitu a 2) neproduktivní: nemocný vykazuje 

sníženou pohybovou aktivitu až do úplně absence (stupor). U obou forem je nápadná 

stereotypie pohybu a verbálního projevu.19 

Simplexní schizofrenie 

Jedná se závažnou formu schizofrenie, pro kterou je charakteristický úpadek vůle, 

lhostejnost, oploštění emotivity, ztráta zájmů.20 Svým projevem může připomínat prodromální 

období.  

 

Nediferencovaná schizofrenie 

Jedná se o formu schizofrenie, která je svojí symptomatologií poměrně nespecifická. 

Nemocný trpí více příznaky z výše uvedených forem. 

                                                             
17 Raboch, Zvolský et al., 2001 

 

18 Češková in Svobodová, Češková, Kučerová, 2006 
19 Češková in Svobodová, Češková, Kučerová, 2006 
20 Raboch, Zvolský et al., 2001 
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Dále se mezi formy schizofrenie řadí postschizofrenní deprese a reziduální 

schizofrenie, ale dle některých autorů, např. Rabocha se spíše jedná o průběhová stádia než 

samotné formy.21 

 

2.1.5 Etiologie a patogeneze 

U schizofrenie se zatím stále nedaří určit všeobecně platný model, jenž by vysvětloval 

příčiny vzniku u všech forem schizofrenie. Etiologie tohoto onemocnění zatím není známá, 

pouze se předpokládá multifaktoriální etiologie, zahrnující jak vrozené, tak získané faktory 

biologické a psychosociální, které jsou ve vzájemné interakci. 

Nejužívanějším modelem je model Zubina a Springové, který předpokládá jistou 

vrozenou zranitelnost, tzv. vulnerabilitu, která způsobuje, že jedinec není schopen adekvátně 

zpracovávat podněty z okolí a normálně fungovat v běžném životě.22 Nicméně dle jiných 

autorů vulnerabilita nemusí být pouze vrozená, ale i získaná.23 Jedinec u kterého se tato 

vulnerabilita projevuje, hůře reaguje na stres a zároveň se častěji do stresových situací dostává 

v důsledku neschopnosti si správně danou událost zorganizovat. 

Při stresové zátěži (fyzické i psychické) se tato dysfunkce může projevit manifestací 

onemocnění, jelikož mozek špatně rozlišuje podstatnou informaci od šumu z okolí,24 je 

zahlcen těmito informacemi a v důsledku toho může docházet k další patologii za účelem 

kompenzovat tuto dysfunkci (např. halucinace). V přeneseném slova smyslu lze první zmínku 

o takovéto teorii přičítat Freudovi, který tvrdil, že psychotické projevy ve formě bludů a 

halucinací jsou způsobeny snahou těla o úzdravu, resp. znovuobsazování libida do vnějšího 

světa; lze to interpretovat tak, že mozek se snaží o vytvoření systému, podle kterého by vnější 

svět bylo možné efektivně organizovat. 

Jak již bylo řečeno, na onemocnění schizofrenií se podílí spousta faktorů. Pro lepší 

přehled jsem tyto faktory rozdělila na vrozené  ̶  prenatální (genetika, onemocnění matky, 

trauma při porodu), získané  ̶  postnatální (prodělané infekce, poranění, toxoplazmóza). Tyto 

proměnné se nejspíše podílejí na vzniku vulnerability k onemocnění schizofrenií, ale samy o 

sobě nestačí k plnému propuknutí onemocnění. Onemocnění vzniká, jakmile je tato 

                                                             
21 Raboch in Raboch, Zvolský et al., 2001  
22 Zubin, Spring, 1977 
23 Raboch, Zvolský et al., 2001 
24 Raboch, Zvolský et al., 2001 
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vulnerabilita v interakci s určitou psychosociální podmínkou jako je stres, emoční expresivita, 

apod. 

Prenatální období 

Genetické faktory 

Dle výzkumů je nezpochybnitelné, že k onemocnění schizofrenií dědíme jisté 

dispozice. Důkazem jsou výzkumy jednovaječných dvojčat, kdy v případě, že onemocnění 

jedno z dvojčat, se prevalence onemocnění zvyšuje až na 50 %, nezávisle na tom, zdali byly 

vychovávány společně, nebo v odlišném prostředí.25 Obecně řečeno, prevalence je vyšší u 

všech lidí, jejichž přímý příbuzný trpí schizofrenií. 

Onemocnění matky v době těhotenství 

Dále byly u lidí se schizofrenií zaznamenány různé abnormality v centrální nervové 

soustavě, zejména v limbickém systému. Příčinou těchto anatomických změn může být 

infekční onemocnění matky během těhotenství, komplikace při porodu, ale i traumata vzniklá 

postnatálně. Kromě anatomických změn byly zaznamenány i odlišnosti v 

neurotransmiterových systémech, zejména v dopaminergním, serotoninergním a 

GABAergním.26 

 

Postnatální období 

Poranění, infekce, toxoplazmóza 

I postnatální infekce a poranění mozku mohou mít vliv na propuknutí tohoto 

onemocnění, nedávno byly zveřejněné výsledy výzkumu prof. Jaroslava Flégra, který dává 

schizofrenii do souvislosti s prvokem  Toxoplasma gondii. Tento parazit má vliv na naší 

pozornost a vnímání vnějšího prostředí. Lidé, kteří onemocněli schizofrenií a byli pozitivní na 

test toxoplazmózy, měli horší průběh schizofrenie a byli hospitalizováni po delší dobu.27 

  

                                                             
25 Pavlovský in Janotová, Pavlovský, Raboch, 2006 
26 Raboch, Zvolský et al., 2001 
27 Flegr et al., 2012 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Toxoplasma_gondii
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Psychosociální faktory 

V současné době není na psychosociální faktory pohlíženo jako na příčinu vzniku 

schizofrenie, ale spíše jako na faktor, který ovlivnuje průběh onemocnění.28 Ale přesto lze 

konstatovat, že primární rodina, popř. komunikace v rodině, může být spouštěčem 

onemocnění. Je nutné se této oblasti plně věnovat, protože skrz sociální prostředí a duševní 

pohodu člověka lze ovlivnit dopad schizofrenie na kvalitu jeho života. 

Stres 

Jeví se jako spouštěč schizofrenního onemocnění, a to jak během první ataky, tak i 

v období relapsu. Proto se v rámci psychoterapie, zejm. KBT, klade důraz na zvýšení 

tolerance ke stresu.29 

Emoční expresivita 

Tento fenomén je v poslední době dáván hojně do souvislosti se závažností 

onemocnění.30Jedná se o zvýšené vyjadřování emocí a pocitů členů rodiny, kteří jsou zapojeni 

do péče o nemocného. Může se projevovat jako hyperprotektivita a úzkostlivé opatrování 

nemocného a nebo naopak jako hyperkritičnost, která v sobě může skrývat výčitky a 

obviňování.  

  

                                                             
28 Libiger in Höschl, Libiger, Švestka, 2004 
29 Praško, Možný, Šlepecký, 2009 
30 Libiger in Höschl, Libiger, Švestka, 2004 
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2. 2 Faktory ovlivňující vyrovnávání se s nemocí 

2.2.1 Vyrovnávání se s nemocí 

K pochopení, co znamená být nemocný, je nutné si uvědomit, co nám zdraví umožňuje 

a o co přicházíme, když ho ztratíme. Pro účel této práce jsem jako nejvhodnější definici zdraví 

zvolila humanistické pojetí, oproti jiným definicím akcentuje to, co nám zdraví přináší; chápe 

zdraví jako stav, který člověka neomezuje v dosahování jeho životních cílů. Zdravý je člověk, 

který  ̶  ať už s prokazatelnými nebo jen jemu samému patrnými tělesnými nedostatky, nebo 

bez nich; ať už sám nebo s pomocí druhých  ̶  nachází, rozvíjí a udržuje rovnováhu, která mu 

umožňuje smysluplný způsob života, zacílený na rozvoj jeho osobních vloh a životního 

rozvrhu a v určitých mezích i dosahování životních cílů. 

Ve shodě s tímto humanistickým pojetím zdraví je pojetí Křivohlavého, který tvrdí, že 

člověk je bytost, jejímž „životním motorem“ je směřování k určitému cíli, a že každé lidské 

jednání směřuje k dosahování určitých cílů. 31 

  Ale abychom těchto cílů mohli dosáhnout, je nutná víra v jejich potenciální realizaci, 

otevřenou budoucnost, důvěru ve vlastní dovednosti a schopnosti. Ovšem tyto aspekty se 

vytrácejí, když člověk onemocní vážnou chorobou, jako je schizofrenie. Nemoc uzavírá 

budoucnost, uzavírá cesty a cíle, kam člověk směřoval, čímž ztrácí motivaci svého jednání.  

Vyrovnávání se s vážnou nemocí závisí na spoustě proměnných, je to dlouhodobý 

proces, který nemusí vždy vyústit v přijetí onemocnění. Kübler-Ross (2005, pův. 1969) 

popsala takový procese v pěti fázích, kde vždy převažuje jedna emoce.32 Délka a často i 

pořadí jednotlivých fází jsou poměrně individuální a závisejí na spoustě faktorů. Ovšem nelze 

opomínat, že u lidí s psychotickým onemocněním můžou mít jednotlivé fáze pozměněný 

charakter vzhledem k narušenému kontaktu s realitou během epizod. 

1. Popírání: Jedinec nedokáže uvěřit, že je opravdu nemocný. Objevují se zde myšlenky 

typu „lékaři se museli splést“.  

U psychotických pacientů je pro tuto fázi typické, že vysazují užívání léků, když mají 

pocit, že jsou zdraví a léky nepotřebují. Je to dáno průběhem nemoci, kdy v remisi se 

nemocným výrazně ulevuje. Někdy je jejich postoj k epizodě takový, že bylo potřeba 

léčby, ale nemoc už je vyléčená a nebude se vracet. Jindy, když je nemocný 

psychotický v pravém slova smyslu je obvykle bez náhledu a léková kompliance 

                                                             
31 Křivohlavý, 2001 
32 Kübler-Ross, 2005 
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v této fázi není všeobecně dobrá. Obecně řečeno dospívají lidé se schizofrenií 

k náhledu a přijetí nemoci spíše až zkušeností s tím, že se vracejí psychotické epizody 

(floridní fáze).  

2. Agrese: Tato fáze je charakteristická hledáním viníka. Jedinec vnímá nemoc jako 

obrovskou nespravedlnost a je s ním těžká spolupráce.  

3. Smlouvání: Model se původně týkal vyrovnávání se se smrtí, resp. se skutečnostmi, 

které nelze řešit jinak než prostým smířením se s nimi. V případě nemoci lze 

"smlouvání" zobecnit na "hledání řešení", specificky ve snaze něco nabídnout, něco 

obětovat výměnou za vyřešení (spíše v jakési iracionální, symbolické rovině).  

Nemocný se snaží hledat účinnou léčbu, často experimentuje s různými alternativními 

metodami. 

4. Deprese: Nemocný truchlí nad ztrátou svého zdraví a uvědomuje si tíhu svého osudu, 

nicméně toto uvědomění je důležité pro to, aby se se svojí nemocí mohl vyrovnat. 

5. Smíření: V této fázi dochází k přijetí nemoci, které má za následek jistou životní 

vyrovnanost. Lidé s psychotickým onemocněním se snaží maximalizovat kvalitu 

svého života, dokážou mít náhled na svoji nemoc a dobře spolupracovat. 

Každá vážná choroba se dá bezpochyby označit za těžkou životní situaci. Propuknutí 

nemoci významně ovlivňuje kvalitu života, dochází k hlubokému otřesu osobnosti, 

proměně rolí, životních postojů a cílů. Vyrovnávání se s nemocí je dlouhý proces, který ne 

vždy končí skutečným přijetím nemoci, ale existuje spousta faktorů, vnitřních nebo 

vnějších, které mohou pomoci při vyrovnávání se s nemocí a jejím následným přijetím. 
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2.2.2 Vnitřní faktory 

  

2.2.2.1.  Locus of control 

Dle výzkumu Juliana Rottera (1966) je významným faktorem pro zvládání různých 

životních těžkostí tzv. locus of control, jedná se o jakousi potřebu „vzít věci do vlastních 

rukou“. V rámci této proměnné můžeme rozlišit dvě skupiny lidí: jedince s interním 

(vnitřním) locus of control a jedince s externím (vnějším) locus of control. Každá z těchto 

skupin má naprosto odlišné strategie zvládání problému. Lidé s interním LOC mají tendenci 

vycházet z vlastních dovedností a schopností, snaží se problém vyřešit. Lidé s vnějším LOC 

nechávají problém na vnějších podmínkách; mají pocit, že nemají kompetence k vyřešení 

problému a pomoc očekávají z vnějšího prostředí.33 

Ve shodě s Rotterovými poznatky je i výzkum Rodinové a Langové (1977), které zkoumají 

vliv pocitu vlastní svobody a kompetence na zdravotní stav seniorů. Dospívají k závěru, že  

míra pocitu svobody a odpovědnosti je přímo úměrná zdravotnímu stavu.34 U lidí 

s psychotickým onemocněním je právě míra pocitu svobody a odpovědnosti značně snížena. 

Rodina může nevědomě přebírat odpovědnost a určovat životní směr nemocného. Člověk se 

tak stává pasivním příjemcem péče, což ve svém důsledku může souviset s neschopností se 

s nemocí vyrovnat a samostatně se zapojit zpět do běžného fungování. 

 

2.2.2.2  Nezdolnost v pojetí koherence 

Aaron Antonovský (1985) se snažil o identifikaci faktorů, které se podílejí na adaptaci 

na tíživou životní situaci. První výzkumný soubor tvořili lidé, kteří prošli koncentračním 

táborem a poté se úspěšně adaptovali v novém prostředí. Druhou skupinou byli lidé, kteří 

nebyli schopni po návratu z tábora opět běžně fungovat. Bylo zjištěno, že skupiny odlišuje 

tzv. smysl pro integritu neboli koherenci (sense of coherence, SOC), který lze definovat ve 

dvou rovinách, jako jednotnost osobnosti člověka a lidskou sounáležitost. Tuto koherenci 

definoval pomocí tří základních dimenzí, jimiž jsou: srozumitelnost, smysluplnost a 

zvládnutelnost35 

                                                             
33 Rotter in Křivohlavý, 2001 
34 Rodina, Langer in Křivohlavý, 2001 
35 Aaron Antonovský in Křivohlavý, 2001 
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Srozumitelnost je kognitivní složkou SOC, jedná se o způsob chápání světa a 

orientace v něm. Jedinec s vysokou hodnotou v této dimenzi je schopen vnější svět lépe 

strukturovat a systematizovat, snadněji se v něm orientuje  ̶  lépe chápe funkci a hodnotu lidí a 

věcí, které ho obklopují. Právě u lidí se schizofrenií je tato složka narušena, vnější svět jim 

připadá chaotický, bez jakéhokoliv řádu, ztrácejí jistotu ve vnějším světě a uzavírají se raději 

do svého vnitřního světa, kterému rozumí. S tímto může souviset i fenomén „útěku do 

nemoci“, kdy člověk nevědomě volí raději nemoc. Nemoc  ̶  v tomto případě schizofrenie ̶ 

znamená vzdálení se od problémů, v případě psychotických onemocnění únik do vnitřního 

světa, který může nemocným připadat srozumitelnější než realita. 

Smysluplnost je chápána ve vztahu k cíli dané osoby. Aby jedinec v tíživé situaci měl 

potřebu čelit dané situaci, musí si být vědom, že překonáním této situace dosáhne přiblížení se 

ke svým cílům. V případě, že jedinec nevyhodnotí situaci jako překážku, nebude mít motivací 

jí překonávat. 

Zvládnutelnost lze charakterizovat jako důvěru v osobní schopnosti a možnosti, 

zahrnující i sociální okolí, které danému jedinci umožní situaci úspěšně řešit. Na rozdíl od 

termínu self-efficacy je zde brána v potaz nejen vlastní zdatnost, ale i zdatnost okolí a dalš 

vnější vlivy. 

 

2.2.2.3 Nezdolnost v pojetí resilience 

Další charakteristickou vlastností, které může pomoci v adaptaci na tíživou životní 

situaci, je resilience. Jedná se o vlastnost, která dodává jedinci jakousi houževnatost nebo 

flexibilitu k situacím. Dle Emmy Wernerové (1955) je možné resilienci charakterizovat jako 

spojení autonomie se schopností požádat druhé lidi o pomoc v těžkých životních situacích.36 

2.2.2.4 Nezdolnost v pojetí hardiness 

Suzanne Kobasová (1979) na základě výzkumu charakterizovala tři dimenze, které 

korelují s lepším zvládáním těžkých životních situací.37 První z oblastí je kontrola   ̶  jedinec 

má pocit, že danou situaci má pod kontrolou a dokáže jí prostřednictvím svých schopností 

ovlivnit. Druhou oblastí je oddanost, která vypovídá o tom, do jaké míry se člověk ztotožňuje 

s tím, co dělá.  Poslední oblastí je schopnost vidět danou situaci jako výzvu. 

                                                             
36 Werner in Křivohlavý, 2001 
37 Kobas in Křivohlavý, 2001 
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Lidé, kteří dosahovali vyšších skórů v těchto oblastech, byli tělesně i duševně 

vitálnější, používali účinnější a aktivnější strategie řešení problému.  

2.2.2.5 Vnímaná kontrola řízení 

Vnímání situace jako kontrolovatelné a ovlivnitelné vlastními schopnostmi se zdá být 

jedním z nejvýznamnějších faktorů v překonávání tíživých situací. Vnímaná kontrola řízení je 

definována jako „přesvědčení, že člověk je schopen určovat a kontrolovat své vnitřní 

psychické stavy i své chování, ovlivňovat své okolí a dosahovat žádoucích výsledků“.38 U lidí 

se schizofrenií je tato oblast bezpochyby důležitá. Pocit, že má člověk nemoc relativně pod 

kontrolou, umožňuje aktivnější přístup k vypořádávání se s nemocí a k životu obecně. 

Nicméně schizofrenie je tak závažné onemocnění i proto, že jsou lidé konfrontování 

s omezenou kontrolou nad svým stavem a je tedy náročné vnímat danou situaci jako 

ovlivnitelnou. V tomto kontextu bych zmínila výzkumy Seligmana (1975) o tzv. naučené 

bezmocnosti. Tento fenomén výstižně popisuje Macek: „Jedná se o jakési neadekvátní 

zhodnocení dosavadních opakujících se zkušeností, které vedou k pocitu a názoru, že člověk 

nemá kontrolu nad výsledky svého jednání, a to dokonce ani v situaci, kdyby tato kontrola 

byla možná“39 když tedy nemocný člověk začne vnímat, že je nemoc nad jeho síly a mimo 

jeho kontrolu, může se stát pasivním příjemcem důsledků nemoci, bez motivace cokoliv 

měnit. 

 

2.2.2.6 Self-efficacy 

Někdy bývá do českého jazyka překládán jako „osobní zdatnost“. Jedná se o důvěru ve 

vlastní schopnosti a dovednosti. Tato charakteristika má blízko k vnímané kontrole řízení. 

Self-efficacy je jakousi prerekvizitou pro vnímání kontroly řízení. Když má člověk důvěru 

v sebe, je schopen si lépe představit, že situaci zvládne.40 

 

2.2.2.7 Víra a smysluplnost života 

  Dalším faktorem, který nezanedbatelně ovlivňuje vyrovnávání se s nemocí, je 

náboženská víra a smysluplnost života. Nicméně kromě pojetí víry jako „zdroje duševních 

sil“ je nutné zmínit i druhou stranu   ̶  víru lze chápat i jako prevenci, víra mimo jiné ovlivňuje 

                                                             
38 Wallston, Smith, Dobbins in Křivohlavý, 2001 
39 Macek et al., 2000 
40 Bandura in Křivohlavý, 2001 
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celkový životní styl: lidé se spíše vyhýbají rizikovému chování, jako je užívání návykových 

látek, zvýšená konzumace alkoholu, promiskuita, kouření. Vzhledem k propojenosti fyzické i 

duševní oblasti člověka je přirozené že zdravý životní styl má velký dopad na životní 

spokojenost (well-being), která byla u věřících lidí identifikována jako vyšší.41 

Na druhou stranu u lidí se schizofrenií je tento faktor problematický vzhledem 

k pacientům, jejichž ústřední blud je religiózní; mají často sklon se i v obdobích remise 

zabývat nadměrně a zvláštním způsobem náboženskými otázkami, takže často není jasné, zda 

nejsou semipsychotičtí či se nejedná o varovný příznak; často jsou stresováni náboženskými 

dilematy, zvláště otázkami viny a hříchu, což jejich životní pohodě nepřispívá (nejlépe to 

často řeší dobré duchovní vedení). 

  

                                                             
41 Ellison, 1991 
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2.2.3 Vnější faktory 

2.2.3.1 Podpůrná sociální síť 

 Dle Křivohlavého lze sociální oporu definovat jako „…pomoc, která je poskytována 

druhými lidmi člověku, který se nachází v zátěžové situaci, jde o činnost, která člověku v tísni 

jeho zátěžovou situaci určitým způsobem ulehčuje“. 42 

Sociální opora má v životě člověka obrovský význam, zejména pro lidi, které se ocitli 

v tíživé životní situaci, což onemocnění vážnou chorobou jako je schizofrenie dozajista je. 

Dle některých autorů slouží sociální opora jako „tlumič nárazu“, který zmírňuje negativní 

dopady situace. 43 

Rodina 

Konkrétně u schizofrenie se ukazuje sociální opora, zejména na mikroúrovni (tj. u 

rodinných příslušníků), jako důležitá. Nicméně je důležité, aby rodinní příslušníci věděli, 

jakým způsobem být nemocnému podporou.  

Emoční expresivita (EE) 

Faktor, který se ukazuje jako podstatný v rámci množství relapsů pacienta, je emoční 

expresivita rodiny. Lze ji charakterizovat jako množství negativních emocí v chování 

směřovaném k nemocnému členovi, zejména zvýšená míra kritiky, hostility nebo emoční 

angažovanosti,44 někteří autoři do EE zahrnují i pozitivní dimenze jako je vřelost a množství 

pozitivních ohlasů vůči nemocnému45 

  Výzkumy dávají nižší počet relapsů do souvislosti s nižší mírou emoční expresivity. 46 

Vysvětlení lze hledat již v prvopočátku vzniku psychopatologie  ̶  dle teorie vulnerability je 

klíčová právě interakce mezi zvýšenou citlivostí k určité patologii  ̶  vulnerabilitou (která je 

dána dispozičně), a vnějším prostředím. V případě, že toto prostředí působí jedinci se 

zvýšenou vulnerabilitou stres, je možné, že dojde ke zhoršení, popř. propuknutí patologie. A 

právě zvýšena emoční expresivita může na nemocného působit jako stresor, který ve vztahu 

se zvýšenou vulnerabilitou může způsobit manifestaci onemocnění. Ačkoliv míra emocí 

                                                             
42 Křivohlavý, 2001 
43 Pierce, Sarason a Sarason, 1991 
44 Cohen, 2002 
45 Amaresha, Venkatasubramanian, 2012 
46 López et al., 2004 
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souvisí s větším počtem relapsů, nutno poukázat na skutečnost, že i v rodinách, kde je emoční 

expresivita nízká, se relapsy objevují.47 

  Nutno zdůraznit, že souvislost relapsů se zvýšenou emoční expresivitou může být 

kulturně podmíněná. U některých kultur, zejména v kolektivních společenstvích, se jeví 

vřelost jako podstatnější proměnná než emoční expresivita.48 

Ale obecně lze říci, že lidé trpící schizofrenií, kteří mají rodinu, vykazují mírnější 

průběh a jsou hospitalizováni méně často a kratší dobu, a to i v porovnání s lidmi, kteří bydlí 

v terapeutických komunitách.49 

  Nicméně je důležité, aby blízcí uměli být „správnou“ oporou. Poměrně efektivní se 

ukázalo být vzdělávání pacientů a jejich rodiny v rámci psychoedukace. U nemocných, jejichž 

rodiny se zúčastnily psychoedukace, byl snížen počet relapsů o 20%.50 Účinnost 

psychoedukace je dávána do souvislosti se snížením emoční expresivity rodinných 

příslušníků, kteří se starají o nemocného. V důsledku redukce expresivity je snížen stres a 

napětí, které v těchto rodinách mohou panovat a zhoršovat stav nemocného.51 

Starost o potomka 

Rodina může být důležitá nejen jako opora ve smyslu péče o nemocného, ale zároveň i 

jako motivace. Role dítěte, o které se musí nemocný rodič starat se zdá být nezanedbatelným 

faktorem, který pomáhá v boji s tímto onemocněním.52 

Být rodičem a zároveň bojovat se schizofrenií je nesporně náročné, nicméně může to 

být obrovská motivace v boji s touto vážnou chorobou. Schizofrenie často ovlivňuje životní 

směr jedince, jeho někdejší cíle se stávají nedosažitelnými, nicméně existence potomka může 

tuto „mezeru“ vyplnit a dodat nemocnému potřebnou energii k boji s nemocí. U rodičů, kteří 

onemocněli schizofrenií, se dle mého názoru výchova dětí a potřeba zajistit dětem bezpečné 

zázemí stává prioritou, která je motivuje k překonání tohoto onemocnění. Avšak nutno 

zdůraznit, že v případě tíživé finanční situace, špatného sociálního zázemí a absence partnera 

může starost o potomka být neúnosně stresující a v důsledku toho může docházet ke zhoršení 

zdravotního stavu nemocného, popř. nárůstu počtu relapsů, nicméně nebylo realizováno 

dostatečné množství výzkumů, takže nelze s jistotou tvrdit, že tomu tak je. 

                                                             
47 Cohen, 2002 
48 López et al., 2004 
49 Falloon et al., 1982 
50 Walz et al., 2001 
51 Venkatasubramanian, Amaresha, 2012 
52 Fox, 2004 
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Přátelé 

Dle Křivohlavého z řady studií vyplynulo, jak je podstatné mít přítele, s kterým je 

člověk schopný sdílet své utrpení.53 

Bohužel u lidí se schizofrenií je tato oblast problematická, protože součástí jejich 

onemocnění je snížená schopnost sociálního fungování, zejména u lidí s chronickou formou; 

často jsou uzavřenější a špatně si hledají přátele, s kterými by byli ochotni sdílet své 

problémy. Dalo by se předpokládat, že i tento aspekt je významným činitelem během terapie, 

tj. že terapeut zprostředkovává bezpečnou půdu, kde se může člověk zcela otevřít. Tento fakt 

lze vysledovat v autobiografiích lidí s psychotickým onemocněním, kteří prošli terapií.54 

2.2.3.2  Psychosociální intervence 

 

Psychoterapie  

Schizofrenie je onemocnění, které zasahuje do všech rovin lidského bytí, je tedy nutný 

komplexní přístup. Za základní formu je považována medikace. Mezi další tzv. podpůrné 

metody, lze řadit různé formy terapie individuální, skupinové, ale i rodinné, které se jeví jako 

účinné. 

Syřišťové zdůrazňuje vztahovou rovinu „Úspěch psychoterapie u schizofreních 

pacientů, v podstatě závisí na úspěšném formování terapeutického vztahu, na vytvoření 

opěrných bodů v pacientově sociálním poli.“ 55  

Tedy je důležité, aby nemocný dostal korektivní pozitivní zkušenost v rámci 

mezilidské komunikace, která je plná pochopení a přijetí, jedině tak bude ochoten opustit svůj 

imaginární svět, který je oproti světu „reálnému“  pro nemocného lépe uchopitelný. 

Občas bývá problematické navázat kontakt s nemocným, protože bývá uzavřen ve 

svém imaginárním světě. Jednou z metod, které napomáhají v navázání kontaktu, je tzv. 

paradoxní reaktivita. „Zásadně platí, že terapeutický kontakt, ať s autistickým nebo 

paranoidním psychotikem nenavážeme realistickými prostředky a konvenčními způsoby 

jednání.“56 

Po prolomení této bariéry je potřeba pracovat na posílení vědomé kontroly: „Posílit 

vědomí a oslabit sílu autistických fantazií je možné jen tehdy, podaří-li se nám zaměřit 

                                                             
53 Křivohlavý, 1989, s 5 
54 Malá, 2015 
55 Syřišťová, 1965, s 65 
56 Syřišťová, 1965, s 67 
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pacientovy potřeby a pozornost k novým, pro něho emocionálně přitažlivým a přitom životně 

významným cílům.57 V rámci posilování vědomé kontroly se používají různé techniky, zejm. 

z KBT. 

Individuální psychoterapie 

Hojně se využívají metody z kognitivně behaviorálního směru. Koncem 60. let bylo 

zavedeno tzv. žetonové hospodářství, které se využívalo zejména v komunitních centrech, 

nicméně úskalím této metody bylo, že pacienti po ukončení pobytu se navrátili k původním 

vzorcům chování.58 

Rodinná terapie  

Rodinná terapie vznikla na popud výzkumů o emoční expresivitě.59 Jedním z cílů této 

terapie je tedy snížit míru emoční expresivity a tím předejít relapsům. 

Pracovní terapie 

Jako efektivní se jeví pracovní terapie, zejména v rámci následné péče, kde se 

nemocnému zprostředkovává pocit smysluplnosti a užitečnosti, a zároveň je zde důraz na 

pevný denní režim, který umožňuje lépe strukturovat den a vnáší tak do života určitou 

strukturu a řád.60  

Terapeutická komunita 

Další formou je terapeutická komunitní, kdy pacient pobývá ve skupině pacientů se 

stejným onemocněním, komunita se pro něj stává domovem a je mu tak poskytována neustálá 

psychosociální podpora. Za pomoci komunitních služeb se člověk učí lépe fungovat v rámci 

mezilidských vztahů a zároveň snáze nachází své místo ve světě. Terapeutická komunita pro 

lidí se schizofrenií se nachází v Mýtě. 

Nácvik sociálních dovedností  

V 70. letech vypracoval Liberman v Kalifornii komplexní program nácviku sociálních 

dovedností. Byl určen pro pacienty, kteří žijí ve svém vlastním prostředí (tj. nikoliv 

v nemocnici) a jsou v remisi. Program se zaměřoval na zvládání praktických problémů a tím 

pomáhal lidem se schizofrenií lépe obstát v každodenních situacích. Nácvik se realizuje ve 

skupinách s šesti až osmi pacienty. 

                                                             
57 Syřišťová 1965, s 70 
58 Cohen, 2002 
59 Cohen, 2002 
60 Hátlová, 2002, s 64 
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Integrovaný psychoterapeutický program 

Jedná se o terapeutický program, který se skládá z pěti podprogramů: kognitivní 

diferencování, sociální vnímání, verbální komunikace, sociální dovednosti a interpersonální 

řešení problémů. Usiluje o kognitivní a sociální rehabilitaci lidí se schizofrenií. Jednotlivé 

části programu jsou uspořádány tak, aby byla vzestupná obtížnost a aby docházelo 

k rehabilitaci zprvu nejzákladnějších funkcí, jako jsou koncentrace, abstrakce, pozorovací 

schopnosti atd., a následně navazuje na komplexnější procesy v rámci interpersonálních 

interakcí.61 Tuto metodu u nás využívá ESET   ̶  psychoterapeutická a psychosomatická 

klinika. 

Komunitní péče 

Umožňuje péči v přirozeném prostředí klienta, prosazuje individualizovaný přístup při 

respektování individuálních potřeb, zaměřuje se na pomoc lide v rámci místní komunity a 

snaží se vést klienta k samostatnosti, a co možná nejvyšší kontroly nad svým životem K této 

formě péče patří krizová centra, denní stacionáře, centra denních aktivit, chráněné bydlení, 

chráněné dílny, case management a další. 

Mezi postupy patří kromě léčby i podpora sociálních rolí v oblasti bydlení, sociálních 

kontaktů, rodinných vztahů, apod. Dle Foitové dotváří komplexnost léčby, nabízí alternativy 

hospitalizace a má i složku preventivní.62 

Podpora v oblasti zaměstnání 

Služby v této oblasti jsou asistence v domácím prostředí, chráněné bydlení, domy a 

byty na půl cesty, podporované bydlení a sociální byty. Cílem služeb je podpora klienta 

v jeho samostatnosti, popř. sociálních dovednostech.63 

Podpora v oblasti bydlení 

Nevyužívanějšími službami jsou chráněné dílny, které fungují pod vedením 

pracovních terapeutů; podporované zaměstnávání, kde má klient možnost se uplatnit na trhu 

práce, za podpory pracovního asistenta a přechodné zaměstnávání. Cílem těchto služeb je 

zapojit klienta do otevřeného trhu práce a jeho následná seberealizace.64 

 

                                                             
61 Roder a kol. 1993 
62 Foitová in Pěč, Probstová, 2009 
63 Pěč, Probstová, 2009 
64 Pěč, Probstová, 2009 
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2.2.3.3  Další významné vnější faktory 

 

Věk 

 Mezi další vnější faktory patří věk nemocného. Ukázalo se, že mladí lidé, kteří 

onemocněli vážnou chorobou, se za relativně stejných podmínek s onemocněním vyrovnávají 

mnohem hůře (ze subjektivního hlediska nemocného), než lidé staršího věku.65 Vysvětlení lze 

hledat v tom, že mladí lidé teprve hledají své místo ve světě skrz vzdělávání, nové práce, 

hledání partnera, apod. Příchod nemoci ztěžuje, někdy i znemožňuje dosahování těchto cílů.  

 

Premorbidní faktory 

          Z výsledků longitudinálních studií lze odvodit prognostické faktory související s 

průběhem schizofrenie. Mezi dostatečně validní příznivé prognostické faktory patří dobrá 

premorbidní sociální a pracovní anamnéza, pozdější věk začátku nemoci a život 

v manželství.66 Plíživý začátek onemocnění a časný věk nástupu jsou spojeny s horší 

prognózou nemoci.67 

 

Forma schizofrenního onemocnění 

           Dobrá prognóza bývá spojena s paranoidním subtypem schizofrenie, horší prognóza se 

subtypem hebefrenním či nediferencovanou schizofrenií.68 Pozitivní příznaky jsou spojeny s 

lepší prognózou, naopak je tomu u negativních příznaků.69 

 

Existence sociálního vzoru 

Všichni lidé, ať zdraví nebo nemocní, se srovnávají se svým okolím. Je důležité mít 

pozitivní sociální vzor v oblasti lidí se stejným onemocněním, protože představuje naději, 

která člověku s vážným onemocněním dodává velkou sílu v boji s onemocněním.70 

Kvalita odborné zdravotní a ošetřovatelské péče 

V této oblasti lze najít dvě roviny. První rovinou je odborná péče, která je bezpochyby 

důležitým aspektem v boji s onemocněním, nicméně mimo tuto odbornost je zde i osobní 

rovina, kterou zdravotnický personál na nemocného působí. V rámci onemocnění schizofrenií 

je tato rovina více akcentována; lékaři a ošetřovatelé se dostávají do kontaktu s citlivou 

                                                             
65 Křivohlavý 1989, s 42 
66 Smolík, 2002 
67 Raboch et al., 2012 
68 Smolík, 2002 
69 Raboch et al., 2012 
70 Křivohlavý, 1989 



27 
 

osobnosti nemocného a často je v jejich rukách, aby pacienta náležitě motivovali v boji 

s tímto onemocněním.71 

2. 3. Strategie zvládání  

Strategiemi zvládání chápeme postupy nebo jednání, které člověk s onemocněním volí 

do dalšího úseku života. Pro vytvoření si strategie je nutné uvědomění si nemoci, které 

následně vede k těmto méně nebo více efektivním strategiím. Dle Křivohlavého lze popsat 

šest typů strategií:72 

1) Apatie: tento postoj je charakterizován zavíráním očí před onemocněním, které 

souvisí i s pasivitou pacienta; člověk se domnívá, že se jeho situace sama vyřeší, bez 

jeho vlastního přičinění. 

2) Vyhýbání: pacient se snaží na nemoc nemyslet a snaží se vyhýbat situacím, kde by 

byl se svojí nemocí konfrontován, např. se vyhýbá kontaktu s lidmi, protože vnímá, že 

v těchto situacích nedokáže dobře obstát. 

3) Útok: Pacient se snaží aktivně bojovat s nemocí. U lidí se schizofrenií může být 

příkladem snaha se zaktivizovat, pravidelně brát léky, apod. 

4) Obrana: Tato strategie zvládání zahrnuje metody, kterými se pacient brání (je zde 

pasivnější přístup ve srovnání s „útokem“), např. vyhýbání se stresu. 

5) Předjímání: jedná se o schopnost anticipovat průběh onemocnění. U lidí se 

schizofrenií je tato strategie podstatná, uvědomění si příznaků přicházejícího relapsu 

umožní využít strategie obrany, a tím zabrání epizodě. 

6) Zúžený pohled: Formy zúženého výhledu v situaci ohrožení zdraví mohou být různé, 

ale společným jmenovatelem je zakrývání možnosti volby. Může se jednat o extrémní 

kompenzace, kdy pacient přeceňuje své síly a v důsledku toho dochází ke zhoršení 

jeho stavu, a nebo o naprostou rezignaci. 

  

                                                             
71 Křivohlavý, ibid. 
72 Křivohlavý, ibid. 
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3 Empirická část 

3.1 Cíl a otázky výzkumu 

Záměrem tohoto výzkumu je hlouběji porozumět procesu vyrovnávání se s diagnózou 

schizofrenie očima lidí, kteří si tímto procesem procházejí. Pokusím se popsat samotný proces 

vyrovnávání se s touto diagnózou a zachytit, jak tento proces vnímají osoby blízké lidem, 

jejichž diagnózou je schizofrenie.  

Prvním cílem výzkumu je zjistit a popsat různé aspekty, které lidé se schizofrenií 

vnímají jako důležité, v rámci vyrovnávání se s diagnózou schizofrenie.  

Pojem „vyrovnávání se“ je dle mého názoru široký pojem, a proto jsem ho pro účel 

této práce charakterizovala pomocí dvou rovin: 

1) „Vyrovnávání se“ jako přijetí nemoci, tj. schopnost dojít k uvědomění, že je nemocný, 

a skrz toto uvědomění hledat účinné strategie. Tuto rovinu jsem nazvala rovinou 

náhledu. 

Ti kteří přijmou fakt, že jsou nemocní, dokážou se schizofrenií lépe bojovat. 

Částečně to nejspíše souvisí s tím, že mají zodpovědnější přístup, například pravidelně 

užívají medikaci a dokážou lépe reflektovat svůj zdravotní stav. 

V tomto výzkumu všichni respondenti dosáhli aktivního fáze přijetí 

onemocnění, tj. jsou si vědomi své nemoci, zodpovědně užívají léky a vytvářejí si 

různé strategie, které jim pomáhají v boji s tímto onemocněním, a zároveň se nestaví 

do role pasivního příjemce pomoci. O nebezpečí pasivity hovoří například výzkum 

Kravetze, Faustové a Davida.73 

První výzkumnou otázkou tedy je zjistit: Kdy a jak dosáhli lidé se 

schizofrenií fáze aktivního přijetí nemoci? 

 

2) „Vyrovnávání se“ jako schopnost jedince fungovat dle jeho potřeb a očekávání. Tuto 

rovinu jsem nazvala rovinou funkční.  

Do této roviny by se dala zahrnout schopnost plnit své cíle. Příkladem může 

být začít znova studovat, pracovat, získat vlastní bydlení apod. Druhou výzkumnou 

otázkou je: Co lidem se schizofrenií pomáhá v realizaci stanovených cílů a jaké 

strategie uplatňují? 

                                                             
73 Kravetz, Faust, David, 2002 
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Druhým cílem výzkumu je zmapovat schopnost reflexe blízké osoby. Konkrétně se 

zaměřuji na to, jestli blízká osoba dokáže reflektovat potřeby nemocného a vnímat ty aspekty, 

které člověk se schizofrenií pokládá za významné. Třetí výzkumnou otázkou tedy je: Dokáže 

blízká osoba reflektovat faktory, které pomáhají člověku se schizofrenií v realizaci 

stanovených cílů? 

 Za „blízkou osobu“ je zde pokládána jakákoliv osoba, kterou tak označil sám 

nemocný. Úmyslně nechávám prostor, aby si blízkou osobu zvolil člověk se schizofrenií sám, 

protože osoba, která nemocnému nejvíce pomáhá a je mu nejbližší, nemusí být 

bezpodmínečně v příbuzenském vztahu. Nemusí se jednat pouze o příbuzné, ale může jít i o 

přátele, partnery apod. V návaznosti na tento aspekt, bylas stanovena čtvrtá výzkumná otázka: 

Liší se schopnost reflexe, ze strany zdravého příbuzného od schopnosti reflexe 

nepříbuzného člověka se stejnou diagnózou? 

 

3.2 Metody sběru  

Vzhledem k výzkumným cílům jsem se rozhodla pro kvalitativní design výzkumu, 

protože oproti výzkumům kvantitativním umožňuje hlouběji porozumět zkoumanému jevu.74 

Pro získání dat jsem zvolila metodu polostrukturovaného rozhovoru s otevřenými otázkami. 

Před samotnou realizací rozhovorů jsem si předpřipravila okruhy s dílčími otázkami, nicméně 

na otázkách jsem přímo nelpěla, často vyplynuly ze samotného vyprávění respondenta, anebo 

naopak na základě vyprávění respondentů vyvstaly otázky nové.75 Nicméně pro úplnost 

předkládám základní okruhy otázek s několika příklady dílčích otázek. Otázky jsou dvojího 

druhu  ̶  otázky pro člověka se schizofrenií a otázky pro jeho blízkého (viz přílohu č. 1).  

Rozhovory s respondenty 

Někteří respondenti se hodně rozpovídali, nejdelší rozhovor trval 2 hodiny 40 minut 

(slečna I), jiní byli struční, nejkratší rozhovor trval pouze cca 40 minut (pan H).  

Rozhovory jsem nahrávala na diktafon a následně byly přepsány (viz přílohu č. 3). 

Někteří respondenti hodně odbočovali od tématu, takže některé pasáže, které jsem 

vyhodnotila pro účely této práce jako nevýznamné, jsem při přepisu vynechala. Jednalo se o 

pasáže u paní E. a u matky pana B. 

                                                             
74 Miovský, 2006 
75 Miovský, 2006 
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Rozhovory probíhaly na místě, které si zvolili sami respondenti, většinou se jednalo o 

kavárnu nebo čajovnu, dvě respondentky chtěly, abych je navštívila v jejich bytě. 

Nejprve byli respondenti seznámeni s účelem rozhovoru (tj. že se jedná o bakalářskou 

práci, zabývající se faktory, které pomáhají ve zvládání schizofrenie). Následně byli 

respondenti požádáni o souhlas k nahrávání rozhovoru. 

Respondenti byli ujištěni o anonymitě a o zachování osobních údajů  ̶  veškeré citlivé 

osobní údaje byly v práci pozměněny (jména, místa, apod.).  

Všem účastníkům byla nabídnuta odměna ve výši 150 Kč/hod, za jejich čas, nicméně 

někteří respondenti tuto odměnu odmítli (pan B, paní V, slečna I).  

3.3 Zpracování dat 

Data byla zpracována a analyzována kombinací několika metod. Nejprve bylo použito 

otevřené kódování, vzniklo tak mnoho kategorií, které byly následně pomocí axiálního 

kódování uspořádány, aby tak daly vzniknout nové struktuře76. V duchu takto vytvořené 

struktury představuji jednotlivé respondenty (viz přílohu č. 2) a následně za pomocí 

analytické indukce docházím k závěru. 

Pro reflexi blízkých osob (tj. cíl č. 2), byly použity netříděné metatabulky, aby bylo 

možné efektivně porovnávat jednotlivé případy.77 

3.3 Výzkumný soubor 

Respondenti   ̶ lidé se schizofrenií 

Výzkumný vzorek je tvořen třemi ženami a jedním mužem, ve věku od 42 do 56 let a 

s diagnózou paranoidní schizofrenie, a jejich blízkými. Výzkumný vzorek byl původně tvořen 

čtyřmi ženami a dvěma muži, ale bohužel, jedna z respondentek (slečna I) posléze odmítla 

další spolupráci a nepřála si, aby byl tento rozhovor zveřejněn, z tohoto důvodu jsem se 

rozhodla rozhovor nepřikládat ani do příloh této bakalářské práce. Druhý respondent (pan H) 

měl během realizace výzkumu relaps, další spolupráce by mohla pro nemocného být 

nevhodná a zhoršit respondentův stav, nicméně první část rozhovoru přikládám v příloze. 

                                                             
76 Hendl, 2006 
77 Hendl, 2006  
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Dva respondenti (slečna I a pan B) mi byli doporučeni pracovníkem FOKUSU, jehož 

dva blízcí přátelé onemocněli schizofrenií. Pan H mi byl doporučen studentem psychologie, 

který je s panem H v příbuzenském vztahu a tři respondentky (paní E, paní I, paní V) jsou 

klientkami sdružení FOKUS, kam pravidelně docházím jako dobrovolník.  

Jednotliví respondenti byli vybráni účelově na základě kritérií. 78 Před samotným 

rozhovorem bylo respondentům položeno (osobně, telefonicky) několik otázek, aby byla 

splněna inkluzivní a exkluzivní kritéria. 

Inkluzivní kritéria 

- Onemocnění schizofrenií. 

- Ochota přizvat k výzkumu blízkou osobu. 

- Doba léčby 5 let a více  ̶  určitý časový odstup byl nutný k tomu, aby se nemocný 

mohl se svojí situací vyrovnat a následně tento proces reflektovat.79 

- Jistá míra přijetí nemoci a snaha s nemocí bojovat   ̶  aktivní přístup, protože 

„…způsob jakým pacient přijímá nebo odmítá svou chorobu, jak ji interpretuje nebo 

jaký smysl dává jejím nejabsurdnějším formám, určuje základní dimenze choroby.“80 

 

Exkluzivní kritéria 

- Akutní stav. 

- Doba od poslední hospitalizace jeden rok a méně  ̶  nemocný je po prodělání 

relapsu křehký a bylo by zde riziko, že by se jeho stav mohl po rozhovoru zhoršit. 

  

                                                             
78 Miovský 2006, s 135 
79 Oliveira, Rodrigues, Furegato, Júnior, 2013 
80 Faucault, 1971 
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Tabulka č. 1: výzkumný soubor 

 Věk Délka 

nemoci 

Doba od 

poslední epizody 

Blízká osoba 

Pan B. 42 let 17 let 6 let Paní K. matka 

Paní V. 56 let 22 let 1 rok Paní S. dcera 

Paní I. 42 let 7 let 2 roky Paní E. přítelkyně/spolubydlící 

Paní E. 58 let 25 let 4 roky Paní I. přítelkyně/spolubydlící 

 

Respondenti- blízké osoby 

Jedná se o blízké osoby nemocných, jež byly zvoleni (nemocnými) jako ty, které jim 

jsou nejbližší a které jim jsou v jejich nemoci největší oporou.  

Dvě respondentky (paní I, paní E) si za blízkou osobu zvolily spolubydlící 

z chráněného bydlení, tj. s oběma respondentkami jsem dělala rozhovor dvakrát, jednou jako 

s člověkem trpícím schizofrenií a jednou jako s blízkou osobou. Další respondenti zvolili 

rodinné příslušníky: Paní I si zvolila sestru, paní V dceru, pan B maminku, pan H bratrance. 

Bližší popis respondentů, viz v příloze č. 2. 
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3.4 Prezentace výsledků 

Vyrovnávání se s diagnózou schizofrenie (cíl č. 1.) 

Na základě analytické indukce jsem došla k několika kategoriím v souvislosti s prvním 

cílem výzkumu, tj. popsat různé aspekty, které lidé se schizofrenií vnímají jako důležité 

v rámci vyrovnávání se s diagnózou schizofrenie. Dle výzkumných otázek je tato část 

rozdělena na 1) aktivní přijetí onemocnění 2) realizaci cílů 

 

1) Rovina náhledu: aktivní přijetí onemocnění 

 

Uvědomění si vlastních hranic 

Lze konstatovat, že klíčové je, aby člověk došel k určitému přijetí nemoci, a to 

zejména z toho důvodu, aby byl schopen si volit účinné strategie a zvládnutelné cíle. Bez 

přijetí si nemocný volí cíle, které jsou nad jeho možnosti; je proto důležité si uvědomit limity, 

které sebou nemoc přináší.  

Křivohlavý tento postoj nazývá kladné přitakání životu: „…projevuje se tím, že 

pacient postupně upravuje svůj životní styl s ohledem na nemoc. Mění své zvyky a normy 

podle toho, jak mu to nemoc dovoluje, učí se žít se svým zdravotním postižením.“ 81 

  Často se tyto limity týkají pracovního omezení nebo aktivního životního stylu. 

Bohužel, cesta k přijetí nemoci a uvědomění si limitů často vedla skrz relapsy: 

 

Pan B. se pokoušel o terapeutický výcvik, z kterého musel odejít, protože došlo k relapsu a  

snažil se pracovat na plný úvazek: „…jsem to onemocnění totiž dost popíral…pak jsem to 

přijal, že jsem postupně zažádal o ten invalidní důchod… že jsem si přiznal, že jsem 

neschopen se sám živit.“  

Paní I. si uvědomila, že musí více odpočívat, protože když je hodně vyčerpaná, má sluchové 

halucinace: „Nemůžu být tak energická jako za mlada… měla jsem spousta práce, 

brigád…když dělám hodně věci, tak jsem unavená, hlasy se objevují….už jsem se naučila víc 

odpočívat“ 

                                                             
81 Křivohlavý, 1989, s 73 
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Paní V. si uvědomila, že je nutné brát léky, když léky vysadí, dochází k relapsu: „Uvědomila 

jsem si, že prášky jsou prostě nutné zlo… když jsem se je rozhodla vysadit, za chvíli jsem byla 

zase v nemocnici.“ 

Nicméně takováto negativní zkušenost a uvědomění si limitů nestačí. Limity je třeba 

respektovat (jinak hrozí relapsy), ale zároveň je podstatné hledat strategie ke kompenzaci 

těchto limitů. Na základě analýzy rozhovorů je patrné, že dojít k aktivnímu přijetí nemoci 

záleží z velké části na vnitřním nastavení člověka. 

 

Faktory vztahující se k vnitřnímu nastavení jedince 

Tato kategorie obsahuje zejména vlastnosti nemocného a jeho přístup k onemocnění. 

Lze konstatovat, že respondenti v mém výzkumu jsou cílevědomí a aktivní, snaží se s nemocí 

bojovat a vyvíjet účinné strategie. 

 

Pan B: Je pro něj důležitá aktivita, chodí do práce a rád cestuje, vykazuje vysokou míru 

nezdolnosti v pojetí hardiness, protože přes závažnou diagnózu se mu podařilo vystudovat 

dvě vysoké školy. Zmiňuje, že je důležité se neztotožňovat kompletně s představou 

„nemocného“, „to jsem prostě furt odmítal tuhle nálepku (nemocného) a vlastně odmítám do 

dneška“. Explicitně vyjadřuje nezbytnost vlastní kontroly řízení a self-efficacy: „kdybych 

byl pasivním příjemcem pomoci a řídil se radama lékaře, tak možná jsem touhle dobou někde 

na chroňáku.“ 

Paní I zmiňuje aktivitu „Mě baví spíš pracovat, než dostávat dávky“. Chodí do práce a do 

školy a má zájmy, kterými se seberealizuje. Dále zmiňuje vnitřní disciplinovanost a 

seberegulaci, díky kterým dokázala bojovat i v momentech, kdy jí bylo nejhůř: „Byly 

momenty, kdy jsem nechtěla už ani kreslit, ale pak jsem si řekla: když už jsi toho tolik 

vydržela, nemůžeš to teď vzdát.“ Nicméně k tomu, aby bylo možné situaci zvládnout,  pouze 

seberegulace a vnitřní disciplinovanost nestačí, ale je nutná i vysoká self-efficacy. 

Paní E: Ačkoliv se jí momentálně nedaří příliš dobře, pracuje na sobě, stanovila si cíle, na 

kterých pracuje, chodí do komunitního terapeutického centra, kde se snaží zlepšit svůj denní 

režim. Lze u ní hovořit o nezdolnosti v pojetí resilience, vnímá že komunikace a otevřenost 

jsou podstatné v boji s jejím onemocněním, pomáhají překonat strach z požádání o pomoc: 
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„...no asi ta komunikativnost, někomu sdělit, že mi není dobře a pak mi pomohl se třeba 

z něčeho vysekat, pomocnou ruku mít, svěřit se….“ 

Paní V: Je pro ní důležité mít pevný denní režim, dobře kompenzuje limity, které jí 

onemocnění přináší. Snaží se být aktivní jak psychicky, tak fyzicky. Stará se o svého psa, učí 

se anglicky a na PC, stejně jako u paní E., se tento pevný denní režim, když člověk nemá 

žádné povinnosti, vztahuje k vnitřní disciplinovanosti a seberegulaci, protože zde má 

člověk na výběr, jestli bude danou aktivitu realizovat. Vedle volních procesů zde, dle 

řečeného, hraje roli uvědomění si důležitosti aktivit ve vztahu ke zdraví a nemoci (tedy otázka 

motivace) a dále důvěra ve vlastní schopnosti, tedy self-efficacy.  

Z rozhovorů je patrné, že je nesmírně důležité tyto limity vnímat jako výzvu, nikoliv 

jako neměnný stav, a vyvinout si účinné copingové strategie, které budou uvědomělé limity 

kompenzovat, a tím usnadnějí dosahování stanovených cílů. 

 

2) Rovina funkční: realizaci cílů 

  K vytvoření a uskutečnění cílů přispívá několik oblastí faktorů. Tyto oblasti jsem 

rozdělila do třech dílčích kategorií, podle toho k čemu se vztahují: 

Faktory vztahující se k motivaci 

Respondenti v mém výzkumu jsou cílevědomí, mají jasně definované cíle, za kterými 

jdou a které se jim méně nebo více daří plnit. U některých respondentů je patrnější vnější 

motivace (paní E), ale většina z nich je spíše motivována jak vnitřními, tak vnějšími 

pohnutkami. 

 

Pan B: Zpočátku byla velká motivace pana B dokončit školu, což se mu úspěšně podařilo, 

momentálně pan B pracuje, má dvě zaměstnání a snaží se je udržet. U pana B hodně rezonují 

vnitřní motivy, jako je touha po sebepoznání: „..Vlastně od tý doby, i když ze začátku jako 

nepřímo, se datuje takový to…poznat jakoby sám sebe, protože já jsem někdy v tom roce 2001 

chodil na ty přednášky pražský psychoterapeutický fakulty a já   ̶  jak jsem dělal v tý léčebně, 

tak jsem říkal: „potřeboval bych ten výcvik prostě psychoterapeutickej…“. Touha po 

seberealizaci: „…tam na tom oddělení (pan B pracoval jako asistent terapeuta), konečně, 

jsem našel smysl svého života, že najednou jsem zjistil, že můžu naslouchat druhejm, že se 
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s nima můžu bavit, že můžu bejt co platnej a že je to smysl nějakýho pracovního uplatnění, 

protože do tý doby jsem nevěděl….“ U pana B lze jako jednu z motivací vnímat touhu po 

určité vztahové rovině: „mým cílem je najít si nějakou partnerku, s kterou si budu rozumět.“ 

Paní I nastoupila na univerzitu třetího věku, hlavním cílem je školu dostudovat a najít si práci 

mimo chráněnou dílnu, momentálně je paní I v procesu hledání individuálního bydlení a ráda 

by prodávala obrazy, které maluje. Paní I je také vnitřně motivovaná, chce být samostatná a 

nezávislá, motivuje jí chuť do života, jak ona sama říká: „chuť k normálnímu životu“. 

Nicméně i ona hledá určitou jistotu: „Chtěla bych E s sebou…“ (do samostatného bydlení). 

Na základě analýzy vztahu mezi paní E a paní I lze předpokládat, že tato jistota je 

uplatňovaná skrz roli „být potřebná“. 

Paní E.: Její motivací jsou zejména témata týkající se jistoty: finanční a vztahové tj. mít 

někoho blízkého a nebýt sama atd. Ráda by bydlela v individuálním bydlení s paní I. Jsou zde 

patrné i vnější motivy: „Chtěla bych vypadat dobře… ale to musí mít člověk peníze… peníze 

souvisí s klidem.“ 

Paní V: Zde je silný motiv poznání, hodně se vzdělává a ráda diskutuje s lidmi, učí se 

anglicky a na PC. Dále zde zaznívá i seberealizace prostřednictvím pomoci své rodině. Ale i 

se zde výrazně objevují i vnější motivy, které jí pomáhají dodržovat denní režim: „Dcera mi 

pořídila psa, takhle musim chodit pravidelně ven….“ 

 

Faktory vztahující se k předcházení relapsu 

Důležitou oblastí, která pomáhá ve zvládání určených cílů, je co nejmenší počet 

epizod. Všichni respondenti mají vlastní strategie, jak předcházet relapsu. Ale všichni 

zmiňují, že důležitým faktorem je užívání léků a aktivní životní styl, ale úměrný jejich silám- 

- např. paní I zmiňuje, že jí dělalo dlouho problém identifikovat, kdy by měla odpočívat. Dále 

se důležitým faktorem, vztahující se k předcházení relapsu, ukázala schopnost identifikovat 

první varovné příznaky. Všichni respondenti, kromě paní V, umějí tyto příznaky rozpoznat a 

následně svými vlastními technikami zvládnout. 

Pan B: Varovné příznaky umí zachytit, v případě, že pravidelně užívá léky. Zmiňuje jako 

varovný příznak nával energie: „…energie do mozku, jo, a moc energie v mozku znamená 

mánie….“ Když tyto příznaky zaznamená, přestane cvičit jógu, protože vnímá, že tento typ 

cvičení ho více aktivizuje, pomáhá mu zvýšení dávky léků, kterou následně prokonzultuje se 



37 
 

svým lékařem, dále věří, že by mu pomohla těžká fyzická práce, nicméně připouští, že si 

zvykl na medikamentózní způsob léčby, který je jednodušší. 

Paní I: Varovné příznaky umí zachytit, dokonce ví, že jim předchází velké vyčerpání. Mimo 

vyčerpání Paní I zmiňuje přítomnost sluchových halucinací. Pomáhá jí pravidelné užívání 

magnesia a odpočinek, které slouží jako prevence varovných příznaků, potažmo relapsu.  

Paní E: Varovné příznaky popisuje jako: „…napřed klapot v uchu a potom jízda na 

kolejích…“ a „…třes“. Jakmile se objeví hlasy, paní E vnímá, že to je pro ni špatné znamení: 

„…to už je konec, to už vím, že v tom lítám,“ ale i v této fázi je paní E schopna určitého 

náhledu: „…vím, že to jsou  jenom hlasy, nic víc. Vyvinula účinné strategie, které ji pomáhají 

předcházet hlasům, podle paní E je největším nebezpečím být pasivní: „nejhorší je ležet nebo 

bejt takhle v útlumu, že mě to hází na postel, protože pak se projevuje ten klapot, koleje a pak 

ty dva hlasy se přebíjejí, křičí…“ Shoduje se s panem B, že pomáhá fyzická aktivita: 

„…občas chodím běhat… No, to je dobrý moc, to se zapomene na všecko, hlasy jsou pryč, nic 

se neděje, to ani se s tím neslučuje… nemáte kapacitu na to, abyste přemýšlela o problémech 

nebo poslouchala hlasy.“ Další strategií, kterou paní E vnímá jako účinnou, je kontakt 

s lidmi, který jí pomáhá odpoutat pozornost od hlasů: „…no jedině s lidma bejt a nemluvit 

s hlasama.“ 

Paní V: Po dvaceti dvou letech dokázala až nyní rozpoznat varovné příznaky, nicméně 

příznaky rozpoznala na základě reakce druhé osoby: „..najednou mi povídá, že mi vůbec 

nerozumí, že neví, o čem to mluvím, s celkem vystrašeným výrazem. V tu chvíli jsem si 

uvědomila, že asi nebude něco v pořádku….“ Bohužel momentálně nedokáže reflektovat, co 

jí pomohlo, aby následně neprodělala další epizodu, ale jako jednu z možných příčin uvedla, 

že bylo důležité uvědomění, že se jedná „pouze“ o bludné představy. 

 

Faktory vztahující se k vnější podpoře 

Další skupinou faktorů je vnější podpora. Zde je zahrnuta celá podpůrná síť od přátel přes 

rodinu až po domácí mazlíčky a dále faktory, které pomáhají respondentům zvládat lépe denní 

režim (práce, KTC). Tyto faktory lze dále rozdělit dle jednotlivých fází onemocnění:  

1) Podpora v době remise 

U všech respondentů, mimo paní E, která nemá rodinu, byla právě rodina 

často zmiňována na prvním místě, právě ze strany rodiny se respondentům dostávalo 
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hlubokého pochopení a podpory, zejména prostřednictvím pravidelných návštěv a 

finanční pomoc.  

U paní I byla rodina také důležitá, nicméně částečně funkci rodiny nahradila 

její spolubydlící paní E: „…je to hezký, mít doma někoho, kdo na Vás čeká.“ 

 Stejně tak byla paní I významná pro paní E, nicméně v tomto vztahu je „spolubydlící 

jako rodina“ mnohem patrnější. Mimo psychické podpory paní I pomáhá i 

v zajišťování základních potřeb, např. často pro paní E vaří, nakupuje apod. 

 

V době remise jsou důležití i přátelé a nebo obecně kontakt s lidmi, který 

zlepšuje kvalitu života, přítomnost lidí, s kterými člověk sdílí své pocity a potřeby mu 

dodává jistotu a zázemí.  

Paní V: „…na ně se můžu plně spolehnout, hodně mi pomáhají….“  

Paní I: „…Ta jejich blízkost… a E třeba svojí pozitivní energií….“ 

Paní E: „…Nejvíce mi pomáhají lidi, když jsem sama, tak to je hrozný…kontakt s lidmi 

mi pomáhá…uklidňuje“, „já mám tu paní I (spolubydlící) a přátele….“ 

U paní E hodně rezonuje i pochopení, které u ostatních respondentů substituuje rodina, 

nicméně paní E rodinu nemá, proto lze předpokládat, že role přátel je o to 

významnější: „nemůžu to říct normálnímu člověku, ten to nepochopí, to musí být 

někdo z okruhu blízkých přátel.“ 

 

Dále všichni respondenti mimo paní V zmiňují, že je důležité zaměstnání, 

protože jim pomáhá udržet denní režim:  

Paní I: „…mě baví spíš pracovat, než dostávat dávky.“   

Paní E: „…chybí takovej ten ranní stres trošičku… mně chybí, já ho nemám. Když 

jsem chodila na plno do práce tak to jsem ráno lítala…“ 

Paní E dále zmiňuje, že momentálně jí pomáhají v komunitním terénním centru, 

kam pravidelně dochází, protože má problém s dodržováním denního režimu, a zde jí 

pomáhají s nacvičováním: „…ono to je důležitý mít ten denní režim.“ 

Panu B pomáhá zaměstnání v seberealizaci: „…konečně jsem našel smysl svého života, 

že najednou jsem zjistil, že můžu naslouchat druhejm, že se s nima můžu bavit, že můžu 

bejt co platnej…“ 
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2) Podpora v době varovných příznaků nebo relapsu 

I zde je často zmiňována rodina. Pan B uvádí, že bylo důležité, když se o něj 

rodina v tomto období starala, protože on sám toho nebyl schopný. 

 Paní V uvádí, že dcera v době prvních příznaků nebo relapsu se přistěhuje k ní a 

dohlíží na ni, aby nemusela být hospitalizována. 

 Paní E zmiňuje, že během varovných příznaků jí pomáhá kontakt s lidmi, protože 

díky tomu nevnímá hlasy: „No jedině nějak s lidma bejt…a nemluvit s hlasama….“ 

U paní I je patrné, že první varovné příznaky zvládá spíše sama, než za podpory 

blízkých: „…tak si vezmu knížku, čtu knížku nebo si rovnám věci ve skříních…udělat 

nějakou aktivitu   ̶ buď kreslit… nechce se mi, ale musím!“ 

3) Podpora po nebo během hospitalizace: 

Zde je opět významná rodina, kromě podpory a zajišťování základních potřeb se zde 

objevují i dvě nové kategorie, a to rodina jako motivace: paní V zmiňuje, že právě dcera 

se stala v prvních fázích jejího onemocnění hlavním motivem bojovat. A druhou kategorií 

je bezpodmínečné přijetí. Po každém relapsu se mění i vztah k sobě samému. Dochází ke 

změně sebeúcty, sebehodnocení a sebevědomí, zejména psychiatrické diagnózy s sebou 

nesou velkou míru stigmatizace: Paní V: „...někdy mám strach, že mě házejí do jednoho 

pytle s těma nemocnýma, který pořád propírají v televize….“ (událost ve Žďáře nad 

Sázavou). 

Během epizody je typické, že lidé nemají náhled na svojí nemoc, a stává se, že v rámci 

bludů mají absurdní postoje nebo bizarní chování. O to náročnější je následná etapa, kdy 

si respondenti uvědomují důsledky svého jednání:    

Pan B: „…právě ta ataka v roce 2005, kdy jsem ztratil práci, partnerku, byt… a tyhlety 

záležitosti, kdy to bylo spíše takový sociálně toxický, jak někdy o tom říkaj, prostě, 

psychiatři nebo lidi, co to zkoumaj… ani ne, že by mě to tak zdecimovalo zdravotně, ale 

sociálně mě prostě úplně jako odrovnalo.“ 

Paní V.: „…A když si začínám uvědomovat co se vše se dělo   ̶ sousedi mají spoustu 

příběhů, naštěstí to teda berou s nadhledem, aspoň většina z nich, no…. Občas tedy říkám 

dost nevhodný věcí, a někteří lidi si to berou, tomu se teda nedivím, to mě mrzí, že tím 

lidem ubližuju…“ 



40 
 

Proto je bezpodmínečné přijetí tolik akcentováno, díky němu respondenti vědí, že 

jejich blízcí jim budou stále nablízku a nebudou je odsuzovat. Přijetí bylo často 

zmiňováno také u přátelství. Respondentky paní V a paní E se setkaly s nepochopením a 

odmítnutím přátel, a tak si velice váží těch, kteří je neopustili:  

Pan B:„…podpořili mě kamarádi z šermu, dali mi meč, to bylo hluboký gesto, to byl 

takovej důkaz toho že se mnou jako počítají.“  

Paní I: „ E za mnou chodila (do nemocnice), nosila mi jídlo… nezapomněla na mě.“ 

Paní V: „O dost přátel jsem přišla… Buď jsem jim něco zlého řekla, a většinou když jsem 

v atace tak říkám co vidím. Nebo jsem je teda vystrašila…“, na druhou stranu, zmiňuje, že 

přátelé, kteří měli pochopení a dokázali přijmou tento handicap, jí byli velkou oporou. 

Pomohli jí se starat o dceru, když musela být hospitalizovaná a dcera byla malá. 

Paní E: „…jedna inženýrka, taková stará paní a pořád jako: „pojď na nějakou brigádu“ a tak 

jsem chodila s ní do restaurací s takovejma nějakejma dotazníkama od nějakýho podniku 

prostě…tak jsem chodila s ní, pak jsem učila její vnučku angličtinu….“ 

 

Dalším významným faktorem, který zmiňuje paní I, je centrum terapeutických 

aktivit v Bohnicích, kam v období po hospitalizaci docházela a kde jí pomohli si opět získat 

lepší náhled na nemoc a lépe danou situaci přijmout: „…no ale potom jsem chodila do 

terapeutickýho centra a tam mi taky hodně pomohli... jedna maminka mi říkala: „Když vám 

bude nejhůř, řekněte si, bude to lepší, nemůže to být tak špatný,“ a to mi taky pomáhá… líbí 

se mi, že jsou tam tak humánně založený.“ 
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Schéma č.2:Vyrovnávání se s diagnózou schizofrenie  
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Schopnost reflexe blízké osoby (cíl č. 2) 

Tato kapitola se vztahuje k druhému cíli, tj. zmapovat jestli blízké osoby, které respondenti 

uvedli, dokážou reflektovat jednotlivé faktory, které respondenti uvedli jako významné 

v rámci vyrovnávání se s diagnózou schizofrenie. 

V prvním sloupci jsou uvedeny jednotlivé aspekty, které respondent vnímá jako významné a 

do druhého sloupce jsem pro větší přehlednost vepsala větu, která vystihuje postoj blízké 

osoby. 

Symboly v tabulkách: 

Symbol „X“ značí, že blízká osoba má jiný postoj, než nemocný.  

Symbol „+“ značí, že se postoj blízké osoby shoduje s přesvědčením nemocného. 

Symbol „— “ značí, že se blízká osoba o tomto faktoru vůbec nezmínila. 

Symbol „?“ značí, že se blízká osoba v této situaci nikdy neocitla. 
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Tabulka č. 2: reflexe paní K 

PAN B A PANÍ K (matka) 

 PAN B PANÍ K  

FAKTORY VZTAHUJÍCÍ SE 

K VNITŘNÍMU 

NASTATAVENÍ 

Aktivita -- -- 

Odmítání „nálepky“ „…my jsme to vnímaly tak, že má 

takový nápady, takový informace pro 

nás…ono ho skutečně něco jako 

rozsvítilo“82 

+ 

Cílevědomost „…A pak se sám přihlásil na 

filozofickou fakultu, což my jsme 

koukali, že se tam dostal“ 

+ 

FAKTORY VZTAHUJÍCÍ SE 

K MOTIVACI 

Poznání: sebevzdělávání „…už má takových školení…“ + 

Seberealizace: práce __ _ 

Zázemí: Partnerka 

 

„myslím, že B, hledá nějakou dívku…“ + 

FAKTORY VZTAHUJÍCÍ SE 

K PŘEDCHÁZENÍ 

RELAPSU 

Užívání léků „my jsme dbali na to, aby bral ty 

léky…“ 

+ 

Schopnost zachytit varovné 

příznaky 

„…taková ta agresivita, nedochvilnost, 

nespolehlivost, přestane spát…“ 

+ 

Účinné strategie při prvních 

příznacích (léky, sport) 

x x 

FAKTORY VZTAHUJÍCÍ SE 

K VNĚJŠÍ PODPOŘE 

RELAPS/VAROVNÉ 

PŘÍZNAKY: 

Rodina  ̶  zajištění základních 

potřeb 

„snažila jsem se dávat mu, co nejvíc 

vitaminů… vařit mu podle jeho 

představ…“ 

+ 

REMISE: 

Rodina   ̶ pochopení. 

Práce   ̶ seberealizace 

„důležité je vcítit se do jeho osoby a 

nějak to jakoby narovnat tím správným 

směrem… „ 

+ 

PO HOSPITALIZACI / 

BĚHEM HOSPITALIZACE 

Rodina: bezpodmínečné 

přijetí 

Přátelé  ̶  přijetí 

„…poznat, co on je schopnej, a 

akceptovat to a nepřetěžovat svejma 

požadavkama“ 

+ 

 

                                                             
82 Matka nebo rodiče nevnímají svého syna skrz nálepku nemocného člověka, který v důsledku svého 

onemocnění se potýká s bludy, popř. halucinacemi (v období relapsu). Vnímají bizarní stavy pana B jako stavy 
špatně uchopitelné, nikoliv nepravdivé nebo nereálné. Přibližují se tak pojetí pana B, který své epizody vnímá 

jako „zasvěcení“. Protipólem by mohla být paní S, která relapsy své matky popisuje slovy „mimo“, „bludy“. 
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Tabulka č.3: reflexe paní S 

PANÍ V A PANÍ S (dcera) 

 PANÍ V PANÍ S  

FAKTORY VZTAHUJÍCÍ SE 

K VNITŘNÍMU 

NASTATAVENÍ 

Aktivita „…kdyby polehávala a zavřená pořád 

doma, tak by na to byla špatně…“ 

+ 

Vůle „obdivuju její sílu a vůli“ + 

FAKTORY VZTAHUJÍCÍ SE 

K MOTIVACI 

poznání „Určitě jí pomáhá taková ta její jako 

zvědavost bych řekla… je to takovej 

nezmar … pořád se na něco ptá, chce přijít 

všemu na kloub.“ 

+ 

seberealizace: být 

nápomocná druhým 

__ _ 

FAKTORY VZTAHUJÍCÍ SE 

K PŘEDCHÁZENÍ 

RELAPSU 

Užívání léků „…nemůže léky vysazovat, protože pak se 

jí znova rozjela další ataka“ 

+ 

Schopnost zachytit varovné 

příznaky 

„…hodně sebevědomá, arogantní, ale pak 

začne bejt mimo…“ 

+ 

FAKTORY VZTAHUJÍCÍ SE 

K VNĚJŠÍ PODPOŘE 

RELAPS: 

Rodina- zajištění 

základních potřeb 

„…já samozřejmě v pohotovosti u mamky 

jsem byla pečená, vařená…“ (když paní V 

měla relaps) 

+ 

REMISE: 

Rodina  ̶  podpora 

Přátelé 

„…myslím si, že i já ji hodně pomáhám“ 

„…Lidi jí hodně pomáhají“ 

+ 

PO HOSPITALIZACI / 

BĚHEM 

HOSPITALIZACE 

Rodina  ̶  bezpodmínečné 

přijetí 

Přátelé 

„…kdyby kdykoliv cokoliv potřebovala, 

jsem tu pro ní“ 

„…myslím, že to jí právě taky hodně drží, 

lidi jí hodně pomáhají, to že se může 

někomu vypovídat a tak.“ 

+ 
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Tabulka č. 4: reflexe paní E 

PANÍ I A PANÍ E (přítelkyně/spolubydlící) 

 PANÍ I PANÍ E  

FAKTORY VZTAHUJÍCÍ SE 

K VNITŘNÍMU 

NASTATAVENÍ  

Aktivita „je hodně aktivní…“ + 

Pracovitost „…ona je čilá, i když nechodí do 

práce.“ 

+ 

Vůle „statečně bojuje… ona má vůli 

jak pes“ 

+ 

FAKTORY VZTAHUJÍCÍ SE 

K MOTIVACI 

Nezávislost, samostatnost „chce jít do individuálního 

bydlení…“ 

+ 

Potřeba dlouhodobého vztahu „…jsem pro ni taky určitá 

jistota…spojuje mě s domovem“ 

+ 

FAKTORY VZTAHUJÍCÍ SE 

K PŘEDCHÁZENÍ RELAPSU 

Užívání léků „…bez nich by měla zase ty 

hlasy…“ 

+ 

Schopnost zachytit varovné 

příznaky 

x x 

Účinné strategie při prvních 

příznacích 

x x 

FAKTORY VZTAHUJÍCÍ SE 

K VNĚJŠÍ PODPOŘE 

RELAPS/VAROVNÉ 

PŘÍZNAKY: 

Vyčerpanost, hlasy 

x x 

REMISE: 

Přátelé: vztahová jistota 

Rodina- podpora 

Práce- nezávislost 

„…jsem pro ní taky určitá 

jistota…spojuje mě s domovem“ 

„ona má rodinu, to bezpečí“ 

„určitě jí hodně povzbudilo, že 

něco dokázala…“ 

+ 

PO HOSPITALIZACI / 

BĚHEM HOSPITALIZACE 

Přátelé.: přijetí 

Rodina: pochopení 

__ _ 
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Tabulka č. 5: reflexe paní I  

PANÍ E A PANÍ I (přítelkyně/spolubydlící) 

 PANÍ E PANÍ I  

FAKTORY VZTAHUJÍCÍ SE 

K VNITŘNÍMU 

NASTATAVENÍ 

Komunikativnost x x 

Otevřenost x x 

FAKTORY VZTAHUJÍCÍ SE 

K MOTIVACI 

Jistota ve vztahové rovině 

Vnější motivace 

„když vidí, že já se snažím, tak 

je to dobrý pro ni… myslím si, 

že trošku motivuju…“ 

+ 

FAKTORY VZTAHUJÍCÍ SE 

K PŘEDCHÁZENÍ RELAPSU 

Užívání léků „Je důležité brát ty léky…“ + 

Schopnost zachytit varovné 

příznaky 

„No poznám… klepou se jí 

ruce, klepe se jí hlava…“ 

+ 

Účinné strategie při prvních 

příznacích (kontakts lidmi, sport) 

x x 

FAKTORY VZTAHUJÍCÍ SE 

K VNĚJŠÍ PODPOŘE 

RELAPS/VAROVNÉ 

PŘÍZNAKY: 

Lékaři, terapeuti 

? ? 

REMISE: 

Přátelé   ̶ podpora 

Práce  ̶  denní režim 

KTC  ̶  denní režim 

„…Snažím se hodně vařit, aby 

ona měla teplé jídlo“ 

„když vidí, že já se snažím, tak 

je to dobrý pro ni.“ 

„Já myslím, že by jí práce 

vyhovovala, že by chodila do 

tý práce“ 

„ ale ti z KTC ji zase nějak 

aktivovali“ 

+ 

PO HOSPITALIZACI / BĚHEM 

HOSPITALIZACE: 

Přátelé 

? ? 



47 
 

3.5 Závěry výzkumu 

Vlastní výzkumná část se pokouší nalézt odpověď na následující výzkumné otázky: 

1. Kdy a jak dosahují lidé se schizofrenií aktivního přijetí onemocnění? 

2. Co lidem se schizofrenií pomáhá v realizaci stanovených cílů a jaké strategie 

uplatňují? 

3. Dokáže blízká osoba reflektovat faktory, které pomáhají člověku se schizofrenií ve 

vyrovnávání se s diagnózou schizofrenie? 

4. Liší se schopnost reflexe u příbuzenského vztahu se zdravým člověkem od 

nepříbuzenského vztahu s člověkem se stejnou diagnózou? 

 

Závěry šetření a zodpovězení výzkumných otázek 

1. Kdy a jak dosahují lidé se schizofrenií aktivního přijetí onemocnění? 

Z analýzy výše prezentovaných případových studií lze usuzovat, že prvním krokem 

k přijetí onemocnění se stala epizoda, kterou respondenti vyhodnotili jako důsledek 

přecenění svých hranic a možností. Došlo k uvědomění si vztahu mezi relapsy a vlastním 

chováním, které mělo za následek změnu copingových strategií. Maladaptivní forma 

(zúžený pohled) byla nahrazena efektivnějšími strategiemi zvládání, konkrétně se jednalo 

o formy obrany, útoku a předjímání, tedy copingové strategie charakteristické pro aktivní 

přijetí nemoci. 

Kromě prožitku epizody, je třeba specifického „nastavení“ člověka s onemocněním 

schizofrenií. Klíčovým faktorem je self-efficacy a interní locus of control, důvěra ve 

vlastní schopnosti přispívá k možnosti vyvíjet efektivní strategie a využívat je 

k realizování osobních cílů. Jako významný se ve výzkumu ukázal vztah mezi aktivním 

přijetím nemoci a seberegulací, která se významně podílí na překonávání limitů 

vyplývajících z onemocnění a dále nezdolností v pojetí hardiness, jež úzce souvisí se self-

efficacy. Dále je zřejmý vztah mezi aktivním přijetí nemoci a vysokou mírou aktivity. Lze 

předpokládat, že pro aktivní přijetí nemoci u  respondentky paní E, je důležitá nezdolnost 

v pojetí resilience, protože za svou důležitou vlastnost pokládá komunikativnost a „nebát 

se říct o pomoc.“ 
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2. Co lidem se schizofrenií pomáhá v realizaci stanovených cílů a jaké strategie 

uplatňují? 

Analýza rozhovorů odkazuje ke třem oblastem faktorů, které mají vztah k realizaci 

cílů. První oblastí jsou faktory vztahující se k motivaci. Motivační složka je klíčová v plnění 

cílů a proto bylo důležité tuto složku podrobněji prozkoumat. U respondentů se objevuje jak 

vnitřní motivace (poznání, seberealizace, nezávislost), tak i motivace vnější (peníze a snaha o 

atraktivní vzhled.) 

Druhou oblastí jsou faktory vztahující se k předcházení relapsu. Časté epizody mají 

vliv na realizaci cílů, protože člověka zneschopňují. Předcházení relapsů je tudíž klíčová 

strategie pro úspěšné dosažení cílů. Všichni respondenti, v této oblasti faktorů zmiňují 

medikaci, schopnost rozpoznat první varovné příznaky a strategie, které jim pomáhají 

s příznaky pracovat. Respondenti zmiňují strategie jako navýšení léků, fyzickou aktivitu a 

kontakt s lidmi. 

Poslední oblastí faktorů jsou ty, které se vztahují k vnější podpoře. Jedná se o širokou 

oblast, zahrnující rodinu, přátele, terapeuty, ale i faktory vztahující se k dennímu režimu 

(zaměstnání a péče o domácí mazlíčky). Tato oblast byla dále rozčleněna dle jednotlivých fází 

onemocnění, protože v každém období nemoci je potřeba jiný druh podpory, tzv. faktory 

vztahující se k vnější podpoře v období relapsu a varovných příznaků; v období remise; a 

v období po hospitalizaci nebo během ní. 

Během remise respondenti vnímají jako důležité pochopení ze strany rodiny a podporu 

prostřednictvím častého kontaktu nebo finanční jistoty. V souvislosti s dodržováním denního 

režimu respondenti zmiňují komunitní terénní centrum a péči o domácí zvíře. Dále je zde 

zmíněna práce, která má zároveň i funkci seberealizační. 

  Během období varovných příznaků nebo relapsu je u respondentů (pan B, paní V) 

potřeba rodiny akcentována, rodina pomáhá v zajišťování základních potřeb (kontakt, 

zajištění příjmu potravy, dohlížení na medikaci.) Paní E, která rodinu nemá, zmiňuje 

v souvislosti s tímto obdobím kontakt s lidmi. 

V období po hospitalizace je kladen důraz na přijetí ze strany rodiny a přátel. Epizoda 

se stává hlubokým zásahem do života člověka, který je vytrhnut z řádu běžného fungování, 

navíc psychické onemocnění sebou nese i obrovské stigma a odmítnutí blízkých lidí 

v takovéto situaci je bolestné. Paní I. zmiňuje terapeutické centrum, které jí bylo velkou 
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podporou po hospitalizaci, pomohlo jí získat důvěru v samu sebe a vneslo do jejího života 

nový řád. 

3. Dokáže blízká osoba reflektovat faktory, které pomáhají člověku se schizofrenií 

ve vyrovnávání se s diagnózou schizofrenie? 

Na základě analýzy je zřejmé, že blízké osoby dokážou reflektovat faktory, které 

lidem se schizofrenií pomáhají, jediným případem kdy nedošlo k přesné reflexi potřeb 

nemocného, byla reflexe paní K. (ve strategiích, které její syn využívá ke stabilizaci během 

varovných příznaků). 

Nicméně se vyskytly faktory, které respondenti pokládali za důležité, ale jejich blízké 

osoby je v rozhovoru explicitně nevyjádřily: paní K. nezmiňovala aktivitu a paní S. 

neidentifikovala seberealizaci skrz snahu „být nápomocný“. 

 

4. Liší se schopnost reflexe, u příbuzenského vztahu se zdravým člověkem od 

nepříbuzenského vztahu s člověkem se stejnou diagnózou? 

 Respondenti v tomto výzkumu, kteří jsou „zdraví“ a v příbuzenském vztahu, dokážou 

oblasti výše zmíněných faktorů reflektovat lépe, resp. v jejich interpretacích je větší shoda 

s respondenty se schizofrenií než u nepříbuzenských vztahů a se stejnou diagnózou.  

U paní E jsem zaznamenala relativně sníženou reflexi v oblasti faktorů vztahujících se 

k předcházení relapsu (schopnost zachytit varovné příznaky, účinné strategie při varovných 

příznacích) a dále v oblasti vztahující se k podpoře během relapsu/varovných příznaků. Paní I 

se neshodla na faktorech vztahujících se k vnitřnímu nastavení přítelkyně, kterou 

charakterizuje jako uzavřenou, nicméně paní E jako klíčový faktor zmiňuje otevřenost a 

komunikativnost. Dále došlo k neshodě na strategiích, jež paní E využívá při varovných 

příznacích.  

 

4 Diskuze 
V předložené práci jsem se zabývala faktory, které pomáhají lidem se vyrovnat 

s diagnózou schizofrenie, nicméně vzhledem k tomu, že se jedná o široký cíl, bylo potřeba 

pojem „vyrovnávání se“ více specifikovat. Rozhodla jsem se zaměřit na dvě roviny, a to 

rovinu funkční a rovinu náhledu. 
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V rovině náhledu bylo u respondentů zjištěno, že přijetí nemoci proběhlo po epizodě, 

kterou respondenti vyhodnotili jako důsledek přecenění svých hranic a možností; uvědomili si 

své hranice a limity, které následně dokázali efektivněji kompenzovat (došlo k přehodnocení 

cílů a strategií). Neschopnost náhledu může vést k přeceňování vlastních sil, tzv. zúženému 

pohledu; toto zjištění je ve shodě s tvrzením Křivohlavého (2002).  

Na druhou stranu může vědomí limitů vyplývajících z onemocnění vést k apatii, 

zejména když se člověk s diagnózou schizofrenie ztotožní s „nálepkou“ psychiatrického 

pacienta, tato zjištění odpovídají podobným zjištěním autorů Kravetze, Faustové a Davida 

(2000). Domnívám se, že přijetí nebo nepřijetí „nálepky“ psychiatrického pacienta souvisí s 

vnitřním nastavením člověka, které jsem se snažila blíže prozkoumat.   

Jedním z klíčových faktorů je self-efficacy (Bandura, 1977) a interní locus of control 

(Rotter, 1966), důvěra ve vlastní schopnosti umožňuje vyvíjet efektivní strategie a 

neztotožňovat se s „nálepkou“ psychiatrického pacienta. Rotter zmiňuje, že lidé s vnitřním 

LOC vychází z vlastních dovedností a schopností a snaží se problém aktivně vyřešit (Rotter 

1966). Dalšími důležitými faktory, uplatňujícími se na aktivním přijetí nemoci, byla 

seberegulace, která se významně podílí na překonávání limitů vyplývajících z onemocnění, a 

nezdolnost v pojetí hardiness (Kobasová in Křivohlavý, 2009), která bezpochyby souvisí 

s aktivním přijetím nemoci. Dle výzkumů jsou lidé s vysokou mírou hardiness schopni vnímat 

těžké životní situace jako výzvu.  

Další charakteristikou byla komunikativnost a otevřenost v takové míře, aby byla 

dostačující pro sdílení svých obtíží a schopnost „říct si o pomoc“, v pojetí Wernerové by se 

dalo hovořit o tzv. nezdolnosti v pojetí resilience (Wernerová in Křivohlavý, 2009), 

vysvětlení lze hledat v tom, že vědomí sociální opory významně pomáhá při překonávání 

těžkých životních situací. 

 

Bylo zjištěno, že v rovině funkční, tj. stanovení a realizace cílů, je důležité, aby 

respondenti měli motivaci, jež jim pomáhá překonávat jednotlivé překážky, které jim nemoc 

staví do cesty. Nejvýrazněji se zde objevovaly motivy poznání a seberealizace 

prostřednictvím práce, pomoci druhým lidem nebo tvůrčí činností. O motivu seberealizace a 

transcendence právě v oblasti umění a pomoci druhým mluví Křivohlavý (1989), v oblasti 

práce Hatlová (2002). Dále zde byl motiv „péče o potomka“, toto zjištění je ve shodě 

s tvrzením Foxové (2004), která také zmiňuje potomka jako protektivní faktor. 
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Další oblastí, která se uplatňuje při realizaci cílů, je předcházení relapsu. U všech 

respondentů došlo ke shodě, že je důležité pravidelně užívat léky, a to i přesto, že vnímají 

jejich nežádoucí účinky. Nicméně lékové kompliance u lidí se schizofrenií poměrně nízká, 

např. výzkum Rettenbacherové et. al (2004) uvádí úplnou coplianci pouhých  52 %. 

Vysvětlení lze hledat v nedávném výzkumu Fentona, Blylerové a Heinssena (2015), jenž se 

zabývá determinanty ovlivňující adherenci k léčbě, a mimo jiné dává do souvislosti lékovou 

complianci a náhled na nemoc. A právě náhled na nemoc je pro respondenti v tomto výzkumu 

charakteristický. 

Neméně důležitou oblastní je vnější opora, kam lze zařadit rodinu, přátele, terapeuty. 

Klíčové zde jsou pocity bezpečí a pochopení, o kterých hovoří i Syřišťová (1965), Kalina 

(2001) a Bankovská Motlová a kol. (2011) Respondenti zmiňují pocit nejistoty a vykořenění, 

který člověk nesporně prožívá, když je „vytrhnut“ z normálního života, dále popisují 

zkušenosti, že po prodělání relapsu je někteří „přátelé“ opustili, což bezpochyby vedlo 

k prohloubení pocitu nejistoty a nepochopení. Přijetí je důležité pro každého člověka, ať 

zdravého nebo nemocného, ale domnívám se, že právě u lidí s psychotickým onemocněním je 

tato potřeba akcentována, pozitivní zkušenost v rámci mezilidské komunikace, která je plná 

pochopení a přijetí bez hostility a výčitek, je dávána do souvislostí s menším počtem relapsů. 

Toto tvrzení je ve shodě s výzkumy zabývající se emoční expresivitou. (López et al., 2004; 

Butzlaff, Hooley, 1988). 

 

Dospěla jsem k závěru, že schopnost reflexe u blízkých osob byla natolik vyvinutá, že 

umožňovala podporovat blízké osoby s diagnózou schizofrenie. Důležitost reflexe dokládá 

výzkum Giróna a Gomeze-Beneyta, který dává do souvislosti množství relapsů a neschopnost 

reflektovat nálady pacienta (Girón, Goméz-Beneyto, 1998).  

Dále bylo zjištěno, že oba respondenti, kteří nebyli v příbuzenském vztahu a sami se 

léčily s diagnózou  paranoidní schizofrenie, měli sníženou reflexi v oblasti faktorů 

vztahujících se k předcházení relapsu (schopnost zachytit varovné příznaky, účinné strategie 

při varovných příznacích) a dále v oblasti vztahující se k podpoře během relapsu/varovných 

příznaků.  

Z analýzy je patrné, že obě blízké osoby, které měly diagnostikovanou schizofrenii, 

projikovaly vlastní potřeby do druhého člověka, tedy místo skutečné reflexe docházelo 

k mylnému předpokladu, že blízké osobě se stejným onemocněním pomáhají stejné faktory. 

Snáze tedy podléhaly percepčním chybám a hůře rozpoznávaly emoce. Jedním z vysvětlení 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rettenbacher%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15367047
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může být snížená sociální percepce u lidí se schizofrenií, kterou dokládají některé výzkumy, 

např. Green et al. (2011), toto je ve shodě s tímto tvrzením výzkumu Matthewa a kol., kteří 

poukazují na abnormality v mozkových centrech, které souvisí se sníženou 

schopností rozpoznávat emoce (Mathew et al., 2014). Nicméně na druhou stranu, jak tvrdí 

Křivohlavý, osoba druhého člověka procházející stejným onemocněním, může pozitivně 

ovlivnit vyrovnávání se s nemocí (Křivohlavý, 1989); může zde docházet k seberealizaci 

prostřednictvím pomoci spolupacientovi (tento fenomén lze sledovat u respondentky paní I), 

anebo se lépe kompenzovaný člověk se schizofrenií může stát vzorem a motivací v boji 

s tímto onemocněním, jako tomu je u respondentky paní E.  

Jedna z respondentek (paní I), reflektovala diametrálně odlišně vlastnosti druhé 

respondentky (paní E). Paní I charakterizovala svojí spolubydlící jako uzavřenou, ačkoliv se 

paní E pokládá za otevřenou a komunikativní. Otázkou zůstává, kdo má objektivnější 

pohled…. Bylo by zajímavé se touto otázkou dále zabývat. 

Důležité je upozornit i na limity tohoto výzkumu. První skupinou limitů výzkumu jsou 

charakteristiky vzorku: nelze opomíjet fakt, že všichni respondenti měli diagnózu paranoidní 

schizofrenie; otázkou zůstává, zda bych došla k podobnému závěru i u osob s jiným typem 

schizofrenie. Paranoidita během výzkumu hrála významnou roli. Lze předpokládat, že právě 

tento prognostický parametr byl příčinou rozhodnutí první respondentky (slečny I) se dále 

nepodílet na výzkumu. V souvislosti s paranoiditou lze předpokládat i sníženou otevřenost ve 

sdělování důvěrných informací, nicméně během rozhovorů jsem se s žádnou neochotou v této 

souvislosti explicitně nesetkala; vysvětlení lze hledat ve schopnosti náhledu respondentů na 

nemoc a dále zde zajisté hraje významnou roli průběhová formě schizofrenie; je patrné, že 

všichni čtyři respondenti se přibližovali úplné remisi, tudíž paranoidita zde nebyla příliš 

zřetelná.  

Dalšími limity v souvislosti se vzorkem je poměrně malý počet respondentů a 

nerovnoměrné rozložení pohlaví, tj. všechny blízké osoby byly ženy. Z výzkumů  vyplývá, že 

v rámci empatie a schopnosti podpory existují genderové rozdíly (Trobst, Collins, Embree, 

1994). Dalším významným limitem se stal fakt, že paní I neprožila relaps paní E, tudíž 

nedokázala reflektovat vnější faktory, které byly v souvislosti s tímto obdobím 

Nelze opomíjet limity vztahující se k osobnosti výzkumníka. Významným limitem 

výzkumu je má osobní motivace k tomuto tématu a dále nulová praxe v oblasti vedení 

výzkumných rozhovorů, což místy vedlo k neúplnosti dat potřebných k analýze nebo naopak 
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přebytku informací, které byly pro výzkumné téma nepotřebné. Bylo by například vhodné 

klást otázky s větším důrazem na jednotlivé fáze onemocnění, tj. (remise, relaps/varovné 

příznaky, období po hospitalizaci/během hospitalizace), dále by bylo vhodné zařadit více 

otázek na osobní anamnézu, například počet relapsů. Na základě analýzy rozhovorů jsem 

zjistila, že některé otázky byly pokládány příliš obecně nebo byly málo srozumitelné a 

v důsledku toho respondenti odpovídali heterogenně. Toto se objevilo i u analýzy dat, kde 

jsou některá zjištění formulována obecně a nepostihují celou hloubku problematiky, proto by 

byl vhodnější postup, realizovat rozhovor s blízkými osobami opakovaně a detailněji se 

zaměřit na oblasti výše zmíněných faktorů.  

Osobnost výzkumníka má dále velký vliv na analýzu získaných dat, protože „uměle“ 

vytvořené kategorie zahrnují subjektivní pohled dané osoby. 

Cílem tohoto výzkumu bylo kontextuální porozumění, nikoliv zobecnění, nicméně toto 

sebou přináší i další omezení, tj. nemožnost závěry generalizovat; pro možnost generalizace 

by bylo zapotřebí kvantitativního výzkumu, např. formou dotazníku. 

Pro vyšší kvalitu výzkumu by bylo vhodné do výzkumu zahrnout i tzv. negativní 

příklady  ̶  respondenty, kteří se v dané problematice nacházejí na „opačném pólu“, v tomto 

případě by bylo vhodné zařadit lidi se schizofrenií, kteří mají pasivní přístup ke svému 

onemocnění a následně tyto dvě skupiny respondentů porovnat, ale vzhledem k omezenému 

rozsahu této práce nebylo možné do výzkumu zahrnout další respondenty. 

 

5 Závěr 
Vyrovnávání se s nemocí schizofrenie, je vzhledem k potenciálním následkům 

plynoucím z případné neschopnosti tento proces uskutečnit důležitým tématem. Porozumění 

faktorům, které se uplatňují během procesu vyrovnávání, hraje významnou roli, protože skrz 

pochopení lze efektivněji podporovat lidi, kteří s tímto onemocněním bojují. Soudobá 

literatura, která se zabývá onemocněním schizofrenií, se spíše zaměřuje na jednotlivé aspekty 

tohoto onemocnění, jako jsou příčiny, léčba a psychosociální intervence. Literatury, která by 

se zabývala procesem vyrovnávání z pohledu lidí s diagnózou schizofrenie, je minimálně. 

Avšak ukázalo se, že některé faktory uplatňující se při vyrovnávání se s onemocněním 

somatickým jsou podobné faktorům podílejícím se na vyrovnávání se s diagnózou 

schizofrenie. Nicméně psychotické onemocnění má i svá specifika, například je zde větší 

důraz na předcházení relapsu; relaps někdy přichází pomalu a plíživě, anebo naopak rychle a 
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bouřlivě, takže člověk se schizofrenií je dříve ochromen manifestací symptomů, než dokáže 

zapojit účinné strategie zvládání, které by zabránily relapsu. Dále se nemocní musejí potýkat 

s větší stigmatizací, která souvisí s problematičtějším přijímáním psychiatrického 

onemocnění, přijmout diagnózu schizofrenie s sebou nese riziko identifikace se s „nálepkou“ 

nesvéprávného člověka, který je pasivním příjemcem pomoci. V předloženém výzkumu jsem 

došla k závěru, že aktivní přijetí nemoci je zprostředkováno oblastí faktorů, jež se podílejí na 

tom, aby nedošlo k maladaptivnímu přístupu v rámci vyrovnávání se s diagnózou 

schizofrenie.  

Z výpovědí respondentů vyplývají faktory, které se jeví jako podstatné pro proces 

přijetí nemoci, jak ve smyslu náhledu, tak ve smyslu funkčním (tj. schopnosti dosahovat cílů i 

při omezeních daných nemocí). Některé strategie byly specifické, přesto se povedlo zachytit 

společné faktory, které byly dle svých charakteristik rozděleny do čtyř skupin faktorů, tj. 

faktory vztahující se k vnitřnímu nastavení, faktory vztahující se k motivaci, faktory 

vztahující se k předcházení relapsu a faktory vztahující se k vnější podpoře. 

Dospěla jsem k závěru, že schopnost reflexe u blízkých osob byla natolik vyvinutá, že 

umožňovala podporovat blízké osoby s diagnózou schizofrenie. Lze konstatovat, že reflexe 

faktorů, důležitých pro vyrovnávání se s diagnózou schizofrenie byla lepší u „zdravých“ 

příbuzných, než u nepříbuzenských vztahů se stejnou diagnózou. U obou respondentek, které 

nebyly v příbuzenském vztahu, a měly diagnózu schizofrenie, byla zaznamenána snížená 

reflexe v oblasti faktorů vztahujících se k předcházení relapsu (schopnost zachytit varovné 

příznaky, účinné strategie při varovných příznacích) a dále v oblasti vztahující se k podpoře 

během relapsu/varovných příznaků.  

Dle mého názoru by mohlo být přínosné provést kvantitativní design výzkumu, který 

by uvedl do souvislosti schopnost reflexe blízkých osob s počtem relapsů; domnívám se, že 

kromě výše zmíněných faktorů se na aktivním přijetí nemoci podílí i schopnost reflexe blízké 

osoby. Dále by bylo zajímavé provést dotazníkové šetření a zjistit korelaci mezi LOC (např. 

pomocí Rotter's Locus of Control Scale), jenž se jeví jako klíčový v rámci vyrovnávání se 

s diagnózou schizofrenie, a mírou přijetí nemoci.  
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7 Přílohy 
 

7.1 Příloha č. 1: Okruhy otázek 

7.1.1 Okruhy otázek: respondenti s diagnózou schizofrenie 

Pro pacienty jsem měla připravených devět okruhů otázek, tyto okruhy se vztahovaly k předem zvolenému cíli: 

(co lidem se schizofrenií v realizaci cílů pomáhá; kdy a jak dosáhli fáze přijetí onemocnění) a dále se dotazuji 
na oblasti, které odborná literatura pokládá za klíčové a mohou být vnímány pacientem jako významné v rámci 

vyrovnávání se s onemocněním, např. rodina, lékařská péče, vlastní schopnosti a dovednosti, zaměstnání, atd.  

 

JAK PACIENT NEMOC PROŽÍVÁ? (rovina náhledu, rovina funkční) 

Jak byste svojí nemoc popsala?  

 

JAK PACIENT NEMOC PŘIJÍMÁ? (rovina náhledu) 

Kdy jste si začala uvědomovat, že něco není v pořádku? Kdy jste si uvědomila, že bude potřeba dlouhodobá 

léčba? Dokážete rozpoznat varovné příznaky? Pokud ano, co pro Vás znamená, když tyto „varovné příznaky“ 

zaregistrujete? Jak se s tím vypořádáte? 

 

JAK PACIENT NEMOC PŘIJÍMÁ (rovina funkční) 

Jak byste popsal svůj všední den? Jaké máte cíle? Ovlivnila nemoc Vaše cíle? Jaké máte nároky na sebe? 

(rodina, práce, životní styl, zdraví) Ovlivnila nemoc tyto nároky?  

 

JAK PACIENT VNÍMÁ SEBE SAMA V KONTEXTU ONEMOCNĚNÍ? (strategie zvládání) 

V čem máte pocit, že Vás onemocnění nejvíce omezuje?Co pro Vás toto omezení znamená?Jak se k těmto 

limitům stavíte? Jak s nimi bojujete? Jak vnímáte stavy, které sebou nemoc přináší?Jak byste je popsala?Jak Vás 

přítomnost těchto stavů ovlivnila, jaký mají na Vás dopad? 

 

OBDOBÍ PO 1. EPIZODĚ (vytyčení blízké osoby) 

Co/Kdo Vám pomohl/o se opět vrátit do svého běžného života? A jak? Co pro Vás znamená tato 

věc/osoba/aspekt  dnes?Co pro Vás bylo nejtěžší po prodělání první epizody?Jak tento aspekt vnímáte dnes? 

 

JAK PACIENTKA VNÍMÁ RODINU V RÁMCI SVÉHO ONEMOCNĚNÍ? (externí faktor) 

Jak vnímáte roli rodiny ve Vašem onemocnění? Existuje nějaký rodinný aspekt, který Vám významně pomáhá 

v boji s tímto onemocněním? Pokud ano, jaký?Co Vám naopak přijde zatěžující? Vnímala jste nějaké změny 

v chování, u rodinných příslušníků,  po propuknutí onemocnění? Pokud ano, jak jste tyto změny vnímala?  
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JAK PACIENTKA VNÍMÁ ŠIRŠÍ SOCIÁLNÍ OKOLÍ? (externí faktor) 

Jak vnímáte roli blízkých přátel?Jakou roli sehrály v procesu vyrovnávání se s onemocněním?Jak vnímáte roli 

dalších lidí se stejným onemocněním?Jakou roli sehrály v procesu vyrovnávání se s onemocněním?Byla jste 

někdy ve svépomocné skupině nebo terapeutické komunitě? 

 

JAK PACIENTKA VNÍMÁ „instituce“? (externí faktor) 

VZTAH K LÉKAŘI: Jak byste popsala kvalitu práce se svým lékařem? Co bylo podstatné pro získání důvěry 
k Vašemu lékaři? 

VZTAH K FARMAKOTERAPII: Jak jste přijela fakt, že budete muset dlouhodobě brát léky?Co ovlivnilo, 

přijetí této skutečnosti? V čem Vám léky pomáhají a naopak v čem Vás limitují- jak se s tím vyrovnáváte? 

 

JAKÉ OSOBNÍ ZDROJE HRAJÍ VÝZNANOU ROLI? (interní faktory) 

Jakých vlastností a schopností si na sobě nejvíce vážíte? Jak tyto vlastnosti a schopnosti ovlivňují boj 

s onemocněním?Jaké vlastnosti a schopnosti, vnímáte jako nejdůležitější v boji s tímto onemocněním? Ovlivnila 

nemoc tyto Vaše schopnosti/vlastnosti? Jak byste charakterizovala svůj postoj k problémům? Raději řešíte 
problémy pokud možno hned a využíváte k tomu všech dostupných prostředků nebo čekáte, že se problémy 

časem vyřeší 

 

7.1.2 Okruhy otázek: respondenti blízké osoby 

Rozhovory s blízkou osobou probíhaly podobně jako rozhovory s pacienty, opět byla data sesbírána pomocí 

polostrukturovaného rozhovoru a jednalo se o otevřené otázky. Rozhovor jsem zaznamenávala na diktafón. 
Rozhovory byly následně doslovně přepsány, nicméně,  některé pasáže byly vynechány, neboť by bylo 

bezúčelné se jimi dále zabývat, jednalo se o témata, která se nevztahovala k výzkumu.  Rozhovory s blízkou 

osobou trvaly o něco méně, než rozhovory se samotnými pacienty, délka rozhovorů se pohybovala okolo 45 

minut. Některé blízké blízké osoby odmítli finanční odměnu (150/hod), jednalo se paní K. a paní S.. 

Před realizací jsem si připravila pět okruhů otázek, který se vztahovaly k dílčím výzkumným otázkám (zmapovat 

schopnost reflexe blízké osoby, porovnat schopnost reflexe blízké osoby v závislosti na vztahu k pacientovy).  

Některé okruhy nebylo možné u všech respondentů- „blízkých osob“ použít, např. blízké osoby paní I a E byly 

spolubydlící z chráněného bydlení, tzn. tito blízcí neznali pacienta před propuknutím onemocnění, z tohoto 

důvodu jsem okruh č. 2 vynechala, neboť by tyto otázky by nebyly relevantní. 

 

VZTAH K PACIENTOVI 

Jak byste popsala nemoc paní/pana X? 

Jak byste popsala Vás vztah? 

Čeho si na paní/panu X nejvíce vážíte? Co Vám vadí? 

Kdy jste si uvědomila, že něco není v pořádku? 

 

SCHOPNOST ADAPTACE NA NEMOC BLÍZKÉHO ČLOVĚKA A VYROVNÁVÁNÍ SE 

Co pro Váz znamenalo, že paní/pan X onemocněl/a? Změnilo se něco? (z Vaší strany nebo ze strany pacienta) 

Co pro Vás bylo nejtěžší? 
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SCHOPNOST REFLEXE KLÍČOVÝCH MOMENTŮ 

Co mohlo mít pozitivní vliv na vyrovnávání se s touto nemocí? 

Jste schopná rozpoznat nějaké varovné příznaky? Pokud ano, jak se zachováte?  

 

VĚDOMÁ PODPORA PACIENTA 

Co paní/panu X pomáhá? Co by jí/mu mohlo do budoucna pomoci? 

Čím si myslíte, že jste paní X… nejvíce podpořila? 

Absolvovala jste někdy psychoedukaci? 

 

VNÍMÁNÍ BLÍZKÉHO ČLOVĚKA V KONTEXTU ONEMOCNĚNÍ 

Jaký si myslíte, že má paní/pan X vztah ke svému onemocnění? 

Jaké okamžiky v životě paní/pan X vnímáte jako významné? (V souvislosti s vypuknutím nemoci, souvislosti se 

zlepšením nemoci) 
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7.2 Příloha č. 2: Představení respondentů 

Představení jednotlivých respondentů 

Následně představím jednotlivé respondenty, které budu představovat skrz tyto kategorie: 1) Anamnéza 2) 

Vnímání sebe v kontextu onemocnění (období před první epizodou, limity) 3) Rovina náhledu (přijetí 

onemocnění) 4)  Přístup k léčbě 5) Varovné příznaky a strategie 6) Funkční rovina (cíle, práce) 7) Externí 

faktory 8) Interní faktory. 

7.2.1 Rozhovor  č. 1: Pan B. 

Panovi B je 42 let, pochází z velkoměsta, je to velmi inteligentní a cílevědomí muž, který se od své mladé 
dospělosti léčí s diagnózou paranoidní schizofrenie. 

 První epizoda propukla ve 25 letech, v době, kdy studoval „…já jsem to nebral tak, jakože, teď se něco stalo, že 

teď nemůžu studovat“… krátce po hospitalizaci se rozhodl vysadit léky, aby mohl školu dokončit: „…měl jsem 

rozdělanou školu, takže já jsem asi po měsíci braní léků je vysadil a teď se mi to nějak zbystřilo, udělal jsem 

státnice…“. 

Schizofrenii popisuje nejen jako nemoc, která ho pouze v něčem limituje: „…nedá se chodit do práce a ruší to 

soužití s různejma lidma, je to takový období, kdy potřebuju být sám a probrat si nějaký věci…“ ale zároveň 

vnímá i světlejší stránky tohoto onemocnění: „Je to období i různejch nápadů nebo i takovýho jako pochopení, 

jako jak se věci mají, jo“ 

Pan B. popisuje schizofrenii jako důsledek určité psychospirituální krize, které v tu dobu přožíval… „já jsem byl 

hodně introvertní… no a já jsem v rámci tý svý introverze se cítil tak nějak nezařazenej, meuchopitelnej, že jsem 
se jako nedokázal moc prosadit, nevěděl jsem kam jako směřovat svůj život“. Řešení této krize hledal ve 

spiritualitě a v józe: „…Zamejšlel jsem se tak trochu nad účelem a principem náboženství …držel půst a cvičil 

takovou tu tradiční jógu prostě… no a já jsem na tom jakoby uletěl…to uvolnilo takový energie, že mi z toho tzv. 

biochemicky hráblo..“  Pan B. popisuje před vypuknutím schizofrenie, transpersonální zážitek, kde učinil jistou 

volbu, která předcházela první epizodě. Během tohoto zážitku pan B. vnímá, že měl možnost si vybrat mezi 

životem a smrtí, tuto zkušenost ztotožňuje se zážitkem klinické smrti:    

 „… jakoby to moje vědomí letělo tunelem ke zlatýmu světlu, ke zlaté kouli, jakoby zažívalo totální 

blaženost…ego letělo vstříc brahmánu a átmanu a chtělo s ním splynout… možná jsem byl fakt na pokraji 
schopnosti vědomě zemřít a opustit své tělo…no jenže, já se před tím zarazil a právě si vzpomněl na matku, na 

rodiče, že je to zarmoutí… tak jsem se vynuceně vrátil, no ale už tam byl ten impulz a nějak se to zacyklilo v tom 

mozku…“ 

Pan B. se snaží bojovat proti stigmatizaci, nevzdává se, ke svému životu přistupuje velmi aktivně a odmítá 

nálepku „nemocného“,: „… já jsem se nepovažoval za tzv. nemocného prostě. To jsem prostě furt odmítal tuhle 

nálepku a vlastně odmítám do dneška… nebo teď už jí odmítám, ale z trošku jinýho důvodu—tehdy to byla 

taková nevědomost a dneska spíš z toho důvodu, že to je takový stigma a že to je takový nepatřičný…“ ačkoliv 

odmítá nálepku nemocného, ve svém životě se dostal do bodu, kdy byl nucen si připustit jistý handicap 
vyplývající z tohoto onemocnění: „…to, že jsem si jako přiznal, že jsem neschopen se sám živit jako…“ nicméně, 

tuto událost vnímá jako významnou neboť skrz ní se lépe dokázal smířit se svojí nemocí: „…já jsem to 

onemocnění totiž dost popíral… pak jsem to přijal, že jsem postupně zažádal o ten invalidní důchod…“, další 

událost, která panu B. pomohla v přijetí onemocnění byl program Prevence duševního zdraví, kde člověk se 

zkušeností s duševním onemocněním přednášel pro studenty středních škol: „… No a já jsem se naučil o tom 

otevřeně mluvit a nějak jsem to tím jakoby přijal, kde byl ten hlavní bod zlomu v tom nazírání na sebe a v tom 

dalším vývoji vlastně, to byl hrozně důležitý.“ 

S přijetí nemoci nejspíše souvisí i ochota dlouhodobě užívat léky, zpočátku se pan B. snažil lékům vyhýbat a 

nebrat je, neboť špatně snášel jejich vedlejší účinky „…to byl takovej pocit, jako když Vám v hlavě tuhne beton… 

takže taková ta schopnost rychle reagovat, myslet se úplně zastavila a stal se ze mě takovej slintající skoro-

zombie… já jsem věděl, že nemůžu brát ty léky, já jsem byl tak zpomalenej…nebyl jsem schopnej si ani nic 

pamatovat moc a jako bystře myslet prostě…“ Panu B. se vcelku dobře dařilo fungovat i bez medikace, ale 

bohužel v roce 2003 prodělal velmi nepříjemná relaps: „..hlavně se mi otevřel takovej ten kognitivně-emoční 

odpad… a tak se tenhle paměťovej záznam nějak, jakoby, spustil a prostě jakoby běžel  za sebou, jako tzv. hlasy, 

ale to se prostě jako dalo těžko vydržet… tak to jsem šáhnul k lékům, k dlouhodobému užívání léků“, poté 

vysadil léky, ale následovala další epizoda, kterou pan B. popisuje jako sociálně-toxickou, kdy ztratil práci, 

partnerku, byt… A tak se pan B., přes veškeré nežádoucí účinky léků rozhodl pro dlouhodobé užívání léků: „no 
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a teď už je beru pravidelně od roku 2009“ vnímá, že díky medikaci je schopen rozpoznat varovné příznaky, 

dociluje většího náhledu na nemoc a dochází k méně relapsům: „..ty léky mi pomáhají odstínit to, co je v pohodě 

a to, co je časnej varovnej příznak, zatím co bez těch léků mi přijde, že to moc nepoznám a mě ta ataka jakoby 

strhne…“ 

Jakmile pan B. cítí, že mu není dobře, vnímá určitý náznak varovných příznaků, snaží se relapsu předejít, 

pomocí několika strategií. Za prvé přestane cvičit jógu, kterou vnímá jako velmi kontraproduktivní v rámci 

duševního onemocnění související s mániemi a psychózami: „Protože tam se stimuluje ta páteř, to znamená 
energie do mozku a moc energie v mozku, to znamená víc energie pro tu mánii“ pokud má možnost, volí opačný 

mechanismus- ralaxaci nahradí vyčerpávající fyzickou aktivitou: „… já tomu říkám terapie těžká práce… někde 

štípat dříví… hodně se spotit…“ ale ne vždy je možnost takovouto činnost vykonávat: „…to by bylo právě to 

ideální…ale trochu jsem si to zvyk řešit farmaceuticky“. Pan B. si zvýší dávku léků a zpětně to prokonzultuje se 

svým lékařem. 

Pan B., i přes takto závažnou diagnózu úspěšně dokončil dvě vysoké školy a momentálně má dvě zaměstnání, 

pracuje jako zahradník a zároveň pracuje jako organizátor kurzů v jedné neziskové organizaci, v minulosti 

pracoval v Bohnicích jako sanitář a asistent terapeuta, kde měl možnost cvičit s pacienty jógu. Nicméně i přesto, 
že se panu B. daří dobře fungovat v běžném životě, jistá omezení vnímá, během svého působení v Bohicích se 

snažil o terapeutický výcvik, ale bohužel neúspěšně: „…na tom výcviku to bylo taky moc náročný… a tak jsem 

prostě odešel, během jedný ataky, která byla dost drsná…proto jsou tady ty výcviky tak rizikový pro ty lidi 

s psychotickejma potížema, protože oni jsou na nějakých úrovní hodně stresový…“  

Do budoucna má pan B. několik cílů, rád by na našel nějakou hodnou přítelkyni s kterou by si rozumněl a chtěl 

by ještě hodně cestovat. 

Mezi nejdůležitější aspekty, které mu pomohli  ve vyrovnávání se s tímto onemocnění, a tím k výbornému 

zvládání každodenních povinností řadí podporu rodiny, která nejen, že panu B. dali jistou finanční jistotu a 

nezávislost, která je pro každého dospělého člověka klíčová, ale i mu dodávali velkou oporu ve formě 

pochopení, které pro něj měli: „…měli už jako to pochopení, moje sestra totiž takovou nemocí…dá se říct 

s komplikovanější diagnózou..se léčí taky,jo a začala se léčit o dva roky dřív, než já…no měli pochopení“ „plus 

mě podpořili tehdejší kamarádi z šermu… to bylo hezký..dali mi meč, to bylo takový jako hluboký gesto, to byl 

takovej důkaz toho, že se mnou ještě počítaj“. Jako důležitý aspekt, který panu B. velice pomáhá je práce s lidmi: 

„až na tom oddělení (v Bohnicích), jsem našel smysl svého života… že můžu naslouchat druhejm…že můžu bejt 

co platnej“ 

Kromě těchto vnějších faktorů vidí pan B. velkou sílu i ve vlastní motivaci a aktivnímu přístupu: „kdybych byl 

pasivní příjemce pomoci a řídil se radama jenom lékaře, tak možná jsem touhle dobou někde na chroňáku..“ 

Vnímá vztah se svým lékařem sice jako důležitý, nicméně zdůrazňuje rovnocenný vztah, nikoliv asymetrický, 

který donedávna zažíval: „…přišlo mi, že psychiatr ví líp než já, co mi má pomoct, což mi přijde, že je vlastně 

nesmysl…v tomhle jsem zjistil, že takovej ten přístup rogersovskej, že každej je největším odborníkem sám na 

sebe, je pravdivej…“ 

 

7.2.2 Rozhovor č. 2: Paní V. 

Paní V. je 56 let. Je velmi aktivní a ráda se sebevzdělává. Diagnóza paranoidní schizofrenie jí byla 

diagnostikována ve 34 letech. Předcházelo tomu období velkého stresu, kdy paní V opustil manžel a ona zůstala 

s desetiletou dcerou sama, z rozhovoru je patrné, že své onemocnění dává za vinu manželovi, který ji opustil: 

„myslím, že to bylo manželem…jeho nálady se měnily rychleji, než počasí… já jako v tu dobu učitelka, taky 

žádný velký peníze nedostávala, takže jsem si musela najít druhou práci…po večerech jsem uklízela…domů jsem 

přicházela úplně vyřízená“. Paní V. popisuje, že začala být hodně podezíravá: „nikoho jsem si nepouštěla k tělu, 
dokonce ani přátele ani rodinu… nespala jsem“. Poté byla paní V. hospitalizovaná popisuje, že po hospitalizaci 

bylo velmi těžké se dostat zpět do „normálu“ a znova začít učit: „Můj den neměl skoro žádný cíl…bála jsem se, 

že přijdu o dceru.“ 

Pro paní V. onemocnění během remise není tak velké břímě, neboť během tohoto období, necítí žádné příznaky, 

ale zmiňuje, že to, co jí limituje, jsou léky, které musí pravidelně brát: „…po nich bych pořád spala…jako by mě 

někdo praštil palicí“ v souvislosti s hlídáním vnučky udává, že jí omezují, protože se bojí jít s ní sama do města: 

„…nikdy nevíte, co přehlédnete“. 

Dále paní V. popisuje stav „procitnutí“ po epizodě, kdy si uvědomí, co „napáchala, mrzí ji, že někdy řekne věci, 

které můžou někoho ranit a v důsledku toho „ztratila i pár kamarádek“: „…sousedi pak mají spousta příběhů, 
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někdy říkám dost nevhodný věci… dokonce jsem párkrát vlítla do školy (k dceři) a udělala hrozný 

haló…kdybyste slečno viděla ty výrazy, jak se za mě styděla…“ Paní V. zmiňuje, že někdy má strach, že jí lidi 

odsuzují: „…mám strach, že mě házejí do jednoho pytle s těma nemocnýma, který pořád propírají v televizi…“ 

Paní V. zmiňuje, že bylo velmi těžké přijmout onemocnění neboť po nějaký době se jí vždycky začalo dělat 

dobře a necítila se být nemocná a v důsledku toho vysazovala léky: „…cítila jsem se natolik dobře, že jsem se 

rozhodla vysadit léky a za chvíli jsem byla zase v nemocnici.“ 

Paní V. si uvědomuje určitá omezení vyplývající sekundárně z onemocnění a naučila se s těmito limity pracovat: 

„no, proti té únavě se nejlépe bojuje aktivitu, a když už jsem rozhýbaná, tak to jde, takže jsem se naučila ráno 

rychle vyskočit…“ Dále zmiňuje, že je důležitá i mentální aktivita: „Snažím se zatěžovat mozek, číst, diskutovat 

s lidmi…v televizi ráda koukám na dokumenty“ 

Momentálně paní V. užívá léky  dlouhodobě: „Uvědomila jsem si, že je prášky jsou prostě nutné zlo, nedá se nic 
dělat… bez nich to bohužel nejde.“ Zmiňuje, že bez léku už není schopná usnout: „…bez léků nevím, jak by to 

vypadalo, když si je nevezmu, tak ani neusnu“ 

Paní V. ještě do nedávna nedokázala poznat varovné příznaky: „přechod z civilního, my tomu z dcerou říkáme 

civní, do nemocného je pro mě tak plynulý  a nenápadný, že bych si toho ani nevšimla“. Ale paní V. zmiňuje, že 

naposledy, když měla varovné příznaky, to byla schopna rozpoznat. Stalo se jí, že když mluvila se svojí 

kamarádkou a vyprávěla jí o svých představách všimla si, že je z ní zmatená, a že jí vůbec nerozumí: „V tu chvíli 

jsem si uvědomila, že asi nebude něco v pořádku a že se jedná nejspí o moje výplody…“ Ačkoliv před tím měla 

zpětnou vazbu v dceři, která chodí k paní V. často na návštevy: „Simča říkala, mami bereš prášky? 
Nezapomněla si?“ ale jak sama paní V. připouští: „V tý chvíli se zpočátku cítím dobře, nejsem unavená a tak, 

takže si vůbec nedokážu připustit, že bych byla nemocná…“. 

Paní V. dále zmiňuje, že po posledních varovných příznacích, které byla schopna zaznamenat, žádný relaps 

nepřišel, uvádí, že jí pomohlo to uvědomění a nabyla pocitu, že to má relativně pod kontrolou a s tím souviselo 

zmírněnění jejich obav: „..hlavně se zmenší i ten strach, který jsem prožívala, protože víte, že to jsou opravdou 

jenom představy, ačkoliv se to zdá sebemíň pravděpodobný…“ 

Paní V. není zaměstnaná a o práci ani neuvažuje, říká, že si zvykla plánovat den a že už jí práce tolik nechybí: 

„…no, práce mi chyběla z počátku nebo práce ani ne, ale ten kontakt, ten režim a pravidelnost…byla jsem pak 

v takovým chaosu a časový prázdotě jako… ale časem si to člověk vybuduje sám“ 

Paní V. je velmi aktivní, dcera jí pořídila psa, kterého musí pravidelně venčit: „takhle chodím pravidelně 

ven…chodím cvičit do sokola…do divadla s Fokusem…poměrně dost čtu“ Jejím cílem je být nápomocná své 
rodiě: „Já se snažim Simče s Natálkou pomáhat, co to jde, jsem hrozně ráda, když mohu…“. Dále by ráda 

cestovala po České republice a více cvičila. 

Nejvíce jí pomohla rodina a přátele. „…maminka, když ještě žila, nedala na sobě znát, že je něco jinak, to mi 

hodně pomohlo, hlavně v takové té sebeúctě.“ a její mladší bratr jí pomáhal finančně. Pomohlo jí hodně, že dcera 

byla na svůj věk poměrně samostatná a vše dobře zvládala: „…nejvíce mi pomhla dcera, už od doby, kdy se 

musela o sebe v 10 letech postarat.“ Dcera pro ní vždy byla velkou oporou„chodí mě pravidelně navštěvovat, 

myslím, že spíš kontrolovat, jestli je všechno v pořádku…. „Jsem hrozně vděčná za Simču a Natálku, který jsou 

velkou oporou, stojí za mnou, když mi je nejhůř, přespí u mě…“ 

Dále paní V. zmiňuje, že se jí dcera s manželem snaží motivovat: „…teďkon mi vlastně mladý vytiskly papír na 

měsíc, v kterým jsou kolonky denních úkolů…a když to splním, dám si zelený puntík…když jich budu mít 40 

pozvou mě někam na oběd.“. 

Zmiňuje, že jí hodně pomáhá pes, díky kterému chodí hodně ven: „…jako jsem ráda. Že mám Sisinku, bez ní 

bych byla hodně zavřená doma, takhle chodím ven pravidelně…“ 

V neposlední řadě zmiňuje přátelé, který jí hodně pomáhali, zejména v době když nebyla schopná se postarat o 

svojí dceru: „Nejvíc mi pomohla Mirka, co bydlí kousek ode mě, když jsem mívala první hospitalizace, tak si 

k sobě brala Simču…“ 

Paní V, zmiňuje, že důležité je být aktivní. „Snažím se být aktivní“ a to jak fyzicky tak psychicky: „Jsem ráda, 

že jsem schopná se učit…snažím se učit anglicky a dcera mě teď učí na počítači, tak z toho mám radost…“ 
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7.2.3 Rozhovor č.. 3: Paní I. 

Paní I. je 42 let. Je to velmi aktivní dáma. Po práci, chodí na univerzitu třetího věku a momentálně zažádala o 
individuální bydlení, neboť by se ráda osamostatnila spolu se svojí přítelkyní z chráněného bydlení. 

 Paní E. pochází z Chorvatska, ale před 7 lety se přestěhovala se svým bratrem a synem do České republiky.  

Nicméně právě po příjezdu do Čech paní I. prožila první epizodu, předcházelo tomu dlouhodobě stresové 

období, které bylo zakončeno rozvodem a odjezdem ze své rodné země: „Předcházelo to, že jsem měla dvě děti, 

který mezi sebou měly malý rozdíl a byla jsem sama na děti, protože manžel chodil po hospodách a 

takový…neprojevil zájem o tu rodinu, tak jsem se rozvedla… prodali jsme ten barák, co jsme měli v diplomatický 

čtvrti a přišli sem, no a pak už to přišlo samo, nějak se to začalo projevovat…“ Pro paní I. to bylo těžké, nejen 

že byla v cizí zemi, kde se špatně orientovala, neboť neuměla jazyk, ale zároveň se jí stýskalo po dceři a 
vnučkách, které zůstaly v Chorvatsku: „…mám ráda tu rodinu, chybí mi dcera a vnučky“  

Před šesti lety jí byla diagnostikována paranoidní schizofrenie. Od té doby byla paní I čtyřikrát hospitalizovaná. 

Paní I. Vnímá schizofrenii jako limitující, zejména v kontextu určitého aktivního životního stylu: „nemůžu být 
energická jako za mlada“, ačkoliv elánu má paní I. pořád hodně, jak sama říká: „já mám ve zvyku pořád makat, 

neumím moc brzdit, takže jsem si toho vždycky hodně naložila, ale teď už jsem se naučila víc odpočívat“, paní I. 

všímá, že jakmile se přetáhne a je až přespříliš aktivní, dochází ke zhoršení jejího stavu: „…jsem si všimla, že 

když dělám hodně věcí, tak jsem hodně unavená, hlasy se objevují…“ Naposledy bylo toto přetažení příčinou 

hospitalizace v Bohnicích: „…tak jsem měla spousta práce, střídala jsem spousta brigád… už toho bylo na mě 

moc a já jsem se zhroutila, prostě to dál nešlo“ 

I přes všechna omezení, která paní I. vnímá, uvádí i určité přínosy, které jí toto onemocnění přineslo, díky 

schizofrenii, objevila svojí novou zálibu: „…že jsem začala malovat“, naučila se o sebe více starat „dalo mi to 
jak se říká „také care“- hlídej se, obstarávej se“ a docílila většího pochopení pro druhé „… myslím, že jsem víc 

tolerantní k lidem“  

Paní I. dokázala přijmout nemoc a vytvořit si účinné strategie poměrně rychle. Nikdy neměla problém s užívání 

léků, resp. Nikdy se nepokoušela o jejich vysazení, ačkoliv si je vědoma jejich nežádoucích účinků a zprvu bylo 

obtížné se vyrovnat s dlouhodobým užívání léků: „…bylo to pro mě těžký brát ty léky, protože, když jsem byla 

vždycky nemocná, třeba nějaká chřipka, tak se oklepu a jdu dál… a najednou je tu něco, z čeho se nemůžu 

oklepat a musím brát léky, ačkoliv se momentálně necítím špatně“. Paní I. příjímá svůj handicap a má ke svému 

onemocnění aktivní přístup: „Ty hlasy jsou… jsou tak realistický, ale člověk si řekne, že je nemocnej.“ Vnímá, že 
léky jí pomáhají: „Jsem šťasná, že beru léky, že nejsem takto omezená celé dny a prostě můžu být aktivní“ 

„Když vidim lidi, kteří jsou na tom hůř než já, tak mi jich je líto, protože nechtějí bojovat, protože to vzdávají…“ 

Paní I. také vnímá určité fáze v rámci vyrovnávání se onemocnění, momentálně cítí, že dosáhla fáze, kdy se její 
stav začíná zlepšovat, dává to souvislosti s tím, že je s nemocí více vyrovnaná, než dříve: „…teprve teď mám 

pocit, že se to zlepšuje, jsem taková vyrovnanější“ 

Paní I. již dokáže identifikovat varovné příznaky, které předcházejí hlasům a celkovému zhoršení stavu. Mezi 

tyto příznaky řadí únavu, vyčerpanost: „…když jsem unavená, objevují se hlasy a takový věci, někdy i když beru 

léky…“ Nicméně paní I. se naučila těmto stavům předcházet: „..teď už jsem se naučila víc odpočívat, řeknu si už 

máš dvě věci, to stačí… protože jsem si všimla, že když dělám hodně věcí, tak jsem hodně unavená a objevují se 

hlasy.“, dále zjistila, že jí pomáhá užívání magnesia: „… jsem si koupila čaje na vyčerpanost, kde je magnesium, 

pomáhá mi to, hlasy se uklidňují…“  Ale v případě, že se hlasy objeví je důležité, mít nějakou činnost a snažit se 
hlasy příliš nevnímat: „..“ tak si vezmu knížku nebo si rovnám věci ve skříni …kreslit, nechce se mi, ale musím!“ 

Paní I. je velice aktivní, má práci v rámci chráněné dílny. Práce je pro paní I. velmi důležitá: „mě baví spíš 

pracovat, než dostávat dávky, doopravdy… potřebuji být aktivní, nesedět, neválet se.“,  

 Kromě toho, že čtyři dny v týdnu chodí do práce, začíná studovat univerzitu třetího věku, ráda by dosáhla 
vyššího vzdělání, aby měla lepší uplatnění na pracovním trhu a nemusela pracovat pouze pro chráněnou dílnu: 

„…jsem ráda za tu práci, i protože jsem se dlouho učila anglicky a chtěla jsem to uplatnit, ale pořád mě trošku 

mrzí, že pracuji pro chráněnou dílnu, protož je za to míň peněz…“  

Momentálně bydlí paní I. v chráněném bydlení, ale v brzké době se bude stěhovat do vlastního bytu, který si 

hledá. Ráda by se tam odstěhovala se svojí blízkou přítelkyní paní E., ale není si jistá, jestli to paní E. zvládne, 

neboť má problémy s dodržováním denního režimu. 
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Dalším cíle je dostudovat školu a prodávat své obrazy: „…bych se chtěla dostat k tomu, abych ty obrazy 

prodávala“Paní I. má obrovské sebezapření, které ji pomáhá v boji s onemocněním. Sama zmiňuje, že zejména 

při poslední hospitalizaci byly momenty, kdy to chtěla vzdát: „Byly takové momenty, kdy jsem nechtěla už ani 

kreslit…“, ale dokázala sebrat poslední zbytky sil a znovu začít bojovat: „… tak jsem se zvedla a řekla jsem si: 

Sakra, když už jsi toho tolik vydržela, tak nemůžeš to teď vzdát…prostě jsem si řekla, že já už nemůžu pořád 

ležet…“, „začala jsem chodit na procházky… začala jsem tím, že jsem si denně dala za úkol procházku a i 

zvířatům denně krajíc chleba“, „…takže myslím, že jsem to zvládla celkem dobře.“ 

Sama říká, že jí hodně motivuje chuť do života: „…chuť k životu, k normálnímu životu“ a potřeba být s lidmi.  

Paní I. má spousta koníčků, které jí taky pomáhají lépe zvládat toto onemocnění: „… kreslení je moje velká 

záliba… cizí jazyky, čtu hodně, mám ráda četbu…“ 

Hodně jí pomáhá její spolubydlící paní E. „svojí pozitivní energií… je to hezký mít někoho, kdo na Vás doma 
čeká“, bratr Ivánek: „Myslím, že mě taky velice dobře chápe“ a syn: „Pomáhá mi ta jejich blízkost… už taky 

vědí, jak vypadám, když mi není dobře“. Jako velkou pomoc vnímala, zejména po ukončení hospitalizace, 

terapeutické centrum, kde jí hodně pomohli: „hodně mi pomohly ty terapeutky z Bohny… líbí se mi, že jsou tam 

tak humánně založený.“  

Pro paní I. je důležité mít kolem sebe lidi, kteří mají pochopení, neboť jí to dodává určitou jistotu: „jsem taková 

vyrovnanější… tím, že jsem měla někoho, kdo mi pomůže, to byly právě ty terapeutky a paní E.“ 

Pomáhalo jí, když jí během hospitalizace chodila paní E. navštěvovat: „…za mnou chodila, nosila mi jídlo, 

ovoce, hermelíny, na besídce byla… nezapomněla na mě.“ „Jsem ráda, že mám kolem sebe lidi, kteří mi rozumí, 

pomáhá mi to pochopení.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.4 Rozhovor č.. 4: Paní E. 

Paní Evě je 58 let. Bydlí spolu s paní E. v chráněném bydlení. První epizoda proběhla, když bylo paní E. třicet tři 
let. Předcházelo tomu období velkého zármutku, kdy jí během krátkého časového úseku zemřelo několik 

blízkých lidí: „co rok, to mi zemřel někdo blízký, takhle to šlo čtyři roky za sebou… maminka zemřela na 

rakovinu, potom v květnu tatínek… ach to bylo událostí“. Poté paní E. hodně zhubla a byla jí diagnostikována 

anorexie, ačkoliv ona tuto diagnózu popírá: „doktorka mi řekla, že mám anorexii, ale to žádná anorexie nebyla, 

to bylo steskem po těch lidech, co zemřeli… to je pak neodlišitelný“, po tomto období následovaly první 

příznaky: „…jsem byla taková jako netečná, apatická, no…“. Paní E. si myslí, že její nemoc je důsledkem těchto 

událostí a připouští možnost, že jedna z příčin mohl být rapidní úbytek váhy: „…jestli to bylo tím, že jsem 

zhubla…ono se to na mě sesypalo z více stran, všecko se vším“ . 

Paní Eva popisu schizofrenii jako nemoc, která se „výrazně neprojevuje navenek“,  paní E. popisuje tuto nemoc 

skrz její příznaky jako je: „…úzkost…. Strach… nebo to rozdvojení… ty hlasy jsem měla taky, já jsem měla i ty 

halucinace“. Mimo to paní E. popisuje trpí i obsesemi, které, jak ona sama říka „..se  projevují navenej… třeba 

několikrát za sebou se zakřižovávám… nebo si čistim boty o rohožku, jak cvok“. 
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Paní Eva vnímá toto onemocnění, že jí hodně omezuje. Ačkoliv před nedávnem pracovala v chráněný dílně, 

momentálně je nezaměstnaná a nedaří se jí žádnou práci najít, vnímá, že při práci je to velké omezení, neboť: „v 

tý práci, člověk nemůže dělat na plno“, důsledkem toho je že paní E. se potýkala i s finančními problémy, které 

ji přivedly do chráněného bydlení: „..bydlela jsem sama patnáct let, jenže pak se začalo zvyšovat nájemný a já 

jsem na to neměla, tak jsem musela opustit garsoniéru…“. Navíc uvádí i horší režim dne: „jsem byla do noci 

vzhůru, spala jsem přes den…občas jsem celý den třeba polehávala…ráno se loudám…víte jsem si zvykla, 

pomalu všechno dělálám.“ Dále zmiňuje snížené psychomotorické tempo: „…jsem pomalá, já bych chtěla být 

rychlá jako vítr… byla jsem rychlejší, no. 

Nicméně přes všechny strasti, které ji nemoc přináší, uvádí, že skrz toto onemocnění našla opravdové přátele: 

„…poznala jsem skutečné přátelé, který mají pochopení…“ 

Pro paní E. je těžké toto onemocnění plně přijmout, občas se potýká se sebelítostí: „jakmile to přijde (hlasy), tak 

se hádají o rozměry ve fyzice a-- ….jsem chudák“.  

Uvědomuje si svůj handicap a snaží se s ním bojovat, rozezná první varovné příznaky, které předcházejí hlasům. 

Varovné příznaky popisuje jako: „…napřed klapot v uchu a potom jízda na kolejích…“ a „…třes“. Jakmile se 

objeví hlasy, paní E. vnímá, že to je pro ní špatné znamení: „…to už je konec, to už vím, že v tom lítám“, ale i 

v této fázi je paní E. schopna určitého náhledu: „… vím, že to jsou  jenom hlasy nic víc.  

Paní E. si vyvinula účinné strategie, které ji pomáhají předcházet hlasům,  podle paní E. je největším nebezpečím 

být pasivní: „nejhorší je ležet nebo bejt takhle v útlumu, že mě to hází na postel, protože pak se projevuje ten 

klapot, koleje a pak ty dva hlasy se přebíjejí, křičí…“ Zdůrazňuje, že jí velmi pomáhá fyzická aktivita: „…občas 
chodím běhat… No, to je dobrý moc, to se zapomene na všecko, hlasy jsou pryč, nic se neděje, to ani se s tím 

neslučuje… nemáte kapacitu na to, abyste přemýšlela o problémech nebo poslouchala hlasy“. Další strategií, 

kterou paní E. vnímá jako účinnou, je kontakt s lidmi, který jí pomáhá odpoutat pozornost od hlasů: „..no jedině 

s lidma bejt a nemluvit s hlasama“. 

Paní E. hodně pomáhá medikace, vzpomíná na hospitalizaci, kdy jí změnili medikaci: „…a já jsem začala bez 

něj (Rivotrilu) mluvit nějaký nesmysly úplný. Jak sama říká, nebyl problém začít dlouhodobě užívat medikaci, a 

to i přes to, že si paní E. uvědomuje vedlejší účinky léků: „Beru léky proti vedlejším účinkům léků, zejména 
Akineton.“ Neměla problém začít léky pravidelně užívat: „Já bych spíš měla někdy tendenci si ty léky  

Momentálně půl roku nemá žádné zaměstnání, ačkoliv se stále snaží nějakou práci najít, zatím se jí příliš nedaří: 

„To je blbý takhle tohleto, sehnat v tomhle stavu práci.“ Nicméně nyní paní E. se snaží o zlepšení svého denní 

režimu ve spolupráci s Komunitním Terapeutickým Centrem. 

Dříve byla paní E. zaměstnaná v kavárně, v knihovně, dokonce doučovala anglický jazyk. Mimo to chodila se 

svojí známou na různé brigády. 

Její největší  cíl je si nějakou práci najít a dále by chtěla bydlet s paní I. Jako další cíle paní uvádí, že by se 

chtěla: „cítit se dobře a dobře vypadat…“ 

Paní E. zmiňuje, že jí hodně pomáhá kontakt s lidmi, i co se zmírnění jejich obsesí týče: „Nejvíce mi pomáhají 

lidi, když jsem sama, tak to je hrozný…kontakt s lidmi mi pomáhá…uklidňuje“, „já mám tu paní I. (spolubydlící) 

a přátele…“, ale důležité je, aby měli tito lidé pochopení: „nemůžu to říct normálnímu člověku, ten to 

nepochopí, to musí být někdo z okruhu blízkých přátel nebo doktorů nebo vy taky, se tím zabýváte, ale jinak to 

veřejnost vidí, pod pojmem schizofrenie si představí hrozný věci, prostě je to nějakej vrah nebo co.“ 

 Dále paní E. zmiňuje i bližší vztah s jedním spolubydlícím, který ji velmi pomáhal, ale bohužel, když se pan V. 

odstěhoval, ztratili na sebe kontakt „…a jednou tady byl takový starší pán, jsem sedávali venku, jsme kouřili, 
meditovali, jsem mu upíjela kafe, tak to bylo takový přátelský, takový platonický, no…jsem vždycky pokecali, to 

mě i hodně pomáhalo…“. Jako důležitý aspekt, který paní E. pomáhal, zejména po ukončení hospitalizace byla 

práce, kam chodila spolu se svojí známou, která jí hodně pomáhala a motivovala: „…jedna inženýrka, taková 

stará paní a pořád jako: „Pojď na nějakou brigádu!“, a tak jsem chodila s ní, pak jsem doučovala její vnučku 

angličtinu.“ Paní E. zmiňuje, že velmi důležitým aspektem je finanční jistota: „ty peníze jsou důležitý, souvisejí 

s klidem…“ 

Dále je pro paní E. důležitá komunikativnost a umět si říct o pomoc: „… někomu sdělit, že mi není dobře a pak 

mi pomohl se třeba z něčeho vysekat, pomocnou ruku mít, svěřit se…“ 
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7.2.5 Rozhovor č. 5: Paní K. 

Mamince pana B. je 72 let. Je to velmi aktivní dáma, která celý život hodně pracovala. Kromě pana B. má ještě 
dceru, která také trpí schizofrenií. Jak sama paní K. popisuje: „s derou to bylo složitý, měla DMO trošku slabýho 

rázu, ale přesto jí to nějaký věci dělalo… byla hůř zvladatelná…“, v důsledku toho neměla tolik času na pana B. 

„…no a B se cejtil a ještě možná cejtí, ještě mi to dal tuhle najevo… neříkám, že by jí to záviděl, ale možná, to že 

jsem se jí víc věnovali… ale člověk už to nemůže nějak napravit…no, já jsem taky dlouho s tou naší J. spala a tak 

jsem jí ošetřovala, no…“. 

Na druhou stranu popisuje, že měl pan B. k ní vcelku silný vztah, označuje pana B za „mamánka“, „…tak B. byl 

tak trochu mamánek, bydlel do 28 let doma, poté se až odstěhoval… teď bydlí v Ďáblicích… zase jsem chtěla aby 

byl nám blíže“, paní K. by si přála, aby měl pan B. partnerský vztah: „..už je kořen starej… už by mohl mít 
udělanej takovej—víte B. nemá rodinu.“ Má pocit, že se B. nedaří najít „tu pravou“ neboť se snaží najít dívku po 

vzoru jeho maminky (paní K.): „…myslím si, že B. hledá dívku, která by byla jako jeho máma.“ Dále zmiňuje, 

že pan B. měl dlouholetou partnerku, ale pan B. jí o své nemoci nic neřekl a po jedné epizodě se rozešli, paní K. 

si tento rozchod velmi vyčítá: „my byli blbý, že jsem jí nedokázali říct, je to tak a tak…my jsme spoléhali na to, 

že se jí svěřuje, že se o tom baví, ale ona to nevěděla…“ 

Jako jednu z příčin onemocnění pana B. vnímá určitou psychospirituální krizi, kterou pan B. procházel: „začal 

se zajímat o budhismus, rejky, harekrišna… hrozně se vyhladověl, nějaké komunity začal navštěvovat, holotropní 
dýchání dělal…“ Právě toto vyhladovění, které pan B. podstupoval, vnímá paní K. jako zlomový okamžik: „… 

asi to začalo tady, jak se vyhladověl“ 

První epizodě předcházela změna pana B. Paní K. vnímala, že se něco děje, pan B. začal říkat zvlášní věci: „… 

on začal blbnout s tou pyramidou, začal o těch silách“, paní K. toto vnímala jako něco zvláštního, ale zároveň to 

nepopírala a nepokládá to za projev onemocnění: „…ono ho skutečně něco jako rozsvítilo…“. Paní K. vnímá, že 

samotná epizoda nastala po tomto „rozsvícení“: „…a taky potom se to nějak projevilo“. Tuto epizodu popisuje 

obdobím neadekvátního a vrtkavého chování „ty lidi jsou pak agresivní…hodil hrníček nebo něco, mám pocit, že 

tenkrát i poškodil telefon, nechtěl abychom někam volali…, špatně se s nima dohodne, mění své rozhodnutí, 
nedodržují nějaký smluvený časy, navazujou známosti na ulici..“ 

Paní K. popisuje, že vyrovnávání se s nemocí pane B. bylo o něco jednoduší, neboť již měla předchozí 

zkušenosti a informace: „…Když onemocněla J., tak jsme dostali psychoedukaci, takže na B. už jsem pak 

věděla…dostali jsem i příručku, a tak já jsem to rozdala po rodině…“ Nicméně popisuje, zejména zpočátku 

pocity studu: „No to víte, první co bylo, tak že se člověk strašně styděl…“ Zmiňuje, že bylo těžké překonat 

neporozumění ze strany laické veřejnosti, která pro duševní onemocnění neměla pochopení: „…takovýto, že si 

s kamarádkou pokecáte o tom, tak to nebylo…dneska si teda můžu promluvit s kýmkoliv“, uvádí, že je důležité se 
nelitovat a snažit se shánět maximum informací: „prostě jsem se naučila, že se nesmím hroutit z ničeho… je to 

v tom zatnou zuby a shánět informace co dělat, jak dělat a nenechat to spát“. 

 Na druhou stranu, paní K popisuje, že jejímu manželovi to dělalo mnohem větší problém: „…on si myslí, že se 

na nás kvůli tomu dívají skrz prsty… ten se o tom nebude bavit s žádným kamarádem.“ 

Paní K. nepociťuje, že by u pana B. nastaly trvalejší změny, pouze v odbdobí relapsu jsou znatelné příznaky 

onemocnění, ale po ústupu epizody se navrací na premorbidní úroveň: „..no když se vrátí do normálu, tak to je 

zase stejnej B.“ 

Paní K. zmiňuje, že pan B. zpočátku nechtěl užívat medikaci : „…on tady v těch dřívějších obdobích je nechtěl 

brát…a zase to sklouzlo k tomu, že vynechával léky“. Paní K. má pocit, že pan B. onemocnění zpočátku 

podceňoval: „No nejdřív to jako bych řekla trošku podceňoval“, nedokázal anticipovat příchod dalších relapsů: 

„... sám to taky neobjevil…“ 

Paní K. zmiňuje, že jako první varovný příznaky zaznamenal agresivitu, nedochvilnost, nespolehlivost, dále že 

pan B. přestane spát a špatně se stravuje a začne hodně plánovat. Paní K. se snaží svého syna podporovat, 

zejmén oporou: „…se ptát, co máš, co je, máš s tím problém, potřebuješ s tím pomoct“ a dobrou stravou: 

„….jsem se snažila dávat co nejvíc vitamínů, co nejlepší jídlo“.  

Důležitý fakor, který v rámci prvních varovných příznaků hraje roli je čas: „…taky jsme to možná občas 
podcenily, nějakej ten den zaváhai, ono to taky chvilku trvá, ež to člověk nějak přijme…“ 

V případě, že se nepodaří  relaps podchytit a B. se začne potýkat s novou epizodou, paní K. zmiňuje, že je 

důležité, ale nebát se občas troch: „…se do něj vcítit, do jeho osoby, co on prožívá a nějak to jakoby narovnat 

tím správným směrem, ale zase mu tím neublížit, jenom poznat, co on je schopnej akceptovat a moc ho nepřetížit 
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svejma požadavkama…a vůbec se o tom dozvědět co nejvíce….“u „přitlačit“, protože: „…on svoje věci rozdával 

bezdomovcům, rozdával peníze…“. 

Paní K. zmiňuje, že zejména po hospitalizaci bylo nutné dohlížet na braní léků: „on je tady v těch dřívějších 

obdobích nechtěl brát a zase to sklouzlo k tomu, že vynechával léky“. 

Dále příliš nepolevovat, paní K zmiňuje, že její manžel na pana B. hodně tlačil, zejména v oblasti školních 

povinností: „…hlavně jsme do něj hučeli… taťka ho tam leckde fyzicky dotáhnul, když měl něco odevzdat, 

předat…“  

7.2.6 Rozhovor č. 6: Paní S. 

Paní S. je třicet dva let. Má šestiletou dceru a manžela. Vztah s paní V. popisuje jako velmi pěkný: „…máme 

dobrej vztah, mamky si moc vážím… mám ráda její přirozenost, ni nic si nehtaje…vážím si na ní její obětavosti, 

pro rodinu by se rozkrájela…“ 

Paní S. pokládá za příčiny onemocnění určité dispozice, neboť zmiňuje, že matčin otec i bratr trpěly duševním 

onemocnění a dále kritickou situaci v životě matky, kdy jí opustil manžel a musela se starat o malou dceru sama: 

„Mě bylo deset, mamka učitelka—samoživitelka, obrovskej stres: malý dítě na krku, k tomu tyhle 

predispozice…tak se to prostě zvrtlo, no…“ 

Paní S. popisuje, když u paní V. poprvé vypuklo toto onemocnění: „najednou to byl někdo jiný, nebyla to ta 

moje hodná, dobrácká mamka…občas jsem mývala strach z tý divný situace“. Popisuje pocity vykořenění, které 
prožívala, neboť v době, kdy byla paní V. hospitalizovaná musela trávit týdny u známých paní V. 

Paní S. zmiňuje, že paní V. se špatně smiřovala s invalidním důchodem: „..jakoby přijala nálepku „ano jsem 

nemocná, jsem invalidní“…hrozně špatně se s tim smiřovala“. Nicméně zmiňuje, že momentální paní V. nemoc 

lépe přijala: „no myslím, že je to velká bojovnice a dělá co může“ a zároveň si paní V. uvědomila, že: „…nemůže 

léky jen tak vysazovat, protože pak se jí rozjela další ataka“ 

Paní S. vnímá, že do budoucna by mohl paní V. pomoct nějaký partner a finanční jistota, kterou vnímá jako 

důležitou, dále zmiňuje i terapii, kterou ale paní V. odmítá: „mamce se do terapie moc nechce, říká: Co bych se 

támhle někomu vykecávala, to si raději zajdu s holkama na dortíček..“ 

Paní S. uvádí, že zprvu žádné trvalé změny nepozorovala, nicméně momentálně si všímá určitého kognitivního 

deficitu: „…všímám si toho, že je taková možná pomalejší, než dřív…trochu se jí zhoršila paměť“, ale jinak paní 

S. nezmiňuje trvalé změny. 

Jako strategie, které paní V pomáhají v boji onemocnění uvadí: „myslím, že mamce hlavně pomáhají lidi, kontakt 

s lidmi, když si může s někým popovídat…pejsek, díky němu má pravidelnej režim“, dále zmiňuje, že je pro paní 

V. důležitý pocit určitý užitečnosti: „určitě i Natálka jí hodně pomáhá, myslím, že se cítí dobře, že je schopná mi 

s dcerou pomoct…“ Paní S. si myslí, že významnou roli hrají i povahové rysy paní V.: „ Určitě jí pomáhá i 

taková ta zvědavost bych řekla, pořád se na něco ptá, chce všemu přijít na kloub…“ 

Jako varovný příznaky, které předcházejí relapsu uvádí zvýšené sebevědomí, které hraničí až s arogancí dále 

zrychlená mluva a uvádí, že před relapsem vnímá zlepšení kognitivních funkcí paní V.: „…řekla bych, že jí to i 

tak jako dobře myslí“. Zmiňuje, že největší pravděpodobnost relapsu je kolem koncem zimy a začátkem jara: 

„…to je vždycky mamčino kritický období: únor, březen“ 

Paní S. zmiňuje, že během těchto příznaků se snaží paní V. hodně navštěvovat a snaží se kontrolovat své 

jednání: „u mamky jsem pečená vařená…snažila jsem se působit takovým uklidňujícím dojmem, zbytečně moc 

nehýřit emocema…záměrně jsem se vyhýbala určitým tématům jako je duchovno, různý CIA,FBI, špionáže, 
konspirační teorie.“ Ale i přesto se občas nepodaří relaps včas zachytit: „mám tendenci to podceňovat…párkrát 

se stalo, že měla první příznaky, ale ataka neproběhla…naděje umírá poslední“ 

V případě, že se nepodaří relaps podchytit, paní S. uvádí, že se na pár dnů odstěhuje za paní V., aby dohlížela na 

to, zda bere léky: „…já na ní pak musím dohlížet, aby je brala, protože během té ataky má mamka odpor 

k jakékoliv medikaci a ke všem doktorům, všichni jspu podle ní zkorumpovaný a chtějí ji ublížit.“ 

Paní S. uvádí, že si myslí, že zpočátku mamku hodně motivovala, protože když babička nebyla schopná se starat, 

paní V. dělala maximum, aby se mohla o dceru starat: „Podle mě jsem byla zprvu taková motivace to nevzdávat a 

bojovat..“ 



69 
 

Paní S. chodí s dcerou často na návštěvy: „…snažim se jí bejt oporou, hlavně tím, že ji chodím navštěvovat, 

snažim se jí pomáhat, jak to jde…aby věděla, že jsem tu pro ní. 

7.2.7 Rozhovor č. 7: Paní E.  

Paní E. je spolubydlící paní I., která si jí vybrala jako blízkou osobu, protože je pro ní paní E. velmi důležitá. 

Paní E. o ní mluví jako o krásné a inteligentní osobě: „I. je prostě někdo, je usměvavá, nic si z věcí nedělá, je to 

taky matka dvou dětí…“, popisuje velmi úzký vztah, který s paní I. mají: „…je to přátelství, ale dokonce takový 
sesterský, takový hluboký pouto… my se na sebe připlácneme, pusu si dáme, je to takový pouto no… já nevím, že 

to tak přišlo, že si obě tak rozumíme…jsme nejen spolubydlící, ale i nejlepší přítelkyně… jsme se hledaly, až jsme 

se našly“ 

Popisuje paní I. jako velmi aktivní osobu, ke které ona sama dost vzhlíží: „Je rychlejší ve všem, bere míň prášků 

než já, takže možná, že to mám z toho to pomalejší tempo…je dochvilná na rozdíl ode mě, má lepší denní 

režim…já jsem taková jako za ní…“ Ačkoliv paní E. popisuje, že paní I. je na tom lépe, zmiňuje, že je to pro ní 

důležité, neboť soužití s osobou, která by na tom byla hůře než ona by jí nedělalo dobře: „…je to pozitivní, to 
víte, že jo, kdyby byl vedle mě někdo víc zvadlej ještě než já, to nevím, kam by to vedlo, to by mě stahovalo ke 

dnu.“ 

Jako jednu z podstatných příčin onemocnění vnímá špatný manželství paní I: „…ten její manžel, ten jí škrtil a 

kdyby nezasáhl syn, tak už tady není, jo… myslím, že to na ní zanechalo dost následky.“ 

Paní E. vnímá, že její spolubydlící se se svým onemocněním velmi dobře vyrovnává a je schopná dobře 

fungovat: „Myslím si, že se s tím dobře vyrovnává, že to má v takovým dobrým, stabilním stádiu, že to takhle 

ubrzdí.“  

Ale přesto paní E. zmiňuje: „….ono je pro mě někdy těžký pochopit I., i když má stejnou nemoc, protože 

například ona měla hlasy a mluvila nahlas a já to nedělám, když mám hlasy, tak mlčím… mám strach z toho, že 

začnu něco říkat nahlas“  

Paní E. popisuje, že se onemocnění u I. projevuje určitou neklidností a roztěkaností: „…myslím si, že u ní se 

neprojevuje ten třes jako u mě, ale právě ta roztěkanost“, dále popisuje, že paní I. mývá hlasy, ale, že to není 

příliš časté: „za tu dobu co jsme tady (tři roky), to měla asi dvakrát…“ 

Vnímá, že jí hodně pomohla určitá stabilizace po rozvodu, přítomnost dětí a vědomí toho, že něco dokázala: 

„…prožila spoustu radostných zážitků se svýma dětma a to, že je vychovala, obětovala se pro ně, to jí určitě 

hodně povzbudilo, že něco dokázala“. Dále jako důležitý faktor zmiňuje záliby, z kterých má paní I. velké 
uspokojení: „… ona i maluje pěkně, bude studovat…I. je dost všestranná…“ 

Ale přesto si myslí, že by občas měla paní I. více odpočívat: „Myslím, že by udělala dobře, kdyby si občas trošku 

odpočinula“, dále, že by se měla naučit si stanovit priority a nesnažit se vše stihnou za každou cenu: „…by se 

měla naučit se určitých věcí vzdát, člověk nemůže stihnout všechno…“ 

Jako první varovný příznaky paní E. popisuje pasivitu a smutek paní I. : „…hodně polehávala v posteli…. Taky 

hodně plakala…“V tomto období paní E. zmiňuje, že pomáhá paní I. tím, že jí vyslechne: „vyslechnu jí, to je 

důležitý…někdy jí hladim“ 

Když jsem se paní E. zeptala, čím si myslí, že paní I. nejvíce podporuje, odpověděla, že nad tím nikdy 

nepřemýšlela: „To mě nikdy nenapadlo nad tím uvažovat…“. Poté ale zmiňuje, že nejspíš se pro ní stala 

symbolem domova a určité jistoty: „…spojuje mě s určitým domovem, my jsem tady doma, takže obě děláme 

domov…“, protože podle paní E. je samota velmi těžká: „…ještě, že jsem spolu, bejt sám, to bych už nechtěla 
bejt sama, to je hrozný, opravdu jako…“ 

 

7.2.8 Rozhovor č. 8: Paní I. 

Paní E. si za svojí blízkou osobu vybrala paní I., která je její spolubydlící. Vnímá paní I. jako osobu, která jí 

nejvíce pomáhá v boji s tímto onemocněním. 

Paní I. popisuje vztah s paní E. jako velmi blízký: „jsme jako rodina… já jí považuju jako sestru…už víme, co ta 

jedna má ráda a druhá nemá ráda, tak fungujeme, nejsou žádné konflikty, nehádáme se…E. je vzdělaná… 

kulturní…je s ní sranda.“  Paní I. se bude v blízké době stěhovat pryč, do individuálního bydlení a byla by ráda, 
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kdyby paní E. šla bydlet s ní: „jsem ráda, když přijdu z práce a je tam někdo, s kým si člověk popovídá, dá 

kafe….“ 

Paní I. udává jako jednu z možných příčin onemocnění, náročné období, kdy paní E. ztratila několik blízkých 

lidí: „Ve čtyřech letech po sobě jí zmřela maminka, tatínek, babička…“.  

Vzhledem k tomu, že paní I. neznala paní E. před vypuknutím onemocnění, nedokáže říct, jaké proměny u paní 

E. nastaly, ale vnímá, že poslední dobou paní E. hodně spí: „…poslední dobou s tím moc nebojuje, spíš leží“. 

Paní I. má pocit, že to je způsobené tím, že paní E. trochu rezignovala: „Myslím, že to vzdala, protože jí pořád 

odmítali (v práci), propadla takový latergii…jako trošku se smířila s tím, nebojuje“ 

Paní I. vnímá, že terapeuti z KTC jí hodně pomáhají: „…Ti z KTC jí zase nějak aktivovali, určili jí denní režim, 

že musí vstávat, osprchovat se…“. 

Paní I. si myslí, že by jí velmi prospělo zaměstnání: „Já si myslím, že by jí práce vyhovovala“, zmiňuje, že když 

paní E. dříve do práce docházela, hodně jí to pomáhalo: „….ale, když jí ztratila, bylo to pro ní těžký“. 

Jako první varovný příznaky paní E. popisuje třes: „klepou se jí ruce, klepe se jí hlava, leží“. Jakmile paní I. 

identifikuje tyto příznaky snaží se být paní E. nápomocná: „…když uvidím, že leží, tak já říkám : „No, co bych Ti 

uvařila? Čaj?kafe?...skočím do obchodu pro něco, co potřebuje, dám jí jídlo nebo něco uvařim“.  

Paní I. se snaží paní E. různě podporovat, za účinné strategie pokládá: „když jí dám nějaký teplý jídlo.“ Snaží se 

paní E. pomáhat i po finanční stránce: „…když jsem pracovala ještě v tom Saletu, tak já jsem jí dala dvoje nebo 

troje džíny, svetry… parfémy z Chorvatska“. Dále zmiňuje, že je pro paní E. důležitý sociální kontatkt: 

„…myslím si, že jí pomáhá, když i mě přijdou návštěvy…“ a v neposlední řadě se paní I. snaží paní E. motivovat: 

„Evě taky á dobře když s ní cvičím, když vidí, že já se snažim“, „..aby si našla práci, myslím si, že jí trošku 

motivuju“, paní I. pomáhá paní E. najít práci, nicméně uvádí, že je to velmi těžké: „…jsme se dostali do bodu, že 

jsme neměli kam volat, kam se obrátit…“ 
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7.3 Příloha č. 3: Transkripce rozhovorů 

7.3.1 Rozhovory s nemocnými 

 

7.3.1.1. Rozhovor pan B. 

Jak byste popsal svojí nemoc? 

Nooo, jasně…jsou to v podstatě takové projevy duše a ducha, které se těžko jakoby v běžném módu fungování, 

jakoby říděj… nebo v podstatě je to i takový projev toho, čemu se říká nevědomí nebo stín, v tom běžným 

vědomým fungování, v tom vědomým životě…když to řeknu trochu psychologicky (smích)…a fakt to tak jako 

je, protože ty síly  během ty tzv. ataky vytlačují takový skrytý obsahy, nějaký potlačený tendence. Třeba běžně 

nejsem nějak agresivní, tak v tý atace prostě, posílám lidi hned do prdele a podobně prostě, jedno za druhým 

s ničim se moc nemažu a jsem takovej jako vostrej a tak…Je to období i ruznejch nápadů, nebo i takovýho jako 

pochopení, jako jak se věci mají, jo… jako v mým životě…tak i možná celkově na planetě, možná ve vesmíru, 

takže ono je to takový dost zajímavý vlastně. Ale faktem zůstává, že se nedá běžně chodit do práce a ruší to 

soužití s různejma lidma, je to takový období, prostě, kdy na jednu stranu potřebuju být občas sám a probrat si 

nějaký věci a druhou stranu jsem takovej jako aktivnější a vyhledávám intenzivnějc ten kontakt s druhejma a 

přijde mi, že každý ten rozhovor mi….nějak jako obohatí prostě…no. 

 

A kdy jste si uvědomil, že něco je jinak…že se s Vámi něco děje a co tomu předcházelo? 

Nóóó, to je takový složitý, jak to vlastně vzniklo….bych asi musel zabrousit do nějakýho svého vývoje, kdy 

jsem byl spíš introvert, hodně… a teď mi přijde, že pomocí tady těch všech věcí, jsem se stal větším extrovertem 

(smích)….já jsem byl hodně introvertní, dělal jsem si svoje, lepil jsem si modely letadel druhý světový války, 

dělal jsem si vystřihovánky z ábíčka, prostě, různejch bitev a to—a byl jsem hodně tak jako…militantně 

orientovanej (smích). No a já jsem v rámci tý svý introverze, se cítil tak nějak nezařazenej, neuchopitelnej, že 

jsem se jako nedokázal moc prosadit, nevěděl jsem jak se prosadit, kam směřovat jako svůj život i profesně. 

Střední školu jsem dělal stavební, vejšku jsem dělal historii, protože mě tehdy chytil historickej šerm…nebo ne 

proto, to byl spíš důsledek té historie, to byla taková „živá historie“. Ale pak jsem se zamejšlel, tak trochu nad 

účelem a principem náboženství, a o čem to vůbec je, protože jsem spíš uvažoval a fungoval, tak běžně jako 
materialiticky….no a začal jsem studovat jednu knihu: Základy jógy a mystiky od Jiřího  Vacka a nějak mě to 

zaujalo, tak, že jsem všechny ty poznatky uváděl do praxe …a on tam doporučoval očistný techniky a držet půst 

prostě a hodně cvičit takovou tu tradiční jógu prostě a očistný dechy a zádrže dechu a takovýhle…no, a já jsem 

na tom jakoby uletěl tak, že jsem zažil nějaký…jakoby…něco jako práh klinický smrti, něco možná jako práh 

něčeho, čemu se dá říkat osvícení  nebo poznání nebo taky zasvěcení, což jsem se dozvěděl pozdějc v jedné 

knize od Rudolfa Štajnera… že když to tam popisoval, tak jsem přesně prožíval to, co…jako…to přesně sedělo 

na to co jsem prožíval, jako postupně… ty fáze. No a jakoby to mě uvolnilo takový energie, že mi z toho tzv. 

biochemicky hráblo jakoby v tom mozku, prostě. Takže já jsem pak měl ataku mánie a odvezli mě na neklid do 

léčebny…policajti…v poutech. 

 

A dokázal byste popsat ty projevy nebo fáze zasvěcení, který jste pociťoval? 

Noo, bylo to takový že, se uvolnila ta tzv. hadí síla…takže se mnou lomcovala jako energie v páteři a když jsem 
vstal, tak jsem se neudržel vůbec na nohou, tak jsem si musel jako lehnout…jo a ještě ze mě tekla taková jakoby 

voda,jo…a to říkají, že je něco jako zasvěcení země a vody, jako zemskýho vodního živlu a pak tam mělo ještě 

přijít nějak to zasvěcení jakoby ohnivýho a větrnýho živlu a to úplně tak neprošlo nebo se projevilo tím dalším, 

že pak jakoby to moje vědomí letělo tunelem ke zlatýmu světlu, ke zlatý kouli jakoby, zažívalo totální 

blaženost…takovou nepopsatelnou úplně a chtělo s tou koulí splynout a teď je otázka—…jo, a myslím, že to 

bylo něco jako: ego letělo vstříc jako átmanu nebo brahmanu a chtělo s ním splynout a jako rozpustit se v tom, 

no jenže já jsem se předtím zarazil, a právě jsem si vzpomněl na svojí matku nebo jakoby…na rodiče, že je 

zarmoutím, že tady možná najdou mrtvý tělo, prostě, a já jako odsvištím někam jako…že možná vědomě 

zemřu…možná jsem byl fakt na pokraji schopnosti vědomě úplně opustit tělo a zemřít…nebo já jsem nevěděl co 

se vlastně děje právě…takže jsem takhle jako začal panikařit, navíc ono se to dělo v kostele, kde jsem se nechal 

před dva a půl rokem pokřtít a byl jsem tam sám- tady na Starým městě u sv. Jiljí, shodou okolností tady kousek 
a…on tam pak přišel nějakej chlap a říká: „Ježiš Marjá, tady leží mrtvej, zavolejte záchranku“…no a já jsem si 

říkal „jenom to ne!“ už jsem měl tu vizi, jak přijdou ti chlapíci s těma defybrilátorama, jako…a že mi to přiložej 
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jako to….tak jsem se jako vynuceně vrátil, no ale už tam byl ten impulz,prostě, nějaký tý enrgie a nějak se to 

zacyklilo jako v tom mozku, v tý šestý čakře takzvaně nebo jak to říct— 

A po té hospitalizaci, která proběhla…jaké to potom bylo se vrátit zase do běžného života? 

No já jsem furt věděl….furt jsem tam měl ten postoj, že to všecko je takový nutný zlo, a že se z toho musím 

nějak dostat a zachovat si nějakou vědomou mysl, a v podstatě se pamatuju, jak na mě působily ty 

antipsychotika, co mi píchli…nějakej ten haloperidol nebo co, jo, tak to byl takovej pocit, jako když vám v hlavě 

tuhne beton...to byla malta prostě jo, úplně. Takže taková ta schopnost rychle reagovat, myslet se úplně zastavila 

a stal se ze mě takovej—no nechci říct zombie, ale takovej slintající… skoro-zombie, no (smích). No, takže to 

byl takovej šok, takovej kontrast toho, co jsem prožíval nebo jako…jakoby…neporozumění tý 

situaci…a…takhle to prostě dopadlo blbě, no. Ono třeba ta situace vznikla neśťastně, já jsem….ono to se mnou 

bylo pro rodiče k nevydržení doma, tak zavolali záchranku, já jsem těm záchranářům utek- bylo to Silvestra, 

takže jsem jezdil všude možně po Praze a při tom jsem si rozbil hlavu prostě, zkopali mě nějaký chlapi z recepce 

jednoho hotelu, protože jsem tam nějak naběhl…a  takový různý věci se děly…jsem šel pak za nějakou partou 

lidí a ty směřovaly na Staromák a já jsem začal na jedno auto bubnovat, on se rozhučel alarm, vyběhl ten majitel,  

začal na mě řvát, já jsem řval na něj, on řval ještě víc, tak já jsem skočil na to auto, tak on řval ještě víc…no a já 
jsem skočil na kastli a trochu jsem to promáčkl, prostě a nechal jsem se od něj jako zadržet…přijela pak policie, 

a tak mě nasadili pouta prostě… 

 

Bylo to pro Vás nedůstojný? 

No …bylo to jako zajímavý…ale já jsem to takhle jako nevnímal. 

 

…A teda když jste se vrátil z nemocnice domů k rodičům, jak jste vnímal ten návrat? 

Nóóó, já jsem věděl, že nemůžu brát ty léky, já jsem byl tak zpomalenej…že sem nebyl schopnej si ani nic 

pamatovat moc a jako bystře myslet prostě…a měl jsem rozdělanou školu, takže já jsem asi po měsíci braní léků 

je vysadil a teď se mi to nějak zbystřilo, udělal jsem si státnice z pedagogiky a psychologie, takový ty malý—na 

to pedagogický minimum, to jsem dělal nějak na Velikonoce a oni mě propustili nějak začátkem února, no a 
pak…pak jsem přestal šermovat a vrhnul jsem se na psaní diplomky konečně, protože já jsem to furt protahoval 

a odkládal a nebyl jsem schopnej se na to soustředit… no takže jsem vlastně celej rok na tý historii psal 

diplomku no, tam se to muselo hodně vysedět po těch archivech a knihovnách, prostě a nějak to kompilovat 

dohromady, ty informace, jo a… to bylo složitější prostě, no a… nakonec jsem to prostě dal, no. 

 

A když jste vysadil léky tak se Váš stav nezměnil? 

No, bylo to v pohodě, jenomže tohle bylo v sedm a devadesátým na Silvestra- to začalo... ten můj kontakt 

s psychiatrií a… pak jsem udělal jednu takovou—možná v něčem--…no ono nic není chyba… trošku jsem to 

rozjitřil tím, že jsem šel jako „sítr“ na takovej… na takový požívání ajahuasky (psychotropní směs z amazonský 

liány), no a já jsem tam šel jenom jako takovej sítr, jakože budu hlídat ty lidi, no, jenže stejně se ke mně nějak 

jako…nějakej hrnek s ajahuaskou, o kterým jsem něvěděl, že to je ajahuaska, zatoulal, teda ona ještě byla 

smíchaná s ketaminem, což je takovej vystřelovák, kterej vystřeluje vědomí z těla v podstatě úplně, no. Takže je 
to takovej--…oni to používají ty lidi v tyhle kombinaci proto, protože tam člověk zažije něco podobnýho 

v podstatě jako v okamžiku smrti, že ztratí to vědomí, pojem toho těla, prostě, a pak už lítá v nějakých těch 

astrálních světech… a fakt jakoby každá myšlenka je úplně přetransformovává a mění tu strukturu toho vesmíru 

kolem Vás, jakoby toho astrálu, jo… a je to, tak trochu, jako jízda na horský dráze, jak na tobogánu, prostě, 

nahoru dolů, prostě a— je to takovej důkaz toho, že to myšlení je tvůrčí a každá myšlenka všecko úplně 

mění…no a to mi v podstatě nastartovalo další ataku, ačkoliv teda ambulantně zaléčenou. 

 

 

Já se ještě vrátím k tomu, kdy jste se zmínil, že jste dva měsíce po hospitalizaci byl schopen udělat státnice… 

co nebo koho vnímáte jako podstatný pro to, že jste tohoto výkonu byl schopen? 
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Nooo jasně, no, tak jako byla tam podpora prostě, tý původní rodiny, že jo…já jsem jako furt vlastně žil s tou 

původní rodinou… nebo jako u rodičů…a měli už jako pochopení, moje sestra totiž takovou nemocí, spíš jako… 

dá se říct s komplikovanější diagnózou nebo průběhem se léčí taky,jo a začala se léčit o rok nebo o dva dřív, než 

já… jo, takže rodiče už trošku věděli, co se děje… a jakoby… prostě… no, měli nějaký pochopení plus to, že tak 

nějak mě jako podpořili tehdejší kamarádi z toho šermu- to bylo hezky… 

 

A dokázal byste vysvětlit, čím Vás podpořili? 

Tak třeba tím, že mě hromadně—asi ve třech nebo ve čtyřech, byli navštívit a vlastně mě darovali meč… to bylo 

moc hezký, ty jo, to bylo fakt jako… takový jako… hluboký gesto… to byl takovej důkaz toho, že se mnou ještě 

počítají… Jenže já jsem si to pak nějak spočítal— nebo já jsem si to totiž za tu dobu tak přeorientoval, jak jsem 

se věnoval tý józe, že jsem se od toho odseparoval, tady od těch vnějších věcí, od toho šermu. Jednak proto 
abych skončil školu, ale pak i protože, jsem měl představu, že to je moc taková světská věc a moc taková jakoby 

přes tu agresivitu a tohle, a že by se člověk měl nějak zjemňovat přes tu jógu a tohle, jo…a vlastně bych řek, že 

jsem v životě díky tomu, udělal takovej jakoby oblouk (smích) nebo takovou otočku… a… vlastně pak jsem 

hodně žil tou jógou, byl jsem takovej hodně izolovanej, moc jsem si ani nedělal kamarády nebo nebyl jsem nějak 

schopnej, byl jsem takovej uzavřenej do sebe a každej den jsem cvičil tu jógu teda, asi hodinu, dvě, pak jsem to i 

předcvičoval prostě, celkem rychle- od roku devadesát devět a dostal jsem— a vyvinulo se to v mým životě tak, 

nebylo to v mým původním záměru, že jsem druhou, větší část civilky absolvoval v psychiatrický léčebně 

v Bohnicích jako sanitář a takovej terapeut na psychoterapeutickým oddělení, na trojce a tam jsem měl možnost 

cvičit s lidma jógu a dělat s nima relaxace a byl jsem taková holka pro všechno…prostě vydával jsem obědy a 

snídaně… 

 

Bylo to pro Vás náročný? 

No ale tam na tom oddělení konečně, jsem našel smysl svého života, že najednou jsem zjistil, že můžu 

naslouchat druhejm, že se s nima můžu bavit, že můžu bejt co platnej a že je to smysl nějakýho pracovního 

uplatnění, protože do tý doby jsem nevěděl— po tý historii jsem myslel, že mě jako přitáhne ekologie a jakoby 

řešení ekologických věcí, protože to mi přišlo jako fakt palčivý, ale vlastně jsem se takhle nějak nepřímo dostal 

tady … tady, prostě, nějak jako k sobě,no— a tak jsem v těch Bohnicích byl tři a tři čtvrtě roku, jako pracovně, a 

pak jsem tam ještě zůstal dělat pracovního a pohybovýho terapeuta… no, ale bylo to dost náročný v tom, že 

personál především těch chronických oddělení je v podstatě vyhořelej a s nima ta spolupráce byla taková těžká 

vlastně… a vlastně byla— bylo to takový bezútěšný na těch chroňákách a….já jsem tam pak měl— já vlastně co 

rok jsem měl ataku nebo nějakou psychospirituální krizi, prostě… vývovojovou…vlastně v tý době jsem dělal 

ten výcvik, jo to bylo od toho roku 2000 do roku 2003 a nějak mě všechno….nebo všechno to vedlo k nějakýmu 

sebepoznání. Ten výcvik byl na mě moc tvrdej prostě a já a byl moc orientovanej na tu jógu a takový to pohodu 
a klídek a moc se nepřepínat, jakoby, jo…to okolí bylo náročný….na tom výcviku to bylo taky moc náročný 

jakoby…a…a tak jsem prostě odešel během jedný ataky, která byla dost drsná… 

 

 

Zmínil jste termín psychospirituální krize…měl jste pocit, že Vás ta krize nebo epizoda vždy někam posunula? 

No v podstatě… nooooo, jako vždycky— někdy mě to podpořilo a inspirovalo v dalším vývoji, ale někdy mě to 

úplně zatlouklo pod zem, a to zrovna v tom roce 2003, když jsem odcházel z tý léčebny, to bylo…to bylo 
takový…že- to se mi, podle mě, otevřelo to, čemu se říká podvědomí nebo předvědomí nebo prostě ta část, 

kterou v sobě máme, kde máme nahraný veškerý jako věci, jakoby, nebo záznamy z toho co jsme 

prožili…všechny jakoby kognitivně-emoční zážitky a hlavně mě se otevřel takovej ten kognitivně-emoční 

odpad, bych řek— úplně fekál, jo, kdy to bylo prostě takový jako prostě…něco takovýho typu jako: běž do 

prdele! Stojíš za hovno! Zabiu tě! … a takovýhle, prostě, kde co jsem slyšel v nějakejch filmech, kde kdo mi co 

řek i v těch atakách, právě jako… a tak se tenhle ten paměťovej záznam nějak, jakoby, spustil a prostě jako 

takhle běžel za sebou, jako tzv. hlasy, ale to se prostě dalo jako těžko vydržet, že jo, takže to jsem jako šáhnul 

k lékům….k dlouhodobému užívání léků. 
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A momentálně užíváte léky dlouhodobě? 

No, teď jo no, teď už je beru od roku 2009, vlastně pět let. 

 

A co vedlo k tomu, že jste se rozhodl užívat léky dlouhodobě? 

No…právě ta ataka v roce 2005, kdy jsem ztratil práci, partnerku, byt…a tyhle ty záležitosti, kdy to bylo spíše 

takový sociálně toxický, jak někdy o tom říkaj, prostě, psychiatři nebo lidi, co to zkoumaj…ani ne, že by mě to 

tak zdecimovalo zdravotně, ale sociálně mě prostě úplně jako odrovnalo, no a bohužel, k ještě jedný atace došlo 
v roce 2009, kdy mi bylo zase čtyři roky už moc dobře a já jsem to vysadil někdy v březnu a někdy v září začaly 

nějaký časný varovný příznaky, který jsem ale tak nebral, protože tady je ten problém, že ty léky mi pomáhaj 

odstínit to, co je v pohodě a to, co je časnej varovnej příznak, zatím co bez těch léku mi přijde, že to moc 

nepoznám a mě ta ataka jakoby strhne a…prostě…na tom ulítnu. 

 

 

A když berete léky a zachytíte nějaké varovné příznaky, co uděláte? Máte nějaké speciální strategie, jak 

zvládnout to, aby nenastala další epizoda? 

Nóóóó, jógu necvičim, to jsem zjistil, že může být dost kontraproduktivní, protože, tam se stimuluje ta páteř, to 

znamená ta hadí síla, to znamená energie do mozku, jo, a moc energie v mozku znamená mánie- to znamená, víc 

energie pro tu mánii… tady z toho důvodu, proto není uplně dobrý cvičit jógu, spíš jsem zjistil, že je lepší— já 

tomu říkám terapie těžká práce, jo, prostě jakoby někdě štípat dříví nebo já nevim, pomalu něco kopat nebo 

takovýhle jako—hodně se spotit…-… 

 

 

Takže Vám pomáhá těžká práce? 

No, to bohužel nemám kde, to by bylo to ideální, jo,…to by bylo právě to ideální…ale spíš to řeším, jako 

bohu— trochu jsem si to zvyk řešit farmakoterapeuticky…pak to ještě zpětně prokonzultuju s lékařem, ten mi to 

v podstatě vždycky schválí, že jsem to udělal dobře… 

 

To je super, že dokážete příznaky rozpoznat a následně si zvýšit sám medikaci… 

Jako myslim, že je to způsobený trochu tím, že… že to všecko vzniklo za takových podmínek jako… jak bych to 

řek… jako takovejch atypickejch…. Takovejch hodně atypickejch (smích)…a vlastně prapůvodně, za velice 

čistejch podmínek, právě…jakoby s čistým záměrem to vzniko, protože já jsem tehdy v tom kostele měl takovou 

jako představu-- …jednak jsem upřímně toužil po splynutí s Bohem, jako po tý mystický smrti nebo něčem 

takovým, a pak jsem v takovým druhým sledu fakt jako toužil po tom, ať si mě Bůh vezme a že už tady nechci 

být na tý Zemi… takže to bylo takový jako odevzdání se prostě tomu absolutnu, tomu něčemu jemnějšímu, 
vyššímu, hlubšímu v nás….a ono to vlastně jako šlo, ono to šlo, ono to nějak plynulo, ale pak jsem se toho 

vlastně lek... 

 

 

Zajímalo by mě…když jste se tedy zalekl toho splynutí a rozhodl se vrátit zpět, kvůli rodičům, byl to ten jediný 

důvod k návratu? 

V podstatě jo, protože já jsem cejtil, jakože… že by z toho fakt měli trauma, protože vim, jak oni jako berou 
smrt- jako velkou tragédii a jako jsem si říkal: „Tohle jim přece neudělám, jako“…takže taková jako pozitivní 

karma mě vrátila zpátky (smích)….ale kdo ví, třeba bych se dostal někam, tam by mě stejně řekli, že ještě 

nemám doděláno a byl bych tady znova jako , jo…nebo kdo ví, co by se vůbec stalo jako jo, třeba by to nebyla 

smrt… těžko říct prostě… ale něco z toho to bylo jako… 
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…Trošku mě i zpětně zajímalo, co jsem to prožil, to mám dodneška tuhle otázku, ale už mám na ní tedy několik 

odpovědí a jedna z nich nebo všechny dohromady jsou možná správně (smích)… 

Ono totiž se říká, při praktikování radža jógy, což je jakoby ta mystická cesta jógy, tak hrozí šílenství nebo smrt 

zároveň… a vlastně, jsem o všecko jakoby štrejchnul… Takhle mi přijde, že to zasvěcení mám jakoby trošku 

přerušovaný, že vždycky s každou nebo s většinou atak, nebo vlastně s každou, přijde zas nějakej střípek, 

jakoby, zasvěcení do nějakejch věcí, takovejch jako spirituálních, ale pak se to bohužel jako rozšíří do tý 

hypománie, pak to může být mánie, když by se to neubrzdilo těma lékama a nebo optimální nějakou jako…to by 
muselo bejt někde v přírodě, a tam prostě někde sekat to dříví, a tak dále, nějaká komunita takhle na to 

zaměřená, tak by se to možná jako tak nějak dalo…ale to je otázka, no… 

Vlastně od tý doby, i když ze začátku jako nepřímo, se datuje takovýto…poznat jakoby sám sebe, protože já 

jsem někdy v tom roce 2001 chodil na ty přednášky pražský psychoterapeutický fakulty a já--  jak jsem dělal v tý 

léčebně, tak jsem říkal: „potřeboval bych ten výcvik prostě psychoterapeutickej “…a tohle to, jo, ale fakt jsem 

jsem na to byl takovej nezralej, jako jo…no, ale jsem za to rád, protože mi to dalo nějaký impulzy, prostě, 

takový záseky, který mě úplně knock-outovaly, z kterých jsem úplně jako ustrnul, jo, protože jsem žil v nějakých 

jako falešných představách o sobě samým, jakej jsem, jak vypadám, co dělám, a tam najednou mi někdo nastavil 
zrcadlo nebo jsem se dostal do situace, kdy jsem dělal něco uplně… pro mě uplně běžně, jako, nepřijatelnýho 

nebo prostě opačnýho a mě to úplně prostě knock-outovalo… úplně mě to odbouchlo…a to mě pak zpětně 

dokázalo rozjet ataku…právě tady to knock-outování, a proto jsou ty výcviky tak rizikový pro ty lidi tady s těma 

psychotickejma potížema… protože oni jsou na nějakých úrovních hodně stresový…nebo bejvaj…nebo hlavně 

ten SUR- ten je asi nejSURovější (smích)- 

 

 

Jak vypadá váš všední den? 

No… tak, když to vezmu takhle od odpoledne, tak po práci se tu takhle potkám s někym— třeba jako s Váma 

teďkon (smích)—nebo jdu třeba s kamarádem do sauny, ale to je tak jednou do tejdne… někdy jdu jenom domů 

prostě a když jsem unavenej, tak prostě spím- hodinu, dvě, tři, pak se probudím, něco dělám- jdu spát někdy 

v jedenáct, vstávám v půl sedmý od osmi mám práci na tý zahradě, někdy ta práce je kratší nebo teďka v zimě to 

třeba není, když mrzne, tak jdu dělat práci na ty kurzy, tak to tam různě jako…šolichám… no, takže nějak takhle 

vypadá můj den… 

 

 

 

Máte nějaké dlouhodobý cíle? 

Cíle?...no… jako cíle… mám vlastně jeden dlouhodobej cíl, najít si partnerku, s kterou bych si rozuměl, jo…v 

podstatě takovej cíl, myslím, že- takovej nějak to…zásadní 

A krátkodobější? 

Teď něco řeším s penězma mejma- rodinejma, jak je jako dobře investovat, tak to je takovej krátkodobější cíl, 

jak to vymyslet dobře…no a pořídit nějakej novej počítat a takový běžný věci. No možná takový jako cestování 

v létě někam vycestuju do zahraničí… nebo to nechám až na další rok… zatím to nechávám bejt, ono mi to 

vykrystalizuje vždycky až tak někdy okolo hromnic, to znamená začátkem února, takže ještě je čas… 

 

 

Jak vnímáte roli rodiny po tom, co jste onemocněl?  např. zda měla Vaše rodina vliv na to, že jste byl záhy po 

návratu z hospitalizace schopen dodělat školu? 

No… já jsem to nebral tak, jakože, teď se stalo něco, že teď nemůžu studovat, … já jsem spíš věděl, že za těch 

podmínek, jako, jak to má nastavený, jakoby současná psychiatrie- nebo tehdejší, jo nebo prostě vůbec, ten 
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masomlejn, jakej probíhá v léčebně, tak jako, že s tim by se prostě dostudovat nedalo, kdybych byl pasivní 

příjemce pomoci a řídil se jenom radama lékaře, tak možná jsem touhle dobou někde na chroňáku…to si 

uvědomuju— no na chroňáku asi ne, asi by se o mě starali rodiče ještě… Takže spíš to byla taková vnitřní 

motivace. Ale rozhodně tam byla podpora tý rodiny, že jo, na začátku to, že jsem mohl u nich bydlet, než jsem se 

odstěhoval prostě do garsonky, prostě v Holešovicích, jo…třeba takovýhle věci, byla tam velká podpora…táta 

měl na sebe psanou garsonku s regulovaným najmem, fakticky jsem tam bydlel já prostě, takže jsem měl kde 

bydlet, jo…to bylo výborný, jo…to jsem potřeboval, takže obrovská pomoc. Zase, když jsem nemohl prostě 

nějak jako, měl jsem ty krize, nebyl jsem schopnej si vařit a nějak se obstarat, tak mi máma občas nosila jídlo, 

jako jo…takže to mě vždycky nějak pomohlo, jako jo, i když mě tam fůra věcí spíš jako vždycky vadila, ale teď 

už jsem takovej jako smířenej a to mi tak jako vobrousilo ty hrany, ten vývoj, že jsem to nějak jako přijal, 

prostě... nebo v sobě vstřebal tyhle ty věci a už nejsem prostě nějak jako…na rodiče nejsem nějak vysazenej, 
naopak prostě, jsem rád za každou chvíli, kdy s nima můžu bejt, protože oni už jsou starší a prostě si uvědomuju, 

že už tady taky zejtra nemusí bejt… 

 

 

Jak byste popsal vztah se svým psychiatrem? 

12 let to byl takovej nerovnej vztah, kdy prostě jako… mi přišlo, že psychiatr ví líp než já, co mi má pomoct, což 

mi přijde, že je vlastně nesmysl…v tomhle jsem zjistil, že takovej ten přístup, třeba rogersovskej, žejo, že každej 

je největším odborníkem sám na sebe, je pravdivej. Těžko může být odborníkem někdo jinej, na sebe sama, než 
ten konkrétní člověk… No a teďka mám takovej partnerskej přístup těch psychiatrů v psychiatrickým centru 

Praha, což je jakoby ten výzkumák, teďka to bude nějakej ten Národní ústav duševního zdraví, takže tam už 

mám třetího psychiatra, od tý poslední ataky v roce 2009 a všichni jsou dobrý a přijde mi, že ten vztah je takovej 

jako hodně založenej na důvěře a otevřenosti nebo já jsem to tak měl… já jsem měl totiž to štěstí, že jsem začal 

chodit k psychiatrovi, kterej byl tak trošku můj známej, s kterým jsem si tykal a ten mě vzal k sobě do ordinace, 

v tom psychiatrickým centru a pak odešel do svý soukromí ambulance a pak tam po něm přišel další a teď ještě 

další, jo a vlastně ta otevřenost už tam zůstala a fungovalo to tak nějak dál a naopak se to rozvíjí a to mi prostě 

přijde výborný, no.. 

 

 

Dokázal byste popsat, co konkrétně pro Vás ta otevřenost a důvěra znamenají? 

Jakoby nebát se tam říct, že třeba léky neberu nebo nebral jsem nebo, že tam není taková ta šikana za to… a 

takový to: měl byste, a kdybyste, a jo… prostě takovýhle… 

 

 

A využíval jste i jiné služby ve formě např. psychoterapií nebo dalších soc. intervencích? 

Jo, jo, jo…to mám… to je vlastně takový dlouhý, v mým případě. To je takovej běh na dlouhou trať. To taky 

začalo někdy, když jsem byl v tý léčebně a měl jsem nějakou takovou drobnou meziataku, někdy v roce 2000 

nebo 2001, tak od tý doby chodím ke stejnýmu psychoterapeutovi. S nějakejma přestávkama třeba dva, tři roky- 

tam byla pauza, ale vlastně jinak furt to takhle funguje, že se jednou za měsíc vidíme nebo jednou za tři tejdny a 

je to dobrý…a je to čím dál tím lepší bych řekl, protože já si tam nacházím opravdu věci a poznávám a mám 

takovou dobrou zpětnou vazbu, že… ještě já nevím, před třema, čtyřma rokama jsem ničeho takovýho nebyl 

schopnej. Ta poslední ataka mě přivedla, trošku k takovýmu- teď si možná budu trošku fandit, ale řekl bych, 

k takovýmu zmoudření, jo, a to vlastně v mnoha směrech. Že jsem jako opustil od takovej těch- možná až jako 

naivních, jako ezoterních, vizí a směřování na jedný straně a na druhý straně, jsem nějak našel schopnost, tady 

díky tomu a těm zkušenostem, co jsem prožil během tý poslední ataky, pochopit různý motivy lidskýho jednání, 
který jsem před tím odsuzoval nebo zahazoval nebo nechápal vůbec, prostě jsem si je sám, jakoby, vyzkoušel 

během tý ataky, což byla jako jízda, pravda, bylo to dost hustý..ehm..to jako-- . Připustil jsem si na tělo pár lidí, 

co bere drogy, jako a to bylo taky dost riskantní, pár lidí mě tam podvedlo, prostě s nějakejma penězma a 

takovýhle …a chtěl jsem v atace kupovat auto, no, prostě zběsilosti, no. Ale nějak jsem pochopil, jak ty lidi 

žijou, vlastně, jo, takový ty lidi na hraně zákona, v podstatě, a vlastně jsem to jakoby zažil na vlastní kůži, jen 

jsem si s nimi naštěstí nešlehnul, jen jsem na tě tak jako koukal a…- no nevím, co k tomu zatím říct dál, jo, ale 



77 
 

prostě mi to hodně dalo všecko, a navíc, se mi stala jedna věc nebo jsem spáchal jednu věc, kterou jako- z oblasti 

mezilidských vztahů, který jako doteďka lituju, kterou teda vím, že už jako v budoucnu nespáchám pokud najdu 

tu správnou ženskou, no--….teď mluvím o nevěře, no. 

 

 

 

 

 

Dokázal byste nějak blíže popsat, jak vnímáte působení terapie? 

No, je to takovej dobrej katalyzátor všeho, ono, jako, co je terapie, že jo? Ona je to taková představa, že jeden 

pomáhá druhýmu, ale— no ono to tak jakoby je, v podstatě, ale je to vlastně v tom, že…-   …no ono to tak je 

(smích) 

 

 

Jakých vlastností a schopností si na sobě nejvíce vážíte? 

…(smích)…no, jasně,… já si cením toho, že mám tu vytrvalost se z toho vždycky nějak oklepat a jít dál, jako jo, 

protože faktem je, že třeba i po tý poslední atace 2003, 2005 a 2009, to bylo fakt těžký— ten novej rozjezd, zase 

začít znova prostě, takže, po tý atace, když je člověk zdecimovanej, tak mu opravdu trvá minimálně půl roku, 

rok, než se to v něm nějak jako sedne, prostě. Já jsem třeba naposled šel hned do nějaký práce, hned šel jsem 

prostě makat, protože jsem věděl, že doma bych úplně umřel depresí, prostě— ono se říká, že to je tzv. 

postpsychotická deprese, jo a to je fakt těžký, no… 

Takže vytrvalost, nějakou takovou odhodlanost… je to i ta bojovnost, schopnost se radovat ze života a i 
z maličkostí, nějak jako mít rád přítomnej okamžik a dokázat se na něj nějak jako naladit, jo… 

 

Máte nějaký konkrétní strategie, jak zvládáte ty stavy po atace? 

No asi ta práce, nevim teda jestli je to úplně šťastná strategie…už bych to asi řešil jinak, kdyby mě sejmula 

nějaká ataka, tak bych víc odpočíval, jezdil bych právě s Ondřejovem na nějaký ty pobyty a podobě a nějak 

v klidu, prostě pozvolna plynul, chodil na nějaký ty skupiny a to…protože to vím, že by mi pomohlo, já jsem se 

teďkon posledně hodně stresoval, hodně moc jsem se do toho vehementně vobouval a vlastně jsem nemusel, a 

tak… myslim, že jsem, dlouho zbytečně žil pod tlakem, že jsem si to mohl odpustit,no…jako strategie totiž 

v podstatě je, předcházet tak trochu zbytečnýmu stresu, jako stresu se určitě nevyhneme, ale myslím 

zbytečnýmu, nadbytečnýmu, přehnanýmu stresu se většinou dá nějak předejít. Takže si z těch zkušeností 

uvědomit jestli to zvládnu, nezvládnu, půjdu do toho, nepůjdu, už nejsem hrrr… jo, nebo prostě. To je jeden 

z důvodů,  proč nejsem v komerční firmě- tam by asi byl větší stres, tlak na výkon a to nevím, jestli bych dal… 
Je dobrý si najít práci, takovou elastickou, bych řekl (smích)..jo, takže pro mě je to taková prevence před 

nějakým vyhořením i ty pozice měnit a je to i taková nezbytnost, protože já bych v tom nedokázal šlapat furt 

dokola, ve mně se něco příčí, začnu dělat chyby nebo…- prostě, dneska je to asi už běžný, že lidi nedělají x let 

na jednom místě, i když některý asi ještě jo, ale není to běžný… 

 

 

Jak vnímáte roli lidí se stejným onemocněním? 

No, mě to někdy dost pomohlo… že jsem slyšel nebo viděl nějaký lidi, který— víte co, mi dost pomohlo? 

Hlavně v tom přijetí… já jsem to onemocnění totiž dost popíral, a to do roku 2005. Pak jsem to přijal, a to tak, a 

to bylo takový to stigmatizující, že jsem v úvozovkách- potupně, zažádal o ten invalidní důchod…to jsem si 

nějak jako přiznal, že jsem neschopen se sám nějak živit jako…a měl jsem nějakou chráněnou práci, byl jsem na 
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nějakým chráněným bydlení, prostě a zároveň jsem dostal ten invalidní důchod, v roce  2006, jo… A tehdy jsem 

začal chodit do Vidy a oni tam měli takovej program, jakoby prevence duševních onemocnění a… ten program 

se týkal, toho, že člověk s vlastním příběhem přednášel ten příběh na školách a odpovídal na otázky a tak, na 

nějakejch středních školách to běželo. No a já jsem se naučil o tom otevřeně mluvit a nějak jsem to tím jakoby 

přijal, kde byl ten hlavní bod zlomu v tom nazírání na sebe a v tom další vývoji, vlastně…to bylo hrozně 

důležitý. 

No a mě právě k tomu dostal jeden člověk samozřejmě, kterej měl taky duševní potíže, jsem ho někde potkal 
prostě, tak mi o tom vyprávěl a já jsem se takhle na to nakonvertoval. A já jsem s těma lidma pak spolupracoval i 

dohromady, že jsme dělali přednášku pro lidi na katedře…a pak mám fůru kamarádů a známých s duševním 

onemocněním, takže jsem si tam našel i přátele…takže pro mě to jako roli má pozitivní. Ale je fakt, že se mi 

celkem komplikovaně utvářel ten vztah k těm druhejm nebo k těm lidem s onemocněním, protože, když jsem 

dělal v tý léčebně, tak já jsem to nebral, že by ty lidi byli nějak nemocný, a že bych já byl nemocnej, a že mě se 

stalo něco, že to byla nějaká chyba v diagnostice nebo jo, jako… já jsem se nepovažoval za tzv. nemocnýho, 

prostě. To jsem prostě furt odmítal tuhle nálepku a vlastně odmítám do dneška…nebo teď už jí odmítám, ale 

z trošku jinýho důvodu—tehdy to byla taková nevědomost a dneska spíš z toho důvodu, že to je takový stigma a 

že to je takový nepatřičný… 

 

Už jsme to teda částečně „nakousli“-, ale napadají Vás nějaké světlé stránky Vašeho onemocnění? 

To jsou právě ty inspirace a vnory prostě, takový ty pochopení: „Aha, to je takhle“, najedou prostě, takový ty 
zážitky toho, že…že jako ty různý duchovní texty mají smysl- a že: „Jo takhle to ten Budha myslel nebo ten 

Ježíš“, jo… takový to „Aha“ 

7.3.1.2  Rozhovor paní V. 

Jak byste svojí nemoc popsala? 

 

Na to je velice těžká odpověď… pokud by jsem byla během tý ataky někde ztroskotaná na ostrově kde nikdo 

není, maximálně nějákej pejsek se mnou a nebo stejný pacient jako jsem já, tak bych nemoc tak výrazně 

nevnímala. Přechod z civilního, mi tomu s dcerou říkáme civilní, do nemocného je pro mě tak plynulý a 

nenápadný že bych si toho ani nevšimla, samozřejmě po tom, co to odezní, jsem si vědoma, že se jednalo pouze 

o bludy nebo halucinace, ale v období té nemoci si toho vědoma nejsem...  

Hlavou se mi honí spousta myšlenek, mám bludy, ale většinou ve smyslu, že se cítím být někdo- myslím si, že 

mluvím se zvířaty, že můžu spasit svět, ale často se objeví i stihomany, většinou to mám spojený s určitými 

lidmi- odnese to pár známých  a manžel—bývalý manžel, mám pocit, že to jsou zlý lidé… bohužel jsem 

v tomhle období dost upřímná, takže jsem na tyhle lidi dost od rány, no… pak když se vrátím zpět do civilního, 

tak mě to mrzí, ale to už člověk vzít zpět nemůže…. 

Kdybych byla na pustém ostrově, nemoc by mě omezovala snad jen málo. Právě ten svět ve kterým žijeme je 

komplikovanější. 

 

Kdy jste si uvědomila, že něco není v pořádku? 

Tak teď nevím kde začít… (smích) vlastně z počátku jsem si vůbec nepřiznávala, že by mě mohl potkat stejný 

osud jako mého mladšího bratra a otce, maminka moje byla zdravá a druhý bratr taky, takže jsem předpokládala, 

že to u mě bude stejný… ačkoliv tam nějaká pravděpodobnost byla, nikdy mě nenapadlo o tom přemýšlet. 

Samozřejmě jsem byla vyděšená, když se to začalo projevovat, ale v tom stavu jsem si pořád nepřipouštěla, že 

jsem nemocná. Začala jsem být strašně podezřívavá k lidem, a nikoho jsem si nepouštěla k tělu, dokonce ani své 

přátele a rodinu. V tu dobu se mi život obracel pomalu ale jistě úplně naruby. V práci to se mnou šlo z kopce, 
nespala jsem, manžel mě opustil… když to tak vezmu, tak to bylo nejhorší období mého života. Lidi okolo mně, 

hlavně v práci, kde jsem trávila velkou část dne ,to samozřejmě poznali, že jsem byla mimo. Měla jsem pocit, že 

mě nesnáší, slyšela jsem přes zdi i přes budovy jak mě pomlouvají. Nesla jsem to strašně, nemohla jsem noci 

usnout, pořád na to myslela, no a pak jsem se zhroutila… byla jsem hospitalizována, a když jsem byla zase ve 

stabilním stavu, byla mi řečena diagnóza paranoidní schizofrenie. 
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Musela jsem brát předepsané prášky, a nebyl to žádnej paralen na bolesti hlavy. Byla jsem tak unavená, že 

všechno co se dělo venku bylo pro mě tabu, protože jsem nebyla schopná ani dojít k oknu, můj jediný pohyb 

byla postel, gauč a záchod. Naštěstí maminka měl\ ještě dost sil, aby mi pomáhala se Simonkou… věděla jsem, 

že musím co nejdřív do práce a musím říct, že donutit se zase vstávat a pracovat bylo opravdu těžký, ale 

pomáhalo to… jenže, po nějaký době jsem se cítila už natolik dobře, že jsem se rozhodla vysadit léky a za chvíli 

jsem byla zase v nemocnici… Byla jsem propuštěna z práce a dostala invalidní důchod, to z počátku mojí 

utlumenou aktivitu dost podpořilo. Můj den neměl skoré žádný cíl, jen si zobnou ráno, v 1 a večer hrst prášků. A 

nesmím teda zapomenout na svou dceru ……., ta mě držela při životě, bez ní ani nechci přemýšlet co by se 

mnou teďkon bylo, myslím, že v tu dobu byla jediným důvodem, proč jsem to nevzdávala... hodně mi 

pomáhala… ale strašně jsem se bála, že se o ní jednou nebudu schopná starat… 

Ale, když si vzpomenu kolik jsem jí přivodila potíží, a starostí, je mi z toho smutno. Bydleli jsme spolu sami, 

manžel mě opustil, takže v době, když by potřebovala 2 silné rodiče, kteří jí připraví na dospělí život, kteří se o 

ní postarají, tak neměla ani jednoho. Jsem na ní strašně hrdá, že to zvládla sama, dostudovala vysokou školu, má 

manžela a krásnou dcerku Natálku.  

…Kdybyste slečno viděla ty její výrazy, jak se za mě styděla, když jsem ji vyzvedávala ve škole, lidi v okolí to 
samozřejmě věděli, dokonce jsem párkrát během špatného období vlítla do školy a udělala obrovský haló… a 

děti jsou upřímné a bohužel upřímnost se dá velice jednoduše podat zle. Takže si …… ve škole se jí posmívaly a 

pak jsem to slízla já, no… 

 

 

 

 

Co předcházelo první atace? 

No myslím si, že to bylo vyvolaný manželem. Jak se říká, vrána k vráně sedá. Manželovy bych osobně 

diagnostifikovala taky nějakou psychickou poruchu, protože někdy to byl andílek, a někdy jsem se bála aby mě 

neuhodil, jeho nálady se měnily rychleji než počasí, výrazně rychleji. 2x mě opustil a zase se vrátil. Poprvé to 
bylo, když Simče bylo 10 let. Zůstala jsem s ní sama a jelikož jeho náladičky nebyli jen domácí problém, ale i 

v práci, tak na pracovních pozicí pendloval skoro po 6 měsících. Takže našetřeno jsme nic neměli, já jako v tu 

dobu učitelka taky žádný velký peníz nedostávala. Na krku nájem, Simča vyrůstala, takže oblečení se muselo 

měnit po každém roce, takže jsem musela najít nějakou druhou práci. Po večerech jsem uklízela v jednom 

podniku na Olšanském náměstí, domů jsem přicházela úplně vyřízená, přesto naše finanční stránka byla dost 

špatná, bála jsem se, že to nezvládnu jak psychicky tak fyzicky. No a nezvládla. Pak už se začínaly projevovat 

stihomany ve škole a vše se rozjelo.  

Rozpoznáte varovné příznaky? 

Zrovna po poslední zkušenosti můžu říct, že snad ano…  Byla jsem venčit své divoké zvíře, myslím tím svého 

pejska. (smích) chodím vždy kolečka do parku kousek od nás a už tam mám kamarádky taky pejskařky. A 

najednou mi povídá, že mi vůbec nerozumí, že neví, o čem to mluvím s celkem vystrašeným výrazem. V tu 

chvíli jsem si uvědomila, že asi nebude něco v pořádku, že to zase přichází. Jinak je to vyjímka nebo spíše 

doufám, že jsem se to naučila poznat. Protože doposud jsem nepoznala nic. Zatím to bylo vždycky tak, že mi 

Simča říkala, mami, bereš si prášky ? nezapomněla si? Já se samozřejmě v tý chvíli cítím zpočátku skvěle, takže 

vůbec si nedokážu připustit, že bych byla nemocná….  

… Když se vrátím k začátku našeho rozhovoru, kdybych žila sama na ostrově nebo na odlehlý farmě, bylo by to 

jiný. Tady je to tak, že je Simča zase vystrašená, stále mě kontroluje, jak malou holku... A když se zase 

vzpamatuju a jsem zase v civilním, tak si to začnu uvědomovat, trhám si vlasy za ty blbosti… ty starosti, který 

jsem Simče způsobila, často si musí brát v práci dovolenou, a dřív, když Natálka nechodila ještě do školky tak si 

shánět někoho na hlídání. To mě na té nemoci nejvíce mrzí, že způsobuji starosti jiným. 

 

Co vám nejvíce pomáhá, v době kdy Vám není dobře? 
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Tak zcela jistě mi nejvíce pomohla dcera, už od doby kdy se o mě musela v 10 letech postarat, nebo alespoň 

sama o sebe. To, že mě držela nad vodou to se taky počítá. Nutí mě chodit ven, sehnala mi nové štěnátko, které 

mě tahá na procházky. Chodí mě pravidelně navštěvovat, myslim si, že spíše kontrolovat, jestli je všechno 

v pořádku... Hodně mi pomohla maminka, když ještě žila, nedala na sobě nic znát, že je něco jinak, to mi hodně 

pomohlo, hlavně v „sebevážení“ , nebo jak to mám říci . Můj mladší bracha mě dost podporoval finančně, 

protože práci jsem najít nemohla a důchod co dostávám je pro život v Praze hodně nouzový… 

 

Jak vypadá Váš všední den? 

Tak všední dny mám různy, záleží na počasí a naladě, když je hezky snažím se co nejvíce bejt ven, většinou se 

psem občas se ke mně připojí Simča s Natálkou, skočíme na procházku do parku, popřípadě na dortík a kávičku. 

Jako jsem ráda, že mám svého pejska, bez něj bych byla asi hodně zavřená doma, takhle chodím ven pravidelně, 
jednou denně alespoň na 2 hodinky. Často teda spíše sedíme s kamarádkama na lavičce a drbeme celý svět. No, 

v poledne si uvařím nějáký obídek, který mám v plánu jíst i k večeři ale většinou to zbaštím najednou, pak si 

většinou na chvíli lehnu nebo si něco přečtu.  Často chodíme s holkama z Fokusu do divadla… dostáváme totiž 

slevu na lístky do divadla, tak se snažím tuhle výhodu co nejvíce využít a chodím, co to jde. Chodím pravidelně 

cvičit, teda pravidelně… mám období, kdy chodím pravidelně, pak se zase měsíc flákám a nic nedělám, někdy 

na mě padne lenivý období, a to je se mnou potom těžký... Nechci se vymlouvat, ale asi jsem hodně citlivá na 

změny počasí. Na mé aktivitě to jde hodně znát. Chodím cvičit do sokola, není to nijak namáhavé, ale vyřízená 

potom jsem… to zase jo… Co je zajímavý, nebo spíš co mě udivuje a vlastně i zahanbuje je, že tam chodí 

několik starších paní, přibližně kolem 70 let, který tam předvádí takový výkony, to byste slečno koukala.  Když 

se podívám na bráchu, kterýmu je tedkon 52? ne v unoru mu bylo 53, tak bych ho tam chtěla vidět jak by se jim 

vyrovnal (smích). No… a vlastně po cvičení se projeví mé největší hobby a to je to prokletý jezení. Zastavím se 
na rohu u vietnamců, to je hned vedle u baráku, a tam si s pocitem, že si to po cvičení zasloužím všechno 

nakoupím nějákou tu pomazánečku, větrníček, joo, kdyby to jenom nebylo tak dobrý (smích). …No teda musím 

říct, že poměrně dost čtu. Mam ráda detektivky a pokud někdy najdu detektivku s nádechem romantiky, tak je to 

vždycky paráda. Bohužel tyhle žánry se moc nepropojují. 

 

 

Jaké máte cíle? 

 

Cíle, cíle, já se omlouvám, mě vždycky chvilku trvá, něž tu otázku pořádně pochopím.  

Tak můj cíl…hm, no cíl, který mám je, abych byla co nejvíce nápomocná své rodině. Já se snažím Simče s 

Natálkou pomáhat co to jde, a jsem hrozně ráda když mohu… 

Chtěla bych s nimi být co nejvíce času prostě, chtěla bych se věnovat sobě, přečíst všechno co je možné, trochu 

procourat tu naší zemičku.  

No a když vemu krátkodobé cíle, tak míň jíst a více cvičit. 

Ovlivnila Vaše nemoc tyto cíle? 

Tak samozřejmě, že ovlivnila, a stále ovlivňuje… jak jsem říkala, Natálku pohlídám, to není problém, ale třeba , 

teď už je teda větší, ale dříve pořád babi babi, já chci na klokany, já chci na velbloudy, a odolejte těm jejím 

prosícím kukadlům, ale prostě to nejde, bojím se sama s ní do města, obvzvlášť do té chaotické Prahy. Navíc mě 

ty léky utlumujou, nikdy nevíte co přehlédnete… 

 

Jaké máte na sebe nároky? 

Noo, prostě se snažím-- snažim se dělat, co mě baví, abych byla spokojemá. To Simča mi dáva zabrat, ona 

strašně žije tou moderní výživou, Tedkon nejí ani maso, to já nikdy nepochopím (smích). Teďkon mi vlastně 

mladí vytiskli papír na měsíc, v kterým jsou kolonky denních úkolů, jako cvičení, uklízení, velké procházka, 
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nepřejídání, a vždycky když to splním, tak si prostě dám zelený puntík. A když jich budu mít 40 tak mi udělají 

za odměnu pořádnou baštu jako odměnu a pozvou mě na oběd (smích)  

 

Přemýšlela jste někdy, že by jste se vrátila do práce? Né třeba na bost učitelky, ale na nějakou brigádu třeba? 

No práce mi chyběla z počátku, nebo práce ani ne ale ten kontakt, ten režim a pravidelnost. To jsem z počátku 

hodně pociťovala, že jsem v takovým chaosu a časový jako prázdnotě… když nic nemusím, nemám žádní velké 

povinnosti, ale časem si to člověk sám vybuduje, stanoví si nějaký denní činnosti, obzvlášť, když máte psa, ten 

pravidelnost vyžaduje prostě... O práci už neuvažuju a myslím že o mou pracovní osobu už taky nikdo nestojí, už 

taky nejsem nejmladší… Doučuju 2 slečny 2 x týdně, moc pěněz mi to teda nepřinese, ale dělám to ráda, jsou to 

hodný holky a jsem ráda že ještě můžu něco poskytnout.  

Jak vás nemoc omezuje? 

Sama nemoc zas tak moc ne, teda dnes, když už nemám práci, nemám povinnosti, ale hlavně mě omezují ty 

prášky, ta únava po nich… to je hrozný…to je jakoby Vás někdo praštil palicí 

Jak  s tím bojujete? 

No, proti tý unavě se nejlépe bojuje aktivitou, a když už jsem rozhejbaná, tak už to jde, takže jsem se naučila 

ráno rychle vyskočit, nebo spíš pejsek mě donutí, hnedka na procházku, nadýchat se vzduchu, a pak už se ten 

den rozběhne prostě. Snažím se zatěžovat mozek, číst, diskutovat s lidmi-- snažím se, v televizi ráda koukám na 

dokumenty a teda taky na romantické komedie, ty jsou taky dobrý (smích) 

 

Jak vnímáte stavy které sebou nemoc přináší? 

No rozhodně nic pěkného… nepřála bych to ani svýmu největšímu nepřítelovi… měla jsem ošklivé stavy … 

…U manžela jsem si myslela že na mě nasazený agent, a že mě nemiluje… 

 Naštěstí jsou tyto pocity víceméně pryč, když se z toho dostanu. Halucinace jsem měla párkrát….je to šílený, co 

je ten mozek schopnej vyprodukovat, to Vám teda řeknu--- 

A když si začínám uvědomovat co se vše se dělo-- sousedi mají spoustu příběhů, naštěstí to teda berou 

s nadhledem, aspoň většina z nich, no…. Občas tedy říkám dost nevhodný věcí, a někteří lidi si to berou, tomu 

se teda nedivím, to mě mrzí, že tím lidem ubližuju… 

…Lidi, co mě neznají ze mě pak mají asi nechápou co se děje, …Jasně občas někomu řeknu něco krutého, ale 

nikdy jsem nikomu neublížila, nic jsem nerozbila… někdy mám strach, že mě házejí do jednoho pytle s těma 

nemocnýma, který pořád propírají v televize. Naštěstí tam kde bydlím už mě asi všichni znají a jsou na mě tak 

něják jako zvyklí… vědí, že občas mám blbý dny… 

Co bylo nejtěžší po první epizodě? 

No asi ta vyčerpanost…no a strach, že skončím stejně jako můj otec a bráška…že nebudu schopná se postarat o 

dceru, toho jsem se hrozně bála.. 

Jak vnímáte rodinu v boji s tímto onemocněním? 

Jsem hrozně vděčná za Simču a Natálku, který mi jsou velkou oporou, stojí za mnou… Když pozná, že mi není 

dobře, hned je u mě.  Když mi je nejhůř a nesnesu být doma sama, s úsměvem u mě přespí, samozřejmě bez 

Natálky, tu musí hlídat manžel. Ten to tedy tak dobře nenese… 

 

Jak vnímáte roli blízkých přátel? 

O dost přátel jsem přišla… Bud jsem jim něco zlého řekla, a většinou když jsem v atace tak říkám co vidím. 

Nebo jsem je teda vystrašila… Naopak ti co mi zůstali v uvozovkách, tak na ně se můžu plně spolehnout, hodně 

mi pomáhají, a hlavně pomohli. Nejvíc mi pomohla Mirka, co bydlí kousek ode mě, když jsem mívala první 
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hospitalizace, tak si k sobě brala Simču, má vlastní dceru a holky byli stejně starý a byli kamarádky, takže to mi 

hodně pomohlo… 

Jak vnímáte lidi se stejným onemocněním 

Tak tím že chodím jednou za čas do Fokusu, tak se stýkam s hodně lidma, kteří jsou na tom obdobně… Někteří 

jsou na tom teda o hodně hůř. Jinak holky z Fokusu jsou príma ženský, … Simča to teda nevidí moc ráda, 

protože když jsem s někým kdo je rozjetej, tak tak to na mě nemá dobrý vliv. 

 

 

Jak byste popsala vztah s Vaším psychiatrem? 

Abych řekla pravdu tak doktory nemám ráda, přesto že je respektuji, že lidem pomáhají, tak já je mám spojené 

jenom s nepříjemnostmi. Nejhorší je to když v tom zrovna lítám, tak dojít k doktorovi je pro mě nadlidský úkol. 
Snažím se o tom něco načíst, a viděla jsem některé dokumenty… dost mě to teda vyděsilo, ale uvědomila jsem 

si, že prášky jsou prostě nutné zlo, nedá se nic dělat… bez nich to bohužel nejde...  

V čem Vám léky pomáhají? 

Tak bez léků nevím jak by to vypadalo… Když si je nevezmu, tak ani neusnu, jenže zase po nich bych spala 
pořád… beru je už nějakou dobu pravidelně, má o teda i další omezení, člověk by neměl pít alkohol. Ten alkohol 

mě dříve trochu štval, ne že bych mu jako pravidelně holdovala, ale když jsme chodili s holkama večer na vínko 

a já tam byla o vodě—no, ale už jsem si zvykla a nějak mi to ani nechybí. 

 

Čeho si na sobě vážíte? 

No vážím si na sobě toho, že se snažím být aktivní, že se jako dokopu…. Jsem ráda, že jsem schopná se trochu 

učit… snažím se učit anglicky, dcera mě teď učí na počítači, tak z toho mám radost.. 

 

7.3.1.3 Rozhovor paní I. 

Jak byste svojí nemoc popsala? 

No je to těžký, člověk se musí hlídat…musím odpočívat, když jsem unavená, objevují se hlasy a takový věci, 

někdy i když beru léky…když jsem unavená tak se stává, že jsou ty hlasy. Když jsem hodně pracovala: dvanáct, 

patnáct hodin směny, tak jsem si koupila čaje na vyčerpanost, kde je magnesium, pomáhá mi to- hlasy se 

uklidňují- beru dva denně nejvíc a pomáhá mi to velice. 

Pracuji na Staromáku, prodávám keramiku, jsem ráda za tu práci, i protože jsem se dlouho učila anglicky a 

chtěla jsem to uplatnit... ale pořád mě trošku mrzí, že pracuji pro chráněnou dílnu, protože je to za míň peněz a 

tak…ale snažím se dělat tu práci poctivě, dobře a tak… 

Vnímáte, že vás tato nemoc v něčem omezuje? 

No omezuje mě v tom, že nemůžu být energická jako za mlada….Za mlada jsem přes den pracovala a večer jsem 

chodila s bratrem na řecký tance a pak jsem se vzbudila v šest, abych vypravila děti a v devět do práce a vůbec 

mě to nevadilo…ale pak se najednou objevila ta nemoc a pak mi to došlo, že už nemůžu všechno a musím si 

dávat pozor. 

A co tomu předcházelo, když se Vám objevily první příznaky? 

Předcházelo to, že jsem měla dvě děti, který mezi sebou měly malý rozdíl a byla jsem sama na ty děti, protože 

manžel chodil po hospodách a takový… neprojevil zájem o tu rodinu, pak jsem se rozvedla, pracovala jsem u 

otce ve firmě… pak jsme prodali ten barák, co jsme měli v diplomatický čtvrti a prostě jsme přišli sem. No a pak 

už to přišlo samo, nějak se to začalo projevovat… 
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Byla jste hospitalizovaná, když se u Vás nemoc poprvé projevila? 

Byla jsem… byla jsem čtyřikrát hospitalizovaná, třikrát v Bohnicích a jednou ve vojenský nemocnici, a právě, 

když jsem byla hospitalizovaná v tý vojenský, tak to bylo nejhorší, to bylo otřesný…strašný (povzdech)…pak 

jsem přišla sem a tady bydlím, platím si nájem, jídlo a jsem ráda, že na to mám. 

 

Co Vám po hospitalizaci pomohlo se dostat zpátky do „běžnýho života“ 

Ta chuť k životu…chuť k normálnímu životu 

Mohla byste to prosím nějak více rozvést? 

…abych mohla jít do kina, abych mohla kreslit, protože byly takový momentky, kdy jsem nechtěla už ani 

kreslit…tak jsem se zvedla a řekla jsem si „Sakra, když už jsi toho tolik vydržela, tak nemůžeš to vzdát teď“ 

 

Jak jste vnímala roli blízkých přátel nebo rodiny, když jste onemocněla? 

No, nevím, chodili ke mně často na návštěvu, zejména syn a bratr, který mám v Chorvatsku…oni to vzali tak, že 

jsem nemocná, že mi v Bohnicích pomůžou a prostě chodili ke mně na návštěvy a pak jsem… skoro jsem to už 

vzdávala v těch Bohnicích, ale pak jsem si řekla „no tak, já to zkusim“ začala jsem sama chodit na procházky do 

tý farmy a vezmu si kousek chleba a jdu nakrmit zvířata, taky jsem si odpočinula trošku…začala jsem  tím, že 

jsem si denně dala za  úkol procházku a i zvířatům denně krajíc chleba. Pak bylo blbý, že jsem tam dostala 

zácpu, protože tam nedávají žádný ovoce a zeleninu, tak mi ale dali nějakou laktózu a bylo to lepší a tím, že jsem 

chodila na procházky, tak se to hodně zlepšilo… 

Co se to ve Vás zlomilo, že najednou jste začala být takhle aktivní? 

Nevím…ale prostě jsem si řekla, že já už tohle nemůžu, pořád ležet a takový věci… tak já jdu, já jdu na 

procházky…a pak jsem i s kamarádkou z pokoje v Bohnicích chodily na procházky v osm hodin večer…byly to 

hezký takový procházky… takže myslím, že jsem to zvládla docela dobře. 

Naposledy jsem byla v Bohnicích a teď už jsem tady (v chráněném bydlení) třetí rok. 

 

Je pro Vás důležité chodit do práce? A co Vám pomáhá si práci udržet? 

Ano…chuť k životu, potřeba být s lidma. 

Pomáhají Vám lidi? 

No, pomáhají…jsou takový, který se na to dívají—jedna paní zlomila stromeček, sice řekla, že ho zaplatí, ale 

odešla…no, tak jsem si říkala, že to napíšu do odpisu—ale pak se vrátila a řekla mi, tady máte šedesát korun a 

buďte ráda, že máte aspoň něco. 

A Vaši blízcí, pomáhají Vám? 

Ano, Eva (blízká kamarádka) a bratr Ivánek, syn taky, teď říkal, že udělá webový stránky a dá mi tam moje 

obrázky, no a, říká „kresli, kresli ať je tam můžeme dát“ 

Dokázala byste blíže popsat, čím konkrétně Vám pomáhají? 

Ta jejich blízkost… A Eva třeba svojí pozitivní energií…slíbil jsem jí, že jí taky namaluji obrázek, už jsem 

koupila čtvrtky… 

…kreslení je moje velká záliba, jinak cizí jazyky, čtu hodně, mám ráda četbu, čtu i takový americký knížky, 

mám ráda knížky, který jsou takový optimistický a ze života a když je to hezky popsaný…. A jinak naučila jsem 

se číst už v pěti letech. 

A omezuje Vás tato nemoc ve Vašich koníčcích nebo nikoliv? 
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No záleží…teď jsem měla třeba víc práce, takže jsem nemohla číst, protože si musím pořádně odpočinout, žejo a 

odpoledne jdu do práce- a ta zima je taková, že člověka unavuje, musíte se pořádně najíst, teple obléknout. 

 

Má Vaše nemoc i jiné projevy než ty hlasy? 

Nemá... nemá, jenom ty hlasy, ale jak říkám, když koupím to magnesium, hořčík, tak mi to dost pomáhá… 

A berete i jiné léky mimo magnesium? 

Ano, ano, beru tři clozepiny a ráno (emíly?) 

Bylo pro Vás těžký přijmou ten fakt, že musíte brát dlouhodobě léky? 

Bylo. Protože jsem vždycky byla optimista... Třeba doma, když přišla návštěva, náš soused- má takový drsný 

humor, ale vždycky, když se mi něco stane, tak to řeknu a zasmějeme se tomu, máme stejný smysl pro humor a 

bereme to, když si někdo udělá srandu ze mě, tak : „počkej, já ti ro vrátím“ (smích)…takový přirozený humor. 

Jsem šťastná, že beru léky, že nejsem takto omezená celý dny a prostě můžu být aktivní. 

Vnímáte tedy, že Vám léky pomáhají? 

Pomáhají, pomáhají…zároveň mi lékařka dělá krevní testy na játra a tak. 

…ale bylo to pro mě těžký brát ty léky, protože když jsem byla vždycky nemocná, třeba nějaká chřipka, tak se 
rychle oklepu a jdu dál…a najednou je tu něco, z čeho ne nemůžu oklepat a musím brát léky, ačkoliv se 

momentálně necítím špatně…. 

…můj bratr taky říká „já jdu, odpočiň si“…už vědí, jak vypadám, když mi není dobře. 

 

A vy to poznáte na sobě, když Vám není dobře? 

No. Ty hlasy jsou… ale jsou tak realistický, ale člověk si řekne, že je nemocnej, tak si vezmu knížku, čtu knížku 

nebo si rovnám věci ve skříních…udělat nějakou aktivitu- buď kreslit …nechce se mi, ale musím! 

 

Jak byste popsala vztah s vašim lékařem? 

Já mám se svým psychiatrem hezký vztah, protože za prvé jak jsem byla naposledy byla v Bohně, tak jsem pořád 

spala, protože jsem byla vyčerpaná a tak, a pak jsem začala chodit k panu (X)..a tak jsem—jak jsem aktivní, 

žejo, tak mi pomáhá najít brigádu, práci a tak. 

…před tím, než jsem byla v Bohnicích, tak jsem měla zase hodně práce, střídala jsem spousta brigád, protože 

trvalý zaměstnání jsem nemohla najít, ale i tak jsem toho měla hodně…ještě jsem ztratila pas a to byl pěkný 

průšvih, platila jsem 13 000 a spoustu vyřizování… no, ale poté jsem dostala práci v Bille, to jsem byla ráda, 
jenže už toho bylo na mě moc a já jsem se zhroutila, prostě to dál nešlo…takže jsem skončila v Bohnicích, byla 

jsem na podpoře, protože invalidní důchod mám pouze 3000. 

…no ale potom jsem chodila do terapeutickýho centra a tam mi taky hodně pomohli. 

...jedna maminka mi říkala „Když vám bude nejhůř, řekněte si, bude to lepší, nemůže to být tak špatný“—a to mi 
taky pomáhá…líbí se mi, že jsou tam tak humánně založený 

Co je pro Vás klíčový, abyste získala k důvěru ke svému psychiatrovi? 

No taková přirozenost...takový přátelský přístup, jako rodinný kamarád…on se třeba ptal, jestli se těším na dceru 

na vnoučata, a tak… 

Jaké máte cíle? 
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Cíle mám takové, že bych se chtěla dostat k tomu, abych ty obrazy prodávala, aby byly prodejný a chtěla bych 

najít ještě nějakou lehkou práci, třeba nějaký úklid nebo něco takovýho, abych nemusela být na těch dávkách a 

takhle… mě baví spíš pracovat, než dostávat dávky, doopravdy…potřebuji být aktivní- nesedět, válet se—to 

ne… a nebyly takový ani můj tatínek ani moje maminka. Tatínek podnikal, byl důlní inženýr a zabýval se 

problematikou dolnictví, no a tam projektoval různý stroje různý problémy řešil, takový… takže nebyl jenom 

inženýr, ale byl schopný i ty problémy vyřešit produktivně. A maminka byla doktorkou chemie, pracovala 

v laboratoři, byla vedoucí laboratoře a byli takový pracovití…hodně pracovali, cestovali. 

 

Jak dlouho se léčíte? 

To je nějakých, myslím šest let… 

A za tu dobu šesti let, vnímáte nějaký vývoj?  

Teprve teď mám pocit, že se to zlepšuje, jsem taková vyrovnanější…hodně mi pomohly ty terapeutky z tý 

Bohny, počkali tři měsíce, než jsem se dostala z toho všeho, a když jsem se zlepšila, řekly tohle nám dlužíte, ale 

nevadí, najdete práci a pak nám to vrátíte…neřekli prostě, nemáš peníze, tak jdi! 

Čím myslíte, že to je, že se cítíte lépe? 

Tím, že jsem měla někoho, kdo mi pomůže… to byly právě ty terapeutky a Eva (kamarádka), která za mnou 

chodila a nosila mi jídlo, ovoce, hermelíny, na besídce byla... nezapomněla na mě. Jsem ráda, že mám kolem 

sebe lidi, kteří mi rozumí… pomáhá mi to pochopení. 

Jak vnímáte roli bratra ve vašem onemocnění? 

Myslím, že mě taky chápe velice dobře…chodí na návštěvy, přinese mi kafe nebo čokoládu..tak mám ráda tu 

rodinu, chybí mi dcera a vnučky, ale mám v plánu si vzít v létě dovolenou a jet se za nimi podívat do 

Chorvatska. 

Jak vnímáte roli rodiny ve vašem onemocnění? 

Tatínek a maminka zemřeli a bratr přijde ke mně a popovídáme si o obyčejných věceh, je moc hodný.. 

Jak vnímáte roli dalších lidí se stejným onemocnění? 

No když vidím lidi, kteří jsou na tom hůř než já, tak mi je jich líto, protože nechtějí bojovat, protože to vzdávají 

a… sice když jsem byla na těch dávkách tak mi to pomohlo, protože jsem nemohla chodit do práce, musela jsem 

odpočívat a dávat se dohromady psychicky…ale pořád jsem si říkala „Já se nemůžu dočkat, až půjdu do 

práce“…no a pak jsem začala chodit do práce a začalo to být jenom lepší--  

 

Jakých vlastností si na sobě nejvíc vážíte? 

Jsem přátelská…jsem kompromisní, diplomatická a pracovitá… 

Existujou určité oblasti v kterých vám vaše nemoc jak se říká „otevřela oči“? 

No tak, je to to, že jsem začala malovat…. Dalo mi to ty věci, jak se říká „také care“- hlídej se, obstarávej se, tak 
jsem si říkala, že něco na tom je…tak třeba večer přijdu, dám si kávu nebo čaj, osprchuju se, lehnu si do postele, 

vemu si dva léky a za půl hodiny usnu…a dalo mi to to, že jsem si občas dávala malinko vínka, né už z plna plic, 

jako dřív, ale pořád jsem si malinko dala Saviňonu nebo Tokaji..ale teď už vůbec…nedávno jsem byla na oslavě 

a byla jsem  v pokušení, ale vydržela jsem to (smích).. 

A myslím, že jsem víc tolerantní k lidem… 

Jak byste charakterizovala svůj postoj k problémům? 

…no snažim se to řešit hned…měla jsem zaplatit 1000,- v Bohnicích a dali mi to na 100,- splátky měsíčně… a 

vždycky, i když jsem třeba odpočívala, a byl den splatnosti okamžitě jsem se sebrala a šla to zaplatit, prostě jsem 

se přinutila…člověk to musí řešit hned. 



86 
 

Co když Vás něco trápí a vy nevíte, jak to řešit? Co v těchto chvílích děláte? 

…Já se svěřim... Evě, spolu si rozumíme, je taková moudrá… 

Máte nějaké životní moto? 

Mám. Co tě neporazí, to tě posílí….no, to jsem si řekla… 

…Ráno vstanu vemu léky, už mám ten rituál, žejo, vím, že večer mám léky  

….a ani jsem předtím nevěděla, že ty klozepiny mě tak uspávají, tak když jsem ho brala v práci tak jsem tam 

usínala (smích)… já mám ve zvyku pořád makat, neumím moc brzdit—takže jsem si toho vždycky hodně 

naložila, ale teď už jsem se naučila víc odpočívat, řeknu si „Už máš dvě věci, to stačí!“ 

 

Jak jste se naučila „brzdit?“ 

No protože jsem si všimla, že když dělám hodně věci, tak jsem hodně unavená, hlasy se objevují, bolí mě celý 

tělo, jsem taková mrzutá… 

 

 

7.3.1.4  Rozhovor paní E. 

 

Jak byste svojí nemoc popsala? 

Moje nemoc se nijak výrazně neprojevuje na venek, je to psychická nemoc, takže spíš příznaky jako je úzkost… 

deprese to ani ne, strach- i když je to třeba jen strach ze tmy. A jako vedlejší účinek léků se mi projevuje třesem- 

ty ruce neklidný se mi klepou často, a to i přesto že beru ty léky proti vedlejším účinkům těch léků, zejména 

akineton. Mám i obsese, které se mi projevuje navenek, třeba několikrát za sebou se zakřižovávám, jak to…. 
nebo si čistím boty o rohožku, jak cvok…já takhle nevypadám, já si to uvědomuju, ale je mi to prd platný, když 

to udělám zase….ale něco z toho se zlepšilo, třeba to čištění bot a mytí rukou už dělám tak dvakrát, člověk se 

musí trochu jako ovládat a v tom mi nejvíce pomáhají lidi…když jsem sama tak je to hrozný. Kontakt s lidmi mi 

pomáhá. 

Když jsem bydlela sama v bytě, nevím co to na mě vlezlo, ale posmrkala jsem celý to balení kapesníčků, měla 

jsem pořád pocit, že nemám vyčištěnej nos…..ne jeden balíček, ale celý balení, tak jsem vylítla za sousedkou a 

ta mě uklidnila a bylo to dobrý. 

Nebo to rozdvojení takovýto….ty hlasy jsem měla taky, já jsem měla i ty halucinace, jednou teda halucinaci. Ty 

hlasy, to je hrozný teda, mě se to projevuje, napřed klapot v uchu a potom jako jízda na kolejích a to ještě jde, ale 

jakmile se začnou ozývat ty hlasy, tak to už je konec, to už vím, že v tom lítám, takže vím, že jakmile dostanu 

ten klapot to….- nejhorší nebezpečí je ležet nebo bejt takhle v útlumu, že mě to hází na postel, protože se pak 

projevuje ten klapot, koleje a pak ty dva hlasy se přebýjejí, křičí …ono je to takový důvěryhodný—Alber 

Einstein a Leonardo Da Vinci si jako mezi sebou vyměňují vědecký poznatky nebo tak nějak, ježišmarijá proč já 

se musím tímhle trápit, kdybych si šla raději nalakovat nehty si říkám nebo…. „co ty s tím?“… Nějakej 

Leonardův průzor, jak maloval to okno a takový jo…a teď ten Einstein, to je úplně zabitý, protože ty teorie 
„relativní“ a fotoelektrickej jev, já jsem to měla v práci dost ve výzkumáku a ještě jsem dělala na patentovým 

úřadě, a tak na mě se podepsaly ty práce takovýhle, a teď prostě, já nevim co já s tim….je mi to k něčemu? No 

není, no, ale jakmile to přijde tak se hádají o rozměry ve fyzice a …..já jsem chudák (smích). 

 

Když se dostanete do takového stavu, co Vám na to pomáhá? 

No jedině nějak s lidma bejt…a nemluvit s hlasama…vim, že to jsou jenom hlasy, nic víc. Určitě mi pomáhá 

medikace, brala jsem třináct prášku, teď 10. 
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A kdy jste dospěla k tomu, že ty léky jsou potřeba? 

To je právě ten…zejména rivotril, prášek na spaní, on je takovej tlumící. No, a když jsem jednou šla na 

hospitalizaci, já jsem byla asi už čtyřikrát, pětkrát hospitalizovaná, tak když jsem tam jednou šla, tak mi vysadili 

rivotril- takovej malej, žlutej prášek a já jsem začala bez něj mluvit nějaký nesmysly úplný, teď jsem si to vzadu 

nějak v hlavě uvědomila, že mluvím nesmysly a pořád jsem se držela zdravýho rozumu, ale mluvila jsem nějaký 

nesmysly, už ani nevím co- to mi říkali spolubydlící…no hrozný no, takže mi ten rivotril pak dali zpátky. Dřív 

jsem brala dva, teď beru aspoň jeden, ten mi jako dělá dobře…ty ostatní si myslím, že nejsou moc důležitý.  

 

…Já jsem měla první důchod psanej od obvodní doktorky, vlastně první dva….a pak mě dali na psychiatrii …ta 

doktorka, no a pak jsem začala docházet ambulantně na Vinohrady k jednomu panu doktorovi….a ten mě taky 

nechával, napsal mi akorát prášky a nechával mě bez léčby v Bohnicích nebo tak, no a pak až jeden mi napsal 
doporučení do Bohnic, to byl zase jinej…no a od tý doby občas v tý léčebně sem no. 

 

Chápu správně, že pro Vás nebyl problém začít léky pravidelně užívat? 

Ne ani nebylo, já si myslím, že mi to celkem pomáhá. Já bych spíš měla někdy tendenci si ty léky navršovat, já 

bych si ty rivotrily raději vzala dva nebo víc, jenomže ono to taky není dobře, bych si na to mohla zvyknout nebo 

tak… 

 

Jak jste vnímala to, když jste odešla z práce a dostala jste invalidní důchod? 

To je blbý takhle tohleto….sehnat v tomhle stavu práci. Jsem dělala v (místo) kuchařku, tam je internetová 

kavárna nebo v knihovně v Bohnicích, ve sklářský dílně- to jsou takový práci na čtyři hodiny a ne na plný 

úvazek, jako jsem dělala dřív. Mnohem míň peněz, k tomu jsem se ještě rozváděla…bydlela jsem sama asi 
patnáct let, jenže pak se všude začalo zvyšovat nájemný a já jsem na to neměla, tak jsem musela opustit 

garsonku a šla jsem na chráněný bydlení. 

 

Jak jste vnímala Vašeho bývalého manžela? Pomáhal Vám nebo spíš naopak? 

…No když jsme se rozváděli, tak to jsem ještě nemocná nebyla…jedině pak partner, kterého jsem měla potom- 

Stanislav. Ale on sám byl nemocný, pořád něco opakoval dokola, měl takové obsese, takže to mi určitě 

nepomáhalo, spíš mě stahoval dolů—my jsme se ani neprošli, pořád akorát chtěl, abych mu vařila a sekala trávu 

a zajistit chod toho celýho hospodářství, to bylo na mě moc. Já když jsem měla třeba ty partnery, tak jsem to 

řešily tak, že aspoň se jít občas někam najíst nebo takhle, bylo to nějaký takový lehčí, byla jsem mladší, líp jsem 

to všecko zvládala…to jsem byla zdravá a oni taky zdraví, ale když se sejdou dva nemocní…mě to potápělo, já 

bych potřebovala, když už, tak nějakýho úplně zdravýho, ale kdo by chtěl mě…nějakej zdravej člověk, ale já 

mám tu Irenku (blízká kamarádka) a přátele….ale jednou tady byl (v chráněným bydlení) takový starší pán jsme 
si sedávaly venku, jsme kouřili, meditovali, jsem mu upíjela kafe… (smích)…tak to bylo takový přátelský, 

takový platonický, no…jsme vždycky pokecaly a to…a to mě i hodně pomáhalo. Ale pak mu dali byt, tak jsme 

na sebe ztratili kontakt, ale přemýšlím, že bych zkusila od někoho sehnat tel. číslo a vytáhla ho na vánoční trhy 

(rozhovor probíhal v prosinci)… 

 

Kdybyste měla nějak blíže popsat, jak vnímáte roli blízkých přátel? 

Jsou pro mě důležitý…moc…někdy i taková ta záchrana, jak jsem vám říkala.  

…I ty cizí lidi, člověk se někdy musí obrátit o pomoc směrem k cizím lidem, no, že třeba někdy i venku je mi 

hůř jako jo, tak jsem naštěstí….ta paní se léčila v Bohnicích, ale já jsem prostě…na mě to nějak šlo ten třes, tak 

jsem se jí, mimo léčebnu, tak jsem jí řekla, jestli by mě dovedla aspoň kousek na autobus, tak ta paní mě 

dovedla…a tak prostě lidi mi pomáhají i jako cizí. 
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Kdy jste začala rozpoznávat, že něco s Vaším zdravotním stavem není v pořádku? 

To mi bylo 33, a co rok to mi zemřel někdo blízký, takhle to šlo čtyři roky za sebou…. Já jsem pak zhubla, jestli 

to bylo tím, že jsem zhubla nebo já nevím….on ten pan doktor, já jsem k němu chodila přes deset let, on je 

kandidát věd, a on říkal, že když vidím nějaký příznak nemoci nebo se semnou něco děje, že to nezpůsobuje 

jeden faktor, ale že jich to způsobuje víc, jo, takže asi si myslím, že se to na mě sesypalo z více stran- všecko se 

vším. 

 

Jak se u Vás ta nemoc začala projevovat? 

Hodně jsem zhubla no…doktorka mi řekla, že mám anorexii…ale to žádná anorexie nebyla, to bylo steskem po 

těch lidech, co zemřeli…to je pak neodlišitelný. Pak mě začala navštěvovat sousedka z domu a ta mě nějak 

probudila a nějak mě moc pomohla tenkrát, byla na mě hodná, ona za mnou chodila tenkrát, jsme si povídali, ona 

znala maminku mojí- ta umřela na rakovinu, chudák, potom v květnu tatínek…ach to bylo událostí, do toho 

přišla revoluce, to jsem už vůbec nevnímala ty změny, protože jsem měla smutek takovej, že jo… jsem byla  

taková jako netečná, apatická…no… 

 

Poté co jste se po první hospitalizaci vrátila zpět domů, co bylo pro Vás v tu chvíli nejdůležitější, co Vám 

pomáhalo se dostat zpět do běžného života? 

…no tak zase přátelé…jedna inženýrka, taková stará paní a pořád jako: „pojď na nějako brigádu“ a tak jsem 

chodila s ní do restaurací s takovejma nějakejma dotazníkama od nějakýho podniku prostě…tak jsem chodila 
s ní, pak jsem učila její vnučku angličtinu….  

Já mám akorát gypl, ještě k tomu sportovní, celej život jsem ráda sportovala… 

 

A jakou roli hraje sportování ve Vašem onemocnění, pomáhá Vám, nebo naopak potřebujete více relaxovat, 

když vám není dobře? 

No to je dobrý moc…to se zapomene na všecko, hlasy jsou pryč, nic se neděje, to ani se s tím 

neslučuje…počítáte si v duchu (1,2,3,4) a nemáte kapacitu na to, abyste přemýšlela o problémech nebo 
poslouchala hlasy…občas chodím běhat, ale až když se trošku stmívá, aby mě nikdo neviděla, jak funím 

(smích)…nicméně to stále jako je, stále to přetrvává, hlavně ty úzkosti, do sklepa vůbec nejdu, bojím se tmy a 

zlejch lidí…ty strachy no… 

 

 

Jaké máte cíle? 

Cíle? Teď mám cíl práci si nějakou najít, to je jako důležitý cíl, tady  to bydlení máme jako komunitní….ale já 

bych chtěla bydlet sama. Vyhrát ve sportce, to bych tady se vším praštila a pořídila si domeček se zahrádkou a 
nějakýho bodyguarda, ale jenom bodyguarda, aby mě votravoval to ne, už v mým věku nevotravovat (smích)… 

už stačilo. Chtěla bych se cítit dobře, dobře vypadat, ale k tomu jsou potřeba peníze a proto slouží ty brigády 

tady, že si člověk přivydělá.  

…Jsem si koupila kabelku nebo tak něco…protože jinak bych nemohla z toho důchodu co mám, zaplatím jídlo, 

bydlení a nějaký základní výdaje….ty peníze jsou důležitý, souvisejí s klidem…já mám ještě příspěvek na péči, 

ale i tak to není moc, je to boj o peníze 

 

V čem máte pocit, že vás onemocnění nejvíce omezuje 

Tak já jsem abstitent, to, že bych toužila po alkoholu to ne…já jsem zarytej odpůrce…co si ale neodpustím jsou 

cigarety a kafe a někam si zajít na dortíka občas …s kamarádkou zajdu mezi lidi, ono to chutná jinak než doma, 

ono to je jiný prostě. Tam Vám dají malý šáleček a jste kolem lidí prostě, má to jinou atmosféru… 
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A vnímáte nějaké omezení nebo nikoliv? 

No omezuje, hrozně…já teda svéprávná jsem a myslím si, že kdo je nesvéprávnej tak ho to hodně omezuje, jako, 
že je vyřazenej úplně… 

No omezuje jako— tak v tý práci jako, že člověk nemůže dělat na plno. Taky jsem měla horší režim dne, jsem 

byla do noci vzhůru a pak jsem chodila pozdě spát a pak jsem spala přes den- to jsem taky našlápla na vykolejení 

z toho zdravýho stylu. Teď to musím teda zaklepat, že v těch deset hodin zalehnu a je to dobrý…. Režim jsem 

taky měla jako blbej. Občas jsem celý den třeba polehávala. 

 

Jak se k těm limitům stavíte? 

Teď budu docházet zase do toho KTC, jestli jste o tom slyšela, to je v Bohnicích centrum kde se poskytujou… je 
tam nepřetržitá služba pro lidi, kteří už se třeba neléčí v Bohnicích, ale jsou v kontaktu s psychiatrií, jo— když 

potřebujou, došli jim třeba léky nebo takhle…nebo se nějak necejtěj dobře, tak tam mohou zajít—tak tam mám 

nacvičovat lepší denní režim, už bejt prostě v 9 v 9:30 někde připravená, protože já se ráno loudám… víte, já 

jsem si zvykla, pomalu všechno dělám a to… taková pohodička a mě chybí takovej ten ranní stres trošičku..mě 

chybí, já ho nemám. Když jsem chodila na plno do práce tak to jsem ráno lítala… 

 

Dokážete rozpoznat varovné příznaky, že se něco děje? 

No varovný příznaky…no to je třeba ten třes….to jsem měla pak i strach, abych nedostala tu závrať, to jsem 

měla pocity, jako kdybych padala do zadu a mě se i zhoršila chůze, že jsem prostě nemohla pořádně chodit…mě 

doprovázeli k doktorce, ta jako řekla, že to z léků nemám, tak nevím z čeho jinýho by to bylo, než z těch 

vedlejších účinků léků…prostě se mi začalo hůř chodit no a pak jsem to zase dostalo, no (další epizodu)…no a 

nebo ten klapot v uších, no, to vím, že pak přijdou ty hlasy… 

 

Jak byste popsala vztah s Vašim lékařem? 

Jo…paní psychiatričku…mám ženskou už teďkon asi sedmej rok. Já jsem s ní spokojená. Vždycky, když 

potřebuju nějaký potvrzení do práce jako…jo, že doporučuje abych někde pracovala, tak mi ho vždycky dala. 

Teď jsem myslela, že pojedu do Chorvatska s kamarádkou v létě, pak z toho sešlo, ale ona říkala do Chorvatska 

jedině s nějakou skupinou, abych měla zajištěnou lékařskou péči… 

…Takže jako s tou doktorkou jsem spokojená, že mi takhle vyhoví, na druhou stranu mě vůbec neměří krevní 
tlak a nedělá rozbor krve, já už jsem si jí řekla tolikrát, když si řeknu o měření tlaku, tak mě vyhoví ještě…  

…Takže ta doktorka vcelku nevím co s ní, ale nechci jí měnit, ona je zase takhle dobrá, my si spolu přátelsky 

promluvíme no.. a že mi neudělá ten krevní obraz, to nevím, teďka mi ho dělali, přišla sestra za mnou, když jsem 

měla tu chřipku a výsledek byl ten… ještě mi dělali rentgen plic, tak to mám v pořádku, a rozbor krve mi dopadl 

tak, že jsem měla zvýšenou hladinu bílých krvinek. Ale jinak když jí o to požádám, tak mě pošle k obvodnímu… 

 

Jaké vlastnosti by měl mít Váš psychiatr? Nebo co je pro vás důležitý? 

…no hlavně aby mi nedával ruku na koleno jako pan doktor (X)…(smích)…to bylo moc. On mi vždycky slíkal 
kabát a jednou jsem pozorovala jak ten kabát tak pomalu ze mě táhne a pak když jsme seděli, tak mi takhle 

položil ruku na koleno a to byl konec jako…mě už to jako to…mi jsme se nějak deset let znali prostě dlouho a 

najednou…já nevím co to do něho vjelo, jestli si nevzal tu viagru nebo já nevím (smích), že začal bejt 

takovejhle…nojo, on byl ještě starší než já… taky ty brejle, pleš…tak nevím co ho to napadlo…ale on u toho tak 

přemejšlel, jo, že to udělal tak mimovolně…tak to jsem si říkala- pane jo, co to je…tak až tady do tý chvíle to 

všechno snesu no, pak jsem k (X) přestala chodit no…kdoví, co by z toho bylo, no…románek s psychiatrem, to 

bych nemohla teda, to fakt ne…. 

 



90 
 

No a jaké vlastnosti by podle Vás měl psychiatr mít? 

Vlastnosti u psychiatra….no pro mě je důležitý, aby to odsýpalo, aby se tam nečekalo dvě tři hodinky, aby se to 

nějak rychle řešilo… 

A co se týká nějakých osobních vlastností? 

No určitě ta empatie…to ta paní doktorka (současná) má, má ten dar jako že mě podpoří, taková je vnímavá, tak 

ta je důležitá, protože to nemůžu říct normálnímu člověku, ten mě nepochopí, to musí být někdo z okruhu hodně 

blízkých přátel nebo doktorů nebo vy taky, že jo, se tím zabýváte…ale jinak to veřejnost vidí… pod pojmem 

schizofrenie si představí hrozný věci, prostě je to nějakej vrah nebo co. 

 

A co bylo důležité, aby si váš lékař získal Vaší důvěru? Nebo ta důvěra přišla hned a nebylo třeba si ji nějak 

získávat? 

No, to ani zdaleka ne… důležitá byla asi nějaká společná nota, ale konkrétně se nepamatuju…ta důvěra nějak 

vyplynula z toho rozhovoru… 

 

Jakých vlastností a schopností si na sobě nejvíce vážíte? 

No asi pořádkumilovnost…nebo jako, že bych byla na úplnou čistotou to zase ne, ale pořádek ráda mám… 

….já si nevážim toho, že jsem pomalá, já bych chtěla bejt rychlá, jako vítr, nějak mi to nejde, byla jsem rychlejší 

no, no ale každej už v tom věku takhle je pomalejší…no. 

….ale vážim si na sobě toho, že se občas dokopu k tomu cvičení nebo si ráda zaspívám… v koupelně si zpívám, 

tady všichni říkají, že hezky zpívám, to povzbudí (smích) 

 

A jaké Vaše vlastnosti a schopnosti jsou důležité v boji se schizofrenií? 

Vlastnosti?...no asi ta komunikativnost, někomu sdělit, že mi není dobře a pak mi pomohl se třeba z něčeho 

vysekat, pomocnou ruku mít, svěřit se….je to takový trapný, ale co se dá dělat 

 

Existuje nějaká oblast nebo „něco“, v čem Vám ta nemoc pomohla? 

No přátelé…poznala jsem skutečný přátelé, který mají pochopení… 

 

7.3.1.5  Rozhovor pan H. 

Jak bys popsal svojí nemoc? 

No schizofrenní psychóza mě řekli… poprvé to bylo před rokem, to jsem byl v Havlíčkově Brodě…prostě to je 

takový složitý docela…je to prostě jako když máš ze začátku kamarády a pak se to třeba jako přemíchá a může 

se to zauzlovat, že prostě pak už to jsou jen tady ty hlasy v hlavě…někdy to může být chórum—to jsou chóra 

jako když si nedáš pozor na ty změny malinkatý, tak se to může zauzlovat a dělat tyhle problémy, který to dělá… 

..Jinak já jsem jako studoval šamanismus a něco na tom je jako..to chórum v hlavě a spojení se známejma prostě, 

jako když je to stejné rodina, tak se na ně můžeš napojit mozkem… a jsou studie vědecký, který to dokazujou, 
jo, já si nevymejšlím, nic takovýho…jde o to aby ten člověk zaznamenal ty malý změny, kfy to fórum není…a 

pak už to jsou jenom ty hlasy v hlavě a když to potom trvá dlouho, tak se to takhle zauzluje 

Dokážeš poznat, kdy se to už začíná zauzlovávat? 

No, teď už jo… 
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A když víte, že se jedná o zauzlování, co s tím děláte? 

No, někdy to oduzlovat nejde, protože si to jede svým tempem a pak třeba…je to složitý no…to jsou takový 

věci, ještě pořád jako mezi nebem a zemi, které nechápeme úplně, ještě já nevim, třeba dvacet let to potrvá, než 

to někdo popíše a prostě řekne: „jó, tohle je chórum v hlavě, takhle to funguje a musíš si dávat pozor na tohle, 

tohle, tohle….“  

A nenapadají Vás ani nějaký možnosti, které by třeba moli aspoň trochu pomoct? 

…no když se mi takhle rozjedou ty myšlenky, tak jdu za kámošema, tak to jako trochu funguje… 

A když jim to řekneš, jak to přijmou? 

…v pohodě..jako on ten Michal z tátovi strany, ten to taky takhle studuje, no jako, ty chlapi to nenechaj bejt, 

protože mít to v hlavě a vymýšlet nový technologie, díky spojením mozků…tak to nikoho nenechá chladným 

prostě, jako proč to nezkusit, že jo (smích) 

No a proč si musel být hospitalizovaný? 

No protože mě ty hlasy už moc ovlivnily….jakmile se to rozjede svým tempem, tak už to nevysvětlíš, je to 

ošklivý no, jako co se ti snaží všechno udělat a když to prostě vnímáš a slyšíš ty hrůzy, tak je to prostě takovej 

trest no…trest za to, jak jsem se choval, co jsem udělal 

 

Co předcházelo tomu, než to u tebe před tím rokem propuklo 

No to jsem měl v práci takovej….pfff…nevim no…mě to připadalo, jako když přijde třeba 200 lidí Ti do hlavy a 

naštvou se, protože musíš pracovat…je to složitý no…takovýhle jako přišpendlení toho člověka…no je to složitý 

Jak by si popsal svůj vztah k psychiatrům? 

Jo, v pohodě, jako lékaři jsou profesionální…hmmm, myslím, že svou práci dělají dobře… 

A máš nějakýho svého psychiatra? 

Mám paní…. V Kutný Hoře, ale teď se to asi změní… protože nevím kam půjdu, já jsem měl krásný bydlení za 

dva tisíce a o to jsem teďka přišel… 

…já jsem se ptal na to chráněný bydlení, ale to je tak od třech tisíc vejš…ale teď snad dostanu invalidní důchod, 

musí být všechno to papírování v pořádku…no…a pšt let za posledních deset let odpracovaných mám… takže 

prostě..táta říka—táta měl pravdu v tom, že s tou prací to budě těžký, protože se to furt vrací…ale jako to je jako 

v pořádku…ty hlasy v hlavě nejsou zlý prostě, jsou to kamarádi víceméně a je potřeba s tím asi i tak jednat….to 

je složitý no. 

….no, když poslouchám rádio, tak to rádio o mě ví, já jsem celej život hrál na kytaru s rádiem a jako prostě, já 
tam mám známí, je to těžký prostě…někdy je to prostě cejtit, že to jsou známý a „čau, nazdar, jak se máš“….ale 

spousta lidí se to snaží zabít vápníkem, aby to prostě nefungovalao,  ale to prostě neovlivníš, to jsou věci mezi 

nebem a zemí a vždycky se to přibližuje, akorát je vždycky potřeba zařídit, aby to bylo v dobrejch rukách, to je 

všechno… 

A jak bys to zařídil? 

Noo, nad tím přemýšlím dost, vlastně celej ten pobyt co jsem tady. 

A napadlo tě nějaký řešení? 

Ještě moc ne, ale napsal jsem dvě knížky… 

Napadá mě, co to hraní na kytaru, je pro tebe důležitý? Pomáhá ti? 

No jako teď mi tady chybí ta kytara, žejo, protože jsem na to docela zvyklej…. Je to takovej dobrej relax to hraní 

s rádiema, a tak no… 
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…hraju už asi osm let nebo devět, teď nevim 

 

Jak vnímáš svojí rodinu, pomáhají ti? 

…no táta mi pomáhá, protože já mám exekuci po svojí přítelkyni, resp. Po její mámě, protože já jsem si vzal pro 

ni půjčku, já jsem myslel, že to platí a teď ze 150000 se stalo 280000, čtyři roky jsem to platil a ještě dva roky 

budu…zbývá mi nějakejch 85. Ale teď to musí táta platit, prtože jsem bez práce, muzsí za mě platit kvůli 

zdravotnímu, sociálnímu… teda zdravotnímu, ne sociálnímu…táta se úrostě snaží, jak se dá… no někdo to platit 

musí. Už bych si rád našel nějakou práci abych na tom mohl být trochu líp, no 

 

Jaký máš postoj k užívání léků? 

No ty léky se ladily asi šestkrát, pokaždý jiný varianty, po některých jako—já mám resperdal a zyprexu, a ta 
zyprexa je taková, že hodně uspává, no..ten risperdal je na ty hlasy, no… 

A pomáhají ti? 

No pomáhá… 

A jak si se vyrovnal s tím, že je musíš brát dlouhodobě? 

Hmmm, v pohodě…akorát ze začátku jsem přibíral na váze, ale pak se to srovnalo… 

A vnímáš, ty léky, jako nějaké omezení. 

Ne to ne…akorát je větší chuť k jídlu, takže pak to je problém toho člověka no, že přibere…ono to 

odporuje chuť k jídlu. 

Jaký by podle tebe měl tvůj nový psychiatr být? 

No měl by být empatickej, to jako v první řadě…vcítit se do toho druhýho člověka, no..a profesionální, to je 

stěžejní věc, jo.. 

 

Jaký máš nároky na sebe? 

No, jak kdy,no…když jsem línej, tak proležím někdy spoustu dnů a někdy chytnu nějakou můzu a něco dělám 

prostě celý dny, třeba ty knížky a zase to doženu…píšu takový dvě knížky, jednu o čísle pí a druhá je jakoby 

pokračování Čínský knihy proměn, jako pokračování do 128 double haxagram…takže to rozepisuju dál jako, jak 
by to mělo pokračovat. 

A máš i nějaké další cíle? 

Mám no…tak hlavně aby to bylo všechno v pořádku, po finanční stránce a…  

A co pro to děláš? 

No snažim se…no tak relaxovat…abych se mohl soustředit. 

A napadají t nějaké další metody, které by ti pomohly se lépe soustředit? 

Tak já to zvládám tak, že tím nějak proplouvám… 

Po první hospitalizaci, co ti pomohlo se dostat zpět do běžného života? 

No já jsem pak byl dlouho na nemocenský, asi půl roku nebo možná dýl…a to jsem dělal jako šperky dřevěný, to 

jsem jsem se odreagovaval a vyřezával takový různý šperky… a pak táta mi pomáhal, hodně mě podporoval 

v těch šperkách 
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Co bylo nejtěžší po tom návratu domů? 

No ze začátku jsem hodně spal, protože v nemocnici není co dělat, člověk když je unavenej, tak si lehne a usne a 

pak si na to navykne a doma jsem byl jako často unavenej a hodně jsem spal. 

A jak si se s tím vyrovnal? 

…no pak nějak samo se to časem vyrovnalo, že už nebylo potřeba pořád spát 

 

Vnímal jsi nějakou změnu v chováních svých blízkých, když jsi se vrátil z nemocnice? 

Chovali se opatrněji.. 

A jak to na Tebe působilo? 

Normálně…v pohodě 

Jak si tuhle změnu vnímal? Vrátilo se to pak do nor,málu? 

Jojo, pak už jo…pak už si na to zvykli všichni a brali to jako v pohodě…jako, že už to je normální … 

Účastily se rodiče psychoedukace? 

Nene 

Jak vnímáš další lidi se stejným onemocněním? 

No, tak on to má každej nějak jinak…oono to je nějak odstupňování od F.20 a takovýhle přípony k tomu a 

každej to má trošku jinak no, já se v tom raději moc nerejpu, nějak po tom nepatrám prostě beru to tak jak to 

je…jako kdyby to byli kamarádi a tak si myslím, že je to správně, jako nerejpat se v tom…stejně o tom člověk 

nic nezjistí…je dobrý se v tom nerejpat, no… 

Vnímáš tyto lidi jako nemocný? 

No beru je, jako, že mají stejnej problém…ona ta psychika umí spoustu věcí…a když se to zauzluje, tak se to 

zauzluje a tady ta nemoc, to je to zauzlování… 

Vnímáš to zauzlování i jako nějakej posun v něčem? 

No trochu jo, no…mě to posunulo v tom…no, že jsem přišel na nový věci…ukázalo mi to nový směry,no.. 

 

Jakých vlastností si na sobě nejvíc vážíš? 

No…vážim si na sobě..jakože někdy dokáž ty můzi vnímat a vážim si toho, že pokaždý vymislim nějakou novou 

věc, toho si vážim..to je různý…teď zrovna vymýšlim takovou meitační hru, pro rozvoj dětí.. 

A konkrétně, jak vnímáš, že nemmoc ovlivňuje schopnost rozvinout tu hru? 

No, tak ta schizofrenie je jako přemíra logiky, a když je to správně seřízený, tak je jako člověk leoší 

v myšlení..ono teda záleží jaká schizofrenie, ono jich je asi osum druhů, ale týhle, co mám já, se říká pozitivní 

schizofrenie…to znamená, že ten pacient si to nenechá vzít jako všechno… 

Jak by jsi charakterizoval svůj postoj k problémům? 

Snažim se to vždycky řešit hned, ono to je totiž lepší řešit hned…pak ten problém bude menší a dá se včas 

odchytit 

A řešíš je raději sám nebo se někomu svěřuješ? 

No ono by mě asi málo lidí umělo pomct, takže spíš je řeším sám.. 
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Máš nějaký životní motto? 

Zítřek je už dnes, ale projeví se až zítra..To je přesně o těch problémech, řešit problémy hned, aby byly menší…a 
to, co je dobrý, nechávat i ostatním, aby zbylo pro všechny… taková moudrostní dioda.. 

 

 

 

 

 

 

7.3.2 Rozhovory s blízkou osobou 

7.3.2.1  K. blízká osoba 

Jaké okamžiky v B. životě, vnímáte jako významné? 

…Takže B. se narodil sedmdesát dva a chodil do jeslí ve dvou letech, pak byla škola... no, to jsem akorát měli 

malou dceru. No a teď já jsem špatně přihlásila tu školku, máme jí kousek, ale on musel chodit km a půl, kam 

jsem ho musela vozit…no ale s dcerou to bylo složitý. Měla DMO, trošku slabého rázu, ale přesto jí to nějaký 
věci dělalo, byla hůř zvladatelná, špatně jedla, takže spousta práce s tím krmením a potom nějak já nevím s čím 

to souviselo, ale jakmile se rozčílila, tak vždycky jak se říká „hodila šavli“ (smích)…no nic, to jen tak na 

okraj…dost jsem si s nimi užila, na mateřský to byl teda fofr. 

…No takže, v šesti letech nastoupil do školy a 86-90 byla stavební průmyslovka, jenomže já jsem totiž... taky jí 

mám…no já jsem tam trošku měla…tenkrát jsem tam troško nějakou protekci, no, od nás z podniku, ale on si to 

pak musel vydobýt sám samozřejmě....pak šel dokonce na architekturu, půl roku tam chodil, ale pak ho naštvaly, 

protože nějaký profesor mu zkratoval jeho práci… to víte to dá hroznou práci—a vůbec bylo to náročný, i ty 
vztahy, takový ty umělecko-závistivý nebo jak bych to řekla. V těhlech kruzích to takhle funguje a on to tam 

postřehl a řekl „nebudu tady“. Takže pak chodil na brigády a tak…a pak sám se přihlásil na filozofickou, což mi 

jsme koukali, že se tam dostal, protože neměl vůbec žádný..nic, a prostě je vidět že ho to zajímalo a že ho to 

bavilo… my máme půl rodiny v táboře, takže tam historie- Žižka a hustiti, tím to začalo, on si kreslil ty různý 

bitvy a takhle četl historický romány… jeho zajímaly bitvy u Lipan, na Bílé hoře, jeho zajímaly, kde jaký 

generál velel a tohle to. Pak šel na civilku, tam byl asi rok, to nevím, to byl v léčebně…a tam čuchnul tomuhle 

oboru, našel si nějaký známí a tohle to…No a v tuhle dobu byla dcera hospitalizovaná na té 23, v tu době se ještě 

o tom (jméno lékaře) ani nemluvilo, já jsem o tom taky nic nevěděla …Vůbec jsem nevěda nic, takže úplně 

bezradná jsem si vzpomněla, že nějaký psychologický přednášky dělal doktor Zemek, tak jsem ho vyhledala a 

ten mi podal nějaký informace. 

 

Jak byste popsala Vás vztah? 

…no asi tak, jak si říká dneska mamánek apod., tak B. byl tak trochu mamánek, bydlel do 28 doma, ale pak 

zemřela manželova maminka a tak tam mohl bydlet, ale potom to začalao být drahý a B. tam nechtěli, B. je 

takový, že si nenechá jak se lidově říká „dělat na hlavu“ ale vždycky se ozve, když se mu něco nelíbí... no a tak 

musel odejít a sehnal si časem garsoniéru na Proseku pár let, no a teď si sehnal- a to nevím jestli dva roky, tři 

roky, bydlí v Ďáblickým sídlišti u lesa tam blízko, takže si ta, vyběhne do lesíka, zase jsem chtěla, aby byl nám 

blíž protože manželovi už je 85, ten je o 12 let starší než já, tak toho já jsem si vzala když mu bylo 42, když jsme 

měli my jsme měli B.…no 

…jednou nám B. řekl: no, to nevím jestli jsem byl chtěný dítě (smích)…no, tak jsem mu to vyložila(smích)…no, 

tak jako… 
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No Břéťa nemá rodinu... už je kořen starej, už by mohl mít udělaný takový, já nevím no—víte já jsem měla 

skvělou rodinu, skvělého otce a máti a… já jsem jim nikdy nebudu moct vyrovnat… já jsem se na ně chtěla vždy 

dotáhnou a myslím si, že i B. hledá nějakou dívku která by byla jako máma. 

 

..no tak…třeba jde B. ve stopách svého otce a budu mít rodinu také až v pozdějším věku… 

No, on si asi nebude moct zakládat, když má tadyhle nějaký ty problémy, tak je to složitý… nebo já nevím no, 

jak dalece, víte, já už s nim teďka nikam nechodím, já nic nevím nějaký ty popisy a tohle a já jsem ani tenkrát 

toho moc nevěděla… ale spíš aby tam nebylo něco geneticky, já mám něco povím, my jsme nic neobjevily v naší 

rodině… ale moje maminka, to jsem jako věděla... byla adoptovaná se svým bratrem a když jsem se dozvěděli o 

tom pravým dědečkovi- a to se dozvěděla až rok a půl před smrtí, tak se dozvěděla jeho historii- byl to voják, 

důstojník a když se vrátil z války, tak se vrátil poškozený a to právě psychicky. A nikdo neví, jestli to bylo 
geneticky a nebo vlivem té války… 

…no a začal se zajímat o budhismus, jak se uvolnit režim, ty devadesátý léta, v tý první polovině. Reiky, 

Harekrišna- hrozně se vyhladověl, nějaké komunity začal navštěvovat, holotropní dýchání dělal. Jezdil na nějaký 

statky- a nějak tam křepčejí, bubnují- takový ty věci co prosazuje Dušek, takový i to šamanství a tak…..a nějak 

jsme se s taťkou dohodli, že to asi začalo tady, jak se vyhladověl… a on dělal i různé brigády, třeba dělali u 

nějakejch podlahářů, který to museli rychle připravit pro různý výstavy, třeba na Letňatech…a taky se vyskytl 

v té pyramidě, v tom divadle na Výstavišti a on začal blbnou s tou pyramidou, začal o těch sílách, hleďte, ale 

tuhle jsem slyšela pořad. Kde on jako—to je ta edice pořadů od toho Clarka, on je zahadolog takový a on tam 
vysvětloval, že naši zemi ovládali mimozemšťani, že to není možný slézt ze stromu a hned mít takovou kulturu a 

on tam mluvil o pyramidách-…a co on nám vykládal tenkrát, jestli si to četl nebo co, my jsme mysleli…ono ho 

skutečně něco tak rozsvítilo… no, já nevím…a taky se to potom nějak projevilo, já jinak nevím, byl chytrý kluk, 

šikovný všechno…  byl sám, fakt byl, že já jsem se musela víc věnovat dceři, protože ona byla živel a on byl 

takový v koutečku, ale zase si nenechal nic líbit, to jí nic nedarovat taky, ale zase aby měl každý svůj klid, taky 

měli každý svůj pokoj a mys taťkou jsme bydleli v obývák a v kuchyni…takhle jsem to měli u nás, no. Tátovi to 

hodně vadilo…pak jsme měli dámský a pánský pokoj, trochu jako…no, já jsem taky dlouho s tou Janou naší 

spala a tak jako jsem jí ošetřovala no…nebo já nevím…jsme si dlouho povídaly a tak. 

Bylo to pro Vás náročný starat se o dceru, které byla „živel“ a zároveň se maximálně věnovat i synovi? 

No náročný to bylo, hlavně když jsme J. dali do zvláštní školy, která byla daleko. Takže jsem jí tam musela rádo 

odvážet, odpoledne zase přivážet zpět…bylo to všechno takový komplikovanější než to možná měl druzí, ale to 

je jedno…no a B. se cejtil a ještě možná cejtí, ještě mi to dal tuhle najevo…neříkám že by jí to záviděl, ale 

možná, to ž jsme se jí věnovali víc….přitom, už má takových školení, že by mu to mohlo dojít, ale přesto mi to 

tuhle vyčet… ale člověk už to nemůže nějak napravit… i když já jsem se snažila starat o děti i když teda mě 

bavila moje práce velice a dělala jsem asi co jsem mohla, abych se vyrovnala těm mužskejm… a mě to nedalo, já 
jsem byla vždycky zvykla od svých rodičů jet, co to dá… a já jsem dělal projekci ve stavebním oddělení… 

 

Jak byste popsala nemoc Vašeho syna? 

Tak právě říkám…my jsme to vnímaly tak, že má takový nápady, takový informace pro nás, který jsme neznali, 

až z jiného světa pomalu, prostě ty energetické takový ty, že ty pyramidy vyzařují nějakou tu energii a to… 

…no a stalo se to, že můj bratr měl padesátiny a B. tam měl proslov hodinový, kdy právě, na takovýhle 

témata…no a všichni, rodina a tak nad tím kroutily očima, tak jakože trošku mluví z cesty, a už na něj asi 
působily hodně takový ty vlivy…tak to asi takhle. 

 

Kdy jste zjistila, že se jedná o nějakou poruchu? 

Když on už se pak chodil neadekvátně…ty lidi jsou pak agresivní, špatně se s nima dohodne, mění své 

rozhodnutí… nedodržujou nějaký smluvený časy, schůzky apod….navazujou známosti na ulici a to byl velký 

problém taky, on kolikrát řekl nebo přivedl nějakýho kluka- a to je kamarád, potkal ho někde na ulici, 

v tramvaji..,no a to už jsme věděli, že to není dobrý—no a to on byl pak hospitalizovanej…no a prvně byl na tý 

tři a dvacítce, což je výzkumnej ústav, jako nepatří to přímo pod tu léčebnu… a ještě takhle, dcera když měla tu 

její příhodu, tak u ní to začalo velice silně…na ní působilo veškeré přepracování, velký nároky, když na ní byly 
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kladeny psychický…a ona to nedokázalo to…no a ona byla právě hospitalizovaná na ty tři a dvacítce, takže jsme 

věděli, že to tam je celkem dobrý, tak jsme to tam pak zařídili i B.… 

 

Říkala jste, že v té době se příliš o schizofrenii nemluvilo, kde jste tedy získala nějaké informace 

…Když Jana onemocněla, tak jsme dostali tu psychoedukaci, takže na B. už jsem pak věděla…Prošli jsme 

takovým školením půlročním, já nevím, každej měsíc něco v takový posluchárně v tomhletom pavilonu, to bylo 

skvělý, vedla to paní doktorka Motlová…dostali jsme i příručku, a tak já jsem to rozdala i po rodině… 

Jak na to onemocnění reagovala rodina? 

No, my s manželem…to ano, malinko mě podporoval, ale taky pak chodil na to školení… 

A co Vám pomohlo 

…no to víte, první co bylo, tak že se za to člověk strašně styděl jako, víte, že to měl v sobě zalezlý z dřívějších 

let, takže takovýto, co Vám pomůže, že si s kamarádkou pokecáte o tom, tak to tak nebylo…nebo bylo 

minimálně… dneska si teda o tom můžu promluvit s kýmkoliv, ale mužovi to dělá problém, ten se o tom nebude 

bavit s žádným kamarádem, ten… on si myslí, že se na nás kvůli tomu dívají skrz prsty…no jednou tam totiž 

udělal Břéťa výstup a právě—to muselo být slyšet, hodil hrníček nebo něco…no a tenkrát byl rozčílenej, mám 

pocit, že tenkrát i poškodil telefon, nechtěl abychom někam volali nebo něco…abychom náhodou na něj 

nezavolali záchranku…já jsem nějak šla volat k sousedům….to už pak jinak nejde—no moc ošklivý to bylo, mi 

jsme to už nějak zpracovali, samozřejmě že s mojí maminkou jsem to mohla řešit a já jí ale nešetřila, já opravdu 

mluvila o všem a on tak… vždycky vás nějak utěší…. A dělala jsem jí tím starosti, no a to mi pak brácha se 
ségrou vyčítali,  že jí vždycky všechno řeknu a že to bych neměla…. A to já právě byla takovej…já s ní měla 

takovej vztah, že ona mě musela vypiplávat strašně, já jsem se narodila malinká a trošku předčasně a hrozně 

špatně jsem jedla a ona mě strašně musela piplat, takže mi jsme k sobě tak dost přirostly… 

 

Jak řešíte nějaké problémy? 

Já jsem si vtvořila takovou metodu… že když mám horu problémů, tak si je rozdrolím na malinký kousky a ty 

postupně řeším, to co můžu řešit a tím z toho odeberu to nejhorší, až mi z toho zůstane jen nepatrný kousek… a i 

takhle to bylo v práci prosím vás, i když to vypadalo neřešitelně, tak se to nakonec nějak vyřešilo… takže nikdy 

se člověk z toho nesmí nějak to… prostě jsem se naučila, že se nesmím hroutit z ničeho….no  a to bylo spousta 

nocí, kdy člověk probrečel a to…ale víte kdy? Když se člověk lituje—a o je na nic, ale asi si tím člověk musí 

projít a pak zjistí, že je to v tom zatnout zuby a shání informace, co dělat, jak dělat a nenechat to spát…tak jako 
tady se musí, c nejdříve zakročovat, když něco vzniká, co nejdřív si toho všimnu a čím dřív se začne léčit, tím líp 

se to vyléčí… 

….taky třeba nejvíc přemejšlíte v noci nebo k ránu, když nemůžete spát a víte co pomáhá? Ty problémy— vzít si 

kus papíru a napsat si je na papír, tím vám vypadnou z hlavy a ráno, když je vidíte v jiným světle, už máte třeba i 

hned cestičku, jako když to klubíčko v tý pohádce… jako je to možná blbý, ale fakt si rozsvítit, napsat si to a za 

půl hodiny spíte. 

A jste schopná rozpoznat nějaký varovný příznaky? 

No ano… taková ta agresivita, nedochvilnost, nespolehlivost… a hlavně ten dotyčnej většinou začne patně spát a 

špatně jí—tak jsem se snažila dávat co nejvíc vitamínů, co nejlepší jídlo a tak nějak nebyl schopnej… podle něj, 

co on si dokázal sám zorganizovat, zařídit, co jako může dělat a tak… a tak tímhle jsem se mu snažila vždycky 

pomoct… 

…taky vždycky začne hrozně plánovat: „Já budu studovat další vysokou školu“. „Já pojedu tam a tam…“…jo 

takže na základě takových věcí. Ale taky jsme to možná občas podcenily, nějakej ten den zaváhali…ono to taky 

chvilku trvá, než to člověk nějak přijme, protože teď se to nehodí, zrovna támhle jedeme, tohle musíme dělat, a 

tak si to člověk nechce připustit, že je to zase taky. 

 

Jak vnímáte fakt, že byl B. schopný po dvou měsících, kdy se vrátil z nemocnice vykonat státní zkoušky? 
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No my jsme dbaly na to, aby bral léky…ale on tady v těch dřívějších obdobích je nechtěl brát… a zase to 

sklouzlo k tomu, že vynechával léky—to už byl dospělej, to už nemůžete… 

Myslíte tedy, že odstátnicoval díky tomu, že si vysadil léky? 

…no, možná…a hlavně tak jsme do něj hučeli…taťka ho tam fyzicky dotáhnul a leckde, když měl něco 

odevzdat, předat…ale teda zapomněla jsem, že to bylo po dvou měsících, myslela jsem, že to bylo s nějakým 

odstupem 

 

Čím si myslíte, že jste B. nejvíce podpořila? 

No já se snažím pořád všecky tak nějak podporovat…se ptát, co máš, co je, máš s tím problém, potřebuješ s tím 

něco pomoct—a když mu bylo špatně tak jsem se snažila tu stravu hodně—on třeba řekl: „Já nechci maso“, tak 

jsem se snažila dobrou zeleninu…něco vymýšlet, tak aby mu to chutnalo, aby to jedl... jo, to jako nebylo, že 

by—to on se jako pak podřídil, on svoje věci odnášel bezdomovcům a rozdával peníze…já jsem ho trochu 

možná přitlačila i táta se snažil, ale ten se snažil hlavně kvůli tomu študiu… 

…ale důležitý je se asi vcítit do jeho osoby, co on prožívá a nějak to jakoby narovnat tím správným směrem, ale 

zase mu tím neublížit…jenom poznat co on je tak schopnej, akceptovat to a moc ho nepřetížit svejma 

požadavkama… a vůbec dozvědět se o tom co nejvíc, aby to člověk poznal—teoreticky znalosti a potom hrozně 

záleží na doktorovi, psychiatrovi ke kterýmu on chodí, jestli mu důvěřuje, je ochoten všechny jeho rady dělat a 

jestli mu moc nedůvěřuje, to se právě Břéťovi stalo, myslím, že—takhle… aspoň vidí zpětně, že ten, kdo mu byl 

doporučenej, zjistil, že se mu moc nevěnoval, že měl spíš nějaký svý kongresy a nevím co a že s ním mluvil 

s odstupem… ten seděl na malinkatý židličce a ten si seděl v koženým křesle, kolikrát tam taky nebyl, no a …to 

taky hraje velkou roli. 

 

Vnímáte, že nastali nějaký změny u B., ve srovnání před vypuknutím této nemoci? 

No když se vrátil do normálu, tak to byl zase stejnej B. …ale to víte, že je člověk pako zkušenost bohatší i o 

špatnou zkušenost… že asi jako utuží i ta špatná zkušenost a je to lepší než nic, než vzduchoprázdno… 

 

Jaký si myslíte, že má B. vztah ke svému onemocnění? 

No nejdřív to jako bych řekla trošku podceňoval, protože sám to taky neobjevil…a víte co jemu se stalo—teď už 

je to možná pět let, kdy zase taková ataka byla, kdy my jsme—my…protože chodil s bezvadnou holkou…my 

byli tak blbý, že jsme jí nedokázali říct, je to tak a tak… my jsme spoléhali na to, že on se jí svěřuje, že se o tom 

baví, ale ona to nevěděla… a jelikož ona měla další dva bratry, který ji varovali před Břéťou potom…protože on 

jí vyváděl blbý věci a to právě takový, kdy se snaží být jako agresivní a dělá věci, které by běžně 

neudělal..nevím…třeba něco někde vyhodí nebo naopak přinese domů krám od kontejnéru… 

…to bylo tak hezký a milý a pak se to takhle rozbouralo no… 

 

 

 

7.3.2.2  S. blízká osoba 

 

Jak byste popsala nemoc paní/pana X? 

Popsala bych to, jako nemoc citlivých lidí… Zní to možná divně, ale vážně si myslím, že lidi, kteří jsou citlivý, 

empatičtí a vnímavý, tak mají větší sklony ke schizofrenii, možná protože všechno tak nějak víc prožívají, víc do 

hloubky bych řekla… Myslím si, že je to zákeřný onemocnění, protože se objevuje v době, kdy člověk prožívá 

nějaký stres, v době, kdy poslední, co potřebuje je nějaká schizofrenní ataka… no, takže-- … ale pořád se s tím 
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dá pracovat, aspoň myslím, že mamka to zvládá celkem dobře. Je mi jasný, že né všichni pacienti s tím umějí 

pracovat jako mamka, ale dá se to— 

 

Jak s tím Vaše maminka „pracuje“? 

No… třeba tak, že je pořád aktivní, myslím, že to jí hrozně drží nad vodou, kdyby polehávala a byla pořád 

zavřená doma, tak by na to byla dost špatně, podle mě…a taky takový období měla— je to asi dva roky zpátky, 

otec si našel někoho jinýho a mamku opustil…mamku to hrozně vzalo, ačkoliv před tím taky neměli kdovíjak 

perfektní vztah, ale aspoň nebyla sama…  úplně jsem viděla, jak mamka upadá do takový apatie. Přestala o sebe 

dbát, hodně polehávala, když jsem přišla na návštěvu, tak neměla moc uklízíno, uvaříno— a to je pro mojí 

mamku dost netypický (smích)… jo, a ještě co byla poslední rána, když jí v ten rok, umřel pejsek- myslím, že to 

byla fakt poslední kapka. Ketynka držela mamku dost nad vodou, zejména tím, že se musela s ní pořád hejbat, 
třikrát denně chodit ven—jen to fikne, ať je zima, déšť nebo mráz, no…to ji dávala ten pevnej denní 

řád…no…ale když jsem viděla, jak po smrti pejska začíná bejt taková hodně pasivní, trochu mě to vyděsilo, 

snažila jsem se za mamkou chodit častěji, ale stejně to nějak nebylo ono, no...—mamka během toho roku 

prodělala čtyři ataky a z toho jednou byla hospitalizovaná. Byl to blbej rok, předtím měla ataku třeba jednou za 

tři čtyři roky a vždycky po nějaký hodně nepříjemný události…-- nebo naopak takový pozitivní, to je takový 

paradoxní, no.. že jí to občas nastartuje něco hezkýho, jako třeba, když se mi narodila dcerka… nebo teď 

naposled tomu předcházel sraz po X letech se školou, potkala tam  bývalou spolužačku a nějak si sedly, začaly 

spolu mluvit o nějakejch duchovních tématech a za pár dní byla mamka zase rozjitřená a už se jí to honilo 

hlavou, no…to je takový blbý no, že to nejsou jenom ty špatný věci, ale právě i ty hezký… 

 

Co myslíte tím „rozjitřená“ 

…no vždycky tyhle stavy má, když to na mamku jde…jsou to takový ty první příznaky, že se něco děje… je 

taková hodně sebevědomá, možná až trochu arogantní…šíleně akční a řekla bych, že jí to i tak jako dobře myslí, 

ale pak začne bejt jako mimo, no… taky se to dá poznat podle mluvy, mluví trochu rychleji než normálně a mezi 

tím se tak jako hodně nadechuje nebo jako víc než normálně—zní to asi divně (smích)… ale jakmile to 

zaznamenám, tak vím, že to není dobrý…ale na druhou stranu mám tendenci to podceňovat, párkrát se stalo, že 

měla tyhle první příznaky, ale pak žádná ataka neproběhla…no, ale právě teď, vždycky když si všimnu těch 

příznaků, tak to nechám jak se říká vyhnít…prostě naděje umírá poslední…doufám, že se to nějak usadí, jenže 

pak se to neusadí a je zle, protože, když to zachytíme včas, je pak šance to řešit ambulantně a né v nemocnici…. 

V nemocnici je to pak hrozný, za prvý to trvá mnohem dýl a určitě to není žádná hezká zkušenost, je mi vždycky 

smutno, když tam mamku musím dát—myslim si, že ta úroveň lůžkový psychiatrie je fakt tragická… stačí mi, 

když mamku chodim akorát navštěvovat, tak přijdu domů úplně zhuntovaná, vidět na jednom velkým pokoji 

šestnáct lidí, který se šouraj sem a tam—v lepším případě…nebo jen prostě ležej na posteli a koukaj do stropu, 
to je prostě síla… jako fakt je, že ne všude to asi takhe vypadá, ale na tom karláku to je neskutečný…i když 

právě před těma dvěma lety byla mamka zase na karláku, ale na nějakým jiným oddělení a tam to bylo moc 

pěkný, měly tam i denní program, navlíkání korálku a tak, tak to myslím, že zase tak hrozný nebylo, ale pořád, 

doma je doma, no… 

 

Jak byste popsala Vás vztah? 

Myslím si, že máme dobrej vztah…Mamky si moc vážím, je to hrozně hodná žeská…-- no 

 

Čeho si na mamince nejvíce vážíte? 

Mám ráda takovou tu její přirozenost, na nic si nehraje je prostě svá… mám ráda to, že je hrozně společenská, 

miluje lidi—nejraději by strávila od rána do večera u někoho návštěvě (smích)…a myslím, že to jí právě taky 
hodně drží, lidi jí hodně pomáhají, to že se může někomu vypovídat a tak.  

Vážim si na ní tý její obětavosti—pro rodinu by se rozkrájela, vždycky koukala, aby měla rodina a ona sama až 

na posledním místě, myslím si, že je to vzorová mamka, hrozně obdivuji její sílu a vůli, že přes všechny strasti, 

které měla, přes to obrovský břímě tý nemoci, dokázala víceméně sama vychovat dceru a teď mi i hodně pomáhá 

s Natálou (vnučka)…to je podle mě hrozně obdivuhodný. 
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 Existují některé oblasti, které byste ráda změnila? 

…no, já nevím…no…myslím, že ne…  

Co pro Váz znamenalo, když maminka onemocněla? Změnilo se něco? (z Vaší strany nebo ze strany maminky)  

No myslím, že v tu dobu jsem nevnímala to, že by se ona nějak změnila, byla jsem hodně malá…myslím, že mi 

bylo asi tak deset let… jen se pamatuju, že mi mamka přišla taková divná, a že jsem z ní občas mývala trochu 

strach—nebo, já vlastně nevím jestli to byl strach—ježíš takhle to zní hrozně „měla jsem strach z vlastní 
mámy“…já nevím, asi to nebyl strach…ale takový jako…já nevím jak to popsat--- spíš takový jako neznámo, 

možná z toho jsem spíš měla strach, ne z mamky jako z osoby, ale z tý divný situace, no… ale to myslím, že 

bylo celkem dobrý… ale co jsem hodně vnímala a co určitě nebylo příjemný, bylo takový jakoby vykořenění, 

který bylo s  mamčiným stavem vždycky spojovaný, protože, kromě toho, že jsem v určitým slova smyslu 

ztratila mamku—protože najednou to byl někdo jiný, nebyla to ta moje hodná, dobrácká mamka, ale -- ..no, ale 

kromě toho jsem ztratila i kamarádky, třídu, domov, protože jsme jeli k babičce, tam jsem vždycky na měsíc 

nastoupila do školy, než se mamka dala do kupy a zase jsme jely zpátky…ale horší to pak bylo, když babička už 

nebyla ve formě a mamka musela být hospitalizovaná—pár dní jsem trávila doma sama, ale to se za chvíli 

rozkřiklo, takže se mě musela, na tu dobu co byla mamka v nemocnici, ujmout nějaká mamčina kamarádka nebo 

bych musela do děcáku—což samozřejmě bylo vždycky hrozně hezký, že se mě někdo takhle zhostil, to jim 

nikdy nezapomenu, ale i tak—nebyl to domov…takže myslím, že to se změnilo, taková jako určitá jistota…pak 

vždycky, když jako malá jsem poznala, že to na mamku jde, tak jsem začala panikařit, protože jsem věděla, že ze 
mě bude zase bezdomovec a že mamka bude zase na tom strašným Karláku, kde z ní udělají chodící 

zombie…no, moc hezký to nebylo, no… 

 

A vnímala jste, že po vypuknutí onemocnění se maminka změnila? 

Myslím, že zpočátku ani ne, ale prvně kdy jsem si všimla, že už není tak hrozně aktivní jako dřív, bylo, když 

mamce dali invalidní důchod, myslím, že se s tím zpočátku hrozně špatně smiřovala…jakoby přijala nálepku 

„ano, jsem nemocná, jsem invalidní“, ale pak jsme měli právě toho našeho prvního pejska a to jí dost pomohlo—

to mi bylo asi třináct, a to si myslím, že jí taky dost pomohlo— 

…No, ale musím říct, že teď si všímám hodně změn —nedokážu říct jestli je to způsobený tou nemocí nebo 

lékama nebo snad tím, že už není nejmladší… i když padesát šest ještě není moc… ale všímám si toho, že je 

taková možná pomalejší, než dřív—trochu se jí zhoršila paměť, ale musím říct, že se mamka hrozně snaží, pořád 

něco čte, chodí za kulturou, doučuje pár lidí, protože dřív byla učitelka, ale to bylo ještě před tím, než 

onemocněla…ale i tak, prostě furt se nějak vzdělává…hrozně jí obdivuju, vím, že to musí být strašně náročný… 

 

Co pro Vás bylo nejtěžší? 

No asi právě ztráta takové té jistoty, toho zázemí…nikdy jsem nevěděla, kdy zase budu muset jít bydlet 

k mamčiným kamarádkám, musím říct, že to bylo asi dost těžký…ale i takovej ten strach o ní—to teda mám 

hlavně teď, jako malý mi to moc nedocházelo, ale teď, když onemocní, tak mám vždycky hroznej strach, aby jí 

někdo něco neudělal, protože je na některý lidi taková jako dost drsná nebo aby jí třeba něco nepřejelo— je pak 
hrozně roztěkaná, kdovíco může mít za bludy a bojím se pak, aby se jí něco nestalo, no… to je hodně 

nepříjemný—na druhou stranu, jsem pak trochu ráda, když je v nemocnici, protože vím, že tam se jí stát nic 

nemůže, ale zase vím, že tam strádá, no…takže asi tak, no… 

 

Co mohlo mít pozitivní vliv na vyrovnávání se s touto nemocí? 

No…hmmm… myslim si, že mamce hodně pomohli pejsi a to zejména z toho důvdu, že se naučila určitýmu 

režimu, to mamce hodně pomohlo… pak si myslím, že i hodně velkej vliv tady měla rodina- já nebo i babička a 

strejda, to si myslím, že bylo hodně důležitý, že měla oporu a věděla, že v tom není sama… no, ale za poslední 

dva roky si myslím, že nejdůležitějším momentem bylo to, že si konečně uvědomila, že nemůže léky jen tak 

vysazovat, protože pak se jí znova rozjela další ataka.. 
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Co si myslíte, že jí k tomu vedlo, že začala léky pravidelně užívat? 

…myslím, že jí to tak nějak došlo, že vysadit léky rovná se ataka, takže podle mě to prostě už nechtěla riskovat, 
navíc mi přijde, že každá hospitalizace nebo ataka se na ní nějak podepíše, v tom špatným slova smyslu a 

myslím, že i ona si to uvědomuje, takže možná i proto se rozhodla přestat experimentovat… každopádně jsem za 

to hrozně ráda, věřím, že ta medikace spolu s nějakým relativním klidem by mohlo mamku udržet dlouhodobě 

v normě, teď už zase nebyla skoro rok a půl hospitalizovaná—musím to zaklepat … a co mi přišlo opravdu 

skvělý, bylo, když teď koncem února—to je vždycky mamčino kritický období.. únor, březen—tak měla zase 

takový ty příznaky, takže já samozřejmě v pohotovsti, u mamky jsem byla pečená vařená a ona mi asi po dvou 

dnech—tady těch příznaků řekla: „Hele, já jsem, zase nějaká paranoidní, před třemi dny tady na mě zvonil 

nějakej cizej chlap a chtěl tátu…no a mě se zase spustily ty myšlenky, že je z CIA, že táta něco vyved a že ho 

jdou zavřít….“ Když mi tohle mamča řekla, tak to byl pro mě naprostej šok, protože nikdy nevnímala tento typ 

myšlenek jako paranoidní—nebo až v době, kdy byla zase v pohodě. Ale teď už měla pár dní příznaky, byla zase 

hodně aktivní a takový a najednou mi řekla, že si myslí, že je paranoidní... to bylo podle mě dobrý znamení—

vždycky jsme s mamkou mluvily o tom, že jsou lidi, který dokážou ty příznaky sami rozpoznat a třeba si na 
základě toho zvýšit medikaci. Mamce tohle nikdy moc nešlo, jakmile přišly příznaky, nechtěla o lékách ani 

slyšet, při zmínce o nemoci se hned začala rozčilovat… ale teď byla úplně v klidu a sama věděla, že se něco 

děje…tak to bylo podle mě dobrý znamení, no… 

 

Co si myslíte, že to způsobilo? 

Myslím, že za tuhle změnu můžou právě ty léky…protože od doby kdy byla naposledy hospitalizovaná má 

trochu víc léků, než mívala před tím a nevysazuje… a myslím, že ta vyšší dávka jí nějak pomáhá rozpoznat tady 

ty stavy, ale nevím, možná se mýlím…těžko říct… 

 

A co následovalo, když maminka byla schopná rozpoznat varovný příznaky? 

No, mluvily jsem o tom, říkala, že teď už ty myšlenky nemá, ale mluvily jsme o tom, že kdyby se jí to 
opakovalo, tak zajde za svojí doktorkou… no a pak i ty příznaky ustoupily, takže to bylo super… 

 

A když maminka nedokázala příznaky rozpoznat, co jste dělala? 

No vždycky jsem se jí nějak snažila upozornit na to, že je zase taková hodně aktivní, ale to bylo jako snažit se 

rozbít hlavou zeď…vždycky to mělo spíš opačný následky, mamka se rozčílila nebo urazila, no tak jsem se 

aspoň snažila jí v tý mánii moc nepodporovat…snažila jsem se působit takovým jako uklidňujícím dojmem, 

zbytečně moc nehýřit emocema…záměrně jsem se vyhýbala určitým tématům jako je duchovno, různý CIA, 

FBI, špionáže, konspirační teorie, a takový…to vždycky akorát mamku ještě více nabudilo…potom, co jsem se 

odstěhovala, jsem to řešila tak, že jsem se k mamce na pár dnů nebo týdnů odstěhovala zpátky, spala jsem u ní 

dokut příznaky nebo ta ataka neodezněla…mamka naštěstí ty ataky nemá moc dlouhý— nejhorší část trvá něco 

okolo 10-14 dnů… nevím jestli bych to zvládla kdyby to bylo dýl… No a samozřejmě, když už to nejde, tak jí 

vezmu k doktorce…paní doktorka je rozumná většinou nás to nechá řešit ambulantně, akorát jí zvýší léky a já na 
ní pak musím dohlížet, aby je brala, protože během té ataky má mamka odpor k jakékoliv medikaci a ke všem 

doktorům—všichni jsou podle ní zkorumpovaný a chtějí jí ublížit—což asi musí být strašnej pocit…to jo... ale 

někdy už to prostě nejde, někdy vím, že bych to prostě nezvládla, takže je nutná hospitalizace. 

 

Jaké okamžiky v životě vaší maminky jako významné, v rámci vypuknutí onemocnění?  

No za to vypuknutí může nejspíš vícero věcí… nutno říct, že tuhle diagnózu máme v rodině, no…mamky táta—

můj děda a její brácha byli oba nemocní, o dost vážněji… oba spáchali sebevraždu…no—hmm…no, to si 

myslím--  že jako tohle-- .. pro mamku to muselo být strašně bolestný, navíc její tatínek i brácha na tom byl dost 

mizerně a takže asi to dětsví taky neměla úplně růžoví…no, pak s mým tátou to taky neměla lehký… je hodně 

nevyspitatelnej a náladovej… nestabilní--  co z něj občas vypadne, to je hrůza—někdy byl na mamku fakt zlej. 

No a pak to, že nás na pár let opustil, tak to bylo podle mě spouštěč. Mě bylo deset, mamka učitelka- 
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samoživitelka, obrovskej stes: malý dítě na krku, k tomu tyhle predispozice…tak se to prostě zvrtlo, no…takže 

asi tak…no.. 

 

Co mamince pomáhá? 

Myslím si, že mamce hlavně pomáhají lidi, kontakt s lidma… když si může s někým popovídat, zajít na kafíčko, 

na dortíček a tak… Určitě ji pomáhá ten pejsek, protože díky ní má pravidelnej režim a zároveň se potkává 

s dalšíma pejskařema…Určitě jí pomáhá taková ta její jako zvědavost bych řekla… je to takovej nezmar 

(smích)… pořád se na něco ptá, chce přijít všemu na kloub a tak, je taková vitální hodně.. Myslím si, že i já jí 

dost pomáhám, aspoň doufám (smích), snažim se za ní chodit, co to jde a pomáhat jí, pokud to je v mých 

silách…  

 Co by mamince mohlo do budoucna pomoci? 

No, já si myslím, že je mamka na správný cestě— tím, že teď začala i pravidelně užívat, tak je to super… jediný 

co si myslím, že možná by mohlo pomoct, je větší finanční jistota, no … Možná by jí prospěl nějakej partner, ale 

o tom mamka nehce vůbec slyšet…a možná, že i nějaká terapie by jí trochu možná mohla pomoct, myslím, že by 

jí mohla trochu pomoct právě v tom, aby byla schopná rozpoznávat ty příznaky, protože si myslím, že ty léky 
taky nejsou zrovna nejlepší—mají spousta nežádoucích účinků, takže by bylo dobrý zkusit léky třeba trochu 

snížit a přidat terapii… ale mamce se do terapie moc nechce, prostě tomu nějak nevěří, říká „Co bych se támhle 

někomu vykecávala, to si raději zajdu s holkama na dortíček“ (smích) 

 

Čím si myslíte, že jste maminku nejvíce podpořila? 

No, podle mě jsem možná byla zprvu taková motivace to nevzdávat a bojovat…byla jsem malá holka a mamka 

byla sama—teda měla babičku a strejdu, ale ty bydleli ve východních Čechách, ale na druhou stranu to musel být 

hroznej stres…vůbec si to nedovedu představit…  

no a teď když už jsem velká holka (smích), tak se jí snažim bejt oporou…hlavně tím, že jí chodim navštěvovat, 

snažim se jí pomáhat, jak to jen jde, chci aby věděla, že tu jsem pro ní a že kdyby kdykoliv, cokoliv potřebovala, 

tak jí ráda pomůžu…myslím si, že vědomí toho, že tu pro Vás někdo je a bude za Váma stát, ať se děje, co se 

děje, je strašně důležitý… pro každýho člověka, ať zdravýho nebo s nemocnýho 

 

Absolvovala jste někdy psychoedukaci? 

Ne, nikdy, bohužel... Ale snažila jsem se něco přečíst… možná, že to ještě napravím, ráda bych…protože je 

spousta chvil, kdy prostě nevím, co mám dělat nebo kdy bych ráda nějaký věci sdílela, ale prostě je to takový 

nepatřičný, říkat to lidem, který do toho nejsou nějak blíže zasvěcený—přemýšlela jsem právě i o nějaký 

svépomocný skupině, ale ještě uvidim, já než se k něčemu rozhoupu, to je hrozný (smích) 

 

Jaký si myslíte, že má maminka vztah ke svému onemocnění? 

No myslím si, že je to velká bojovnice a dělá, co může, za to jí strašně obdivuju…někdy je aktivnější než já a to 

mi je dva a třicet (smích)… ale někdy... no… nevím—mám trošku pocit, že to trochu používá jako alibi… 

Mohla byste uvést nějaký příklad? 

No… já, nevím—třeba: mamka posledních pár let dost zápasí s váhou…a pořád to svádí na léky, že za to jako 

nemůže…no, ale přitom sama mi pořád vypráví, jak si párkrát do týdne skočí do non-stopu na bramborový 

salátek, párkrát do týdne na dortíka nebo popraví čokoládu na posezení a tak… vždycky mě to pak rozčílí, když 

řekne, že za to můžou léky—jako mě by to jinak nevadilo, ale mamka má vysoký cholesterol, navíc tady ty 

prášky taky nebudou kdoví jakej zázrak pro tělo, myslím si, že játra dostávají pěkně zabrat, a když pak jmenuje 

všechny ty nezdraví věci, co snědla, rozzuří mě to...mám o ní strach no… 
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blízká osoba 

Jak byste popsala paní E.? 

Paní Evu popíšu jako velice vzdělanou, jako kamarádku, už víme co ta jedna má ráda a druhá nemá ráda, tak 

fungujeme…prostě vůbec nejsou žádné konflikty, nehádáme se… no a tak to pokračuje (úsměv) 

Co tedy paní E. má ráda? 

Co má ráda? No má ráda sladký stejně jako já (smích), má ráda chipsy a tyčinky slaný, no to moc ráda…no a já 
jsem taková, že v sobotu nebo v neděli navařím na celý týden a pak mám teplý jídlo, ohřívám si ho v mikrovlnce 

a takto jím celý týden a v sobotu zase navařím a tak, abych se tady nemotala… 

Co paní E. nemá ráda? 

No E. … my jsme tak dlouho spolu, jako kamarádky, že už více- cítíme, co ta druhá nemá ráda a neděláme si 

naschvály, nejme zlý… a těch věcí je minimálně, třeba když se osprchuji a zapomenu vytřít podlahu.. 

 

Co máte vy na paní E. ráda? 

Já mám ráda to, že je vzdělaná, že je kulturní, že je s ní sranda…říká: „Irenka toho moc nepoví, ale, když něco 

řekne, tak to se mnou sekne“ (smích)..no máme se rádi prostě, myslím, že nám to spolu jde. 

Co naopak nemáte ráda? Co byste změnila? 

Možná to, že hodně spí…poslední dobou dostala od terapeutek takový seznam, v kolik hodin má udělat co, no a 

já jak jsem poslala žádost o individuální bydlení- chtěla bych vzít garzónku, dvě osoby, abych byla s E. Nevím, 

jestli to zvládne, to záleží na ní, ale ráda bych bydlela s ní, protože jsem ráda, když přijdu z práce a je tam někdo, 

s kým si člověk popovídá, dá kafe a— já jí považuju jako sestru. Už jsme tak dlouho společně, že— chtěla bych, 

aby se mnou šla do individuálního bydlení, ale nevím, záleží to na ní. 

Poznáte, když paní E. není dobře? 

No poznám… klepou se jí ruce, klepe se jí hlava …snažím se jí pomoct, uvařím čaj nebo kafe nebo skočit do 

obchodu pro něco, co třeba potřebuje. Dám jí jídlo nebo něco uvařím, ona by jinak celý týden jedla akorát 

chleba... 

 

Jak byste popsala Váš vztah s paní E.? 

Kamarádsky…až jako sesterský, proto bych jí chtěla sebou do bydlení… někdy přijdu domů z práce až v devět, 
normálně chodím o půl deváté, ale přijdu domu a Eva: „Irenko, nedělej mi to“ (smích)..je to hezký mít někoho, 

kdo na Vás doma čeká… Jinak, když jsem v práci, tak jí zavolám přes den a když jsem v tom stánku, tak se jí 

zeptám, jestli potřebuje něco koupit nebo jestli se mám stavit v Lidlu pro něco, a tak, když něco mám, co ona jí, 

tak jí určitě nabídnu— vařím čaj, kafe, když ona chce, když Eva spí, tak se snažím být potichu, nedělám rámus, 

taky si lehnu, čtu nebo odpočívám…teď mi zase začne ten fofr bude stánek, bude škola, no uvidím… toho 

druhého, až tam půjdu, chci se zeptat, jestli se to platí, kdyby se to platilo, tak by to byl trošku problém, protože 

mám takto rozdělené peníze- na nájem, na kapesný a na jídlo a kdyby se to muselo platit, tak bych tam asi 

nešla… co se dá dělat… 

 

Jak si myslíte, že paní E. přistupuje ke svému onemocnění? Jak s ním bojuje? 

No právě poslední dobu s tím moc nebojuje, spíš leží, a proto dostala ten harmonogram- plán denní, co bude 

dělat a záleží na tom, jestli to udělá, jestli to bude dělat, tak správně, jak je to tam napsaný a na tom záleží, jestli 
budeme bydlet společně nebo nebudeme… tak uvidíme. 
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A máte potřebu jí do toho trochu tlačit nebo jí nějak motivovat, aby se více snažila? 

Snažím se, snažím se…ale nevím no.., jinak jsme byly v pátek na KTCčku a byly jsme tam, ona tam byla se 

svou asistentkou, paní Eva a pak sestřička…a já jsem jí pochvalovala, že se zlepšila o třicet procent, zaprvé, že 

vstane a vykoupe se a je vidět, že se snaží, tak jsem byla ráda, pochválila jsem jí tam a řekla jsem, že bych jí ráda 

vzala sebou do individuálního bydlení a řekli mi, že by to individuální bydlení bylo poblíž, takže bychom 

nepotřebovali ani žádný velký stěhování, vystěhujeme se sami a je to. 

 

Co si myslíte, že by mohlo paní E. pomoct? Například dodržovat ten režim… 

Já myslím, že by jí práce vyhovovala, že by chodila do tý práce… a ona by i ráda pracovala, ale já nevím kde, 

kde můžeme to zkusit… (cca 10 min. debata o práci) 

…já vidím, že teď se snaží, že teď je to lepší, já myslím, že by to mohla dát, jen kdyby chtěla- kdyby měla 

motivaci, tak myslím že by to dala 

Myslíte, že bydlení s Vámi je dostatečná motivace? 

To nevím, ale doufám, že by to mohlo Evě pomoct… 

 

Jaké okamžiky vnímáte v životě paní E. jako významné? Zejména v souvislosti s propuknutím onemocnění… 

Ve čtyřech letech po sobě jí zemřela maminka, tatínek, babička… a to stejný se stalo u mě- zamřeli mi maminka, 

tatínek i babička… myslím, že jí pomáhá, když i mě přijdou návštěvy, třeba když přijde syn: „Dobrý den paní E., 

jakpak se dneska máte?“ nebo přijde bratr s pejskem- má labradorku, E. jí dala kousek slaniny, ta jí dala packu- 
E. se s ní mazlila, hrála si s ní…a nakonec se lehla tam jak končí ta postel k E. … 

 

Jaké okamžiky vnímáte v životě paní E. jako významné? Které E. pomohly nebo pomáhají v boji 
s onemocněním… 

…No byla to ta práce, ta jí moc pomáhala, ale když jí ztratila- bylo to pro ní těžký. Špatný bylo, že jsme se 

dostali do bodu, že jsme neměli kam volat, kam se obrátit 

Jak vnímáte to, že se o E. i dost staráte, je to pro Vás taky trochu zátěž? 

Není…já přijdu domů, v Lidlu si koupim nějakou vodu nebo něco takovýho, nějaký džus, tak ji naliju taky, 

prostě rozdělujeme se o to, co máme…jsme jako rodina, jako příbuzní…  

 

Čím si myslíte, že můžete paní E. nejvíce podpořit? 

V tom, aby našla práci- myslím si, že trošku motivuju… dřív, když měla práci, tak se namalovala ráno, 

osprchovala se… teď to dělá taky, ale nemaluje se a je taková jakoby letargická… 

 

Myslíte si, že E. dělá maximum? 

No kdyby… no ona se cítí stará pro tu práci, jako trošku se smířila s tím nebojuje, ale ti z KTC ji zase nějak 

aktivovavali, určili jí denní režim, že musí vstávat, že od doby než vstane, do doby než odejde někam, že se musí 

osprchovat…Myslím že to vzdala, protože jí pořád odmítali, propadla takový letargii. Ale zase je to hezký, že 

když jí s něčím pomůžu, tak jí je líp, že je ráda…  

 

Co paní E. v boji s tímto onemocněním pomáhá? 
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Pomáhají jí ty moje—ehmm naše návštěvy, pomáhá jí, když jí dám nějaký jídlo teplý, zase já nemůžu jíst, abych 

jí nenabídla, to u nás neexistuje. Včera otevřela chipsy, tak mi dala trošku… máme to soužití takový, že si 

rozumíme, jako sestry. 

Jak vnímáte to, že paní E. užívá tolik léku?  

No možná je trochu pomalejší, ale myslím, že jí pomáhají. Je důležité brát ty léky… 

Napadá Vás ještě něco, co paní E. dělá dobře? 

Evě taky dělá dobře, když cvičím s ní, protože, když vidí, že já se snažím, tak je to dobrý pro ní… 

….Snažím se hodně vařit teplé jídlo, aby ona měla teplé jídlo.. 

Jak vnímáte to, že pro ní tolik děláte? 

Dělá mi to dobře… a dělám to hlavně kvůli Evě. Když uvidím, že leží, tak já říkám: „No, co bych Ti uvařila? 

Chceš čaj, kafe?“ a za chvíli vstane, zapálí si cigárko a řekne: „Teď, když mám zapáleno, si to můžu užít“ 

(smích) 

…dneska zrovna říkala—ehm, co to říkala?- jo, chtěla topinky s česnekem a já jsem ležela a říkám „Tak já ti to 

udělám“ a ona „Lež, lež, já počkám“ no, tak jsem viděla, že má chuť na ty topinky, tak jsem vstala a udělal jsem, 

a vtom začalo to „Všechny moje lásky“- takový ten seriál, tak na tom jsem koukala, no a spálila jsem topinky 
(smích) a E.  „co to děláš?“, (I): „no, topinky“ (smích) 

…a když jsem pracovala ještě v tom Saletu, tak tam nám dávali třeba nějaký kalhoty, svetry… tak já jsem dala 

dvoje nebo troje džíny E., svetry nějaký jsem jí dala… parfémy z Chorvatska… a takhle jsme si už zvykly 

fungovat jako rodina 

 

Co si myslíte, že paní E. naopak nedělá dobře? 

Nedělá jí dobře hluk…vždycky, když sem přijde ten Marek (nový spolubydlící), tak tady vyřvává: „jdu na svůj 
pokoj“, tak Eva: „Ježiši Mariá, mě klepne pepka!“ (smích). On je takový hodně hlučný a chce poutat pozornost, 

no, myslí si moc o sobě. 

 

Čím si myslíte, že E. prochází, když má svoje „špatné dny“? 

Já si myslím, že je to letargie… bylo to, když jsme na plno sháněly tu práci- po prvý, po druhý, po třetí a už—já 

jsem viděla, že je taková smutná, já říkám ne—zajdu do Lidlu, koupím takový ty pralinky, ty Mozartovy 

kouličky, ty marcipánový máme rády a uvaříme si kafe, sedneme si… 

…nebo na Vánoce jsem koupila se šampaňským, protože byl koncert Karla Gotta (E. ho má velmi ráda), tak 
říkám, uvaříme si k tomu kafe a E.: „Jooo“ (smích)… no bylo to fantastické a stálo to za to! Nemůžeme jít na 

koncert Karla Gotta, nemůžeme si to dovolit, tak aspoň si zapneme tu televizi— já jsem jí říkala: „co prosím tě, 

budeme tam cestovat autobusem, spousta lidí, zima…, dáme si radši pralinky“ (smích) 

 

Jak byste popsala vztah E. s ostatními lidmi? 

Nooo..ona je dobrá, ale je taková uzavřená—dneska mi zrovna říkala: „První jsou cigarety, druhá jsi ty“ 

(smích)… no, já ji řekla „Jo, tomu rozumím“ (smích)—to je celá ona (stále se směje). 

 

A v čem Vám E. pomáhá? 

Pomáhá mi v tom, že mě naučila cvičit- taky mi dala nějaký režim a je dobrá… 
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…za ty tři roky, co jsem tady, jsme se akorát jednou pohádaly a to jsem vzala klíče, vypadla ven, šla jsem se 

projít a už to bylo hotový… už nevím kvůli čemu to ani bylo, nějaká prkotina…ale to bylo jenom jednou, pak už 

to bylo dobrý… 

 

 

7.3.2.3  E. blízká osoba 

 

…no víte co, já vám řeknu, ono je pro mě někdy těžký pochopit I., i když má stejnou tu nemoc, protože 

například ona měla hlasy a mluvila nahlas a já to nedělám, když mám hlasy, tak mlčím, ale prostě jenom se mi to 

honí hlavou, jo… a já mám strach z toho, že začnu něco říkat nahlas, ale právě jako si to uvědomuju… jako já 
vím, že ty lidi se dost často ventilují a s těma hlasama se baví nahlas, já ne, právě, já to mám takhle. 

Jak tedy vnímáte to, když si paní I. povídá nahlas? 

…no divně, jako si říkám, ale ona to moc neměla… za tu dobu, co jsme tady, to měla asi dvakrát, prostě měla je 
jenom chvíli… a pak mluvíme někdy obě ze spaní a ona teda ke všemu ještě chrápe, to je dílo… 

 

Jak byste paní I. popsala? 

No krasavice. I. je krásná a inteligentní a má všech pět „P“… I. je prostě někdo, je usměvavá, nic si z  věcí 

nedělá, je to taky matka od dvou dětí, už je babičkou dvojnásobnou, je taková… je dochvilná, na rozdíl ode mě 

má lepší denní režim, všude chodí včas a nechodí o hodinu později jako já…ono to je důležitý mít ten denní 

režim, já mám teď nad postelí v 7:30 vstávat a mám tam denní režim, že se domlouvali, jaký mám mít den, že se 

nemám koupat dopoledne, ale večer a cvičit, že mám odpoledne v určitý hodiny, takhle abych měla ten režim 

pevnější, ale on se mi rozpadne v sobotu a v neděli, když nejdu na komunitní terénní centrum, jak je víkend, tak 

padá všechno. 

 

Co Vám na I. nejvíc imponuje? 

No je upovídaná jako já, to jsme obě, že jsou taky ženský nebo chlapi, který mlčí... Taky, že je veselá, no, ona 

nechce nikdy mluvit o ničem jako špatným nebo… ale na zprávy se dívá, i když tam jsou různý krádeže a to… 

sama čte detektivky nebo tak, ale nemá ráda násilí, já mám třeba ráda akční filmy nebo tak a to ona, že ne, že se 

nebude dívat… a hlavně držíme při sobě, chodíme spolu venku, do sebe zavěšený, pokuřujeme, akorát, že ona 

chodí rychleji, tak jí musím brzdit, já se valím, jak kulička… zničený plíce z kouře, já jsem i o 11 let starší než 

ona, takový ségry jsme, no…je rychlejší ve všem, ona je bleskurychle umytá a to… a ona taky bere míň prášku, 

než já, takže možná že to mám z toho, takový to pomalejší tempo, nechci se na to vymlouvat a zastírat to, že 

někdy taky jsem líná, což taky můžu být, ale ty prášky bych nepodceňovala. 

A jak na Vás působí, že je paní I. ve všem rychlejší? 

Je to pozitivní, to víte, že jo, kdyby byl vedle mě někdo víc zvadlý, ještě než já, to nevím, kam by to vedlo, to by 

mě stahovalo ke dnu… 

…no já bych řekla, že je to dobrý přátelství mezi námi, že se dobře doplňujeme…vždyť jsme nejen spolubydlící, 

ale i nejlepší přítelkyně 

Jaký si myslíte, že má paní I. vztah k lékům? 

…no, bere jich míň než já.. já myslim, že je bere pravidelně… 

Vnímáte léky jako důležité pro paní I.? 

No, určitě, bez nich by měla zase ty hlasy… 

 



106 
 

A co Vám naopak na paní I. vadí? 

No ty hadry, to já se vždycky musím rozčilovat… to vždycky bývá naházený tam (ve škopku) a 

mokvá…nacucaný tou vodou, ten hadr pak smrdí a je to neestetický, to se má dávat na nějakou podložku nebo 

na něco… já stokrát jsem už takhle vyházela, ale to jsou jen takový maličkosti… nebo prostě zlitá koupelna, to 

jakmile to někdo nevytře do sucha, tak já to dřu sama nebo někdy si řeknu…ale to jsou takový maličkosti, 

no…žádný zásadní rozpory mezi námi nejsou 

 

Jak byste popsala Váš vztah s paní I.? 

..no, říkala jsem, že je to přátelství, ale dokonce takový sesterský, takový hluboký pouto. My se na sebe 

připlácneme, pusu si dáme, je to takový pouto, no… já nevím, že to tak přišlo, že si obě tak rozumíme… máme 

stejný vzdělání, jsem obě stejně veliký, takový kuličky s brýlema (smích)…jsme se hledaly, až jsme se našly. 

Společně i vaříme, Irenka teda není vegetariánka, ale když má něco bezmasého, tak mi taky dá, a já ji ráda  taky 

dám… no tak nějak se uživíme… smažený sýr máme rádi obě, někdy dojdeme na kafíčko… 

 

Jaký vztah má I. ke svému onemocnění, podle Vás? 

Já myslím, že, jak měla ty hlasy, tak to s ní bylo nejhorší… to byla taková jako… ona je celkově taková 

roztěkaná, taková neklidná jako, jo, jako… ona všude lítá jako střela… ale tak si myslím, že u ní se neprojevuje 

ten třes, jako u mě, ale právě ta roztěkanost… no a jak s tím bojuje—no vím, že prášky bere, ale do jejího nitra 

nevidím, ale myslím, že statečně bojuje, ona má dost pevný ten režim, mnohem lepší než já, kolik ona toho 
zvládne…je hodně aktivní, i když teď má dovolenou a nechodí do práce, třeba včera mi řekla, já s tebou půjdu 

do toho komunitního centra, kam jsem šla na schůzku, ještě se dvěma pracovnicemi a ona sama se  přihlásila: „Já 

s Tebou půjdu, abych se provětrala“… takže ona je čilá, i když nechodí do práce… ale někdy taky padne, že už 

toho mí dost… 

A myslíte, že je to pro ni dobrý? Že jí ta aktivita pomáhá? 

Já si myslím, že by udělala dobře, kdyby si občas trošku odpočinula, protože tuhle hyperaktivitu—pak padne a 

ráno jí zvoní budík a ona se vůbec nevzbudí, 

Poznáte na I., že už je vyčerpaná a potřebovala by si odpočinout? 

Má pak hrozný kruhy pod očima, zapadlý ty oči takový má… a já jí vždycky řeknu: „Tobě není dobře, viď?“ a 

ona mi řekne: „Jsem unavená…“, kdo by to vydržel takový běh.. 

A poznáte, když paní I. není dobře duševně? 

No, ty hlasy měla, když neměla práci, když hodně polehávala v posteli a to se pak člověku honí v hlavě 

myšlenky, jakmile se nic nedělá a to… dřív taky hodně plakala, neměla peníze a tak.. 

No, a když tedy rozpoznáte, že paní I. není psychicky dobře, co uděláte? Máte nějako strategii, jak jí pomoct? 

No zeptám se jí: „Co Ti je?“…vyslechnu jí, to je důležitý… ale nikdy jí nebylo tak zle, abych musela volat 
asistenční službu nebo tak… někdy jí hladím, ona má takový hezký vlasy… 

 

Jak byste popsala to onemocnění, které paní I. trápí? 

No ona je nemocná dlouhodobě a myslím, že se s tím ještě docela dobře vyrovnává, že to má v takovým dobrým, 

stabilním stádiu, že to takhle ubrzdí… 

A díky čemu tomu takto je, že je paní I. stabilní?  

…ona má silnou vůli, ona má hodně silnou vůli jak pes, že kdyby to všechno ventilovala a neměla nějaký 

sebezápor, tak že by to bylo mnohem horší, že by plakala každý den, pokusy o sebevraždu, to je jednoduchý 

takhle padnout, to se člověk musí zmužnit nějak, taky někdy zatnout zuby … důležitý je si vytvořit takový 

odstup…no. Já myslím, že s tím bojuje dost, že je statečná. 
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Co by paní I. mohlo pomoci v boji s tímto onemocněním? 

Myslím si, že by jí mohlo pomoct, kdyby si našla nějakého toho partnera, přeci jenom je mladší… ale ono je to 
těžký, ten její manžel byl alkoholik a bil jí, no tak, důležitý aby si dávala pozor, aby zase nespadla do podobného 

vztahu… myslím si, že je pro ní dobrý, že jde studovat vysokou školu, ale myslím si, že by se měla možná naučit 

se určitých věci vzdát, člověk nemůže stihnou všechno, že jo. 

Jakých věcí, by se měla podle Vás vzdát? 

…no kdyby se jí podařilo se dostat do toho individuálního bytu, ale se mnou, jo, tak by se zbavila zátěže, od tady 

těch činností různých- těch nákupů, hromadného vaření a tady takových těch mytí něčeho a úklidu pokoje a že 

by se jí to odlehčilo trošku… hlavně, že to může přehodit na jindy a nemusí se stresovat, že něco nestíhá… 

 

Paní I. mi prozradila, že možná bude možnost společného bydlení…co na to říkáte? 

…to bych se zase musela polepšit já, všude chodit brzy, zvládat ten denní režim, ty programy, co mám nad 

postelí a právě tohle, no… mě hlídají i jídlo, abych jedla teplí obědy, což mě se někdy nechce, nejraději bych 

namazala jen ten krajíc. 

…to společný bydlení, no…byla bych moc ráda, kdyby to vyšlo a musím říct, že Irenka na to zralá je, ona má i 

tu práci, ale já jsem taková jako za ní…jako, že na to tak zralá nejsem, kdybych měla práci a lítala jako Irenka, 

tak by to hned bylo jiný, no… takhle jak polehávám, oni už to vědí, že polehávám… 

A myslíte, že by to společný bydlení mohlo fungovat jako dobrá motivace pro Vás? 

Jo,jo,jo…to říkala I. sama a podpořila mě v tom… já jsem si to dala jako cíl. Ona má studium jako cíl a já mám 

cíl dobře bydlet—kde mě nebude zase někdo hlídat. Můžeme si dělat, co chceme, tam nejsou žádný komunity 

v 8:15 a takovýhle… 

 

Dokázala byste popsat nějaký významný okamžiky v životě paní I., které mohly být spouštěčem tohoto 

onemocnění? 

…no ona už to má taky dost dlouho, ale ona měla především to špatný manželství…sice měla radost, protože 

dvě krásný děti se jí narodily, ale ten její manžel ten jí škrtil, a kdyby nezasáhl syn, tak už tady není, jo… ona 

byla vdaná jen tři roky, ale myslím, že to na ní zanechalo dost stopy… 

Dokázala byste naopak popsat určité aspekty, které měli vliv na průběh onemocnění paní I.? 

Tak ta stabilizace po tom, když se rozvedla…prožila spousta radostných zážitků se svýma dětma a to, že je 

vychovala, obětovala se pro ně, to jí určitě hodně povzbudilo, že něco dokázala, no a ona i maluje pěkně, z toho 

má dost uspokojení. I. je dost všestranná. Bude studovat, do toho maluje, vaří, stará se o domácnost… 

V čem jí naopak vy pomáháte? 

… no to mě nikdy nenapadlo nad tím takhle uvažovat, ale když nad tím přemýšlím, tak ona si na mě taky 

zvykla… možná jsem pro ní jako taky určitá jistota, i když mě vidí ležet tam na tom pokoji, ale pořád si řekne 

„Eva leží nebo Eva sedí, je tady“…spojuje mě s určitým domovem, my jsme tady doma, takže obě děláme 

domov, no… ještě, že jsme spolu, být sám, to bych už nechtěla být sama, to je hrozný, opravdu jako… 

…I. je I., zpíváme spolu…naučila jsem jí český písničky, ona má teda hudební hluch (smích) 

…já si myslím, že je to na nás stejně vidět, že jsme nějak nemocný. 

Jaký si myslíte, že má paní Irena priority? 

No já nevím, no… bydlení by asi první nedala jako já, protože já jsem sama, takže si musím nějakou jistotu 

vytvořit a ona má rodinu, to bezpečí…ona by asi první řekla tu rodinu… rodina jí pomůže s bydlením a pomůže 
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jí se vším…ona to má jinak řazený: rodina, práce… má to víc jako zdraví lidi, ty mají asi rodinu hodně na 

prvním místě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


