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ABSTRAKT  

Tato bakalářská práce se zaměřuje na pacienty, kteří mají zavedenou ileostomii nebo 
kolostomii.  

Cílem bakalářské práce bylo zjistit indikace k zavedení stomie u respondentů. Dalším 
cílem je, jak stomie ovlivnila životy dotazovaných a to zejména v rovině pracovní a 
sexuální. Třetí cíl se zabýval kvalitou života dotazovaných. Posledním cílem jsem 
zjišťovala, jak se dotazovaní vyrovnávali se stomií.   

Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou.  

Teoretická část seznamuje čtenáře nejprve s obecnou problematikou stomie (její druhy a 
indikace zavedení). Dále se tato práce zabývá aktivním životem stomiků, jejich pracovním 
zařazením a sexuální problematikou. Nechybí také popsané komplikace, které mohou 
nastat po navrácení stomie.  

V praktické části jsem se zaměřovala na zpracování rozhovorů a vyvození předem 
určených cílů. 

Sběr dat byl realizován pomocí polostrukturovaného rozhovoru s osobami se zavedenou 
stomií ve věkovém rozmezí 20-30 let. Do výzkumu bylo zahrnuto šest respondentů, kteří 
byli předem řádně informováni o účelu sběru dat.  Po souhlasu a zájmu se rozhovoru 
zúčastnit, odpovídali na předem určené otázky.  

Z výsledků vyplývá, že kvalita života po zavedení stomie se ve většině případů 
dotazovaných zlepšila. Největší oporou pro respondenty byla rodina. Sexuální život 
stomiků se po určité době vrátil do původní kvality. Většina dotazovaných má stálého 
partnera, pouze u jedné respondentky došlo při diagnostice jejího onemocnění k rozpadu 
vztahu.  

Tato práce by měla sloužit jak pro širokou veřejnost, tak i pro začínající stomiky a měla by 
být přínosem pro pochopení této těžké životní situace. 
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ABSTRACT 
This thesis focuses on patients who have an established ileostomy or colostomy. 

The aim of the thesis was to determine the indications for stoma. Another aim found out 
how stoma influenced lives of the respondents particularly in working and sexual life. 
Third aim dealt with the quality of life of the respondents. The last aim, I examined how 
respondents coped with a stoma. 

The work is divided in theoretical part and practical part. 

The theoretical part introduces general issue of the stoma (the types and indications for 
installation). Furthermore, this work deals with the active lifes of stoma patients, their 
working and sexual issues. There are also described the complications that may arise after 
the restoration of the stoma. 

In the practical part, I focused on the process of interviews and deduce predetermined 
goals. 

The data were obtained by using semi-structured interview with persons with established 
stoma in the age range of 20-30 years. The research was conducted in six respondents who 
were properly informed about the purpose of data collection and with their consent and 
interest to participate in the interview, they answered predetermined questions. 

The results show that the quality of life has improved in most cases of respondents  after 
the installation of the stoma. The greatest support for respondents was the family. Sexual 
life of stoma patiens has returned after certain time to its original quality. Most respondents 
have a steady partner, only one respondent was alone after diagnose of the disease. 

This work should be used for the general public and for beginners stoma patiens. This 
work should be beneficial to the understanding of this difficult situation. 
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1 Úvod 
V České republice žije okolo deseti tisíc stomiků, pacientů s umělým vyvedením některého 
dutého orgánu na povrch těla. Nejčastěji se jedná o pacienty, kteří mají vyvedený některý z 
orgánů trávící nebo vylučovací soustavy (Otradovcová, 2011). 

Reakce pacientů na stomii jsou různorodé. Někteří prožívají těžké deprese, jiní ke stomii 
přistupují jako k výzvě, kterou musí zvládnout. Každý člověk je individuum a to se odráží 
v přístupu k dané problematice. Pacientů se stomií přibývá, přesto je toto téma jedno velké 
tabu.  

Smyslem této práce je osvětlit tuto problematiku jak široké veřejnosti, tak i začínajícím 
stomikům. Abych přiblížila více tuto problematiku široké veřejnosti, tak jsem si položila 
výzkumnou otázku: „Jakým způsobem ovlivnila stomie život dotazovaných?“ Tato otázka 
je zaměřena na kvalitu života. 

Součástí této práce je teoretická a praktická část. V rámci teoretické části jsou představeny 
výchozí pojmy, které se k dané problematice vztahují. Pozornost soustřeďuji na vysvětlení 
pojmu stomie, aktivnímu životu stomiků a v neposlední řadě i komplikacím, které mohou 
v životě stomika nastat. 

V praktické části je popsán přístup a metody použité během výzkumu, na kterém je tato 
práce založena. Ke zpracování získaných dat jsou použity metody kvalitativního výzkumu 
dle Hendla (2008). Výzkum byl prováděn pomocí polostrukturovaného rozhovoru. 
V průběhu polostrukturovaného rozhovoru si můžeme jednotlivé výpovědi účastníka 
nechat řádně upřesnit a vysvětlit, abychom dosáhli vzájemného porozumění (Miovský, 
2006, s. 160). Vzorek respondentů byl předem záměrně vybrán. Skupina respondentů je mi 
věkově i mentálně blízko. 

Výsledky jsem porovnala s jinými akademickými pracemi. Nezdá se však, že by na 
problematiku stomiků bylo nahlíženo stejným způsobem. V některých výsledcích se zcela 
odlišuji. S autorkou Častulíkovou jsem se např. neshodla v otázce, zda kluby stomiků 
pomáhají lépe se vyrovnávat se stomií. 
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2 Teoretická část 
 
2.1 Stomie  
Stomie je umělé vyústění dutého orgánu na povrch těla chirurgickým vyšitím nebo pomocí 
drénu. Toto označení pochází z řeckého slova stoma a v doslovném překladu znamená ústa 
nebo otvor. Mezi nejčastější typy stomií patří kolostomie, ileostomie a urostomie. 

 

2.2 Druhy stomie 
Dle Drlíkové dělíme stomie do několika kategorií. 

 

2.2.1 Dle trvání  
Trvalé, které jsou založeny v takovém případě, že již není možné přirozeného odchodu 
moči nebo stolice. 

Dočasné, které se zavádějí na dobu, kterou stěna orgánové soustavy potřebuje na 
zregenerování. Někdy se i dočasných stomií mohou stát trvalé. 

 

2.2.2 Dle účelu  
Výživné, ty se zavádějí z důvodu zajištění přísunu speciálně upravené stravy do zažívacího 
ústrojí. Mezi výživné stomie řadíme gastrosomii a jejunostomii.  

Derivační, ty odvádějí střevní obsah do sběrného systému tehdy, kdy není možnost 
přirozeného vyprazdňování. 

 

2.2.3 Dle způsobu konstrukce  
Nástěnnou, která není tak častá, používá se například na céku. Střevo se vyšívá k břišní 
stěně. 

Koncová, jednohlavňová též nazývaná jako terminální. 

Dvouhlavňová, též zvaná kličková, je tvořena kličkou střeva, které je protažené stěnou 
břišní. Po otevření přední části střeva má stomie dva otvory- přívodný, proximální a 
odvodný, distální.  

Dvouhlavňová stomie může být vytvořena i vyvedením dvou terminálních konců odlišných 
úseků střeva vedle sebe tak, že je možné obě hlavy opatřit pouze jednou stomickou 
pomůckou a stolici pak derivuje jen jeden z terminálních vývodů střeva (Drlíková, 2010, s. 
31-32).  



 

9 
 

2.2.4 Kolostomie  
Je stomie zavedená v průběhu tlustého střeva. Většinou se kolostomie vyšívá tak, že 
vystupuje pouze v úrovni kůže. Odvádí většinou tužší obsah, a čím blíže je stomie ke konci 
střeva, tím více je obsah zahuštěn. Na konzistenci obsahu tlustého střeva se podílí složení 
potravy, množství přijatých tekutin a dokonce i užívání některých léků (Marková, 2006). 

Stomii dělíme dle lokalizace v tlustém střevě na cékostomii, ascendentostomii, 
transverzostomii, descendentostomii a sigmoideostomii (Janiczeková, 2007).  

 
2.2.5 Ileostomie 
 Je vývod na tenkém střevě a obsah, který odvádí, je tekutý a agresivní. O to více je 
ošetřování ileostomie náročnější než u kolostomie. Množství i konzistence se dá z části 
ovlivnit přijatou stravou a příjmem některých léků.  

Množství stolice je velice objemné a frekvence vyprazdňování může být až několikrát 
denně. Mohou být též dočasné či trvalé a na tenkém střevě můžeme rozlišovat 
duodenostomii, jejunostomii (Drlíková, 2010, s. 35-36).  

 

2.3 Indikace zavedení stomie 
Mezi nejčastější indikace zavedení stomie gastrointestinálního traktu patří idiopatické 
střevní záněty, ileózní stavy (stavy neprůchodnosti střeva), perforace střeva (proděravění), 
ischemie (nedokrevnost tkáně), prekancerózy (předrakovinný stav), nádorová onemocnění, 
ale i úrazové stavy (Pafko a spol., 2006) 

 

2.3.1 Crohnova choroba  
 Jednou z příčin jejího vzniku může být autoimunitní reakce organizmu, infekční agens a 
genetická zátěž. Častěji se toto onemocnění objevuje v mladším věku (20-30 let).  

Onemocnění způsobuje to, že trubice zažívacího ústrojí je chronicky změněna vředovým 
zánětem. Ložiska zánětu jsou roztroušená po celé délce gastrointestinální trubice. Zánět se 
může šířit všemi vrstvami střevní stěny. Mezi nejčastější lokalizace patří terminální ileum 
(konečná část tenkého střeva) a příznaky se mohou projevovat jako akutní apendicitida. 

Mezi nejčastější charakteristiky klinických příznaků tohoto onemocnění patří časté střídaní 
průjmových stavů, bolestí břicha, zvýšené tělesné teploty, zvracení, úbytek hmotnosti, 
který je způsoben nedostatečným vstřebáváním živin, a klidovým obdobím bez klinických 
příznaků onemocnění. Nemocný trpí chudokrevností, která se projevuje únavou, 
nevýkonností, slabostí a ztrátou chuti k jídlu.  

Vyšetřením, které potvrdí toto onemocnění je enteroklýza, což je vyšetření, kterým se 
střevo vyšetřuje kontrastní rentgenovou metodou. Mezi další diagnostická vyšetření se řadí 
enteroskopie (vyšetření tenkého střeva) a kolonoskopie (vyšetření tlustého střeva), při níž 
lze odebrat bioptický vzorek postižené tkáně (Zachová, 2010, s. 25-26). 
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2.3.2 Ulcerózní kolitida  
Jedná se o idiopatické opakující se střevní záněty, projevující ulceracemi tlustého střeva a 
průjmovými stolicemi s příměsí krve. Střevní stěna, která je oslabena ulceracemi, může 
perforovat anebo se může maligně zvrhnout v adenokarcinom (Ulrych, 2012). 

 

2.3.3 Kolorektální karcinom 
Patří mezi nejčastější nádorové onemocnění tlustého střeva a jeho lokalizace je různá. Od 
lokalizace nádoru se později odvíjí klinický obraz. Nádor, který je uložen pravostranně se 
může chovat bezpříznakově oproti tomu nádor, který je uložen v levé straně tračníku může 
způsobovat střídání zácpy a průjmu, plynatost a také hubnutí. Nádory, které jsou 
lokalizované v rektu, se mohou projevovat čerstvým krvácením (Skala, 2010). 

 

2.4 Edukace stomiků 
Slovo edukace pochází z latinského slova educatio a znamená to tzv. vychování. Můžeme 
to vysvětlit tak, že je to péče o pacienty, u kterých je potřeba derivovat střevní obsah nebo 
obsah močových cest.  

Většinu sesterských činností můžeme v ošetřovatelství zahrnout do procesu edukace. 
Pacient pozoruje sestru v každé situaci a vyhodnocuje, zda-li její dovednosti bude, či 
nebude potřebovat. Smyslem edukace v praxi není jen získání vědomostí, ale pro pacienta 
(stomika) je důležité osvojení si dovedností, které jsou důležité pro běžný život.  

Sestra i edukovaný, jsou ve vzájemném vztahu a pohybují se v edukační realitě. Tou se 
rozumí konkrétní podmínky a situace, v nichž se edukační proces realizuje. Podobu 
reálného edukačního procesu předurčuje edukační prostředí.  

Na edukační prostředí působí mnoho faktorů, které jej ovlivňují. Lze ho definovat jako 
soubor psychosociálních vlivů a vztahů, které působí v edukačních procesech nebo souhrn 
všech podmínek, za kterých probíhá edukační proces.  

Tyto podmínky se dají rozdělit na vnější, do nichž patří okolí spolu s ekonomickými, 
sociokulturními, demografickými a etnickými charakteristikami. Dále vnitřní podmínky, 
které dělíme na fyzikální (např. osvětlení) a psychosociální. Psychosociální členíme na 
statické (trvalejší sociální vztahy v rodině) a proměnlivé, což jsou krátkodobé vlivy, které 
působí na obsah a charakter komunikace mezi účastníky a může to být např. únava a 
strach. Tyto podmínky se dají ovlivnit (Drlíková, 2010, s. 45-46) 

Edukačním procesem se rozumí činnost, při které dochází k učení na straně objektu, jemuž 
je předkládána jiným subjektem určitá informace přímo nebo zprostředkovaně. To může 
být formou textu nebo technickém zařízením.  

Aby byla edukace úspěšná, je důležité dodržovat všechny edukační cíle a plány. Cíle musí 
být konkrétní a srozumitelné oběma stranám. Pro stomické pacienty je pro učení důležitá 
oblast psychomotorická a tu lze rozdělit do pěti fází.  
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Imitace, je první fází, kdy na základě pozorování a napodobování je stomik schopen 
osvojit si motorické dovednosti. Manipulace je schopnost vykonat určitou činnost dle 
slovního návodu, která se postupně zdokonaluje. Zpřesňování je činnost, která je 
vykonávána téměř samostatně a přesněji. Koordinace je činnost, která již je prováděna 
zcela samostatně a poslední fází je automatizace, v níž jsou některé složky zcela 
automatizované (Drlíková, 2010, s. 46-47). 

 

2.4.1 Edukátor 
Za edukátora je většinou považována stomická sestra, jejíž zkušenosti se projeví ve 
schopnosti aktivace pacienta pro diskuzi a spolupráci. To, aby se edukátor dokázal na cíli 
shodnout se stomikem a jeho rodinou, vyžaduje značné úsilí i přiměřenou volbu programu 
edukace a metod. Vzhledem k tomu, že většina pacientů je onkologicky nebo chronicky 
nemocná, pak vyžaduje práce s nimi i s jejich rodinami specifický přístup (Otradovcová, 
2012). 

Drlíková hovoří o tom, že mezi nezbytné vlastnosti edukátora patří empatie, opravdovost, 
zájem, projevování úcty, schopnost vytvoření důvěryhodného vztahu a respektování 
každého stomika, jako partnera ve spolupráci. Daleko efektivnější práci odvede sestra, 
která má na pacienta dostatek času. Velmi důležité je, aby se verbální i neverbální 
komunikace ztotožňovala (Drlíková, 2010, s. 49). 

Dle Charty práv stomiků je smyslem práce stomasester pomoci pacientovi vyrovnat se se 
stomií, překonat pooperační období, naučit ho základní sebeobsluhu a navrátit ho zpět do 
běžného života. 
Charta práv stomiků uvádí speciální potřeby, pro skupiny tělesně postižených s péčí, 
kterou potřebují a kterou i vyžadují.  Byla schválena Valným shromážděním delegátů na 
11. Světovým kongresu IOA v Portu v září 2004.  

 
Pacienti musí obdržet takové informace a takovou péči, která jim umožní žít nezávislý 
život podle vlastního rozhodnutí. Mezinárodní asociace klade důraz na to, aby se tato 
Charta realizovala ve všech zemích světa. Z Charty vyplývá, že každý stomik má právo na: 
(Zachová 2010, s. 182) 

 Předoperační poradenství 
 Vhodně umístěnou a dobře provedenou stomii, tak aby to bylo nejvíce pohodlné 

dotyčnému 
 Kvalitní péči jak lékařskou, tak i ošetřovatelskou 
 Sdělení informací rodině a přátelům, aby chápali změny, kterých je potřeba 
 Kvalitní informace ohledně pomůcek a výrobků  
 Informace o sdruženích stomiků a jejich službách 
 Ochranu vůči jakékoliv formě diskriminace 
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2.4.2 Faktory ovlivňující stomii 
Edukace a její výsledek je ovlivňován nejenom prostředím a stomickou sestrou, ale také 
tím, kdo do edukace vstupuje ze strany druhé. K edukaci musíme přistupovat tak, že každý 
člověk má individuální osobnostní charakteristiky.  

Drlíková uvádí šest složek osobnostní charakteristiky, které ovlivňují jakým způsobem je 
jedinec schopen se učit novým situacím. Mezi tyto složky patří stavba těla, temperament, 
zaměřenost, schopnosti, charakter a životní dráha.  

Mezi neopomíjené součásti edukace patří motivace, což je souhrn všech vnějších a 
vnitřních faktorů, které dodávají energii lidskému chování a prožívání a směřují ho určitým 
směrem za cílem dosažení požadovaných výsledků.  

Každý jedinec má právo na to se rozhodnout, kolik času a úsilí obětuje svému zdraví. 
Velký vliv na edukaci má i to, v jakém stadiu se dotyčný doví jeho diagnózu, pro 
subjektivně zdravého jedince to je náročná životní situace. 

Určitá skupina stomiků nikdy nepřijme svůj stav a dokonce odmítá i péči o svojí stomii. 
Pakliže tento stav nastane, jedná se o selhání v edukačním procesu (Drlíková, 2010, s. 50-
54). 

 

2.5 Aktivní život stomiků 
Jedním z důvodů založení stomie je dle Zachové rychlé životní tempo, zanedbávání 
životního stylu, rituálu vyprazdňování a nedostatečný spánek. Tyto základní procesy 
životního stylu jsou odsunuty například až za pracovní či rodinný život.  

Pro valnou většinu lidí znamená zavedení stomie změnu celého jejich dosavadního života. 
Za přirozenou součást života se považuje pohyb. Má příznivý vliv na organismus člověka. 
Působí, jak na jeho fyzickou, tak i na jeho psychickou stránku. Pokud byla tělesná aktivita 
vykonávána i před zavedením stomie, pak není důvod s ní přestat. Jestli-že  se daný jedinec 
staví pozitivně k fyzioterapii, pak se to odráží i v úspěšném hojení ran a psychické pohodě.  

V období rekonvalescence, které trvá při nekomplikovaném stavu 2-3 měsíce, je jediným 
měřítkem úspěchu při tréninku psychická a fyzická pohoda, nikoliv soutěžení s ostatními. 
Mezi vhodné aktivity patří přirozený pohyb, turistika, cvičení na míči, jízda na kole a 
plavání. Úkolem těchto aktivit by mělo být navození dobré nálady, ne bolesti (Zachová, 
2010, s. 84-87). 

 

2.5.1 Cestování 
Stomici mohou cestovat úplně stejným způsobem jako lidé bez zavedené stomie. Mohou 
bez obav řídit motorová vozidla, kde musí vyřešit záležitosti pohodlí a funkčnosti z důvodu 
stomické pomůcky. Bezpečnostní pás si většinou podloží pomocí ručníku a nikdy by pás 
neměl stahovat stomii.  
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Pacient by měl dbát na dostatečné množství pomůcek, pokud cestuje na dlouhou dobu. 
Nejen na dlouhodobé cestování, ale i normálně by měl mít stomik u sebe balíček 
s pomůckami, které užívá (Zachová, 2010, s. 91-92).  

 
2.5.2 Pracovní zařazení 
Lidé s nově založenou stomií by měli dbát na opatrnost a neměli by zvedat břemena těžší 
3kg. Práce by neměly být vykonávány ve spěchu a jako břišní oporu lze použít stomický 
pás. 

Každý člověk je individuum a podle toho je posuzována i způsobilost pro původní 
pracovní zařazení. Operační výkon se založením stomie není dostatečným důvodem pro 
uznání stupně invalidity, ovšem skupina nemocných může získat vzhledem ke zdravotnímu 
stavu invalidní důchod.  

Plná i částečná invalidita byla nahrazena třístupňovou invaliditou, tzn. invalidita prvního, 
druhého a třetího stupně. Invalidita prvního stupně je vymezena při poklesu pracovní 
schopnosti o 35%, druhého stupně o nejméně 50% a třetího stupně o nejméně 70%. 

Mimořádné výhody zdravotně postižených mají průkazy ZTP, opravňující například 
k přednosti na úřadech, užívání vyhrazených míst k sezení v hromadné městské dopravě, 
bohužel ho nelze nárokovat pouze na základě stomie (Zachová, 2010, s. 90-91). 

 

2.6 Sexuální život stomiků 
Na kvalitu života stomiků má vliv mnoho faktorů a cest, které jsou potřeba ke 
spokojenému životu. Jedním z faktorů je i naplňování sexuálních potřeb. K lepší adaptaci 
pro sexuální život, přispívají všechny skutečnosti vyplývající z jejich kvality života. U 
stomiků je pochopitelně zpočátku citelný i posun v sociálně-ekonomickém postavení. 
Jedná se o další negativní limitaci při hledání řešení sexuální dysfunkce. Variabilita 
projevů, prožívání sexuální přitažlivosti i sexuálních aktivit může minimalizovat potíže, 
které se vyskytnou při zájmu o zahájení sexuálního života po odeznění akutní fáze 
onemocnění, léčby či zvládnutí adaptace na tělesnou změnu (Rapčan, 2009). 

Pro zahájení sexuálního života po operaci není stanovena ideální doba. Vše závisí na 
rychlosti rekonvalescence a může se pohybovat mezi 6-12 měsíci po výkonu.  

Jak stomici, tak profesionálové nejsou zvyklí o tomto tématu hovořit, neboť se jedná o 
velice intimní oblast. Lidé s nově založenou stomií často řeší dilema, kdy a jak sdělit 
svému partnerovi okolnosti onemocnění. Stomik by měl proto dát partnerovi čas a možnost 
vyrovnat se s novou informací, zároveň by měl být připraven i na to, že ho partner může 
odmítnout (Antonová, 2008, s. 47.) 

 

2.6.1 Sexuální život u žen s nově založenou stomií 
Největším problémem této tématiky především u žen je nízké sebevědomí, akceptace 
změny lidského těla, ale i s celkovým sebepojetím. Zpočátku může být velmi těžké pro 
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stomičku podívat se do zrcadla a přijmout stomii jako součást vlastního těla. Pro ženy je 
velmi těžké vnímat samu sebe jako stále atraktivní.  

Jednou z věcí, která jim může pomoci zvýšit sebevědomí je praktické spodní prádlo: 
košilky, zpevněné kalhotky, přídržné pásky nebo i vhodné plavky. Vnímání celé situace a 
sebepojetí je neodmyslitelně spjato s podporou ze strany partnera. U žen se mohou 
objevovat, v důsledku tělesných změn, poruchy sexuální touhy ve smyslu poklesu 
sexuálního vzrušení, dysfunkční orgasmus a bolestivé vnímání soulože. 

Založení stomie není překážkou těhotenství a porodu. Pokud se partneři rozhodnou pro 
početí, pak je vhodné kontaktovat ošetřujícího lékaře stomičky a zároveň jejího 
gynekologa (Zachová, 2010, s. 110-111). 

 

2.6.2 Sexuální život u mužů s nově založenou stomií 
Mezi klíčové faktory pro vznik sexuálních dysfunkcí u stomiků patří charakter 
onemocnění, provázející léčba a hlavně typ chirurgického zákroku. Drlíková uvádí, že 
mezi nejčastější sexuální poruchy u mužů patří bolestivá erekce, snížení sexuálního 
apetitu, předčasná či chybějící ejakulace, neplodnost a se vším související potíže s přijetím 
tělesného vzhledu a přijetím stomie.  

Doba rekonvalescence se může pohybovat v řádech několika měsíců až let a potíže mohou 
být dočasného charakteru. Ani u mužů nemůžeme opomenout na strach ze selhání, snížené 
sebevědomí, strach započít intimní styk, depresivní stavy. Prvním východiskem je 
partnerský soulad.  

Pro homosexuální pár znamená radikální operace v oblasti konečníku nezbytnost 
vzájemného porozumění a mnoha kompromisů. Intimní styk skrze stomii přináší velká 
rizika, kromě komplikací jako je například prolaps (vyhřeznutí) nebo krvácení, může 
docházet i k přenosu pohlavních onemocnění (Zachová, 2010, s. 112-113). 

 

2.7 Psychosociální problematika stomiků 
Zavedení stomie vyvolává u většiny lidí zděšení, předpokládaným důvodem je především 
nedostatek informací v povědomí veřejnosti, která se dosud s problematikou života 
stomiků nesetkala. Samotný chirurgický výkon má se založením stomie mnoho 
přidružených faktorů. Mezi jeden z těchto faktorů patří založení dočasné stomie, anebo 
zavedení trvalé stomie, která přináší v mnoha případech zkvalitnění a prodloužení života. 
Člověk se musí vyrovnat sám se sebou a především se svým okolím. Každý snáší 
onemocnění jiným způsobem a fáze onemocnění se u každého liší. Úkolem pacienta je 
projít cestu plnou úkolů týkající se smiřování, akceptace a adaptace na zcela nové životní 
podmínky (Zachová, 2010, s. 114-115). 
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2.8 ILCO 
Mnoho českých klubů stomiků spolupracuje s nadřazenou organizací, kterou je české 
ILCO.  

Jedná se o celorepublikové sdružení stomiků, které bylo založeno v prosinci roku 1992 
v Brně na popud doc. MUDr. Tomáše Skřičky. Název je odvozen od ileostomie IL a 
kolostomie CO. O rok později se souvislostí s 1. světovým dnem stomiků (2. října 1993) 
organizace sjednotila a přijala upravené stanov pro registraci Ministerstva vnitra ČR. 
Organizace započala své aktivity i žádostí o přijetí do Mezinárodní asociace stomiků 
(Ředinová, 2008, s. 13). 

Založení českého ILCO znamenalo sjednocení všech dobrovolných činností a větší 
možnosti. Naprostou samozřejmostí je spolupráce jak s lékaři, stomickými sestrami, tak 
výrobci stomických pomůcek.  Sdružení spolupracuje s řadou organizací jako je například 
Liga proti rakovině nebo Svaz postižených civilizačními chorobami (Zachová, 2010, s. 
124-125). 

 

2.9 Nejčastější komplikace 
Jako komplikace je označen takový stav či okolnosti, které ztěžují adaptační proces na 
nové podmínky života se stomií a to jak v brzké době, tak i v pozdějším období. Podle toho 
můžeme komplikace dělit na časné a pozdní. Nejenže tyto komplikace zasahují fyzický 
stav pacienta, dokonce působí i na psychosociální oblast jeho života. Pacient je většinou 
s možnými komplikacemi seznámen již v průběhu edukace, stejně tak je seznámen i 
se základními preventivními opatřeními, které zmírňují možné komplikace (Sfoungaristos, 
2011). 

Mezi základní lidské potřeby patří funkční a bezproblémové vyprazdňování. Komplikace, 
které při této základní potřebě vzniknou, mohou vést k frustraci pacienta. Proto je kladen 
co největší důraz na to, aby stomici znali dobře své tělo. Efektivní spolupráce stomika a 
pochopení jeho úkolů je podmínkou toho, aby byl edukační proces úspěšný (Antoš a spol., 
2004).  

Mezi prevenci před začátkem komplikací řadíme již důslednou předoperační přípravu a to 
nejen řádné vyprázdnění střeva a správné vyhledání místa na vývod stomie, ale i 
seznámení pacienta se správnými rehabilitačními postupy. Samotné vytvoření stomie není 
považováno za operačně náročný proces, ale představuje velkou zátěž pro pacienta, jak 
psychickou, fyzickou tak i sociální či ekonomickou (Zachová, 2010, s. 151). 

 
2.9.1 Časné komplikace 
2.9.1.1 Nevhodná lokalizace stomie 
Pečlivý předoperační výběr místa zavedení stomie je prevencí potíží plynoucího 
z nevhodného umístění. Mohou nastat akutní situace, kdy není místo stomie předem 
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označeno, pak se stomie zakládá ve 2/3 spojnice mezi spina iliaca anterior superior a 
pupkem (Pokorny a spol., 2005, s. 956-960)  

 

2.9.1.2  Dehydratace a elektrolytová dysbalance  
Nejčastěji jsou průjmy spojené s ileostomií, kdy je střevní obsah značně tekutý. 
V důsledku tohoto stavu pacient ztrácí velké množství sodíku a to vede k dehydrataci, 
hyperaldosteronizmu (nadprodukce aldosteronu) a hyponatremii (nedostatek sodíku) 
(Valenta, 2007). 

Čím déle má pacient od operace, tím více dochází ke zmírnění těchto obtíží (Pokorny a 
spol., 2005, s. 956-960).  

 

2.9.1.3  Nekróza 
Je odumření střevní sliznice projevující se změnou barvy. Může vznikat při sutuře stomie 
anebo pod napětím (Zachová, 2010, s. 153). 

Pokud je postižena jen ta část stomie, která se vyskytuje nad kůží, může dojít ke 
spontánnímu zhojení. V opačném případě je nutná reoperace. Daleko častěji se tyto 
případy vyskytují u lidí, kteří jsou obézní anebo byli operovaní akutně (Pokorny a spol., 
2005, s. 956-960). 

  

2.9.1.4  Retrakce stomie 
Retrakcí (zanoření) střeva jsou nejvíce ohroženi obézní pacienti. Důsledkem zanoření 
stomie může být nekróza nebo vznik abscesu v okolí.  

Dle Cottama et al., dochází k zanořování u 14 % osob s kolostomií a 12 % osob s 
ileostomií. (Cottam, 2007, s. 834-838) 

 

2.9.2 Pozdní komplikace  
2.9.2.1  Prolaps stomie 
Jedná se o vyhřeznutí střeva bez peritoneálního vaku z dutiny břišní. K prolapsu stomie 
dochází nejčastěji u dvouhlavňových transverzostomií (7-25%) (Renzulli, 2007, s. 517).  

Prolaps způsobuje odchlípení či odloučení stomických pomůcek. Střevo se musí manuálně 
reponovat zpět do dutiny břišní, tak aby nedošlo k uskřinutí cévního zásobení. Repozice 
stomie může být ztížená otokem, pak se přikládají studené obklady a po vymizení otoku je 
repozice dokončena. Operačně se upravuje ústí stomie, aby nadále nedocházelo k jejímu 
prolapsu, střevo se fixuje k pobřišnici nebo se resekuje (vyřezává) (Cholinská, 2008). 
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2.9.2.2  Stenóza stomie  
Stenóza, neboli zúžení se může objevit kdykoliv. Udává se, že u 2-15% zavedených stomií 
dochází ke stenóze. Nejvíce ohroženou skupinou jsou pacienti s Crohnovou chorobou. Při 
stenóze pacienti pozorují odchod tužkovité stolice, může se projevit i ileózním stavem. 
Nepomůže-li konzervativní léčba v podobě dilatace dilatátory, je pacientům nabídnuta 
reoperace (Martínek a spol., 2012, s. 216-218). 

 

2.9.2.3  Parastomální kýla  
Mezi rizikové faktory patří obezita, malnutrice (podvýživa) v době operace, léčba 
kortikoidy, chronický kašel, ascites, tumor, absces v okolí stomie. Obvykle nemá kýla 
žádné příznaky, a tudíž nevyžaduje další léčbu. Pokud je kýla malá, můžeme přikládat 
kýlní pás, ale v případě, že činí potíže, je indikována plastika kýly, s kterou většina 
chirurgů váhá (Martínek a spol., 2012, s. 216-218). 

 

2.9.2.4  Krvácení ze stomie  
Ke krvácení může dojít např. vlivem traumatu nebo zánětlivého onemocnění. Drobné 
krvácení ze sliznice lze ošetřit hemostyptiky, léky na zástavu krvácení (Martínek a spol., 
2012, s. 216-218). 
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3 Výzkumné šetření 
 
3.1 Cíle práce 

1. Zjistit, jak se změnila kvalita života po zavedení stomie? 

2. Zjistit indikaci zavedení stomie. 

3. Zjistit důsledek zavedení stomie. 

4. Zjistit, kdo dotazovaným nejvíce pomáhal se znovuzapojením do života.  

 

3.2 Výzkumné otázky 
VO 1: Jakým způsobem ovlivnila stomie život dotazovaných? 

VO 2: Jak stomie ovlivnila jejich sexuální život? 

VO 3: Kdo dotazovaným pomohl se vyrovnat se zavedením stomie? 

VO 4: Pomáhá klub stomiků s rychlejší adaptací na život? 

 

3.3 Metodika 
3.3.1 Technika sběru dat 
Pro realizaci výzkumného šetření je využit kvalitativní přístup. Kvalitativní výzkum se 
realizuje pomocí rozsáhlého a intenzivního kontaktu s terénem, se situací jedince či 
skupiny jedinců.  Jde především o každodenní činnosti a vztahy jedinců, skupin, 
společností nebo organizací. 

Výzkumník si na začátku určí výzkumné otázky, které se mohou v průběhu výzkumu 
měnit nebo doplňovat. Výzkumník hledá a analyzuje informace, které mohou přispět 
k vysvětlení výzkumných otázek, což bývá přirovnáváno k činnosti detektiva (Hendl, 
2005, s. 49-50). 

Výzkumník se snaží dosáhnout celistvého obrazu na předmět studia, kontextovou logiku na 
explicitní a implicitní pravidla, která v dané oblasti fungují.  

Kvalitativní šetření shromažďuje data ve formě terénních poznámek z pozorování a 
rozhovorů, audiozáznamy, osobní komentáře, poznámky a vše další, co nám pomůže 
všední život zkoumaných osob nastínit. Úkolem tohoto šetření je objasnění, jak se osoby 
v daném prostředí a situaci domáhají porozumění toho, co se děje, z jakých příčin jednají 
konkrétním způsobem a organizují své každodenní aktivity a interakce. 

Výzkumník se snaží ve svém šetření a úsilí porozumět aktuálnímu dění a vytváří podrobný 
popis, jenž vypozoroval a zaznamenal (Hendl, 2005, s. 50). 

Sběr dat byl realizován za pomoci polostrukturovaného rozhovoru s osobami se zavedenou 
stomií. Polostrukturovaný rozhovor je velmi rozšířenou podobou rozhovoru, dokáže 
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objasnit nevýhody jak nestrukturovaného, tak strukturovaného rozhovoru. Vytváří se určité 
závazné schéma, které specifikuje okruhy otázek, na které se budeme účastníků dotazovat. 
Je možné okruhy podle potřeby zaměňovat. V průběhu polostrukturovaného rozhovoru si 
můžeme jednotlivé výpovědi účastníka nechat řádně upřesnit a vysvětlit, abychom dosáhli 
vzájemného porozumění (Miovský, 2006, s. 159-160).   

Pro rozhovor je důležité zvolit vhodné prostředí, kvůli povaze výzkumných otázek, kdy 
rozhovor lze provádět ve standardizovaném prostředí, za které se považuje například 
ordinace nebo veřejná prostranství, jako jsou kavárny, restaurace atd. (Miovský, 2006, s. 
160). 

 

3.4 Výběr výzkumného souboru 
Pro výběr respondentů byla využita metoda záměrného výběru (Miovský, 2006, s. 135). 

(Miovský, 2006) uvádí, že záměrného výběru využíváme tehdy, pokud cíleně vyhledáváme 
účastníky dle jejich určitých vlastností a kritérií. 

Pro realizaci výzkumu byly vyhledány osoby, které vykazovaly tato kritéria. 

- Ženy a muži ve věku 20-30 let se zavedenou stomií. 

- Ochota účastnit se výzkumu.  

Metoda, která byla použita pro výzkum, byla metoda záměrného výběru, která byla 
zkombinována s metodou sněhové koule, u které jde o získání kontaktů s první vlnou 
účastníků výzkumu. Kontakt na účastníky výzkumu může být získán prostřednictvím 
institucí, i díky předchozímu osobnímu kontaktu (Miovský, 2006, s. 131-132). 

V tomto případě bylo zkontaktováno šest osob. Následně bylo osloveno sdružení českých 
stomiků ILCO, díky kterému jsem získala dvě respondentky. V neposlední řadě byli 
zkontaktováni pacienti z ordinace praktického lékaře, se kterým jsem byla pro účely mé 
bakalářské práce seznámena. 

 

3.5 Průběh výzkumu 
Kontaktování prvních respondentů bylo zahájeno během měsíce listopadu 2015. Posléze 
bylo prostřednictvím e-mail pošty kontaktováno české sdružení stomiků ILCO. Jeho 
přispěním jsem získala další dvě respondentky. 

Zbylí dotazovaní byli pacienti z ordinace praktického lékaře, u kterého jsou tito pacienti 
evidováni. Pro účely mé bakalářské práce mi byl tento praktický lékař doporučen. Po 
seznámení s ním a po vysvětlení, na co se moje bakalářská práce specializuje, mi byli 
lékařem doporučeni další čtyři respondenti. 

Od prosince 2015 do ledna 2016 byly realizovány rozhovory. Pro rozhovor byla vybrána 
klidná místa a s respondenty jsem se scházela v prostředí kaváren, domovů ale i v ordinaci 
praktického lékaře.  
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Proto, aby pominul ostych, tak byl před zahájením rozhovoru věnován čas ke vzájemnému 
poznání. Otázky rozhovoru byly předem stanovené, viz příloha A. 

Respondentům bylo vše vysvětleno a popsáno. Všichni souhlasili s audionahrávkou a byli 
obeznámeni s tím, že shromážděné informace slouží pouze pro účely bakalářské práce a 
anonymita zůstane zachována. 

Již od první chvíle, kdy rozhovor začal, jsem se věnovala samotné diagnostice 
onemocnění, samozřejmě i osobním údajům dotazovaných. 

Doba rozhovoru se pohybovala okolo 30-50 minut a následně jsem provedla přepis 
rozhovorů a jejich zpracování.  

 

Struktura rozhovoru s respondenty: 

- Diagnostika jejich onemocnění. 

- Jaký dopad mělo zavedení stomie na jejich rodinu a okolí? 

- Změnil se jejich pracovní život a chození do společnosti? 

- Pomohlo sdružení stomiků se lépe vyrovnat se zavedením stomie? 

- Jak stomie ovlivnila jejich sexuální život? 

 
3.6 Charakteristika rozhovoru 
Respondentů, kteří se zúčastnili tohoto výzkumu, bylo celkem šest, tři ženy a tři muži, ve 
věkovém rozmezí 20-30 let. Jedné z dotazovaných je 55 let. Do výzkumu byla zahrnuta 
proto, že v době zavedení stomie ji bylo 22 let.  

Ze tří žen mají dvě zavedenou ileostomii a jedna kolostomii. Ze tří mužů mají dva 
zavedenou kolostomii a jeden ileostomii.  

 

3.7 Metoda analýzy získaných údajů 
Před začátkem rozhovoru jsem respondenty obeznámila s tím, že rozhovor je anonymní, 
bude nahráván diktafonem a bude sloužit pouze pro účely bakalářské práce. Po ukončení 
rozhovorů jsem si několikrát prošla všechny rozhovory a začala jsem je doslovně 
přepisovat.  
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4 Výsledky výzkumu 
 
4.1 Přepis rozhovorů a zaznamenávání klíčových informací 
V nadcházející části se budu zabývat analýzou jednotlivých rozhovorů, ze kterých vyplývá, 
jaká je kvalita života osob se stomií a jak to ovlivnilo jejich dosavadní způsob života.  

 

4.1.1 Respondentka č. 1 - rozhovor se slečnou T. 
Na základě domluvy přes e-mail se slečnou T. jsme si domluvily schůzku v jedné malé 
kavárně v Praze. Neměla jsem tušení, jak slečna T. vypadá, a byla jsem nervózní z našeho 
setkání, protože jsem nevěděla, co od toho mohu očekávat. Proto jsem byla mile 
překvapená, když jsem se sešla s příjemnou slečnou, která mě přivítala milým pozdravem a 
nabídkou tykání.  

Můj pocit ze slečny T. byl takový, že je to velká bojovnice, která dokáže brát věci ve svém 
životě tak jak přijdou. 

Na sžití se stomií i kvalitu jejího života jsem se ptala v následujícím rozhovoru. 

 

Já: „Kdy ses poprvé setkala s označením stomie a jaká byla indikace zavedení?“  

R1: „Je to 10 let, co mi diagnostikovali Crohnovu chorobu. Měla jsem hodně problémy 
s píštělama, proto jsem prodělala spoustu operací a mám za sebou v tuhle chvíli asi 35 
anestezií. Později už jsem měla tak špatnej příčnej tračník, že mi museli vzít polovinu 
tlustýho střeva a teď mám tři roky vývod.“  

Já: „Jak ses cítila v té chvíli, kdy ti lékař poprvé sdělil, že je nezbytné založit stomii?“ 

R1: „No, co ti mám říkat, bylo to na prd. Byla jsem docela ve stresu, protože jsem si říkala, 
že tohle nikdy mít nebudu, to fakt ne, to si to radši hodím. Nakonec to nějak takhle 
dopadlo.“ 

Já: „Jaké byly první dny po operaci? Co nebo kdo ti nejvíce pomáhal/o?“ 

R1: „Nejvíc moje máma, ta mě postavila na nohy. Moje mamka je takovej ,,diktátor“, což 
vlastně hodně pomáhá, protože díky ní mám takovej přístup k věcem i já.“ 

Já: „V posledních letech se u nás začaly objevovat stomasestry. Jaká je tvoje 
zkušenost se stomasestrou?“  

R1: „Moje stomasestřička byla moc milá. Všechno mi ukázala pečlivě a já jí za to jsem 
vděčná. Po její edukaci jsem tomu vlastně rozuměla a už jsem se s tím vypořádávala 
sama.“ 

 
 
 



 

22 
 

Já: „Velký přínos pro začínající stomiky má i sdružení ILCO. Kdy ses o tomto 
sdružení poprvé dozvěděla, a od koho? Co ti to dalo?“ 

R1: „Já jsem absolutně roky odmítala cokoliv se stomií spojenýho. Když jsem se s tím 
vším mentálně srovnala, tak jsem si ILCO našla sama, což bylo teď v červnu. Trvalo mi 
roky se s tím vyrovnat, než jsem si uvědomila, že to chci vykřičet do světa, ať už to bylo 
s tím Crohnem, tak později i s vývodem. 

Chodím na setkání, dostala jsem se i na spoustu zajímavých setkání, kam mě Marie (řeč je 
o Marii Ředinové, předsedkyni sdružení) zve. Oni jsou podle mě hodně nadšený z toho, že 
jsem mladá stomička, která o tom chce mluvit, což skoro takhle nikdo není. Ale já nechci 
dělat terapeutickou práci s těma pacientama nebo někoho hecovat, aby o tom mluvil. Když 
o tom chce mluvit, tak ať mluví, když nechce, tak ne, ale spíš bych chtěla lidem zvednout 
sebevědomí a trochu jim pomoc na té cestě, aby věděli, že nejsou sami. Ta nemoc 
způsobuje to, že se člověk izoluje a jakmile to člověk udělá, tak je to špatně.“ 

Já: „Jak na tvoji stomii reagovala rodina a okolí? A do jaké míry to ovlivnilo tvůj 
pracovní i společenský život?“ 

R1: „Já jsem šest let dělala v ExxonMobil, což je vlastně největší naftařská společnost. 
Dělala jsem v lodním byznysu a v tomhle roce jsem musela skončit. Teď jsem 
v invalidním důchodu třetího stupně. 

Matka se z toho hroutila, ta je z toho vyřízená dodneška. Teď už teda vidí, že jsem 
v pohodě, ale bylo to hodně těžký pro ní. Tak pro každýho rodiče, když vidí svoje dítě na 
pokraji všeho. Se mnou je to ale nahoru a zase dolů. Třeba před půl rokem jsem vážila 
čtyřicet kilo. Hodně jsem zhubla a nemohla jsem nabrat zpátky. Pro ty rodiče je to nejtěžší, 
ale jinak rodina je velká podpora. Já jsem si to spíš řešila sama se sebou než před okolím.” 

Já: „Jaký dopad to má na tvůj sexuální život?“  

R1: „Mám partnera, a když jsem se s ním seznámila, tak to byla jedna z prvních věcí, co 
jsem mu řekla. Já to lidem říkám rovnou a koukám na jejich reakci, nebo jestli s tím maj 
nějaký problém. Určitě by to nebylo tak, že bych se svlíkla a řekla, že mám pytel, tak to ne.  

Hlavně já mám všechno na facebooku. Moje profilovky jsou nahatý, tak by to stejně viděli. 
Můj přítel je s tím úplně v pohodě. Upřímně já jsem tolik sexuálních partnerů za tu dobu, 
co mám vývod, neměla. Samozřejmě byli, ale spíš se na mě koukali s obdivem, než 
s nechutí. Kdyby se někdo na mě koukal s nechutí, tak by mě to samozřejmě naštvalo, ale 
tak byla bych ráda, že jsem si s ním nic nezačala, protože to je idiot.“ 

Já: „Máš nějaký vzkaz pro budoucí stomiky?“ 

R1: „Stomie není sranda, je to velkej zásah do těla. Člověk se s tím musí srovnat, je to 
hodně citlivá věc. Pak se o sebe člověk musí starat úplně jinak, ale mě to kvalitu mojeho 
života pouze zlepšilo.“ 
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4.1.2 Respondentka č. 2 – rozhovor s paní A. 
Paní A. je 55 letá dáma, která má valnou většinu života zavedenou ileostomii. S paní A. 
jsem se seznámila skrze občanské sdružení ILCO, kde jsem na ní dostala kontakt.  

V prvopočátku jsme spolu komunikovaly prostřednictvím e-mailu a později jsme si 
domluvily schůzku v jedné kavárně.  

 

Já: „Kdy jste se poprvé setkala s označením stomie a jaká byla indikace zavedení?“ 

R2: „Mám ji už od roku 1984. Respektivě v roce 1983 mi zavedli dočasnou stomii, takže to 
je 33 let. Diagnóza zněla Ulcerózní kolitida.“ 

Já: „Jak jste se cítila v té chvíli, kdy Vám lékař poprvé sdělil, že je nezbytné založit 
stomii?“  

R2: „Já jsem vinou tý kolitidy byla v dost špatným stavu. Měla jsem takovou formu dost 
krvácivou a průjmy. Zhubla jsem a musela jsem brát kortikoidy. Tenkrát nebyla taková 
léčba jako dneska. Léčilo se to kortikosteroidama, a když nezabíraly, tak posledním 
řešením byla ta operace. Já jsem s tou rozvinutou formou bojovala tak 3-4 roky. Jinak jsem 
onemocněla ve 13 letech a k tý operaci došlo zhruba po 9 letech toho onemocnění.“ 

Já: „Jaké byly první dny po operaci? Co nebo kdo Vám nejvíce pomáhal/o?“ 

R2: „Tak já už jenom pro to, že jsem v tý době byla vdaná, tak jsem věděla, že to musím 
zvládnout kvůli manželovi. Druhej den už mě hnali z postele a musela jsem chodit, takže 
jsem se z toho dostala docela brzo. Ale je pravda, že jsem měla takový období potom, kdy 
jsem brečela a nevěděla jsem co a jak.“ 

Já: „V posledních letech se u nás začaly objevovat stomasestry. Jaká je Vaše 
zkušenost se stomasestrou?“  

R2: „Vzhledem k tomu, že mi stomie byla zavedená ještě v době minulého režimu, tak se 
stomasestry ještě nevyskytovaly. Po operaci mi sestra řekla, co a jak mám dělat a tím to 
haslo. Musela jsem si pak poradit sama.  

Já: „Velký přínos pro začínající stomiky má i sdružení ILCO. Kdy jste se o tomto 
sdružení poprvé dozvěděla a od koho? Co Vám to dalo?“ 

R2: „ No takhle, já jsem jedním ze zakladatelů klubu FIT-ILCO a když jsme ho založili, 
tak jsme zjistili, že v Brně už takovej klub pracuje. Pak v roce 1993 bylo založený ILCO. 
V tom Brně založil ten klub jeden chytrý pán, kterýho asi kontaktoval Covatec, a možná že 
ho k tomu i nějak pošťouchl, to nevím, ale vyslal ho tenkrát do Austrálie, kde byl kongres 
světový asociace stomiků. A tenhle pán se pak vrátil a založil právě český ILCO.  

Ono s tím srdužování lidí to taky není tak jednoduchý, protože většina lidí, kteří mají 
stomii jsou důchodci. V dnešní máme i založenou skupinu na facebooku. Jsou tam lidi 
různých sociálních skupin a oni, protože mají ten facebook, tak ani nemají zájem nějakou   
tu událost pro sebe vytvořit. Oni tam akorát tak píšou, jak to bylo hrozný, že šli do klubu 
stomiků a že tam byli jenom důchodci. Tak proč si nezaloží vlastní sdružení? Ono je to 
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prostě pohodlný sedět jenom u počítače. Ve Skandinávii to třeba funguje úžasně, tam když 
jakejkoliv pacient se stomií jde z nemocnice, tak ho zaregistrujou do klubu stomiků. A tam 
jsou právě tři typy. Pro normální lidi, pro mladý a pro děti. A ty mladý se pak v létě 
scházejí, jezdí spolu na výlety a dělaj společný aktivity. To tady u nás není, tady si akorát 
postěžujou na sociální síti.“  

Já: „Jak na Vaši stomii reagovala rodina a okolí? A do jaké míry to ovlivnilo Váš 
pracovní i společenský život?“ 

R2: „Rodina to snášela samozřejmě špatně, ale nikdy mi to nedali najevo, opravdu mě 
podporovali. Nikdy jsem necejtila, že by někdy měli strach. Prostě jsem věřila, že to dobře 
dopadne.  

Shodou okolností se stomikama pracuju a velkou náhodou jsem dostala práci zrovna 
v Convatecu a pracuju tam na zákaznický lince. Takže mluvím s čerstvě vyoperovanýma 
stomikama a to byste nevěřila, jak někdy ty lidi jsou nešťastný z těch pomůcek. Přitom 
dneska mají na výběr z osmi firem, takových druhů pomůcek a oni to nemůžou přijmout. 
Co jsme měli dělat my tenkrát s třiceti podložkama na měsíc. 

No a okolí? Tak běžně to neříkám, že mám stomii. Mám známý, kteří to nevědí vůbec. 
Mám ale kamarádku z gymnázia a tý jsem to řekla hned, když mi to udělali. A to je ta 
pravá kamarádka, ke který když přijdu, tak se cítím osvobozeně.“  

Já: „Jaký dopad to má na Váš sexuální život?“ 

R2: „Manželovi to vůbec nevadilo. Na rozdíl ode mě neměl vůbec problém s našim 
sexuálním životem. Já jsem s tím měla velkej problém po tý operaci. Svlíknout se před ním 
mi trvalo asi rok nebo dva než jsem ztratila ostych, ale on s tím neměl sebemenší problém. 
Po šesti letech od zavedení jsem měla dceru. Podruhý už se mi nepodařilo otěhotnět a to už 
mi doktoři říkali, že už má dcera je zázrak. 

Dokonce před tím, než jsem otěhotněla, jsme chtěli adoptovat dítě. Dělali jsme různý testy, 
chodili do poradny, a když jsme přišli na magistrát, tak tam mi sdělili, že to je hezký, že 
máme veškerý testy a tak, ale to že jsem v invalidním důchodu, tak nám dítě nedaj. Byla 
jsem hodně nešťastná, ale pak se mi právě povedlo otěhotnět.“ 

Já: „Co byste vzkázala dalším osobám, které se teprve se stomií sžívají?“ 

R2: „Nevzdávat to a bojovat!“ 
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4.1.3 Respondent č. 3 - rozhovor s panem M. 
Mezi první dotazované muže, se kterými jsem se seznámila v ordinaci praktického lékaře, 
patří 28 letý pan M., který má zavedenou kolostomii.  

S rozhovorem neměl žádný problém a uskutečňoval se přímo v ordinaci praktického 
lékaře.  

 

Já: „Kdy jste se poprvé setkal s označením stomie a jaká byla indikace zavedení?“ 

R3: „No, tak co Vám budu povídat. Před začátkem mojeho onemocnění jsem byl zdravej 
jako rybička, proto mě docela překvapilo, když mi před čtyřmi lety diagnostikovali 
divertikulitidu. Když to beru zpětně, tak se nemám čemu divit, s tím životním stylem, co 
jsem měl.  

Se slovem stomie jsem se poprvé setkal v čekárně v nemocnici, když jsem čekal na 
vyšetření a po zdech tam visely různý plakáty.“  

Já: „Jak jste se cítil v té chvíli, kdy Vám lékař poprvé sdělil, že je nezbytné založit 
stomii?“  

R3: „Nechci bejt moc sprostej, ale bylo mi fakt mizerně. Neuměl jsem si představit život 
s pytlem na břiše. Hlavně jsem se bál reakcí okolí.“ 

Já: „Jaké byly první dny po operaci? Co nebo kdo Vám nejvíce pomáhal/o?“ 

R3: „Tak měl jsem rozřezaný břicho, první dny byly fakt bolestivý a nejvíc mi pomohla 
moje přítelkyně a rodina, která mě nesmírně podporovala.“ 

Já: „V posledních letech se u nás začaly objevovat stomasestry. Jaká je Vaše 
zkušenost se stomasestrou?“ 

R3: „Moje zkušenost se stomasestrou je velmi pozitivní, naučila mě používat nezbytné 
pomůcky, pomohla mi sžít se s novou životní situací. Byla velmi trpělivá, empatická a 
erudovaná. Vše mi trpělivě vysvětlovala, takže se to najednou nezdálo být k nepřežití. 
Prostě mě ujišťovala, že v tom nejsem sám a najednou jsem si nepřipadal tak k ničemu.“ 

Já: „Velký přínos pro začínající stomiky má i sdružení ILCO. Kdy jste se o tomto 
sdružení poprvé dozvěděl a od koho? Co Vám to dalo?“ 

R3: „Poprvé jsem se o tomto sdružení dozvěděl od stomasestry, ta ženská ví fakt úplně 
všechno (smích).  Dalo mi to pocit, že v tom nejsem sám, i když tam jsou převážně 
důchodci, tak jsem si o tom mohl s někým popovídat. Pravidelně tam ale nechodím.“ 

Já: „Jak na Vaši stomii reagovala rodina a okolí? A do jaké míry to ovlivnilo Váš 
pracovní i společenský život?“ 

R3: „Máma brečela, táta to bral nějak jako chlap. Přítelkyně se k tomu postavila čelem a od 
začátku mě plně podporovala, i když to pro ní muselo být hodně těžký. 
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Pracuju jako IT v jedné firmě, naštěstí to mou práci příliš neovlivnilo, samozřejmě chvíli 
trvalo, než jsem začal pracovat, ale jak pracovní, tak společenský život se po cca 2 letech 
vrátil do stejných kolejí.“ 

Já: „Jaký dopad to má na Váš sexuální život?“ 

R3: „Je samozřejmě jiný. Po prvotních rozpacích a studu se pomalu začíná vracet do stavu 
před operací. V tomhle případě bych si nemohl přát jinou přítelkyni, je úžasná. Vím, že 
holky v dnešní době jsou docela náročný a myslím si, že každá jiná by mě už asi kopla do 
zadku.“ 

Já: „Co byste vzkázal dalším osobám, které se teprve se stomií sžívají?“  

R3: „Nebojte se toho! Nikdy věci nejsou opravdu tak špatný, jak se zezačátku zdá. Se 
stomií život nekončí, ba naopak kvalitu mojeho života zlepšila.“ 

 

4.1.4 Respondent č. 4 – rozhovor s panem P. 
Rozhovor s panem P. probíhal v jedné malé kavárně v Praze. Panu P. je 25 let a je tomu 
právě šest let, co onemocněl ulcerózní kolitidou. O svém životě s ileostomií vypráví 
v následujícím rozhovoru. 

 

Já: „Kdy jste se poprvé setkal s označením stomie a jaká byla indikace zavedení?“ 

R4: „Poprvé jsem se s tímto slovem seznámil, když mi bylo 19 let a diagnostikovali mi 
ulcerózní kolitidu. Měl jsem hrozný průjmy, furt jsem chodil na záchod, připadalo mi to, že 
tam trávím celý dny. Potom doktor začal zmiňovat i stomii a bylo mi to tak trochu jasný co 
přijde.  

Před začátkem onemocnění jsem se závodně věnoval motorkám, to jsem bohužel musel 
omezit. Pomalu se k tomu ale začnu vracet.“ 

Já: „Jak jste se cítil v té chvíli, kdy Vám lékař poprvé sdělil, že je nezbytné založit 
stomii?“ 

R4: „No asi tak, jako kdyby skrz mě projelo tisíc nožů. Upřímně jsem si říkal, proč tu ještě 
mám bejt, myslím na světě. Doktoři mi slibovali, že mi tím vlastně bude líp.“ 

Já: „Jaké byly první dny po operaci? Co nebo kdo Vám nejvíce pomáhal/o?“ 

R4: „Bylo to fakt hrozný. Do tý doby než jsem onemocněl ulcerózní kolitidou jsem vlastně 
netušil, co to je být nemocný a najednou jsem měl stanovenou takovou diagnózu a ležel 
jsem s vyšitou stomií v nemocnici. Bylo to jako v noční můře. 

No a nejvíc mi samozřejmě pomáhala rodina a dokonce i kamarádi, na který nedám 
dopustit. Zvyšovali mi sebevědomí, což bylo dost důležitý.“ 
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Já: „V posledních letech se u nás začaly objevovat stomasestry. Jaká je Vaše 
zkušenost se stomasestrou?“ 

R4: „Nebudu říkat, že mi stomasestra moc nepomohla, ale jako lidi jsme si nesedli. Byla 
takovej typ, udělej práci rychle a jdi domů. Takže moje zkušenost je nic moc.“ 

Já: „Velký přínos pro začínající stomiky má i sdružení ILCO. Kdy jste se o tomto 
sdružení poprvé dozvěděl a od koho? Co Vám to dalo?“ 

R4: „Z letáků v nemocnici, dalo mi to naději, že se dokážu s danou situací vypořádat. Mezi 
lidmi jsem se z počátku cítil špatně, styděl jsem se o svém problému mluvit. Paradoxem 
ale je, že jsem se zatím neodvážil tam jít.“ 

Já: „Jak na Vaši stomii reagovala rodina a okolí? A do jaké míry to ovlivnilo Váš 
pracovní i společenský život?“ 

R4: „Rodina mi neřekla ani jedno špatný slovo a vždycky soucítili se mnou. To samé dělali 
i moji dobří kamarádi. Samozřejmě to prostě chvíli trvá, než se vrátíte zpět do normálního 
života, ale pomalinku to jde. Nyní si dodělávám vysokou školu a cítím se lépe.“ 

Já: „Jaký dopad to má na Váš sexuální život?“ 

R4: „Tak není to jednoduchý se svlíknout před slečnou a vysvětlovat jí něco. Momentálně 
vážnej vztah nemám a když nějakou slečnu poznám, tak ji to všechno řeknu dopředu, aby 
se nelekla. No a zatím to tak nějak funguje.“ 

Já: „Co byste vzkázal dalším osobám, které se teprve se stomií sžívají?“ 

R4: „Co tě nezabije, to tě posílí. Věřím, že my stomici jsme silný lidi a zvládnem všechno, 
i když to hned tak nevypadá.“ 

 

 

4.1.5 Respondentka č. 5 – rozhovor se slečnou M. 
M. je 24 letá slečna s ileostomií a má dlouholetá známá, která přistoupila na tento 
rozhovor, i když o tom nerada mluví. Byla vstřícná a na cokoliv jsem se zeptala, tak 
odpověděla. Rozhovor probíhal v domě respondentky. 

 

Já: „Kdy ses poprvé seznámila s označením stomie a jaká byla indikace zavedení?“ 

R5: „Tak úplně poprvé to bylo po operaci v nemocnici, kdy mě vlastně operovali proto, že 
jsem měla nádor. Nějak jsem nečekala, že domů budu odcházet se stomií. Jako ta možnost 
tu samozřejmě byla, nějak se o tom mluvilo i před operací, ale nedávala jsem tomu 
takovou váhu, protože jsem chtěla, aby to dopadlo dobře. Po probuzení mi doktor oznámil, 
že bylo nutné udělat vývod.“ 
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Já: „Jaké byly tvoje pocity, když ti lékař sdělil, že museli založit stomii?“ 

R5: „Tak byla jsem vůbec ráda, že jsem se probudila. Zpočátku jsem to ani nějak 
nevnímala. Rakovina byla přednější. S postupem času jsem si začala uvědomovat, že 
s tímhle budu žít celej život.“ 

Já: „Jaké byly první dny po operaci? Co nebo kdo ti nejvíce pomáhal/o?“ 

R5: „Říkala jsem si, jak to možný, že mladá holka jako já musí procházet tímhle. Nikdy 
jsem nikomu nic neudělala, nekouřím ani nepiju a myslím, že jsem se i docela hejbala. Furt 
jsem se s tím nesrovnala, ale musím bojovat. 

Samozřejmě mi nejvíc pomáhala nebo vlastně furt mi pomáhá rodina. Upřímně bych to bez 
nich nedala.“ 

Já: „V posledních letech se u nás začaly objevovat stomasestry. Jaká je tvoje 
zkušenost se stomasestrou?“ 

R5: „Zpočátku jsem tomu nerozuměla, ale trpělivost sestry byla úžasná. Pořád dokola jak 
dementovi mi vše vysvětlovala. Radila mi, jak správně nalepit pomůcky, aby dobře držely 
a nestal se mi nějakej malér. To je vlastně člověk, kterej mi taky se vším dost pomáhá. 
Mohla jsem ji kdykoliv zavolat, abych se zeptala i na sebemenší blbost a vždycky byla 
milá. Tak snad to nebylo jenom hraný (smích).“ 

Já: „Velký přínos pro začínající stomiky má i sdružení ILCO. Kdy ses o tomto 
sdružení poprvé dozvěděla a od koho? Dalo ti to něco?“ 

R5: „Jako vím, že moje stomasestra o nějakých sdružení někdy mluvila. Říkala, že tam 
můžu kdykoliv jít a sdílet to i s jinýma lidma. Upřímně teď opravdu nejsem schopná to 
sdílet s někým jiným.  Bojuju furt sama se sebou a hlavně ještě nemám tak úplně vyhráno 
nad rakovinou. Třeba na to přijde čas pozdějš. No anebo taky ne.“ 

Já: „Jak na tvoji stomii reagovala rodina a okolí? A do jaké míry to ovlivnilo tvůj 
společenský život?“ 

R5: „Uf, no tak úplně nejhůř to snáší moje starší ségra. Samozřejmě že rodiče taky trpí, ale 
musím říct, že se k tomu staví fakt dobře a tím mi nejvíc pomáhají. Se ségrou máme hodně 
blízkej vztah, vždycky měla potřebu mě chránit a teď nějak ví, že to nejde. Už si ale nějak 
na tu situaci zvykla a už jsme i ve stadiu, že se nám občas podaří si z toho udělat srandu. 
Před onemocněním jsem závodně tancovala a hrála basket, takže je teď docela na prd, že 
nemůžu dělat to, co mě naplňovalo. Ale vím, že se k tomu někdy vrátím. Vlastně jsem 
musela přerušit i studium na vejšce, ale to mě zase tolik nenaplňovalo (smích).“ 

Já: „Jaký dopad to má na tvůj sexuální život?“ 

R5: „Můj sexuální život neexistuje. Bejvalej přítel se se mnou rozešel nějak brzo po tom, 
co mi diagnostikovali karcinom střev, což teďka bude dva roky. Bylo mi řečeno, že by se 
na mě nemohl koukat, jak podstupuju chemoterapie a tak. To by mě zajímalo, co by říkal 
teď, kdyby mě viděl s vývodem (smích). Každopádně co bych po něm taky mohla chtít, je 
to dvacetiletej nevybouřenej kluk, vlastně to i docela chápu.  
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Na sex popravdě nemám ani myšlenky. Vím, že to někdy zase přijde, ale teď na to nemám 
ani myšlenky a ani energii.“ 

Já: „Co bys vzkázala dalším osobám, které se stomií teprve sžívají?“ 

R5: „V prvé řadě stomie není jednoduchá věc, musíte se proti tomu obrnět, na druhou 
stranu můžu říct, že rakovina je daleko horší. Nicméně si myslím, že kvalitu života mi to 
zlepšilo, dokonce mi to vlastně zachránilo život.“ 

 

4.1.6 Respondent č. 6 – rozhovor s panem J.  
Jako poslední se uskutečňoval rozhovor s panem J. (29 let), který probíhal opět v jedné 
malé kavárně v Praze. Má vyoperovanou kolostomii, kterou má již druhým rokem. 

 

Já: „Kdy jste se poprvé setkal s označením stomie a jaká byla indikace zavedení?“ 

R6: „Asi ve 24 letech jsem se dozvěděl, že mám Crohnovu chorobu, už tehdy mě pan 
doktor připravoval na nejhorší, a sice že bude nutné udělat vývod, tedy stomii. Tato situace 
nastala po 3 letech.“ 

Já: „Jak jste se cítil v té chvíli, kdy Vám lékař poprvé sdělil, že je nezbytné založit 
stomii?  

R6: „Hrozně, neuměl jsem si představit život s vývodem, sám sobě jsem se hnusil a styděl 
jsem se za to.“ 

Já: „Jaké byly první dny po operaci? Co nebo kdo Vám nejvíce pomáhal/o?“ 

R6: „Nic moc.  Cítil jsem se hrozně, nemohl jsem se na ten pytlík ani podívat. Nejvíce mi 
zpočátku pomohl personál nemocnice a zejména sestřičky, které se ke mně chovaly úplně 
normálně a nepociťovaly ke mně žádnou lítost, to mi moc pomohlo. Samozřejmě i moje 
rodina se zachovala skvěle.“ 

Já: „V posledních letech se u nás začaly objevovat stomasestry. Jaká je Vaše 
zkušenost se stomasestrou?“ 

R6: „Moje stomasestra byla úžasná a dodnes jsem s ní v kontaktu. Pomohla mi překonat 
stud, dala mi spoustu užitečných informaci včetně kontaktů na různá sdružení.“ 

Já: „Velký přínos pro začínající stomiky má i sdružení ILCO. Kdy jste se o tomto 
sdružení poprvé dozvěděl a od koho?  

R6: „Od stomasestry ještě v nemocnici. Nejdříve jsem odmítal svojí zkušenost sdílet 
s kýmkoli jiným, potřeboval jsem si srovnat sám v sobě, kdo jsem a kam chci dál v mém 
novém životě směřovat, ale zhruba po půl roce se situace změnila a najednou jsem 
potřeboval vědět, že v tom nejsem sám, že existují lidé, který potkal podobný osud a musí 
řešit „ život s pytlíkem“. 
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Já: „Jak na Vaši stomii reagovala rodina a okolí? A do jaké míry to ovlivnilo Váš 
pracovní i společenský život?“ 

R6: „Nejhůře to asi nesla moje máma, dodnes se s tím nemůže smířit, i když se snaží to 
nedávat najevo. Jinak všichni členové rodiny stáli a stojí při mně, chovají se ke mně stejně 
jako před operací.  

Pracuji v administravě, naštěstí stomie pro mě z pracovního hlediska není zas takovým 
omezením, musím dodržovat pravidelnost ve stravování, jinak si pytlíky měním až doma. 
Kolegové v práci o mém vývodu vědí a vzali to skvěle, nikdo na mě nekouká jako na 
„zrůdu“. 

Já: „Jaký dopad to má na Váš sexuální život?“ 

R6: „Mám již sedm let přítelkyni, takže se mnou prožila všechno dobré i zlé, jsem jí za 
spoustu věcí vděčný. Návrat do našeho sexuálního života byl zpočátku těžký, už jsem sám 
sebe nevnímal jako chlapa, ale jako mrzáka, styděl jsem se, ale přítelkyně mi strašně 
pomohla, chovala se ke mně tak, jako vždycky, neprojevovala znechucení nad mou stomií, 
což bylo úžasné. Dnes, po více než roce, co žiji se stomií je náš sexuální život skoro tam, 
kde byl.“ 

Já: „Co byste vzkázal dalším osobám, které se teprve se stomií sžívají?“  

R6: „Ať neztrácejí naději a víru, že to postupně bude lepší a lepší. Je to dlouhá cesta, ale 
s pokud mají rodinu a přátelé, kteří stojí při nich, tak mají skoro vyhráno.“ 
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4.2 Výsledky 
 

4.2.1 Výzkumná otázka č. 1 
Život osob po zavedení stomie se samozřejmě diametrálně odlišuje od života, který žili 
před zavedením stomie. V první výzkumné otázce jsem porovnávala, jakým způsobem 
ovlivnila stomie život po zavedení. V jakém smyslu ovlivnila stomie jejich rodinný, 
pracovní, tak i společenský život.  

Z této výzkumné otázky vyplývá, že u všech dotazovaných to rodina nesla špatně, ale 
zároveň byla velikou oporou. Zároveň stomici nemají potřebu říkat to okolí a pokud už to 
okolí ví, tak je spíše podporuje. U otázky ohledně pracovního a života, se většina 
respondentů vrátila zpět do práce, protože neměli fyzicky namáhavé zaměstnání. Avšak 
v případě respondentky č. 1 se návrat do práce nezdařil a je v invalidním důchodu. 
respondent č. 4 a respondentka č. 5 se vrátili zpět na vysokou školu. 

Výpovědi respondentů: „Já jsem šest let dělala v ExxonMobil, což je vlastně největší 
naftařská společnost, dělala jsem v lodním byznysu a v tomhle roce jsem musela skončit a 
jsem v invalidním důchodu třetího stupně. Matka se z toho hroutila, ta je z toho vyřízená 
dodneška, teď už teda vidí, že jsem v pohodě, ale bylo to hodně těžký pro ní. Já jsem si to 
spíš řešila sama se sebou než před okolím.“ (respondentka č. 1).  

„Shodou okolností se stomikama pracuju a velkou náhodou jsem dostala práci zrovna 
v Convatecu a pracuju tam na zákaznický lince. Takže mluvím s čerstvě vyoperovanýma 
stomikama a to byste nevěřila, jak někdy ty lidi jsou nešťastný z těch pomůcek, přitom 
dneska na výběr z osmi firem, takových druhů pomůcek a oni to nemůžou přijmout. No a 
okolí? Tak běžně to neříkám, že mám stomii. Mám známý, kteří to nevědí vůbec. Mám ale 
kamarádku z gymnázia a tý jsem to řekla hned, když mi to udělali. A to je ta pravá 
kamarádka, ke který když přijdu, tak se cítím osvobozeně.“ (respondentka č. 2).  

„Máma brečela, táta to bral nějak jako chlap. Přítelkyně se k tomu postavila čelem a od 
začátku mě plně podporovala, i když to pro ní muselo být hodně těžký. Pracuju jako IT 
v jedné firmě, naštěstí to mou práci příliš neovlivnilo, samozřejmě chvíli trvalo, než jsem 
začal pracovat, ale jak pracovní, tak společenský život se po cca 2 letech vrátil do stejných 
kolejí.“ (respondent č. 3). 

„Rodina mi neřekla ani jedno špatný slovo a vždycky soucítili se mnou. To samé dělali i 
moji dobří kamarádi. Samozřejmě to prostě chvíli trvá, než se vrátíte zpět do normálního 
života, ale pomalinku to jde. Nyní si dodělávám vysokou školu a cítím se lépe.“ 
(respondent č. 4).  

„Uf, no tak úplně nejhůř to snáší moje starší ségra. Samozřejmě že rodiče taky trpí, ale 
musím říct, že se k tomu staví fakt dobře a tím mi nejvíc pomáhají. Se ségrou máme hodně 
blízkej vztah, vždycky měla potřebu mě chránit a teď nějak ví, že to nejde. Už si ale nějak 
na tu situaci zvykla a už jsme i ve stadiu, že se nám občas podaří si z toho udělat srandu. 
Před onemocněním jsem závodně tancovala a hrála basket, takže je teď docela na prd, že 
nemůžu dělat to, co mě naplňovalo. Ale vím, že se k tomu někdy vrátím. Vlastně jsem 
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musela přerušit i studium na vejšce, ale to mě zase tolik nenaplňovalo (smích).“ 
(respondentka č. 5).  

„Nejhůře to asi nesla moje máma, dodnes se s tím nemůže smířit, i když se snaží to nedávat 
najevo. Jinak všichni členové rodiny stáli a stojí při mně, chovají se ke mně stejně jako 
před operací. Pracuji v administravě, naštěstí stomie pro mě z pracovního hlediska není 
zas takovým omezením, musím dodržovat pravidelnost ve stravování, jinak si pytlíky měním 
až doma. Kolegové v práci o mém vývodu vědí a vzali to skvěle, nikdo na mě nekouká jako 
na „zrůdu“. (respondent č. 6). 

 
4.2.2 Výzkumná otázka č. 2  
Výzkumnou otázkou č. 2 byla otázka, jak stomie ovlivnila sexuální život dotazovaných. 
Otázky na sexuální život jsou citlivé jak pro lidi bez stomie, tak i pro lidi se stomií. Musí 
překonávat mnoho překážek ohledně studu a sníženého sebevědomí.  

Většina z dotazovaných má stálého partnera a z výpovědí vyplývalo, že jsou partneři velmi 
tolerantní a přistupují ke stomii jako k součásti těla svého partnera. Respondent č. 4 a 
respondentka č. 5 zatím stálého partnera/partnerku nemají. 

Výpovědi respondentů: „Mám partnera a když jsem se s ním seznámila, tak to byla jedna 
z prvních věcí co jsem mu řekla. Já to lidem říkám rovnou a koukám na jejich reakci nebo 
jestli s tím maj nějaký problém. Určitě by to nebylo tak, že bych se svlíkla a řekla že mám 
pytel, tak to ne. Hlavně já mám všechno na facebooku, moje profilovky jsou nahatý, tak by 
to stejně viděli. Můj přítel je s tím úplně v pohodě, upřímně já jsem tolik sexuálních 
partnerů za tu dobu co mám vývod neměla, samozřejmě byli, ale spíš se na mě koukali 
s obdivem, než s nechutí. Kdyby se někdo na mě koukal s nechutí, tak by mě to samozřejmě 
naštvalo, ale tak byla bych ráda, že jsem si s ním nic nezačala, protože to je idiot.“ 
(respondentka č. 1).  

„Manželovi to vůbec nevadilo. Na rozdíl ode mě neměl vůbec problém s našim sexuálním 
životem. Já jsem s tím měla velkej problém po tý operaci. Svlíknout se před ním mi trvalo 
asi rok nebo dva než jsem ztratila ostych, ale on s tím neměl sebemenší problém. Po šesti 
letech od zavedení jsem měla dceru. Podruhý už se mi nepodařilo otěhotnět a to už mi 
doktoři říkali, že už má dcera je zázrak. Dokonce před tím, než jsem otěhotněla, jsme chtěli 
adoptovat dítě. Dělali jsme různý testy, chodili do poradny a když jsme přišli na magistrát, 
tak tam mi sdělili, že to je hezký, že máme veškerý testy a tak, ale to že jsem v invalidním 
důchodu, tak nám dítě nedaj. Byla jsem hodně nešťastná, ale pak se mi povedlo otěhotnět.“ 
(respondentka č. 2).  

„Je samozřejmě jiný. Po prvotních rozpacích a studu se pomalu začíná vracet do stavu 
před operací. V tomhle případě bych si nemohl přát jinou přítelkyni, je úžasná. Vím, že 
holky v dnešní době jsou docela náročný a myslím si, že každá jiná by mě už asi kopla do 
zadku.“ (respondent č. 3). 

„Tak není to jednoduchý se svlíknout před slečnou a vysvětlovat jí něco. Momentálně 
vážnej vztah nemám, a když nějakou slečnu poznám, tak ji to všechno řeknu dopředu, aby 
se nelekla. No a zatím to tak nějak funguje.“ (respondent č. 4).  
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„Můj sexuální život neexistuje. Bejvalej přítel se se mnou rozešel nějak brzo po tom, co mi 
diagnostikovali karcinom střev, což teďka bude dva roky. Bylo mi řečeno, že by se na mě 
nemohl koukat, jak podstupuju chemoterapie a tak. To by mě zajímalo, co by říkal teď, 
kdyby mě viděl s vývodem (smích). Každopádně co bych po něm taky mohla chtít, je to 
dvacetiletej nevybouřenej kluk, vlastně to i docela chápu. Na sex popravdě nemám ani 
myšlenky. Vím, že to někdy zase někdy přijde, ale teď na to nemám ani myšlenky a ani 
energii.“ (respondentka č. 5).  

„Mám již sedm let přítelkyni, takže se mnou prožila všechno dobré i zlé, jsem jí za spoustu 
věcí vděčný. Návrat do našeho sexuálního života byl zpočátku těžký, už jsem sám sebe 
nevnímal jako chlapa, ale jako mrzáka, styděl jsem se, ale přítelkyně mi strašně pomohla, 
chovala se ke mně tak, jako vždycky, neprojevovala znechucení nad mou stomií, což bylo 
úžasné. Dnes, po více než roce, co žiji se stomií je náš sexuální život skoro tam, kde byl.“ 
(respondent č. 6).  

 

4.2.3 Výzkumná otázka č. 3 
Mezi další výzkumnou otázkou patří otázka, kdo pomohl stomikům se vyrovnat se 
zavedením stomie.  Jak by se dalo předpokládat, tak největším opěrným bodem v životě 
stomiků je rodina. U každého z dotazovaných sehrála rodina velikou roli a neuměli by si 
představit svůj dosavadní život bez ní.  

Výpovědi respondentů: „Nejvíc moje máma, ta mě postavila na nohy. Moje mamka je 
takovej ,,diktátor“, což vlastně hodně pomáhá, protože díky ní mám takovej přístup 
k věcem i já.“ (respondentka č. 1).  

„Tak já už jenom pro to, že jsem v tý době byla vdaná, tak jsem věděla, že to musím 
zvládnout kvůli manželovi. Druhej den už mě hnali z postele a musela jsem chodit, takže 
jsem se z toho dostala docela brzo. Ale je pravda, že jsem měla takový období potom, kdy 
jsem brečela a nevěděla jsem co a jak.“ (respondentka č. 2).  

„Tak měl jsem rozřezaný břicho, první dny byly fakt bolestivý a nejvíc mi pomohla moje 
přítelkyně a rodina, která mě nesmírně podporovala.“ (respondent č. 3).   

„No nejvíc mi samozřejmě pomáhala rodina a dokonce i kamarádi, na který nedám 
dopustit. Zvyšovali mi sebevědomí, což bylo dost důležitý.“ (respondent č. 4). 

 „Samozřejmě mi nejvíc pomáhala nebo vlastně furt mi pomáhá rodina. Upřímně bych to 
bez nich nedala.“  (respondentka č. 5).  

„Nejvíce mi zpočátku pomohl personál nemocnice a zejména sestřičky, které se ke mně 
chovaly úplně normálně a nepociťovaly ke mně žádnou lítost, to mi moc pomohlo. 
Samozřejmě i moje rodina se zachovala skvěle.“ (respondent č. 6).  
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4.2.4 Výzkumná otázka č. 4  
Poslední výzkumnou otázkou bylo zjistit, zda-li klub stomiků pomáhá rychleji se vyrovnat 
s takovým to zásahem do života. 
Respondentka č. 1 a respondent č. 6 už nejméně jednou sdružení navštívili, pravidelně tam 
ale nechodí. Respondentka č. 3, respondent č. 4, respondentka č. 5 o sdružení ví, jsou 
informování, ale zatím se neodvážili sdružení navštívit. Problémem u většiny 
dotazovaných byl velký věkový rozdíl mezi nimi a těmi, kteří sdružení navštěvují 
pravidelně. 
Výpovědi respondentů: „Chodím na setkání, dostala jsem se i na spoustu zajímavých 
setkání, kam mě Marie (předsedkyně sdružení) zve. Oni jsou podle mě hodně nadšený 
z toho, že jsem mladá stomička, která o tom chce mluvit, což skoro takhle nikdo není. Ale já 
nechci dělat terapeutickou práci s těma pacientama nebo někoho hecovat, aby o tom 
mluvil. Když o tom chce mluvit, tak ať mluví, když nechce, tak ne, ale spíš bych chtěla 
lidem zvednout sebevědomí a trochu jim pomoc na té cestě, aby věděli, že nejsou sami. Ta 
nemoc způsobuje to, že se člověk izoluje a jakmile to člověk udělá, tak je to špatně.“ 
(respondentka č. 1).  

„Poprvé jsem se o tomto sdružení dozvěděl od stomasestry, ta ženská ví fakt úplně všechno 
(smích).  Dalo mi to pocit, že v tom nejsem sám, i když tam jsou převážně důchodci, tak 
jsem si o tom mohl s někým popovídat. Pravidelně tam ale nechodím.“ (respondent č. 3).  

„Dalo mi to naději, že se dokážu s danou situací vypořádat. Mezi lidmi jsem se z počátku 
cítil špatně, styděl jsem se o svém problému mluvit. Paradoxem ale je, že jsem se zatím 
neodvážil tam jít.“ (respondent č. 4). 

„Jako vím, že moje stomasestra o nějakých sdružení někdy mluvila. Říkala, že tam můžu 
kdykoliv jít a sdílet to i s jinýma lidma. Upřímně teď opravdu nejsem schopná to sdílet 
s někým jiným.  Bojuju furt sama se sebou a hlavně ještě nemám tak úplně vyhráno nad 
rakovinou. Třeba na to přijde čas pozdějš. No anebo taky ne.“ (respondentka č. 5). 

„Od stomasestry ještě v nemocnici. Nejdříve jsem odmítal svojí zkušenost sdílet s kýmkoli 
jiným, potřeboval jsem si srovnat sám v sobě kdo jsem a kam chci dál v mém novém životě 
směřovat, ale zhruba po půl roce se situace změnila a najednou jsem potřeboval vědět, že 
v tom nejsem sám, že existují lidé, který potkal podobný osud a musí řešit „život 
s pytlíkem“. (respondent č. 6). 
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5 Diskuse 
V této kapitole se budu věnovat porovnání bakalářské práce s ostatními akademickými 
pracemi a kritickému zhodnocení. 

Stejně tak, jak uvádí ve své práci Lustyková (2012), tak u většiny dotazovaných nedošlo ke 
změnám v partnerském životě. V sexuálním životě muselo dojít k vzájemnému opadu 
strachu ze stomie. Většina dotazovaných uvádí, že největší strach měli z toho se před 
partnerem svléknout, i když to partnerovi nevadilo. K opadu ostychu docházelo až po delší 
době a někteří s tím bojují až doteď. 

Z mého šetření vyplývá, že dva z dotazovaných měli partnera ještě před zavedením stomie 
a jsou spolu nadále. Partneři jim slouží jako opora. Pouze u jedné z dotazovaných došlo 
k rozpadu partnerského vztahu, ale to bylo již v začátcích onemocnění a ne v důsledku 
založení stomie. Sexuální problematiku jak u žen, tak u mužů popisuje ve své publikaci i 
Zachová (2010).  

Častulíková (2008) zjišťuje, že stomikům usnadňuje adaptaci kontakt s lidmi se stejným 
postižením a zároveň vyzdvihává význam klubů stomiků, kde stomici získávají oporu. 
Opomněla však na to, že velkým problémem se může stát věkový rozdíl mezi stomikami, 
kteří sdružení navštěvují. Souhlasím s tím, že sdílení problémů může přispět k lepší 
psychické pohodě a porozumění. 

V mé práci jsou respondenti ve věku od 20-30 let a většina z nich přišla do styku se 
sdružením stomiků, ale pouze valná menšina zůstala u toho, že sdružení navštěvuje 
pravidelně. Důvodem je právě zmiňované velké věkové rozmezí mezi mými 
respondentami a stomiky, které sdružení navštěvují. V tomto případě bych si dovolila 
shrnout, že pokud by existovala sdružení, která by se zaměřovala na jednotlivé věkové 
skupiny stomiků, jako je tomu například ve Skandinávii, tak by bylo mnohem jednodušší 
se se stomií vyrovnávat.  

Musím připustit, že rozhovory v domácím prostředí by byly nejspíše vhodnější, neboť by 
se respondenti neostýchali. Přece jen ve vlastním prostředí by je nic nerozrušovalo. Kdežto 
v kavárnách na respondenty mohl působit například stres z mnoha lidí nebo šum, který tam 
byl. V ordinaci praktického lékaře mohlo na respondenta působit prostředí, které mu tuto 
životní situaci nepříjemně připomínalo.  

Mezi pozitiva řadím analýzu sběru dat pomocí polostrukturovaného rozhovoru. Pokud 
bych na svou práci použila sběr dat pomocí standardizovaného dotazníku, tak bych nikdy 
nezodpověděla předem stanovené cíle.  

Dalším pozitivním bodem byl určitě výběr respondentů, kteří byli ve všem otevření a 
zodpověděli každou otázku. Samozřejmě z šesti dotazovaných je velice těžké stanovit 
relevantní závěry. Do budoucna, by bylo zajímavé vést tento výzkum po delší časový úsek 
(ne řádově v měsících, ale v letech). 
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6 Závěr 
Tato bakalářská práce je vytyčena čtyřmi cíli.  

Hlavním cílem práce bylo zjistit problematiku dopadu založení stomie na kvalitu života 
dotazovaných. Zda se kvalita života zlepšila nebo došlo ke zhoršení. Tato práce se 
zaměřovala na stomiky s ileostomií a kolostomií.   

Dílčí cíle mé práce se zaměřovaly na to, jak stomie ovlivnila sexuální život respondentů, 
kdo jim pomáhal se vyrovnat s těžkou životní situací a zda jim kluby stomiků pomáhají 
rychleji se s tímto zásahem do života vypořádat.  

Analýza sběru dat byla provedena na základě subjektivního rozboru jednotlivých odpovědí 
respondentů tak, jak jimi byla interpretována. Každý z respondentů přiřazuje individuální 
význam jednotlivým změnám, které nastaly po zavedení stomie.  

Věkové rozmezí u respondentů jsem si stanovila od 20-30 let. Avšak jedné z dotazovaných 
je 55 let. Nicméně v době, kdy ji stomii zavedli, ji bylo pouhých 22 let, proto jsem ji do 
mého šetření také zahrnula. Hlavním důvodem, proč jsem si vybrala tuto věkovou skupinu, 
je, že mi je věkově i mentálně nejblíže a také mě zajímalo, jak se se zavedenou stomií 
vypořádávají mladí lidé. 

1. cílem bylo zjistit, jak se změnila kvalita života po založení stomie. Díky své diagnostice 
většina z respondentů trpěla úpornými průjmy, které vedly k vyčerpávání organizmu a ke 
stresu. Proto se po založení stomie kvalita života u mnohých respondentů výrazně zlepšila.   

2. cílem bylo zjistit, jaká byla indikace zavedení stomie. Dva z dotazovaných trpěli 
Crohnovou chorobou. Další dva měli ulcerózní kolitidu. Jedna respondentka měla 
diagnostikovaný karcinom střeva, na jejímž základě ji lékaři museli založit ileostomii. 
Poslednímu dotazovanému byla diagnostikována divertikulitida a následně mu byla 
založena kolostomie.  

3. cílem bylo zjistit, jakým způsobem byla ovlivněna budoucnost dotazovaných. Tento cíl 
se zabýval otázkou ohledně pracovního, společenského a sexuálního života. Z mého šetření 
vyplývá, že stomici nemají potřebu sdílet s okolím své trápení a pokud už to okolí ví, tak je 
spíše podporuje. Podporou jim jsou také životní partneři, kteří se dokázali vcítit do jejich 
situace. U většiny se sexuální život pomalu vrací do fáze před zavedením stomie. Někteří 
respondenti se svým onemocněním stále sžívají a na sexuální život aktuálně nemyslí. To 
ovšem neznamená, že se opět nechtějí vrátit do normálu.   

Většina respondentů se vrátila zpět do práce, protože neměli fyzicky namáhavé 
zaměstnání. Avšak v případě respondentky č. 1 se návrat do práce nezdařil a je 
v invalidním důchodu třetího stupně. Respondent č. 4 a respondentka č. 5 se vrátili zpět na 
vysokou školu.  

4. cílem bylo zjistit, jakým způsobem se vyrovnávali s tímto zásahem do jejich života a zda 
jim pomáhají i kluby stomiků. Jak by se dalo předpokládat, tak největším opěrným bodem 
v životě stomiků je rodina a životní partneři. U každého z dotazovaných sehrála rodina 
velkou roli a neuměli by si představit svůj dosavadní život bez ní. Někteří velkou zásluhu 
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přisuzují také stomasestrám, které jsou dobře edukovány a dokáží zjednodušit průběh 
rekonvalescence stomika.  

V diskusi jsem výzkum porovnávala především s pracemi autorek Lustykové a 
Častulíkové, jejichž výzkumy se zabývaly podobnou tématikou, jako je ta má. 

 S autorkou Lustykovou jsem se shodla v jednom z mých cílů ohledně sexuálního života. 
Z něhož vyplývá, že u většiny respondentů nedošlo ke změně v partnerském životě a že si 
partneři slouží spíše jako opora.  

S autorkou Častulíkovou jsem se neshodla v otázce, zda kluby stomiků pomáhají lépe se 
vyrovnávat se stomií. Samozřejmě že pomáhají, ale od většiny mých respondentů jsem se 
dozvěděla, že je mezi stomikami ve sdruženích až příliš velké věkové rozmezí a nefunguje 
rovnováha mezi nimi. Převažují tam spíše osoby ve starobním důchodu a mladí stomici si 
tam nemusejí připadat komfortně. Otázkou ale zůstává, jestli si mladí stomici vůbec chtějí 
založit vlastní sdružení. 

V příloze přikládám vzorový rozhovor s první respondentkou, která na mě udělala největší 
dojem. Překvapovalo mě, jaký přístup k životu slečna T. má. Myslím, že by mohla být 
vzorem pro spousty nových stomiků, kteří touto životní situací právě procházejí.   

V neposlední řadě doufám, že tato práce bude sloužit jak pro širokou veřejnost a pro 
rozšíření její informovanosti, tak i pro začínající stomiky, kteří hledají opěrné body ve 
svém novém životě. 
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Přílohy:  
Příloha A 
Struktura rozhovoru 
 

1. Kdy jste se poprvé setkal/a s označením stomie a jaká byla indikace zavedení? 
2. Jak jste se cítil/a v té chvíli, kdy Vám lékař poprvé sdělil, že je nezbytné založit 

stomii?  
3. Jaké byly první dny po operaci? Co nebo kdo Vám nejvíce pomáhal/o? 
4. V posledních letech se u nás začaly objevovat stomasestry. Jaká je Vaše zkušenost 

se stomasestrou?  
5. Velký přínos pro začínající stomiky má i sdružení ILCO. Kdy jste se o tomto 

sdružení poprvé dozvěděl/a a od koho? Co Vám to dalo? 
6. Jak na Vaši stomii reagovala rodina a okolí? A do jaké míry to ovlivnilo Váš 

pracovní i společenský život? 
7. Jaký dopad to má na Váš sexuální život?  
8. Co byste vzkázala dalším osobám, které se teprve se stomií sžívají?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Příloha B: 
Vzorový rozhovor se slečnou T. 
 

Já: „Kdy ses poprvé setkala s označením stomie a jaká byla indikace zavedení?“ 

R1: „Je to 10 let, co mi diagnostikovali Crohnovu chorobu. Měla jsem hodně problémy 
s píštělama, proto jsem prodělala spoustu operací a mám za sebou v tuhle chvíli asi 35 
anestezií. Později už jsem měla tak špatnej příčnej tračník, že mi museli vzít polovinu 
tlustýho střeva a teď mám tři roky vývod.“  

Já: „Jak ses cítila v té chvíli, kdy ti lékař poprvé sdělil, že je nezbytné založit stomii?“ 

R1: „No, co ti mám říkat, bylo to na prd. Byla jsem docela ve stresu, protože jsem si říkala, 
že tohle nikdy mít nebudu, to fakt ne, to si to radši hodím. Nakonec to nějak takhle 
dopadlo.“ 

Já: „Co ti nejvíc pomáhalo po operaci se s tím vyrovnat?“ 

R1: „Nejvíc moje máma, ta mě postavila na nohy. Moje mamka je takovej ,,diktátor“, což 
vlastně hodně pomáhá, protože díky ní mám takovej přístup k věcem i já.“ 

Já: „V posledních letech se u nás začaly objevovat stomasestry. Jaká je tvoje 
zkušenost se stomasestrou?“  

R1: „Moje stomasestřička byla moc milá. Všechno mi ukázala pečlivě a já jí za to jsem 
vděčná. Po její edukaci jsem tomu vlastně rozuměla a už jsem se s tím vypořádávala 
sama.“ 

Já: „Kdy jsi vlastně poprvé narazila na ILCO?  Odkázala tě na něj stomasestra nebo 
sis ho našla z vlastní iniciativy?“ 

R1: „Já jsem absolutně roky odmítala cokoliv se stomií spojenýho. Když jsem se s tím 
vším mentálně srovnala, tak jsem si ILCO našla sama což bylo teď v červnu. Trvalo mi 
roky se s tím vyrovnat, než jsem si uvědomila, že to chci vykřičet do světa, ať už to bylo 
s tím Crohnem, tak později i s vývodem.“ 

Já: „Co ti dalo ILCO?“ 

R1: „Chodím na setkání, dostala jsem se i na spousta zajímavých setkání, kam mě Marie 
zve. Oni jsou podle mě hodně nadšený z toho, že jsem mladá stomička, která o tom chce 
mluvit, což skoro takhle nikdo není. Ale já nechci dělat terapeutickou práci s těma 
pacientama nebo někoho hecovat, aby o tom mluvil. Když o tom chce mluvit, tak ať mluví, 
když nechce, tak ne, ale spíš bych chtěla lidem zvednout sebevědomí a trochu jim pomoc 
na té cestě, aby věděli, že nejsou sami. Ta nemoc způsobuje to, že se člověk izoluje a 
jakmile to člověk udělá, tak je to špatně.“ 

 

 

 



 

 

Já: „Můžu se zeptat, co vykonáváš za profesi?“ 

R1: „Já jsem šest let dělala v ExxonMobil, což je vlastně největší naftařská společnost, 
dělala jsem v lodním byznysu a v tomhle roce jsem musela skončit a jsem v invalidním 
důchodu třetího stupně.“ 

Já: „Když jsi pracovala v té společnosti, co na to říkali tvoji kolegové? Věděli to? 

R1: „Moji kolegové to věděli, ne všichni, ale ti z týmu ano. Měla jsem  výhodu v tom, že 
oni jak jsou americká společnost a zabili polovinu Aljašky, tak to musí mít ve stanovách, 
že zdraví a bezpečnost je pro ně na prvním místě před vyděláváním peněz. Takže mě tam 
nikdy nikdo nediskriminoval, protože já jsem byla pořád na nemocenský. Byla jsem třeba 
čtyřikrát nebo pětkrát ročně na operacích a to by mě všude jinde vyhodili.  

Já: „Myslíš si, že je široká veřejnost dostatečně informována o stomii a vše s ní 
spojené?” 

R1: „Myslím, že celkově je toto téma blbě podaný. Je důležitý, aby o tom lidi začali víc 
nějak vědět a mluvit o tom, nebo aby se s tím začalo i něco dělat i co se týká prevence. 
Všichni vědí o rakovině prsu, ale nikdo nechce jít na koloskopii. Já se jim nedivím, 
bohužel v Čechách, když jsme na tom rakovinou střev, tak jak jsme, tak je to trošku blbý.  

Mělo by se stát běžnější součástí života, že lidi budou mluvit o svých exkrementech a 
genitáliích a tak podobně. Je to hodně tabuizovaný. Já třeba vím, že kdybych měla 
useknutou ruku, tak se mi o tom mluví snadněji nebo ne snadněji, ale je to ,,normálnější,, 
než to, že kadím do pytle z břicha.“  

Já: „Co tvoje rodina a okolí, jaké byly reakce?”  

R1: „Matka se z toho hroutila, ta je z toho vyřízená dodneška, teď už teda vidí, že jsem 
v pohodě, ale bylo to hodně těžký pro ní. Tak pro každýho rodiče, když vidí svoje dítě na 
pokraji všeho. Se mnou je to ale nahoru, dolů. Třeba před půl rokem jsem vážila čtyřicet 
kilo, hodně jsem zhubla a nemohla jsem nabrat zpátky, tak pro ty rodiče je to nejtěžší, ale 
jinak rodina je velká podpora. Já jsem si to spíš řešila sama se sebou.” 

Já: „Jak to máš s oblékáním?” 

„Já nosím těhotenský kalhoty, což hodně pomáhá anebo je speciálně navržený spodní 
prádlo, který toho hodně zakryje. Takže ráda nosím věci s vysokým pasem.“ 

Já: „A jak to děláš v létě, když se chceš jít koupat?“ 

R1: „Chodím se normálně koupat, akorát od tý doby co mám stomii, tak mám koupený 
takový stahovací jednodílný plavky. A tím jak je to stahovací, tak já můžu být v klidu, že 
se to neurve, jinak bych byla pořád nervózní. Upřímně obdivuju lidi, který jsou na 
dovolený a mají bikiny se stomií. Já si ale taky myslím, že to hodně záleží na tom, kolikrát 
denně člověk chodí na záchod. Když jde někdo dvakrát denně, tak jako dobrý, ale jakmile 
je to často, tak já přeci nebudu chodit s plným pytlem po pláži v bikinách. To bych 
mentálně nedala ani dneska.“  

 



 

 

Já: „Jak to máš se sportem?“ 

R1: Tak já můžu dělat úplně všechno. Momentálně jsem trochu líná, ale těším se na lyže. 

Já: „Máš nějakou speciální dietu, kterou musíš dodržovat? A co alkohol, dáš si?“ 

R1: „Občas si dám, ale už nepiju. Co si myslím, že mi hodně pomohlo a co by tak mělo 
začít fungovat v Čechách je tráva, protože já kdybych neměla trávu, tak už jsem si to šla 
dávno hodit. Jak z psychickýho hlediska, protože mě to uklidňuje, tak hlavně z fyzickýho 
protože díky tomu jsem přestala mít křeče a nechuť k jídlu, který jsem ty roky měla a 
jedině když jsem večer přišla domů a dala si brko, tak jsem se s chutí najedla.  

Já můžu jíst co chci, ale mě z toho není dobře a podle mě devadesát procent tý nemoci je o 
hlavě a o stravě a já jsem třeba tenhle rok začala nabírat jenom kvůli tomu, že jsem byla u 
jedný paní doktorky, která samozřejmě není oficiální paní doktorka, protože já dělám 
hodně neoficiálních věcí takhle mimo doktory a oni se mi celkem smějou.“ 

Já: „… už jsi ztratila důvěru?“ 

R1: „No, to není o tom, že bych ztratila důvěru. Oni znají jeden přístup na věc. Třeba 
chirurg chce všechno řezat, a když je to gastroenterolog, tak ten zase předepisuje spoustu 
prášků. Všichni předepisují stejný prášky a vůbec neřeší, jaký vedlejší efekty ty prášky na 
člověka maj. Prostě předepisujou chemikálie, který tomu člověka, už z logickýho hlediska, 
nemůžou na konci dne nějak prospět.  

To tělo se musí uzdravit vnitřně, a když mi doktor řekne, že jediný co na Crohnovu 
chorobu nesmím dělat, je kouřit a jinak můžu dělat všechno, tak to promiň, to já si 
nemyslím. Samozřejmě mi to taky trvalo spoustu let, než jsem k tomu došla, ale to je 
totální blud. Kouření není přece dobrý na nic, ale třeba alkohol nebo tučný jídla a já nevím 
co ještě, že je v pohodě? Tak to si teda rozhodně nemyslím. Třeba pro lidi s Crohnem že je 
dobrý kravský mlíko? To jako nechápu. Ale zase jak to není oficiálně daný a oni jak jsou 
tlačený farmaceutickými firmama, aby to lidi ,,žrali“ tak prostě ti neřeknou, no.  Já jsem až 
teď, díky tý dietě od tý doktorky, která byla celkem přísná, žádnej cukr, žádný mlíko, 
žádnej kvas, kyselý, nic takovýho, tak jsem vlastně začala přibírat a tělo se mi dalo 
dohromady.“ 

Já: „Takže si myslíš, že bylo lepší dát na svůj instinkt, než ten doktorský?“ 

R1: „Já jsem měla hodně velký pření s doktorama. Přestala jsem brát biologickou léčbu a 
všechny prášky a půl roku jsem to zkoušela sama, nikomu jsem to neřekla, protože jsem 
věděla, co by nastalo, kdyby to věděli a hlavně by mě to znervóznělo. No a když jsem po 
půl roce zjistila, že je to v pohodě bez prášků, tak jsem jim to řekla a byl z toho hroznej 
průser.  

Já jsem byla právě dobrej příklad pro ně, jakože nejhorší Crohn, nejhorší všechno, dávali 
mi biologickou léčbu a vím, že když se to moje proktoložka dozvěděla, že jsem s tím sekla, 
tak to bylo  nepříjemný pro ní. Ona mi totiž pořád musela řešit píštěle v konečníku, 
dokonce mi tam dávala prasečí kolageny, tak jsem byla taky první, který to dávala. Trvalo 
to vlastně rok, než se tak nějak naše vztahy uklidnily a teď už se mi jenom smějou. Vzala 
jsem to do vlastních rukou a nebyla jsem schopna se ještě Crohna úplně zbavit, takže 



 

 

pokaždý když jdu na kolonoskopii, tak tam furt mám vředy a je mi špatně. Já ještě nejsem 
schopna držet všechny ty diety konstantně. No jak tak koukám, tak já kážu vodu a piju 
víno (smích). Budu se muset polepšit. Podle mě 90% tvoří psychika a zbytek jídlo, ale tak 
to je s každou nemocí.“ 

Já: „Teď budu mít trochu otázku na tělo. Jaký je tvůj sexuální život? Máš 
partnera?“ 

R1: „Mám partnera, a když jsem se s ním seznámila, tak to byla jedna z prvních věcí, co 
jsem mu řekla. Já to lidem říkám rovnou a koukám na jejich reakci, nebo jestli s tím maj 
nějaký problém. Určitě by to nebylo tak, že bych se svlíkla a řekla, že mám pytel, tak to ne. 
Hlavně já mám všechno na facebooku, moje profilovky jsou nahatý, tak by to stejně viděli. 
Můj přítel je s tím úplně v pohodě, upřímně já jsem tolik sexuálních partnerů za tu dobu, 
co mám vývod, neměla. Samozřejmě byli, ale spíš se na mě koukali s obdivem, než 
s nechutí. Kdyby se někdo na mě koukal s nechutí, tak by mě to samozřejmě naštvalo, ale 
tak byla bych ráda, že jsem si s ním nic nezačala, protože to je idiot.“ 

Já: „A co děti, plánujete už?“ 

R1: „Teď ještě ne, protože jsme spolu krátce, ale plánujeme, uvidíme. To je stejný jako 
s vývodem, doktoři říkali, že děti nikdy mít nebudu, že nebudu mít tohle a tamto. Zatím co 
říkali, tak se to nevyplnilo. Nevím, jak to mám, jestli mám nějaký srůsty v břiše, který by 
zabraňovaly početí, ale myslím si, že jedno dítě mít budu.“ 

Já: „Jak často si měníš stomii?“ 

R1: „Jednou denně, protože nejsem milionář a mám jenom jeden pytel na den. Občas se mi 
podařilo, že když jsem jela na dovolenou, tak mi jich stoma sestřička dala víc, nevím, jak 
to udělala. Když si jdu normálně do obchodu tak deset pytlíků stojí 1600. To by člověk 
musel být opravdu milionář, abych si je měnila častějš.  

Stát teďka vymýšlí novej zákon. Je to, akorát, v poslanecký sněmovně na projednání, že 
chtěj ušetřit 3 nebo 4 miliardy na zdravotnickejch pomůckách, což zasahuje i do 
stomických pomůcek a chtěj udělat takovou vychytávku, že určej nejlevější pomůcku na 
trhu a tu daj lidem na výběr. Jenomže každá stomie vypadá úlně jinak a každej člověk má 
úplně jiný břicho, takže pokud tahle situace nastane a lidi, který maj invalidní důchod 
12 000, si budou muset platit hned 6-7 tisíc za stomický pomůcky, tak to nevidím moc 
reálně. Marie tady za to dost bojovala, ale nedostalo se nám úplně moc vyjádření, jak to 
chtěj udělat, jak to bude vypadat. Prostě to dělaj lidi, kteří o tom vůbec nic neví.“ 

Já: „Máš v plánu založit svoje sdružení?“ 

R1: „Plán mám, ale je to můj vlastní byznys, není to žádná pacientská organizace. Já 
nechci šlapat na ILCO, protože si myslím, že je to super organizace. Úplně od nuly toho 
udělali spoustu za těch 20 let a jsou to lidi, který to dělaj srdcem a je hrozná potřeba 
abysme taky dostali nějaký peníze. Takže o to já se teď budu snažit. Já bych prostě chtěla, 
aby ILCO dostávalo stejný prachy jako Kapka Naděje.  

Já vím, že to bude znít fakt hnusně, ale všichni pláčou nad dětma s holou hlavou nebo nebo 
nad Avonem, kdy si ženský chodí vždycky na Letnou, ale tohle je hrozně tabuizovaný. 



 

 

Peníze jsou potřeba už jenom proto ty lidi motivovat k tomu, aby přijeli na nějaký sezení. 
Nikdo mi nepojede na setkání, když jim řekneš, zaplatíte si to všechno a ještě nám zaplatíte 
něco. Na to se ti všichni vykašlou a zůstanou doma, hlavně když to jsou invalidní důchodci 
bez peněz.“ 

Já: „Spousta lidí to má tak, že jim končí život, proto jsem ti chtěla vyjádřit obdiv za 
to, jak se k tomu stavíš.“ 

R1: „Já to mám takhle ale se vším, mě to v nemocnici vyšili na břiše a já jsem věděla, že se 
z toho začínám hroutit. Já si dávám výzvy vždycky, takže jsem obratem šla, opila jsem se a 
měla jsem okamžitě sex do 2-3 tejdnů. To už bylo, když jsem se mohla aspoň hejbat, 
prostě jsem šla a udělala jsem to. Musím to překonávat, protože to je stejný, jako když 
stojím na srázu s lyžema a bojím se jet dolů. To bych tam taky mohla stát celej život a ten 
blok by se akorát prohluboval. Ten strach se musí utnout hned v zárodcích.“ 

Já: „Máš nějaký vzkaz pro budoucí stomiky?“ 

R1: „Stomie není sranda, je to velkej zásah do těla, musí se s tím člověk srovnat, je to 
hodně citlivá věc, pak se o sebe člověk musí starat úplně jinak, ale mě to kvalitu mýho 
života pouze zlepšilo.“  
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