
PŘEPIS – RESPONDENT 1 (Anet, 27 let) – štítná žláza, alopecie, špatná 

snášenlivost lepku (celiakie, ale není diagnostikována) 
 

T: Není žádná špatná odpověď a je to i hrozně pocitový jo. Když řekneš, ž prostě t je 

subjektivní, to prostě fakt řekni, jak to cítíš. A jinak se tě zeptám, ty teda nemáš celiakii, ale 

máš teda intoleranci na lepek. 

R. No já se léčím se štítnou žlázou a mám vyšší hm…, beru prášky a ty prášky beru vyšší, než 

bych prostě měla, vůči mýmu věku a tak dále, ssssa takže jsem si hledala právě na internetu, 

jak tomu můžu jakoby pomoct, abych jakoby tý štítný žláze pomohla, aby jako fungovala líp. 

Mimo jiné tam byla jakoby i, že bych měla bejt bez lepku. 

T: Jo, takže štítnou žlázu máš diagnostikovanou, ale zjišťuješ s tím lepkem na sobě, že ti to 

jakoby jako pomáhá. 

R: Joo, to já jsem už jednou takhle byla bez lepku, skoro půl roku a viděla jsem jakoby, cejtila 

jsem na sobě prostě že, že to je prostě lepší, že to je prostě jiný, než když člověk jakoby ten 

lepek jí no. 

T: Dobře, hele, tak teď začneme těma otázkama. Hmm, budu po tobě chtít, aby ses mi k té 

otázce nějak vyjádřila, plus zkus mi odpovědět na škále od  do , kde 1 je rozhodně souhlasím, 

2 souhlasím,  3 neutrální, 4 nesouhlasím,  5 je rozhodně nesouhlasím. V dotazníku byla i 

možnost nevím, ale na tu mi tady teď nehrajeme (smích).  

R: A chceš jakoby číslo, nebo chceš odpověď jakoby přímo. 

T: Buď mi řekneš jednička, dvojka, nebo mi řekneš souhlasím, to prostě nějak vydedukejeme. 

R: Dobře… 

T: Tak, první otázka. Co si myslíš, jak bys reagovala na tu to otázku. Je důležité dozvědět se 

co nejvíce informací o nemoci, kterou trpíš nebo kterou máš a o její léčbě. (1.ot.) 

R: Rozhodně souhlasím. Všelijak se k tomu člověk může pak postavit, můžeš to pak začít 

nějak řešit, aby ses tý nemoci zbavila nebo abys pomohl, aby ta nemoc pak neměla takový 

následky, jaký by měla mít. Aaa hlavně by ten člověk měla jakoby vědět, co třeba ho jakoby 

moc ovlivňuje v jeho tělo, nebo cop jakoby může mít za následek tý nemoci. (1) 

T: Super, dobře. A říkáš často svému lékaři, co konkrétně potřebuješ předepsat? (2.ot.) 

R: Hmmmm….,noooo…., s tím jakoby ve výsledku nesouhlasím, jakože jdu k doktorovi a 

řeknu mu, chci tyhle, tychle, tychle prášky. Protože na štítnou žlázu třeba beru jedny a ty 

samý prášky. Aaa, když jdu potom k doktorovi, tak je to většinou třeba, když jsem jako 

nemocná, jako chřipka nebo angína a to si nechám jako doporučit. (4) 

T: Hmmm, dobře, takže si necháš prostě doporučit. 

R: Ano… 



T: Dobře, další otázka. Co říkáš na toto, nedělám vždycky to, co mi praktický lékař řekne 

nebo nařídí. Stane se někdy prostě to, že neuděláš, nebo neuposlechneš rad toho doktora. 

Například ti řekne, tak tady máte antibiotika, ležte, pijte teplej čaj, berte je 5 dní atd… (3.ot.) 

R: Nooo. Spíš souhlasím. Dřív jsem to dodržovala na 100%, i vzhledem ke snížené imunitě to 

bylo potřeba, ale teďko třeba když jsem měla bejt 4 dny doma, tak už jsem třetí den byla 

v práci. Takže asi to ovlivňuje aktuální situace, ve které jako jsem. (3) 

T: Jasně, takže myslíš jako sociální prostředí, že tě ovlivňuje, práce atd..? 

R: Hmm, ano. 

T: Dobře, takže jako léky nevyřadíš nikdy, jakože to asi, co předepíše, to dodržíš. 

R: Ano. 

T: No a co jsi vlastně měla s tou imunitou? 

R: No já mám jakože od malička vlastně sníženou imunitu. Hmmm, i vzhledem k tomu, že 

jsem takový to antibiotikový dítě, kdy vlastně od malička nám dávali antibiotika, takže tím se 

to jako začalo zhoršovat. A mám jako autoimunitní onemocnění, jmenuje se to to alopecie, 

který je ale jako naštěstí (zaklepání na zuby) jakoby v pořádku. A sníženou imunitu mám 

prostě jako furt a to budu mít prostě jako vždycky. 

T:Jasně, proto seš stále tak nahromadě… 

R: Jo no. 

T: Dobře. Kladeš svému lékaři mnoho otázek? (4.ot.) 

R: Ne, nesouhlasím. (4) 

T: Ne? Takže fakt jako přijdeš a doktor povídá. 

R: Noo. Já přijdu, řeknu co mi je a tím jako, vezmu si recept a odcházím. 

T: Hmm, dobře. Sleduješ ohledně tvé nemoci nejnovější přístupy, které jsou v její léčbě? 

(5.ot.). Bavme se teď klidně konkrétně o té štítné žláze, vyhledáváš o tom nějaké informace… 

R: Hmmmm, noooo, spíš souhlasím. (2) Já myslím v reálu 4, nevyhledává. Né, že bych si 

jako aktivně…, nebo teďka když mi zvedli ty léky, tak jsem si to aktivně hledala. Protože už 

mě to trošku zarazilo, protože když už jsem viděla výraz tý doktorky, když jakoby viděla, 

kolik bych jako těch prášků, jako dávku, měla brát. Aaaa, bohužel ta štítná žláza je takový 

jako onemocnění dnešní doby. To dřív prostě nebylo. Dřív se, já nevím, umíralo na spalničky, 

ty dneska prostě umíme vyléčit, tak dřív prostě jako na onemocnění štítný žlázy jakoby 

nebylo. Takže těžko říct no. Někdo může říct, že za to prostě může výbuch Čenorbylu, kde 

nás tady jako všechny ozářilo nějaký jádro a tak dále, ale to se bohužel jako nedá vyléčit, to 

mám do konce života, nebo by mi to museli vyoperovat. Takže jako ty prášky bych na to jako 

měla brát., takže toho se jakoby nikdy nezbavím, pokud se to nezlepší samo, myslím jako 

prostě postup medicínskej. Když někde na něco narazím, na něco jakoby náhodou, tak si to 

jako přečtu, ale že bych si aktivně něco vyhledávala na internetu, jakoby jak postoupila 

léčba, to jako ne, to doufám, že se dozvím od toho doktora kdyžtak. 



T. Dobře. S touto otázkou trochu souvisí další otázka. Máš pocit, že bys někdy věděla lépe, co 

potřebuješ, než ten doktor? (6.ot.) 

R: Hmmmmm, no…hmmm. Přesně bych řekla, že ten doktor je tam od toho, aby on to věděl 

líp než já. (4) 

T: Jo, takže máš jako dojem, že ten doktor toho ví vždycky víc. 

R: Já zastávám takovej ten starej názor, že vlastně co řekne doktor, to je jakoby v uvozovkách 

svatý. Že ten doktor by ti měl říct, tohle vám pomůže, nebo tohle nedělejte, nebo já vám 

doporučuju tohle. Člověk by měl poslouchat vlastní tělo, ale prvně si jakoby nechám prostě 

poradit jako od doktora. 

T: Dobře. A vedeš si záznamy o svých nemocech a případně o jejich léčbě? (7.ot.) 

R: Hmm, ne. (5) 

T: Jakože by sis vedla něco jako je kartotéka u doktora. 

R: Ne. I když jako kartotéka u doktora jako taky moc nefunguje. 

T: Jakto? 

R: No protože jako třeba moje záznamy z Motole, kde jsem fakt měla jakoby všechno, tak se 

prostě jako ztratili a tam bylo prostě jakoby 10 let mých záznamů. Nemohli to jako nikde najít 

a už to prostě jakoby asi nikde nenajdou. Prošla jsem ta jako hodně oddělelníma, ale prostě to 

není, ale jako hodilo by se to. Ale člověk jako ví prostě ty hlavní věci. 

T: To je hrůza, za to zodpovídají a co ti na to jako řekli? 

R: No nic, prostě že se to ztratilo. Prostě je to velká nemocnice a tak no. 

T: Dobře, hele, pokud ti tvůj lékař předepíše něco, co neznáš, doptáš se ho nebo zeptáš se, co 

to je a necháš si to důkladně vysvětlit? Nebo prostě to neřešíš? (8.ot.) 

R: Hmmmmmm.. Spíš to neřeším. Hmmm, když mí dá antibiotika, tak se  zeptám na 

probiotika, jestli si mám k tomu pořídit a spíš to neřeším. A…teď se mi zrovna stalo, že jsem 

dostala léky na kašel, nebo na uvolnění prostě nevím, a měla jsem po tom prostě šílenej třes 

v rukou a jako ve všem, takže nečtu si jako příbalový informace a to no. (3) 

T: Radši no. On si to pak člověk někdy třeba i jako vyvolá sám ty příznaky. Další otázka. Víš 

přesně, jaké problémy mají lidé, kteří trpí stejnou nemocí jako ty? Takže jsi prostě někdo, kdo 

má štítnou žlázu a víš i o druhých lidech, co ty problémy mají, jaké mají příznaky atd.? (9.ot.) 

R: Tak jako vím, protože ty problémy co ti lidi maj s touhletou nemocí, tak jsou prostě jakoby 

stejný. (1) 

T: Jo, takže jsou stejný. 

R: Hm, ano. 

T: Dobře. Pokud ti tvůj lékař předepíše nějaký léčebný režim, se kterým nesouhlasíš, stane se, 

že bys ho nedodržovala. Něco ti předepíše, ty s tím nesouhlasíš a stejně to dodržuješ? Nebo se 

prostě nikdy nestane, že bys s tím nesouhlasila? (10.ot.) 



R:Hmmmm….noooo. Myslím, že se jako nestane, že bych s tím jakoby nesouhlasila a že 

bych řekla ne, tohle neudělám. Vždycky tomu aspoň dám šanci, protože jak jako říkám, já těm 

doktorům jakoby věřím. Nebo věřím v to, že oni to vědí líp než já. (4) 

T: No jasně, takže kdybys s něčím nesouhlasila, tak tomu prostě dáš šanci, zkusíš, protože je 

to doktor. Další otázka. Nedostávám od svého lékaře, co potřebuji, protože to nežádám dost 

důrazně. Myslíš si, že bys prostě nedostávala ze strany doktorů, nebo konkrétního doktora, co 

potřebuješ, protože to nežádáš dost důrazně. Nebo prostě všechno funguje tak jak má, jak si 

přeješ? (11.ot.) 

R: Já když řeknu, mám problémy s tímhle a tímhle, tak oni řeknou dobře, tak tady prostě si na 

to vemte něco, kapky, nebo tak. Vždycky se mi dostane nějaká jakoby odpověď na to, s čím 

tam jako jdu, nebo co jako potřebuju. (4) 

T: Dobře. A myslíš si, že bys měla o svých nemocech více informací, než ostatní lidé v této 

zemi? To je fakt jakoby pocitový názor. Jestli seš jako člověk, který těch informací střádá víc 

než většina, nebo si myslíš, že prostě většina to jakoby hrotí víc, kam by ses zařadila. (12.ot.) 

R: Nooo, já si myslím jako, že bych se zařadila někam do středu. Jako o těch věcech vím a 

možná někdo jakoby ví víc, ale já jako s tím takto prostě žiju. Takže jako myslím tak na střed. 

(3) 

T: A co říkáš na otázku, že bys neuposlechla rad lékaře? Stalo se ti to někdy? Nebo v jakým 

případě si dokážeš představit, že by se to stalo, že bys neuposlechla rady lékaře. (13.ot.) 

R: Hmmm, no, asi….. Myslím si, že by to bylo jako v nějakým závažnějším případě. Že by to 

bylo třeba, kdyby mi řekli, dobře, nemáte zánět štítný žlázy, ale máte rakovinu štítný žlázy a 

musíte na ozařování, na operaci a na tohle a na tamto, tak si myslím, že bych jako 

zapřemýšlela nad tím, jestli není jako nějaká alternativní léčba. Takže spíše ano. Když je ta 

nějaký vážný důvod, tak bych šla na alternativu. (2) 

T: Tak pojďme k další otázce. Často dávám svému lékaři vlastní návrhy týkající se zdravotní 

péče a způsobu léčby. Jak souhlasíš s tímto tvrzením? (14.ot.) 

R: Ne, prostě přijdu k doktorovi a neříkám, že mám toto a toto a chci na to toto a toto. Někteří 

to sice dělají, ale já nejsem ten člověk. Takže rozhodně ne. (5) 

T: Tak, jak souhlasíš s tím, že doktor je zde pro tebe a pokud budeš nespokojená, obrátíš se na 

jiného doktora? Stalo se ti to někdy? (15.ot.) 

R: Ano, stalo se mi to, rozhodně ano. Normálně s obvoďákem se mi to jako stalo, ale tam pak 

naštěstí bylo jako to, že on šel do důchodu, takže tam pak jako přišli noví jako mladí doktoři. 

Myslím si, že jako ta škola těch starších a mladších doktorů je hodně znát, je to viditelný pro 

ty pacienty. A stalo se mi to i ohledně tý štítní žlázy já sem nebyla jakoby spokojená s tím 

přístupem tý doktorky. Ona prostě vůbec jako ani nevěděla, jak se jmenuju a když jsem tam 

byla naposled, jaký mám problémy se mě ptala. Nezeptala se mě prostě a nic a nevěděla jsem 

jako vůbec nic. Takže jsem si vzala kontakt a objednala jsem se prostě jinam a změnila jsem 

to. (1) 

T: Dobře, děkuju, další otázka, už se blížíme ke konci. Vyhledáváš si aktivně informace o 

nemocech, kterými trpíš? Stává se, že bys to jako aktivně vyhledávala? (16.ot.) 



R: Asi jako občas. Občas, záleží no. Spíš neutrálně, protože, občas se to prostě stane, že si 

dám jako symptomy nějaký. (3) 

T: A kdy se to tak děje, že si to začneš sama vyhledávat, když se ti jako zhorší stav, nebo?... 

R: No no no, když třeba jako je to dlouhodobý Když mám nějaký dlouhodobý problémy, 

který jako myslím, že bych třeba mít neměla. Tak první jako se podívám na internet no. 

T: Tak tady je má nejmíň oblíbená otázka, já ti přečtu, jak ji mám napsanou a pak ti to nějak 

doplním, kdybys nerozuměla. Pokud jde o mé potřeby týkající se zdravotní péče, jsem 

asertivnější než většina populace? Tak…a znamená to, jakože, jestli si myslíš, že seš 

důraznější než většina populace v tom, že pokud třeba s něčím nesouhlasíš, nebo na to máš 

jiný názor, tak neuposlechneš rad lékaře, nebo se chováš prostě tak, jak chceš. Někdo přijde 

k doktorovi, nadává mu tam, že chce toto a toto a toto…. (17.ot.) 

R: Hmmmmm.. Já jsem spíš jako takovej pasivní pacient si myslím. Já po těch mejch jako 

zkušenostech s doktormama, s nemocnicema, s vyšetřeníma, k těm doktorům jakoby chodím 

opravdu co nejmíň. Což znamená, když už je fakt jakože potřebuju a nebo když se jedná o 

rutinní prohlídku. Takže já spíš jako nesouhlasím. Já tam prostě jako jdu, když jako já 

potřebuju a ne že bych tam šla si stěžovat kvůli tomu, že mám vedlejší účinky na prášky, nebo 

něco, to asi ne. (4) 

T: Super, děkuju, tak teď poslední otázka tady z toho dotazníku, pak se vrhneme ještě na 

takové faktory, které ovlivňují nejvíce naše zdraví a ty mi k nim něco povíš. Tak ta poslední 

otázka… O tom, kterou léčbu podstoupíš si nakonec rozhoduješ sama, i když ti lékař 

předepíše třeba úplně jiný postup? (18.ot.) 

R:Hmmm, no.. Jako měla jsem takový období, kdy jsem jakoby si třeba nevzala léky, co mi 

doktor dal, že jsem si řekla, že to jako brát nebudu, že to zvládnu bez toho. Ale když jsem tam 

jakoby přišla, tak ty výsledky byly špatný a já jsem jakoby viděla, že to jako potřebuju. Takže 

ono je to asi na tý situaci. No jako tak, já si myslím, že dneska bych to asi jako…,to já 

nevím…,hmmm. Asi bych dala neutrální odpověď. Umím si představit tu situaci, že bych 

jako byla před nějakým tím rozhodnutím, že bych to jako zkusila jinak, ale v reálu prostě 

nevím, je to fakt o situaci. 

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 

T: Dobře, tak já ti děkuji. A teď, kdyby ses podívala na své zdraví, tak co si myslíš, že ho 

takto v průběhu tvého života ovlivnilo nejvíc. Co třeba ovlivnilo to, že máš sníženou imunitu, 

je to nějaký genetický základ, nebo sis to něčím vypěstovala v mládí, hodně si sportovala, 

nebo tím, nevím, jedla si hodně sladkého. Jak bys tady z toho pohledu to svoje zdraví 

zhodnotila. Jaký bylo, jaký je teď a co ho ovlivnilo. 

R: No určitě tam bude nějakej genetickej jako špatnej základ, i když jako u nás v rodině ty 

nemoci co mám já nemá nikdo. Takže, hmmm, asi to bylo nějakým jako, ne prostředím jako 

domácím, ale třeba jak jsem říkala, když jsem byla fakt malá, měla jsem chřipku, hned 

antibiotika a prostě když to máš jakoby od malička, tak potom ti musej dávat vyšší a vyšší 

dávky antibiotik, kdy prostě ti je zle, je ti špatně ještě po těch práškách, plus ta nemoc a až 

jsem si jakoby vypěstovala alergii na penicilin. Nějaký špatný geny v sobě mám, to 

určitě..hmmm… 



T: A neovlivnili to nějak i rodiče? Jako ty prášky, jak jsi brala neustále ta antibiotika..? 

R: To byla prostě jiná doba a ti doktoři…,já jsem jakoby marodila fakt jako už od mala a ti 

doktoři, to jakoby i voni ti to napsali, ne jen že by naši prostě řekli napište jí antibiotika, ať je 

za tejden zdravá, oni prostě doktoři to dávali automaticky. Na, tady má prostě antibiotika. Jo, 

takže pak jsem měla i hnisavý angíny a tak dále, tak vono se ty nemoci jakoby i zhoršovaly , 

stupňovaly, tím se stupňovala i ta léčba, takže myslím, že tam je špatný základ v genech a 

špatnej základ v chování doktorů. 

T:A co myslíšm, že ti to zdraví teď jako zlepšilo? Přijde mi, že seš teď víc jakoby tak 

v pohodě, je to životní styl, nebo? 

R: Jako snažím se  nějak poslední dobou víc sportovat, víc si hlídat to jídlo, postavit se k tomu 

trošku jakoby čelem. Protože jinak jako zbytek života za tebe rozhodujou rodiče, že jo, bež 

k doktorovi, něco ti je, vem si prášky, tohle a tamto a teďkom si prostě můžu říct, ty jo, není 

mi úplně době, vezmu si prášek, nebo se prostě víc napiju vody, jo takže. 

T: Takže si to ovlivňuješ ty sama. 

R: Člověk si to ovlivňuje asi sám, nebo prostě hmm, okolím no. 

T: Okolím, to myslíš to sociální okolí, nebo životní prostředí? 

R: Spíš sociální. 

T: No a jak jako to myslíš? 

R: No jako já jsem tu štítnou žlázu moc neřešila, jednou za rok jsem šla k doktorce, byla jsem 

jako nespokojená, ale pak mě jako partner donutil, abych s tím jako něco dělala, že to prostě 

není sranda. Já jsem si vždycky říkala, no štítná žláza, to jako nic není. Ale ono to prostě fakt 

ovlivňuje celý tělo a prostě všechno. 

T: A co si myslíš o tvém sociálním postavení a vlivu na tvé zdraví, má to nějaký vliv? Kdybys 

byla někde dělník ve fabrice, nebo prostě jestli už máš nějaký nadstandard a že na základě 

toho si můžeš dovolit lepší péčí, nebo to na to nemá vliv? 

R: Hmmm, no…., myslím si, že ten kdo je v nějakým sociálním žebříku vejš, se má prostě 

jako líp, protože si prostě jako může dovolit kvalitnější prostě potraviny, nebo může koupit 

bio potraviny, může si vybírat, jestli si koupí támhle prostě bio maso, nebo jestli si koupí 

vodňanský kuře, který je prostě napíchaný vodou a hormonama, aby to rychle rostlo. Jo 

protože to co člověk jakoby sní, tím to prostě krmí to tělo, no. Takže pokud se člověk cpe 

nějakýma chemikáliema a éčkama a já nevím, čím vším, tak to prostě potom cpe jako do sebe 

a obávám se, že dělník, co má 10 tisíc, tak toho možná ani nenapadne, že by si mohl dopřát 

něco lepšího. 

T: A to může jít ruku v ruce s jeho zdravotním stavem, že si nedopřává lepší potraviny. 

R: A je taky možné, že to nemá vůbec žádný vliv a že si to jen my myslíme. Jelikož je teď 

takový boom zdravého životního stylu, ale může to pro nás být jen placebo. Jakože si říkáme, 

koupíme si hodně ovoce, jako přes zimu, že jo, vitamíny a takto, ale ono přitom strhnou to 

ovoce když je ještě nezralé a dozraje někde v nějakým boxu a je to v podstatě úplně k ničemu. 

My si tako jako vnucujeme, že je to všechno lepší. 



T:Může být no, určitě, ale určitě na svém těle cítíš, když děláš nějakou změnu, když děláš 

něco jinak. Asi taky musíš cítit, když třeba víc sportuješ, nebo jíš trochu jinak, tak to nemůže 

být úplně vždycky placebo, ale otázka je to, jestli tím samozřejmě omezíme to, abychom za 

pět let dostali třeba rakovinu že jo.. No to jsme se už dostali trochu jinam. Co bys mi řekla 

k životnímu prostředí, jak si myslíš, že by ovlivňovalo tvoje zdraví? 

R: No, asi to nějak nepociťuju, i když jakoby vyrůstala jsem v Praze, v Praze se práší, jedno 

s druhým, ale že by to nějak jakoby vyloženě, to že jsem onemocněla x y nemocema, že by za 

to jako mohlo vyloženě životní prostředí, nemyslím si. Možná kdybych vyrůstala někde 

v lesích, na louce, kdo ví, ale to člověk vaří z vody. Já si myslím, myslím si, že to zdraví 

ovlivňují jiné faktory. 

T: Já ti tady teď ukážu výčet pěti faktorů, které ovlivňují naše zdraví nejvíce a na základě 

tvého povídání jsem tady udělala nějakou hiearchii těch faktorů a vyšlo mi to u tebe tak, že 

nejvíce je tvé zdraví ovlivňováno životním stylem, pak jsou sociokenomické determinanty, 

genetické dispozice, zdravotnické služby a na poslední místo jsem dala životní prostředí. 

R: Ano, já bych asi ale dala ty socioekonomické determinanty a genetické dispozice na stejné 

místo no. 

T: Dobře tak já ti moc děkuju, je ještě něco, co tě k tématu napadá, co bys případně chtěla 

doplnit, říct..? 

R: Hmmm.., ne, to je myslím všechno. 

T: Děkuji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PŘEPIS – RESPONDENT 2 (Vojta, 33 let) – od mládí problémy s páteří, 

vyhřeznuté tři plotýnky, v současné době hospitalizace a hledání vhodného 

způsobu léčby tří vyhřeznutých plotýnek L2, L6 a L5 
 

T:Tak předem bych ti chtěla říct, že není žádná špatná, ani správná odpověď, takže opravdu 

odpovídej na základě svých pocitů, zcela subjektivně. I když si budeš myslet, že je to 

subjektivní, tak to řekni, cokoliv k tomu řekni, 

R: Ano, zkusíme. 

T: Jinak, škála odpovědí je klasicky od 1 do 5, kdy 1 je rozhodně souhlasím, 5 rozhodně 

nesouhlasím. 

R: Jasně. 

T: Tak, ty seš teda člověk, který má problém s páteří, jestli můžeš přesně říct, jaká je tvoje 

diagnóza? 

R: Moje diagnóza je, strostlé tři obratle, výhřez tří obratlů, výhřez tří plotýnek, 9 milimetrů, 6 

milimetrů, 2 milimetry, L2, L6, L5. 

T: Ano a teď se s tím opět aktuálně léčíš a lítáš po doktorech. 

R:Ano, přesně tak, teď jsem byl na analgetických infuzích. 

T: Dobře, tak pojďme na první otázku. Jak souhlasíš s tím, že je důležité se dozvědět co 

nejvíce informací o nemoci, kterou trpíš a o její léčbě? (1.ot.) 

R: Rozhodně souhlasím. (1) 

T: A proč si to tak myslíš? 

R: Kdybych neměl dostatek informací, tak bych si nedával pozor, myslel bych si například, že 

to může být jen skřípnutej nerv a podobně a zvedal bych těžký věci, co nemůžeš a co to ještě 

ubližuje. Léčba, když víš nejvíc, tak se jí můžeš věnovat a může se to vyléčit dřív, než čekat 

na operaci. 

T: Super, říkáš často svému praktickému lékaři, co potřebuješ? (2.ot.) 

R: Já nemám praktika (smích). Ne, většinou ne. Praktickýmu to neříkám určitě. Praktikovi ne. 

(4) 

T: Takže celkově spíš věříš tomu doktorovi? 

R: Spíš věřím jakoby odborníkovi, což mám toho neurologa. Když mi to řekne jako internista, 

tak jako chci spíš vědět názor odborníka a chci k nějakýmu odborníkovi objednat. 

T: Jasně, takže názor přebíráš hlavně od nich, co se ti předepíše, tak s tím souhlasíš. 

R: Jo, to určitě. 

T: Děláš vždycky to, co ti lékař nařídí? (3.ot.) 

R: Ano, souhlasím, dvojka. (2) 



T: Opravdu jo, takže když ti řekne, máte být vklidu, máte brát tyto léky. 

R: Ano, přesně tak. Léky většinou dodržuju, i tu léčbu, teď jsem byl, na další léčbu jdu taky, 

to mi jako pomáhá. Ale co ti jako řekne, že nesmíš zvedat nic, co má jako nad 10 kilo a to se 

nedá jako kolikrát že jo. A jako vklidu bych moc být nemusel, ale jako například bych neměl 

sedět jo, ale tak tady v práci to moc nejde a ta dále, takže jako snažím se, ale úplně to 

nedodržuji na 100%. 

T: Ano, ale v globále, když ti lékař řekne, co máš dělat, tak to jako dodržuješ. 

R: Ano, jako kdyby mi třeba vyhrožoval něčím, že mi to třeba rupne, tak se na to vybodnu. 

T: Kladeš svýmu lékaři hodně otázek? (4.ot.). 

R: Jo (1).  

T: A z jakýho důvodu? 

R: No protože chci vědět co nejvíc, ohledně toho, když mi řekne, že prostě teď máte výhřez 

plotýnek, tak já se ptám, co to může ovlivnit. Ptám se, jaká je tam možnost léčby, ať mi to 

všechno popíše. Chci vědět, co bude nejjednodušší, jak se to vyléčí a co bude nejhorší. 

T: Ano, dobře. A sleduješ nejnovější postupy v léčbě? (5.ot.) 

R: Ne. Respektive, jako já to nesleduju, že bych si to automaticky vyhledával, spíš dávám tak 

trojku, protože mám známý, co jsou fyzioterapeuti, takže jsem jim napsal ohledně toho. (3) 

T:Ano, jasně, ti ale nemaj tu nemoc, ale zase mají jiné hledisko že. 

R:Ti nemaj tu nemoc, to ne. Určitě negooglím jako lidi, co to maj, to v žádným případě dělat 

nebudu, to ne, to ne. Abych si to googlil někde, to v žádným případě. 

T: Dobře. A máš někdy pocit, že víš líp, co potřebuješ, než tvůj doktor? (6.ot.) 

R: Hmm, to asi ne. Tak jako čtyřku, jak kdy. Když mi řekne jakože při tomto vás to bolet 

nebude, ale bolí mě to, když chodím… Ale v globále je to specialista a věřím mu. (4) 

T:A vedeš si záznamy o té nemoci a její léčbě? (7.ot.) 

R: Ne. (5).  

T: Tak, pokud ti doktor předepíše něco, co neznáš, zeptáš se ho, co to je a necháš si to 

důkladně vysvětlit? (8.ot.) 

R: Nějaký jako léky? 

T: Může to být lék, může to být způsob léčby. 

R: Jako úplně důkladně ne, ale jako zeptám se ho, co to bude dělat, jestli po tom budu jako 

oblblej, jestli budu moc řídit, jako spíš takto základní informace. Ale to, jestli je to 

hormonální nebo ne, tak to je mi úplně jedno, takže jako spíš takovej neutrál.  

T: Víš přesně, jaké problémy mají lidé, kteří trpí stejnou nemocí jako ty? (9.ot.) 



R: Mají stejný, jako vím, protože jsem dělal, to je z toho důvodu, že jsem jako dělal na 

lázních, že jsem jako trochu ovlivněnej, takže jako s tím. Kdybych byl ale jako soukromá 

osoba, tak je mi to asi fuk protože ta páteř jako každýho bolí jinak. (2) 

T: Jasně, ale takto obecně to víš kvůli tomu, jak jsi byl v těch lázních… 

R: Vím. Tak dáme dvojku, ale je to takový individuální. 

R: Jde o to, že co vím od doktora, tak prostě když bude 5 milimetrů, tak to bolí jinak, když 

bude 6, tak to ovlivňuje něco jinýho, takže každý to může mít jinak a nedá se prostě najít 

úplně copy paste co má stejnej problém jako já. 

T: Jasně. No hele a co když nesouhlasíš s tím, co ti doktor předepíše, ať to jsou léky, léčebný 

režim, může se stát, že to nebudeš dodržovat? (10.ot.) 

R: Já mu rovnou řeknu, že to dělat nebudu, že chci alternativu. (1) 

T: A důvod? 

R: Protože mi to třeba nevyhovuje, kdyby mi řekl, že budu oblblej po nějakých prášcích, tak 

mu řeknu, ať mi dá něco slabšího, ať mě to bolí trošku míň, ale že prostě potřebuji být trošku 

při vědomí. 

T: Dobře. A myslíš si, že od svého lékaře nedostáváš, co potřebuješ, protože to nežádáš dost 

důrazně? (11.ot.) 

R: Ne, to dostávám To automaticky mi nabídli tu léčbu. Já čekal, že mi daj nějaký prášky, 

vytiskne cvičení. (5) 

T: Ale to na základě toho, že ty sis o to řekl? 

R: Ne, to vůbec, automaticky Spíš mi to tam ona tlačí, že jako musíte do nemocnice, nastupte 

zítra, ale automaticky jsem si o nic neřekl, já jsem tam šel na normální vyšetření, že mě bolí 

záda a ona mě hned hnala do nemocnice. 

T: A někdy v minulosti, setkal si se s tím, že bys musel nějak hodně prosazovat, co potřebuješ 

a apelovat na doktora se svou potřebou? Třeba u praktika nebo někde? 

R: Ani ne. 

T: Myslíš si, že máš o svých nemocech víc informací než ostatní lidé v této zemi? (12.ot.) 

R: Ano, protože jsem pracoval v lázních (smích). A mám hodně známých a že i rodiče jsou 

v ortopedických lázních a mám tam spoustu známých doktorů a fyzioterapeutů. (1) 

T: No a je to aj tím, že tě to jako i zajímá, nebo kdybys neměl… 

R: No určitě, já jsem tam pracoval, tak mě to zajímalo a teď mě to zajímá určitě, co se mi 

může stát. 

T: No jasně, takže kvůli tobě. 

R: Ano. 

T: Ale kdybys měl třeba cukrovku, ta jestli by ses o to třeba taky zajímal? 



R:Asi jo, když to máš, tak tě to zajímá, tak určitě bych se zajímal, co se mi jako může stát, co 

mi jako hrozí.  

T: A myslíš si, že někdy existuje nějaký důvod, proč neuposlechnout těch rád doktora? A 

případně v jakém případě.(13.ot.) 

R: Jako mýho lékaře ne, ale pokud bych zjistil, že mi předepsal něco, co mi dělá ještě hůř, tak 

jako asi jo. Jako nevěřím jim slepě, radši jako čekám na výsledek a potom to zvážím, ale 

zatím se mi nestalo, že bych to musel řešit. Takže spíš tak nějak neutral, je to dost subjektivní. 

(3) 

T: Dobře. Tak další. Souhlasíš s tím, že často dáváš svému doktorovi vlastní návrhy léčby? 

(14.ot.) 

R: Ne. (4) 

T: Takže ne. 

R: Od týdletý jo, já jsem se třeba ptal, protože jsem už děla jedny cviky, tak jsem se ptal, jestli 

můžu v nějakých cvicích pokračovat jako je třeba pilates, trampolíny a tak. Spíš se ptám jako, 

jestli můžu todleto dělat, než jako abych říkal, co a jak. Takže co mi on řekne, tak tomu 

doktorovi věřím. 

T: Dobře. Souhlasíš s tím, že doktor je zde pro tebe a pokud s ním budeš nespokojený, tak se 

obrátíš na jiného? (15.ot.) 

R: Určitě, už jsem to udělal. Protože doktor mi řekl, že když jsem měl slepák, že to jsou 

zaražený prdy, ať jdu domů. A měl jsem zánět slepáku. (1) 

T: A u toho neurologa. 

R: Jasně, kdyby mi řekl, že mi nic není a já bych to cítil a věděl bych to, tak tak jdu 

automaticky jinam a nebudu to s ním dál řešit. 

T:A vyhledáváš aktivně informace o té nemoci, kterou trpíš, aktuálně teď o výhřezu plotýnek? 

(16.ot.) 

R: Ne (4). 

T:Tak a myslíš si, že seš asertivnější než většina populace, pokud jde o tvé zdravotní potřeby? 

Umíš si říct a prosadit ten svůj názor? Pokud si myslší, že by se ta nemoc dala léčit jinak, tak 

by sis to prosadil a nebo by to bral, jak doktor řekne? (17.ot.) 

R: Určitě bych se prosadil. Protože i teď mám jako neinvazivní léčbu, ale pokud by mi řekl, 

že musím na operaci, tak řeknu, že nechci a že chci další neinvazivní léčbu, například 

robotickou ruku, nebo analgetika přímo do páteře. Tak si řeknu určitě. (1) 

T: A myslíš si, že globálně seš v tomto víc důraznější než zbytek populace? 

R:Ano, určitě, když jsem měl zlomenou ruku a chtěli mi ji operovat, tak jsem řekl, že ne, že 

ať mi ji narovnají, ať to zkusí, že radši budu chvilku trpět, stál jsem si za tím. 



T: Super, hele poslední otázka tady z těch přímých otázek. Souhlasíš s tím, že o tom, kterou 

léčbu nakonec podstoupíš rozhoduješ ty sám a to i přes to, že ti lékař předepíše něco jinýho? 

(18.ot.) 

R:Spíš ne, záleží na tom doktorovi. (4) 

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 

T: Hele super a teď tady mám takových posledních 5 faktorů, které nejvíce ovlivňují zdraví a 

nejdřív bych od tebe chtěla slyšet, cokoliv tě napadne k tvému zdraví, co ho nejvíce ovlivňuje, 

co mohlo ovlivnit i ty záda, jsi i kuřák, jestli to má nějaký vliv na tvoje zdraví… 

R: Co nejvíce ovlivňuje to, že se mi to stalo? 

T: No ber to i tak jako, jaký máš teď ponukla proč. 

R: Hele, tak jakože zdravotní životní styl, tak jakože ano, piju alkohol, kouřím, ale to na to 

nemá evidentně vliv, protože teď jsem prošel všema vyšetřeníma a srdce, píce úplně zdravé. 

Mám rozum na to, že bych toho mohl nechat, ale baví mě to. Spíš je to o tom, že jsem začal 

s tím cvičením a já jsem věděl, že mám porušenou tu páteř a vůbec jsem si neověřil jestli 

můžu. 

T: No a to je vlastně z toho mládí, že jo, ty jsi už měl nějaký zákrok dřív. 

R:Ano, no to je vlastně už podruhý, co mi teď dělaj tu páteř. 

T: A s tím ses narodil? Nebo má to jako nějaký genetický podtext? 

R: No hele, je to, jakože je to částečně genetika, ale zadruhý je to nějaká infekce, kterou jsem 

prošel jako někdy v pubertě a ono se mi to usadilo na páteři a tím se jako porušila trochu ta 

stabilita páteře. To je prostě infekce, kterou má každej kluk, když přechází z puberty do 

dospělosti. 

T: No a co stres, práce, okolí? 

R: Já na ten stres moc netrpím, takže možná je vnitřní, ale možná je to taky tím, možná že jo. 

Taky jsem teď o tom uvažoval, jestli to náhodou není trochu stres, jakože i to to vyvolalo, ale 

já si ho jako nepřipouštím, takže možná víc než stresem, tak je to nespokojeností. 

T: A nespokojeností s čím? 

R: Z práce. 

T: Takže to stejně ale vychází z člověka. 

R: Možná že jo no, nevím, možná to tomu přihodilo. 

T: Co životní prostředí má to nějaký vliv na tvoje zdraví? 

R: Praha je čistý město, zdravotní prostředí je v pohodě. 

T: A co socioekonomický determinanty, ovlivňuje to nějak, jak žiješ, jakou máš práci, jaký 

máš plat. 

R: Určitě, já mám rád jako takto trošku nadstandard (smích). 



T: Takže si myslíš, že i toto může to zdraví nějak ovlivnit? 

R: No může, tak jako to mě teď ovlivnilo, já si jako nestěžuju. Jako ten sociální život mě 

trochu ovlivnil, že jsem si jako v nemocnici mohl vzít jednolůžák, což mi prostě trochu 

pomohlo psychicky, já si nedovedu představit, že bych tam musel ležet s osmdesátiletýma 

lidma, kteří vedle mě musí chodit na záchod a tak no. 

T:No, to je přesně ten sociokenomickej nadstandard. 

R: Kterej prostě vyžaduju (smích). Teď jsem v tý nemocnici byl spokojenej, že se mi to od 

tama ani nechtělo, když to tak řeknu. 

T: Takže z toho, co jsi říkal, tak kdybychom měli nějak ty faktory seřadit, tak nejvíc jsi tak 

nějak uváděl… 

R: Mám seřadit, co je nejdůležitější? 

T: Hele jo, klidně se na to podívej a zkus to nějak očíslovat. 1 co tě ovlivňuje nejvíc a tak. 

R: Můžu takto jedničku nad to jo? Nevím úplně jako takto…No tak jako nejvíc ty 

sociekonomický, pak životní styl, životní prostředí, zdravotnické služby a genetické 

dispozice. 

T: Tak jo, to bude všechno, moc ti poděkuju, kdybys k tomu chtěl ještě něco říct? 

R: Nene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PŘEPIS – RESPONDENT 3 (Mirka, 46 let) – diagnostikována a 

dlouhodobě léčena ulcerózní kolitida 
 

T: Budu se tě postupně ptát na otázky ohledně tvého zdraví a poprosím tě, zda bys mi zkusila 

nejprve odpovědět na škále souhlasu, kdy 1 je rozhodně souhlasím přes 2 souhlasím, 3 

neutrální, 4 nesouhlasím a 5 rozhodně nesouhlasím. K otázkám můžeš říct cokoliv, nic není 

špatně, ani dobře, takže se opravdu nebo odpovídat reálně, jak to budeš cítit. 

R: Určitě, budu se snažit. 

T: Tak jdeme na to, první otázka. Jak souhlasíš s tím, že je důležité se dozvědět co nejvíce 

informací o nemoci, kterou trpíš a o její léčbě? (1.ot.) 

R: Myslím si, že by každý člověk měl vědět o své nemoci co nejvíc, aby se vyhnul mnoha 

problémům a nedorozuměním s onemocněním spojených. Vzhledem k tomu, že již 10 let 

mám ulcerózní kolitidu, což je velice nepříjemná  a nevyléčitelná nemoc, u které se 

medikamenty zmírňuje pouze její průběh, je nutné, abych věděla co nejvíce informací. Pokud 

je mám, tahle nemoc mě bude co nejméně omezovat v mém každodenním životě. (1) 

T: A říkáš často svému doktorovi, co konkrétně potřebuješ předepsat? (2.ot.) 

R: Protože k mému doktorovi chodím již řádku let, vždy přesně ví, co potřebuji. Ochotně 

vyslechne i můj názor a podiskutujem o tom. Řeknu, který lék mi vyhovoval a naopak. Pokud 

to můj zdravotní stav vyžaduje, předepíše i léky které mi někdo doporučil a mělo to kladné 

výsledky. 

T: Takže si ale přímo ty neříkáš, co chceš předepsat, ale věříš tomu lékaři, že ti předepíše to 

nejlepší, co uzná za vhodné, ano?  

R: To bych si nedovolila mu říct, co přesně potřebuji, jako například mu navrhnu, ale jinak 

jako to předepíše on. Když zná mou anamnézu, třeba u zánětu močového měchýře, tak jsem 

už vyzkoušela hodně antibiotik, tak to bych si třeba troufla říct, že mám už zkušenosti, jelikož 

vím, které mi zabraly dřív a víc jo. Ale myslím si, že je nevhodné přijít k doktorovi a říct mu, 

že chci tohle a tohle, od toho si myslím, že je to doktor.(4) 

T: Jak souhlasíš s tím, že bys nedělala vždycky to, co ti praktický lékař řekne, nebo nařídí? 

Nebo v jakém případě by mohlo nastat, že uděláš jinak, než je jeho doporučení, stalo se ti to 

někdy? (3.ot.) 

R: K téhle otázce jen dodám, že jeho radami se řídím, ale nejsem vždy důsledná v délce trvání 

léčby. (3) 

T: Dobře a kladeš svému lékaři hodně otázek ke tvému zdravotnímu stavu, léčbě atd.? (4.ot.) 

R: Otázky se vždy týkají daného onemocnění, nasazených léků i případných nežádoucích 

účinků a v neposlední řadě i času, kdy případné bolesti, či nemoc ustoupí. Dále i kombinaci 

s léky, případně doplňky stravy, které dlouhodobě užívám. Myslím si, že můj lékař má plno 

zkušeností ve své praxi a odpoví mi na otázky nejlépe. (2) 



T: Aha, chápu to ale tedy dobře, že ty otázky mu kladeš kvůli své zvídavosti a taky kvůli 

tomu, že mu plně důvěřuješ a chceš znát jeho názor, ano? Není to kvůli tomu, že bys mi třeba 

naopak nevěřila? 

R: Přesně, otázky mu kladu jen kvůli doplnění, ne kvůli tomu, že bych mu nevěřila. Například 

beru probiotika, zkoušela jsem i nějaké vitamíny, tak se prostě ptám, zda se to snáší s těma 

lékama, které mi předepisuje, tak zda se to s těma lékama nějak nebije, aby to šlo prostě 

dohromady s těma doplňkama stravy, které využívám. 

T: Dobře, dobře. A sleduješ nejnovější postupy léčby té tvé nemoci? (5.ot.) 

R: Ano sleduji. Konkrétně u mé nemoci se nabízí mnoho způsobů zmírnění příznaků této 

nemoci, proto se hodně zajímám o nové informace ke způsobu její léčby. Protože nemoc 

postihuje různé části střeva, odvíjí se od toho i nasazená léčba. (1) 

T: Máš někdy pocit, že bys věděla, co potřebuješ lépe, než tvůj doktor? (6.ot.) 

R: Tenhle pocit jsem u svého lékaře nikdy neměla. Pokud ano, musela bych lékaře změnit. (5) 

T: Jasný, to dává rozum. A vedeš si záznamy o své nemoci a její léčbě? (7.ot.) 

R: Vždy si jednotlivé lékařské zprávy kopíruji a zakládám. V případě opětovného vzplanutí 

nemoci se podívám na záznam z vyšetření a porovnám se současným. Zjistím jak má nemoc 

pokračuje, jak se dále rozvíjí. V tom případě přemýšlím, jakou dietní či jinou chybu jsem 

udělala a jak tomu předejít. Ale jak jsem již odpovídala výše, u téhle nemoci, která je 

nevyléčitelná, těch faktorů může být mnoho. Např. stres, strava, dědičná dispozice atd. 

Mnohdy nemoc vzplane i bez jakkékoliv příčiny. (2) 

T: Dobře, ale prostě všechny lékařské zprávy si prostě raději uchováváš a nenecháváš to jen 

na administrativě u doktora. 

R: Ano ano, přesně tak. 

T: Fajn. A jak souhlasíš s tím, že pokud ti lékař předepíše něco, co neznáš, tak si to necháš 

důkladně vysvětlit. Doptáváš se doktora, co je jaký lék, pokud ho neznáš, proč ti ho předepsal, 

jaké má účinky atd.? (8.ot.) 

R: Ano, pokud mi můj praktický lékař předepíše něco, co neznám, zeptám se ho a nechám si 

to důkladně vysvětlit. Rozhodně se zeptám co ho vedlo k tomu, že můj dosavadní  lék změnil 

za jiný. Případně v čem je ten nový lepší a jaké má nežádoucí účinky. Zda se jedná o lék 

stejného složení, ale jiného  výrobce. Nebo zda s tímto lékem má pozitivní zkušenosti u jiných 

pacientů. (1) 

T: Takže si bedlivě všímáš toho, co ti předepisuje. Je zřejmé, že jsi o své nemoci dobře 

informována a jen tak ti něco neunikne. 

R: Ano ano, přesně tak. 

T: A víš například přesně, jaké problémy mají lidé, kteří trpí stejnou nemocí, jako ty? (9.ot.) 

R: Vzhledem k tomu, že ulcerózní kolitidu mám již 10 let, tak naprosto pochopím jiného 

člověka, který trpí tímhle onemocněním. (2) 



T: Dobře, ale znáš někoho, kdo nemoc má třeba taky, nebo o někom si četla a jsi informovaná 

i o jejich příznacích nemoci? 

R: Ano, hodně čerpám na internetu, kde si čtu i lidech, kteří tou nemocí trpí, jaké zkušenosti 

mají s léčbou a co s tím dělají navíc, jako alternativní léčba, bylinky atd. . Tady ta nemoc tě 

dokáže hodně v životě ovlivňovat omezovat, jelikož když to vím sama, tak to dokážu 

pochopit. Nemůžeš jít například prostě nakupovat, protože se musíš pořád ohlížet, kde je jako 

toaleta a tak no… 

T: Jasně, rozumím, není to asi vůbec příjemné. Další otázka. Pokud ti praktický lékař 

předepíše léčebný režim, se kterým nesouhlasíš, může se stát, že ho nedodržíš? (10.ot.)  

R: Pokud moje onemocnění vyžaduje léčebný režim co určil lékař, vždy ho dodržím. Vždy to 

konzultuji a myslím si, že má větší zkušenosti v léčbě téhle konkrétní nemoci a ví co je 

správné. (5) 

T: Takže se nikdy nestalo, že bys ho v nějaké radě neuposlechla. 

R: Ne, to rozhodně ne. Lékařům důvěřuji. 

T: Co si myslíš o tom, že bys od svého lékaře nedostávala co potřebuješ, protože to nežádáš 

dost důrazně? (11.ot.) 

R: Pod slovem dost důrazně, opravdu nevím co si představit. Myslím, že se vždy se s lékařem 

o všem pobavíme a dostatečně vše vysvětlí a následně doporučí vše potřebné. Takže není 

třeba nic důrazně žádat. Myslím si, že z jeho strany se mi vždy dostane maximální péče, na 

všem se lidsky domluvíme. (5) 

T: A myslíš si, že bys měla o své nemoci více informací než ostatní lidé v této zemi? (12.ot.)  

R: Tuhle otázku nemůžu posoudit, ale myslím si, že informačních prostředků, včetně internetu 

je u nás opravdu hodně. (2) 

T: No jasně, to chápu, neznáš všechny, ale kdyby ses měla porovnat třeba s lidmi ve tvém 

okolí, přijde ti, že jsi ten člověk, který chce mít prostě všechny informace, raději více, než 

méně a nebo je ti to spíše jedno a necháváš to plynout? 

R: Já jsem člověk, který chce mít informací co nejvíce. A znám třeba kamarádku, která má tu 

nemoc už v horším stadui a už má biologickou léčbu. A asi jako jo hele, zajímám se o to víc 

než většina, to ano, všechno si ráda načtu. 

T: Dobře a co si myslíš o tom, že někdy existují dobré důvody neuposlechnout rady tvého 

lékaře. Stala se ti někdy taková situace, nebo dokážeš si představit nějaký příklad, kdy by se 

to mohlo stát? (13.ot.) 

R: Jako myslím si, že v případě doktora si nedovedu představit, že bych neusposlechla 

doktora. Je to prostě doktor, kterýmu věřím a kdyby se mi něco nelíbilo, tak to s ním 

zkonzultuju a případně ho vyměním. Ale prostě tomu doktorovi plně důvěřuju. (4)  

T: A jsi ten člověk, co často dává svému lékaři vlastní návrhy týkající se zdravotní péče a 

způsobů léčby? (14.ot.) 



R: Jak už jsem říkala, vždy o tom se svým lékařem promluvím a na dané léčbě se domluvíme. 

Ale určitě mu spíš naslouchám a nejdu za ním už se svým řešením, jak bych se teď lěčíla, 

nebo něco změnila, to jako ne. (4) 

T: Jasně, rozumím. A jak souhlasíš s tím, že praktický lékař je tu pro tebe a pokud s ním 

budeš nespokojená, obrátíš se na jiného? (15.ot.)  

R: S tím souhlasím. Pokud bych s jeho péčí a léčbou prostě nebyla spokojená, tak se obrátím 

na někoho jiného. V dnešní době je lékařů poměrně mnoho. Znám ve svém okolí pár lidí, kteří 

praktického lékaře změnili mnohokrát. (2) 

T: Jo? Změnili? A víš třeba důvody, to by mě docela zajímalo. A přímo tobě se to nikdy 

nestalo jo, že bys byla nějak více nespokojená se svým doktorem a musela bys ho vyměnit za 

jiného? 

R: Tak já jsem praktického lékaře změnila pouze v případě, že odešla moje lékařka do 

důchodu. Jediné co mi teď u doktora vadí je dlouhá čekací doba a pozdní příchody. V mém 

okolí lidé změnili lékaře například kvůli tomu, že nebylo dostatečné vyšetření a určení 

diagnózy. V dalším případě co jsem zaznamenala, tak neudělali patřičné vyšetření a léčili 

pacientku na úplně jinou nemoc. V třetím případě se nelíbilo chování lékaře, který měl 

v čekárně plno lidí, kde předbíhali takoví ti prodejci léků. Takže takto si vybavím tyto tři 

důvody, proč lidé v mém okolí změnili lékaře. A ještě jeden příklad mě teď napadl. Tento 

případ mi teď říkala zákaznice u nás v obchodě. Jedna celá rodina chodila k jednomu lékaři, 

včetně syna, dcery atd., kdy následně dcera otěhotněla, lékařka o tom věděla a tuto informaci 

vypustila před budoucí tchýní a došlo k velkému konfliktu, dokonce i k slovnímu napadání 

lékařky, která z toho měla i psychický šok. Takže ta doktorka prostě řekla před tou budoucí 

tchýní omylem, že je ta dcera těhotná a to prostě neměla říkat, jelikož je to lékařský tajemství 

a neměla by to takto říkat na potkání, to je můj názor. 

T: Určitě no, to máš asi pravdu, zapříčinila tím konfliktu, který byl zbytečný no. Pojďme 

k další otázce. A vyhledáváš aktivně informace o nemocech, kterými trpíš? Takže o té 

kolitidě, či případně pak o dalších nemocech i? (16.ot.) 

R: Jako s tím souhlasím. Vždy se podívám na internet a zajímám se jakou kdo má zkušenost 

s tou danou nemocí. Jaká léčba mu byla doporučena, co vyzkoušel sám. Zapojím se do 

diskuze, kde vyjádřím svoje zkušenosti. Názory a zkušenosti lidí mě velice zajímají. Pomůže 

mi to i v tom, že nejsem se svou nemocí sama a můžu se podělit o názor. (2) 

T: To je od tebe hezké, že svoje zkušenosti také sdílíš dál. Tak a pojďme na předposlední 

otázku. Přečtu ti ji tak, jak je tady napsaná a kdybys jí nerozuměla, tak se klidně doptej. 

Souhlasíš s tím, že pokud jde o tvé potřeby týkající se zdravotní péče, jsi asertivnější než 

většina populace? (17.ot.) 

R: No… Jak se ta říká, zdraví má člověk jen jedno a je to to nejdůležitější v životě. Pokud 

mohu využít novější léčbu, případně nové léky určitě si to u lékaře vyžádám. Doplňky stravy 

také užívám. Snažím se v tomhle ohledu co nejvíce prosadit a ano, řekla bych, že jsem 

v tomto asertivnější, než většina populace, určitě bych se zařadila do nadprůměru. (2) 

T: Super, děkuji za jasnou odpověď. Pojďme tedy na poslední otázku a pak se vrhneme na 

faktory, které naše zdraví ovlivňují. Souhlasíš s tím, že o tom, kterou léčbu nakonec 

podstoupíš, rozhodneš nakonec ty sama, i když ti lékař něco předepíše? (18.ot.) 



R: Pokud mi ji lékař předepíše, jak jsem odpovídala už dřív, tak to prostě spolu probereme a 

pokud mi doktor něco předepíše a určí mi léčbu, tak pokud to můj zdravotní stav vyžaduje, 

tak ji určitě podstoupím. (4) 

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 

T: Tak já ti děkuji za odpovědi na tyto otázky a teď bych se tě ještě ráda zeptala na tvůj postoj 

na tvé zdraví. Kdybys mi prosím mohla shrnout, co tvé zdraví nejvíce ovlivňuje, případně jak 

se tento vliv s tvým věkem měnil, co tvé zdraví ovlivňovalo v mládí, co ho ovlivňuje teď, zda 

bys něco změnila apod.? 

R: Myslím si, že mé zdraví nejvíce ovlivňuje stres. Jsem mu vystavena hlavně v práci, tohle je 

nejdůležitější faktor k ovlivnění mé nemoci. Dále bych jako jeden z významných faktorů 

uvedla závist. Když jsem byla mladá, tak jsem žila v době kde byly jisté sociální jistoty. 

Včetně jistoty práce bez stresujících podmínek na páse v montovnách. Prakticky všichni lidé 

měli stejnou životní úroveň. Myslím si, že se toho moc změnit nedá, ale přála bych si trochu 

klidnější podmínky pro život v naší zemi.   

T. A co si konkrétně myslíš o životním stylu a jeho vlivu na tvoje zdraví? Do životního stylu 

počítej to, jak žiješ, jak trávíš svůj čas, jak se stravuješ, jak pracuješ, komunikuješ s okolím 

apod.? Má to vliv na tvé zdraví? 

R: Všichni mladí lidé narozeni po roce 1989 si nemůžou pamatovat dobu, která dávala lidem 

poměrně dobré sociální jistoty. Potraviny, dle mého názoru, byly jistě kvalitnější. Nebyl 

takový velký výběr, ale kvalita byla mnohem lepší. V dnešní době musím kvalitní potraviny 

opravdu hodně hledat a vybírat. Většinou je to z domácích zdrojů. Co se týká volného času, 

trávím velice ráda se svoji početnou rodinou, velice mě baví dlouhé procházky a setkávání 

s přáteli. To je pro mne nejlepší relaxace. Protože moje práce se skládá převážně z 

komunikace s lidmi, mohu potvrdit, že lidé, kteří mají nějaký komplex, či problém mi ten 

život dokáží pořádně znepříjemnit. Naštěstí těch milých a hodných je převaha. Můžu říct, že 

moje práce mě baví. 

T: A co nějaké socioekonomické faktory, tvoje postavení ve společnosti, prestiž, majetek, 

ovlivňuje to tvé zdraví? Myslíš si, že pokud má člověk například více finančních zdrojů, může 

to jeho zdraví zkvalitnit? 

R: Pokud člověk má peníze, může si dovolit nadstandartní lékařskou péči. Např. co se týká 

kvalitnějších léků, vyšetření, léčby, která vyžaduje mnohdy hrazení z vlastních finančních 

zdrojů. Vzpomenu i lepší péči na dožití v takzvaných hospicích. V neposlední řadě i možnost 

umístění starších lidí v zařízeních s kvalitní celodenní péčí. Takže ano, peníze v tomhle 

ohledu mají veliký význam. Na druhou stranu musím podotknout, že lékařská věda není 

všemocná a na příkladu mého jediného bratra mohu uvést, že peníze v léčbě jeho nemoci, 

nebyly nic platné. Nebylo léku, ani místa kde by mu bylo pomoci. Finance mu pomohly 

k důstojnému odchodu ze života v kvalitním zařízení s velice dobrou péčí.  

T: To je nemilá zkušenost, děkuji ti, že jsi mi ji takto sdělila. 

R: Ano..., v pohodě. 

T: A co bys mi řekla k životnímu prostředí, jaký vliv podle tebe hraje životní prostředí na 

tvoje zdraví? 



R: Tak životní prostředí má určitě velice velkou roli. Dnes, kdy se mi zdá , že silnice jsou 

přeplňené auty, na loukách stojí továrny, solární elektrárny.  Připadá mi, že člověk přírodu 

neúnosně ničí a bojím se, že to nejde do nekonečna. Protože máme obchod s elektrem, vidím 

velice nekvalitní výrobky většinou z plastů. Myslím si, že se uvolňují látky, které velice škodí 

našemu zdraví. Tímhle vším jsme obklopeni. V neposlední řadě vzpomenu užívání mobilních 

telefonů, internetu a různých podobných zařízení. V návaznosti na to budování 

telekomunikačních vysílačů, různých wifi zařízení atd. Záření, které z těchto přístrojů vychází 

si myslím, že škodí lidskému zdraví. A jsem opět u naší uspěchané doby. Vím, že jde dopředu 

a tyhle věci člověku život usnadňují, jen toho nesmí zneužívat a všeho užívat tak nějak 

s rozumem no.. 

T: To máš určitě taky pravdu, jsme denně vystavováni mnoha technickým a elektronickým 

vymoženostem a je otázka, jak to může naše zdraví přesně ovlivňovat. Ale jelikož článků a 

výzkumů existuje hrozně moc a každý říká něco jiného, je prostě asi jen na nás, jak s tím 

naložíme. 

R: To jo no, přesně. 

T: No a co zdravotnické služby a případně genetické dispozice. Myslíš si, že ovlivňují tvé 

zdraví tak z nějakého procenta? Případně jak, proč? 

R: Genetické dispozice určitě ovlivňují mé zdraví, velkou mírou. Podle mého názoru tak 70 

procent. Mohu v dnešní době pouze podstupovat různá vyšetření a dělat preventivní kroky 

k předcházení či oddálení  nemoci, která se v naší rodině vyskytuje. S tím je spojena i kvalitní 

lékařská věda, která v léčení či mírnění příznaků různých nemocí postupuje velice rychle. Ale 

vzhledem k našemu zhoršujícímu se životnímu prostředí bude lidí s různými civilizačními 

nemocemi přibývat a k těmto nemocem se koneckonců řadí i ta moje ulcerózní kolitida. 

Netýká se pouze starších lidí, ale tohle onemocnění mají i mladí lidé a také děti.  

T: Tak já ti děkuji a poslední otázku bych na tebe měla. Kdybys mi měla následující faktory, 

které dle výzkumů naše zdraví nejvíce ovlivňují, seřadit podle váhy důležitosti, kde 1 je, že 

nejvíce ovlivňuje a 5 je nejméně ovlivňuje tvé zdraví, jak bys to seřadila? Napiš za to prosím 

číslo. 

R: Tak na první místo bych dala určitě životní prostředí, to podle mě hraje prostě obrovský 

vliv. Na druhé místo bych dala ty genetické dispozice, pak životní styl, zdravotnické služby a 

jako poslední socioekonomické determinanty. Ale jako všechno je tak nějak propojené a může 

to prostě měnit. 

T: Ano, ta já ti moc děkuju za tvůj čas a z mé strany je už vše, kdybys chtěla ty ještě něco 

doplnit? 

R: Ne ne, vše. 

 

 

 

 

 



PŘEPIS – RESPONDENT 4 (Míša, 27 let) – oslabení imunitního systému, 

EBV virus, reaktivní mononukleóza, únavový syndrom 
 

T: Tak co bych ti vlastně řekla k tomu dotazníku. Já ti teď bud klást otázky. Mám tady škálu 

odpovědí 1 – 5, kdy 1 je rozhodně souhlasím, přes souhlasím, neutrální, nesouhlasím, 

rozhodně nesouhlasím. Já ti to kdyžtak budu opakovat. Budu po tobě chtít nějaké číslo, jak 

bys odpověděla a pak nějaké rozvinutí k té otázce, proč tak odpovídáš, co tě k ní napadá. Tak, 

první otázka. Souhlasíš s tím, že je důležité se dozvědět co nejvíce informací o nemoci, kterou 

člověk trpí? Kterou trpíš. Jestli prostě jsou ti jedno ty informace, nebo potřebuješ vědět co 

nejvíc toho, aby sis třeba sama udělala nějakou diagnózu, nějaké ponětí o tom. (1.ot.) 

R: Spíše souhlasím, protože je důležitý, abych věděla, na čem ten člověk je, jaká je reálná 

situace, aby se s tím dokázal nějak psychicky smířit, načíst si nějaké informace i mimo to, co 

ti řekne doktor..aaaale nemyslím si, že je úplně dobrý vědět úplně všechno, protože to může 

toho člověka psychicky úplně zdeptat. (2) 

T: Děkuji. Druhá otázka. Myslíš si, že říkáš často svému lékaři, co potřebuješ předepsat? 

Můžeš si to vzít na praktickýho lékaře, nebo na jakéhokoliv jiného doktora. Na základě svých 

informací si, které prostě máš, seš schopná si říct o konkrétní léčbu léky apod.? (2.ot.) 

R: Spíše nesouhlasím. (4) Protože já jako nejsem doktor od toho, abych posoudila, co mi je 

Jako můžu si myslet, že mi něco je, ale určitě mu to neřeknu, abych o jako nějakým způsobem 

nějak ovlivnila, nedej bože, abych si řekla, co přesně chci předepsat. To jsem měla takto 

svého bejvalýho lékaře a ten fungoval na principu..hmm, tak co potřebujeme, hmmm  a já 

řekla, asi potřebuju antibiotika a on, ta já vám je napíšu. Takže teď mám novou doktorku a ta i 

bere hned odběru a všechno mi dělá, takže jako, nee, věřím mu. 

T: takže to na tebe i působilo blbě, když se tě zeptal, co jako potřebujete. 

R: No jasně. To si můžu jako vyléčit doma podle internetu (smích). No, ne, věřím doktorovi. 

Nebo mám štěstí na takovýho doktora, kterýmu jako můžu věřit. 

T: Tak, tady třetí otázka. Souhlasíš s tím, že vždycky neděláš to, co doktor řekne?  (3.ot.) 

R: Jako nesouhlasím. Jakože takto, dodržuju to, co mi doktor řekne. (4)  

T: No a jak bys to třeba rozvedla tu tvou odpověď, proč ho teda vždycky uposlechneš, proč 

třeba nedáš na sebe? 

R: Protože mu prostě věřím. Jakože nejdřív si zkusím já se svým zdravím něco dělat, ale 

pokud zjistím, že to nejde, tak k tomu doktorovi jdu s tím, že ho opravdu potřebuju. Jako a 

když už mi řekne, co mám dělat, tak to prostě dodržuju a možná něco navíc si tam k tomu 

jako ještě jako dokoupím já, jako nějakou léčbu, ale když mi řekne hele nekupujte to, tak ho 

prostě poslouchám. Takže když na základě toho, že já sama nejsem si pomoc, tak prostě jdu a 

poslouchám se vším. 

T: A kladeš tomu doktorovi spoustu otázek? Když máš nějakou nemoc, máš ty otázky na o, že 

posloucháš, co ti říká, nebo na základě nějakých těch informací máš nějaký otázky? (4.ot.) 

R: Tam strašně záleží jakýho máš doktora. Strašně jako záleží na tom, kdo tě ošetřuje a ke 

komu si přišla a jakej ten člověk je a jak k tobě přistupuje. Protože já jsem těch doktorů měla 



jakoby víc a opravdu znám případy, kdy jako, ano, tady máte prášky, děkuju nashledanou a 

musíš se ho doptávat a na druhou stranu existují doktoři, kteří ti řeknou, ano, já vám tady 

napíšu todle, protože toto toto toto, takže v moji aktuální situaci se svým doktorem, jakýho 

mám, tak mi všechno řekne sám. Takže já se zeptám na minimum. Takže tady spíše 

nesouhlasím, ale opravdu záleží na situaci. (4) 

T: Jo to je správný, že jsi to řekla takhle, opravdu je to na tobě. Samozřejmě v dotazníku, kdy 

to lidé dostanou jen na zakroužkování, tak lidi kroužkují, ale podle mě to úplně nevypovídá o 

těch názorech a dojmech, jelikož tam nepopíšeš všechny ty situace. Takže určitě říkej cokoliv 

tě napadne. 

R:Okej. 

T: Tak, tady další otázka. Sleduješ nejnovější postupy léčby nemocí, kterými trpíš? (5.ot.) 

R: Ne a to z toho důvodu, že ty nemoci nejsou vážný. Kdyby se jednalo o něco vážnějšího, 

jako třeba v dnešní době rakovina atd., tak tam to určitě sleduju. Takže ničím takovým 

naštěstí netrpím (zaklepání do stolu). (2) 

T: Dobře, ale ten zájem na tom ty informace mít, ten tady je. 

R: Ano, pokud by se jednalo o něco vážnýho, u čeho jako dostaneš verdikt je to nevyléčitelný, 

prostě už se to k tomu přiklání, nebo jako je to vážný, tak bych se o to určitě zajímala. 

T: Dobře. A souhlasíš s tím, že bys někdy měla pocit, že sama víš, co potřebuješ lépe, než tvůj 

lékař? (6.ot.) 

R: Todle je prostě taky strašně subjektivní. Já mám teď hrozně skvělou doktorku, na kterou si 

nemůžu stěžovat. Prostě nesouhlasím, protože věřím, že to ví prostě ten doktor. (5) 

T: Vedeš si záznamy o svých nemocech? (7.ot.) 

R: Ne. Rozhodně ne (smích). (5) 

T: A znáš někoho, kdo by si ty záznamy vedl? 

R: Znám lidi, kteří si jako překopírovávaj lékařský karty, to jako jo, ale že by někdo třeba si 

schovával takový ty lékařský zprávy, to fakt nikoho neznám. A já ani sama nevím, kde to 

mám a já osobně si to ani neberu, já spolíhám na to, že to má ten doktor.  

T:Pokud ti doktor předepíše něco, co neznáš, necháš si to od něj důkladně vysvětlit a prostě se 

ho na ten doporučený lék, či léčebnou metodu, doptáš? (8.ot.) 

R: Já se ho zaprvé ptám, jak moc je silnej. Protože mám jako bohužel, bohužel se mi stalo, že 

mi můj bývalý doktor napsal prostě prášky a k tomu mi napsal další prášky a já jsem jako 

potom dost těžce omdlívala. Jakože sedíš u stolu, prostě sebou sekneš. Takže jako od tý doby 

se prostě ptám, jak moc je to silný, co to se mnou může udělat a tak. 

T: Takže se prostě vždycky doptáš. 

R: jako ne úplně detailně, ale minimálně na tu sílu léku, to jo. (2) 

T: Jak souhlasíš s tím, že bys věděla přesně, jaké problémy mají lidé, kteří trpí nějakou 

stejnou nemocí, jako máš ty? Já přesně nevím, jaké přesně jsi měla diagnózy, ale vím, že 



minulý rok jsi byla u doktora stále a tvůj zdravotní stav nebyl vůbec dobrý, tak jestli mi 

můžeš nějak shrnout, co ti bylo a odpovědět na tu otázku. (9.ot.) 

R:Měla jsem reaktivovanou mononukleózu. 

T: A znáš někoho, kdo by ji taky měl a ty bys měla ponětí o jeho příznacích? 

R: Ne. (5) 

T: Ne, ok, takže všechno bylo prvně. 

R: Já jsem tu mononukleózu prodělala asi před deseti lety a vůbec jsem netušila, že to byla 

mononukleóza, já jsem se to dozvěděla až jako teď loni, že jsem jako tím prošla, že vlastně ve 

mně zůstal nějaký EBV virus, nebo jak se to jmenuje, kterej už doživotně budu mít ve svým 

těle. 

T: To je to spojené s tou imunitou. 

R: To je spojené s tím, že jakmile se málo vyspím, nebo jsem ve větším stresu, nebos e i něco 

stane, tak v tu chvíli prostě onemocním. 

T: Takže něco jako únavový syndrom. 

R: Přesně, to vyvolává únavový syndrom, to je přesně todleto. Takže, hmm, nikdo v okolí to 

neměl, vůbec jsem se s tím nesetkala. Nebo je možný, že to někdo měl, ale vůbec jsem se 

s tím jako nesetkala, takže neměla jsem vůbec žádný informace, ne, já ani nevím, co kdo 

v mým okolí má. 

T: Dobře. Další otázka. Souhlasíš s tím, že pokud ti lékař předepíše nějaký lék, či léčebný 

režim, se kterým nesouhlasíš, tak se může stát, že to nedodržíš? Na základě svých pocitů, 

domněnek, znalostí. Nebo zase souhlasíš s tím, co ti doktor předepíše a bezmezně to 

dodržuješ. (10.ot.) 

R: Todle taky záleží hodně na doktorovi. Protože když by to byl doktor, kterej jako, kdybych 

pochybovala o tý léčbě, tak půjdu někam jinam, kde si to jako ověřím a až pak to budu 

dodržovat. Ale v tudle chvíli jako doktorce kterou má, tak tý prostě věřím, protože mi jako 

pomohla se vyhrabat ze spousty nemocí. 

T: Jo, tady je to ale myšleno ještě tak, že pokud stejně řekne něco, se kterým nesouhlasíš, byla 

bys schopná i přesto, to dodržovat. 

R: (smích) Já má problém, že s ní jako souhlasím vždycky. Ale…jako zkusila bych to. 

Minimálně bych to zkusila dodržovat, zkusila bych á nevím, týden dva, viděla bych, jestli 

jako se něco lepší, nebo nelepší a tak zkusila bych prostě. (4) 

T: Dobře. Tak, tady další otázka. Souhlasíš s tím, že od svého doktora nedostáváš, co 

potřebuješ, protože to nežádáš dost důrazně? Zase, vem si to na sebe, myslíš si, že seš 

důrazná, když přijdeš k doktorovi, bolí mě zub, nevím, bolí mě hlava, v krku, řekneš vždycky, 

co ti je a na základě toho dostaneš plnou léčebnou péči? (11.ot.) 

R: Se svým bývalým doktorem rozhodně ne. Teď aktuálně mám prostě tak skvělou doktorku a 

už i zubařku, která je sice drahá, ale skvělá. Já mám doktorku takovou, že když jí řeknu, že 

mě bolí v krku, ona mě hned pošle na krev, hned mi udělá testy, výtěry a podle mě toho dělá 

dvojnásobně víc, že toho dělat musí. 



T: Takže to je na tom doktorovi. 

R: Jo. 

T: Ale jak jsi říkala, že jsi měla toho špatnýho doktora, tak to bylo o tom, že tě neposlouchal? 

A tys to ale žádala, byla jsi důrazná a říkala jsi mu, co potřebuješ? 

R: Jo, jo, ale on to vůbec nevnímal. Vůbec jako prostě si jel svoje, tady si vemte čajček, 

ibalgin, ani ti nevzal krev, prostě nic. (4) 

T: Takže vždycky si důrazně řekneš svůj názor. 

R: Jo, jasně, pokud mi není vyhověno ze strany doktora s tím, co já chci, tak si o to řeknu. 

T: Myslíš si, že máš o svých nemocech více informací, než ostatní lidé v této zemi?  (12.ot.) 

R: Než ostatní lidé v této zemi? (smích) 

T: Ano, ano, je to opět pocitová otázka. Je to jen na tobě, jak by ses v tomto porovnala se 

zbytkem populace. 

R: V dnešní době moderních technologií, kdy každýmu je něco řečeno, tak je to těžký 

srovnávat, ale pokud jako vezmeš celou Českou republiku, tak si myslím, že těch informací 

mám víc. Ne o moc, ale trošku nadprůměr. Už jenom tím, že vezmu, kolik procent populace 

ty nemoce nikdy nemělo ty konkrétní. Zas na druhou stranu já nevím o nemocech, které měl 

někdo jinej. (2) 

T: Ale zase, když už o nich víš, tak si stejně zajišťuješ další informace a to buď na základě 

zkušeností, nebo z internetu. 

R: Áno, přesně tak. 

T: Souhlasíš s tím, že někdy existuje dobrý důvod, proč neuposlechnout rad lékaře? (13.ot.) 

R: To si myslím jenom v momentě, kdy jsem mu něco zamlčela. Kdy se mu neřekla prostě 

celá pravda o tom mým zdravotním stavu, ve smyslu alá jsem těhotná, neřekla jsem mu to, alá 

beru drogy, neřekla jsem mu to a takovýhle věci. V tom případě si myslím, že je dobrý ho 

neuposlechnout, protože si můžeš to tělo zničit ještě víc, než v jakým je stavu. (2) 

T: Super, ano. 

R: V momentě, kdy ty mu prostě zamlčíš svůj zdravotní stav, nebo prostě nějakej podíl na 

tvým zdravotním stavu, nebo nějaký použitý věci, nebo nějaký takovýto věci. 

T: Hmm, ano, to je zajímavý postoj. 

R: Ty sám o sobě jakoby víš, co do toho těla dostáváš a vesměs si jako můžeš vyčíst, že jo, 

jakože, nebo, jako když to porovnáš hele jde to proti sobě, jakmile..,občas jsou takový věci, 

jako nevím, nechci do toho zabředávat, nevím o tom víc, ale pokud prostě třeba použiješ 

nějaký drogy, on to neví, byla to jednorázová akce, který v tom těle jsou, on ti napíše nějaký 

prášky a když se tyto dvě věci střetnou, tak to tělu může jako daleko víc ublížit. 

T:Hm, přesně. Souhlasíš s tím, že svému doktorovi často dáváš vlastní návrhy týkající se tvé 

zdravotní péče a způsobu léčby? (14.ot.) 



R:Ne. (smích) (4)  

T: Důvod prosím? 

R: Protože moje doktorka bohužel bohudík je natolik pečlivá, že ona mě pošle na tolik 

vyšetření, že já nemám potřebu jí cokoliv jako říkat. 

T: Souhlasíš s tím, že lékař je zde vždycky pro tebe, a pokud budeš nespokojená, obrátíš se na 

někoho jiného? (15.ot.) 

R:Noo, určitě. To se mi stalo. Jako asi jsem měla štěstí, že jsem našla jehlu v kupce sena, že 

se o mě ta doktorka zajímá, jinak bych asi chodila a hledala ty doktory jako furt. Jako, no, jo. 

T: Ok a vyhledáváš aktivně informace o nemocech, kterými trpíš? (16.ot.) 

R: Jo, ale tady to je takový. Jako jo, určitě jo, ale je to takový jakože záleží jakou nemoc 

mám, záleží na průběhu léčby a záleží na tom, co od čeho vyžaduje. Jako třeba o tý 

mononukleóze jsem si toho zjistila jako strašně moc. Ale když jsem měla streptokoka a 

následně mě mi měli brát, protože mi měli brát, protože mi dali hodně antibiotik, tak mi měli 

brát mandle, tak jsem měla jít jako na operaci, tak jsem si přečetla jeden článek a zavřela jsem 

to, protože jsem si řekla, že se nebudu stresovat. Že jako….záleží o tom, co to je, jak moc je 

to vážný protože u každýho ta nemoc probíhá jako individuálně, každej jsme jako jedinečněj, 

takže, to co se někdy dočteš může být pravda a taky to nemusí být pravda. A někdy, když se 

těch informací o něčem dozvíš moc, tak z toho můžeš být akorát tak vystresovanej. (2) 

T: Dobře, ale chápu to teda dobře, že ty informace vždycky vědět chceš? 

R: Ano, i kdyby minimum, tak jo. 

T: Tak předposlední otázka. 

R: Ooo (smích). 

T: Souhlasíš s tím, že seš ohledně potřeb k tvému zdraví asertivnější než většina populace? 

Umíš si říct, co potřebuješ a případně s tím nesouhlasit. Takže kdybys to vzala zase na většinu 

populace, seš důraznější, než většina? (17.ot.) 

R: To si nemyslím zase, ne. To spíš ne. Já si myslím, že jsou lidi, kteří prostě u toho doktora 

budou sedět a budou na něj řvát a budou jako něco vyžadovat a jako ne. Já tohle jako 

nedělám. Ne. (4) 

T: Tak a poslední otázka. Souhlasíš s tím, že o tom, kterou léčbu nakonec podstoupíš, si 

rozhodneš ty sám? Nebo stejně dáš na rady doktora… (18.ot.) 

R:No takhle, on mi něco řekne, ty si to musíš jako v sobě přebrat a je tvoje závěrečný 

rozhodnutí, jestli to uposlechneš, nebo ne. Takže někdo to může jakoby, to záleží na povaze 

člověka. 

T: Teď řekni sama za sebe. 

R: Jako není to na základě mě, je to na základě toho doktora a toho, že já jsem se rozhodla 

s tím doktorem souhlasit, a že já mu věřím. Takže ono to jako částečně je na základě mě že jo, 

protože můj mozek a moje přesvědčení se rozhodlo jakože to, ale ten impuls, na základě 

kterýho to vzniklo a kdo mi ho ponukl, tak to je na základě toho doktora. (4) 



FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 

T: Super, dívej se, tak to byl dotazníček. A teď tady mám ty determinanty zdraví. Spíš mi teď 

řekni nějak obecně, než abychom to brali nějak vzhledem k těm faktorům. Co si myslíš, že 

tebe jako člověka a tvé zdraví ovlivňuje nejvíce. Když si vezmeš, jestli je to životní styl, 

genetická výbava, životní prostředí, socioekonomické faktory, zdravotnické služby, které máš 

k dispozici. Jaký na to máš názor, prostě tvoje zdraví a co ho ovlivňuje. 

R: Můžu říct jako víc věcí? 

T: Určitě, povídej. 

R: A musím mluvit jenom o sobě?  

T: Zkus nejdřív říct jako o sobě, ale pokud chceš pak shrnout třeba v globálu, tak můžeš jako 

taky. 

R: Já ti řeknu jako obecně, co se mě jako týká jo. Mně před rokem a měsíc zhruba zemřela 

teta na jako docela rychlou agresivní rakovinu, že jí to vlezlo na mozek a tak dál. Takže to 

bylo takový jako no prostě sama víš. A rok a den na to vlastně, 14 dnů zpátky, mi zemřel její 

manžel, strejda, který zemřel na velmi rychlou agresivní rakovinu a mozek, tělo, prostě 

strašně moc nádorů, bylo to prostě hrozně moc brutálně rychlý. A když jsme jako o tom 

spekulovali, tak jsem jako prostě říkala, tohle jako není možný, že se todleto jako stalo, že dva 

lidi zemřeli jako na to stejný a vlastně jsem došla k tomu, že ten barák, že je prostě postavenej 

na nějakým místě, kde je buď radon, nebo nějaký radioaktivní pole, nebo něco.. Tákže jsem 

svůj názor na zdraví právě přehodnotila díky tomu a myslím si, že bohužel nejvíc co to jako 

ovlivňuje, zdraví, který ty jako nejseš schopen ovlivnit jako úplně to místo, kde seš a jako 

úplně nevědomky můžeš padesát let žít někde, na nějakým místě, kde je nějaká látka ze země, 

o který ty vůbec netušíš a to tělo ti to prostě úplně zničí, protože do toho těla furt postupujou 

že jo, nějaký ty, takže 100% je to místo, kde žiješ, o kterém ani nemáš zdání. A v dnešním 

paranoidním světě asi věřím tomu, že ovlivňujou i wifi signály, mobilní stě, že to vysílá 

nějaký. 

T: Je otázka, jestli toto je životní prostředí, nebo už nějakej sociální determinant v rámci 

technickýho pokroku. 

R: Právě no, ale to už nebude životní prostředí, todle už je něco jinýho no. Takže rozhodně to 

ovlivňuje i to, kde se pohybuješ. Protože třeba mám kamaráda, kterej nemá telefon u ucha 

vždycky jako telefonuje na vzdálený odposlechy, protože jako věří tomu, že to něco vysílá a 

není to dobrý mít u hlavy, což možná někdy někde byla i nějaká studie, a samozřejmě 

životospráva, to bych asi byla padlá na hlavu, kdybych to neřekla.  

T: Co genetická výbava, myslíš, že to zdraví nějak ovlivňuje? 

R: Jo, 100%, v genech je něco zakořeněný. Podle mě to můžeš tou životosprávou a tím stylem 

života trošičku jako oddálit vývoj tý nemoci. Nemůžeš se tý nemoci zbavit, když už je jako to, 

ale můžeš to nějak oddálit. 

T: A zdravotnické služby, kdybys to vzala takto, myslíš si, že to jakej je stav zdravotnictví, že 

úplně na tvoje zdraví to má dopad. Nebo ty si dokážeš to svoje zdraví sama nějak spravovat, 

viz. lepší životospráva, místo bydlení atd.? 



R: Potřebuju zdravotnický služby a to ne proto, že jakože můžeš si ovlivnit spoustu věcí u 

těch vážnejch nemocí jako podle mě. Ale člověk kdydy umíral třeba na chřipku a bohužel lidi 

jako se nakazej sami od sebe. Takže jako ty si třeba tydlety věci sama nevyléčíš a toho 

doktora potřebuješ. Když je jako chřipková epidemie, tak jako toho doktora potřebuješ a 

nehledě jako třeba na to, že operace a takhle takhle takhle jo, jo potřebuješ je. 

T:Dobře a dívej se, kdybys měla tady těch 5 faktorů seřadit podle toho, co tvé zdraví dle tebe 

nejvíce ovlivňuje, jak bys to seřadila? 

R: Eště ti do toho skočím. Nejvíc eště jako jeden z hodně největších faktorů ovlivňující moje 

zdraví je stres a psychika. Nevím jako kam to spadá, ale to jsou věci, že bohužel jako člověk, 

když se ta psychika rozhodí, tak jsi úplně nepoužitelnej. 

T: Okej, tak k těm faktorům, podívej se na to a zkus prosím seřadit. 

R: Hmmmm.. Já bych tady asi dala. Poslední jsou zdravotnická služby pro mě. Pak jsou ty 

sociekonomické determinanty, na třetí místo bych dala genetické dispozice, na druhý životní 

prostředí a nejvíc podle mě to zdraví ovlivňuje životní styl. 

T: Tak super, jestli máš ještě něco, co bys k tomu řekla, můžeš, ale z mé strany to bude vše. 

R: Nene, děkuji. 

T: Také díky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PŘEPIS – RESPONDENT 5 (Péťa B., 29 let) – ulcerózní kolitida, cukrovka, 

astma 
 

T: Tak mám tady otázky, vždycky ti jednu přečtu a poprosím o odpověď na škále od 1 do 5.. 

R: Jo. 

T: Kde jednička je rozhodně souhlasím, přes dvojku souhlasím, trojku neutrální, čtyřku 

nesouhlasím a pětku rozhodně nesouhlasím. 

R: Jasně. 

T: Potřebuji prosím, aby nějak odhodnotila na základě tady té škály a pak nějak vyjádřila 

tvoje pocity k té otázce, cokoliv tě napadá, nějaké zkušenosti. Vše se to týká tvého zdraví a 

přístupu lékařů na tvé zdraví. 

R: Jo jo. 

T: A kdyby něčemu nerozuměla, tak se mě fakt doptej, úplně v pohodě. 

R: Jo dobře dobře, takže jednička je, že nejvíc souhlasím a 5 nejmíň souhlasím. 

T: Jo přesně tak. No a hele, asi bys mi na začátek mohla říct, s čím vším se léčíš, protože vím, 

že u tebe je toho bohužel víc. 

R: Jo. Takže mám diagnostikovaný astma a pak mám ulcerózní kolitidu, dále mám 

diagnostikovaný vysoký krevní tlak a potom cukrovku typu ½, o čem se teď nějaký způsobem 

rozhoduje. 

T: Ok a se vší chodíš teda k doktorovi. 

R: Se vším chodím ke specialistům na ten danej problém. 

T: Což je docela super, že máš několik různejch doktorů, protože tady ten dotazník cílil na 

praktický doktory, protože to bylo na obecnou populaci, tak třeba všichni nemaj specialisty. A 

ty to prosím zkus brát nějak obecně, protože máš spoustu zkušeností a pokud budeš mít 

nějakou speciální zkušenost, tak se to fakt neboj popsat jo. 

R: Jo okej. 

T: Fajn, tak první otázka. Do jaké míry souhlasíš s tím, že je důležité se dozvědět co nejvíce 

informací o nemoci, kterou trpíš a o její léčbě? Takže u tebe o nemocích… (1.ot.) 

R: A teď je to myšleno jakoby z pohledu od doktora, nebo obecně z toho, abych já si něco 

zjistila. 

T: Hele obecně. 

R: Takže to s tím určitě souhlasím. (1) 

T: Jasně a proč teda. 

R: Hmm, protože chci vědět jaký jsou možnosti léčby, i co se prostě týče i nějakých diskuzí, 

který nejsou tak odborný na internetu samozřejmě, kde si pacienti sdělujou své názory, ale 

chci vědět, i když to, co mi řekne doktor a co si třeba pravděpodobně myslí, že je jako 



nejsprávnější, tak chci prostě mít nějakou možnost nějakých alternativ, nebo chci mít nějaký 

jakoby přehled o tom, na co bych se ho ještě mohla zeptat, jestli ještě fungovalo to nebo to. 

T: Jo, takže chceš mít informace ještě před tím, než k němu ještě vůbec jdeš a plus to ještě 

doplníš tím, co ti řekne ten doktor. 

R: Ano, ano, prostě chci být co nejvíc informovaná. 

T: Super. Říkáš často svýmu doktorovi, co třeba konkrétně potřebuješ předepsat? (2.ot.) 

R: Hmmm neříkám nikdy, tady na to si prostě nechávám poradit, nebo nechci se do toho 

nějakým způsobem vměšovat, takže… (5) 

T: No aa proč se do toho nechceš vměšovat? 

R: Protože vzhledem k tomu, že mám víc těch nemocí, tak nevím jak ty jednotlivý látky na 

sebe jako působěj a nevím, jestli by mi to nepůsobilo jako ještě nějaký další negativní účinky, 

ty další léky a tak no… 

T: No jasně. A stane se, že někdy neděláš přesně to, co ti doktor řekne nebo nařídí? (3.ot.) 

R: Ano (smích), ano to se stane na čísle dva (smích). (2) 

T: No a kdy se to stalo, nebo za jakých událostí se to stane? 

R: Hmm, mám nějakou napsanou jako medikaci každá den, co bych jako měla brát a občas se 

prostě jakoby stane, že já na ty prášky jako zapomenu. Aaaaa, hm, prostě. 

T: To není ale úplně úmyslný… 

R: Noo, jako není to úplně úmyslný, to jakoby jedna věc, ale pak prostě i kvůli tý cukrovce 

mám nějaký dietní omezení a to jsem na začátku jsem se bála, jednala jsem strašně přísně na 

sebe ohledně toho stravování aaa, teď se přiznám, že jím občas prostě zalžu v tom co jím. 

Není to tak jako strašný, ale prostě jako stejně když se mě zeptaj, brala jste ty prášky poctivě, 

kdyby se mě zeptali, brala jste ty prášky poctivě a dodržovala jste ten dietní režim\? Tak já 

řeknu, jako anoo, ale prostě není to úplně stoprocentní. 

T: Jasně. A u tý kolitidy, nedodržela jsi někdy něco? 

R: Hmm, ne, tam ne. Tam je to fakt jako tak, tam vím jakože když něco poruším, tak že mě to 

potom stojí hodně trápení, u tý cukrovky prostě zkusím pokus omyl a vím, co bude další 

konsekvence toho, ale zrovna né u tý kolitidy. 

T: Super no a kladeš svým doktorům hodně otázek? (4.ot.) 

R: No teď už obecně u těch všech tak bych řekla tak jako na trojce. (3) 

T: Ale měnilo se to nějak jakože kvůli tomu, že seš informovanější a tak ty otázky nekladeš? 

A jinak bys je kladla? 

R: Jinak bych je kladla. Ale jako jinak bych je kladla a asi bych se doptávala na to, co jsem 

někde našla na tom internetu. 

T: Dobře dobře. Sleduješ nejnovější přístupy léčby nemocí, kterými trpíš? (5.ot.) 



R: (smíc) Aaano, dokonce mám předplatné časopisu DIA Styl (smích), takže hmmm, 

odebírám myslím že jako fakt celkem novinky aaa jsem v nějakejch facebookovejch 

skupinách i odborných na ty jednotlivý nemoci, kde tam ty lidi prostě rozebíraj to co se dá 

dostat v zahraničí a co třeba ještě není na českým trhu, takže rozhodně jo. (1) 

T: Máš někdy pocit, že víš líp, co potřebuješ, než tvůj doktor? (6.ot.) 

R: No, asi na dvojce bych to ohodnotila. Aaa protože..hmmm, občas si myslím, že nějaký ty 

prášky mi nedělaj úplně dobře a nejsem si jistá, jestli ten doktor bere v potaz i ty další jakoby 

problémy, kterejma trpím. (2) 

T: Jo, ale to mu řekneš ne, jako čím trpíš. 

R: Jo to mu řeknu, ale i když oni mi řeknou, že to s tím spíš nemá nic společnýho, tak prostě 

ty dvě moje nemoci jsou autoimunitního rázu, takže já úplně jakoby nevěřím tomu, že to 

nemá jako žádnou součinost spolu. 

T: Dobřee.. No a vedeš si záznamy o svých nemocech a o její léčbě? (7.ot.) 

R: Hmmmm tak jako vedu si takový vágní záznamy (smích). 

T: jak to myslíš vágní? (smích) 

R: Jako není to, že bych si každej den, nebo co se týče cukrovky, tak jsem si každej den psala 

že jo, nebo si měřím údaje cukru v krvi, nebo si třeba měřím tlak, ale že ty údaje si nepíšu na 

každodenní bázi, ale prostě třeba každej jako měsíc si jakoby tak jako zaznamenám jakoby 

někde nějaký čísla, když zrovna jakoby nejdu na kontrolu, abych jako věděla, jestli se mi 

nějaký ty ukazatele, ať už třeba z krve nebo jakýkoliv jiný ty zdravotní nemoci, se mi nějak 

mění. A mám napsáno třeba v diáři jakoby co za prášky beru, když se mě ti doktoři ptaj, 

protože já si to nepamatuju všechno. Takže bych dala tak dva. (2). 

T: Hele a pokud ti doktor předepíše něco, co neznáš, doptáš se na to důkladně? Důkladně se 

se zeptáš, co to je? (8.ot) 

R: Jo, určitě. Vyjmenuju mu zbytek prášků co beru a jestli to nějak může ovlivnit tu další 

léčbu a taky většinou když mi předepíše nový prášky, tak se zeptám na důvod proč zkoušíme 

vůbec nějaký nový prášky a jestli to na mě bude mít nějaký jiný účinky, než ty předchozí, 

nebo kvůli čemu to vůbec beru. Takhle třeba jsem se jedněch prášků zbavila, protože mi právě 

ten jeden doktor říkal, že je budu muset brát, aby mi nebylo jakoby nevolno po nějakých 

jiných práškách, ale mně se ty nevolnosti vůbec nedostavovali, takže jsem ty prášky nejedla a 

vůbec a při další návštěvě nějaký kontrole jsem mu řekla, že si nemyslím, že je to pro jakoby 

nutný a v pohodě to bylo. (1) 

T: Jasně. A víš přesně, jaké problémy mají lidé, kteří trpí stejnými nemocemi jako ty? (9.ot.) 

R: Hmmm. 

T: Jako třeba i na těch skupinách jak si říkala, kde to sdílí že jo.. 

R: Hmm, já myslím, že každej jakoby je jedinečnej a každej jako třeba ty nemoce se mu 

objeví v jiným stádiu, i v jiným stádiu třeba života, tak tady to bych řekla, že spíš jako čtyřka, 

spíš ne. Nebo jako dokážu si to představit, vím prostě obecně co ty nemoci obnášej, aleee 

třeba na nějaký tý skupině se řeší rezistence vůči inzulinu, že člověk už nereaguje na inzulin, 



ani ten, co je lékařsky podávanej a to já si třeba jako vůbec nedokážu představit jako jak to 

vypadá v praxi. 

T: Ok. A když ti doktor předepíše léčebný režim, se kterým nesouhlasíš, stane se, že ho 

pravděpodobně nedodržíš? (10.ot.) 

R: Hm, může se stát, že s tím asi jako budu hodně nesouhlasit, ale asi bych to určitě 

dodržovala. Takže jako čtyřku. Jako asi budu to nějak nepříjemně komentovat, jestli je to fakt 

nutný a co se teda jako týkalo v mým případě nějakých invazivních vyšetření, třeba jako 

kolonoskopie, ale prostě vzhledem k tomu, že to asi bude k něčemu jakoby vhodný, tak to 

podstoupím. (4) 

T: Jasně. No a do jaké míry souhlasíš s tím, že nedostáváš od svých doktorů co potřebuješ, 

protože to nežádáš dost důrazně. (11.ot.) 

R: Ehm. Hmmm a teď se týče jakoby medikace, nebo nějakýho postupu léčby, nebo 

komplexně? 

T: Komplexně, protože s tím všechno souvisí že jo. 

R: Já bych řekla trojku, protože i když jsem se několikrát jakoby snažila, jakoby co jsem 

jakoby našla nějaký nový přístupy v léčbách, tak i když jsem se jako párkrát jako snažila 

nějakým způsobem vydobýt, tak mi bylo řečeno jako několik důvodů proč to nejde a  já jsem 

jako taková, že jsem mu to jako všechno odkývala, ale řekla jsem jako dobře dobře… Jako 

takže jsem to zkusila, ale jako ne nějak jako že bych tam stála a opakovala bych tam na místě 

jako co chci, takže to nebylo asi úplně tak průbojný ode mě. (3) 

T: Jasně jasně. No a myslíš si, že obecně máš o svých nemocech více informací než ostatní 

lidé v této zemi? (12.ot.) 

R: Jo já myslím, že určitě ano. Aaa, protože mě to samotnou zajímá a hlavně mě prostě 

zajímaj komplikace a zajímá mě třeba i co bych měla říct lidem kolem mě, kdyby se mi třeba 

něco stalo aaa…protože je to jako moje zdraví a protože si myslím, že nejsem jakoby úplně 

stará, tak se prostě pořád snažím jako najít nějaký způsoby, jak to nějak jako vylepšit… takže 

se snažím jakoby hledat ty informace všude možně, takže myslím, že jsem informovaná o 

moc víc a možná mám i tu výhodu, že si třeba občas přečtu nějaký zahraniční servery o tom, 

kde se tý problematice věnujou i nějaký odborníci, výzkumníci a můžu třeba vědět, že 

existuje nějaká naděje, že bys e něco nějak jinak vyléčilo. (1) 

T: Jasně a toto všechno chceš prostě vědět, protože ti na tom tvým zdraví záleží…jasný… 

R: Ano….,přesně tak. 

T: A souhlasíš s tím, že někdy existují dobré důvody neuposlechnout rad doktora? (13.ot.) 

R: Hmmm, pro mě je ten doktor jakoby taková autorita, že bych jako řekla spíš ne. Že po 

každý je prostě nějakej důvod, proč by se ten doktor měl poslechnout. (4) 

T: Jasně a dáváš často svým doktorům vlastní návrhy týkající se zdravotní péče a způsobu 

léčby? (14.ot.) 

R: (smích) ano, ano, vždy, ale druhá otázka je to, že to ne vždycky úplně dopadá tak, jak bych 

si jako představovala, ale zkusím to. (4) 



T: A máš nějakej případ, kdy se ti to jako stalo, že on třeba nesouhlasil, nebo naopak řekl, no 

vidíte slečno, to je dobrý nápad. 

R: No já mám obě zkušenosti. Teď minulý týden jsem vlastně řekla, že na nějaký ty 

diabetologii, jestli je nutný brát dva prášky denně, jestli bych nemohla zkusit jeden, tak mi 

řekli, že na základě mých výsledků bychom to klidně mohli zkusit, takže já vlastně jsem si 

sama musela říct o to snížení medikace. Aaa pak mám tak jako negativní jakoby takovou, 

hhm, případ, že když jsem chtěla tu nákladnou biologickou léčbu na kolitidu, tak mi vlastně 

tři roky se mě snažili léčit nějakým způsobem jinak a podle mě špatně…na základě toho, co 

jsem si přečetla…,ale říkali mi, že jakoby nemám nárok na tady tu léčbu to dostat, i když jsem 

si o ní jako hodně četla a takhle, protože si ji jakoby nevyzkoušeli, nebo jako tvrdil mi, že 

jsem nevyzkoušela všechny přístupy, až pak došlo na ty nejhorší, na ty kortikoidy a když se 

pak ukázalo, že to vůbec nefunguje a že po těch práškách je mi jako ještě mnohem hůř, tak až 

pak jsem jako dostala tady tu nákladnou léčbu no.. 

T: Jo…,to mi říkal jeden kluk, co jsem s ním dělala taky rozhovor, má ale už jako Chrona  a 

že tu bioléčbu taky má, ale že před tím bral kortikoidy a bylo to hrozný, co to s ním dělalo. 

R: Já právě z těch kortikoidů mám možná tu cukrovku.. Jako já už je nemám tak třičtvrtě roku 

a pořád tam prostě jako mám nějaký ty hodnoty těch kortikoidů v těle, takže… akorát prostě 

na druhou stranu je ta bioléčba strašně drahá, takže to neschválej všem. 

T: No jo no, ale stejně prostě nevím, kdo jsou ty meze, kdo to může podstoupit a kdo ne, 

přijde mi, že to dávaj pak už jako v tom nejhorší případě, kdy to tam nechaj dojít…,no to 

bychom se dostali už zase trochu jinam, pojďme na další otázku. Souhlasíš s tím, že doktor je 

zde pro tebe a pokud budeš nespokojená, obrátíš se na jiného? Stalo se ti to třeba 

někdy?...(15.ot.) 

R: Hmm, přemýšlela jsem o tom, že bych se obrátila na jinýho doktora, aale, pak jsem si 

řekla, že vzhledem k tomu, že ten doktor mě léčí nějakou dobu, právě zkoušel na mě nějaký 

přístupy v tý léčbě, tak že zkusím setrvat. A vlastně nakonec to dopadlo jako opačně, že ten 

doktor, hmmm, nebo doktorka, která mě měla v péči, mě sama doporučila jinému 

specialistovi na Petřín. 

T: No jasně, ale kdyby… 

R: No takže vlastně já sama jakoby jsem to nikdy neiniciovala. 

T: Jasně, protože jsi neměla úplně takovou zkušenost negativní, ale dokážeš si představit, že 

bys to udělala? 

R: Jako asi na dvě. (2) 

T: Taak, tady další otázka, vyhledáváš aktivně informace o nemocech, kterými trpíš? (16.ot.) 

R: Ano, jedna. No chci vědět o nějakých postupech léčby a třeba i o nějakých jako 

vyšetřeních, který ty lidi čekaj, tak abych se na to mohla třeba připravit. Třeba 

gastroenterologie, kdy ti krkem narvou hadici do břicha. (1) 

T: Jasně no, ale taky někdy je to prstě potřeba. 

R: Jo jo, právě. 



T: Taak, hele, předposlední otázka. Souhlasíš s tím, že pokud jde o tvé potřeby týkající se tvé 

zdravotní péče, jsi asertivnější než většina populace? (17.ot.) 

R: Hmmm, noooo. 

T: Seš prostě víc než většina důraznější v tý svý léčbě, dokážeš si prostě dupnout a říct. 

R: Já myslím, že jsem spíš čtyřka. Protože já i když si jako ty informace načtu, i když o tom 

jako myslím, že vím, kolikrát víc, než ti stejní pacienti, který tam třeba přijdou a o něčem se 

tam jako informujou, tak já asi bohužel nejsem ten typ toho člověka, kterej by tam na toho 

doktora spustil jo, ale prostě tady to chci a tohleto, protože tohle a tohle, protože pro mě jen 

ten lékař o moc větší autorita a já jakoby té odbornosti plně důvěřuju. Takže já můžu zkusit 

něco navrhnout, většinou to uvedu ty moje návrhy tak, že někde jsem četla, aby si nemyslel, 

že se ho snažím poučovat, ale rozhodně nejsem jakoby člověk, kterej by trval a asertivně 

prosazoval nějaký metody léčby, nechám si poradit. (4) 

T: Jasně a poslední otázka. O tom, kterou léčbu podstoupíš nakonec rozhoduješ ty sama, i 

když ti ji lékař předepíše? (18.ot.) 

R: No určitě o tom rozhoduje víc doktor, takže tady to je vlastně, že nesouhlasím, že se o tom 

sama rozhoduju. (4) 

T: Jasně a jestli ještě nějak shrneš ten důvod prosím? 

R: Ehmm, shrnula bych to tak, že jsem pořád nějakým způsobem přesvědčena, že ten doktro 

na základě nějaký svý letitý zkušenosti a na základě toho, co vidí v mých výsledkách, na 

základě komplikací s nějakýma mýma nemocema, ví asi pravděpodobně nejlíp, co by na mě 

mohlo, nebo nemohlo fungovat, takže se tady to snažím akceptovat , i když se mi to možná 

vnitřně občas nelíbí, tak pořád nejsem jako asi tak asertivní a nechci prostě nikomu do toho 

mluvit, jako to, že bych řekla mluvit do řemesla, protože pořád cejtím jako větší odbornost, 

určitou nějakou profesionalitu z toho doktora. 

T: Super, tak já ti moc děkuji, to bude tady k tomu dotazníčku vše. A teď, teď bych t chtěla 

poprosit, jestli bys obecně něco řekla o tvým zdraví, co si myslíš, že ho nejvíce ovlivnilo a 

ovlivňuje, zda je to nějaký životní styl, socioekonomický determinanty, mám tady pak ještě 

životní prostřední, zdravotnické služby a genetické dispozice. To je takových pět 

determinantů. Který ti řeknu třeba postupně a ty mi k ni  něco řekneš, ale teď obecně, tvoje 

zdraví, co na něj má vliv, na ty tvoje nemoci, cukrovku, astma, zda to něco můžeš zlepšit a 

prostě takto no. 

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 

R: V dětství jsem jako moc problémy jako se zdravím neměla, vlastně v 15 jsem poprvé byla 

diagnostikovaná s vysokým tlakem a nikdo tomu nerozuměl, protože jsem celkem na vysoký 

úrovni sportovala, bych řekla, takže pro všechny to bylo překvapení a bylo mi řečeno, že se to 

prostě stane. Pak se mi do toho začaly přidávat jako nějaký ty alergie a astma, který teda 

vygradovala celkem jakoby nedávno, ale na základě dlouhodobý neléčený alergie a takže já 

myslím, že na to má, na části mýho zdraví má vliv prostředí, ať už je to jako nějaká smogová 

situace ve městě a nebo prostě přítomnost toho mýho hlavního alergenu, to znamená kočky 

(smích) aa, hm, co mi jako bylo řečeno z hodně stran, tak hmm že, celkovej vliv na to moje 

zdraví, co se týče těch autoimunitních nemocí má jakoby stres ve škole a v práci. Aaaa, cože 



já si jako myslím že, já jakoby nekouřím, piju málo, aael, i když si to údajně neuvědomuju, 

tak ten stres v práci v tu dobu jakoby ve škole, když jsem třeba dělala státnice, nebo chodila 

na vysokou školu a k tomu pracovala a hráala závodně florbal, takže tady to všechno si 

vybralo tady tu jakoby daň, protože u nás v rodině nikdo takovýdle problémy nemá, jenom já. 

T: Hmm. 

R: Takže myslím, že to je dlouhodobým stresovým faktorem z práce a ze studia, který ale mi 

řekli, že jsem si jakoby nepřipouštěla no. 

T: Jasně no. A kdyby mi teda měla nic říct k životnímu stylu a tvému zdraví. 

R: Určitě bych jakoby mohla omezit ještě víc alkohol si myslím (smích), ale musím říct, že po 

tom, co vlastně jsem se léčila s nějakým vysokým cholesterolem, tak jsem začala jíst mnohem 

míň smaženýho jídla a takhle, takže ano, kvůli nemoci jsem se jako snažila takto změnit 

jídelníček…nejím moc maso, ne proto že jsem vegetarián, ale jakoby nechutná mi úplně, 

takže když můžu, tak si jakoby dám něco bez masa. Aaa, hmmm, snížila jsem určitě i příjem 

sladkýho, protože to jako bylo fakt šílený v minulosti, ale to mi řekli, že asi bylo tím stresem, 

takže to je takovej kruh pořád. Ale obecně myslím, že jsem zlepšila třeba oproti minulým 

sedmi letem svůj životní styl, ano. Na základě změny stravování, není to o tom, že bych 

přestala nebo začala kouřit, či pít alkohol, ale co se spíš týče toho stravování. 

T: Hmm, super a co socioekonomický determinanty a jejich vliv na tvé zdraví. Má to nějaký 

vliv, třeba to jak seš finančně zabezpečená. 

R: Možná taky, vzhledem k tomu, že vlastně žiju s rodinou, s mýma rodičema a občas když 

přijdu jako z práce, tak se vracím k tý rodině a vlastně to, že moje matka neustále šíří 

negativní náladu, si myslím, že mi k tomu jakoby moc nepřidalo. A vlastně jakoby až teď se 

snažím někam jako odstěhovat, pryč od matky a pryč od alergenu kočky, takže sjem jako 

zvědavá, jestli se to jako nějakým způsobem změní. A nevím, jestli je to jako otázka peněz, 

ale myslím, že změna prostředí asi možná, jako že… 

T: Jo, takže ale peníze, nějaký tvůj sociální status. 

R: To já myslím jakože vůbec jsem nad tím takto nepřemejšlela, spíš je to takový obecně jako 

stresy, než to, že nejsem povýšená, nebo takovýdle věci, to ne. 

T: Co životní prostředí a tvoje zdraví. 

R: Co se týče hlavně astmatu, tak hraje jako roli, kvůli smogu a když třeba vyjedu na chvíli 

k moři, tak cejtím prostě, že se mi dejchá úplně jinak, takže to určitě na sobě vidím změny. 

T: Zdravotnické služby… 

R: Služby, jakože když někam jdu.. 

T: Nemocnice, hospitalizace. 

R: Jo, ehmmm, já myslím, že to určitě hraje velkou roli a myslím, že to i člověk jak se cítí, tak 

že teď jsem zažila v minulým roce nějaký hospitalizace a úplně mi to jako nepřidalo na 

optimismu a že bych jako byla ráda, že se o mně v nemocnici postaraj ve špičkovým 

vybavení, ale spíš jsem z toho byla taková rozpačitá…protože jsem myslela, že ty nemocnice 

budou mít nějaký standard, když pořád slyším z médií, že nemocniční péče jako skvělá v ČR, 



tak já jsem se bohužel přesvědčila o opaku aaaa nesoudím takhle jako jen z jedný návštěvy, 

nebo z jedný hospitalizace, ale i z dalších specializovaných pracovišť kam chodím, tak je to 

vybavení všechno zastaraly a možná i ty postupy jsou takový zvláštní jako někde, že jako ta 

úroveň tý péče mě úplně nepřesvědčuje, mám spíš jako negativní zkušenosti tady s tím. 

T: Jasně no a poslední jsou genetický dispozice. Co myslíš, jak ovlivnily tvoje zdraví. 

R: Což mi bylo řečeno jako skoro od všech, tak jako vůbec. Byly tam možná jako nějaký 

v rodině zvýšenej jakoby tlak, ale to teď má v současný době skoro každej jako, takže já 

myslím, na základě toho, co mi bylo řečeno, tak si myslím, že jako nějakej genetickej kód tam 

jako v těch mejch problémech nehraje moc roli. 

T: Hele super a kdybys mi měla tady těch  determinantů měla seřadit od 1 do 5, kde 1 má 

nějvětší vliv na tvoje zdraví. Na, tady to dám před tebe, můžeš si to číslovat. 

R: Takže ty socioekonomické determinanty bych na poslední místo a zároveň na první bych 

dala ten životní styl, předposlední bude ta genetická dispozice, třetí zdravotnické služby , to je 

takový něco mezi, občas dobrý, občas špatný, spíš špatný a životní prostředí, vzhledem k 

tomu, že to na sobě cítím, tak dvojka, stejně jako životní styl je pro mě jako nejvíc ovlivňující 

faktor. 

T: Super, tak já ti moc děkuju a je ještě něco, co bys případně k tomu ještě chtěla říct? 

R: Já myslím, že jsem takovej celkem komplikovanej případ toho, co může mít člověk za 

kombinaci nemocí, ale zase na druhou stranu si myslím, že můžu jakoby hodnosti tak obecně 

ty přístupy a myslím si, že jsem to shrnula tak nějak komplexně za všechny ty doktory, 

protože mi přijde, že to sklouzává do takovýho jednoho stylu se všema, že jako nikdo tak 

nějak výjimečně nevybočuj tady z toho, co jsem ti řekla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PŘEPIS – RESPONDENT 6 (Kuba, 25 let) – Crohnova nemoc 
 

T: Ahoj Kubo. Moc díky, že se mnou uděláš tento rozhovor, bude to tak maximálně do půl 

hodiny. 

R: Jo v pohodě. 

T: Dívej, budu ti postupně dávat otázky, na který od tebe budu chtít znát odpověď, jak s tím 

souhlasíš a to na škále od 1 do 5, kdy 1 je rozhodně souhlasíš, 2 souhlasíš, 3 neutrální, 4 

nesouhlasíš, 5 rozhodně nesouhlasíš. A pak bych od tebe chtěla nějaké rozvinutá k té otázce, 

tvoje zkušenosti a tak, je to v pohodě za tebe? 

R: Jasně, pojďme na to. 

T: Super a ještě než začneme, můžeš mi prosím tě přesně říct, co máš za nemoc. 

R: Mám Crona, je to onemocnění střev, se kterým už budu žít do konce života, nejde to 

vyléčit. Ale jde alespoň zmírňovat příznaky různejma léčbama a lékama. 

T: Dobře dobře, tak k tomu se dopodrobna dostaneme v průběhu rozhovoru. Tak pojďme teda 

na první otázku. Souhlasíš s tím, že je důležité dozvědět se co nejvíce o nemoci, kterou trpíš a 

o její léčbě? (1.ot.) 

R: Tak určitě. Jako například u mě jo, u mě byl prostě problém zjistit, co mám vlastně za 

nemoc a že jsem vůbec nemocný. Po roce zdravotních komplikací, které jsem si moc 

nepřipouštěl a spojil jsem si je spíše se špatným jídlem, náhodou apod., jsem začal vyhledávat 

pomoc. Respektive pomoc začala vyhledávat spíše moje rodina, já jsem to pořád nějak 

přecházel. Prvotní diagnostika/léčba byla spíše babských rad a léčitelů. Doporučená denní 

dávka jedné coca coly ze skla byla však skvělá. Rozhodně lepší než bylinný čaj o páté. 

Následovalo vyšetření u lékaře s jasnou diagnostikou. Náhoda díky špatnému jídlu to bohužel 

nebyla. Díky svému bydlišti jsem si vybral gastroenterologickou poradnu v Olomouci, kde 

jsem nastoupil na dětské oddělení pod vedení Mudr. Němcové, která mě podrobně seznámila 

s mou nemocí a následným způsobem léčby. (1) 

T: Takže kdyby měl třeba už tenkrát víc informací o té nemoci, tak bys asi nebyl tak 

překvapený že. I když jako to jsi byl ještě docela mladej, kolik ti bylo? 

R: Jako jo no, nevěděl jsem nic. No a bylo mi asi 15 hele. Jako když na to koukám s odstupem 

času, tak teď jsem informovaný o všem na maximum, protože mě to prostě zajímá že jo. 

T: Jasně no. A říkáš často svýmu doktorovi, co konkrétně potřebuješ předepsat? Jakože bys 

přišel s vlastním návrhem? (2.ot.) 

R: Hele to spíš ne. Ti doktoři vědí, co potřebuju. Hlavní rozhodnutí jsem nechával vždy na 

lékaři, ve kterém jsem měl důvěru. Rozhodnutí o příchuti doplňku stravy neberu jako zásadní. 

Po vyzkoušení několika léků, u kterých nebyl kýžený výsledek, doktor sám navrhl 

biologickou léčbu, se kterou jsem velice spokojen. (4) 

T: Jo, takže prostě tomu doktorovi věříš a nechodíš s vlastními návrhy, pač by to měl vědět 

nejlíp ten doktor jo. 

R: Jo přesně no. 



T: Dobře. Hele a stane se, že neděláš vždycky to, co ti praktický doktor řekne nebo nařídí? 

(3.ot.) 

R: Hele to je jako sporný. Neuposlechl jsem jednou rady lékaře a odcestoval na pracovní 

pobyt do zahraničí. Můj zdravotní stav se výrazně zhoršil (sám jsem to pociťoval už v 

průběhu, ale vydržel jsem) a po návratu mě okamžitě hospitalizovali. Tušil jsem to, mám ale 

svou hlavu, takže jsem chtěl a prostě jsem odjel. No ale ve výsledku jako všechno ostatní 

poslouchám, pokud se nezabejčím jako tenkrát a neudělám nějakou blbost. Tady bych jako asi 

hodnotil neutrálně, protože záleží no. (3) 

T: Díky a kladeš svému lékaři mnoho otázek? (4.ot.) 

R: Jako ne, řekl bych, že to je spíše naopak. Na začátku mi bylo vše dobře vysvětleno. Při 

případných komplikacích lékař sám přišel s vysvětlením/řešením toho, co mě nejvíce tížilo. 

Díky léčbě, která působí už ani nepotřebuji pravidelné konzultace s lékařem při každé 

aplikaci. Stačí cca 1/rok. Takže většinou kdy přijdu, tak prostě doktor sám ví a povídá mi on. 

(5) 

T: Sleduješ nejnovější postupy léčby té nemoci? (5.ot.) 

R: Hele nikdy jsem to nedělal. Momentálně jsem toho názoru, že vyléčení není možné a 

současná léčba, kterou podstupuji je ta nejlepší, jakou mohu dostat. O případném zvratu v 

medicíně spoléhám opět na informace od lékařů, kteří se tímto problémem zabývají každý 

den. (5) 

T: Tak to je zajímavé, už jsem pár rozhovorů dělala a většinou se ti lidé bokem informují, je 

to fakt asi člověk od člověk. 

R: Jasně, to je. 

T: A máš někdy pocit, že bys věděl líp co potřebuješ, než tvůj doktor? (6.ot.) 

R: Tak to rozhodně ne. Jak už jsem říkal, spoléhám na to, že ti doktoři prostě na maximum 

vědí, co dělat, jak postupovat a tak, takže jim prostě věřím a nepřemejšlím nad blbostma. (5) 

T: Jasně, chápu. A vedeš si záznamy o té nemoci a její léčbě? (7.ot.) 

R: Jako jo, veškeré materiály mám schované. Mnohokrát jsem je použil. Jako mladý člověk 

zkouším nové a nové lékaře, (ať už z důvodu změny bydliště, nespokojeností s přístupem) 

každý z nich vyžaduje aktuální záznam z průběhu mé nemoci/léčby. Kromě lékaře si mohou 

lékařskou zprávu vyžádat patřičný úřad/zaměstnavatel, u kterých mohu žádat o různé 

benefity. (1) 

T: Aha, to je zajímavý, to si jako ten zaměstnavatel může vyžádat tvou zprávu přímo u toho 

doktora a on mi ji dá? To jsem žila v domnění, že to se nesmí.. 

R: Ne ne, samozřejmě po mně to vyžaduje a když to mám schovaný, tak s tím nemusím hned 

běžet k doktorovi a můžu mu to dát rovnou. 

T: Jo taak, jasně. 

R: (smích) 



T: A co když ti doktor předepíše něco, co neznáš. Zeptáš se ho a necháš si to důkladně 

vysvětlit? (8.ot.) 

R: Jako jo, sice mi to zatím nestalo, že by mi lékař něco předepsal a sám od sebe neřekl k 

čemu to je. Případné dotazy jsou samozřejmě vždy vítané. (2) 

T: Jo jo, ale prostě kdybys to neznal, tak se stejně prostě doptáš protože chceš vědět, na co to 

je že. 

R: Jasně, přesně tak, ale jak říkám, většinou to řekne sám. 

T: Víš přesně, jaké problémy mají lidé, kteří trpí stejnou nemocí jako ty? (9.ot.) 

R: Hele to fakt nevím, jak to kdo má. U každého jedince, který trpí stejnou nemocí se 

příznaky projevují jiným způsobem. Tato nemoc je hodně spojená s životním stylem a každý 

si musí vyzkoušet co mu vyhovuje. Ale jako o jiných lidech moc nevím a nějak to asi ani 

prostě nezjišťuju, jsem rád, že zvládám svoje příznaky. (5) 

T: Jasně. No a jak souhlasíš s tím, že pokud by ti tvůj doktor předepsal lečbu, se kterou 

nebudeš souhlasit, tak se může stát, že ji nebudeš dodržovat? (10.ot.) 

R: Ty jo to nevím, jelikož se mi to ještě nestalo no… hmm..Pokud mi to nebude vyhovovat, 

tak o tom informuji svého lékaře a změníme formu léčby že jo. Takže jako…hmmm…zatím 

se to prostě nestalo. 

T: Jasně, ale dokážeš si to představit, že by jsi měl nějaký důvod ho neposlechnout? 

R: Ty jo fakt nevím, spíš neutrální prostě, protože jako stát by se to mohlo že jo, jak se mi to 

stalo s tou cizinou, ale jinak se prostě snažím vždycky poslouchat. Dej neutrální jo. (3) 

T: Jasně. A jak souhlasíš s tím, že bys od svého doktora nedostával co potřebuješ, protože bys 

to nežádal dost důrazně? (11.ot.) 

R: S tím taky nemám zkušenosti, nesouhlasím. Vždy jsem se setkal se vstřícností a ochotou. 

Pokud tomu tak nebylo, vše mělo svůj důvod. (4) 

T: Jo, ale nebylo by to tím, že bys ty sám nežádal dost důrazně. 

R: Nebylo, já si taky dokážu říct, ale prostě se s tím doktorem vždycky nějak domluvíme, on 

vyslechne mě, já ho a dojdeme nejlepšího závěru, nebo alespoň jsem to tak vždycky měl. 

T: Jo to je fajn. No a myslíš si, že bys měl o své nemoci a celkově případně i o více 

nemocech, když máš třeba chřipku, nebo prostě jakoukoliv jinou nemoc, tak myslíš si, že bys 

měl více informací než ostatní lidé v této zemi? (12.ot.) 

R: Hele nemám žádný tajný zdroj informací (smích). Lékař mi neříká víc než ostatním 

pacientům trpícím stejnou nemocí. V dnešní době internetu lze zjistit vše. Vlastní zkušenost je 

ovšem věc jiná. (4) 

T: Jo, ale celkově bys teda neřekl, že bys byl informovanější než většina?  

R: Ne, to fakt ne, vím prostě co se mi řekne, něco málo si třeba někde přečtu sám, ale myslím, 

si, že existuje více koumáků než já, kteří toho ví mnohem víc, někdy i mnohem víc, než by 

měli a sami si tím škodí (smích).  



T: Jasně no. Tak pojďme na další otázku, už se pomalu blížíme ke konci. Jak souhlasíš s tím, 

že někdy existují dobré důvody, proč doktora neposlechnout. (13.ot.) 

R: Sám jsem to jednou zkusil a nemám s tím dobré zkušenosti viz někdy ta první otázka, jak 

jsem říkal, že jsem ho neposlechl a odjel jsem do ciziny. Říkal mi, ať to nedělám a já měl 

stejně svou hlavu, odjel jsem a hrozně se mi to celé zhoršilo a dostával jsem se z toho pak 

skoro rok. Takže jako by člověk toho doktora měl poslouchat, když už mu něco doporučí, 

aspoň já si to tak myslím a mluvím ze své zkušenosti.  (4) 

T: Jo, to se ti tenkrát asi vymstilo no… 

R: Jo no, moje blbost. 

T: Hele a dáváš často lékaři vlastní návrhy týkající se zdravotní péče a způsobů léčby? 

(14.ot.)  

R: To je zas prostě podobný jako u těch předchozích otázek. Mám prostě zkušené doktory, 

kteří ví, co je pro mě nejlepší, takže jako sám jim návrhy své léčby nedávám (smích). 

Spoléhám prostě na to, že to vědí nejlíp a důvěřuji jim, více se v tom nešťourám. (4) 

T: Dobře. A souhlasíš teda s tím, že doktor je zde pro tebe a pokud budeš nespokojený, tak ho 

vyměníš? Myslím, že jsi tady už někde i zmiňoval. (15.ot.) 

R: Jako určitě. Kdyby byl prostě důvod, tak ho hned vymění, chci mít dobrou péči a hlavně 

chci tomu doktorovi věřit na maximum, takže z něho musím mít dobrej pocit: Jako většinou 

jsem byl vždy s doktorama spokojenej. Momentálně bych měnil pouze z důvodu změny 

bydliště. Nemám však problém narovinu říct, že mi přístup/způsob léčby nevyhovuje. (1) 

T: Jasně jasně, ale už někde dřív jsi říkal, že jsi myslím doktora měnil, nebo něco takového? 

R: Jo jo. 

T: Můžeš mi prosím tě říct, z jakého důvodu, nebo co se stalo? 

R: Jako neměnil jsem doktora ohledně mé nemoci, to ne. Pouze když jsem odcházel z 

dětského oddělení na dospělé, tak jsem musel samozřejmě změnit. Doktorka na dětským mi 

zprostředkovala primáře, který je sice hodně vytížený ale je fajn. Snažil jsem se o přestup z 

Olomouce do Brna. Nebylo to ale kvůli lékaři - skrz dojíždění. Pojišťovnou mi to bylo 

zamítnuto, nemám trvalé bydliště v Brně, takže budu žádat znova až budu mít. 

T: Jo aha, takže to nebylo kvůli tomu, že bys byl nespokojenej s doktorem, tak to jsem asi 

před tím špatně pochopila. 

R: Jo no, jako nic žádný závažný důvod, jako třeba pochybení v léčbě nebo, to se mi u 

doktora nikdy nestalo. 

T: Dobře. A vyhledáváš si aktivně informace o tý nemoci, nebo o dalších nemocech, které 

třeba v té dané chvíli máš? Že bys sedl třeba k internetu a vyčetl si příznaky, léčbu a tak, jako 

to třeba spoustu lidí dělá. (16.ot.) 

R: To ne. Jak už jsem říkal, věřím tomu, že mě doktor léči co nejlíp může a umí a já bych si to 

sám nezlepšil tím, že bych o tom hledal třeba informace na netu. Spíš si myslím, že bych se 

akorát vyschízoval, na webu toho najdeš tolik a spoustu to jsou prostě blbosti. Tam se někdy 



dozvíš, že můžeš umřít i na rýmu (smích)…ne jako samozřejmě sranda, musím to brát 

s nadhledem. (4) 

T: Však jo, v pohodě. Hele předposlední otázka. Jak bys souhlasil s tím, že pokud jde o tvé 

potřeby týkající se zdravotní péče, seš asertivnější než většina populace. (17.ot.) 

R: Hmm, moc té otázce nerozumím. 

T: Jako znamená to, zda si dokážeš prosadit svůj názor, stát si za tím, zda se dokážeš případně 

sám nějak rozhodnout? 

R: No jako jo, ale prostě tak normálně že jo. Jak se mi tenkrát stalo, že jsem toho doktora 

neposlech tak po najetí na správné koleje šlo pak vše hladce. Hele tady nevím prostě přesně, 

jako dokážu se prosadit, ale zároveň umím přijímat, dej prostě střed. (3) 

T: Dobře, tak jo. No a máme tady poslední otázku tady z toho výčtu otázek. Pak se ještě 

krátce vrhneme na faktory, které tvé zdraví ovlivňují. 

R: Jejda (smích). 

T: Neboj, bude akorát o tvém názoru. Tak pojďme sfouknout tu poslední otázku ještě. Jak 

souhlasíš s tím, že o tom, kterou léčbu podstoupíš rozhoduješ sám, i když ti ji doktor 

předepíše. (18.ot.) 

R: S lékařem jsme se zatím vždy shodli. Pokud by docházelo k rozporům, asi bych uvažoval o 

změně lékaře. Ale on by měl vědět nejlíp, co mám podstoupit, takže spíš nesouhlasím, jako 

hlavně on určí, jak moje léčení bude postupovat a já mu věřím. (4) 

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 

T: Fajn, tak pojďme na ty faktory. Zkus mi ale prosím tě teď nejdřív dřív, když se podíváš na 

svoje zdraví a to, co na něj má vliv, tak co to je a proč. Co tvoje zdraví prostě nejvíce 

ovlivňuje, jak to vidíš? 

R: No když to vezmu zpětně, tak když jsem bral prášky, tak hlavně ty to ovlivňovali. Jedl 

jsem jich hodně, pořádně jsem už ani nevěděl jaký je na co, jaká rizika jsou s tím spojená. 

Vlastnil jsem i svoji lékárničku, kterou mi maminka zodpovědně plnila a já je zodpovědně 

užíval (smích). Pouze v případě alkoholového dýchánku jsem je raději vysadil, protože sem 

nevěděl, co by se mohlo stát. Kortikoidy jsou svinstvo a poznal jsem to né díky tomu, že to 

říkají lidé ale podle toho, co to se mnou dělalo. Nikdy jsem se nijak neomezoval 

(strava/pohyb). Žiju celkem hektický život a pořád je mi hej. Pořád si dělám co chci, bez 

ohledu co mi je. To že jsem třeba více unavenej, nesnesu mnoho alkohlu, težko říct zda za to 

může Crohn. Aktuálně mohu říci, že pokud bych nemusel každých 8 týdnů na kapačky, tak 

bych to nijak výrazně nepociťoval. Jsou to jen drobnosti, občasné křeče apod. , které jsou s 

tím ale spojeny. Otec je na tom třeba hůř, tlačím ho do toho, aby u doktora trval na té 

biologcké léčbě. 

T: Super díky a teď ti postupně řeknu faktory a ty mi k nim prosím zkusím říct tvůj názor na 

to, zda a jak tvé zdraví ovlivňují jo? 

R: Jasně. 

T: Tak životní styl, co si o něm myslíš, jaký hraje na tvé zdraví roli. 



R: Vzhledem k tomu, že není jasný původ té mé nemoci, tak se můžeme pouze dohadovat, co 

má na co jaký vliv. Dle mého je životní styl jedním z hlavních faktorů (špatná strava i stres). 

Podle tohoto měřítka by však měla trpět většina lidstva. Možná má na tom i svůj podíl to, že 

jsme se přestěhovali – mé první stěhování v době prvních příznaků. 

T: Jak to myslíš s tím stěhováním? 

R: No pokud je se vznikem této nemoci spojený stres, který ostatně přispívá asi ke všemu 

(smích), tak přestěhování mimo Moravskou Třebovou, kde jsem byl celý život asi nebylo 

úplně ok. Člověk si to moc nepřipouští, je s tím ale spojeno spoustu komplikací a někde 

hluboko to člověk pořád vnímá. Pak odchod na střední, neměl jsem čas brát domov jako svůj 

domov a to mohlo hrát velký vliv no.. hmmm., ale všechno to bylo spojené jedním a to 

stresem. 

T: Dobře a co říkáš na socioekonomické determinanty? 

R: Nemyslím si, že je tohle jeden z důvodu, který v mém případě mohl rozhodnout o mém 

zdraví. Jsme pořád stejně chudí. Mohu leda přisuzovat, že žiji ve vyspělé zemi severní 

polokoule, kde se vyskytuje větší výskyt tohoto onemocnění. Jako můžu to brát leda tak, že si 

můžu koupit co mi chutná a je zdravé, když mám jako více peněz a nepřežívám na rohlíku a 

salámu, ale nemyslím si, že by to hrálo nějaký větší vliv… 

T: Jo jo a životní prostředí? 

R: Jako ani zde nepředpokládám a nepociťuji razantní zásah do mé nemoci.  

T: Takže si myslíš, že životní prostředí nehraje v ovlivnění tvého zdraví žádnou roli? 

R: Já žiju stále ve stejném prostředí a nemyslím, že je to prostě v jiných městech jiné. Jako 

říká se, že na vesnici je třeba lepší vzduch a tak, ale nemyslím si, že by to hrálo až takový vliv 

jak se říká. Vždyť si to vem u mě, ta nemoc se mi rozšířila vlastně až v době, kdy jsme se na 

tu vesnici přestěhovali. Jako jo, měl na to asi vliv ten stres, ale kdyby to životní prostředí 

hrálo takovou roli, tak jsem se tam vyléčil ne? (smích). Hmmmm….ale jako když jsem byl 

třeba na Bali, tak tam jsem nějakou změnu jako pocítil. 

T: A jak, můžeš to prosím nějak víc popsat? 

R: Když jsem se vrátil, tak jsem šel hned k doktorovi, dle kterého jsem prodělal infekční 

enteritidu. Hmmm, ta jihovýchodní asie je obecně chudá země bez základních životních 

potřeb, především pitná voda. Ani v nejlepších hotelech ti z kohoutku neteče pitná voda a 

nedoporučuje se ji pít. Všude se tedy pila balená voda. Když pak ale vidíš špinavej náklaďák, 

jak veze ty petky, asi někam naplnit, tak si člověk říká, zda to má smysl. Celkově ta hygiena 

je tam špatná a taková grilovaná krysa na špejli na ulici, tak asi nebude to pravé ořechové. Asi 

i normální člověk by měl problém, natož já. Poslední den jsem myslel, že ani neodletíme, bylo 

mi fakt zle. 

T: Ty jo, tak to musel být krušný zážitek, ale tady se každopádně odráží to, že tam jsou hlavně 

i ty socioekonomický faktory na mnohem horší bázi, po finanční stránce tam lidé zřejmě dost 

strádají a pak se to veze a dostaneš se do kruhu, ze kterého nejde jen tak ven.  

R: To jo no, jako byla to každopádně zkušenost, pak si uvědomíš, jak se tady u nás máš prostě 

dobře a máš všechno, co potřebuješ a ještě mnohem víc. 



T: Tak to určitě no. No a co zdravotnické služby a jejich vliv na tvé zdraví? 

R: Jako jo, ty určitě nějaký vliv mají, zdravotnické služby máme na vysoké úrovni a mohou 

přispět pouze kladně k mé léčbě, nikoli naopak. 

T: To jo. Hele a poslední jsou genetické dispozice, jakou bys jim přisoudil roli? 

R: Genetická dispozice je myslím jeden z faktorů, u které bychom měli být s lékaři obezřetní. 

Vzhledem k tomu, že jsem byl v rodině jediný, kdo měl toto postižení, nebral bych to jako 

hlavní příčinu. Po několika letech se však nemoc objevila také u mého otce. V budoucnu budu 

určitě ohledně své vlastní rodiny obezřetnější. 

T: Jo, takže myslíš, že ta genetika na to měla a má vliv jo? 

R: Jo, myslím že určitě. Jako je otázka, jak by se to dalo omezit případně nějak v zárodku, 

protože jako vyléčit se to nedá, ale minimálně se dají mírnit příznaky a dá se to udržovat na 

nějaké normální bázi a normálně se s tím dá žít. 

T: Jasně, hele tak to bude pomalu vše, teď bych tě ještě poprosila, zda bys mi tady ty faktory, 

o kterých jsme se bavili, mohl seřadit dle významnosti, co dle tebe tvé zdraví ovlivňuje 

nejvíce. Kdy na prvním místě bude samozřejmě to co ho ovlivňuje nejvíc a na posledním to, 

co ho ovlivňuje nejmíň. 

R: No tak nejvíc ho určitě ovlivňuje životní styl, pak ta genetika…no a jak to bylo dál. 

T: Zbývají socioekonomické determinanty, životní prostředí a zdravotnické služby. 

R: No tak na třetí bych dal životní prostředí, pak ty determinanty a poslední zdravotnické 

služby. 

T: Super, tak já ti moc děkuju za tento rozhovor a již to bude vše. 

R: Já taky, snad ti to k něčemu bude. 

T: Určitě. Díky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PŘEPIS – RESPONDENT 7 (Petr D., 25 let) – žádné vážné, ani dlouhodobé 

onemocnění, klasický pacient dle potřeby, bez specifické diagnózy 
 

T: Takže o čem to celé je. Mám tady dotazník s 18 ti otázkama, kterej se týká zdraví. Ze 

všech možných okruhů. Všechno nějak pochopíš v průběhu, jak ti budu číst otázky. Vždy ti 

dám možnost od 1 do 5, jak s tím tvrzením souhlasíš, či nikoliv, kdy samozřejmě 1 je že 

rozhodně souhlasíš, přes souhlasím, neutrální, nesouhlasím až po 5, čili rozhodně 

nesouhlasím. Pak tě poprosím, abys mi k té otázce vždy řekl nějaký svůj postoj, co si pod tím 

představuješ, prostě cokoliv. Žádná odpověď není správná, ani špatná, je to prostě opravdu na 

tobě a tvých pocitech. 

R: Dobře. 

T: Tak začněme. Co si myslíš o tom, že je důležité dozvědět se co nejvíce informací o 

nemoci, kterou člověk trpí, a o její léčbě. Ber ať máš třeba angínu, nebo cokoliv, to co jsi 

prostě zažila. (1.ot.) 

R: Tak jako neutrální. Co mi prostě řekne doktor, dá mi prášky a pak už mě to nezajímá. (4) 

T: Takže si jako myslíš, že ty informace tě jako úplně nezajímají o té nemoci. 

R: Když to mám brát ze zkušenosti, tak ne, protože mi nikdy vážnýho nebylo. 

T: Říkáš často svýmu doktorovi, co konkrétně potřebuješ předepsat? (2.ot.) 

R: Nikdy. (5) 

R: Takže rozhodně nesouhlasíš, a proč mu to neříkáš, jen uposlechneš? 

T: Protože se v lékách nevyznám. Nevím, jako vím co je ibalgin a paralen, ale nevím prostě 

co se dává na angínu, jak se jmenujou antibitika, nevím nic, jedinej prášek, kterej není jako 

takovej ten běžnej prodejnej, tak je na štítnou žlázu letrox…aaa….jo ještě valfarin na ředění 

krve. A jinak jako neznám žádný léky, takže co mi napíše, to sním.  

T: Dobře. A děláš vždycky to, co ti lékař řekne nebo nařídí? (3.ot.) 

R: No nedělám, prostě si dělám, co chci. Nebo jako né uplně co chci, ale nedodržuju to na 

100%, to co mi řekne, jako že nemám chodit do práce, nemám chodit ven. Tak jako asi 

kdybych byl v nějaký vážný nemoci, tak to dodržuji, ale vzhledem k tomu, že mě nikdy nic 

takovýho naštěstí nepotkalo, tak…  (4) 

T: No ale když jako třeba dostaneš ty antibiotika, dejme tomu, že máš angínu, nebo chřipku a 

on ti řekne, že nemáš do práce chodit, tak bys tam stejně šel? 

R: Podle toho, jak by mi bylo, že jo. Jako spíš bych tam nešel kvůli lidem, že jo, abych 

nenakazil lidi. Ale jako kvůli sobě, kdybych věděl, že je mi blbě, tak samozřejmě nepůjdu, ale 

někdy člověk má chřipku, bere na to prášky a cejtí se celkem v pohodě, ačkoliv ještě nemá 

dobraný antibiotika. Kolikrát jsem šel do práce, i když jsem měl ještě antibiotika, jsem věděl, 

že je mi dobře, ale prostě musíš to dobrat že jo, to platíčko. 

T: Dobře a kladeš svému doktorovi hodně otázek? (4.ot.) 

R: Ne. Spíš nesouhlasím. Tak občas se na něco zeptám. (4) 



T: No a proč mu nekladeš otázky, protože tě to nezajímá, nebo si myslíš, že ti toho řekl 

maximum? 

R: Jako to je prostě od případu. Když tam jdu s tím, že jedu na praktickou prohlídku, tak se ho 

na nic neptám, na co bych se ptala. Ale když tam jdu prostě s tím, že mám chřipku…To je 

hrozně těžký, já jsem dlouho nebyl u doktora…. Já tam vždycky jdu, když něco potřebuju a 

když něco potřebuju, tak mám připravený otázky, na který se prostě potřebuju zeptat. Ale 

když tam jdu, protože tam jít mám v uvozovkách na prohlídku, tak se na nic neptám, protože 

mě jako nic nezajímá, když mi nic nezjistí, když mi prostě neřekne, že mi něco je, tak mi to je 

jedno. 

T: Takže mu věříš tady v tom, že žádná informace nezatají a řekne ti všechny, co má. 

R: Nevím, proč by mi měl něco zatajovat. 

T: Dobře, další otázka. Sleduješ nejnovější postupy léčby nemocí, kterými trpíš? Když jako 

žádnými netrpíš, tak si vzpomeň třeba na minulost. Nebo když někdo v okolí nějakou nemocí 

trpí, tak zajímá tě to, zjistíš si o tom nějaké informace? (5.ot.) 

R: Ne, jako rozhodně nesouhlasím. Internetu nevěřím. Nebo jako takhle, kdybych si to měl 

hledat na internetu, tak tomu nevěřím. (5) 

T: Ok. A máš někdy pocit, že bys věděl lépe, co potřebuješ, než tvůj doktor? Stalo se ti to 

někdy? Třeba při praktický prohlídce, nebo někde? (6.ot.) 

R: Hmmmm, to asi ne. Když jdu k doktorovi a řekne mi něco, tak mu věřím, nemyslím si, že 

mi jako chce něco…hmmm…že teďka mi jako přijde, že si trochu protiřečím s tou první 

otázkou. Ale hmmm…jako s tou, jestli ho poslechnu. Jako někdy si to prostě myslím, ale 

prostě tak nějak mezi. Jako když jdu k tomu doktorovi a něco mi řekne, tak mu věřím a vím, 

že má pravdu, ale někdy k němu prostě ani nejdu. Takže v tom případě si myslím, že prostě 

někdy mám dostatek informací a nemusím k němu jít, ale někdy ho zas potřebuju. Takže je to 

prostě fakt na situaci, takže prostě neutrál. (3) 

T: Jo, jasně. A vedeš si záznamy o svých nemocech a jejich léčbě? (7.ot.) 

R: Nee. (5) 

T: Proč si je nevedeš? 

R: Nevííím, tak jako to má u sebe v kartotéce, proč bych to vedl ještě někde, jako další papíry, 

kácení lesů.. (smích) 

T: Jasně. A pokud ti tvůj doktor předepíše něco, co neznáš, zeptáš se ho a necháš si to 

důkladně vysvětlit? (8.ot.) 

R: Ne, nikdy. To co mi napíše, to prostě beru. (5) 

T: No a proč? 

R: Hmm..proč…protože je to prostě doktor a doktoři snad vědí, co předepisujou. A jako 

nemám žádnou špatnou zkušenost, možná mi něco někdy nezabralo, ale jako že by mi bylo po 

něčem špatně, co by mi předepsal doktor..jako nemám s tím špatnou zkušenost, tak nemám 

důvod nevěřit. 



T: Ok. A víš přesně, jaké problémy mají lidé, kteří trpí stejnými nemocemi jako ty? Zase jako 

můžeme to vstáhnout v týto podobě třeba na to, měl jsi angínu, já měla angínu, viděl jsi 

nějaký podobný příznaky, třeba alergie, nebo prostě něco, co jsi měl stejný, jako lidé ve tvém 

okolí. (9.ot.)  

R: Když to vezmu jako na angínu, tak jako vím, co ti je, že jo. Že tě bolí v krku a tak… To je 

spíš jako nevím, protože já ani nemám na ni jak odpovědět, protože žádnou nemoc nemám. 

Nebo aspoň teda o žádný nevím. (9) 

T: Tak, další otázka. Pokud ti lékař předepíše nějaký léčebný režim, se kterým nesouhlasíš, 

stane se, že bys ho nedodržovala? (10.ot.) 

R: Hmmmm. .Záleží jako na tom, jak mi bude. To není úplně o tom, co mi řekne. Kdyby mi 

jako bylo blbě, tak nikam nejdu a ležím a naopak že jo. Je to na základě mejch pocitů, ne dle 

toho, co mi jako řekne doktor no. To není jako že bych to pravděpodobně nedodržoval, záleží 

hrozně na situaci. Jako když budu mít zlomenou nohu, tak jako asi nepůjdu nikam běhat že jo. 

To není o tom, že bych to nechtěl nedodržovat. (4) 

T: Jasně, chápu. A jak souhlasíš s tím, že od svého doktora nedostáváš co potřebuješ, protože 

to nežádáš dost důrazně..? (11.ot.) 

R:  Ty jo to jsou dvě negativní otázky v jednom, nerozumím. 

T: Je to myšleno tak, že třeba málo řekneš ty svoje potřeby a na základě toho ti doktor nedá 

to, co potřebuješ. Třeba u zubaře jo. Chceš bílou plombu a doktor ti řekne, ne, černý jsou lepší 

a nějak tě překecá a on ti ty černý udělá, protože tu bílou nežádáš dost důrazně, chápeš? 

R: Ty jo…. To je hrozně individuální. To se nedá jako říct obecně vůbec. Jako s těma 

plombama, když ji prostě chci, tak mi ji prostě dá. Nejdřív se jako zeptám na to, jako horší 

nebo lepší, jestli to vydrží. Tak třeba teďka jsem si nechával vyměnit plombu z černý na 

bílou, spousta lidí mě odrazovalo od toho, že proč do toho zubu rejpat, že ty starý amalgánový 

plomby jsou lepší, že to víc vydrží. Pak zase někdo říkal, že ten amalgán je jedovatej, že už se 

to dneska nedělá a tak já nevím, nic jsem si o tom nezjišťovala. Zeptal jsem se zubaře, 

zubařka mi řekla, že je to úplně v pohodě, že mi to vymění, že to nemá na nic vliv, tak jsem si 

to nechal vyměnit. Je to prostě o domluvě.  (4) 

T: Jako takže je to o tom, že si prostě řekneš a dostaneš, co chceš, na základě nějaký domluvy. 

R: Jo jasně. Taky jsem si teď prostě vyřval ty francouzský hole, ačkoli mi je nechtěli dát, 

když jsem si poranil kotník. 

T: A proč ti je nechtěli dát? 

R: No protože si asi mysleli, že je nepotřebuju, ale vzhledem k tomu, že sem jako skákal po 

jedný noze, tak si myslím, že jsem je docela potřeboval. A ani nevím, proč mi je nechtěli dát. 

Asi protože nemaj záznam o tom, jestli jsem je v posledních dvou letech neměl a kdybych je 

v těch posledních dvou letech měl a oni mi je dali, za to bude mít nemocnice pokuty, protože 

pojišťovna to neproplácí. Nevím, tomuhle systému nerozumím, nechápu, proč se to nedá 

někde zjistit. Hmmm, no ale nakonec mi je dali že jo, protože jako jsem řekl, že jsem ty hole 

neměl a potřebuju je. 



T: Jasně. Teď bude taky taková otázka, která se tě asi úplně netýká, jelikož nemáš žádnou 

chronickou nemoc, ale zkus se nad ní trochu zamyslet, zda bys mi na ni odpověděl. Co si 

myslíš o tom, že bys měl o svých nemocech, když nějakou zrovna máš, víc informací než 

ostatní lidé v této zemi? (12.ot.) 

R: Hmm… Nedokážu posoudit a když mám nějakou nemoc…já nevím, co jsem měl za nemoc 

ty jo. Měl jsem jako třeba salmonelózu jednou a myslím si, že jsem o ní nevěděl vůbec nic. U 

doktora jsem byl, byl jsem i v nemocnici…hmmm, jako nehledal jsem žádný informace, ani 

jsem se jako nevyptával no. Než jako co jsem potřeboval vědět, co mám jako jíst, nebo tak. 

(4)  

T: Hmm a měl jsi třeba ještě nějakou takovou nemoc? Která tě překvapila třeba v mládí, 

kdykoliv? 

R: Jako salmonelu jsem měl asi tejden. Jako měl jsem takový ty dětský nemoci, neštovice a 

tak, ale to si už nepamatuju ty jo. Já jako nemám žádnou dlouho anamnézu no. Jsem celkem 

jako zdravej člověk, asi,… tak jako trpím na takový ty klasiky, jako chřipky, angíny, virózy, 

to asi každej. Jako nikdy jsem vlastně neležel v nemocnici, jen s tou salmonelou a to byl asi 

den jenom. 

T: Ok. A co bys celkově řekl k tomuto. Souhlasíš s tím, že někdy existují dobré důvody 

neuposlechnout rad lékaře? Taková všeobecná otázka no. Když si to vezmeš i na své okolí, 

myslíš si, že je někdy dobrý ho neuposlechnout, případně proč? Nebo je dobrý vždy 

poslechnout…? (13.ot.) 

R: Hm…Já nevím, tak jako asi bys měl poslouchat doktora. 

T: Proč? 

R: Tak jako předpokládám, že ví, co je pro tebe nejlepší. Ale vzhledem k tomu, že to sám jako 

občas nedělám, tak… Nevím Jako třeba kdybych měl odpočívat, tak prostě stejně za dva dny 

vylezu a už sedím v práci. Jako určitě někdy jsou dobré důvodu, proč neuposlechnout, spíš 

souhlasím no. (2) 

T: Dobře. A dáváš často doktorovi vlastní návrhy týkající se zdravotní péče a způsobů léčby? 

Řekl sis někdy prostě, jak by sis to případně vyléčil sama? Jako udělám si zázvorovej čaj 

s citrónem, nechci antibiotika, nebo prostě vždy poslechneš? (14.ot.) 

R: Hmm…Nad tím se musím zamyslet…. Asi ne… Nevím, jednou jsem měl nějakej pásovej 

opar, nebo něco takovýho a to jako vím, že jsem navrhoval něco, kdysi, to ani nebylo u 

praktika, to bylo u kožního. Jako řekl jsem mu, že si to budu něčím mazat a on mi řekl okej, 

ale že si to mám mazat ještě i něčím jiným. To je jako tak všechno, na co si teďka vzpomenu 

jo. Todle jako je můj jedinej návrh, nevím, nenavrhuju, prostě počkám, co i řekne. Když mi 

napíše prášky, tak je beru. (4)  

T: A souhlasíš s tím, že doktor je tu pro tebe a pokud budeš nespokojený, obrátíš se na jiného? 

(15.ot.) 

R: Jo. S tím souhlasím určitě. (1)  

T: Dobře a zkus mi to taky nějak odůvodnit prosím. 



R: Jsem třeba byl nespokojenej se svou dětskou lékařkou kdysi aaa…co mě k tomu vedlo ty 

jo.. Já vím, že jsem ji hrozně neměl rád, ona byla hrozně nesympatická a taková zlá jako mi 

přišlo. A spíš to bylo jako na osobní bázi to bylo. Ale jako to jsem byl jako dítě no, takže 

nevím, jestli mě léčila dobře nebo špatně. Ale prostě vím, že jsem jí neměla ráda a jakmile 

přišla nová doktorka, tak mě k ní máma hnedka přehlásila. Stejně tak se zubařem. Ale u toho 

zubaře jsem nebyl spokojený s tou péčí. Protože u nás v Milovicích byl jeden zubař, tenkrát 

kdysi dávno, takovej starej pán, kterej ani skoro neviděl a ten ti prostě v hubě udělal paseku. 

Takže toho jsem jako vyměnil, tam jsem vyloženě chtěl odejít kvůli tomu, kvůli tý péči. 

T: Hm, jasný. No a vyhledáváš si aktivně informace o nemocech, kterými trpíš? Když máš 

nějakou nemoc, vyhledáváš si aktivně ty informace, nebo prostě neřešíš…(16.ot.) 

R:  Ne, jako nic si nevyhledávám. Pokud to jako není něco, co třeba… Nebo jako ještě možná 

před tím, než jdu k doktorovi, tak se třeba kouknu na internetu na příznaky, nebo něco 

takovýho, nebo co s tím. Ale to je něco specifickýho třeba, nevím.. když třeba jsem si hledal 

tenkrát jak se mi utrhlo klíště. Tak než jsem šel k doktorovi, tak jsem si nejdřív vyhledal na 

internetu co s tím, jestli mě to jako zabije, nebo to jako přežiju. A pak jsem s tím nakonec za 

doktorem asi ani nešel…nebo joooo?....nevím hele..si už nepamatuju. Jako ale myslím si, že 

jsem jel k doktorovi a oni mi tam řekli, že to mám nechat, ale já jsem to pak vytáhl, tak jsem 

vlastně neposlechl tý rady no….  

T: No a když je to prostě takto něco specifickýho… 

R: Jako když je to takto něco specifickýho, co neznám, co jsem jako nikdy neměl, tak si to 

nejdřív vyhledám a pak jdu k doktorovi samozřejmě. Když jako se to nelepší, nebo je to 

vážný, není to prostě to, že jsem se někde škrábl. Jako ale prostě takový neutrální, záleží na 

situaci a povaze té nemoci no a tak no. (3) 

T: Jasně no. Tak, předposlední otázka. Pokud jde o tvé potřeby týkající se zdravotní péče, seš 

asertivnější než většina populace? (17.ot.) 

R: Nevím, co je slovo asertivní. 

T: Asertivní, no prostě že si dokážeš prosadit svůj názor, jestli si dokážeš takzvaně dupnout… 

R: Já si myslím, že lidi jsou jako takový chudinky... Jako spíš souhlasím. Tak jako taky záleží 

na tom s čím tam jdu. Když je to něco prostě…jooo, prostě spíš jo. (2)  

T: A zálěží na povaze, na doktorovi, můžeš to prosím dokončit? 

R: No záleží na nemoci a na tom, s čím tam jdu. Když tam jdu s angínou a řekne mi, dej si 

antibiotika, lež doma, tak si je dám a ležím doma. Když tam jdu s tím, že mi zůstalo klíště 

v ruce a on mi řekne, že to mám nechat vyhnít, tak jsem si ho vyrejpl…Tak jako tak no. 

T: Dobře. No a poslední otázka. O tom, jakou léčbu podstoupíš si nakonec rozhoduješ sám, i 

když ti ji lékař předepíše? Takže kdo je ten poslední faktor, kterej rozhodne… (18.ot.) 

R:Nevím… Já vůbec nevím, jak mám na tuto otázku odpovědět.  

T: Zkus si to zas nějak dát na sebe no. Když prostě jdeš k doktorovi, tak o tom, jak se nakonec 

budeš léčit se rozhodneš sám, nebo o tom rozhodne ten doktor a ty to tak budeš dělat. 

R: To prostě záleží na tom, co to je.  



T: Tak nějak obecně, globálně. 

R: To jako nejde říct ani obecně, prostě nevím, tady fakt nevím. Tady se to prostě nedá určit, 

záleží na typu nemoci a na tom, s čím tam jdu. (9) 

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 

T: Dobře, tak já ti s tím už nebudu dál trápit. Tak a tady ti řeknu 5 faktorů, které dle výzkumů 

ovlivňují naše zdraví nejvíc a jestli bys mi mohl k těm faktorům něco říct, jak to vnímáš ty, 

zda tě tyto faktory taky ovlivňují. Ty faktory jsou životní styl, socioekonomické determinanty, 

životní prostředí, zdravotnické služby a genetické dispozice. Já ti je teda řeknu postupně a 

zkus se mi k nim nějak vyjádřit, jo? 

R: Dobře. 

T: A pak mi zkusíš říct jejich posloupnost, co tě z těch faktorů osobně a tvé zdraví ovlivňuje 

nejvíc jo. Tak, co životní styl, jak ovlivňuje tvoje zdraví? 

R: A to mám jako říkat prostě škálu jo. 

T: Ne, teď celkově jak si myslíš, že ten životní styl to tvoje zdraví ovlivní a tak. Jako jestli 

máš nějaký styl, díky kterýmu seš třeba zdravější, jako třeba to, že seš vegan/vegeterarián, 

jestli to má dle tebe nějaký pozitivní, či negativní vliv na tvé zdraví. Sportuješ, máš sedavou 

práci, nejsi aktivní apod.? 

R: Ehmmm. Chápu. No já si to potřebuju v hlavě nějak seřadit. Můžeš mi to ještě jednou říct? 

T: Tak je tam životní styl, socioekonomické determinanty, životní prostředí, zdravotnické 

služby a genetické dispozice. 

R: Nooo…no… Takže co životní styl. Jako zdraví ovlivňuje určitě no. Záleží na tom co 

člověk jí, jak se chová, nebo jako já. Jak jsem aktivní, fyzicky i psychicky. Psychika hodně 

ovlivňuje podle mě celý tělo, možná nejvíc… 

T: Proč myslíš? 

R: Proč myslím? Tak protože si to myslím (smích). Nevím jako proč no… Nemám to asi 

nějak vypozorovaný. Myslím si, že pokud není člověk psychicky v pohodě tak se mu vlastně 

hroutí v podstatě celej svět a s tím i jeho zdraví.  

T: Zkus se teď odprostit tady od těch faktorů a zkus to říct svými slovy, ty a tvé zdraví, co na 

něj má prostě největší vliv? 

R: Jako říkám no… 

T: No a co myslíš třeba nějaký sociální zázemí, tvoje ekonomická situace…? 

R: Jako za sebe s tím do jakýho sociálního prostředí jsem se narodil, tak mi přijde, že to nemá 

žádnej vliv. Ale kdybych si to vzal globálně, tak samozřejmě asi támhle nějaký jako sociálně 

slabší člověk, který je úplně na spodku, tak to zdraví ovlivnit může, protože si nemůže 

ovlivnit zdravotnickou péči, nebo já nevím prostě nemůže zajistit dostatečný podmínky proto, 

aby mu nebyla zima, neměli chřipku a tak no, jako chápeš jak to myslím.  

T: Jo jasně, chápu. 



R: Jako na mě osobně to nemá žádný vliv si myslím. 

T: No a co životní prostředí, to na tvé zdraví má vliv? 

R: To si myslím taky že nemá vliv… Leda tady v tom znečištění ovzduší. Když já nevím jestli 

se tomu dá úplně říct životní prostředí, jakože je znečištění no. Jako životní prostředí, 

kdybychom do něj nevypouštěli žádný prostě zplodiny a chemikálie a zdraví škodlivé věci, 

tak samo životní prostředí na zdraví jako nemá žádnej vliv, dle mého názoru To jestli svítí 

sluníčko, fouká vítr, nebo sněží. Ale když se na to kouknu jako z hlediska znečištění, tak to 

jako vliv á určitě no. Jako vody jsou znečištěný, ovzduší je znečištěný, potraviny jsou 

znečištěný chemickým průmyslem, což nevím jestli se dá počítat do životního prostředí ty 

potraviny… 

T: To je na tobě… 

R: Jo tak to jako určitě vliv má to životní prostředí. 

T: Pak jsou tady zdravotnický služby a genetický dispozice. 

R: To je dohromady? 

T: Ne, jako poslední dva faktory. 

R: Tak určitě mají vliv zdravotnický služby taky že jo, když jsem nemocná, tak mi jsou ty 

služby dostupný a ty mě většinou vyléčej. 

T: A genetický dispozice? 

R: Ty si myslím, že mají největší vliv. 

T: Proč? Na tvoje zdraví jo? 

R: Jako ano. Jako ne na takový ty klasický nemoci, jako angína, chřipka, rýma, to si myslím, 

že s genetikou nemá co společnýho, to jsou bakteriální a virový onemocnění. Ale na takový ty 

jako závažnější onemocnění jako je cukrovka, nevím, křečový žíly, rakovina, cokoliv co 

prostě může být dědičný, tak co si myslím, že má ta genetika velkej vliv. Že jako křečový žíly 

se ti jen tak z ničeho nic neudělaj. Nebo jako třeba jo, ale prostě chápeš. Myslím si, že máš 

prostě větší pravděpodobnost mít cukrovku, když ji máte v rodině, že to na tebe jen tak 

neskočí. 

T: Dobře, no a tady z těch 5 faktorů, jak bys je seřadila, že na tvoje zdraví má největší vliv, 

zkus mi to prosím seřadit. 

R: No genetika, zdravotnické služby, životní styl, životní prostředí a socioekonomické 

determinanty. 

T: Tak já ti děkuji a chtěl bys ještě něco doplnit. 

R: Ne, už k tomu fakt nic nemám (smích). 

 

 

 



PŘEPIS – RESPONDENT 8 (24 let) – žádné vážné, ani dlouhodobé 

onemocnění, klasický pacient, bez specifické diagnózy, pracuje ve 

zdravotnictví jako sestra 
 

T: Mám tady několik otázek, konkrétně 18, které se týkají tvého zdraví, ty ti budu postupně 

pokládat a poprosím tě, zda bys mi vždy na otázku zkusila odpovědět na škále souhlasu od 1 

do 5, kdy jednička bude že s tím výrokem rozhodně souhlasíš, 2 souhlasíš, trojka je neutrální, 

4 že nesouhlasíš a pětka že rozhodně nesouhlasíš. 

R: Jo chápu. 

T: Kdyby ti nějaká otázka nebyla jasná, nebo jsi ji chtěla zopakovat, tak se klidně zeptej, ráda 

ti cokoliv zopakuju. 

R: Jasně. 

T: Fajn, tak jdeme na to. Nejdřív bych tě chtěla poprosit, zda bys mi mohla popsat, zda máš 

nějakou nemoc, se kterou by ses léčila, ale jelikož jsem na tebe dostala kontakt od kamarádky 

a ta říkala, že bys žádnou nemoc mít diagnostikovanou mít neměla, tak se spíš chci ujistit. 

R: Mám diagnostikované onemocnění štítné žlázy, ale neberu žádné léky. Docházím pouze 

jednou ročně na kontrolu ke svému lékaři.  

T: Jasně a pracuješ teda jako zdravotní sestra, takže se se zdravím setkáváš téměř každý den a 

vidíš spoustu různorodých případů. Mohla bys mi prosím krátce popsat, jak se na zdraví 

z tohoto hlediska, jako zdravotní sestra, díváš? Jaký to má na tebe vliv, zda nějak vnímáš na 

sobě změny, že bys své zdraví začala vnímat jinak, když si začala pracovat v nemocnici…? 

R: Hmmm, no rozhodně moje povolání ovlivňuje pohled na zdraví.  Snažím se dbát na 

prevenci, dodržovat například pravidelné preventivní prohlídky, provádět samovyšetření prsu 

a tak prostě.. 

T: Super, tak já ti moc děkuji a pojďme na první otázku z dotazníku. Souhlasíš s tím, že je 

důležité dozvědět se co nejvíce informací o nemoci, kterou člověk trpí a o její léčbě? (1.ot.) 

R: Tak pacient by měl mít informace o své nemoci a možnosti její léčby, informace pomohou 

nemoc uchopit, aby byla zajištěna co nejlepší compliance, takže určitě souhlasím. (1) 

T: A co je to prosím tě ta compliance, mohla by jsi mi to jako lajkovi trochu více popsat? 

Takže souhlasíš i s tím, že pokud máš nějakou nemoc konkrétně ty, tak si taky zjišťuješ co 

nejvíce informací a prostě chceš vědět co nejvíc? 

R: Compliance znamená dodržování režimových  opatření (léčby),  které se vztahují ke 

konkrétnímu onemocnění. Například člověk trpící celiakií musí doživotně dodržovat 

bezlepkovou dietu a měl by chodit na pravidelné kontroly. Jo a chci o své nemoci vědět co 

nejvíc, s tím souhlasím. 

T: Super, díky. A jak souhlasíš s tím, že často říkáš svému doktorovi, co konkrétně potřebuješ 

předepsat? (2.ot.) 



R: Pokud potřebuji předepsat konkrétní lék, tak nemám problém se svého lékaře zeptat, zda 

by mi jej nepředepsal. (Pokud pacient užívá léky chronicky, tak si třeba k nám příjde pouze 

pro recept na kapky, které pravidelně kape). Takže neutrální. (3) 

T: Jasně, a pokud bys ale měla třeba angínu, nebo nějakou virózu, tak už jdeš k doktorovi 

s jasnou vidinou, co přesně chceš předepsat? Tak jako může to být i spojené s tím, že máš 

zdravotnické vzdělání a ponětí o tom, jak který lék působí, že?  

R: Pokud bych měla angínu, tak je pravda, že bych šla k lékaři s tím, že potřebuji antibiotika.  

To, že jsem zdravotní sestra mi umožňuje odhadnout, co mi asi je a tím pádem si odvodím i 

léčbu.  

T: Jasně, to právě souvisí s tím tvým vzděláním. A souhlasíš s tím, že neděláš vždycky to, co 

ti doktor řekne nebo nařídí? (3.ot.) 

R: Snažím se dodržovat to, co mi lékař doporučí, pokud s plánovaným postupem léčby 

souhlasím. Může se ale i stát, že se mi to nebude líbit, tak v tom případě do nedodržím 

no…hmmm… (3) 

T: Říkáš ale, pokud s tím postupem souhlasíš, takže vlastně připouštíš, že vždycky neděláš to, 

co ti doktor nařídí? Pokud se ti teda jeho přístup nelíbí, stane se, že prostě třeba ty léky 

nebereš a léčíš se jinak? 

R: Léky většinou beru tak, jak mi je lékař předepíše, ale pokud mi nabídne lékař jiné řešení 

(operací, zákrok), tak ne vždycky s ním souhlasím . Už se mi stalo, že jsem musela odmítnout 

jeho léčebné doporučení a následně jsem podepsala reverz. Např. nedávno jsem  byla trhat 

prořezanou osmičku na stomatochirurgii, bylo mi doporučeno vysekání zbylých třech zubů, 

které ale nemám ještě prořezané. Zákrok jsem odmítla, protože nemám pocit, že by to zatím  

bylo potřeba.  

T: A kladeš svému doktorovi hodně otázek? (4.ot.) 

R: Většinou ne, ale mám pocit, že při návštěvě svého lékaře mám dostatečný prostor pro 

kladení otázek. (4) 

T: Super. Sleduješ nejnovější přístupy léčby nemocí, kterými trpíš? (5.ot.) 

R: No řeknu ti to takto, nové přístupy v léčbě svého onemocnění nesleduji, jelikož mám jen tu 

štítnou žlázu, takže nemám potřebu, protože mi moje onemocnění nepůsobí potíže, pravidelně 

si nechávám brát krev a jednou za rok jdu na kontrolní sono, vše je v pořádku, takže mě to 

nenutí hledat nové  postupy v léčbě, protože to nepotřebuji. Pokud bych ale trpěla nějakou 

chorobou, kde jsou možné různé léčebné postupy a tak, tak bych se o to určitě zajímala a šla 

bych se zeptat svého lékaře, jestli by třeba jiný léčebný postup nebyl vhodný.. (2) 

T: Jo, takže u tý žlázy to prostě není nutný, ale jinak tě jakékoliv novinky zajímají, kdybys 

měla třeba něco vážnějšího. 

R: Jo, přesně tak. 

T: A máš někdy pocit, že víš, co potřebuješ líp, než tvůj doktor? Tady možná budeš hlavně 

vycházet hlavně i ze svých zdravotnických zkušeností viď. (6.ot.) 



R: Někdy ano, stalo se mi, že mě praktický lékař léčil třetími antibiotiky v řadě bez toho, aby 

provedl odběr krve nebo stěry z krku. Léčba byla bez efektu, odběry a stěry mi vzali později 

na specializovaném pracovišti, kde mi pak byl navrhnut jiný léčebný postup. (2) 

T: Ty jo, tak to je teda hezký no (ironie), že tě takto léčil a nepůsobilo to. Někdy mi přijde, že 

ti doktoři dávají antibiotika na všechno a myslej si, že to všechno spasí, co na to říkáš? 

Setkala ses už asi s hodně doktory, zažila jsi ještě třeba nějaké případy, kdy jsi věděla líp co 

potřebuješ, než ten doktor? 

R: Právě, antibiotika se někdy střílejí od boku, naslepo. Místo toho by se mělo jako první 

zjistit, zda je nemoc způsobená bakterií nebo virem. Podle mě je to základ… No a jako teď si 

žádný jiný případy nevybavím hele. 

T: A vedeš si záznamy o svých nemocech? (7.ot.) 

R: Většinu lékařských zpráv si schovávám. (2)  

T: Super a jakou formu ty záznamy mají, píšeš si to někde do deníku, schováváš si lékařské 

zprávy atd.? A vše si to schováváš z jakého důvodu, chceš mít jistotu, že se to někde netratí, 

chceš to mít po ruce, když bude potřeba. A jakými všemi nemocemi jsi prosím prošla, zda 

byly i nějaké specifické, nebo taková ta klasika, jako je angína, chřipka..? 

R: No forma záznamu je lékařská zpráva.. vždycky mi ji vydá lékař v tištěné formě na papíru, 

mám je schované doma ve složce.. Chci to mít po ruce, když bude potřeba. Kdyby to po mně 

nějaký lékař vyžadoval. Schovávám si pouze zprávy například od mého endokrinologa, nebo 

ty, které budu později muset předat mému ošetřujícímu lékaři. Tím myslím třeba zprávu  ze 

stomatochirurgie o vytržení zubu..vím, že ji bude chtít vidět moje zubařka, takže ji mám 

schovanou doma a až k ní půjdu na kontrolu, tak jí zprávu přinesu. No…jinými specifickými 

nemoceni jsem si naštěstí neprošla.  

T: Děkuji ti, pojďme na další otázku, když ti doktor předepíše něco, co neznáš, zeptáš se ho 

na to a necháš si to důkladně vysvětlit? (8.ot.) 

R: Ano, ptám se, ale hodně informací pak dohledávám sama. (3) 

R: A proč se ho zeptáš, co konkrétně tě zajímá, když ten lék neznáš a on ti ho předepíše. 

Chceš vědět, jaký to bude mít účinek na tvé tělo, v čem je jiný, než jiný lék? A proč si pak 

hodně věcí dohledáváš? Nevěříš tomu, co ti ten doktor řekne, nebo ti toho řekne, nebo si to 

prostě jen ověřuješ? A kde si ty informace vlastně dohledáváš? Na internetu, nebo máš přístup 

k nějakému jinému zdravotnickému portálu, ke kterému se my běžně nedostaneme 

R:Informace si dohledávám sama  ze zvědavosti. Lékaře se zeptám  na to, co mě v tu chvíli o 

daném  léku napadne, ale stává se mi, že si na nějakou otázku přímo v ordinaci nevzpomenu.  

Informace si čtu z příbalového letáku a v práci máme i program na databázi léků. Zajímají mě 

například taky zkušenosti lidí, kteří lék užívali, zda jim pomohl…,to si pak dohledávám na 

internetu.  

T: Fajn a víš přesně, jaké problémy mají lidé, kteří trpí stejnými nemocemi jako ty? (9.ot.) 

R: Jasně, že vím, jako zdravotník vím o příznacích, které s sebou onemocnění přinášejí, nebo 

bych minimálně měla vědět (smích) .(1) 



T: Jasně, ale víš to přesně jen protože jsi sestra, nebo proto, že tě to i osobně zajímá? Když jsi 

měla nějakou nemoc třeba před více lety a neměla jsi ještě tolik zdravotnických zkušeností, 

tak sis stejně zjišťovala příznaky i dalších lidí kolem tebe, protože tě to třeba zajímalo, abys 

věděla, co tě čeká atd.? 

R: Asi obojí. Hodně o nemocech vím proto, že je to součást mojí práce, ale zároveň mě to 

zajímá. Pokud mám osobně nějaký problém, tak i teď zjišťuju u ostatních  jak nemoc 

prožívali, co jim pomohlo, jaký byl jejich průběh, prostě chci toho vědět fakt co nejvíc, to je 

asi už moje povaha spíš (smích). 

T: Fajn a jak souhlasíš s tím, že pokud ti doktor předepíše nějaký léčebný režim, se kterým 

nesouhlasíš, pravděpodobně ho nebudeš dodržovat? (10.ot.) 

R: Pravděpodobně ne.  (2) 

T: No a proč? Proč ho nebudeš dodržovat, protože si myslíš, že víš líp, co ti sedí, naordinuješ 

si něco jiného..? Stalo se ti to třeba už někdy, že jsi něco nedodržela a kdy, za jakých 

okolností? A máš nějakou osobní zkušenost? 

R: No tak když to bude režim, se kterým nesouhlasím, tak ho prostě nebudu dodržovat 

(smích). Já nevím, jak to mám prostě vysvětlit.. To je pořád to samé dokola.. jako třeba s těma 

angínama.. trpím na angíny, mívám období jednou za pár let, kdy chytnu angínu a špatně se 

léčí. Několikrát mi bylo doporučeno mandle chirurgicky odstranit. Já s tím ale nesouhlasím, 

protože podle mě nemám angíny tak často na to, aby se musely odstranit a myslím si, že plní 

svou funkci. Takže to je takový příklad.. Kdy prostě nedodržím to, co mi lékař navrhne jako 

léčbu. Nesouhlasím s tím.. víc asi nevím, co bych k tomu  řekla.  

T: V pohodě, děkuju. A myslíš si, že od svého doktora nedostáváš, co potřebuješ, protože to 

nežádáš dost důrazně? (11.ot.) 

R: Většinou nemám problém se se svým praktickým lékařem domluvit, ale když jsem chtěla 

odběry a stěry, aby mi byla nasazená léčba přesně na bakterii v těle, možná jsem dost důrazně 

nežádala. (3) 

T: Jasně a souhlasíš s tím, že máš o svých nemocech více informací, než ostatní lidé v této 

zemi? (12.ot.) 

R: Myslím si, že mám určitě větší povědomí než většina a to už jen proto, že jsem sestra…no 

a taky proto, že mě to prostě hodně zajímá, jak jsem už říkala, ráda si všechno zjišťuju a 

prostě chci vědět co nejvíc. (2) 

T: Tak a jak souhlasíš s tím, že někdy existují dobré důvody, proč neuposlechnout rad 

doktora? (13.ot.) 

R: Hmmm…Jako když mě něco trápí, tak jdu k lékaří a chci, aby mi pomohl. Samozřejmě, 

pokud  mi naordinuje něco, co se mi nezdá, tak se automaticky zeptám, proč mi předepisuje 

zrovna tento lék.. Nechám si to vysvětlit a léčbu pak dodržuju.. Je fakt, že když mi řekne, že 

mám mít klid a ležet a potit se a mně je buď po dvou dnech dobře, nebo prostě jen musím do 

práce, protože nemá kdo za mě vzít směnu, tak ho neuposlechnu…Jediné, co mě k tomu jako 

ještě napadá, tak je takové to léčení tam, kde už to nemá smysl. Samozřejmě, že umírajícího 

pacienta, který trpí nevyléčitelnou chorobou nebude lékař léčit cíleně… ale chci říct, že někdy 



je to taková ta marná léčba, kdy některé léčebné postupy a výkony už nemusí být úplně 

v zájmu pacienta… 

T: Takže s tím souhlasíš, že je někdy existují dobré důvody, proč neuposlechnout?... 

R: Já fakt nevím…,nevím, jestli to jsou dobré důvody, spíš zase neutrální odpověď…někdy 

jo, někdy ne…(3) 

T: Jo děkuju a pojďme na další otázku, už se pomalu blížíme ke konci. Jak souhlasíš s tím, že 

často dáváš svému lékaři vlastní návrhy týkající se zdravotní péče a způsobů léčby. (14.ot.) 

R: otázka je položená jakože ČASTO  dávám vlastní návrhy.. A to není pravda, takže s tím 

nesouhlasím. Většinou k lékaři chodím  s poměrně banálníma věcma jako je nějaká ta angína, 

zánět dutin.. nic hrozného, nemám pocit, že je tam moc co vymýšlet za řešení (smích). Jak už 

jsem říkala, pokud mám pocit, že mi navržený postup nesedí, nebo nevím proč mi daný lék 

předepisuje, nebo se mi něco nezdá, tak se doptám. Ale většinou lékaři věřím a prostě nemám 

potřebu vymýšlet svoje léčebné postupy (smích). (4) 

T: No jasně, chápu. A jak souhlasíš s tím, že doktor je zde pro tebe a pokud budeš 

nespokojená, obrátíš se na jiného. (15.ot.) 

R: Pokud nejsem spokojená, vyhledám jiného lékaře ve stejném oboru a požádám o jeho 

konzultaci. (2) 

T: A stalo se ti to někdy? 

R: Ne, já nemusela lékaře nikdy měnit, ale pokud bych u jednoho spokojená nebyla, tak bych 

šla na konzultaci jinam. Tohle bych prostě udělala, kdyby se mi stalo, že by mi můj lékař 

nevyhovoval. 

T: Jo no a jak souhlasíš s tím, že bys aktivně vyhledávala informace o nemocech, kterými 

trpíš? (16.ot.) 

R: Pokud onemocním, snažím se o nemoci dozvědět co nejvíc. V zásadě na tom nevidím nic 

špatného, problémem ale může být, když pacient jako zdroj použije neověřené stránky na 

internetu. V práci se setkávám s pacienty, kteří vyhledávali informace o jejich nemoci na 

internetu a jsou pak vyděšeni z toho, co tam četli. (2) 

T: Jasně no, to znám i ve svém okolí, člověk se vyplaší ještě dřív, než vůbec ví, co to je a 

přitom to může být jen nějaká banalita. No tak pojďme na předposlední otázku. Pokud jde o 

tvé potřeby týkající se zdravotní péče, jsi asertivnější než většina populace? (17.ot.)  

R: Hmmmm…,moc té otázce asi nerozumím… 

T: V pohodě, zkusím nějak vysvětlit. Je to myšleno tak, zda si myslíš, že bys byla důraznější 

v tom, že by sis třeba diktovala co chceš předepsat jak tě mají léčit…? 

R: Já většinou lékařům věřím, takže proto spíše nesouhlasím. Nejsem nějak moc asertivní, 

vyhledávám  lékaře, když potřebuju pomoct a věřím  mu, takže si striktně nediktuji, jak mě 

má léčit. Moje zdravotnické vzdělání mi spíš dává o nemocech větší přehled, ale stále nejsem 

lékař, jsem pouze sestra.. Když se mi něco nezdá, tak diskutuju, ale neřekla bych, že jsem 

asertivnější než ostatní. (4) 



T: Tak super a pojďme na poslední otázku. Souhlasíš s tím, že o tom, kterou léčbu podstoupíš, 

si nakonec rozhodneš ty sama? (18.ot.) 

R: Většinou dodržuji postupy, které mi lékař navrhne, ale jednou mi byla nabídnuta operace, 

kterou jsem odmítla, protože si nemyslím, že by mi v tuto chvíli byla přínosem. (2) 

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 

T: Tak tady bych tě ještě poprosila, zda by ses mohla obecně zamyslet nad svým zdravím a 

před tím, než začneme rozebírat jednotlivé determinanty, které to tvé zdraví ovlivňují, tak 

bych od tebe chtěla nějaké obecné shrnutí. Když si prostě představíš sebe a tvé zdraví, to mi 

k tomu řekneš? 

R: Tak určitě mé zdraví ovlivňuje životní styl.. Když jsem se odstěhovala od rodičů, změnila 

jsem svůj jídelníček. Zařadila jsem víc ovoce, zeleniny, zdravé snídaně, nesmažené jídlo. 

Určitě bych na tom byla fyzicky jinak, kdybych se stravovala takhle od dětství.  

T: Dobře, tak to můžeme rovnou přejít k životnímu stylu, jako k jedné z hlavních determinant 

zdraví, protože jsi hned zmínila, že tvé zdraví ovlivňuje nejvíc, přidala bys ještě něco? 

R: No jak říkám, vím, že životní styl se na zdraví podílí výrazně, patří sem způsob života, se 

kterým je spojena fyzická aktivita, kouření, alkohol, strava, péče o zevnějšek a mnoho 

dalšího. Já netrpím žádným vážným onemocněním, ale před dvěma měsíci jsem přestala 

kouřit, abych si udržela svoje zdraví lepší a cítím se teď fakt moc dobře, je to znát, jak na to to 

tělo reaguje.. 

T: Tak to seš dobrá a přeji ti, abys to vydržela co nejdéle. 

R: Jo díky, budu se snažit no (smích). 

T: No a co říkáš na socioekonomické ukazatele, jaký vliv bys řekla, že na tvé zdraví mají? 

R: Hmmmm…tak jako obecně si pod těmito ukazateli představím hlavně vzdělání, 

zaměstnanost versus nezaměstnanost, životní úroveň, kdy je mnoho lidí chudých a nemohou 

tudíž mít například takové vzdělání, dopřát si lepí potraviny, či lepší zdravotní péči…Člověk 

se vzděláním má větší šanci sehnat dobře placenou práci, než člověk bez vzdělání. Např. jsem 

si jako student nemohla dovolit přípravky nebo potraviny, které si kupuji teď, když mám 

pravidelný příjem. Takže ono to určitě hraje velký vliv, jaké máš postavení, jaký máš příjem a 

dle toho podle mě pak vypadá i tvé zdraví. Nebudeš mít dostatek financí, nebudeš třeba moci 

chodit do fitka a prostě tak no, jak říkám, ani ty potraviny si nekoupíš lepší.. 

T: Jasně a co životní prostředí, jaký vliv podle tebe hraje na tvé zdraví a zdraví obecně?  

R: Tak určitě taky velký že jo (smích). Vnímám to hlavně na ovzduší, kvalitě vody, stavu 

půdy… Vždyť se podívej na smogovou situaci, já ještě k tomu žiji v lokalitě, kde je to 

ovzduší snad nejvíce znečištěné (Moravskoslezský kraj, poznámka autora) a tady to fakt 

cejtíš. Nebo je prostě rozdíl, když pak jedu někam do hor s kamarádama, to je prostě fakt 

znatelný. Voda je taky hrozně důležitá, ale s tou si myslím tady v Čechách určitě problém 

nemáme, to je problém v jiné části světa, kde voda už není taková samozřejmost, jako u nás. 

No a půda je podle mě čím dál horší, hnojí se vším možným, aby všechno rostlo rychle a 

ztrácí se tím takový ten přirozený ráz no… Musíš si dneska fakt vybírat, kde si co koupíš, 



proto je takovým boom těch bio potravin a farmářskejch trhů, kde lidé vyžadují ovoce a 

zeleninu a celkově prostě produkty domácí výroby. 

T: Jasně, to znám no, i když ono taky někdy není úplně jistota toho, že co je bio, je lepší…ale 

spíš mám ráda ty farmáře, jako úplně nejlepší je nějaký domací dodavatel, kterýho přímo znáš 

a víš, jak to všechno pěstuje, ale na to je nás moc, aby měl každý svého farmáře (smích). 

T: To teda no, ale bylo by to skvělý (smích). 

R: Jo no. Hele a co říkáš na zdravotnické služby a genetické dispozice a vliv na zdraví? Už to 

bude skoro konec. 

T: Tak jako zdravotnické služby určitě hrají roli v tom, jakou máš dostupnost a kvalitu 

lékařské péče.. Pokud nemám akutní problém, ale čeká mě plánovaný výkon, snažím se 

vybrat zařízení/lékaře, který je podle mě nejlepší, protože mám prostě na výběr. Ale jinak si 

nemyslím, že je to hlavní faktor, který mě zdraví ovlviňuje, pokud  budu dělat všechno proto, 

abych byla zdravá, což je spojeno spíše s těmi předchozími faktory, tak k tou doktorovi ani 

nemusím že (smích). Ale určitě jsou zdravotnické služby potřeba, to jo. Na k tý genetice, ta 

hraje určitě také nějakou roli, ale zase si myslím, člověk, který si nese genetickou zátěž  

onemocnění v rodině se pomocí životního stylu může pokusit předcházet vzniku 

onemocnění…i když někdy to jako nejde, to je jasný, když se s něčím vrozeným narodíš, tak 

to prostě nezměníš, ale minimálně můžeš zkusit minimalizovat příznaky a následky.. 

R: Tak jo, já ti moc děkuji za tvůj čas a názory a ještě bych tě chtěla poprosit, zda bys mi 

mohla tyto faktory seřadit podle významnosti. Kdy 1 hraje největší roli a 5 nejmenší… Tady 

se na to můžeš podívat a můžeš mi to klidně očíslovat. 

T: Jo jo… No tak jednička životní styl, to je jasný, pak bych dala ty socioekonomický 

ukazatele, životní prostřední, genetické dispozice a na poslední zdravotnické služby…no, jo… 

R: Super, tak já ti moc děkuji. 

T: Nemáš za co. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PŘEPIS – RESPONDENT 9 (Radek, 55 let) – vyšší krevní tlak, na která 

bere léky, ale jinak se jedná o „běžného“ pacienta, který jde k lékaři, když 

mu něco je (chřipka, angína apod.) 
 

T: Moc ti díky za tvůj čas na tento rozhovor, bude to trvat cca půl hodinky, dle toho jak se ti 

bude na otázky odpovídat a o co vlastně jde. Už jsem ti to trochu naznačila, budu ti dávat 

otázky týkající se tvýho zdraví a budu vždy chtít, abys mi na tu otázku odpověděl ná nějaké 

škále od 1 do 5, kdy jednička je že s tím rozhodně souhlasíš, dvojka souhlasíš, trojka je 

neutrální, čtyřka je nesouhlasíš a ř je rozhodně nesouhlasíš. 

R: Jo jo. 

T: Pak ještě budu chtít, abys mi k otázce řekl prosím svou podrobnou odpověď, cokoliv tě 

napadne, jakékoliv tvé zkušenosti a tak, jo? 

R: Jasně, v pohodě. 

T: Tak jo jdeme na to. Jak souhlasíš s tím, že je důležité dozvědět se co nejvíce o informací o 

nemoci, kterou člověk trpí a o její léčbě? (1.ot.) 

R: Myslím si, že člověk, který se nedozví svoji diagnózu, buď dědičné nebo jiné závažné 

choroby a nevědomky nepodstupuje léčbu, tak v mnoha případech žije život plnohodnotněji 

než při razantním léčení.  

T: Takže myslíš, že někdy je lepší vědět méně, než více? 

R: Jo asi tak….,ale tak samozřejmě je to na situaci a na té nemoci, tak určitě je dobré nějaké 

ty informace mít, ale jak říkám, myslím si, že někdy jsou ty informace spíš na škodu…a to 

zejména když se je dočteš třeba na internetu, kde se toho píše spoustu, je pak těžký si vybrat, 

která informace je důležitá, která pravdivá a tak. Ale pokud jde o lékařské informace, tak jako 

chci mít všechny základní informace, to jo.  

T: A kdybys měl tedy označit nějakou tu míru souhlasu s touto otázkou? (3) 

R: Dal bych neutrální odpověď, jak jsem vysvětlil, záleží hlavně na typu informací. 

T: Dobře, chápu. Říkáš často svému doktorovi, co konkrétně potřebuješ předepsat? (2.ot.) 

R: Hmm… V mém případě mi doktor pravidelně předepisuje léky na vysoký tlak, které 

užívám a rozhodně mu neříkám, které léky mi má napsat a to i když jsem měl jiné zdravotní 

potíže. Doktor je pro mě odborník a myslím si, že by mu nebylo příjemné, kdybych mu radil 

co a jak má dělat. Takže rozhodně ne, neříkám mu nikdy, co chci předepsat, to ne… (5) 

T: No jasně. A jak souhlasíš s tím, že bys nedělal vždycky to, co ti doktor řekne, nebo nařídí? 

(3.ot.) 

R: Hm… No většinou se jeho radami řídím, ale přiznávám, že nejsem dost důsledný 

k doléčení a případné rehabilitaci… Řeknu ti například takový vtipný případ mého blízkého 

příbuzného. 

T: Jo jasně, povídej. 



R: No on měl po těžkém infarktu a fakt minimálně dodržoval rady lékaře a to jako ne že by 

nechodil na pravidelné prohlídky, ale měl se fyzicky šetřit, ale on prostě naplno pracoval a to 

měl dost těžkou fyzickou práci a hlavně měl velkou zahradu a nedokázal jen tak sedět a nic 

nedělat, což úplně chápu. No a co mi na tom prostě přijde nejvíc vtipné, že podle doktora měl 

velmi přísný zákaz k jakékoliv fyzické zátěži, ale když chodil pak na ty pravidelné prohlídky, 

tak si doktor pochvaloval, jak mu ten odpočinek prospívá, že je teď naprosto v pořádku. Ale 

on mu samozřejmě neřekl, že maká jako mezek (smích). 

T: Ty jo, tak to ale asi i docela riskoval ne. 

R: No možná, ale zase si myslím, že je dost rozumnej na to, aby dělal na co měl. A když mu 

to prostě prospívalo, jak pak říkal i doktor, tak mu prostě bylo fajn. 

T: No jo, to se dá pochopit. A jak bys tedy odhodnotil tuto otázku? 

R: Já bych dal opět takový neutrál opět. Jelikož ve většině se ho snažím poslouchat, ale taky 

jdu prostě někdy dřív do práce, nebo dělám něco, co bych dle jeho rad dělat neměl….takže asi 

tak no… (3) 

T: Fajn a kladeš svému doktorovi hodně otázek? (4.ot.) 

R: Jelikož chodím většinou na pravidelné kontroly jen, nebo pro ty prášky na tlak a nikdy mi 

nebylo nic víc nalezeno, což jsem mimochodem jako fakt rád, tak nemám potřebu se doktora 

na nic víc ptát, takže jako rozhodně ne. (5) 

T: A sleduješ nejnovější postupy léčby nemocí, kterými trpíš? (5.ot.)  

R: Já nemám žádnou vážnou nemoc a s vysokým krevním tlakem se léčí mnoho lidí, řekl 

bych že minimálně polovina populace ČR. Co vím, tak se vysoký tlak léčí medikamenty a 

jiný alternativní způsob zatím není objeven.  Pouze různé rady ohledně např. potravin, které 

dopomáhají  ke snížení tlaku a nebo naopak rady co nedělat, aby se vám ten tlak nezvyšoval, 

jako je třeba vyloučit, nebo omezit například kávu, alkohol atd., prostě vše co jej zvyšuje.  

T: No a to víš jak, to se někde dočetl, máš to od doktora, nebo si to někde dohledáváš a 

sleduješ právě ty nejnovější postupy léčby? 

R: Ne, to je prostě obecně známý, nic jinýho nesleduju, vím to co mám od doktora, od 

otce…,ale že bych to nějak sledoval, to ne. (5) 

T: Dobře a máš někdy pocit, že bys věděl líp co potřebuješ, než tvůj doktor? (6.ot.) 

R: Ne, to rozhodně ne, u svého doktora jsem tenhle pocit nikdy neměl, vždy se snažím dát na 

jeho doporučení. (5) 

T: A vedeš si záznamy o svých nemocech a jejich léčbě? (7.ot.) 

R: Protože opravdu podstupuji jen preventivní prohlídky a  výsledky si lékař zakládá, nemám 

potřebu si to kopírovat ani jinak uchovávat. (5) 

T: To jo no..hm a jak souhlasíš tady s tou otázkou, že pokud ti doktor předepíše něco co 

neznáš, zeptáš se ho a necháš si to vysvětlit? Stalo se ti to někdy třeba? (8.ot.) 



R: Moje mnoholetá zkušenost s mým doktorem je opravdu velice dobrá  a myslím si, že 

přesně ví , co potřebuji a předepisuje mi vlastně stále ty stejné léky, které už i znám, takže 

jsem se nikdy na nic, co bych neznal nedoptával. (5) 

T: Jo jo. A souhlasíš s tím, že víš přesně, jaké problémy mají lidé, kteří trpí stejnými 

problémy jako ty? (9.ot.) 

R: Hm…to nevím, jako vysoký krevní tlak je podle mě běžná civilizační nemoc. Po užívání 

léku, které beru se můj tlak vždy upraví a co mám známé, tak to mají podobně, že prostě taky 

užívají léky a ty jim to korigují… nevím jestli třeba někdo trpí ještě na nějaké jiné příznaky, 

tak u každého se to může projevovat ještě jinak že…no…hmm…u toho tlaku je prostě obecně 

známo, že průvodní příznaky se úplně jasně neprojevují a protože jiným onemocněním 

netrpím, tuhle otázku nemůžu posoudit jinak než neutrálně, protože fakt jinak nevím. (3) 

T: V pohodě, to nevadí, to je taky odpověď, pojďme na další otázku. Souhlasíš s tím, že 

pokud ti doktor předepíše léčebný režim, se kterým nesouhlasíš, tak ho pravděpodobně 

nebudeš dodržovat? (10.ot.) 

R: Já na základě svých zkušeností ten postup vždy dodržím a přesně podle pokynů lékaře. Jak 

už jsem u nějaké otázky zmiňoval, tak ten doktor má určitě mnoho zkušeností a ví přesně co 

mi má k dané nemoci předepsat. (5) 

T: Dobře, ale takže se ti to nikdy nestalo, že bys s něčím nesouhlasil a kvůli tomu pak něco 

nedodržoval? 

R: Ne, fakt ne…,to že nedodržím třeba to, že jdu dřív do práce, i když bych měl ležet, to sem 

prostě nepočítám, to nedělám kvůli tomu že bych s tím nesouhlasil, ale prostě protože třeba 

mám v tý práci nějaký povinnosti a jsem workoholik  a jdu tam no. 

T: Jo, chápu, tak se mi to někdy stane (smích). I když jak nám všichni říkají, zdraví je 

důležitější než nějaká práce a určitě by to na nás počkalo, ale člověku to někdy nedá no, ještě 

když se třeba začne cítit líp. 

R. Přesně no (smích). 

T: Fajn a co jak souhlasíš s tím, že bys od svého doktora nedostával co potřebuješ, protože to 

nežádáš dost důrazně? (11.ot.) 

R: Dosavadní léčba i léčba běžných nemocí jako byla třeba angína nebo prostě nějaký 

nachlazení, tak vždy probíhala naprosto v pořádku, předepsané léky zabraly, ale v opačném 

případě bych se určitě důrazně zajímal o jiné možnosti. Takže jako rozhodně nesouhlasím, já 

vše dostávám.  (5) 

T: A myslíš si, že bys měl o svých nemocech více informací než ostatní lidé v této zemi? 

(12.ot.) 

R: Informace o mé zatím jediné nemoci mám dostačující od svého lékaře. Nečerpám ani 

z jiných zdrojů, jako je např. internet, knihy atd., takže bych neřekl, že jsem víc nebo míň 

informovaný než zbytek populace, tak bych se řadil někam ke středu. (3) 

T: Dobře, tak dáme zase neutrální. 

R: Jo jo, přesně. 



T: A souhlasíš s tím, že někdy existují dobré důvody neuposlechnout rady doktora? (13.ot.)  

R: No protože moje zkušenosti jsou zatím pozitivní, nemám důvod  rad doktora 

neuposlechnout. Jako zas tady mám spíš takový příklad z mého okolí, chceš ho taky slyšet? 

T: Jo jasně, určitě povídej. 

R: Kamarád navštívil se svojí  nemocí  léčitele, nemůžu si teď vybavit, s čím přesně tam šel, 

ale ten léčitelem mu doporučil nějakou bylinnou léčbu, jako ok, což může být jako podpůrná 

léčba ok, ale mu se ten stav po vysazení léků tak zhoršil a dokonce pak skončil v nemocnici... 

T: Ty jo. 

R: No, ty jo no, nakonec se musel vyprdnout na léčitele a ty léky zase začal brát a docela to 

trvalo, než se zase vrátil do normálu. Ale prostě kdyby to tenkrát nevysadil, tak se mu to 

nestalo, podle mě hodně riskoval. (5) 

T: Takže ty bys třeba léky nikdy nevysadil? 

R: Ne, nemyslím si, že je to dobrý nápad, určitě ne. 

T: Dobře, tak pojďme na další otázku, už se pomalu blížíme do finále. Dáváš často svému 

doktorovi vlastní návrhy týkající se tvé zdravotní péče a způsobu léčby? (14.ot.) 

R: Rozhodně ne. Jak už jsem to říkal před chvílí, netrpím žádnou závažnou nemocí kromě 

vysokého tlaku a běžných onemocnění jako je chřipka, angína a jiná onemocnění nemám, 

takže nebylo ani potřeba řešit jiné návrhy než dal lékař. (5) 

T: Jasně. A co tato otázka, jak souhlasíš s tím, že doktor je zde pro tebe a pokud budeš 

nespokojený, obrátíš se na jiného? (15.ot.) 

R: Tak s tím souhlasím. Pokud bych s jeho péčí a léčbou nebyl spokojený, obrátím se na 

jiného.  Bylo by to ale v případě velké nespokojenosti. Mám ve svém okolí spoustu lidí, kteří 

mění  lékaře i několikrát za rok, protože si  myslí, že nemají tu správnou péči. A to mnohdy 

dojíždí i spoustu kilometrům daleko od bydliště, mně se to naštěstí nikdy nestalo, ale pokud 

bych byl nespokojený, tak určitě změním…(2) 

T: A vyhledáváš aktivně informace o nemocech, kterými trpíš? Takže hlavně o tom krevním 

tlaku a pak případně o těch běžných? (16.ot.) 

R: Ne, to už jsem tady taky tuším říkal, že ty informace nevyhledávám a prostě dodržuji léčbu 

co mi lékař předepsal. Myslím si, že na každý člověk prožívá nemoc stejně a pokud bych si 

četl různé komentáře a zkušenosti na internetu, tak bych se zbytečně stresoval.  (5) 

T: To jo, znám spoustu lidí, co si na internetu najdou diagnózy ještě před tím, než jdou 

k doktorovi a stresují se kvůli tomu předem. 

R: Přesně, to přesně nesnáším, mám několik takových známých a poslouchat to, co jim je a 

jak plašej a co našli na internetu to mě fakt nebaví, ale co jim chceš říct no, každej ty 

informace hledá někde. 

T: A jak souhlasíš s tím, že pokud jde o tvé potřeby týkající se zdravotní péče, seš asertivnější 

než většina populace? Jakože si dokážeš dupnout a v případě, že s něčím nesouhlasíš, tak 

třeba jednáš jinak, řekneš to doktorovi a tak?  (17.ot.) 



R: Pokud bych měl onemocnění, které by bylo závažné a vyžadovalo speciální péči a léčbu, 

možná bych se více zajímal. Ale jak jsem už říkal, při onemocnění s vysokým tlakem dodržuji 

pokynů lékaře a jsem spokojen. A nemyslím si, že jsem víc asertivnější, spíš to ani nebylo 

potřeba, takže s tím spíš nesouhlasím. (4) 

T: Fajn a máme zde poslední otázku. Jak souhlasíš s tím, že o tom, kterou léčbu podstoupíš, 

nakonec rozhoduješ ty sám, i když ti ji praktický lékař předepíše? (18.ot.) 

R: S tím rozhodně nesouhlasím. Doktor mi vždy vysvětlí co je pro mne dobré, všechny klady 

i zápory léčby. Potom se jeho pokyny řídím. Nemám důvod přemýšlet, zda je to dobré či 

nikoliv. (5) 

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 

T: Fajn, to bychom měli, tak se teď vrhneme ještě na ty determinanty, které tvoje zdraví 

mohou ovlivňovat a hlavně jakou mírou. Nejdřív tě poprosím, abys mi celkově řekl tvůj 

pohled na tvé zdraví, co ho dle tebe ovlivňuje a pak ty jednotlivé faktory rozebereme 

jednotlivě.  

R: Tak když se podívám na moje zdraví, tak ho na prvním místě ovlivňuje určitě prostě stres, 

kterého mám v pracovním procesu opravdu hodně. Dále v případě mého vysokého tlaku také 

dědičné dispozice. Můj otec má také vysoký tlak a prodělal velmi těžký infarkt. Již řadu let 

bere prášky. Já sice infarkt naštěstí neprodělal (zaklepání na stůl), ale někdy mám pocit, že 

k tomu nemám daleko, jelikož se prostě docela dost rozčiluju v práci, tahám těžké věci a už 

taky nejsem nejmladší, když třeba nakládám velké těžké lednice a vezu je klientům. Na to 

bych si měl asi dávat větší pozor, protože si myslím, že to má na moje zdraví negativní 

účinky.  

T: Jasně, to na sebe buď opatrnej tady v tom. 

R: Hmmm a dál bych zmínil i nadváhu, kterou zjevně mám a bojuji s ní již docela dlouho, 

jako když jsem byl mladší, tak jsem byl docela šlank (smích), ale pak se to asi změnilo tou 

prací po osumdesátým devátým, kdy jsem začal podnikat, jezdil jsem často v autě, neměl 

pravidelnou stravu, zvýšil se stres…,no a od té doby jsem prostě obézní, co si budu nalhávat. 

Snažím se s tím sice víceméně bojovat, dodržuji základy správného stravování, ale někdy to 

holt nejde, nebo spíš se nechce no, jde všechno, já vím… Dost je to i potravinách, které si 

kupuji, nebo teda jako manželka že jo (smích). Snažíme se nakupovat od soukromníků a 

většinou z domácích zdrojů, ale kvalita potravin za mého mládí byla podle mého názoru 

prostě lepší.. 

T: Super, já ti děkuju za nějaký takový tvoje shrnutí a co bys teď řekl konkrétně na životní 

styl a sním spojené tvé zdraví, jaký má vliv, jaký ten životní styl máš a prostě co tě k tomu 

napadne. 

R: Já ti to řeknu asi takhle, protože jsem už starší ročník a mohu posoudit, jak se žilo dříve, 

tak prostě dřív nebylo tolik stresu a uspěchanosti jako v dnešní době. Po vyučení jsem měl 

jistou práci i možnost bydlení, byly novomanželské půjčky a další výhody pro mladé 

začínající lidi, což v dnešní době není a přijde mi, že vy mladí žijete hrozně uspěchaně a 

v neustálém stresu, což vám vůbec nezávidím, ale je to asi tou dobou, která k tomu nutí, 

nevím…za mejch mladejch let jsi měl po práci čistou hlavu a mohl ses věnovat rodině a 

koníčkům. A cítím to i na sobě tu změnu rytmu života, dnes se mi zdá, že nejvíce času trávím 



v práci a protože jsem živnostník, často nad ní přemýšlím i doma a to tě prostě ovlivní…no 

ale pak si nejvíce si odpočinu při procházkách přírodou a posezení s rodinou a přáteli, kdy ty 

věci hodíš za hlavu a dodá ti to energii, ale hlavně ti to i zlepší kondici, hlavně ty procházky, 

chodíme takto s ženou večer pravidelně, teda podle toho, jaké je zrovna období, to víš, že 

nechodíme stále (smích), ale chodíme takto na večerní vycházky a je pravda, že se vždycky 

cítím o mnohem líp a to jek na těle, tak i na duši. 

T: Jo asi si to umím taky představit no, vím o čem mluvíš, mívám to podobně, já vždycky 

úplně vypnu cvičení, kdy odejdu z práce, totálně vystresovaná a frustrovaná, ale chodím cvičit 

a tam vždy na vše zapomenu a jsem zase happy, aspoň trochu. 

R: No jasně, to je hrozně důležitý. Snažil jsem se minulý rok držet takovou větší dietu, nebo 

prostě takový fit program, kdy jsem zhubl asi 20 kilo a musím ti říct, že jsem se cítil výborně, 

ale musel jsem prostě dodržovat nějaké dávky jídla, pravidelně jíst a nakonec jsem to po 

nějakým čase nevydržel, začal si zase více dopřávat a pak jsem jídlo naopak zase opomíjel a 

pomalu se to vracelo do starých kolejí, takže ono je to všechno propojený a to tvoje tělo vše 

pozná. 

T: To každopádně. No a co říkáš na socioekonomické faktory, jaký hrají vliv na tvé zdraví, 

myslíš si, že je například podstatné to, že jsi ten živnostník, máš třeba lepší finanční zajištění a 

tak prostě nějak? 

R: To lepší socioekonomický zázemí může člověku určitě pomoct v možnosti lepší léčby, 

např. financování léčby z vlastních zdrojů, lepší zařízení i možnosti dožití ve stáří s kvalitní 

péčí nebo třeba využití léčby v zahraničí a podobně, ale na druhou stranu si ovšem taky 

myslím a sdílím takový názor, že někdy ani společenské postavení, finance a prestiž 

nepomůžou k vyléčení určitých nemocí… 

T: To máš určitě pravdu no.. 

R: Jako takže určitě můžeš mít lepší podmínky třeba ohledně výběru potravin, které si tím 

pádem můžeš kupovat dražší a kvalitnější, můžeš si třeba koupit třeba ten výživový program, 

který taky není zrovna levný a tak, ale jak říkám, když pak dojde na lámání chleba, tak jsou na 

to i peníze krátké… 

T: To jo. A co životní prostředí? 

R:To podle má podle mě velice důležitou roli. Dnes v době, kde silnice jsou plné aut, člověk 

vdechuje opravdu velké množství látek, které škodí zdraví, stále se něco staví, výstavba hal, 

továren, obchodních center, solárních elektráren, to vše se staví na loukách, polích a místech, 

kde podle mého názoru by člověk neměl vůbec stavět podobná zařízení, tak je to prostě 

špatně. Připadá mi, že člověk přírodu neúnosně ničí. Při mých procházkách lesem, vidím plno 

odpadků a odhozených věcí které tam vůbec nepatří a to mě dokáže fakt hodně naštvat, jaký 

jsou ty lidi prasat. 

T: Hele to mě vždycky taky hrozně naštve a jen si pomyslím, jestli si to ti lidi házej třeba i 

doma na zem a proč to vůbec dělaj, nechápu toto… 

R: Jo no. Hmm, no a ještě bych zmínil to, že obchody jsou zásobené potravinami ze zahraničí, 

někdy hodně pochybné kvality a to buď právě kvůli chemické výrobě, tím jak byly jednotlivé 

potraviny pěstovány a zpracovány, kde to prostě na těch polích případně hnojí vším možným 



toto všechno jsou podle faktory, které negativně ovlivňují moje zdraví, ale určitě i zdraví další 

spousty lidí. 

T: Jasně, hele už se blížíme ke konci, mám tady ještě zdravotnické služby a poslední 

genetické dispozice, co bys mi řekl tady k těch faktorům, mají na tvé zdraví nějaký vliv? 

R: Já si myslím, že genetické dispozice ovlivňují mé zdraví tak z 50 procent a co se týká 

zdravotnické péče, tak je to také 50 procent, takže to je tak nějapůl na půl a je to vzájemně 

propojený. Jak už jsem zmiňoval, tak otec měl infarkt a já mám po něm vysoký tlka a velkou 

pravděpodobnost infarktu taky, ale beru prostě léky a snažím se dodržovat zásady správného 

životního stylu a s tím je spojeno prostě to stravování, turistika, relaxace, odpočinek… Lékaře 

navštěvuji pravidelně a stejně tak podstupuji preventivní prohlídky. Myslím si, že to je vše co 

mohu udělat pro své zdraví a zkvalitnit tak svůj život. 

T: Tak já ti moc děkuju za tvé postoje a názory a ještě bych tě na závěr chtěla poprosit, zda 

bys mi tady očísloval ty faktory dle toho, jak tvé zdraví ovlivňují nejvíce. Od jedničky po 

pětku, kdy jednička je to, co ti ho ovlivňuje nejvíc a pětka co nejmíň. 

R: Jasně. No já bych na první místo určitě tady to životní prostředí, pak životní styl, genetické 

dispozice, zdravotnické služby a na poslední socioekonomické determinanty. 

T: Skvělý, tak jí ti moc děkuju, to už bude vše. 

R: Jasně. 

 

 


