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„Teprve po nemoci jsem pochopil, jak je důležité přitakání 
vlastnímu osudu. Neboť takto je zde „já“, které neselže ani potom, 

když se děje něco nepochopitelného. Já, které vydrží, 
které unese pravdu a které dorostlo světu a osudu. 

Pak člověk s porážkou prožívá i vítězství…“ 
(carl gustav Jung, 1994, s. 256) 

]
„To see a World in a Grain of Sand

And a Heaven in a Wild Flower,
Hold Infi nity in the palm of your hand,

And Eternity in an hour.“
(Williame Blake, written 1803)

]
„Ze zrnka písku pojmout svět,

Nebe zřít v lučním kvítí,
Nekonečno v dlani podržet

a v hodině věčně žíti.“
(Překlad Václav Pinkava)
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P Ř E D M L U VA

Zhoubné nádory představují v ekonomicky vyspělých zemích druhé nejčas-
těji se vyskytující onemocnění, které vyvolává značnou pozornost i  velké 
znepokojení. Čtvrtého února v  roce 2000 se sešel 1. světový summit proti 
rakovině v Paříži, jehož se zúčastnilo více než sto zástupců vlád, sdružení na 
obranu práv pacientů a  výzkumných institucí. Cílem tohoto setkání bylo: 
„zlepšit léčbu a výzkum nádorových onemocnění všude ve světě a umožnit pa-
cientům dobrou informovaností bojovat s  nemocí“ (PAŘÍŽSKÁ CHARTA 
PROTI RAKOVINĚ, 2000). UICC1 pak vyhlásila 4. únor jako Světový den 
boje proti rakovině. 

V r. 2010 bylo napsáno o rakovině více knih než o AIDS nebo infarktech 
(Lukavec, 2016). V r. 2011 byla jedna z  těchto knih oceněna Pulitzerovou 
cenou. Byl to anglický vědecký thriller Siddharthy Mukherjeeho „Vládkyně 
všech nemocí: Příběh rakoviny“, který vyšel v překladu u nás v r. 2015. New 
York Times Magazine zařadil tuto knihu mezi 100 nejlepších odborných 
knih všech dob. 

Položila jsem si tedy otázku, zda má pro současného člověka vůbec smysl 
napsat další knihu o této problematice, protože každý má možnost dozvědět 
se o onemocnění značné množství informací snažících se přizpůsobit po-
chopení čtenáře. Dříve byly zdrojem jen knihovny, dnes je vše dostupné pře-
devším prostřednictvím internetu. 

Dnešní problém však tkví v tom, že je člověk vystaven  informační explo-
zi vyjadřované někdy módním termínem „informační obezita“ (TV24. 
Otázky Václava Moravce, 8. 1. 2017). Pokud konzument internetových zpráv 
není s příslušným oborem příliš obeznámen a neví dobře, jak má zadat po-
žadavek k vyhledání odpovědi na svou otázku, je zaplaven informacemi, ni-
koliv ale vždy těmi, které by právě potřeboval. Mám s tím zkušenost např. 
z některých technických oborů, s nimiž jsem seznámena jen okrajově. Také 
obvykle pro laika vzniká problém příliš odborného jazyka, i když je specia-
lista podávající informaci přesvědčený, že se vyjadřuje naprosto srozumi-
telně. 

Další problém spočívá v tom, že se ve zdravotnických zařízeních – i z dů-
vodu značného počtu pacientů – nevěnuje příliš pozornost souvislosti mezi 

1 L’Union Internationale Contre le Cancer. 
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psychickým stavem pacienta a průběhem jeho nemoci, pouze se evidentně 
emočně nevyrovnaní pacienti předávají do péče psychiatra nebo psycholo-
ga. Léčení je sice založeno na týmové spolupráci, ale přece jen se často ne-
uplatňuje komplexní pohled na pacienta jako na jedinečnou bytost. 

V průběhu své pětatřicetileté praxe, kdy mou odborností byla somatická 
léčba onkologicky nemocných, jsem se snažila věnovat pozornost také jejich 
psychickému stavu a sociálním podmínkám a zvažovat, co by mohlo jejich 
léčbu podpořit nebo narušovat. U části z nich, kde to bylo vhodné a možné, 
jsem prováděla také psychoterapii, a  to od roku 1967 (Dostálová, 1986). 
O psychoterapii u onkologicky nemocných pojednávám ve svých předcho-
zích knihách, pouze jedna publikace z nich však byla napsána pro pacienty 
(Dostálová, 1993). Dnes se po svých celoživotních zkušenostech domnívám, 
že člověk postižený nádorovým onemocněním by měl věnovat zvýšenou 
péči svému psychickému stavu, sám na sobě pracovat a nespoléhat se pouze 
na pomoc zvenčí, jež nemusí být vždy dostupná. 

Proto jsem se nakonec přece jen rozhodla pro napsání této publikace, kde 
se snažím přístupnou formou shrnout to, co obvykle člověka ohroženého – 
nebo už postiženého – nádorovou nemocí zajímá a co by tedy mohlo pomo-
ci zodpovědět otázky, které si klade.

Nemohu opomenout zmínku, že při vyhledávání literatury ke své publi-
kaci jsem s  potěšením zjistila, že se tuto problematiku v  současnosti už 
v řadě případů dílčím způsobem snažili zpracovat i vysokoškolští studenti 
a studentky nejenom v Praze, Brně, Olomouci, Ostravě, ale i v dalších ško-
lách u nás. Některé jejich práce mě upozornily na publikace, které jsem si 
dodatečně vyhledala. Zaslouží si tedy, abych je uvedla jako další zdroje mých 
informací. 

Pro mimořádnou šíři této problematiky, jež vyčerpávajícím způsobem 
celoživotně zaměstnává množství odborníků různých oborů, nelze však po-
skytnout ani velmi zkrácený přehled všeho, co je podstatné, a už vůbec nelze 
zabíhat do podrobností. V  případě dalšího zájmu o  některou specifi ckou 
otázku doporučuji k přečtení stránky České onkologické společnosti Čes-
ké lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (JEP). Lze je snadno vyhle-
dat na internetu při zadání Linkos.cz. Další možností pro získání informa-
cí jsou stránky Masarykova onkologického ústavu v Brně, adresa stránky je 
https://mou.cz.
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Ú VO D 

I když se budeme zabývat hlavně přístupem člověka k jeho vlastní nemoci, 
považuji za užitečné, abychom se na nemoc alespoň v přehledu podívali také 
ze širšího hlediska. Celkový pohled nám leccos objasní právě i  ve vztahu 
k naší vlastní nemoci, může nám pomoci v přístupu k její léčbě a také v úpra-
vě dalšího života, do něhož tak mimořádně radikálně zasáhla. 

Homo sapiens sapiens jako jediný žijící druh rodu Homo je v současné 
době – díky prodlužování života a jeho zachraňování pokročilou lékařskou 
vědou – na Zemi značně početně zastoupen: lidstvo tvoří více než 7 miliard 
lidí. V dřívějších dobách, bez ohledu na tehdy podstatně větší porodnost, 
nevzrůstal tolik jejich celkový počet, protože lidé umírali z nejrůznějších dů-
vodů nesrovnatelně dříve, ať už to byla vysoká úmrtnost novorozenců a ko-
jenců, živelné katastrofy, infekce, poranění při úrazech, hladomor nebo vá-
lečné útrapy. Je však známo, že při značném zvýšení počtu jedinců nějakého 
druhu v přírodě si tato vždy najde způsob, jak jeho další nárůst omezit. Člo-
věka neohrožují dnes ze strany přírody žádné jiné druhy živočichů, proto by, 
posuzováno z tohoto úhlu pohledu, mohl být zhoubný nádor jakýmsi predá-
torem, který si organismus vyvinul sám v sobě ke své vlastní zkáze. 

Skutečně i v ofi ciálních názorech existuje „teze, že proces, který nazýváme 
rakovinou, je naprogramovaný způsob likvidace jedince, který už splnil svou 
úlohu pro zachování druhu, čili jde o přirozenou terminální etapu ontogene-
ze2“ (Drobník, 1989, s. 161). Proti tomu stojí „antiteze, že délka života sice 
může být naprogramována v závislosti na úloze jedince při zachování druhu, 
ale rakovina je patologický proces, který vzniká na základě genetické poruchy 
a je odchylkou od normální ontogeneze“ (tamtéž). 

Zvyšování výskytu zhoubných nádorů se přičítá stárnutí populace (dříve 
se člověk opouštějící tento svět v nižším věku svého zhoubného nádoru ne-
dožil), dále pak změně stravování a způsobu života a také zhoršování život-
ního prostředí, co se týká různých škodlivin. V neposlední řadě nelze opo-
minout ani vyspělou diagnostiku, která dříve byla na podstatně nižší úrovni, 
takže jistě mnoho zhoubných nádorů uniklo pozornosti.

Jak už bylo řečeno v předmluvě, směřují informace v této publikaci pře-
devším k orientaci v životní události, v níž se člověk náhle ocitl, aby v této 

2 Ontogeneze je vývoj individua od počátku jeho vzniku do konce jeho života.
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obtížné situaci porozuměl sám sobě a naučil se pracovat sám se sebou. Otáz-
kou provádění léčby se zde tedy zabývám jen okrajově, protože za prvé je 
tato problematika hojně dokumentovaná, za druhé ji prakticky v  každém 
konkrétním případě řídí odborník, který vždy podává pacientovi základní 
vysvětlení. Je pak na pacientovi, aby se s příslušnými zásahy a omezeními 
svých činností už sám vyrovnal, a v  tom by mu mohla pomoci právě tato 
knížka. 

Publikace má v úmyslu rámcově zprostředkovat odpověď na osm násle-
dujících otázek:

Jak vnímá onemocnění zhoubným nádorem veřejnost? 
Jaká může být souvislost současného způsobu života se vznikem zhoub-
ného nádorového onemocnění?
Jaké jsou rizikové faktory vzniku tohoto onemocnění a jaké jsou možnos-
ti jeho prevence?
Jak se má zachovat člověk poté, co se dozví, že má zhoubné nádorové 
onemocnění?
Jak má člověk postižený touto nemocí působit na svůj psychický stav, aby 
pomohl uzdravování?
Jak se má chovat rodina a přátelé nemocného, aby ho co nejvíce podpořili? 
Jak se má člověk chovat během léčby?
Jaká je pravděpodobnost, že člověk žijící v mírném podnebí v ekonomic-
ky vyspělém státě takto onemocní během svého života?
Pořadí kapitol jsem vícekrát měnila. Vkládání kapitol s ofi ciálními přístu-

py ke zhoubným nádorům mezi kapitoly s přístupy nepotvrzenými jsem na-
konec zamítla jako nesystematické. Posléze jsem zvolila jako nejvhodnější 
rozdělení knihy do dvou oddělených částí. První část se zabývá psychikou 
člověka postiženého zhoubným nádorem i otázkami spojenými s touto pro-
blematikou a dále možným preventivním působení některých potravin, kde 
nejsou názory dost prokázané. Ve druhé části pak popisuji současné, ofi ciál-
ně akceptované poznatky ve vztahu ke vzniku, průběhu a léčebným postu-
pům zhoubného nádorového onemocnění. Čtenář si může vyhledat podle 
kapitol jen předmět svého zájmu, není nutné, aby četl stránku za stránkou. 

Úmyslně se v této publikaci tu a tam zmiňuji o knihách vydaných v minu-
losti, většinou už zapomenutých. Je třeba si totiž připomenout, že v minu-
lých dobách, kdy probíhaly v Evropě časté války, se lidé byli nuceni zamýšlet 
nad smyslem života hlouběji, neboť ztráceli řadu členů rodiny i  přátel 
a museli si tudíž uvědomovat skutečné hodnoty života. Současná doba, ve 
střední a západní Evropě bez válek už 72 let, lidi k takovým úvahám nenutí 
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a umožňuje jim stále zvyšovat požadavky na užívání života. Ze všech stran 
slyšíme jen „peníze“, „ekonomický růst“, „státní rozpočet“, „investiční po-
bídky“, „daně“, „dividendy“, „dotace“, „zvyšování mezd“, „kurz koruny“, 
„dluhopisy“, ale také „dluhové pasti“, „insolvence“ nebo „exekuce“. Lidé, je-
jichž povoláním je realizovat tyto pojmy v praxi, se obecně nejvíce těší re-
spektu a jsou nejlépe odměňováni. Někdy pak právě tito úspěšní lidé začnou 
pociťovat vnitřní prázdnotu a stane se i to, že hledají naplnění svého života 
v aktivitách, které jim neprospívají. Jiní, méně úspěšní se naopak zase snaží 
uniknout do nějaké závislosti proto, aby utlumili svá životní zklamání. Ně-
kdy se však náhle stane, že osud nám připraví zcela neočekávané šokující 
překvapení a člověk je donucen pohlédnout do svého nitra hlouběji. A právě 
jedné z těchto nečekaných okolností se věnuje tato kniha. 
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