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Příloha 1 - Analýzy jednotlivých rozhovorů
Dospívající z DD

Míša (16)
Ústředním tématem rozhovoru se jeví být schopnost člověka postarat se o druhé. Tuto schopnost
vztahuje k sobě samé, tedy k tomu, jak jsou, případně byli druzí schopni postarat se o ni, na jejímž
základě jsou pak hodnoceni. Zároveň sama sobě vytyčuje schopnost postarat se jako jeden z
hlavních cílů budoucího směřování (postarat se o děti, najít si muže, který se o nás postará, při
výchově se zaměřit na to, aby se děti o sebe uměly postarat).
Důležitou roli zaujímá také téma materiálního zabezpečení, které je zachyceno v mnohých
pochybnostech aktérky (odpověď na otázku o čem přemýšlí, když uvažuje nad vlastní budoucností:
„No kdybych prostě odsud odešla, tak bych měla strašný strach, jako že bych něco nestíhala jako i
finančně, že bych všechno pak jako měla i dluhy a nedokázala je splatit sama. Toho se právě
bojím…“) a zároveň funguje jako měřítko kvality života druhých („No teď žije dobře, protože jak
tam je s tou rodinou, tak ona je docela bohatá, takže je to tam lepší. Ona strašně moc přibrala,
takže se tam má asi dobře.”). S obavou z nedostatečného materiálního zabezpečení souvisí i
tíživost úvah o vlastní budoucnosti (staví do opozice užívat si versus přemýšlet nad budoucností,
na obecné otázky o vlastní budoucnosti často produkuje negativní scénáře, případně vyjadřuje
obavy).
Ve spojitosti s původní rodinou hovoří převážně o matce. Zdá se, že přestože je kontakt s matkou
jen ojedinělý (přibližně dvakrát do roka), je důležitou součástí jejího života, neboť při odpovídání
na různorodé otázky sklouzává k vyprávění o ní, respektive o jejich vzájemném vztahu. Tato
vyjádření jsou však nesourodá, se silnou, převážně negativní valencí (hovoří o tom, že se o ní matka
nestarala, odmítla ji, a proto s ní skončila versus prezentuje, že jí nevadí, jak se chová matka k ní,
ale že je pro ni zásadní, jak se chová k přítelovi; rozpor je také v oblasti důvěry), které poukazují na
ambivalentní vztah aktérky k matce. Jednou z možných interpretací této ambivalence by mohl
být rozpor mezi touhou být matkou přijata a zároveň přítomností pocitů hněvu a smutku z toho, že
byla odmítnuta. To by pak mohlo vést k explicitnímu popírání důležitosti matčina přijetí a k
zabalování jejich vzájemného vztahu do vyprávění o tématech, která s jejich vztahem přímo
nesouvisejí. Vidět je to např. v odpovědi na otázku, jak by zhodnotila život matky, kde kombinuje
vztah matky, přítele a jí, což pak mimo jiné zapříčiňuje absenci logické linky ve vyprávění („Že se
mi jako nelíbí, že když má máma přítele, že tohle dělá, že si víc všímá toho bratrance než mě, a že

ani nevolá už tomu příteli do toho vězení. Takže to mi vadilo, takže jsem to taky chtěla napsat do3
toho dopisu tomu příteli. Máma mě ale přemlouvala, ať to nepíšu, že by se s ní on rozešel, a že už
by pak nevěděla, kam má jít. Jenže já když mám vztek, tak už to prostě dám najevo. Ona ho pak
ještě jednou podvedla, tak to už pak skončila u mě jako úplně dole, takže jsem jí to teda napsala
včera, že jestli se teda tak dál bude chovat, tak už ji nebudu brát jako tu mámu, kterou jsem vždycky
brala. Že jsem jí vždycky věřila a teď už nemůžu.”). Zde je zajímavá také potřeba zasahovat do
života matky, která se jeví z pozice dcery vůči matce neobvyklá.
Matka plní roli negativního, zároveň však identifikačního vzoru, kdy je na mnohých místech
vyjadřovaná touha odlišit se zvláště ve vztahování se k vlastním dětem. Zároveň se k tomu přidává
obava, že je matce podobná, a že by se mohla v dospělosti chovat jako ona („No já se bojím, že
bych jako mohla být jako máma, ale to vážně nechci.” „No tak chováním. Já jsem někdy jako ona
prostě, že jsem na všechny hnusná a prostě takhle.”). V kombinaci s dalšími vyjádřeními vyplývá,
že dívka může mít pocit, že není hlavním strůjcem svého života. Tomu odpovídají některé další
odpovědi, mající znaky externího „locus of control“.
Úvahy o vlastní rodině jsou ve všech případech spjaty s obavami a to skrze jejich explicitní
vyjádření nebo skrze výpovědi, kde jsou pochybnosti skryté za tím, o co je třeba v rodině usilovat
(zajistit, aby děti nedělaly průšvihy, aby se učily, dokázaly se o sebe postarat). Ačkoliv je doména
rodiny považována v dospělém životě za nejdůležitější, samotná její představa je nepropracovaná
(časté odpovědi „já nevím“, neschopnost konkretizovat) a ukazuje se, že v ní pracuje převážně s
těmi tématy, které souvisí s fungováním její původní rodiny (co jí bylo upřeno a co by ráda
poskytla svým dětem). Zdá se, jakoby díky všem produkovaným obavám nad tím, aby rodina
fungovala (byly peníze, neopustil je manžel, děti nezlobily, chodily do školy), nebyl prostor pro
úvahy nad tím, jak by se k sobě členové rodiny vztahovali, co by spolu dělali, jakým životním
stylem by žili. Účel rodiny je spatřován v zabezpečení jednotlivých členů, jde tedy o ochrannou
funkci rodiny.
Zajímavá je důležitost a blízkost, se kterou se aktérka vztahuje k současnému příteli matky, ačkoliv
se s ním osobně setkala jen několikrát před jeho nástupem do vězení. Jejími slovy popisovaný obraz
přítele působí idealizovaně (omlouvá jeho nástup do vězení; popisuje ho jako hrozně hodného
člověka), což dokládají také informace od vychovatelek.

Katka (17)
Téma vlastní budoucnosti Katku neoslovuje, neboť ho pro sebe nepovažuje za aktuální a obdobně
jako Míša ho staví do opozice k příjemným pocitům („O tom nepřemýšlím. (…) No tak protože to
jako bude nevím za jak dlouho, tak se tím nehodlám stresovat a jsem tady, tak žiju teď, ne? Tak, co
se stane, se stane, ne?“). Zároveň tato tvrzení nekorespondují s jejím vnímáním ostatních dětí jako
nezodpovědných v případě, že se nezajímají o svou vlastní budoucnost („Oni si to jako podle mě
ani neuvědomujou, že to, co teďka dělají, se jim může oplatit v budoucnu. Já nevím, třeba teďka si
někdo řekne, když je v devítce, nevím, třeba může jít na nějakou dobrou školu a řekne si “Já na to
kašlu, nebudu se učit a takhle, prostě půjdu na nějakej učňák, tříletej obor co já vím automechanik.
No do tý budoucnosti se tady v tom musí jakoby přemýšlet, že jo, protože to potom je bude živit, že
jo. A pokud se na to s prominutím fakt vyserou, tak je to jako, no jak to budou mít potom v
budoucnu, že jo? To prostě, mě připadá, že oni některý ani o tom nepřemýšlej.“).
Při vztahování se k budoucnosti se aktérka opakovaně uchyluje k vyjádřením povahy externího
„locus of control“, kdy mnoho věcí nepovažuje za závislé na ní samotné, ale na vnějších
okolnostech, ať už se to týká životní fáze osamostatňování, partnerství či vnímané spokojenosti
(„To já nevím, asi, no já nevím, asi jako ostatní ne? Když odejdou takhle po škole, tak se jim sežene
byt, nějaká práce a takhle. Pak už to nechám na osudu.“, „No asi tak, ale už to je dost do
budoucna. Prostě člověk neví, co se všechno přihodí.“, představa, že se vlastní spokojenost ve
třiceti letech odvíjí od chování druhých). Také sdílené obavy a strachy se týkají jí samé a jejího
chování, a přesto působí, jakoby nebyly vlastní vůlí a počínáním ovlivnitelné („Jo asi se bojím, že
se na ty svý nohy nedokážu postavit a pak skončím někde nevím kde a to bych považovala jako
selhání. Nebo v těch třiceti, kdybych začala dělat něco, co bych neměla, že jo. To se dělá, že se
chlastá, že jo, a pak by se zničila rodina nebo nedej bože, kdyby moje dítě šlo do děcáku. To by mě
teda nejvíc, nejvíc by mě to štvalo.“)
Vztah k matce se zdá být ambivalentní, povětšinou negativní povahy (snaha žít jinak než matka),
ale není mu odepíráno na významu („Nemůžu říct, že ji nenávidím jako, protože pořád tam něco je,
ale zas nemůžu říct, že bych ji úplně zbožňovala (…) Jako teda né, že by rodinu tvořila, že by, že
tam prostě patří. Né že by ji tvořila, protože to bych byla pak někde tamhle zadlužená, protože by mi
tak akorát kradla peníze.“). Za nejdůležitější z rodinných vazeb považuje svůj vztah se starší
sestrou („No ona je jediná z rodiny, která vlastně, no jak bych to řekla… Hm no… Jak bych to
řekla, prostě se postavila na vlastní nohy sama za sebe a jako vlastně je na vysoký, že jo, pracuje a
všechno tohleto, to prostě nikdo z rodiny nedokázal, takže asi je pro mě takovým velkým vzorem,
taková moje máma místo mámy.“). Ve vztahu k otci, kterého nepoznala, negeneruje pozitivní ani

negativní pocity. Zároveň je možné, že se jeho absence promítá do představy o partnerském
životě. Ta se totiž zdá být v lecčems rozporuplná, kdy je na jednu stranu popisována romantická
idea pravé lásky, na druhou stranu jsou produkovány scénáře o rozchodu s otcem dětí, které jsou
popisovány neutrálně, bez emočního doprovodu („No samozřejmě si neudělám děti s nějakým
blbcem, že jo. Ale asi jako je to důležitý, protože to dítě by mělo poznat tátu a tak, kdyby bylo
relativně malý, tak vlastně to možná ani nepostřehne, když se s ním rozejdu. A třeba jednou budu
mít nějakýho jinýho a prostě se naučí, že to je třeba jeho táta.“). Role manžela a otce dítěte není
zakomponována do představ běžného dne a výchovy dětí, což vyvolává dojem, že aktérka s životem
v partnerství nepočítá. Je otázkou, zdali za tím stojí snaha ochránit sebe sama před zklamáním
(raději rovnou počítat s tím, že nebudu žít v trvalém vztahu s mužem) či neznalost role manžela a
otce, která pramení ze zkušenosti z původní rodiny.
Při úvahách nad vlastní budoucnosti role manželky chybí, zato je dopodrobna rozpracována role
matky, která je pro aktérku zásadní („To jo, dítě bych chtěla za každou cenu. To si klidně adoptuju
dítě. Já miluju malé děti.“). Dětem by ráda poskytla to, co jí v životě chybělo (materiální
zabezpečení, vzpomínky na dětství, vzájemná láska). V rámci představ o fungování rodiny je pro ni
důležitým tématem správné vybalancování mezi zabezpečováním rodiny a trávením času s
dítětem („Je to těžký, člověk potřebuje peníze a někdy na to pak není takovej čas, aby se o něj
(dítě) člověk staral. Člověk musí vědět, že to všechno zvládne, než si právě tadyto pořídí. Já bych to
dělala asi tak, že i když bych s ním nebyla jako tolik o tom týdnu, tak bych s ním byla zase o to víc o
tom víkendu, že bychom si jen my dva spolu udělali nějaký společný výlety a takovýdle věci.“).
Obecně schopnost zabezpečit se a obavy s tím spjaté prostupují rozhovorem a jde o měřítko kvality
života druhých lidí (práce, kvalitní bydlení).
Rozhovor s Katkou charakterizuje nesoulad mezi obsahy jednotlivých sdělení a na některých
místech také nesoulad těchto obsahových stránek sdělení s vyjadřovanými emocemi.

Lukáš (17)
Ústředním tématem úvah o budoucnosti je vnímaná potřeba zabezpečit se materiálně. S tím jsou
pojeny další fenomény jako je explicitně vyjádřený strach z osamostatňování se po odchodu z
dětského domova, s vnímáním myšlenek o vlastní budoucnosti jako tíživých, s hodnocením života
ostatních na základě materiálních znaků, s představou o fungování vlastní rodiny zvláště z finanční
perspektivy.

Na to, jak často je reflektována potřeba získat zaměstnání, není tato představa propojena s potřebou
seberealizace, získáním společenského uznání či s uspokojením ze samotné činnosti, ale je
předkládaná pouze jako prostředek k získání finančních prostředků.
Rodiče považuje za negativní vzory („No já myslím, že žijou jakože docela na nic. Já se řídím tím,
že takhle skončit nechci. Nechci být takovej jako oni”), což ovlivňuje i jeho představu o vlastní
rodině. V popředí při úvahách nad vlastní rodinou stojí potřeba odlišit (vymezit) se od toho, jak
fungovala jeho rodina („No, aby to fungovalo, že jo, ne jako když jsem žil s rodičema.”, ale
konkrétně to, jak by měla fungovat, popisuje pouze v opozici k tomu, jak fungovala jeho původní
rodina („No já nevím, jako mít kde bydlet, nepít nějak moc alkoholu a soustředit se na práci, že
jo.”; chvíli předtím uvedl, že jeho rodina fungovala takto: „Že třeba nebylo na jídlo, ale na alkohol
jo. Že se často nemělo, kde spát. Že mě rodiče nechávali samotnýho celej den.”). Od rodiny se zcela
distancuje, což plánuje i do budoucna. Reflektuje i vývoj vlastního pohledu na rodiče v průběhu
času („No já nevím, jak to říct. Já jsem právě v tý době jakože viděl ty rodiče v tom lepším světle,
než byli. Až potom, čím víc jsem stárnul, tak jsem začal chápat, že to není dobře.”). Zřetelně je zde
patrná démonizace rodiče (celkové odmítání rodičů; příčina jejich selhání je aktérem viděna ryze v
nich samých: „Já myslím, že jsou prostě líní a nechtěj se snažit. A na druhých jim nezáleží, a proto
se mají tak špatně.”; zadostiučinění, že se otcovi nedaří dobře: „Tak táta vím, že sedí. Za to jsem
rád, že sedí. Nebudu rozebírat proč, ale je to tak”; reflexe nezájmu rodičů o něj). Svou potřebu
rodičovské lásky uspokojuje skrze sestru, která mu určitým způsobem supluje matku („No ona mě
totiž jako vychovávala od malička. Ona byla jako moje druhá máma. Když, no protože rodiče se na
mě jakože vykydli, tak ona to vlastně přebrala a starala se o mě. Tak proto prostě ségra”), a která je
pro jeho život pravděpodobně klíčovým člověkem. Lukášův obraz o ní by mohl mít rysy idealizace
(na základě srovnání vyprávění Lukáše s informacemi od vychovatelky o jejich vzájemném
kontaktu a životní úrovní sestry).
Téma vlastní rodiny není aktérem do vyprávění o budoucnosti spontánně vnášeno. Z jeho
nepropracovanosti (projevující se neurčitostí, místy neschopností odpovědět na otázky) se zdá, že
jde o okrajové téma, kterému se aktér v úvahách příliš nezabývá. Sám to vysvětluje tím, že je ještě
strašně brzo. Rodinu plánuje, ale místy na ni úplně zapomíná (např. při popisu dne ve třiceti letech)
nebo se raději věnuje důležitosti materiálního zabezpečení, takže se jeho role v rodině zdá být spíše
okrajová (ve smyslu trávení času s rodinou, podílení se na chodu rodiny). Je pro něj obtížné
vyjádřit, jak konkrétně by rodina mohla fungovat, a jaké místo by v ní zaujímal on. Nejkonkrétnější
představa je tato: „Takže bych se vrátil večer a děti už by taky byly ze školy doma a hrály si. Já bych
se najedl a pak by asi šly děti spát. Ale to je teda fakt úplně sci-fi, jak to celý bude.”, na které je

dobře vidět, jak jeho role není do rodiny zakomponována, když se vyjadřuje nejprve k dětem, pak k
sobě a poté zase k dětem bez jakékoliv vzájemné provázanosti. Tato neprovázanost (možné
interpretovat jako jakýsi odstup od rodinného života nebo nejistotu v tom, jak to v rodinách
funguje?), je patrná i v dalších vyjádřeních.
V úvahách o vlastní rodině se vyskytuje také chybný předpoklad kauzality, který se opět dotýká
tématu materiálního zabezpečení („prachy” jako předpoklad k nalezení vhodné partnerky).
Zdá se, že většina úvah je jako u ostatních aktérů z dětských domovů vázána na obavy z
nedostatečného zabezpečení (bydlení, jídlo), které pravděpodobně pramení z vlastní zkušenosti z
rodiny, a že z tohoto důvodu není prostor pro vytváření jinak zaměřených úvah nad vlastní rodinou
nebo nad zaměstnáním (z jiného úhlu než finančního ohodnocení), zájmy, vztahy atd. Představa
vlastní rodiny je pak pouze negací toho, jak fungovala jeho rodina bez schopnosti konkrétně popsat,
jak to bude dělat jinak, jak by chtěl, aby jeho rodina fungovala, jakou by v ní měl roli atd.

Viktor (19)
Viktor se v rozhovoru vztahuje převážně k práci, která je vnímána jako prostředek umožňující
kvalitně prožit život („No tak, že tam budu trávit nejvíc času. Myslím, že najít si dobrou práci je to
nejdůležitější, aby si člověk mohl dobře žít“) i jako hlavní náplň otcovské role („No manželka by
byla s dítětem asi doma a já bych pracoval.“). V souladu s tím předpokládá, že běžné fungování
rodiny, chod domácnosti i výchovu dětí bude zajišťovat výhradně manželka („Myslím, že to je na
ženě, že chlap na to nemá buňky jako nějak pečovat hodně o dítě a uklízet a ještě vařit po práci? No
to určitě.“), což poukazuje na „tradiční“ pojetí rozdělení rolí v rámci rodiny. Téma vlastní
rodiny je pro něj významné, zdá se však, že vzbuzuje převážně obavy („No ono je hlavně důležitý
nespolíhat stoprocentně na tu jednu osobu, protože pak tě to může úplně zničit, jako to bylo u
mámy. Občas si i jako říkám, jestli to vůbec jde mít jakoby něco jako normální rodinu. To je taky
důvod, proč no proč chci mít maximálně jedno dítě jako a to až když si budu hodně jistej tou
manželkou.“) a produkci scénářů týkajících se její ochrany („Tak obecně si myslím, že je potřeba
chtít po dětech samostatnost a obezřetnost, prostě aby se o sebe dokázali pak postarat.“ „No
zajistím je tou prací, že jo a taky, aby jim nikdo neublížil.“).
Dalším specifikem představ o vlastní rodině je obdobně jako u Lukáše nezakomponovanost sebe
sama do běžného fungování rodiny (neschopen konkretizovat, jak by trávil s dětmi čas: „Jak to
mám vědět? Prostě bychom spolu byli.“, jak by fungovali společně s manželkou: „No normálně,
nevím no.“).

Vztahování se k původní rodině vzbuzuje mnoho emocí. Vztah k otci je ryze negativní, je mu
připisovaná odpovědnost za nefunkčnost rodiny („No protože si s otcem udělali čtyři děti a úplně je
to semlelo. Neměli na jídlo a bydlení, tak otec začal prodávat perník, a když ho pak chytli, tak šel
do vězení. A mámu to zničilo tak, že přestala fungovat. Otec to podělal a máma to nedala no, tak to
hodnotím.“), k čemuž se váží emoce vzteku i jakési zadostiučinění, že se mu nedaří dobře („Já
jsem asi i rád, že je zavřenej. Je to hnusný, ale je to tak. To, že nám zničil rodinu, mu neodpustím.
Několikrát se mi sem snažil dovolat, ale já s ním mluvit nehodlám.“¨). Vztah k matce se zdá být
ambivalentní, kdy na některých místech vyjadřuje hněv, jinde zas pocity lítosti a lhostejnosti.
Zajímavě se na to váže předpoklad, že se vztah s matkou sám časem vylepší (ačkoliv spolu nyní
nejsou v osobním kontaktu, do budoucna plánuje, že budou, dokonce: „No a máma, o tu se chci
taky postarat. Možná by taky s náma mohla bydlet, aby se dala trochu dohromady. Ale jako to se
ještě uvidí, jak to bude no.“).
Nejintenzivnější a nejvřelejší je jeho vztah k mladšímu bratrovi, který spíše svým charakterem
odpovídá vztahu otce k synovi („To je takový automatický, jak seš velkej, že si vezmeš malýho
bráchu na starost. Těžko se to vysvětluje, ale musíš být silnej, aby se o tebe mohl opřít, že jo. Ale
jako ono to pro nás bylo lepší, taky jsem to furt bráchovi říkal. On mě tak trochu bere spíš jako tátu
no díky tomu.“). Přijetí otcovské role koresponduje s povinností, kterou si sám sobě ukládá („No
brácha, prostě to beru tak, že bych se o nej měl postarat. Takže až budu pryč, tak si musím zajistit
bydlení tak, aby pak mohl žít se mnou až taky půjde odtud, aby měl hladký přechod.“), která je svou
povahou ochranitelská (a tedy odpovídá jeho výše zmíněné představě o ochraně vlastních dětí).
Častým vynořujícím se tématem je nedůvěra v druhé, která je zmiňována v různých kontextech
(rodina, bývalá přítelkyně, přátelé a známí: „Ani ne, jen mám strach, aby mě někdo nějak nevypekl,
jako nezradil a já abych pak z toho neměl problémy.“) a následně aktérem i explicitně potvrzena
(„No to je pravda, jen tak někomu nevěřím. Taky nikomu jen tak nenaletím.“). Z vyjádření je patrné,
že nedůvěra v druhé je jím považována za něco žádoucího, co ho ochraňuje.
Rozhovorem také prostupuje obava, aby se něco nějak nepokazilo, bez schopnosti zkonkretizovat
hrozbu („No leccos z toho nemusí vyjít tak, jak chci. Něco se může pokazit.“ „Jo docela líbí, ale
taky jako mám pochybnosti, jestli to tak bude nebo jestli se něco třeba nestane a tak. (…) To nevím,
ale prostě se může něco stát. Člověk nikdy neví.“). Takovéto pochybnosti o svém budoucím
směřování odpovídají pesimistické životní strategii, která je tvořena externím „locus of control“
spojeným se zvýšenou produkcí obav.

Dospívající z rodin

Sára (16)
Sára prezentuje svůj život velmi idylicky. Ideální se zdá být její původní rodina, její současný život
i představa budoucího směřování. Mnohdy explicitně používá slovo ideál nebo jiné superlativy
(„Ale mým cílem by bylo určitě vytvořit ideální zázemí pro děti. Tím, že i já tady mám ideální
zázemí, tak bych i já to chtěla dopřát svým dětem.”). Vzhledem k tomu, že je aktérka zároveň
schopna kriticky se zamýšlet nad svými představami („Asi je mi blízký to, jak to máme teď a chtěla
bych to podobně. A i třeba společně trávit svátky nebo dovolený. Někdy to je třeba těžký, že se
neshodnou všichni, takže možná si to moc idealizuju.”) a na druhých vidět i určitá negativa,
předpokládám, že nejde o idealizaci ve smyslu obranného mechanismu nebo např. o dokládající
znak naivity. Celkově pozitivní vnímání sebe sama i okolního světa (značící se třeba i tím, že na na
všem špatném hledá něco dobrého a považuje to za užitečné pro osobnostní rozvoj) dávám do
spojitosti s aktivním přístupem aktérky k vytváření budoucího života („I kdyby to byl třeba jiný
obor, tak to by mě hodně mrzelo a bylo by mi to líto a hledala bych, kde jsem udělala chybu, abych
to mohla napravit.”, „Francouzština si myslím, že to bude, že k tomu mám našlápnuto a udělám
proto cokoliv (…)”). Označuji to za optimistickou strategii k životu.
Rodina je považována za nejdůležitější životní doménu. Původní rodina funguje jako základna
(nabízející jistotu, svobodu, porozumění, rady) umožňující otevřeně přistupovat ke světu, objevovat
beze strachu. Sára nepociťuje potřebu vymezovat se vůči rodičům, naopak jsou pro ni vzorem
v mnohých oblastech (v přístupu ke vzdělání, chování vůči druhým, fungování rodiny, vztah s
partnerem), zvláště představa vlastní rodiny vychází ze zkušenosti z původní rodiny a zároveň také
ze zkušeností vrstevníků. Aktérka na prezentované představě striktně nelpí a reflektuje potřebu
sladit ji se svým budoucím partnerem („Je jasný, že to pak u mě doma bude fungovat trochu jinak,
že to bude vycházet z mojí rodiny, ale budeme to taky muset sladit s pohledem partnera a vytvoří se
tím tak trochu jiný fungování, no naše fungování.”). I další hypotetické úvahy o tom, co by mohlo
být ve vzdálené budoucnosti (např. v důchodu) se zdají být realistické, propracované, opřené o
zkušenosti z vlastní rodiny. Úvahy o výchově dětí dokáže dobře konkretizovat (představa, co
budou spolu konkrétně dělat: číst pohádky, kreslit si a k čemu je povede).
Zdá se, že Sára vnímá rodinu jako místo, které uspokojuje zvláště emocionální potřeby
jednotlivých členů („Tak určitě trávit spolu čas, mluvit spolu hodně a zajímat se o ty ostatní. Umět
podpořit ty druhý, stát za nima a být jim oporou.”, „Mít hodně společných zájmů, hodně se spolu
smát.”), naopak se částečně vymezuje vůči materiálním hodnotám („A to je vlastně, když se vrátím

ještě k těm dětem, tak to bych chtěla, aby hodně byly na zážitky, aby pro ně byly důležitý zážitky a
neupínaly se jenom k materiálním věcem a materiálním hodnotám.”). Celkově pro ni finance nejsou
tématem, v úvahách se věnuje převážně kvalitě vztahů v rodině.
Vzdělání a profesní dráha je pro aktérku také zásadním tématem, které v úvahách rozpracovává.
Považuje to za důležitý prostředek seberealizace. Předpokládá harmonii mezi rodinným a
pracovním životem bez vyjadřovaných obav o sladění těchto sfér. Odpovídá to výše popsanému
konceptu super-ženy (Smetáčková, 2010).

Lenka (17)
Lenka se ve svých představách vztahuje především k období profesní přípravy (vzdělání na vysoké
škole), které je pro ni aktuálně zásadní otázkou. Díky zkušenosti starší sestry dokáže realisticky
uchopit, jak by mohl její život v tomto období vypadat. Sestra je pro ni vzorem v tom, jak
přistupovat k dospělému životu i v tom, jaká je.
Téma vlastní rodiny je pro ni vzdálené – aktuálně o něm nepřemýšlí, ačkoliv si uvědomuje jeho
významnost v budoucnosti („Ale myslím si, že ta rodina je to hlavní okolo těch třiceti no.“). I
přesto, že o tématu nepřemýšlí (nebo to alespoň explicitně tvrdí), jsou její úvahy při dotazování se
propracované a konkrétní (jak bude děti vychovávat, jaký mezi nimi bude věkový rozdíl a proč, k
jakým hodnotám a zájmům je povede, jaký vztah by chtěla mít s manželem) a vychází v nich
převážně ze zkušenosti z původní rodiny. Fungování původní rodiny je aktérkou porovnáváno,
hodnoceno a na základě toho, je vytvářená představa, jak by to chtěla mít ona: v čem stejné, v čem
jiné a proč.
K matce i k otci zaujímá celkově pozitivní vztah (považuje je za vzor v mnohých oblastech,
uvědomuje si jejich bezpodmínečnou podporu), i přesto, že je nevnímá jen v ideálním světle jako
Sára. Těžce nese jejich sklon k nadměrnému pití alkoholu. Konkrétně popisuje důsledky, které to na
fungování rodiny a na vztahy mezi jednotlivými členy má („No protože ono to pak i jako schyluje k
hádkám, že i ti rodiče se pak mezi sebou hádají úplně třeba bezdůvodně, že jeden vždycky něco
řekne a druhej se toho chytne a už je to jako špatný. A to dítě to vidí, to dítě to poslouchá a to, třeba
když si vzpomenu na sebe. Jako teďka už to třeba nevnímám, si zavřu dveře a dělám si něco svýho,
ale třeba ještě dva roky nazpátek to pro mě bylo úplně hrozný, protože to já jsem docela citlivý
člověk.“) a promítá se to i do představy o vlastní rodině (důležité je pro ni vyvarovat se častějšímu
pití alkoholu). Za důležitý považuji fakt, že i přes tak významný problém, kterým sklon k
nadměrnému požívání alkoholu je (vyvozuji z toho, jak o něm Lenka mluví), necítí potřebu se vůči

rodičům vymezovat a zachovává si k nim celkově kladný vztah („Že jako umějí mít ten respekt jako
rodiče, ale je s nima sranda a jsou hrozně fajn a skvělí. A i to, jak třeba vychovávají bráchu, když je
teďka v první třídě, dělá nějaký úkoly, tak i to, že tam seděj s ním u těch úkolů nebo si s ním čtou a
no prostě oba dva choděj k němu do postele a jako, že si tam čtou knížku všichni společně. Že jako
né jenom jeden rodič, ale oba dva rodiče.“).
V původní rodině si všímá (ve smyslu hodnocení) převážně aspektů, týkajících se rodinné
atmosféry, kvality vztahů, emoční zaangažovanosti. To vyzdvihuje za důležité i u představy vlastní
rodiny, což interpretuji tak, že funkci rodiny spatřuje převážně v emocionálním uspokojení potřeb
jednotlivých členů (odpověď na otázku, jestli je pro ni důležité mít partnera/manžela: „Neříkám,
že to jednotlivec jako nezvládne, to jo, ale myslím si, že se to nějak spojí, vyplní, když jsou na to
dva. A to dítě to vnímá.“). Dobře viditelná je její orientace na pocity i v odpovědi na otázku, jaký
dopad může mít rozpad rodiny na děti: „Třeba myslím tak, že od těch desíti do patnácti let, že to je
jako nejhorší pro to dítě, že si najednou není jistý, že neví, co bude dělat, jak to bude a že má
zároveň strach o ty rodiče. Jako jestli to ta máma zvládne nebo jestli ten táta a co bude, co jestli si
najdou někoho jinýho, tak jak budu s tím druhým rodičem jako vycházet.“.
Celková představa budoucího života odpovídá konceptu super-ženy, tedy ženy dokonale zvládající
rodinu i povolání (nástroj seberealizace). Péče o domácnost je navíc pojena s „tradiční“ genderovou
představou, že jde o doménu ženy. Zároveň dochází také k vytyčení důležitosti volného času pro
sebe a své zájmy. Představa budoucího života tedy zahrnuje vícero sfér, neobjevují se obavy o jejich
vzájemné slaďování, zvládání.

Radek (17)
Radek se v úvahách nad vlastní budoucností orientuje především sám na sebe, respektive na to, aby
aktivně prozkoumal a využil možnosti, které mu život nabízí. Láká ho utvořit si raný dospělý život
podle svých představ nezávisle na druhých lidech. Jde o to užít si období (důležitý je emoční
prožitek), kdy mohu být jen sám za sebe, ale také o jakousi přípravu na rodinný život ve smyslu
zjistit, co mi vyhovuje a na základě toho si vybrat životní partnerku s podobným životním stylem. V
tomto směru je pro něj vzorem otec a dědeček.
Celkově se hodně vztahuje k tématu smysluplnosti ohledně vzdělání, práce, trávení volného času a
cestování („No vlastně jo a vlastně i o tom, abych studoval něco, čeho nebudu litovat, že jsem
studoval.”). Nejpropracovanější se jeví sféra práce – aktér ví, v jakém oboru by chtěl pracovat, v
jakém prostředí, na jakých projektech, s jakými lidmi.

K tématu financí se vztahuje opakovaně, vždy však ve smyslu toho, jaké možnosti mu peníze
poskytnou: „Jakože ani bych neřekl, že bude těžký v tom ohledu jako s těma penězma, financema,
co bych měl, hospodařit, ale spíš to, kde to sehnat a mít zároveň jak na to mít ty finance, tak
zároveň na různý ty aktivity, co mám já rád. Věnovat se vlastním věcem, takovým těm, co ti přinášej
radost, ale nejsou výdělečný, pořád být schopnej se tomu věnovat.”. Téma financí není pojeno s
obavami o materiální zabezpečení.
Téma vlastní rodiny pro Radka není aktuální, zajímavé, spontánně se k němu nevztahuje („Nad
partnerkou jo, ale ne, že bych měl rodinu a usadil se někde. Nad tím, skoro bych řekl, že teď je moc
brzo na to nad tím přemýšlet, protože bych rád nejdřív viděl ty možnosti všude po světě a potom až
se eventuelně rozhodl pro to.”). Také v kruhovém diagramu týkajícím se života ve třiceti letech
věnuje rodině ve srovnání s ostatními aktéry poměrně málo prostoru (cca 1/5) 1. Stejně velký prostor
vytyčil i pro sport či kategorii zahrnující cestování a četbu. Při konkrétním dotazování se však
ukazuje, že je jeho představa vlastní rodiny poměrně propracovaná – konkrétně popisuje, k čemu
by děti vedl, jaká by měla být jeho žena, jak by s rodinou trávil čas. Představy o vlastní rodině
vychází převážně z vlastního hodnocení toho, jak funguje jeho původní rodina („No vlastně, no
když teď vidím svoje rodiče, tak oni úplně, asi toho procestovali dost, tak teď úplně necestují a jsou
takoví jakože se usadili. To mi přijde, že bych s těma dětma víc cestoval, že bychom poznávali víc
věcí a zároveň jim dal ty hodnoty, no tak to vzdělání, což mi rodiče dali. Pak tu aktivitu, že člověk
dokáže dělat se svým tělem jakože třeba já nevím třeba udělat ten výmyk právě, což je taková
banální věc.”) a na základě srovnání s vrstevníky (tohle mi připadá, že vrstevníkům chybí nebo
něco naopak umí líp). Často se pak vztahuje k tomu, jaký vliv měla výchova rodičů na něj samého,
a z toho pak vychází ve svých představách o tom, jak by k některým otázkám výchovy přistupoval
on. Z takovéto vlastní zkušenosti pak plyne schopnost produkovat konkrétní a smysluplné úvahy o
tématu, kterému se aktér běžně nevěnuje (nebo to alespoň tvrdí). Rodina plní emocionální funkci.
Dobře je to viditelné v úvahách o partnerce a o příčinách, které mohou vest k rozpadu rodiny („To
nevím, možná abychom si rozuměli, měla stejný představy o životě jako já, byla otevřená, jako
myslím to tak, že by nechtěla vést usedlý život jako každý den to samý.“, „No protože třeba zjistí, že
mají jiný životní styl, a že se proto s tím partnerem necítí dobře, a nebo si najdou někoho, s kým si
jsou podobnější. Taky, aby spolu byli spokojení, tak se k sobě musí chovat s respektem a být si
navzájem oporou. No to je asi nejdůležitější.”).
Vztah aktéra k rodičům je celkově pozitivní. To se promítá i do představy svého budoucího života,
který se ve většině podstatných aspektech podobá životu jeho rodičů.
1

Pravděpodobným důvodem je to, že ve třiceti letech ještě neplánuje založení rodiny.

Jeho hlavní obavou je představa uchýlení se k stereotypnímu způsobu života, který by ho
neuspokojoval. Zdá se, že v rodinném způsobu života spatřuje potenciál stereotypního života (vidí
to tak u rodičů), proto se ho snaží oddálit a aktivně tomu zamezit. Zároveň však reflektuje možný
vývoj svých priorit v čase – vědomí, že to, co mi vyhovuje teď, mi nemusí vyhovovat později
(budu chtít mít vedle sebe někoho svého, „Něco z toho určitě jo, zároveň bych ho chtěl mít víc
akční, méně stereotypní. Ale uvědomuju si, že to pak okolo čtyřicítky třeba už nejde tak snadno, jak
to vidím teď nebo to už člověk ani nepotřebuje ke spokojenosti.”).

Ondra (18 let)
Ondra se obdobně jako ostatní aktéři aktuálně soustředí především na otázky týkající se profesního
zaměření, které prozatím nenabývá přesných obrysů. Stejně jako Petr se orientuje také na zakládání
vlastní rodiny, které spontánně zmiňuje v různých kontextech.
Ve svých představách o tom, jak by měla rodina fungovat, vychází z původní rodiny, respektive
převážně z toho, co na jejím fungování považuje za kritické. To se zdá být hlavním motorem k
produkci představ o tom, jakou rodinu by chtěl mít on (vztah s manželkou, přístup k dětem, rodinná
atmosféra). Tyto představy jsou konkrétní, vzájemně v souladu. Vyzdvihovány jsou v nich zvláště
vztahové aspekty jako porozumění, komunikace („No jakoby snažit se vyjít nějak, dělat ty
kompromisy, povídat o problémech, který mezi sebou máme a tak.”) a kvalita společně stráveného
času („Tak třeba když jsou malí, tak být u nich, u všech těch důležitých věcí jako je třeba první krok.
To je pro mě třeba podstatný. Takže být s nima v důležitých momentech a pak celkově, třeba je učit
číst a psát.”). Funkci rodiny tak považuji za emocionální – klíčové je „(…) abychom si spolu
všichni rozuměli a byli spolu rádi.”.
Důležitým tématem je pro aktéra kvalita vztahu s manželkou („(…) ale stejně bych se snažil,
abychom nějaký čas věnovali sobě. To mi přijde důležitý“), k čemuž pravděpodobně přispívá jím
vnímaná nefunkčnost vztahu jeho rodičů. Zároveň není nahlíženo na vztah jako na ryze nefunkční a
jsou reflektovány i jeho silné stránky („Tak možná, že se shodují v nějakých názorech. To se mi
třeba líbí. Dokáží dobře dělat kompromisy a to je asi pro fungování fajn.“).
Z rozhovoru vyplývá, že Ondrův vztah k matce je celkově vřelý a idylický (považuje ji za nejbližší
osobu v rodině, představuje pro něj vzor), zatímco vztah s otcem se zdá být více rozporuplný, a to
především pro odlišné názory a představy o životě (otec se mu snaží vnutit svou představu o jeho
profesním směru) a pro přisuzovanou vinu otci za nefunkčnost vztahu s matkou („No tak v poslední
době to úplně ideální není, jakoby táta se moc nechová k mámě jakoby ideálně. Je to takový na

hranici, spíš jí hází kameny pod nohy. (…) Spíš mi přijde, že se od ní teď separuje, a když třeba se
koukáme na televizi, tak si sedne jinam než k mámě.“). V různých oblastech svého budoucího já se
tak vůči otci vymezuje (nechtěl by být tak líný, chtěl by více pečovat o vztah s manželkou,
nevnucovat dětem svou představu, trávit s nimi více času), přesto si však uchovává celkový
pozitivní obraz otce a kladný vztah k němu („Nevím, jako tátu mám rád, ale že by měl něco, co
bych chtěl u sebe nastavit nebo podle něj změnit, to asi ne. Líbí se mi ale na něm spousta věcí,
třeba, že si dokáže s čímkoliv hravě poradit, a že si vždycky zachová chladnou hlavu, když je
nějakej problém.“).
Významným specifikem prostupující rozhovor je také víra aktéra, která vstupuje do úvah a
ovlivňuje jeho pohled na rodinu, a to explicitně výběr partnera (“Je třeba pro mě i docela důležitý,
aby to manželka viděla podobně. Nevím, jestli by to fungovalo bez toho, aby byla věřící kvůli tomu
jinýmu náhledu na svět.“) a předávání hodnot potomkům (vycházejících z křesťanské tradice).
Implicitně se pravděpodobně spolupodílí na negativním postoji k rozvodu či na přání brzkého
založení rodiny.

Příloha 2 - Informovaný souhlas rodiče s účastí dítěte na výzkumu

Vážení rodiče,
ráda bych Vás poprosila o účast Vaší dcery/syna na výzkumu, který probíhá na katedře Psychologie,
PedF, Univerzity Karlovy. Výzkum je součástí diplomové práce, která se zabývá představami
dospívajících (ve věku 16 - 19 let) o vlastním životě, rodině a budoucím směřování.
Případná účast Vaší dcery/syna bude spočívat v poskytnutí rozhovoru na výše představené téma.
Délka rozhovoru se pohybuje okolo 60 minut. Celý rozhovor bude zaznamenán a zpracováván
anonymně a využit výhradně pro zpracování diplomové práce.
V případě dotazů či připomínek se na mě prosím obraťte, ráda je zodpovím telefonicky (
osobně či přes email (

),

).

Pokud souhlasíte s účastí Vaší dcery/syna na výzkumu, prosím o jeho potvrzení, které se nachází
níže.
Děkuji Vám za pozornost a pomoc s realizací diplomové práce.
S pozdravem,
Žaneta Henyšová (studentka 2. ročníku Nmgr. Psychologie, PedF, UK)

Já, ............................................….……...(jméno a příjmení rodiče) souhlasím, aby se má
dcera/syn ....................................………….... zúčastnil/(a) výzkumu formou poskytnutí rozhovoru.

Podpis rodiče: ………………………..

Příloha 3 – Přepsané rozhovory s aktéry
Dospívající z rodin

Rozhovor se Sárou
Já: Tak můžeme začít? Právě jsem spustila natáčení.
Ona: Jo určitě.
Já: Mohla bys mi něco říct o svém životě? Co ho teď tak tvoří?
Ona: Takže můj život určitě tvoří má rodina a zájmy. Bydlím s rodiči teda, nejsem na internátu a mám sestru,
ráda se o ni starám, ráda s ní celkově zajdu do kina, hrajeme různý hry, jdeme na výlet.
Já: A kolik jí je?
Ona: No ségře je dvanáct, je se mnou o tři čtyři roky.
Já: Aha. A zmínila jsi zájmy?
Ona: No věnuju se dramatickýmu kroužku. Divadlo, to je moje. No a taky ráda si kreslím a občas si čtu
historii módy.
Já: Ty jo, to zní kreativně.
Ona: No já jsem se tomu chtěla věnovat i ve škole, ale nedopadlo to.
Já: No a jak to máš teda se školou?
Ona: No ve škole mě to baví hodně, ale vlastně to není úplně obor, na který jsem se hlásila. Jako první jsem
se hlásila na textilní průmyslovou školu. Můj sen bylo návrhářství a oděvní tvorba.
Já: Jo a co se stalo? Tam nevyšly přijímačky?
Ona: Ne přijímačky vyšly i tam i na obchodku, kde jsem. Ale můj sen bylo právě stát se tou návrhářkou, tak
jsem šla tam, i když teda všichni mě přesvědčovali, že ta obchodka, že to je lepší. Rodiče, ti mě nějak
nenutili nebo prostě chtěli, abych si splnila svůj sen, abych si šla za tím svým snem, takže to nechali čistě na
mě, i když by taky byli radši, kdybych šla na tu obchodku rovnou. A já jsem tam vlastně byla půl roku v
prváku, od září do ledna a za tu dobu, co jsem tam byla, tak jsem jako zjistila, že to úplně není to, co jsem si
představovala, že to nesplňuje úplně to, co jsem si vysnila. Že tam bylo, že spíš jako se ta škola prezentuje,
že má umělecký zaměření, ale je tam hodně i technických věcí a v podstatě ty umělecký pak všechny vymizí,
co jsou jako dál v těch ročnících.
Já: Aha.
Ona: To jsem se bavila i s holkama ve třeťáku a ze čtvrťáku a ty říkaly, že už tam vůbec není nic jako módní
kresba, estetika a dějiny umění a odívání, že to tam už vůbec není. Že tam je konstrukce, praxe.
Já: A to už tě tolik nelákalo?
Ona: Ne to ne.
Já: Takže jsi přešla. A jaký to bylo to přecházení na jinou střední školu takhle už v průběhu?
Ona: No bylo to, no počítala jsem , že by mě ten kolektiv nemusel přijmout, ale spíš jsem si říkala, že to
nebude, že to nebude takový, že se to nějak zvládne.
Já: A zvládlo?
Ona: Úplně dobře.
Já: A jak to teda vypadalo to přecházení?
Ona: No s tím, že mě tam vlastně přijali, tak nebyl problém. Udělala jsem rozdílovky v druhém pololetí z
těch předmětů, který nejsou úplně shodný a pak už to bylo dobrý.
Já: A jaký to tam teď pro tebe je?
Ona: Tak třeba tam máme teď psychologii, to je předmět, který mě baví, se kterým jsem počítala už dopředu,
když jsem se hlásila na tu školu.
Já: Aha a plánuješ se zaměřit do budoucna nějak do toho ekonomickýho resortu?
Ona: To zatím neplánuju, spíš jako ne. Že když se někdo ptá: „Budeš pokračovat dál na ekonomku?”, tak
říkám „To asi úplně ne.”.
Já: A spíš bys to do budoucna viděla na ten design nebo herectví nebo ještě nějak jinak?
Ona: Asi buď teda ta dramatická výchova a nebo francouzština. To je jazyk, který mě neskutečně baví.
Celkově já mám hrozně ráda jazyky, takže možná ta frankonistika.
Já: A máš představu, kde bys to mohla studovat?

Ona: V Praze. Pak třeba v rámci nějakýho pobytu do zahraničí bych třeba chtěla být i v Paříži rok.
Já: Ty jo, to už je konkrétní představa.
Ona: No takový můj ideál.
Já: Takže asi přemýšlíš o tom, co bude, viď? Dá se říct k čemu v budoucnosti, k jakému období, se nejčastěji
vztahuješ?
Ona: No nejčastěji asi k tý frankonistice.
Já: Jo takže do období, kdy budeš studovat vysokou školu?
Ona: Jo.
Já: A dál za vysokou školu? Taky přemýšlíš o tom, co bude třeba ve třiceti?
Ona: Taky občas. Třeba si i představuju, jak by mohl vypadat ve třiceti můj den.
Já: No a jak by mohl vypadat?
Ona: Já si celkově myslím, že období kolem třiceti let bude úplně nejúžasnější.
Já: Jo? Máš takovou představu?
Ona: Mám takovou představu, protože už budu mít vlastně školu vystudovanou, představuju si, že budu mít
práci, která mě bude i ideálně bavit, protože to jsem právě zažila s tou školou, že jsem si myslela, že mě bude
bavit, ale nebavilo mě to, že tam byly ty technický věci.
Já: A jaká by to měla být 17teda práce, ta která tě bude bavit?
Ona: No třeba to překladatelství různě po firmách. Taky třeba působit v jazykovce nebo tak různě.
Já: Jasně. Ještě se vrátím k tomu dnu v těch třicet letech. Jak by tedy od raního probuzení mohl vypadat?
Ona: No pracovní den, tak asi bych… No třeba já si představuju, že okolo těch třiceti už budu mít děti, bych
chtěla mít děti.
Já: Jo, jedno, dvě?
Ona: To spíš jedno. To já totiž bych chtěla mít děti spíš až dýl po škole, no okolo těch třiceti, až budu mít
nějakou práci zaběhlou, že se chci hodně věnovat tý práci. No jsou lidi, kteří už mi říkaj, že to už je pozdě,
ale to já si zase nemyslím.
Já: Jasně. A celkově bys chtěla mít dětí kolik?
Ona: Asi dvě děti jako to mají naši.
Já: Dobře. A když se vrátím k tomu dni v těch třiceti letech. Tak kde by ses probudila?
Ona: No ze začátku po škole bych chtěla pracovat v Praze nebo nějakou dobu tam žít a vyzkoušet si to, ale
pak bych se chtěla vrátit do XXX, protože tím, že tady žiju od narození, tak je to moje město a mám to tady
hrozně moc ráda a do Prahy je to kousek.
Já: Takže máš v plánu se sem vrátit a vybudovat si domov tady?
Ona: Jo spíš takhle. Ideálně bych chtěla domek, ale to si myslím, že spíš jako až spíš s postupem času, třeba
k těm třiceti. Ale mým cílem by bylo určitě vytvořit ideální zázemí pro děti. Tím, že i já tady mám ideální
zázemí, tak bych i já to chtěla dopřát svým dětem.
Já: To zní hezky. Ještě bych potřebovala, abychom se vrátili k tomu dnu. Vždycky někam odbočím…
Ona: Takže bych vstala, přichystala bych dítě do školy nebo do školky, odvedla bych ho do školky. Určitě si
chci zařídit řidičský průkaz příští rok, pak bych šla do práce, ideálně s úsměvem, vycházela z práce s
úsměvem.
Já: Záleží ti tedy na tom, aby ti práce dělala sama o sobě radost?
Ona: Jo, chtěla bych, aby mě uspokojovala.
Já: Jo. A jak by to vypadalo po práci?
Ona: No pak bych vyzvedla dítě a přišly bychom domů. Určitě bych se mu věnovala, protože to třeba vidím,
že spoustě mým spolužákům chybí tohle, že se jim rodiče nevěnovali dostatečně, a že sami říkají, že když
jednou budou mít děti, že se jim budou dostatečně věnovat. V tom to mám dobrý, že od malička i o mě i o
ségru se rodiče starali a prostě hráli jsme si společně, povídali jsme si a i teď máme takový kamarádský
přístup. Takže bych se dětem věnovala.
Já: A jak by o vypadalo?
Ona: Když by bylo menší, tak bychom si kreslili společně, hráli nějaké hry, četli si určitě.
Já: A co by bylo pak?
Ona: Když to vezmu rychlejš, tak pak už bych chystala večeři.
Já: Jasně. A co partner nebo manžel?
Ona: No tak manžel… Jsem se tak do toho zamotala, že jsem na něj zapomněla (smích). Takže by asi přišel z
práce a dali bychom si večeři a sedli bychom si a zase bych si povídala i s partnerem, jaký on měl den, třeba
co plánujeme na víkend, o práci a tak. Pak bychom taky ještě uložili dítě a tak no.

Já: A to je teda to, na co se těšíš? Takovýhle den?
Ona: Jo, těším.
Já: A co tě na tom těší?
Ona: No, že se budu věnovat tomu, čemu chci, budu mít už vlastní rodinu a bude to takové kompletní.
Já: Aha. Tak já se ještě vrátím k tomu přechodu na vejšku, k postupnému osamostatňování. Jak myslíš, že to
bude vypadat?
Ona: Tak nad tím jsem taky přemýšlela, nad tím přemýšlím skoro pořád, protože se to blíží. Takže pro mě by
byla ideální Praha a i tím, že v Praze jsem za chvíli, tak bych vracela určitě na víkendy domů, protože mám
svojí rodinu ráda a mám tady spoustu kamarádů. A bydlení si představuju tak, že budu na koleji, ideálně s
kamarádkou, která je tady ze školy, protože taky chce do Prahy. Tak si představuju, že bychom bydlely spolu,
a že by to bylo takový suprový. A mě se v podstatě tak nějak trochu plány ehm, no nemohly to být žádný
dlouhodobý plány, protože s přítelem jsme se rozešli asi čtrnáct dní zpátky, tak jsme právě jako plánovali, co
do budoucna, když já budu v Praze a on je vlastně tady v XXX na univerzitě v prváku teďka. Tak jsme tak
plánovali, kde by se nám tak spolu jednou do budoucna chtělo bydlet. Třeba v centru Prahy určitě ne, i když
mám Prahu docela ráda, tak tam je to takový zmatený.
Já: Tam jezdíš často?
Ona: Jo docela jo.
Já: Když jsi mluvila o tom rozchodu s přítelem, to je hodně čerstvý, to asi s plány do budoucna možná trochu
zamávalo, co?
Ona: No právě.
Já: To chápu. Máš v tom období, kdy půjdeš na vejšku z něčeho strach, obavy?
Ona: Třeba si myslím, že pro mě bude smutný se rozloučit s pejskem. Protože máme čivavu a ona je vázaná
hlavně na mě a na ségru. Takže to je v podstatě takový náš, no takové naše miminko. Že je to takový smutný,
že ji tam nebudu mít u sebe pořád.
Já: Hm. Ještě něco tě napadá?
Ona: No ještě… No já jsem zase taková, že si úplně nedělám starosti s neznámým prostředím a Praha pro mě
není až tak neznámá, takže si říkám to nějak zvládnu, to prostě se nějak naučím tam být.
Já: Takže rozumím tom tak správně, že spíš, že než by ses něčeho obávala, tak se spíš těšíš?
Ona: Těším se, určitě. Těším se, že poznám spoustu nových lidí, nový místa, ale třeba jediný, čeho se trochu
obávám bude to, že vlastně nebudu mít klid v pokoji, kam přijdu.
Já: Teď jsi zvyklá mít svůj pokoj?
Ona: Právě. Jsem za to strašně ráda. Jsme měly předtím se ségrou společný pokoj, ale teď máme každá svůj
pokoj a je to takový, že když potřebuju nějakou jako práci udělat, tak jsem zvyklá mít klid a i se mi líp
přemýšlí.
Já: Jo to ale není asi nic zásadního nebo?
Ona: Né, to ne.
Já: Jinak se teda těšíš?
Ona: Jo těším se. Všichni mi říkají, co byli v Praze, co studovali v Praze, že to je úplně úžasný a že se na to
mám těšit. Hodně jsem právě změnila názor na svůj pobyt v Praze, protože jako dřív jsem měla obavy. Když
jsem poznala kamarády, který už tam jsou a ty jsem poznala díky přítelovi a ti tam jsou a právě mi třeba
ukazují fotky: „Tady bydlím a je to fajn.”. Takže vždycky, když mě něco napadne, čeho bych se bála, tak jim
napíšu a oni vždycky řeknou: „Né to je v pohodě, nemáš se čeho bát”.
Já: To je fajn. A čeho se to třeba týkají ty tvoje obavy?
Ona: No třeba všeho toho zařízení okolo koleje, dojíždění a tak.
Já: Jo. Hele a někdy se stane, že všechno nejde podle plánu, že prostě to samostatné bydlení a zařizování
okolo s sebou může přinést potíže. Kdo myslíš, že by ti v případě potížích mohl pomoci?
Ona: Kamarádi. Když něco nebudu vědět, tak přijdu a zeptám se jich. Oni mi poradí a nebo zavolám domů.
Já: A jak by ti vaši mohli pomoci?
Ona: No myslím si, že mi budou moc pomoci, protože oba byli v Praze a určitě kdyžtak i finačně. My máme
úžasnej vztah a vychází mi vstříc. Já právě dám hodně na jejich slova a i na jejich radu, že když si jdu pro
nějakou radu, tak je vždycky poslechnu, protože vím, že mají pravdu. My máme krásný vztah.
Já: Když jsme se teď k tomu dostaly, tak se tě zeptám, jaký máš vztah k rodině, jak vlastně hodnotíš to, jak
tvá rodina funguje?
Ona: No tak moje rodina funguje úžasně, tím že rodiče se mi teda od mala věnují i sestře. Mám pocit, že mě
vždycky podpoří, vždycky i když si třeba myslí, že to je blbost, tak neřeknou: „Ne nevyjde to.”, ale vždycky

mě podpoří a chtějí, abych si šla za svými sny. Rodiče i prarodiče taky, ty mám tady v XXX, i s nimi se
pravidelně stýkáme a taky vždycky dám na jejich rady.
Já: Jo, takže takhle dá se říci podporujícně funguje i širší rodina. A můžu se zeptat, co tvoji rodiče dělají, jako
čemu se věnují pracovně?
Ona: Tak taťka pracuje jako lesník jako hajný a mamka pracuje na soudě jako soudce.
Já: Aha. A dá se říci, kdo ti je z rodiny nejbližší?
Ona: No tak nejbližší je mamka.
Já: A proč?
Ona: Protože máme asi nejvíc společných zájmů, taky miluje cestování a vždycky, když spolu někam
jedeme, tak je to fajn. A já celkově rodičům oboum říkám všechno a můžu se s nima bavit úplně otevřeně.
Já: Takže se jim hodně svěřuješ?
Ona: Jo. A jinak no máme s mamkou společný zájmy a třeba taťka má hrozně rád přírodu a zvířata, to my
taky, ale my jsme i na tu kulturu. Teď to teda zní, že taťka je nějaký nekulturní (smích), ale že třeba dá
přednost výletu v lese a my s mamkou třeba divadlu. Takže taťka i vede ségru hodně k biologii, ségru to teda
baví.
Já: Takže v tomhle je víc ségra podobná taťkovi a ty mamce nebo tak to není?
Ona: Jo určitě. Všichni to říkají jako, že já jsem celá mamka a ségra celej táta. My s mamkou teda radši
jdeme do muzea, do divadel a taťka se ségrou se vždycky sbalí a radši jedou do XXX někam na výlet. Ale
zároveň si umíme třeba i rodinnou dovolenou sladit, že to domluvíme. Letos třeba pojedeme do Beskyd a už
máme přesně naplánovaný, jaký navštívíme hrady a kam půjdeme na výlety. Takže vždycky ty zájmy
shrneme a každýmu se to líbí a každý je spokojený.
Já: A je něco v čem by ses mamce chtěla podobat? Už jsme mluvily o tom, že bys tu vřelou výchovu chtěla
přenést do výchovy svých dětí…
Ona: Jo to určitě.
Já: Ještě něco dalšího?
Ona: No mamka je hrozně snaživá a pečlivá už od základní školy a jde si tvrdě za svým. Když má nějaký
sen, tak si jde za tím.
Já: A máš pocit, že v tom si jste podobné? Nebo bys taková ráda byla?
Ona: Trošku jsem v tom jako máma, ale ona je taky hrozně dobrosrdečná ke všem, že já bych třeba i toho
člověka ne přímo odsoudila, ale třeba se mi nelíbí jeho chování nebo, že něco řekne, ale mamka prostě říká,
že se to stane a hodně lidem odpouští. Takže i v tom bych se jí chtěla podobat, být taková milá, protože ona
je celkově hrozně pozitivně naladěný člověk, že i když má třeba špatnou náladu, tak se usmívá.
Já: A jak vnímáš tátu?
Ona: Tak taťka… Ten je taky hodně pečlivý a hodně pomáhá lidem. Chce každýmu pomoci, ale kolikrát se to
obrátí i proti němu. Tak vždycky říkám: „Tati, to bys neměl.”, ale on si nedá říct.
Já: A chtěla by ses mu v tomhle podobat?
Ona: No v pečlivosti jo, to mi nejde a taky asi jako v udržení toho pozitivního naladění pro pomoc lidem. Ale
zároveň vidět jako tu hranici, kdy už je od snažení pomoci dobrý ustoupit.
Já: Je něco, co ti naopak na rodičích vadí? Co bys třeba po nich nechtěla získat?
Ona: Ty jo… Tak možná mamka, že je někdy ohledně školy až moc kritická a všechno by si představovala na
jedničku. Ale já to chápu, jen někdy by mi bylo příjemný, kdyby to brala víc uvolněně. No a u taťky? Asi se
do toho všeho nepouštět tak po hlavě no.
Já: Hm. Myslíš, že tě to, že žiješ v takové rodině ovlivňuje?
Ona: Určitě mi rodiče dali skvělý základ do života už v tý výchově a celkově v chování. Že jak mě
vychovali, tak tím mě ovlivnili, že jak jsem se vyvinula do dospělosti.
Já: A vnímáš to jejich ovlivnění celkově pozitivně nebo?
Ona: Jo, pozitivně. Jinak mě jako nějak neovlivňujou, vždycky nechají na mě se rozhodnout. Vždycky když
mi říkají nějakou zkušenost, tak říkají: „No jo, stejně si na to musíš přijít sama.”.
Já: Mám pocit, že jsou hodně otevřený.
Ona: No přesně.
Já: Hele a máš představu, jak byste mohli být v kontaktu v dospělosti s rodinou?
Ona: No určitě je budu navštěvovat a i jsme se třeba se sestrou bavily, že by bylo hezky společně jednou
někam vyjet na dovolenou, ona se svojí rodinou a já se svojí rodinou, že by to bylo moc prima. Že bychom
se navštěvovali pravidelně všichni s rodičema i prarodičema. Asi je mi blízký to, jak to máme teď a chtěla

bych to podobně. A i třeba společně trávit svátky nebo dovolený. Někdy to je třeba těžký, že se neshodnou
všichni a možná si to moc idealizuju.
Já: A jak moc to je pro tebe důležitý, abyste byli s rodinou takhle v častým kontaktu?
Ona: Je to pro mě důležitý. Rodina je pro mě právě základ.
Já: A jak to máš vlastně se sestřičkou?
Ona: Tak my máme kamarádský vztah a ona hodně se učí ode mě od malička. Ona se učí ode mě, i společně
někdy děláme úkoly. A třeba zajímavý je, mně by nevadilo mít ještě jednoho sourozence a ségře jo. Ta už by
nechtěla dalšího sourozence. Říkala: „Já už bych byla prostřední a to nechci.”. No ale tak máme ještě
bratrance a dvě sestřenice a ti jsou taky super, se setkáváme a je to v podstatě tak jako, že jsou další
sourozenci.
Já: A jak často se vídáte?
Ona: No tak různě, ale jednou do měsíce určitě.
Já: Já se teď ještě vrátím k tomu, jakou bys chtěla mít v budoucnu tu vlastní rodinu, kterou založíš. Už jsme
toho hodně probraly, ale zajímalo by mě, jaký by měl být tvůj budoucí partner?
Ona: No tak určitě hodnej a musíme mít společný zájmy, protože to je to nejdůležitější. Mít hodně
společných zájmů, hodně se spolu smát.
Já: A jak moc je to pro tebe důležitý mít v budoucnu vedle sebe partnera?
Ona: Asi jo. Je to takový, že člověk není sám, ví, že má někoho, o koho se může opřít. Třeba, i když zestárne,
že ti lidi stárnou spolu a můžou se pak radovat nad vnoučatama.
Já: Takže je pro tebe ideál, abys strávila život pokud možno s jedním partnerem?
Ona: Jo to bych byla ráda.
Já: Hm a když se vrátím k dětem. Máš o nich nějakou konkrétnější představu, než že budou dvě?
Ona: No nejadši bych, abych měla holku i kluka.
Já: Jasně. A máš něco, k čemu bys je chtěla vést? Představu, jak je vychovávat, k jakým hodnotám, zájmům
je nasměrovat?
Ona: Tak určitě bych je vedla k umění, ale to třeba nevím, jestli by úplně ocenily. Vím, že moje ségra je v
tom jiná, že má radši tu přírodu. Takže bych se je snažila dostat k tý kultuře a nebo i ke sportu. Chtěla bych
ale hlavně objevit to, co je baví, takže bych je přihlásila na různý kroužky. Tak jsem to taky měla já, když
jsem byla malá. To jsem si vyzkoušela skoro všechno a pak jsem zjistila pár kroužků, který mě baví, a
kterým jsem se věnovala. A hodnoty? Aby byly takový… Zase to souvisí s tou výchovou, že bych je chtěla
vychovat, aby nebyly takový upnutý jenom na věcný hodnoty, aby byly víc otevřený.
Já: Otevřený? K čemu?
Ona: No hlavně k zážitkům, k poznání a tak.
Já: Dobře. Já tu mám teď takový úkol, mám tu pro tebe připravené dva narýsované kruhy, které by měly
symbolizovat tvůj současný život a budoucí život ve třiceti letech. Chtěla bych, abys současný kruh rozdělila
do oblastí, kterými je aktuálně tvůj život tvořen. Rozdělení by mělo být poměrové, tedy aby bylo z rozdělení
kruhu jasné, jakou část zaujímají jednotlivé oblasti ve tvém životě. U tohoto kruhu, který je jakoby tvým
životem ve třiceti letech, udělej prosím to samé. Rozděl ho poměrově na oblasti, kterými by mohl být podle
tebe ve třiceti letech tvořen.
Ona: Jo, myslím, že tomu rozumím.
…
Ona: Tak už to asi mám hotovo.
Já: Skvělý. Tak tady v té současnosti máš znázorněno, že tvůj život tvoří převážně rodina a přátelé. Jak si to
mám představit?
Ona: No tak s rodinou to je tak, že je pro mě jako životně důležitá, jako rodiče i sestra. To mám nastavený až
takhle moc. No a přátelé, těch mám spoustu a v podstatě, no já bydlím v jedné vesnici kousek odtud a
chodila jsem tam i do základní školy a tam jsem byla s těma spolužákama od školky. Pak jsme společně
chodili na první i druhý stupeň, takže se známe perfektně. Hodně jsme si vyhráli venku nebo v družině a s
nima se scházím pořád, protože si hodně rozumíme a i bydlíme kousek od sebe. Takže to je jedna část přátel
a pak ještě jsou přátelé z různých kroužků a ty už vídám míň. Ono se po nástupu na střední školu hrozně věcí
změnilo, poznala jsem hrozně moc nových lidí a právě trávím i víc času s těma přátelema.
Já: Máš i nějakou nejlepší kamrádku nebo kamaráda?
Ona: No mám nejlepší kamarádku i kamaráda. A i díky přítelovi jsem poznala hodně nových lidí, a i když
jsou starší ode mě o dost, třeba o pět let, tak si rozumíme, protože máme společný zájmy a to je takový
důležitý. Když se potkáme, tak si rozumíme, i v létě spolu jedeme na výlety. No a jinak chodím s

kamarádama často do kavárny na takové to nic nedělání. Jen si povídáme a když jsme jako hodně unavení,
tak v tý kavárně sedíme a koukáme, protože to je takový, že už si tak moc rozumíme, že můžeme i mlčet
společně.
Já: Jo, to zní dobře.
Ona: No a celkově i ve třídě jsme moc dobrej kolektiv, že se tam baví tak nějak všichni se všema.
Já: Takže ve škole s kamarádama je to taky v pohodě…
Ona: Jo, to jsou další kamarádi. S hodně kamarádama jsem v kontaktu i na dálku, píšeme si. Hodně se na
kamarády obracím i pro pomoc, například když v rámci divadelního kroužku píšu nějaký scénář, tak jim to
pošlu, ať mi to opraví nebo ať se na to mrknou.
Já: A co ta škola?
Ona: No to je jako určitě to, že tam trávím spoustu času, ale taky to je pro mě nějaký to směřování do
budoucna. Taky to, co už mám za sebou a to, co mě ještě čeká. Učit se vlastně budu celý život, když to tak
vezmu.
Já: Ty tu máš tu školu spojenou se zájmama. Vlastně proč jsi to takhle propojila?
Ona: No protože třeba i ve škole se věnuju francouzštině, ale i mimo školu, že chodím na různý kurzy do
jazykovky, že se teď tý francouzštině věnuju maximálně.
Já: Jo. A je pro tebe škola spíš něco pozitivního nebo negativního?
Ona: Určitě pozitivního, ale to se taky změnilo, protože základní škola pro mě byla pozitivní a bylo to super,
protože jsme byli skvělý kolektiv a paní učitelku jsme taky znali, protože bydlela kousek od nás. Doteďka se
s ní občas vídáme. Potom nástup na tu střední školu. No na tom návrhářství to pro mě bylo takový, no oni mě
všichni varovali, že tam chodí i lidi s horšíma známkama, který se neučí, který to nebude bavit. Takže tam
byl takový kolektiv, že tam neměli zábran ti spolužáci, prostě dovolili si cokoliv v hodině. Dostala jsem se do
takovýho prostředí, že tam všichni jako trávili čas tím, že chodili různě po klubech a šlo to opravdu do
extrému, že jako ve škole se tam normálně prodávali mezi s sebou tabák i další věci...
Já: Jo, dokážu si asi představit, co.
Ona: Na to jsem já vůbec nebyla zvyklá, já jsem byla zvyklá na takový to domácí prostředí a malou školu,
takže jsem si tam s těma lidma ani nějak moc nerozuměla. Hlavně my jsme jako neměli žádný společný téma
o čem se bavit. Byl to ročník, kdy se tam hlásilo málo lidí, tak právě vzali i ty né zrovna nejlepší. S lidmi z
vyšších ročníků jsem si rozuměla víc. No a pak do toho to zjištění, že předměty, které se mi líbí postupně
vymizí vedlo k tomu, že už jsem tam nechtěla být. No ale zase jako beru to pozitivně, i když to bylo takový,
že pak už jsem ani do tý školy nechtěla, protože jsem měla praxe, věděla jsem, že mi to nejde, že mi to
nebaví, a že nejsem na tohle. Ale poznala jsem tam spoustu nových lidí.
Já: To asi nebylo jednoduchý projít si tím. Taková trochu zkouška nebo jak to vidíš ty?
Ona: Jo vnímám to jako zkoušku, připravilo mě to hodně a bylo to i o tom jednání, když jsem tam pak
jednala s panem řiditelem, když si mě pak pan ředitel vytáhnul jako proč chci odejít, tak to vlastně bylo
takový moje první jednání s někým takhle. Taky myslím, že mě to hodně osamostatnilo ten nástup na tu
střední školu, že jsem se z vesnice dostala do města a trávila tu hodně času.
Já: Jo a pak tu máš napsáno cíle a plány do budoucna. Jak to myslíš?
Ona: No tak že třeba cestování, já bych chtěla hodně cestovat jednou, protože to mě baví. Ráda poznávám
novou kulturu, nový lidi, nový místa a odnáším si zážitky. A to je vlastně, když se vrátím ještě k těm dětem,
tak to bych chtěla, aby hodně byly na zážitky, aby pro ně byly důležitý zážitky a neupínaly se jenom k
materiálním věcem a materiálním hodnotám.
Já: Aha, to zní fajn. Ještě něčeho se ty plány a cíle týkají?
Ona: Cíle, no že bych chtěla něčeho dokázat třeba v tom dramatickým oboru, že bych třeba jednou chtěla
napsat i vlastní hru, zkusit to, no něco takovýho.
Já: Jo. Hele a povídáš si občas s někým o těch tvých plánech, o tom, co bude?
Ona: Jo mluvím.
Já: A s kým?
Ona: S rodičema hodně a i s prarodičema. To teda víc s jedněma, který se o to zajímají a chápou, že se to
může ještě změnit. Ti druzí jsou spíš na to, co je teď a neplánujou až tak budoucnost.
Já: Aha a o čem se tak společně bavíte?
Ona: No hlavně ve vztahu k tý vejšce, ale vlastně i k povolání.
Já: Jako čím bys mohla být?
Ona: Jo tak.
Já: A třeba o tvé budoucí rodině se spolu nebavíte?

Ona: Jo bavíme se. Vždycky říkám třeba když mě napadnou nějaký jména. No třeba jsme jeli autem a tak se
bavíme a já řeknu: „Jo, já bych si jednou přála, aby se moje dcera jmenovala Sofie.” a rodiče se začnou smát,
proč zrovna Sofie a bavíme se. No je to takový spíš ze srandy.
Já: Jo zní to vtipně. Tak teď přejdeme k tomu druhýmu kolu, který odkazuje na budoucnost. Ten tvoří z celé
poloviny rodina.
Ona: Hm.
Já: No a co se vlastně skrývá pod tou rodinou?
Ona: Ta rodina, no tak to bude moje vlastní rodina, moje dítě nebo děti a manžel a určitě i pak ta starší
rodina.
Já: Jo, takže pod tou kolonkou máš zahrnutý i rodiče a další příbuzné?
Ona: Jo, i rodiče i ségru, i bratrance, sestřenice.
Já: Pak tu máš práci, o tý už jsme dost mluvili. Tak mě k tomu ještě možná napadá, jestli myslíš, že jsi
kariérní typ? Dalo by se to tak říci?
Ona: Já si myslím, že trochu jo a to taky jsem s postupem času zjistila, že jsem taková víc jako průbojná
nebo že jsem dřív taková nebyla nebo celkově na prvním stupni a že postupně jsem se vyvíjela až jsem
zjistila, že asi jo.
Já: Jo, že se to vyvíjelo. Hele a ty jsi ohledně povolání mluvila o více možných variant. Nejvíce asi o
francouzštině, ale zmínila jsi i herectví nebo design. Kde se tedy spíš vidíš? Nebo je tam rozdíl mezi tím, co
bys chtěla a co myslíš, že bude?
Ona: No právě. Francouzština si myslím, že to bude, že k tomu mám našlápnuto a udělám proto cokoliv a to
divadlo to je takový nebo celkově hrát v divadlu, k tomu si říkám, že se můžu jakoby vrátit, že i kdybych
třeba vystudovala tu francouzštinu a potom se věnovala dýl tomu dramaťáku, tak že se k tomu můžu vrátit,
že to není ztracený úplně, když nepůjdu teď na damu.
Já: Jo. A ty cíle, co tu máš?
Ona: Ty cíle? To je, že bych něco chtěla po sobě zanechat nebo já vím, že to zní tak jako zvláštně třeba, ale
že ať to budou ty dobře vychovaný děti, ať to bude něco, abych prostě, abych mohla odejít s takovým
dobrým pocitem, že po mně něco zůstalo. To je takový nad čím hodně často přemýšlím, že mám tenhle sen
nebo tenhle cíl.
Já: To je zajímavý. A co bys v tom tvém budoucím životě teda, co bys tam považovala za selhání, kdyby se
stalo?
Ona: No kdybych měla třeba práci, která by mě nebavila a nebyl by to takovej můj sen nebo jako… I kdyby
to byl třeba jiný obor, tak to by mě hodně mrzelo a bylo by mi to líto a hledala bych, kde jsem udělala chybu.
Pak třeba by mě mrzelo i když bych neměla třeba kompletní rodinu, tak určitě to.
Já: Jo. Hele a teď tu mám pro tebe ještě jeden úkol. Načrtni tu prosím čáru, to bude čára tvýho života.
Vyznač tam prosím přítomnost. Tady začátek, to je tvé narození. A chtěla bych, abys mi na čáře vyznačila
všechny důležité momenty tvýho života, které se udály, a které pro sebe považuješ za významné ať už v
pozitivním nebo negativním smyslu.
Ona: Jo takže určitě první bude narození sestry, mně byly čtyři roky a to jsem vnímala. Pak v těch patnácti tu
mám ukončení základní školy a nástup na střední školu. Přemýšlím, jestli tam mám zaznamenat i změnu té
střední.
Já: No podle toho, jak to cítíš. Jestli to považuješ za důležitý životní moment.
Ona: To jo.
…
Ona: Tak určitě to budou i společný rodinný dovolený, protože to byl vždycky velký zážitek, ale to tam asi
nebudu psát. Toho bylo hodně.
Já: Jo, vážně jak chceš.
Ona: No ono to není takový životní, jako něco zásadního.
…
Ona: A co mě teda hodně ovlivnilo, bylo, když mi umřel kocour. To bylo hodně… Já vím, že jako lidi, tak i
zvířata normálně odcházejí a přicházejí, ale tak to mě hodně ovlivnilo. V podstatě to bylo tak, že já jsem byla
na víkendovém semináři, a když jsem se vracela, tak jsem byla šťastná a sedla jsem si s rodičema, vyprávěla
zážitky a oni prostě se usmívali a pak mi řekli „No musíme ti říct jednu no strašnou zprávu.” a bylo to. No
zajelo ho auto, tak to bylo pro mě takový, že pak prostě jsem se ani nemohla soustředit na tu radost a zážitky
z toho semináře.
…

Já: Tak už myslíš, že to máš?
Ona: No já přemýšlím, protože se těch věcí stalo hrozně moc, i takových zajímavých, ale to jsou spíš takové
maličkosti
Já: Aha, klidně ještě přemýšlej, jak potřebuješ.
Ona: No třeba přítel, toho bych tam měla dát.
Já: To je na tobě. Jak dlouho jste spolu vlastně byli?
Ona: No tak skoro rok. Jako my se scházíme nebo zůstali jsme jako kamarádi, takže mi ze života nezmizel.
Akorát, jak přešel na tu vejšku, tak jsme se nevídali moc často a nestíhali se no. Jako nic zásadního, ale
prostě to nešlo.
Já: Jasně.
Ona: Tak už to je asi všechno.
Já: Dobře, já se možná vrátím už jen k tomu narození tvé sestry. S čím to máš spjatý? Jako s nějakými pocity
nebo si něco konkrétního pamatuješ?
Ona: No spíš jako jen ty pocity. Vím, že jsem měla hroznou radost, že jsem… No pamatuji si to, že jsem
vnímala, že mamka měla bříško, tak to si pamatuju. A že jsem se těšila, že jsem byla hrozně zvědavá, jaký to
bude, že budu mít prostě kamarádku a sestru v jednom. Rodiče mi vždycky vyprávějí, protože já si toho moc
nepamatuju, všechny detaily že jo, že jsem ji měla hrozně ráda, že vždycky jsem se po ní dívala, když
spinkala a že jsem ji vzala i z postýlky. Byla jsem prý zvyklá, jak jsem měla i panenky, tak jsem si hrála s
panenkama. Říkají: „Ty jsi si s ní vždycky hrála, ale ona byla tak malinká.”. A když mi třeba bylo šest, tak si
pamamtuju, že jsme se třeba koukaly společně na pohádky a pak nastala třeba v těch osmi letech taková ta
moje role, taková ta výchovná, kdy jsem se snažila ji vychovávat a hrozně mě to bavilo. Rodiče mi vždycky
říkali “paní důležitá”. (smích)
Já: (smích) To je pěkný. Hele a myslíš, že to všechno, co jsi zaznamenala na tu čáru života, že tě to nějak
ovlivňuje v životě?
Ona: Jo. Myslím si, že bez sestry by mi bylo hrozně smutno. No a k tý škole, třeba spousta lidí se mě ptá, že
kdybych šla rovnou na obchodku, tak jestli bych nelitovala toho, že jsem nešla na to návrhářství, že jsem si
nesplnila svůj sen. Právě mám ten pocit, že jsem si to potřebovala jako zkusit a zjistit, jaký to tam je. A určitě
bych nepotkala přítele, takže vlastně to tak určitě ovlivnilo to, jak jako žiju.
Já: Jo a jestli můžeš, můžeš mi sem za to vyznačení současnosti nakreslit důležitý momenty v budoucnu,
který očekáváš?
Ona: Jo.
…
Ona: No tak vytvoření zázemí.
Já: Jako místo, kde budete žít?
Ona: Jo, to je pro mě důležitý. Protože já třeba svůj pokoj hrozně ráda zdobím a potřebuju mít místo, který je
přesně podle mých představ, i takovou domácí atmosféru, pohodlí. Mám ráda, když přijdu domů a třeba v
období vánoc, to je úplně skvělý.
Já: Ještě něco tě tam k tomu napadá?
Ona: Co myslím, že mě hodně ovlivní do budoucna, to bude odchod mých rodičů.
Já: Jo, to určitě…
Ona: Ono když pak už člověk bude mít svou rodinu, ta mu taky hodně pomůže a tak bude jako spíš myslet na
to, co mu ti rodiče jakoby předali.
Já: Jo. Teď už se dostáváme skoro nakonec. Obecně by mě zajímalo, proč myslíš, že se třeba rodiny
rozpadají? Co tam může být za problém?
Ona: Že už si partneři přestanou rozumět a začnou si lézt na nervy nebo třeba zjistí, že to není ono, že nemají
společný zájmy, že už nemají o čem se bavit nebo právě, když si někdo najde někoho jinýho, jeden z
partnerů.
Já: Jo a co myslíš, že je možný dělat, aby rodina fungovala nějak dlouhodobě dobře?
Ona: Tak určitě trávit spolu čas, mluvit spolu hodně a zajímat se o ty ostatní. Umět podpořit ty druhý, stát za
nima a být jim oporou.
Já: A jaký vliv má podle tebe rozpad rodiny na děti?
Ona: No hodně špatný, protože spousta mých kamarádů má rozvedený rodiče a jsou i tací, kteří z toho
nemají až takový stres a říkají si: „No teďka budu týden tam, pak týden tam.” a berou to dobře a teda s čím
jsem se i setkala, že z toho mají i výhody. Tak, že se je rodiče snaží přetáhnout na svoji stranu, tak pak: „Jó,
když mi to nekoupí mamka, tak mi to koupí taťka.”. To je podle mě hrozně špatně, protože já si to vůbec

neumím představit, že i kdyby se mi rozešli rodiče, teda nic takovýho mi nehrozí. Jo taky jsem nad tím
přemýšela, že jaký by to bylo, když jsem se snažila vžít do situace mých kamarádů, tak myslím, že pro mě
by to nebylo nějaký, no byla bych smutná, protože ta rodina je pro mě základ. U každýho z těch rodičů bych
si vytvořila zase to svoje a měla bych ty prarodiče. Protože zase v tomhle bych byla tolerantní jako k těm
rodičům, že jako když už spolu nechtějí být, tak asi takhle. Takže podle mě to má jako špatný vliv, jako ještě
když někdo to má takhle, že mu z toho plynou výhody.
Já: Ty výhody, to ti je vyloženě proti srsti, co?
Ona: No právě. Když to slyším, to prostě nechápu. Oni prostě ty rodiče až jako využívají. Ale mám
kamarádku, která to třeba nese fakt špatně a ta i kolikrát, když si vzpomene, jaký to bylo, i brečí nebo je jí to
prostě hrozně líto, protože by chtěla mít zase rodinu pohromadě a nepřenesla to, že si každý našel někoho
jinýho. I když si žije v podstatě svůj život, tak se k tomu pořád vrací. Ale třeba, co mi připadá dobrý, to má
jedna moje kamarádka, že ona jakoby se sestrou zůstává v baráku a střídají se tam jenom rodiče. Že je v tom
svým prostředí, tak to už mi přijde takový lepší no, ale stejně to je takový divný.
Já: To je vážně zvláštní, s tím jsem se ještě nesetkala. Hele a kdybys teď měla říct, jak se cítíš být šťastná, od
jedničky jako nejvíc šťastná do pětky jako nejmíň šťastná?
Ona: Na jedničku, jsem spokojená se svýma výsledkama a se vztahama, se vztahama doma a ve škole, když
to tak vezmu.
Já: Jo a jak myslíš, že by to mohlo vypadat ve třiceti? Taky na takovýto škále.
Ona: Ideálně by bylo na jedničku, ale třeba to může být i na tu dvojku, když se mi třeba nepovede sehnat
takový zázemí, jaký bych si představovala. Že prostě budu vědět, že nebudu moci dětem dát takový zázemí,
že budu muset být třeba v práci dlouho, že nebudu mít práci, kterou bych chtěla. Budu tam prostě muset
trávit moc času a nebudu pak mít čas na děti. Ale snažila bych se to pak určitě vylepšit třeba jako změnit
práci, abychom všichni byli spokojení, abych měla dost času na děti.
Já: Hm. Pak tu ještě mám otázku takovou možná trochu zvláštní. Myslíš, že to mají v dospělém životě těžší
lidi, co prožili dětství v dětským domově?
Ona: No to jsme se teď bavili se ségrou, protože ona byla se svojí školou na exkurzi. Celkově jejich gympl
uspořádal sbírku, že tam donesli hračky, oblečení a různé další věci a jeli na návštěvu do jednoho dětskýho
domova, tak to mi ségra vyprávěla, jak se tam bavila s jednotlivými dětmi, a že to byla hrozně zajímavá
zkušenost. Říkala právě, že si myslí, že jim musí hrozně chybět ti rodiče, i když třeba prý některé děti říkaly,
že když od mala žijí s vychovatelkou, tak je pro ně ta vychovatelka jako rodič. Ale je taková ke všem jiným
dětem, není to prostě až takový osobní přístup. Tak tam si myslím, že je to takový, že jsou víc k tomu, že
když se osamostatňují, tak to pro ně není až takový problém. Když si třeba najdou někoho, s kým budou žít a
bydlí pak společně, to mi přijde takový ideální.
Já: Aha, takže myslíš, že pro ně to samotné osamostatnění je lehčí než pro dospívající z rodin?
Ona: Jo, tak.
Já: A pak, myslíš, že by tam mohl být nějaký rozdíl v tom, jak pak budou zvládat dospělý život, výchovu dětí
a celkové fungování oproti dospělým z rodin?
Ona: Tak rozdíl by mohl být v tom, že oni to neviděli od mala, tím nechci říct, že by mohli vychovávat nějak
špatně, zase naopak třeba tím, že jim to chybělo, tak se budou snažit dát dětem maximum a budou trávit
hodně času spolu, třeba pak ta priorita bude pro ně na prvním místě rodina.
Já: Jo, třeba by to tak mohlo být. Napadá tě ještě něco, o čem jsme mluvili a něco bys třeba změnila, dodala
na něco se zpětně doptala?
Ona: Asi ani ne.
Já: Tak v tom případě děkuji moc za rozhovor.
Ona: Není zač.

Rozhovor s Lenkou
Já: Můžeme začít?
Ona: Jo, jasný.
Já: Chtěla bych se na úvod zeptat na takový ty údaje, který jsou pro mě důležitý. Abych to pak nezapomněla,
že jo. Kolik ti je let?
Ona: Je mi sedmnáct.
Já: A na jakou školu chodíš?
Ona: Na pedagogické lyceum.
Já: Hm, to je zajímavý. Jak to tam vypadá?
Ona: No já to hodně porovnávám s peďákem, protože tam to je ještě jak klasickej peďák, kde jsou holčiny,
který když to vystudujou, tak jsou učitelky a můžou jít do školky pracovat. Ale teďka to je už zas jiný, že by
je asi nevzali jen s tou střední školou. Ale na tom lyceu, to jsem něco jako na gymplu se zaměřením na
pedagogiku, takže mohu na první stupeň, druhý stupeň a vejš.
Já: Teď jsem to možná nepochopila. To bys mohla rovnou po škole učit?
Ona: Ne, ne, to bych mohla být jako asistent učitele. Ale je jasný, že musím pokračovat dál… Teda
samozřejmě nemusím, můžu si taky vybrat něco jinýho.
Já: Jo tak už tomu rozumím… Takže to tam máte trochu jako na gymplu?
Ona: No dá se to přirovnat. Teď už jsem v druháku, tak je to trošičku zajímavější. V tom prváku to byly
klasický předměty zemák, chemie. Teď už je to tak, že máme pedagogiku, psychologii.
Já: A to tě baví víc?
Ona: Jo mnohem. Já jsem spíš humanitně zaměřená. Takže je to tu trochu lepší než na gymplu, kdy chemii
jsme měli jen v prváku, zeměpis taky, ale třeba fyziku máme furt.
Já: A bojuješ s nějakýma předmětama?
Ona: No s matikou a fyzikou jako fakt hodně.
Já: A co to znamená? Jako co máš za známky?
Ona: No jako trojky max.
Já: Jo a kromě školy se tak zabýváš čím?
Ona: No já jsem tancovala jedenáct let a vlastně jsem skončila.
Já: A jaký typ tance jsi dělala?
Ona: Street dance a disco dance, ale skončila jsem kvůli kolektivu, který tam byl v tý naší skupině a hlavně
taky kvůli tanečním, které jsem měla a už jsem to zkrátka nestíhala všechno dohromady. No takže s tím jsem
přestala a místo toho jsem začala cvičit. Chodím do posilovny pravidelně, abych se jako nějak hejbala a
neměla ze sebe špatnej pocit, že nic nedělám. A jinak hraju na piáno dvanáct let.
Já: Ty jo a to tě baví?
Ona: Moc. Je to jako i má specializace na škole, tak z toho budu maturovat.
Já: A co to tancování, nechybí ti to?
Ona: Hrozně, protože jako jo dělám nějaký jiný sporty, třeba si jdu s našima zahrát squash, ale není to nic, co
bych dělala pravidelně s velkým zájmem, nebo že bych se někam chtěla probojovat.
Já: To už jsi po těch jedenácti letech asi i závodila viď?
Ona: To jo no. Od malinka jsem jezdila a byla jsem i na závodech v jednotlivcích, pak v duetkách.
Já: To ti taneční asi nevynahradí…
Ona: To ne, ale zase to byla dobrá zkušenost. Jsem za to ráda.
Já: A kam bys tak chtěla směřovat z tý školy?
Ona: No já chci jít na pedagogickou fakultu do Prahy na Karlovku, ale jaký obor? To vůbec nevím… To
zatím jako nemám rozmyšlený. Jakože vždycky jsem chtěla učit, to už mě drží od nějaké sedmé třídy a
nakopl mě k tomu jeden můj učitel, co mě měl, ale postupem času si říkám, co jsem teďka na střední, že
vlastně nevím, jestli je učení zrovna pro mě. Ale čekají mě praxe, tak třeba se to změní nebo přijdu na
něco…
Já: To je zajímavý. Můžeš mi trochu vysvětlit to, jak jsi jako vlastně dospěla k tomu, že by to možná
nemuselo být pro tebe to pravé?
Ona: No, ty děti. Já jsem se byla podívat v prváku na ty děti do tý základky, pozdravit učitele a tak a koukla
jsem tak různě do tříd a já nevím no. Ty děti byly jiný než my, alespoň mi to tak připadalo, že ty menší už
jsou zas o něco chytřejší. Já to vnímám v bráchovi, jemu je šest, teď mu bylo teda sedm a naši mu dali prostě
tablet k vánocům. Oni to mysleli dobře, to já vím, že když jezdíme třeba na dovolený, tak aby se zabavil a

mohl se koukat na pohádky. Jenže on už je chytrej a přišel na to, že se dají stahovat hry a koukat na video a
už je takovej jinej, nechci říct závislej, ale je na tom strašně moc. Jako vidím tam ten posun, jako jak jsme
byly my jako děti a jaký jsou děti teď.
Já: Jo a to jsi vnímala i v tý škole, kde ses byla podívat?
Ona: Jo jo. Ale zase jsem se bavila s jinýma lidma a ti mi říkali, že je něco jinýho, když jsem se tam přišla
jen podívat, než když tam s nima jako jsem neustále.
Já: Hm… A lákalo by tě učit spíš tyhlety menší děti nebo větší?
Ona: Spíš ty větší, myslím si, že druhý stupeň by byl takový ideální.
Já: Aha a teďka by mě zajímalo, jestli někdy přemýšlíš o tom, co bude, o svý budoucnosti?
Ona: Jo přemýšlím.
Já: A k jakýmu období v tý budoucnosti se tak vztahuješ?
Ona: Jako kam nejdál?
Já: No vlastně bude jednodušší zeptat se spíš takhle, nad čím tak uvažuješ ve vztahu k budoucnosti?
Ona: Nejvíc přemýšlím nad tou vejškou, jaký to bude. Protože já mám teďka přítele, docela dlouho, přes dva
roky. Tak přemýšlím, jaký to bude, jestli spolu třeba budeme, jestli půjdu vůbec na tuto vejšku, na kterou
chci jít nebo třeba úplně někam jinam, do jinýho města než do Prahy. A kde budu bydlet a jak budu bydlet.
To jsou takový otázky, co mě jako samotnou zajímají a nedokážu si třeba na ně odpovědět.
Já: Takže se hlavně vztahuješ v úvahách k tomuto období? Ne třeba k tomu až co bude po vejšce a budeš mít
rodinu?
Ona: Ne tam vůbec nevidím. To je daleko. Spíš přemýšlím nad tím, co bude tak za ty dva tři roky.
Já: Hele a máš z tohoto období, když budeš odcházet na vejšku a postupně se tak nějak osamostatňovat od
rodiny, máš tam z něčeho strach?
Ona: Ne to nemám. Jako jediný strach asi se týká toho, abych se třeba jako dostala na tu školu. Když totiž si
představím nebo vzpomínám na přijímačky na střední, což už je dva roky od toho, tak jsem měla stres. Pak
jsem z toho onemocněla, takže se bojím, jak to bude. Já jsem hroznej stresař, takže…
Já: Aha.
Ona: Takže spíš ten stres okolo tý školy, jaký to bude, jestli se tam dostanu, ale jinak z toho osamostatňování
jako stres nemám. Vím, že rodiče tu jsou pro mě vždycky a vždycky byli a mám v nich takovou tu oporu. A
když to zvládla ségra, tak to zvládnu i já.
Já: Jsi ráda, žes to viděla u ségry, jak to vypadá?
Ona: Jo, myslím, že jsem díky tomu klidnější, že vím, jak to probíhá, a že ji tam taky mám, aby mi kdyžtak
poradila.
Já: A těšíš se na to období?
Ona: Jo těším. Zas to bude něco jinýho a spousta lidí… Někdo říká, že nejlepší roky jsou na střední, někdo
zas, že prostě na vysoký, tak se těším, že to vyzkouším oboje dvoje a pak to budu moci porovnat a ohlédnout
se do minulosti, jaký to bylo.
Já: Chápu správně, že tu budoucnost vnímáš přes tu vejšku?
Ona: Jojo, já musím jít na vejšku. Jinak bych vlastně nebyla nic, teda jako jen asistent učitele a to je tak
trochu nic.
Já: Hm to chápu. Hele a povídáš si takhle o tom s někým, jaký to bude až budeš odcházet na vejšku?
Ona: No ani ne. No jako jo, párkát už jsem se zmínila, třeba s přítelem, který totiž už je na vejšce v Praze na
technice.
Já: Aha, takže to se přes něj asi tak trochu seznamuješ s tím, jak by to mohlo vypadat?
Ona: Jo právě. Párkrát jsme se o tom teda bavili, asi teda dvakrát, jestli třeba budeme jako bydlet spolu, ale
to asi jako nevyjde. Přece jenom on v tý době asi bude končit nebo bude mít rok do konce a hlavně každej
budeme studovat úplně něco jinýho, takže si říkám, proč bychom vlastně měli být spolu. Ale já nevím, tadyto
nevím. No prostě ano, párkrát jsme se o tom bavili i jestli vůbec budeme spolu a tak.
Já: Takže o tom vztahu do budoucna trochu pochybuješ nebo jak tomu mám rozumět? Ale nemusíme to řešit,
jestli ti to není příjemný…
Ona: Ne to ne. Ono může být dobrý se nad tím občas zamyslet. Ale ono mně totiž přijde docela blbý, mít
jako jistotu, že jako jo, budem spolu, když se může stát tisíc věcí, že prostě, ono to není jistý. Vlastně nic
není skoro jistý nebo teda alespoň na tý budoucnosti.
Já: Jo tomu rozumím.
Ona: No ale jinak třeba s našima jsme se o tom, co bude, ještě nebavili. Zatím ne, až to asi bude aktuálnější.
Já: A se sestrou?

Ona: Zatím taky ne, jenom se mě ptala, jestli chci jít do Prahy, tak jsem řekla, že jo. Ale nic víc.
Já: Jasný, je ještě čas… Hele a kdy myslíš, že bys tak mohla začít bydlet sama? Jako že už by jsi měla svůj
vlastní domov?
Ona: No tak myslím, že jako ke konci tý vejšky. V takových těch pětadvaceti šestadvaceti letech. Nebo
možná trochu dřív, dvacet tři dvacet čtyři, no ještě úplně nevím.
Já: A jak myslíš, že by ten tvůj domov mohl vypadat? Vím, že to je hodně hypotetický a možná jsi nad tím
ještě nepřemýšlela, ale zkus si to představit…
Ona: Už jsem dříve trochu i přemýšlela, že bych měla nějakej byteček třeba a asi dobře zařízenej se vším
všudy, to by asi měl být. Aby tam bylo všechno, co budu potřebovat ke studiu a k práci. Chtěla bych studovat
a pracovat dohromady asi jako to měla ségra. Ta to měla ideální, když pracovala na XXX a mohla si tam
dávat směny jak potřebovala.
Já: Jo, takže ten byt by jsi měla v Praze?
Ona: No když budu na vejšce, tak v Praze, ale jinak jako v Praze žít nechci. Celej život tam určitě nebudu,
tak jako tolik se mi Praha nelíbí.
Já: Jasný, takže by ses chtěla vrátit sem nebo žít úplně jinde?
Ona: Ne, mně se líbí tady.
Já: Dobře. Hele a zkus si představit, že už ti je třeba třicet… Jak by asi vypadal tvůj běžný den?
Ona: No asi ráno bych vstala, už bych asi měla nějaký to dítě…
Já: Jedno?
Ona: No asi zatím jedno, v těch třiceti ještě jedno. No tak bych ho dala do školky, pak bych šla já do práce…
Já: A kam bys šla do práce?
Ona: No šla bych učit na druhý stupeň. Pak bych šla z práce, vyzvedla dítě a šly bychom domů. Tam bych
pak třeba no já nevím vařila večeři, takovej ten normální běžnej život. Udělat večeři, hrát si s ním a povídat,
jaký to bylo. Pak třeba sama si připravit práci na další den do školy. Potom se navečeřet a třeba kdybych
měla nějakýho manžela…
Já: Třeba? Chtěla bys mít manžela?
Ona: Jo to jo. Tak pak třeba bychom spolu probírali náš den, jaký byl a co dítě a tak.
Já: A když nad tím takhle přemýšlíš, připadá ti, že by to mohlo být dobrý nebo se na to moc netěšíš, je ti to
cizí?
Ona: Ale jo těším. Zas to bude něco jinýho, novýho.
Já: Teď se dostáváme k takovému malému úkolu. Mám tady nakreslené dva kruhy. Jeden jako tvoří tvůj život
teď a ten druhý tvůj život řekněme v těch třiceti letech. Tak bych chtěla abys ten kruh rozdělila na části podle
toho, čím je teď tvořen, jakými oblastmi. Z čeho se teď skládá tvůj život… Rozumíš mi?
Ona: Jo, myslíš jako třeba školu, rodinu a tak?
Já: Přesně. Potřebovala bych vyznačit, kolik prostoru tu tak přiližně zabírají jako poměrově.
Ona: Jasně.
Já: A u toho druhýho stejně tak. Zamysli se, z čeho by se tvůj život v těch třiceti letech mohl skládat?
Ona: Jo…
….
Ona: Ty jo, já nevím, co do toho druhého kruhu napsat. Tam může být cokoliv…
Já: No může…
Ona: No vždyť já ani nevím, kde budu. Třeba budu pod mostem. (smích)
Já: (smích) Je určitě možný, že to bude jinak než to tam teď napíšeš… Zkus to napsat tak, jak to teď cítíš, že
by to mohlo být nebo jak bys to ráda měla.
Ona: Dobře.
…
Ona: Tak už to asi mám.
Já: Skvělý, moc díky. Tak já na to kouknu, co tam máš a budeme o něčem z toho trochu mluvit. U toho
současného kruhu nejvíc místa zabírá rodina. Jak si to mám představit?
Ona: No tak protože spolu bydlíme, to je jasný. Ale taky když má třeba někdo narozeniny nebo svátek, tak se
vídáme. Chodíme na návštěvy k babičkám, vídáme se nebo třeba s rodiči společně sportujeme.
Já: Jo. Jsi ráda, že největší část kruhu zabírá rodina, nebo bys to chtěla jinak?
Ona: Ne, takhle mi to vyhovuje.
Já: Pak tu máš školu.

Ona: Tak tam trávím hodně času, plus studium, všechen stres, dále já nevím všechna radost, když se něco
povede.
Já: Jo takže je to pojeno i s výraznými pocity. Jak to máš s tím stresem?
Ona: Toho stresu zažívám hodně třeba i u běžných testů, ale taky jde o to, jestli mi jde třeba o známku.
Já: Hm.
Ona: Jako je fakt, že dřív jsem to tak neměla. Na základce jsem se jako nestresovala a nic. Je to i tím, že jsem
poznala jednu holčinu a mojí spolužačku a ona je taková, no ona je hroznej stresař, ještě větší než já, ale taky
hroznej dříč. No a ona se jako nějak naučila mě vždycky jako vydeptat. Vždycky mi píše: „Já nevím, jak to
jako zvládnu, co budeme dělat?”. A né, co bude dělat ona, ale co budeme my s tím dělat, že ona to neumí.
Tak nějak prostě postupem času, dřív mi to nevadilo, říkala jsem si: „Jo, to zvládnem.” a potom nějak mi
nějak přecvaklo v hlavě a tak a pak si taky vždycky před testem říkám: „To nezvládnu, co budeme dělat, co
budeme dělat?”
Já: Aha, to je blbý. Jde to zvládat?
Ona: No snažím se to nějak zlepšit, alespoň si z toho nedělat takovou hlavu. Když se to jako nepovede, tak
vím, že jsem se na to alespoň učila a prostě jsem tomu něco dala a obětovala ten svůj volný čas a když se to
nepovede, tak se to holt nepovede. Většinou to je zbytečný se takhle stresovat, většinou se mi to pak povede.
Já: A jak to vnímají vaši?
Ona: No ty jsou v klidu a spíš mě uklidňujou no.
Já: Pomáhá ti to?
Ona: Jo jsem hrozně ráda za to, že si z ničeho nedělaj těžkou hlavu. Ráda bych to taky tak měla.
Já: To chápu. Dál tu máš brigádu. Co děláš?
Ona: No já pracuju v XXX s dětma, vedu kroužek. Jde o zoo chovatelský kroužek pro děti ve 4. a 5. třídě.
Já: Aha. Jak to probíhá?
Ona: Vždycky si povídáme o nějakým zvířeti, o kterým si něco připravím nebo jsme venku a něco hrajeme.
Třeba jsem po zahradě schovávala obrázky ptáčků a oni je tam hledali a pak zbytek hodiny nebo teda
kroužku jdeme krmit zvířata jako třeba králíky, morčata, myši.
Já: To zní hezky. Co ten odpočinek?
Ona: No já ráda spím, tak to hlavně tvoří můj odpočinek. Pak tu mám napsanou zábavu, kterou tvoří třeba
taneční nebo ty maturiťáky, co teď jsou. Takže takovýhlety akce. Pak tu mám sport, no tak to je to fitko nebo
nějaký jiný sport třeba s našima.
Já: Hm… Všimla jsem si, že tu nemáš kamarády. Tak mě to zaujalo. Nebo jsou zahrnuti v nějaké jinak
označené kolonce, teda aktivitě?
Ona: Tak možná třeba v tý zábavě nebo i v tom sportu, to nechodím sama do fitka.
Já: Jo a jak to s nimi vlastně máš?
Ona: Nemám žádnou nejlepší kamarádku nebo tak něco. Na základce jsem vlastně měla dvě, vždycky jsme
byly tři a bylo všecko dobrý. Ono se říká, že jako tři je špatný číslo a jako je svým způsobem, ale vždycky se
to dalo ňějak jako. My jsme byly všechny na stejný vlně, tak to šlo. Pak se tam ve škole nějak něco stalo a ty
vztahy tam najednou nebyly dobrý, jak jsem si myslela. Předtím jsem nikdy jako nebyla s někým za zlý.
Potom se to nějak semlelo a bylo to hodně špatný v tý třídě a nebavila jsem se tam jako vůbec s nikým a tak,
když jsem odcházela ze základky, tak jsem byla ráda.
Já: Takže to tam takhle moc nefungovalo?
Ona: Ne vůbec. Nebo možná mezi ostatníma jo, ale mezi mnou a nima teda ne. Bylo to asi i tím, že jsem se
začala hodně bavit díky příteli se staršíma lidma, se kterýma jsem si rozuměla o mnoho víc a měla si s nima
co říct. Možná, že jim to vadilo, že mám někoho staršího než jsem já. No tam to bylo takový no hodně špatný
na tý základce.
Já: Takže to už nefungovalo ani s těma dvěma kamarádkama?
Ona: No už vůbec, pak s nikým no. Už jsem šla do tý školy a zase odešla.
Já: To nezní moc fajn. A jak to vypadá teďka?
Ona: Teďka to je takový, že se zase bavím jako se všema, že nejsem jako vyhraněná, že s tím se bavit nebudu
a s tebou jo, takže se bavím tak se všema a jako jo, jsou tam lidi, se kterýma se bavím víc, kterým třeba
řeknu něco jako ze svýho soukromí, ale… Ale není to tak, že bychom si s někým prostě řekli, že se uvidíme
o víkendu, někam zajdem, pokecáme a takhle. Prostě to tam není todleto nebo alespoň já to tam s někým
nemám, že jsem nenašla k sobě někoho, kdo mi je úplně hodně blízkej se vším všudy. Takže jako jo bavím se
tam s těma lidma, jako že si s nimi pokecám třeba o škole, řekneme si, jak se máme, co škola, ale není to nic,
že bychom se třeba scházeli i po škole v našem volným čase, něco spolu zažili nebo…

Já: Aha. A třeba odněkud jinud než ze školy to máš s kamarády jak? Říkala jsi, že s kamarádkami chodíš do
fitka?
Ona: To jako jo, tam většinou chodím i s někým ze třídy, že se ke mně někdo připojí, kdo zrovna chce. Ale
jako moc nemám kamarády, asi proto je tam nemám napsaný no. Asi jsem ještě nenašla někoho, kdo by mi
byl blízkej.
Já: Jo chápu. Tak se přesuneme k tomu druhýmu kruhu, který se vztahuje k budoucnosti.
Ona: Hm.
Já: Tady máš rodinu…
Ona: Tak když si představím, že mi je třicet, tak už budu mít asi nějaký to dítě, tak třeba ale i jako rodiče,
myslím si, že za nima budu jezdit a pokud ještě budou žít babičky, tak i za nima. Ale myslím si, že ta rodina
je to hlavní okolo těch třiceti no.
Já: Takže okolo těch třiceti je pro tebe rodina tou nejdůležitější doménou?
Ona: Jo, rodina a pak taky práce. Ta je samozřejmě důležitá, jak pro peníze, aby se člověk nemusel nějak
hodně omezovat a mohl ten život sobě a dětem udělat zajímavější například přes objevování nových věcí při
cestování, ale důležitá je ta práce taky pro mě, abych se v něčem rozvíjela.
Já: Jasný. Hele a máš tady příprava. Co to je?
Ona: No tak to je myšleno jako příprava pro mě do školy nebo se tam dá zahrnout třeba i vaření. Přece jenom
jako připravit jídlo, nakoupit, připravit dítě nevím připravit všechno na oslavy. Většinou to dělá ta žena, né
že by to dělal muž.
Já: A jak se k tomu stavíš?
Ona: Já si myslím, že je to tak v pořádku jako. Nějakým způsobem jako ano, mělo by to být tak, že muž
dokáže tý ženě pomoci s různýma věcma, nevím, třeba i uvařit, že jo, ale většinou to je na ženě. Ženská má k
tomu i jako takovej ten cit, jak by to mělo být. Třeba příprava stolu před večeří, tak jako nevím, řekla bych,
že žena má takovej ten cit, jako takhle je to dobrý a tadyta kytka se sem nehodí a ta zase hodí nebo prostě, co
se týče zařizování věcí do bytu a takovejchle věcí.
Já: Jo mluvíš teda o nějaké estetičnosti…
Ona: Třeba.
Já: Jo, takže nejsi úplně zastánce toho, že by domácí práce jako třeba žehlení, vaření mělo být rozdělo půl na
půl mezi ženu a muže?
Ona: No myslím si, že ne. Ale myslím si, že si jako mají ty lidi pomoci. Když už jeden nemůže, tak ho třeba
druhej zaskočí nebo něco udělá. Neříkám, že by chlap jako přišel a žehlil, to vůbec, to myslím, že by
nedopadlo ani dobře nebo, že by měl chlap jako uklízet myčku nebo prát, to nedá nikdo.
Já: Ne?
Ona: Ne, to by dopadlo. (smích)
Já: Hele a nemyslíš, že to pak tu ženu hodně vyčerpává, když většina domácích prací leží na ni?
Ona: Hm… Né ani ne.
Já: Jasně. Napadá mě, máš to tak odpozorovaný z domova, že to tam u vás tak funguje?
Ona: Právě, vidím to doma. Navíc já jsem taková, že tý mamce pomůžu. Tam to je takový, že už to máme
rozdělený, že mamka já nevím třeba vaří večeři a já uklízím po večeři a nandávám jídlo před večeří. Nebo že
já uklízím koupelny a třeba, když mi je špatně, tak to ona uklidí za mě, protože vidí, že já nemůžu. Nebo
mamka pere a já žehlím.
Já: A co dělá brácha? Nebo je ještě moc malý?
Ona: No je mu šest, takže zatím to jde mimo něj.
Já: A myslíš si, že až bude starší, tak bude pomáhat s tebou mamce nebo bude spíš třeba pomáhat tátovi? Že
by to mohlo být takhle rozdělený?
Ona: Myslím si, že až bude větší, tak to tak jako bude no. Ale je to taky tím, že brácha je prostě jedinej kluk
a je takovej, no je to poslední vymodlený dítě, takovej mamánek prostě. Takže většinou nemusí nic, ale
samozřejmě jenom v dobrým to myslím. Myslím si, že bude pomáhat, že jako naši to nenechaj, aby si mohl
dělat všechno, co chce. Přece jenom, když si vzpomenu na sebe, tak taky to bylo úplně stejně jako se ségrou.
My jsme se ségrou o devět let a s bráchou o deset let.
Já: Ty jo, to jsou neuvěřitelný rozdíly.
Ona No to jo. Takže já jsem taky kolikrát nemusela nic dělat a do dneška mi ségra vypráví, že třeba uklidila
celej pokoj, přišla jsem tam já, rozhrabala jsem to a ona dostala sprdaňa, že tam nemá uklizeno.
Já: Jo to znám. Máš tu pak sport, volný čas a cestování, takže předpokládáš, že budeš mít taky čas na sebe
sama?

Ona: Jo tak to plánuju.
Já: A ještě tu je péče. Co to je?
Ona: No takový to zjištění, aby všechno fungovalo v rodině. Starání se o dítě, někdy i o manžela. (smích)
Já: Takže je to možná podobné té přípravě?
Ona: Jo asi jo, ale tohle je víc jako spojený s dítětem a manželem.
Já: Dobře, tak to máme. No já bych se ještě vrátila k tý tvý budoucí rodině. Jak bys chtěla, aby vypadala?
Ona: No…
Já: Já se ještě zkusím zeptat jinak. Představuješ si to někdy, jak asi bude vypadat tvá rodina?
Ona: Ne, moc ne.
Já: Takže se spíš vztahuješ k tý vejšce viď?
Ona: No já jako opravdu dál až za vejškou jako nejsem.
Já: To chápu. Tak možná, když bys to srovnala s tím, co máte doma. Jestli ti na tom něco vyhovuje nebo
dráždí? Jestli bys no chtěla něco jinak?
Ona: Jo takhle jsem nad tím teda jako už přemýšlela. Asi bych taky no chtěla ty dvě nebo tři děti jako to mají
naši a klidně by mi nevadilo, kdyby to bylo i po míň letech než deset a devět.
Já: Dá se říct po kolika třeba? Co by ti přišlo optimální?
Ona: Asi po těch pěti asi. No pět šest.
Já: Jo takže taky poměrně větší věkové rozdíly…
Ona: No já si myslím, že člověk by si měl jako užít to dítě, dokud to jako jde, že jako si ho vyňuňat, naučit
ho a koukat na něj, jak dělá pokroky, jak roste a pak třeba až si zas pořídit to další. No třeba pak to starší už
nemusí, se hodně stává teďka si myslím, že to starší dítě pak vidí, že to mladší potřebuje větší lásku nebo
jako né větší lásku, to ne, ale větší péči, a že to dítě si kolikrát může připadat odstrčený.
Já: Jo… Hele a k těm dětem, máš nějakou představu k čemu bys je ráda vedla?
Ona: Hm, no třeba k těm sociálním určitě, aby se uměly chovat jak ve společnosti, tak jako k sobě mezi těma
stejnýma vrstevníkama, ale aby měly i úctu k těm starším třeba. Takže k tomuto sociálnímu, ale určitě třeba i
k tomu, aby se nějak hýbaly, k nějakýmu zdravýmu životnímu stylu.
Já: Když tak přemýšlíš o tom, jak bys ráda na děti působila. Vycházíš u toho trochu jako z toho, jak jsi byla
vychovávána ty?
Ona: Jo určitě podle toho, jak jsem byla vychovávána já, ale třeba i když vidím jako ty negativa, třeba, co se
mně nelíbilo třeba když mi naši říkali tohle nemusíš, tohle nemusíš, takže nechci je vést úplně jako naši mě.
Třeba jako něco změním, něco přidám naopak.
Já: Jo a co to třeba teda je, co bys ráda vlastně dělala jinak než dělají vaši?
Ona: No… Třeba to když naši pořídili tomu mýmu bráchovi tablet v šesti letech. Tak mně to přijde hrozně
brzo. Já jsem třeba, když si vzpomenu na sebe, dostala mobil třeba až ve druhý třídě a jenom proto, že jsem
chodila sama domů, tak aby mamka věděla, že jsem v pořádku. A ještě byl tlačítkovej a jeden z nejhorších,
jenom na volání. Takže nevím, proč by takto malý dítě mělo mít už takhle chytrej telefon nebo prostě tablet.
Tadyto mi třeba přijde špatný.
Já: Hm, že bys teda nechtěla dát takhle brzy techniku svým dětem, že si myslíš, že to spíš může uškodit než
přinést třeba výhody.
Ona: Jo jo.
Já: To chápu. Je ještě něco, co bys ráda dělala trochu jinak, v čem by ses chtěla odlišit?
Ona No...
Já: Připadá mi, že mluvíš moc hezky o rodině, že proto možná nejde o velké věci, které bys vnímala, že tam
jsou špatně, ale mně zajímají klidně i ty malinkaté.
Ona: No ona je tam právě ještě jedna věc jako… No třeba mi vadí, že naši pijou, že prostě pijou alkohol,
hodně vína. Tak oni jako já to chápu, že oni si chtějí odpočinout, tak si prostě otevřou víno a dají si, ale už to
někdy přeleze, přeteče a je to jako… No hodně jsem si toho všimla jako jak u sebe, no dlouhou dobu to bylo
hodně špatný mezi mnou a mojí mamkou a pak to taky hodně vnímám na bráchovi, jak se k němu někdy
špatně chovají. Nebo možná né špatně, ale podle mě úplně… Když třeba na něj křičí kvůli něčemu, co je
jako bezdůvodný.
Já: Aha.
Ona: No prostě nemyslím si, jako ano, proč si nedat, ale ne v takovým, ne takhle hodně, co si třeba dají naši.
Já: Jo to chápu, že to tak vidíš.
Ona: No protože ono to pak i jako schyluje k hádkám, že i ti rodiče se pak mezi sebou hádají úplně třeba
bezdůvodně, že jeden vždycky něco řekne a druhej se toho chytne a už je to jako špatný. A to dítě to vidí, to

dítě to poslouchá a to, třeba když si vzpomenu na sebe. Jako teďka už to třeba nevnímám, si zavřu dveře a
dělám si něco svýho, ale třeba ještě dva roky nazpátek to pro mě bylo úplně hrozný, protože to já jsem
docela citlivý člověk. Mně teda jako přijde, že úplně ty malý děti to neberou, že když si vzpomenu na sebe
tak, jako malá jsem to nevnímala, ani si to tolik nepamatuju, ale když jsem pak byla na základce, tak to bylo
hrozný.
Já: Jo to si dokážu představit, že to muselo být těžký.
Ona: No ale zase je to nějaký příklad, jakou cestou se nechci vydat.
Já: Hm… A na druhou stranu, co se ti líbí na tom, jak funguje u vás rodina? Co bys chtěla aplikovat později
do té své?
Ona: Hm… Líbí se mi na nich, že vypadají nejdřív, že jsou hodně no seriózní a hodně tvrdý třeba na
výchovu, ale když je člověk pozná hloubš, tak je s nima hrozná sranda. Že jako umějí mít ten respekt jako
rodiče, ale je s nima sranda a jsou hrozně fajn a skvělí. A i to, jak třeba vychovávají bráchu, když je teďka v
první třídě, dělá nějaký úkoly, tak i to, že tam seděj s ním u těch úkolů nebo si s ním čtou a no prostě oba dva
choděj k němu do postele a jako, že si tam čtou knížku všichni společně. Že jako né jenom jeden rodič, ale
oba dva rodiče.
Já: To zní hezky. Takže to bys chtěla přenést do své budoucí rodiny?
Ona: Jo tohle, tu atmosféru jo. No prostě to intenzivní věnování se dětem. Myslím si, že takhle by to asi mělo
být.
Já: A můžu se ještě zeptat, kdo ti je v rodině nejbližší?
Ona: Hm… Ségra.
Já: A v čem?
Ona: No nevím, přijde mi, že i když jsme od sebe daleko, že si nejvíc rozumíme. Je to i tím jako, že asi nemá
partnera na to, kolik jí je. Tak, že mi jako rozumí, že jsme jako na podobný vlně.
Já: A jak jste spolu často v kontaktu?
Ona: No píšeme si, ale teďka už je to spíš jen takový, když něco jedna potřebuje. Ale jednu dobu to bylo
nebo teda takhle, když přijede, tak jsme furt spolu, si to užíváme, že jsme spolu, že se nějak pošťuchujeme,
prudíme. Děláme si ze všeho možnýho srandu jako, hodně se spolu smějeme.
Já: Máš představu, jak se se ségrou budeš vídat v dospělosti? Jak myslíš, že by to mohlo být?
Ona: No často, myslím, že často. Třeba na vejšce bych možná mohla bydlet i u ní. Ona teď bydlí s
kamarádem, sama by to ani neutáhla.
Já: To zní hezky.
Ona: Třeba ségra to plánuje, že budu mít děti dřív než ona a že ona bude teta a bude k nám chodit na
návštěvu. Takhle už to má naplánovaný.
Já: To je fajn plán. A jak si to představuješ Ty?
Ona: No, že budeme spolu hodně. Moje i její rodina.
Já: Jo. Hele a teď tu mám ještě jeden úkol. Mohla bys mi tu nakreslit čáru, která by měla představovat čáru
tvýho života? Na ní pak prosím označ bod, ve kterém se nacházíš teď, teda jako přítomnost.
Ona: Jasně, takhle?
Já: Skvělý. Tak a mohla bys mi tam zaznamenat důležité události nebo momenty, které tě v životě potkaly.
Ať už v dobrým nebo ve špatným a vyznačit je tu?
Ona: Jo.
…
Ona: Už to mám.
Já: A co tam máš zaznamenanýho?
Ona: Tak první mám klavír, protože ten je pro mě něčím naprosto zásadním, co miluju. K tomu jsem se
dostala jako malá. Pak tu mám narození bratra.
Já: Jak sit o pamatuješ?
Ona: Vím, že jsem se hrozně těšila, že jsme to se ségrou docela prožívaly, ale jako v dobrým. A je pro mě
hrozně důležitej.
Já: A pak tu máš přítel.
Ona: No prostě, že jsem našla někoho svýho, s kým si celkově rozumím. To bylo vlastně před tím
přechodem, když jsem byla na základce, tak na střední, to už byl pak se mnou. No přechod na střední to jsem
se těšila, jak jsem říkala. To jsem byla ráda, že jsem pryč z tý základky no.
Já: Jo o tom jsme mluvily. Takže ten přechod byl pro tebe zásadní v tom, že jsi odešla z toho kolektivu ze
základky?

Ona: To jo, ale hlavně prostě celkově, že jsem se zvládla dostat na dobrou střední, co jsem vysnila jako, nebo
ne vysnila, kam jsem prostě chtěla jít.
Já: Jasně, to zní důležitě. Ještě něco tě napadá?
Ona: Asi ne.
Já: A mohla bys ještě zkusit popřemýšlet, jaký důležitý momenty by v tvým životě mohly přijít v budoucnu a
napsat je, no zaznamenat je tam za ten bod současnosti?
Ona: No ty jo. Zkusím to.
…
Ona: Tak jsem tam dala maturitu a vejšku. To je takový logický, jasný.
Já: Vnímáš to jako něco logického, jasného?
Ona: No jo, jakože s tím počítám. Tak maturita je jasná a na vejšku, to je pro mě nejzásadnější no.
Já: A co tam máš dál?
Ona: Bydlení v s přítelem. Napsala jsem v Praze, ale je jasný, že to se jako ještě uvidí, kde. Možná v Praze
ještě budu bydlet s tou séǵrou a pak třeba s ním. No a nebo to taky nemusí jakože vyjít no. Tak bych pak
bydlela třeba s někým jiným. Ale jde o krok dospělácký, na který se jako těším.
Já: Takže společný bydlení s partnerem je očekávanou zásadní událostí tvýho života?
Ona: Jo, myslím, že jo. Takový krok do dospělosti.
Já: Tomu asi rozumím. Pak už tu máš rodinu.
Ona No to je prostě jako, že jo, no automatický, kam to pak bude směřovat. První vytvoříme společný život s
přítelem a pak, až se na to jako budeme cítit, tak založíme rodinu no.
Já: Jo a to jsi říkala, že bys dítě raději až okolo té třicítky viď…
Ona: No přesně. Teď je to úplně vzdálený, ale stejně jako důležitý, že se na to jako můžu těšit, i když teď
ještě dlouho fakt ne.
Já: A na co se konkrétně těšíš?
Ona: No na to až budu mít ty svoje děti.
Já: Máš třeba představu, jestli bys chtěla radši holky, kluky, obojí?
Ona: To je mi jedno.
Já: A jak moc je pro tebe důležitý žít v partnerství, manželství?
Ona: Já si myslím, že to je důležitý, protože… Neříkám, že to jednotlivec jako nezvládne, to jo, ale myslím
si, že se to nějak spojí, vyplní, když jsou na to dva. A to dítě to vnímá.
Já: Takže když to vztáhneme vyloženě k tobě, tak bys ráda měla při výchově dětí po boku partnera, manžela?
Ona: Jo určitě. Ono to manželství, jako budu ráda, když bude, ale není to pro mě asi nějak důležitý. Hlavní
je, abych měla u sebe tu druhou polovičku.
Já: A jaká by ta druhá polovička měla být?
Ona: No důležitý je, abychom si společně užívali jeden druhýho a mohli se asi o sebe opřít. Aby to mezi
námi bylo nějak harmonický.
Já: Hm… Ještě něco tě napadá k tomu, jaký by měl tvůj partner být?
Ona: To asi ne. Takhle si to nepředstavuju.
Já: Jasně. Tak už od toho půjdem pryč a já se zeptám úplně na něco jinýho. Myslíš, že tě rodina ovlivňuje?
Ona: V tom negativním je to ten alkohol hlavně.
Já: Znamená to, že to ovlivňuje tvůj přístup k alkoholu? Třeba, že se alkoholu vyhýbáš? Když teda
pomineme fakt, že ti je 17 a vyhýbat by ses mu asi měla...
Ona: (smích) Jako ano piju, příležitostně, ale jenom když je třeba ta příležitost. Myslím si, že každej den to
není dobře. Takže to mě hodně ovlivňuje negativně, že vím, že jako určitě nechci v takovýhle míře pít každý
den. A pozitivně, to asi aby člověk vytrval a šel si za tím, co chce.
Já: A k tomu jsi vlastně skrze rodinu dospěla jak? Dá se to říct?
Ona: No třeba díky tátovi, protože on má vystudovanou vlastně jenom stavebku a elektro jo. A nikdy nešel
na vysokou, ale i přesto má dnes stavební firmu, docela bych řekla je celkem úspěšná a jako šel za tím. Jako
byly tam různý jako překážky, kvůli čemu to dělat nemohl nebo třeba se něco jako někde kazilo, a že byly
dobrý i špatný časy, kdy to šlo a kdy to nešlo a prostě bych řekla, že je docela úspěšnej a šel si za tím a udělal
proto všechno, co mohl.
Já: A máš pocit, že tě k tomu vede i vědomě?
Ona: Jo. Né že by mi to jako nějak říkal, mluvil o tom se mnou, ale já to na něm vidím, protože třeba když
mi nejde angličtina nebo jsem se o tom zmínila, že mi jako nejde, tak hnedka jako našel někoho, s kým si
nad tím můžu sednout, s kým si o tom můžu popovídat nebo třeba už i přemýšlel nad nějakou školou jako

někde jinde, třeba v Anglii. Takže jako snaží se mi takhle pomoci, abych byla já spokojená… A abych díky
tomu mohla třeba něco dokázat.
Já: A máš pocit, že je někdo z rodiny pro tebe vzorem?
Ona: No máma a táta, jako oba dva.
Já: Týká se to těch věcí, o kterých jsi už mluvila?
Ona: Jo, táta kvůli tý profesi a mamka díky tomu, jaká je. Byť je to takový ten člověk, se kterým se hádáme,
tak já nedokážu moc co říct. Tak to já vnímám. Třeba když se hádám s tátou, tak my na sebe štěkáme a ten,
ať mi řekne cokoliv, se mnou to nic neudělá, prostě ještě budu bojovat dál. A s mamkou, když mi něco řekne,
tak já jí nedokážu odpovědět. To je takový, co mě vždycky hrozně no děsně zlobí.
Já: Jako, že přesně pozná, co na tebe platí?
Ona: Ne, ani ne. Ono ani nejde o to, že by řekla něco speciálního, ať řekne cokoliv, tak mě to zlomí a hrozně
mě to pak strašně mrzí. No a mamka teda tím, jaká je. Né nemyslím to jako tím, že když se hádáme, to vůbec
ne, ale taky si toho prošla hodně. Musela třeba vychovávat ze začátku ségru sama, protože táta byl na vojně.
No, že se snažila, že chtěla i studovat vejšku, ale tady v XXX to v tu dobu nešlo. Ona je družinářka nebo teda
byla, takže dlouho let ve družině a teďka dlouho byla doma s bráchou než začal chodit do první třídy, takže
teďka zase pracuje v družině.
Já: Jo…
Ona: No a taky dělá ten domov domem, že jo. Takový ty maličkosti, který tvoří tu domácí atmošku. Třeba
když jsou Vánoce...
Já: Aha… A ségra je pro Tebe v něčem vzorem?
Ona: Je… A bylo by to asi tím, že prostě vystudovala dvě vejšky. Ona studovala dvě vějšky najednou, jednu
zvládla do bakaláře a v druhý pokračovala, ale studovala dvě vejšky na jednou a to se teďka jako moc nevidí.
Já: Jo takže v tomhle.
Ona: No a taky tím, jaká je. My jsme obě ve znamení panny, ale jsme přesto každá jiná. Jsme o pár dní a
každá jsme jiná. U ségry bych řekla, že to na ní jako platí, že je taková pořádná, vždycky jako v pokojíčku
měla uklizeno, naklizeno a čisto a všude pořádek ve všem. Já jsem úplně jiná, já do toho pokojíčku vždycky
přijdu, tam ty věci naházený, všechno učení.
Já: Takže i to se ti na ní líbí?
Ona: Jo určitě.
Já: Hele te se budu ptát tak víc obecně Proč myslíš, že se v dospělosti manželé rozcházejí a rodiny tedy
rozpadají?
Ona: Tak těch věcí asi bude víc, třeba ten alkohol určitě a nebo třeba jako, že někdo si najde někoho jinýho,
že ta chemie tam přestane fungovat, a že už se společně neradují.
Já: Může to mít podle tebe dopad na děti?
Ona: Na děti, na ty mladší, no v tom dospívajícím věku myslím, že to berou hůř, daleko hůř a ty mladší děti,
ty se s tím jako postupem srovnají no.
Já: Že máš pocit, že ta největší zranitelnost je v tom dospívajícím věku?
Ona: Jo určitě. Třeba myslím tak, že od těch desíti do patnácti let, že to je jako nejhorší pro to dítě, že si
najednou není jistý, že neví, co bude dělat, jak to bude a že má zároveň strach o ty rodiče. Jako jestli to ta
máma zvládne nebo jestli ten táta a co bude, co jestli si najdou někoho jinýho, tak jak budu s tím druhým
rodičem jako vycházet.
Já: Jo. A co myslíš, že je třeba dělat, aby rodina fungovala?
Ona: Společný aktivity je asi to hlavní.
Já: Jo a kdyby jsi měla říct, jak jsi teď šťastná? Od jedničky do pětky? Jednička jako nejlíp a pětka nejhůř.
Ona: Hm, tak na dvojce.
Já: A to je dobrý?
Ona: Jo úplně.
Já: A v těch třiceti, jak myslíš, že by to mohlo být?
Ona: No taky na dvojce.
Já: Tak mám ještě poslední otázku, jestli si myslíš, že dospívající, co odcházejí z dětských domovů, jestli
mohou mít větší problémy v životě než dospívající z rodin s tím, aby jako se osamostatnili nebo třeba s
výchovou svých dětí a tak celkově prostě.
Ona: No…
Já: Nad tím jsi možná nepřemýšlela viď?

Ona: To ne, ale mohu se zamyslet. Myslím si, že jo, že je jejich život poznamenanej tím, že nezažili takovou
tu lásku od těch rodičů.
Já: Jo. Ještě něco tě napadá?
Ona: Ne už ne, ale prostě si myslím, že to mají celkově těžší.
Já: Dobře tak to je ode mě konec. Napadá tě ještě něco k tomu o čem jsme se bavily? Něco bys třeba řekla
jinak nebo jsi něco důležitýho nestihla říct…
Ona: To asi ne, nic mě nenapadá.
Já: A bylo to docela dlouhý a mluvily jsme občas i něčem méně příjemném. Jak se teď cítíš?
Ona: Dobře, úplně.
Já: Tak moc děkuju za rozhovor.

Rozhovor s Bárou
Já: Můžeme začít Báro?
Ona: Jasně.
Já: Přemýšlíš někdy o tom, co bude?
Ona: No jasně. Jsem na začátku čtvrťáku, tak je to teď pro mě no dost aktuální otázka. A nejen jako pro mě,
ale pro všechny kolem. Atmosféra ve třídě se změnila a v jednom kuse rozebíráme, jak to vlastně jako dál
bude. Jaký školy jsou dobrý, jaká města jsou dobrá pro studenty nebo třeba taky to zda někam po škole hned
neodjet než se člověk vrhne na studium no hm a jak to třeba i sladit no s přítelem a kluci s přítelkyněma.
Já: Takže se to vaše uvažování točí hlavně okolo toho, co bude po maturitě, kam se vydat… A jak ty nahlížíš
na ty otázky, o kterých ve škole mluvíte?
Ona: No to je otázka. Vím, že bych chtěla studovat speciální pedagogiku, úplně nejlíp v Praze. Teda hlásím
se i do Brna, ale to už je přece jen dálka no a navíc mám přítele, který právě už dva roky je v Praze. Rádi
bychom tam spolu bydleli na bytě s dalšíma kamarádama. Takže to takhle předběžně domlouváme, ale to se
tam taky jako musím první dostat no. (smích)
Já: Takže tohle je tvůj plán?
Ona: No jo. Takhle bych to chtěla. Je pro mě důležitý jít na dobrou školu a to prostě myslím, že ta speciální
pedagogika v Praze je. No prostě bych nerada zůstala tady v XXX, kde ta škola je taky, ale není ani z daleka
tak dobrá.
Já: To chápu. A když takhle přemýšlíš a plánuješ, co bude. Je to pro tebe příjemný nebo máš u toho nějaký
jiný ne tak příjemný pocity?
Ona: Je to pro mě asi dost příjemný a taky takový napínavý si představovat, jak no to bude. Je to totiž, jak to
říct, no těžko představitelný, když přesně nerozumím tomu, jak to na vejšce funguje. Jako teda hodně jsem
toho už slyšela od kamarádů a přítele, ale ti studují jiný obory, tak nevím, jestli to u mého zaměření nebude
třeba jiný. Zároveň už se cítím poměrně jistá v nějaký základní orientaci po Praze díky tomu, jak tam jezdím
často, no že jako za přítelem, tak to je fajn. Teď jak řešíme přihlášky, tak kamarádky okolo byly právě hrozně
zmatený a vyplašený, jak to tam pak najdem a já nějaký ty místa už znala, tak mi to udělalo radost. (smích)
Já: Tomu rozumím. A když teď přemýšlíš o budoucnosti, tak je to teda hlavně o tom životě na vejšce?
Ona: Jo to určitě nejvíc. No teď mě vlastně nic jinýho nenapadá, o čem jiným bych jako přemýšlela.
Myšlenky se mi točí o škole, o tom najít si tam brigádu, o tom, jaký to bude žít s přítelem a taky zvažuju
různý alternativy, jak by to bylo, pokud bych se nedostala třeba na tuhle vybranou školu a tak.
Já: A máš z toho strach, že by ses na tu školu nedostala?
Ona: Jo asi nějaký obavy mám, no určitě. Koukala jsem na počty jako na to, kolik se hlásí lidí na speciální
pedagogiku a kolik lidí berou a je to fakt malý číslo. Tak si občas říkám: „No supr jsi si vybrala, to jo.”. Ale
už jsem si půjčila nějaký knihy o speciální pedagogice a postupně se do nich začínám dívat. Je mi totiž jasný,
že těsně před maturitou už na to nenajdu čas, protože budu nervozní z toho. Vím, že to není nějaká velká
výzva tu maturitu dát, když je člověk na gymplu. No taky jako o tom přeceňování se mluví a jistě se k
hlásání tutoho názoru taky za rok přidám, ale teď se na to stejně chci pořádně připravit. No zatím to je pro
mě velká věc, nemůžu si pomoci.
Já: A z čeho budeš maturovat?
Ona: No z češtiny, angličtiny, zsv, to jsou základy společenských věd a z biologie. Dlouho jsem zvažovala
mezi biologií a němčinou, ale nakonec jsem šla do bižule, protože mi to pomůže při přijímačkách a celkově
na obor. No ale bylo to jako těžký rozhodování, protože z tý biologie mi pomůže jen ta část o člověku a pak
ty zvířata, rostliny mě teda moc neberou. Němčina by byla určitě snazší, ale zas bych z toho nic nezískala.
Já: Takže to vybíráš dle toho, co tě líp připraví do budoucna.
Ona: No jasně. I když mě třeba kamarádky nechápou, proč jsem do tý biologie šla. Říkaly, ať na to kašlu, že
mám jít na němčinu a biologii člověka se pak naučit v klidu sama. No jo, jenže jsem si skoro jistá, že to pak
prostě nebudu stíhat, abych se ještě učila něco takhle navíc.
Já: Hm. A máš ještě z něčeho obavy kromě toho, aby ses dostala na tu speciální pedagogiku přes ten velký
nával?
Ona: No asi ani ne. Možná mě občas napadá, ale to asi není strach, jak nám bude s přítelem fungovat
společný bydlení. Ale tam jako spíš převládá těšení, protože rok a půl, co spolu jsme, to jako táhnem tak
trochu na dálku. Vždycky v neděli večer odjede a ve čtvrtek nebo v pátek se vrací zpátky nebo já jedu za
ním. Takže se na to hrozně těším. Taky chceme na můj druhák a jeho čtvrťák odjet někam na školu do

zahraničí. Nejlíp do stejnýho města. Ale to už jsou fakt takový daleký plány, o kterých mluvíme, ale je
otázkou, jak to celý bude.
Já: Jo, takže tě zajímá, jak vám to s přítelem bude fungovat, když takhle změníte způsob společně trávenýho
času?
Ona: Jo tak.
Já: Hele a jakou roli v tomto období vejšky, v období osamostatňování, budou hrát tvoji rodiče?
Ona: No tak s rodiči o tom dost mluvíme. Podporují mě, ať jdu na nějakou tu svojí no vysněnou školu, ať už
by to mělo být kdekoliv. Jsem za to hrozně ráda, že mě podporují, že jako důvěřují, že vím, co je pro mě
nejlepší. A ostatní z rodiny jako taky. Občas teda zazněly třeba od babiček dobře míněný rady typu „Slyšela
jsem v radiu, že je hrozně málo zubařů, nechtěla bys to jít studovat?” (smích). Jinak to ale byly spíš takový
jako nápady, žádný tlačení do čehokoliv. Občas spolužáci říkají, že mají jejich rodiče nějakou představu,
kterým směrem by se v dalším studiu jako měli věnovat a pak nebývá lehký je jakoby konfrontovat s
vlastním směrem no.
Já: Takže si od nich vážíš podpory a důvěry, jo? Budou hrát ještě nějakou roli v tom období osamostatňování,
kdy budeš na vejšce?
Ona: Já jsem vlastně asi neodpověděla na otázku, co? No takže ta jejich podpora bude určitě i finanční. Už
teď mluvíme o tom, jak to s těma penězma uděláme. Ne teda o konkrétních částkách, ale o tom, s čím vším
mi finančně pomůžou. No ze začátku asi skoro se vším, že jo, jídlo, bydlení, knihy do školy, no všechno a
pak až se trochu zaběhnu, tak si tam něco najdu a v něčem třeba budu samostatnější. Ale vím, že jako
vždycky pro mě budou, aby mi kdykoliv přispěli nebo dovezli, co potřebuju a tak.
Já: To zní dobře.
Ona: Jo je to jako fajn.
Já: Takže i s rodiči dost mluvíš o tom, co bude?
Ona: No to jo. Je to teď dost naše téma. On taky táta má spoustu vtipných příhod z vejšky, tak se tak bavíme
a srovnáváme, jaký to bylo předtím a co je třeba teď.
Já: Hm. Hele teď ti položím takovou možná trochu zvláštní otázku. Představ si, že ti je 30 let a že se ráno
probudíš do úplně běžného dne. Jak by takový den od toho rána mohl vypadat?
Ona: Hm, to je zajímavý. Trochu to promyslím...
Já: Jasně.
Ona: No tak ráno bych vstala, s manželem bychom se společně nasnídali třeba. No říkám si, že možná v tý
době bychom měli malé mimčo, roční. Takže si představuju, že bych s ním byla doma. Hrály bychom si, šly
bychom třeba ven a pak domů uvařit jídlo a tak. Odpoledne by přišel třeba muž dřív z práce, pokud by mu to
teda zaměstnání jako umožnilo a já bych vyrazila na chvíli do práce. No je taky otázka, kde bych jako
pracovala. Já si teď představuju, že bych mohla pracovat ve středisku výchovný péče, kde jsem se byla u
jedné známé podívat. Ona mě tam pozvala, když jako zjistila, že bych chtěla zkusit možná jít na tu speciální
pedagogiku. A hrozně mě to tam nadchlo, když jsem viděla, jak to tam chodí a mohla jsem tam i pobýt s
těma dětma. Jenže o ostatních oborech, ne oborech, ale jako orientací nebo jak to říct speciální pedagogiky
nemám vlastně představu. Třeba mě něco nadchne víc, třeba budu chtít pak pracovat s nějakýma lidma třeba
hluchoněmýma, to nedokážu říct.
Já: Tomu rozumím. To se určitě během vejšky vytříbí, co ti sedí.
Ona: No právě. Takže bych chvíli pracovala, třeba bych vedla nějakou skupinu pro děti, které mají nějakej
problém a pak bych se vrátila domů. Pak bychom no nevím, přichystali s manželem večeři, nakrmila bych
dítě a pak jsme ho šli uložit nebo tak nějak by to asi bylo. A pak večer si spolu povídali o tom, jak jsme se
měli, anebo si něco připravovali do práce na druhý den. Tak nějak si to představuju, teda né, že bych o tom
nějak přemýšlela, to fakt ne. Ale takhle by mi to vyhovovalo.
Já: Jo díky za odpověď. Takže bys v té době měla malé mimčo, o které by ses starala a zároveň bys chtěla
alespoň částečně chodit do práce?
Ona: No určitě jen částečně. Vím, že je důležitý, aby dítě mělo matku u sebe. Ale teď si to nějak nedovedu
představit, že bych tři roky byla jen na mateřský. Ale je klidně jako možný, že to v tý době jako budu vidět
jinak, že no, jak to říct, že prostě mě to vystačí, že mě to bytí s dítětem jako naprosto uspokojí a nebudu chtít
se věnovat něčemu jinýmu no.
Já: A jak si představuješ to, jak byste s dítětem spolu trávily čas?
Ona: No s tím miminkem… To bych si s ním hodně povídala, četla bych mu, aby dobře rozumělo a hrála si s
ním. A až by bylo starší, tak bych ho jako zas, to mi přijde důležitý, chtěla vést k samostatnosti a k tomu, aby
si vytvořilo život tak, aby bylo spokojený. To když jsem právě měla možnost jako být s těma dětma z toho

střediska, to byl jako úplně jiný svět jako pro mě, co jsem na gymplu a jsem hlavně obklopená lidmi z
gymplů. Tak člověka to trochu nutí zamyslet se nad tím, proč se u některých dětí ta výchova nedaří, a že je
asi jako třeba nejen nechat tu výchovu plynout, ale taky dopředu zjistit, co je dobrý a co ne. Jenže na druhou
stranu je toho na netu spoustu, že jo, co dělat, co ne a kdo se v tom má orientovat. Tak snad na vejšce taky
nějak zjistím víc a třeba i to, odkud nebo spíš od koho vlastně čerpat ty informace no.
Já: To vypadá, jako bys nad tím už dost přemýšlela.
Ona: Né to vážně moc ne, jen to možná tak vypadá, ale to jen kvůli těm mým návštěvám ve středisku. Ale
jinak to teď vůbec neřeším. A zatím celkově bych děti měla raději dýl, no okolo tý třicítky.
Já: A proč?
Ona: No ráda bych po škole jako měla čas tak nějak rozběhnout práci, něco si vybudovat a pak teprve se z tý
práce stáhnout, jak budu jako potřebovat. Třeba budu chtít úplně pryč a nebo budu trošku pracovat i s malým
prckem za zády. (smích)
Já: (smích) Jasně. Vnímám, že ta práce je pro tebe teď zásadní. Co pro tebe práce znamená?
Ona: No možnost strávit tu dobu nějak kvalitně a třeba no, jak to říct, i pomoci někomu. Aby ten čas, kterýho
nebude málo, měl nějakej smysl, jestli mi rozumíš.
Já: Jo tomu rozumím. To je ten důvod, proč sis vybrala speciální pedagogiku? Abys mohla ostatním
pomáhat?
Ona: Asi jo, já ani nevím přesně, proč. No před rokem jsem náhodou četla rozhovor s nějakou speciální
pedagožkou a zaujalo mě, co dělá. Pracovala s autisty. No tak jsem si vyhledala, co to vlastně je ta speciální
pedagogika a zdálo se mi, že by to jako mohlo být to pravý pro mě no. A motivace o pomoci druhým, jo to
tam taky nějak bude no.
Já: Pak jsi taky mluvila o manželovi… Jak by váš vztah a společné fungování mohlo vypadat?
Ona: No hm. Takový otázky, to je vždycky něco. To je jedna z maturitních otázek, něco jako ideální partner,
k ní jsem se ještě nedostala, jak mi připadá trapná. (smích)
Já: Tak promiň za trapnou otázku. (smích) Tak nemluv o ideálním partnerovi, ale spíš o tom, jaký by měl být
vztah mezi vámi a jak byste spolu fungovali?
Ona: Jasně, mě ta otázka jako nevadí. Jen je mi nepříjemná představa mluvit o tom před učitelama. Tak, když
si to zkusím představit, tak je jasný, že bychom spolu měli být rádi, měli bychom se na sebe těšit a jeden o
druhýho se tak trochu starat.
Já: Starat?
Ona: Myslím to tak, jako aby člověk byl emaptický vůči druhýmu a jeho problémům.
Já: Jo, to jsou podstatný věci. A vaše společné fungování? Jak to by mělo vypadat?
Ona: No to nevím, možná si to ujasním, až teď budu fungovat s přítelem v jednom pokoji. Jsem na to
zvědavá. Ale představuju si, že jako člověk, no jak to říct, musí být s tím druhým sehranej, schopnej mu
pomoct, zastoupit ho. No a samozřejmě, abychom ty domácí práce měli nějak rozdělený, třeba ne padesát na
padesát, ale rozhodně bych asi nepřekousla přístup chlapa ve stylu, že já jako žena budu dělat všechno.
Já: Jasně, ještě něco tě napadá?
Ona: Asi ne… No tak taky mít stejný, no když ne stejný, tak třeba podobný pohled na to, jak děti
vychovávat, že jo.
Já: No a jak by ta výchova teda měla vypadat?
Ona: No mám chuť říct normálně, ale tuším, že bys toho chtěla slyšet víc (smích). Ale jako jo, asi, jak to
máme doma. Všechno tak nějak přiměřeně, aby dítě nebylo rozmazlené, nevychované, ale zase ani jako
nějaké bojácné z neustálých příkazů, zákazů. No určitě ho podporovat v tom, co má rádo jako ehm nějaký
sport třeba nebo tak… Ale teď tu právě jsme jako u toho, že před tím než budu mít dítě, bych se v tom ráda
nějak vzdělala. I když budu vycházet určitě z velký části i z té své intuice.
Já: A máš něco, k čemu bys ho chtěla vést?
Ona: No určitě k tomu, co už jsem říkala, vést k té samostatnosti a zodpovědnosti za sebe, za to, aby si žilo
podle sebe, ale taky jako nějak kvalitně. Podporovala bych ho v jeho vlastních zájmech, nejlíp pokud by to
byly různý zájmy, třeba zájmy sportovní a zároveň umělecký jako hra na hudební nástroj nebo třeba kreslení.
Jo a taky hlavně ho podpořit ve vzdělání tím, že bych s ním no věnovali bychom se přípravě, aby mu to šlo,
aby měl školu rád.
Já: A ty máš školu ráda?
Ona: Jo docela jo, ale nikdy jsem nebyla ten nadšenej typ do školy a učení. Tak mi to i trvalo dlouho než
jsem pochopila tu důležitost nebo spíš, co mi dává to vzdělání. Proto bych chtěla, aby děti taky pochopily, že
vzdělání jim umožní dělat cokoliv.

Já: A kolik bys vlastně chtěla mít dětí?
Ona: No to nevím, nejspíš dvě, jako že jsem na to zvyklá. Mám ségru.
Já: Aha. A kolik jí je?
Ona: 15.
Já: A jak si spolu rozumíte?
Ona: No je to puberťák a když no se na mě zlobí, tak na mě všechno práskne, že jo. Všechno zjistí na instáči,
na fejsu a pak to mám doma na talíři. Ale teď už se karta trochu obrací, protože my s kámošema už tím moc
nežijem a ona právě začíná. Ale jinak jo, máme se rádi a máme chvíle, kdy jsme si i docela blízký. A zlepšuje
se to.
Já: Tak to zní dobře. Chtěla bys mít taky dvě holčičky?
Ona: Hm, to je mi asi jedno, ale asi bych jim líp rozuměla než klukům. U nás máme v rodině jen samý holky,
takže mám spoustu sestřenic a žádný bratrance no. Na druhou stranu to je škoda, tak mělo by se to rozbít
nějakýma klukama.
Já: Jo. A jak to vlastně u vás doma funguje?
Ona: No běžně. Máma a s tátou chodí do práce, my se ségrou jsme přes den taky pryč, až večer se tak sejdem
doma.
Já: A jak ten večer u vás doma vypadá?
Ona: No, jak kdy. Mamka často vaří, táta dělá občas něco na zahradě. My se ségrou sedíme v pokoji u
počítače nebo někdo z nás třeba v kuchyni u stolu a učíme se nebo s něčím pomáháme mamce.
Já: Že se někdy učíte v kuchyni, kde mamka vaří?
Ona: Jo, vím, že to asi není zrovna praktický, ale vyhovuje mi, když se okolo něco děje. Nechci být pokaždý
zavřená sama v pokoji no. Ale je pravda, že to končí kecáním v kuchyni no.
Já: A jaký to doma pro tebe je?
Ona: Jo, mám to doma ráda. Uvědomuju si, že už brzo odejdu a těším se, ale zároveň je mi z toho tak trochu
smutno, že něco tak trochu končí. I když už vtipkujeme doma, že tu stejně budu pořád, ale určitě to bude
jiný.
Já: Jo a jak fungují rodiče vzájemně? Líbí se ti to?
Ona: No docela jo. Občas si říkám, že by mohli trávit čas trochu zajímavěji, víc toho podnikat, ale jinak
dobrý. Chodí spolu často ven s kamarády a s tetou a se strejdou, řekla bych, že jsou spolu rádi. Zároveň
mamka má hodně kámošek, se kterýma se tu taky vídá, někdy bere tátu a někdy zas ne, ale to spíš, že jde táta
třeba raději hrát tenis. Myslím, že se mají rádi a že jim to funguje. Na to, že jsme minulý rok slavili jejich
dvacetileté výročí, tak jako dobrý. (smích)
Já: Dokážeš si představit, že bys s někým byla třeba dvacet let?
Ona: Asi jo nebo chtěla bych to určitě, ale je mi jasný, že to není snadný. Mnoho mých kamarádů má
rozvedený rodiče, takže to není jen tak. Člověk se musí dost snažit, aby to fungovalo.
Já: A jak třeba?
Ona: No tak zajímat se o toho druhýho, podporovat ho v tom, co má rád a sdílet s ním všechno důležitý. No
takhle si to nějak představuju.
Já: A funguje to takhle u u tvých rodičů?
Ona: No asi to nedokážu všechno jako konkrétně doložit. Myslím, že se dá říct, že se o sebe zajímají a že i
sdílejí to důležitý. No z toho, jak spolu žijem, mám pocit, že to funguje, i když třeba něco bych chtěla jinak,
tak tohle zas ne.
Já: A co by ti vyhovovalo jinak?
Ona: No tak třeba to, že mamka doma zastává hodně těch prací jako je vaření, uklízení a tak. Teda my jí s
tím dost pomáháme. Táta občas taky pomůže, ale podle mě hrozně málo, ale určitě to je i tím, že má
náročnou práci časově. A pak jsme tu my se ségrou, co pomůžeme.
Já: Jo, tak to bys chtěla mít jinak. A jak bys to doma nastavila?
Ona: No ty jo. Prostě doufám, že to s přítelem probereme a dohodneme se na tom, jak si to rozdělíme.
Předpokládám, že to prostě nebude problém. Tak čeká mě to asi za chvilku s přítelem, ale ten má stejnej
názor, jako že nechápe, proč by ženy měly dřít víc než chlapi.
Já: Tak to je fajn. Já se ještě vrátím k tý tvý současný rodině. Kdo ti je tam nejbližší?
Ona: Asi mamka, vyjímečně ségra.
Já: A proč mamka?

Ona: No protože spolu asi trávíme víc času než s tátou a baví nás podobný věci. Táta je prostě víc v práci a
prostě ten vztah s mámou, to je jiný. Ale tátu mám taky ráda a moc si ho vážím. On je doktor pro dospělý
jako praktický lékař a dost se pořád vzdělává, jezdí na různý přednášky a tak.
Já: A v čem ti je blízká ségra?
Ona: No to nevím, jak to říct, spolu jsme prostě nejvíc jako nejčastěji, vzájemně si pomáháme nebo prudíme
že jo. A teď jak vyspívá, tak spíš ona se na mě obrací s něčím, s čím potřebuje pomoci.
Já: A je pro tebe někdo doma vzorem?
Ona: No asi mamka a vlastně i táta. Mamka v tom kamarádským přístupu k nám, v tom, jak se o nás všechny
stará a je často veselá, i když už je toho na ní určitě moc, třeba když se vrátí z noční a chystá nám k snídani
kakao a u toho něco zpívá. To mě vždycky pobaví. No tak to je asi něco, co bych tak taky chtěla umět a taky,
když to pak půjde, to předat dětem, že jo.
Já: A myslíš, že to půjde ?
Ona: No budu se snažit prostě, aby nálada doma byla dobrá, že jo. A myslím, že jsem celkově spíš pozitivní,
tak snad se mi to bude dařit.
Já: Tak to je fajn. A je něco na mamce, čemu by ses třeba chtěla jako naopak vyvarovat?
Ona: No, ty jo, to nevím… Tak, že někdy se až možná nepřiměřeně zlobí, teda podle mě, no prostě hodně,
když se třeba něco nestihne uklidit, když to bylo domluvený. Prostě jí to někdy vadí zbytečně moc nebo dřív,
ale to už je fakt dýl, hodně lpěla na známkách, podle mě až moc. Ale ségra, ta je na tom hůř než já, tak od
toho ustoupila a když to zvládáme i klidně na trojky, tak jí to už vlastně moc nezajímá. Nebo spíš se zajímá o
to, jak se ve škole máme, vyprávíme o učitelích a spolužácích, ale známky už vlastně v tom nejsou důležitý.
Já: A to ti přijde fajn? Chtěla bys mít taky takový přístup k dětem?
Ona: Jo asi jo, když to tak vezmu.
Já: Hm. A co se ti líbí na tátovi?
Ona: Na tátovi asi to, jak přistupuje k práci, jak se snaží a vzdělává a jak ho za to ostatní no dá se říci
uznávají.
Já: A naopak nelíbí? Mluvila jsi o tom, že doma moc nepomáhá.
Ona: No to, asi takovou jeho pohodlnost doma, ta mi někdy štve. A že není akční. Asi jako moc energie
věnuje v tý práci a to je na druhou stranu pro nás možná někdy blbý.
Já: Supr, díky. Hele teď tu mám takový úkol. Nakreslila jsem tu dva kruhy, jeden tvoří tvůj současný život a
druhý život, který budeš žít ve třiceti. Potřebovala bych, aby ses pokusila kruh rozdělit na základě toho, čím
je tvůj život teď tvořen, jakými oblastmi. Tak trochu poměrově, jako graf prostě. Tady teď v současnosti a u
tutoho v těch třiceti letech. Z čeho by se tvůj život mohl skládat pak.
Ona: Jo dobře.
…
Ona: Už to mám.
Já: Moc díky. Tak teď o tom trochu budeme mluvit. Máš tu obdobně velké části věnované škole, rodině a
přítelovi. Máš to tak, že tak podobně důležitě tvoří tvůj život?
Ona: Jo, přemýšlela jsem nad tím a asi jo. Nedokážu to líp rozdělit.
Já: Jasně, tak co jsi zahrnula pod školu?
Ona: No to, jak trávím čas ve škole a doma při nějaký přípravě nebo alespoň mluvením o škole. Je to vlastně
úplně nedílná součást každýho dne no.
Já: A vnímáš školu spíš v pozitivním nebo negativním smyslu?
Ona: Jako spíš v pozitivním, hlavně v tom smyslu, co to všechno člověku umožní, a že leccos ve škole je
fajn. Zase si teď víc představuju, že mi to bude pak chybět no.
Já: Jo a co rodina? Už jsme o ní mluvily, ale co všechno si pod ní představuješ.
Ona: No tak asi to, jak spolu trávíme čas, že si povídáme, jezdíme na výlety a dovolený, navštěvovat babičky
dědy. No a ti tam taky patří, že jo, taky sestřenice, tety a strejdové a tak.
Já: Jo takže i širší rodina.
Ona: To určitě. My jsme spolu dost často a třeba se sestřenicí chodíme do jedný třídy, že jo. Tak to jsme
spolu úplně furt. To je prima.
Já: To zní dobře. A co přítel?
Ona: No tak ten je taky součástí mýho každýho dne. Hodně si spolu voláme a víkendy trávíme skoro celý
spolu. Buď u nás doma nebo u jeho rodičů, no jak to vyjde. Jo, ale tím, že o sobě pořád víme, né že bychom
si pořád psali, ale prostě jo, každý dne spolu řešíme běžný věci, tak prostě tvoří velkou část mýho každýho
dne.

Já: Jasně. Chtěla by sis v budoucnu přítele vzít a mít s ním děti?
Ona: Jo chtěla, i když vím, že to není snadný. Jsme se dali dohromady hrozně mladí a nevím, jestli si, no jak
to říct, udržíme podobný směr. Ale určitě se oba budem snažit, chceme spolu být a určitě plánujeme, že spolu
budeme. No jako já bych bez toho, abych si myslela, že to je na furt, ani s nikým být nemohla. To už jsem
vyzkoušela a nevydrželo to ani chvíli, jak mi to nebylo no příjemný.
Já: Jo, že do toho musíš jít naplno, jinak to nejde?
Ona: No, že prostě nemůžu chodit s někým jen tak, abych s někým byla. Potřebuju být zamilovaná no.
Já: Jasně. Pak tu máš kamarádi. Ti taky tvoří poměrně velkou část. Tak jak to vypadá?
Ona: No hlavně si pod tím představuju holky jako mý kamarádky ze školy, se kterýma se hodně vídáme i po
škole, večer spolu chodíme do města, občas u sebe přespáváme. Je nás tak pět, šest nejbližších. No a pak
spoustu kamarádů a kamarádek okolo nás. Třeba teď o prázdninách jsme společně jeli do Chorvatska, ještě
teda s dalšími kamarády, s mým přítelem a tak. To byla dost sranda. A jsou pro mě hrozně důležití no, hlavně
ty holky, ty vážně moc.
Já: Jasně, tomu rozumím. A pak tu máš ještě tancování a příprava.
Ona: No tancování, to chodím jednou týdně tancovat s kamarádem standardní a latinsko-americké tance. Je
to fajn, dost se nasmějeme, ale já na to nemám buňky, jako, že to v tý hudbě moc neslyším, tak to rozhodně
není nic profi. Jen tak prostě. A příprava, tím teď trávím skoro veškerý volný čas no. No to je to čtení knih o
speciální pedagogice a něco jako získávání praxe, že chodím do jednoho domova, kde děláme program pro
lidi, co mají nějaké postižení no.
Já: A líbí se ti to?
Ona: Jo, docela jo, vymýšlíme různý hry a nějaký vyrábění něčeho jednoduchýho a pak si o tom s nima
povídáme, je to fajn. Ale je pravda, že to středisko výchovný péče mě nadchlo o trochu víc.
Já: Jo to je super, že máš představu a to z různých zařízení o tom, jak práce speciálního pedagoga může
vypadat. Hele tak se přesuneme k tomu kruhu ve třiceti letech. Skoro polovinu ho zaujímá rodina. Co si pod
tím mám představit?
Ona: No tak nejdůležitější místo v tom zabírá manžel a děti, to je jasný. V tý době teda jako možná jen jedno
dítě. Takže ten náš společný život, to že spolu budeme každý den, budeme muset sladit naše životy a tak. O
tom už jsme dost mluvili. No a pak tam jako zahrnuju i rodiče, ségru, babičky, dědy, no všechny příbuzný.
Taky se s nima všema budu chtít vídat, a taky aby dítě vyrůstalo i s nima a vytvořilo si k nim taky vztah. To
by bylo fajn, ale jsem zvědavá, jak se to bude stíhat. Ještě přítelova rodina a budem každý víkend s
příbuznýma, no skvělý. (smích)
Já: (smích) To jo. Pak tu máš práci, ale o ní už jsme taky mluvily.
Ona: No ta je taky dost důležitá, ale představuju si, že okolo tý třicítky no bude jako útlum v tý práci kvůli
dětem. Pak se tam zas postupně navrátím, ale zároveň budu chtít, abych měla jako prostor věnovat se dětem
a manželovi. Takže určitě ne tak, abych se vracela domů třeba někdy v šest, v sedm, to fakt ne.
Já: Takže pro tebe bude důležitý, aby ti zůstal prostor pro děti?
Ona: Jo určitě. Hlavní pak jako bude, abych byla s nima, když budou malý a pak postupně až zase budou
třeba jako víc v pubertě se do toho třeba zas jako opřu tak, že budu moct být v práci dlouho. A nebo mít víc
prostoru na volný čas, manžela, kamarády a tak. To jsem pochopila, že zrovna v práci speciálního pedagoga
je jako dost třeba.
Já: A proč?
Ona: No, jak to říct, prostě je to náročná práce, člověk si to může tahat domů, tak tuto slouží jako uvolnění
no.
Já: Jo. Pak tu máš právě ten volný čas, kamarádi, vzdělávání.
Ona: No jasně. Kamarádi jsou určitě důležitý, aby člověk nebyl jen zavřený v práci nebo doma, to by bylo
blbý no. I taková podpora, když doma nebo v práci něco nefunguje, no prostě je fajn je mít okolo.
Já: To jo. A co to vzdělávání?
Ona: No možná jsem to měla zařadit do práce, ale prostě, že v tutom bych chtěla jako táta, abych prostě
nazakrněla, ale dál se vzdělávala a zlepšovala v tom, co budu dělat no.
Já: To zní dobře. A když tu máš takhle před sebou ten kruh nebo teda ten tvůj život v těch třiceti letech. Jak
se ti líbí?
Ona: Jo dost, je to hrozně zajímavý si takhle představovat, jaký by to mohlo být. A kéž bych se na to pak
mohla podívat ve třiceti, možná bude něco z toho úplně jinak, že jo. Přece jen všechno se jako naplánovat
nedá, třeba to založení rodiny, že jo. To si můžu plánovat, usilovat o to, ale vyjít to jako nemusí. To je závislý

i na představě toho druhého člověka, který bude vedle mě. Takže to může vyjít jinak a taky to může být
dobrý, že jo.
Já: To je pravda. Hele a teď tu mám ještě jeden úkol. Mohla bys mi tu nakreslit čáru, která by měla
představovat čáru tvýho života? Na ní pak označ bod, ve kterém se nacházíš teď, teda jako přítomnost.
Ona: Hm.
Já: Supr. Tak a mohla bys mi tam zaznamenat důležité události nebo momenty, které tě v životě potkaly. Ať
už v dobrým nebo ve špatným a tady takhle na tý čáře je vyznačit?
Ona: Jasně.
…
Ona: No tak snad všechno.
Já: Díky moc. Já na to kouknu.
Ona: No první bod tu mám, když jsem přešla na gympl.
Já: A jak jsi to prožívala?
Ona: No ze začátku mě to jako docela zasáhlo, že to byla velká změna. Ne jako kvůli učení, to ne, ale spíš
kvůli tomu kolektivu, že se mi stýskalo po ostatních spolužácích ze základky. No a musela jsem znova
budovat jako svý místo v kolektivu. No ale třeba už po roce jsem za to byla hrozně ráda a už bych neměnila
no.
Já: Jasně. Pak tu máš stěhování.
Ona: No to jsme se asi v mých třinácti letech stěhovali z bytu do domku. No plánovalo se to hrozně dlouho a
fakt hrozně jsme těšili no na to, takže to bylo takový hrozně důležitý pro celou rodinu, všichni jsme z toho
byli hotoví no.
Já: A v čem to pro tebe bylo významný?
Ona: No jak jsme to dlouho plánovali, tak jsme se hrozně těšili. No a konečně jsem měla vlastní pokoj, no
tak to byla pro mě hrozně velká věc. Trochu nám to i ségrou pomohlo, že když se jako pohádáme, tak se
každá zavřem v pokoji a za chvíli je to dobrý no.
Já: Hm. A co tam máš dál za významnou věc?
Ona: No pak tu mám první přítel. No tak to bylo důležitý jako v tom, že jsem si prožila to zamilování, takový
to, kdy jsem byla úplně zaslepená, pak nějaký vystřízlivění s tím, že jsem najednou viděla spoustu toho, no
jak to říct, že jsem viděla, že se k sobě nehodíme, pak rozchod, navrácení, další rozchod. Hrozně emocí ode
mě, od přítele, no zkrátka to bylo teda náročný.
Já: Jo? Jak dlouho to trvalo?
Ona: No byli jsme spolu rok, ale skoro další rok trvalo, než jsme se jako přestali trápit no. Takže fakt
zkušenost no. Ale alespoň jsem do toho vztahu s Jirkou, současným přítelem, šla už poučenější. Bylo to třeba
no. No to je další bod, co tu mám. No a pak tu mám to, že jsem se rozhodla pro tu speciální pedagogiku, že
mi to jako nasměrovalo.
Já: Jasně. A jak myslíš, že by to mohlo pokračovat? Jaké důležité momenty by mohly nastat v budoucnu?
Zkusíš to tam vyznačit?
Ona: Jasně.
...
Ona: No tak mám tu maturitu, pak vejška, to společný bydlení s přítelem, pak někdy asi svatba, první práce a
založení rodiny. No tak nějak takhle by to mohlo být… možná pak ještě bych tam hodně do budoucna
napsala, že se pak postarám o rodiče až budou zesláblí.
Já: Ráda by ses o ně pak ve stáří postarala jo? Jak myslíš, že by to mohlo vypadat?
Ona: No určitě, s tím počítám. Oni se o mě tak dlouho starali a starají, tak to pak ráda udělám. No třeba, že
by pak bydleli u nás, když tam bude místo a nebo bych za nima docházela jim pomoci nebo třeba i finačně
pomoci, když bude potřeba. No uvidíme.
Já: Jasně. Hele a kdybys měla říci, jak jsi teď aktuálně v životě spokojená? Zkus to vyznačit na škále od 1 do
5, kdy 1 je úplně spokojená a 5 je úplně nespokojená. No jako ve škole.
Ona: No tak asi dvojka.
Já: A jak myslíš, že to bude okolo těch 30?
Ona: Tak to by mohla být taky dvojka nebo jednička.
Já: Takže podobně?
Ona: Jo, předpokládám, že to bude podobný. No prostě si to tak udělám, že jo, abych byla spokojená, cítila
se dobře. Pokud nepřijde nějaká nemoc nebo něco, co neovlivníš, tak by to tak mohlo být.
Já: Jo. Teď se zeptám ještě na pár takových obecných otázek. Proč myslíš, že se rozpadají rodiny? Čím to je?

Ona: No to je podle mě tím, že se od sebe manželé odcizí, možná, že se i začnou brát jako samozřejmost,
přestanou se snažit, možná i ztratí zájem o druhýho a jak se říká, že pak žijou vedle sebe a ne spolu. Někdo si
pak může najít někoho jinýho taky. No a to už je pak úplnej konec.
Já: Co by pro tebe osobně znamenal rozpad rodiny?
Ona: No to nedokážu říct. S tím nepočítám, že by se stalo. No jako myslím to tak, že je to něco, co by mě
fakt zasáhlo. Prostě ráda bych měla jednoho muže, zvlášť, když v tom pak budou děti, až do smrti. (smích)
Ne vážně, opravdu. Jak jsem na to zvyklá doma, že to tak má být, taky bych to tak taky chtěla. Takže
v tomhle ohledu bych se snažila, ale zároveň jako možná to někdy nemusí stačit, že jo.
Já: Jak to myslíš?
Ona: No, že ta snaha musí být i na straně muže, aby to fungovalo, že jo. To je jasný.
Já: To jo. A jaký myslíš jako obecně, že může mít rozpad rodiny dopad na děti?
Ona: No špatný, to je jasný. Hodně jim to ublíží, když se to stane, si myslím. Já jsem byla vždycky citlivá na
tyhle věci, že když se něco dělo třeba u kamarádky, tak jsem byla ráda a hrozně vděčná, že to u nás doma
funguje. Že si rodiče rozumí, že se tak všichni jako máme rádi a není mezi námi žádný velký problém, že by
se u nás třeb křičelo. Nedokážu si představit, že bychom žili třeba jako bez táty. Teď už samozřejmě jo, když
mi je devatenáct, to už jsem trochu mimo, ale když jsem byla malá, hm, to by bylo blbý.
Já: Teď položím takovou možná zvláštní otázku, myslíš že lidi, co prožili část dětství v dětským domově, to
mají v dospělosti těžší?
Ona: Ty jo, určitě jo, ale těžko říci konkrétně jak. Nikoho z dětskýho domova neznám. Podle mě je hrozný,
že nemají možnost se na ty rodiče kdykoliv obrátit, když se jim něco nepovede, mají nějaký problémy, že
jsou na to sami. Možná jim to může nahradit přítel nebo nějaký dobrý kamarád, ale v tom nevidím takovou
tu jistotu, kterou pro mě rodiče představují no.
Já: Máš v nich jistotu, jo?
Ona: Určitě a vím, že to potrvá jako celej život. To je vlastně příjemný. U přítele nebo kamaráda se na to
prostě úplně spolehnout nemůžeš. Ale zase možná jsou díky tomu víc samostatní no, když odejdou.
Já: No tak to je ode mě všechno. Nenapadá tě něco, co bys ráda dodala, řekla k tomu, o čem jsme spolu
mluvily?
Ona: No ehm ani ne. Bylo to jako pro mě zajímavý se nad tím zamyslet. Ale teď nemám pocit, že bych měla
něco dodat no. Ale je mi jasný, že až nad tím budu doma přemýšlet, že mě toho spoustu napadne.
Já: Jo to taky tak mám. Ještě jednou ti moc děkuju. Díky.

Rozhovor s Radkem
Já: Ahoj, tak můžeme začít?
On: Jasně.
Já: Super. Přemýšlíš někdy o tom, co bude?
On: Co bude? Hele přemýšlím dost zrovna teďka, kdy mi zbývají dva roky na gymplu a potom si musím
vybírat, co budu dělat, takže teď dost.
Já: A k čemu se tak v tom přemýšlení vztahuješ?
On: No k tomu, že jsem dost finačně náročnej a že musím mít nějaký povolání, který mi vynese dost peněz.
Já: Co to znamená, že jsi finačně náročný?
On: No tak když vlastně sleduju to, co mě baví, ty věci, co dělám, ty záliby, co mám. Mě baví technologie a
it, takže tam už ty peníze jsou docela důležitý v tom ohledu.
Já: Přiblížíš mi to prosím trochu? Co tě na tom baví?
On: No tak baví mě hodně, já prostě bych chtěl mít nějakou takovou gadgetu, vlastně věc, kterou nikdo
nemá. Technologickou, kterou já umím ovládat. Takže si vždycky objednávám nějaký blbosti nebo teda
snažím se šetřit na různý blbosti třeba na amazonu a vlastně experimentuju s věcma technickýma.
Já: A tomu by ses chtěl teda do budoucna věnovat?
On: Víceméně jo nebo teda já vlastně ani nevím, čemu se budu věnovat, takže tohle je mi nejbližší.
Já: Jo takže se vztahuješ především k otázce zaměstnání, které by ti umožnilo věnovat se tutomu?
On: No vlastně jo a vlastně i o tom, abych studoval něco, čeho nebudu litovat, že jsem studoval. Že jako chci
si vybrat tu správnou volbu, že potom nebudu litovat toho, že jsem dělal něco, co mě nebaví nebo třeba to ani
není dobře placený.
Já: Z toho, že by sis nevybral dobře, tak z toho máš strach?
On: No poměrně jo. Je to takový jako dost téma.
Já: Hm a jak tě to napadlo? Napadá mě, jestli jsi to třeba u někoho známého viděl nebo tě to napadlo jen tak?
On: Vlastně asi jen tak, protože v dnešní době je strašně moc věcí, co může člověk dělat, takže to je asi
vlastně všechno no.
Já: A nad jakýma možnostma vlastně přemýšlíš? Už se vyvrbilo něco konkrétnějšího?
On: Jako přímo obory?
Já: No třeba. No prostě, jak nad tím uvažuješ?
On: No byl jsem se třeba podívat na dni otevřených dveří fitu, jako fakulty informačních technologií na čvut
a tam je strašně moc oborů, to it je strašně široký a zároveň vyučují dost oborů a v dnešní době už ty vlastně
nemůžeš být takový ten renesanční člověk, co umí všechno, takže si musíš vybrat něco a zaměřit se na to.
Já: A tobě to vybrání si konkrétního oboru jako zaměření se na nějakou jednotlivost je příjemný nebo
nepříjemný?
On: No, né že by mi to bylo nepříjemný vybírat nebo spíš jako nevím, co. Baví mě víc věcí, ale nevím, co
bych všechno chtěl. Ale jo, rád se zaměřím na něco konkrétního, abych tomu fakt hodně rozuměl a rád se
dostanu na nějakou úroveň, ale zároveň u toho it mě třeba děsí, jestli budu potřebovat hodně matiku. No u
nějaký části it nepotřebuju tolik matiku u nějaký docela jo. Třeba design, tam bych řekl, že bych mohl být
docela dobrej, ale zase ta moje matematika není tak dobrá.
Já: Takže to si plánuješ třeba předem zjistit, jak je ten obor spjatý s matematikou?
On: Jo, to jo. To je asi můj největší strach.
Já: Jasně a ve škole to máš teď jak?
On: Z hlediska známek nebo jako z hlediska kamarádů a tak?
Já: No obojí mě zajmá.
On: Ty jo, hele já bych řekl, že to tam mám docela rád. Já jako vždycky přijdu a vidím, teda uvidím, co se
bude dít třeba ten den. Z hlediska známek nejsem nejlepší, ale zase jako vím, že kdybych se hodně snažil, tak
bych měl na to být mezi lepšími.
Já: Jo takže si s tím prostě tak spokojenej?
On: Jo, dá se to tak říct.
Já: Hele a když se vrátím k tý původní otázce, vztahuješ se ve vztahu k budoucnosti k něčemu ještě dalšímu
kromě tý vejšky a následnýho zaměstnání?
On: Hodně rád bych cestoval a to se vlastně vztahuje trochu k tomu povolání, že jo. Chtěl bych mít něco
flexibilního, něco co bych mohl…
Já: Dělat na různých místech?

On: No přesně a zároveň by o to bylo takový zájem o to povolání, že bych to mohl dělat kdekoliv, třeba se na
chvíli usadit a dělat to tam a potom jet zpátky. Vyzkoušet různý možnosti, tak doufám, že to v it půjde.
Já: Aha a tohle by sis chtěl vyzkoušet nebo bys to rád měl jako nějaký dlouhodobý životní styl?
On: No rozhodně vyzkoušet, co nejvíc toho procestovat.
Já: Jasně. Takže třeba i na erasmus nebo nějaký pobyt v zahraničí při vejšce bys jel?
On: No rozhodně, ale někam dál než do evropský unie.
Já: Jo. A hele, jak myslíš, že to bude vypadat až se budeš osamostatňovat skrz tu vejšku a tak?
On: No bude to rozhodně zajímavý. To finanční osamostatnění, to bude… Jakože ani bych neřekl, že bude
těžký v tom ohledu jako s těma penězma, financema, co bych měl, hospodařit, ale spíš to, kde to sehnat a mít
zároveň jak čas na to mít ty finance, tak zároveň na různý ty aktivity, co mám já rád. Věnovat se vlastním
věcem, takovým těm, co ti přinášej radost, ale nejsou výdělečný, pořád být schopnej se tomu věnovat.
Já: Jo a teď aktuálně to máš s těma aktivitama jak? Věnuješ se jim?
On: Jo, ale nejsem právě nezávislej, platí mi to rodiče.
Já: Aha? A máš třeba nějakou brigádu?
On: Dlouhodobou ne, občas jako víkendy, prázdniny, ale přemýšlel jsem o tom jako, že si seženu brigádu
třeba v oboru, který mě baví, obecně v tom it. Bych klidně dělal jenom něco jako technickou oporu pro
získání zkušeností.
Já: Jasně, to zní fajn. A až budeš na vejšce, to asi budeš bydlet doma viď?
On: Tak právě ta fakulta informačních technologií je v XXX a já mám babičku, která bydlí blízko, takže
bych to asi tak střídal a bydlel tam, ale pořád bych byl asi závislej.
Já: Jo a kdy myslíš, že bys tak mohl začít bydlet sám? Za jak dlouho by to tak mohlo být?
On: No upřímně vůbec nevím, jakej je takový průměr jako, jestli to je dvacet nebo dýl. Já vůbec nevím ještě.
Já: Tak to bude asi hodně různý…
On: Jo jasně.
Já: A přemýšlel jsi nad tím, kdy bys ty rád?
On: No rozhodně čím dřív, tím líp asi. Né že bych chtěl opustit rodiče, ale v tom ohledu, že bych nebyl tolik
závislej na nich a byl bych schopen mít třeba místo, kde můžu dělat svoje věci.
Já: Jasně. Ještě něco by tě na vlastním bydlení lákalo?
On: No tak bylo by to moje, mohl bych si tam dělat, co chci a takový ty věci. No už jenom to zázemí, jaký
stroje by tam byly, jak by to bylo designově zařízený a tak, to bych si rád udělal sám.
Já: Jojo a ten věk? Třeba jen přibližně, jestli by to bylo před vejškou, během vejšky, po vejšce?
On: Tak asi v průběhu vejšky, ale zas nevím, jak by to bylo s tím cestováním. To je těžky sladit.
Já: To asi jo. To jsem nedávno četla článek, že ti, no jak se těmto pracujícím z různých míst světa říká?
On: Myslím freelanceři.
Já: No jasně, tak že ti freelanceři většinou mívají věci po kamarádech nebo u rodičů, protože se to finančně
hrozně prodraží držet si byt třeba několik měsíců v Praze.
On: No to si taky říkám. Takže to samostatný bydlení je otázka. Teda bydlet budu sám, ale kde, to se ještě
uvidí.
Já: Myslíš, že při zařizování vlastního bydlení může být s něčím problém?
On: No asi bych musel přijít na to, jak platit všechny ty daně a takový věci. Já nevím, elektřina a voda, to by
asi mohlo být jednoduchý, prostě musel bych si zvyknout na nový systém.
Já: Jo, teď to asi neřešíš, co?
On: Ne, nemám vůbec ponětí, co všechno je třeba.
Já: Hele a teď si zkus představit, že ti je třicet let a že ses probudil a čeká tě takový běžný den. Jak by mohl
tvůj den ve třiceti vypadat?
On: Takový ideální den?
Já: To je na tobě, prostě jak by mohl vypadat.
On: No chtěl bych ho tak, aby… No počkej, já nad tím musím přemýšlet.
Já: To určitě přemýšlej.
On: No probudil bych se tak jako ve svém domě nejradši, ani nějak jsem nepřemýšlel nad tím, jestli by tam
byla manželka. To asi by mohla klidně být nebo přítelkyně.
Já: Hm.
On: No jako vstal bych, určitě bych měl nějakýho personálního asistenta takovýto google home, takový to,
že vstaneš, ono ti to řekne, jaký je počasí a tak, zeptáš se to na nějaký otázky, řekneš mu to, ať to rozsvítí
třeba. No a potom bych tam měl udělaný kafe.

Já: Cože? Jak jako udělaný?
On: No, že kávovar bych si nastavil večer a ráno by se udělalo. No a potom bych asi šel, no buď bych šel do
práce, která by nejlíp byla v nějaký tý, no když si představíš takový ty campusy googlu v Americe, takový ty
rozlehlý, spousta zeleně, splynutí s přírodou a zároveň je to hodně technický. To bych hrozně rád tam
pracoval.
Já: Takže by se ti líbilo pracovat v takovýto velký mezinárodní společnosti??
On: Dost, mít tam ty lidi okolo, co se věnujou podobným věcem, to by bylo fajn. Te právě na tom gymplu, to
je humanitně zaměřený gympl a o těch věcech, co mě baví, si tam moc nepokecám. Rozhodně mám
kamarády z průmyslovek, který se zaměřujou přímo na to programování a tak a s nima jsem schopen mluvit
o více detailnějších věcech.
Já: Jo tomu rozumím. Takže jsi říkal, že bys teda rád pracoval v nějaký takovýto společnosti s příjemným
zázemím.
On: Jo buď to a nebo bych teda byl freelancer, člověk na volný noze a dělal bych třeba nějaký, no bavil by
mě design třeba stránek, grafický design a nebo, no já nevím, něco takovýho. A mít prostě takový ten
moderní barák nebo byt, který by měl spoustu technických vychytávek. Už jenom třeba termostaty ovládaný
telefonem, světla měnící barvy a tak.
Já: Tak to teď už leckde funguje, tak to nezní nereálně.
On: No právě a být schopen si to třeba i optimalizovat dle svýho, že bych byl schopen se do toho dostat
nějak.
Já: Jasně. A jak by to teda vypadalo po práci?
On: No já nevím ani kdybych končil. Jako kdyby mě to hodně bavilo, tak bych tam klidně trávil veškerý čas.
Já bych řekl, že když se na něco upnu a baví mě to, tak to vydržím dělat fakt hodně dlouho.
Já: Jo, takže bys nakonec tu práci měl jako svůj koníček? Předtím jsi mluvil o tom, že bys chtěl vydělávat
peníze, aby ses mohl věnovat tomu, co tě baví…
On: No, hele to by byl ideál, kdyby to šlo sloučit. To by mě naplňovalo dělat to, co mě baví.
Já: Jo a jak by to vypadalo teda po práci?
On: No… Hm… Já fakt nevím, tam je tolik možností jako. Třeba bych si mohl jít zahrát s někým nějakej
sport, třeba squash nebo tenis, takový to ve dvou, co se dá hrát s nějakým kamarádem nebo bychom třeba
moli jít do hospody, já fakt netuším. Je spoustu věcí, co bych rád dělal.
Já: Takže nějaký volnočasový zájmy a tak. Hele a říkal jsi, že bys možná měl v tu dobu už partenrku nebo
manželku. Jak to vlastně vidíš?
On: No…
Já: Přemýšlíš někdy nad tím, jak založíš rodinu?
On: Ne, vlastně vůbec. Nad partnerkou jo, ale ne, že bych měl rodinu a usadil se někde. Nad tím, skoro bych
řekl, že teď je moc brzo na to nad tím přemýšlet, protože bych rád nejdřív viděl ty možnosti všude po světě a
potom až se eventuelně rozhodl pro to.
Já: Tomu rozumím. Přece jen mě to téma zajímá, tak se zkusím ještě zeptat, jak nad tím přemýšlíš. Třeba
jestli je pro tebe důležitý mít do budoucna manželku nebo třeba nějaký dlouhodobý vztah?
On: Já nevím, já teďka ty svoje priority dost hledám, teprve si je vytvářím… No ale asi jo, později okolo té
třícítky by to asi už bylo mojí prioritou. Jo asi jo, vrátit se z tý práce a mít někoho, kdo by mi rozuměl.
Já: Jo a jaká by měla být tvá partnerka?
On: To nevím, možná abychom si rozuměli, měla stejný představy o životě jako já, byla otevřená jako
myslím to tak, že by nechtěla vést usedlý život jako každý den to samý.
Já: Ty jo to je docela konkrétní.
On: No jo, jenže to se asi může měnit časem, podle toho, co pro mě bude prioritní okolo třicítky. Třeba to
bude jinak… Ale zároveň mě asi děsí to, že bych byl na někom závislej. No teď mám ten čas na to, že se
nemusím na nikoho vázat, že jsem to prostě jenom já. Potom se budu muset začít vázat, nějaký společný
plány a třeba bych nemohl dělat věci po svým.
Já: Jo a to ti teď není příjemný?
On: No teď ani ne. Ale do budoucna to bude jiný předpokládám. Myslím to tak, že už budu mít rozhled a
budu lépe vědět, co chci a tak prostě už budu i chtít mít vedle sebe někoho svýho.
Já: A uvažoval jsi o dětech?
On: No… Nad tím jsem vůbec nepřemýšlel.
Já: Vůbec?
On: Ne.

Já: Ani jsi o tom s nikým třeba nemluvil?
On: Ale jo, když jsme se třeba bavili s holkama, tak vytáhly tohle téma. Ale to spíš bylo tak, že jsem
poslouchal, ale nevím. Vůbec mě to neláká.
Já: Ani nějaká vzdálená představa, jak by to mohlo v budoucnu vypadat?
On: No vzdálená asi jo, ale po tý třicítce někdy a docela dost vzdálená. Fakt jako to je asi jediný téma, nad
kterým jsem nikdy nepřemýšlel.
Já: Ale hodně hodně do budoucna by jsi děti spíš teda chtěl?
On: Asi jo, asi by bylo důležitý předat někomu to, co umím nebo co budu umět teda.
Já: A co bys jim chtěl teda předat? Máš nějakou představu?
On: Drogy třeba. (smích)
Já: No jasně. (smích)
On: No rozhodně bych chtěl, aby byli sportovní, jako teď na gymplu jsme zjistili, že z nás kluků, je nás tam
asi patnáct, čtyři umíme bruslit a to mě teda dost překvapilo a zároveň vyděsilo. A mám pocit, že jsou
poměrně, nechci být na ně zlej, jsou dobrý v jiných věcech, ale nešikovní třeba v tělocviku. Jsme tam dva, co
uděláme výmyk, což dřív určitě nebylo, takže bych ty děti chtěl vést k tomu, aby uměly dost sportů, dost
aktivit a zároveň i třeba, aby byly kreativní. Dál angličtina, jako z hlediska výchovy jsem nad tím možná
jako přemýšlel, protože dřív mi přišlo nebo zdá se mi škoda, že moji rodiče mě nenaučili a závidím těm
dětem, co jsou bilingvní, jakože mají třeba otce američana. Jakože moji rodiče mě vedli k tomu od malička,
takže mluvím anglicky poměrně dobře, ale pořád to není taková úroveň jako mají ti bilingvní.
Já: No to je jasný. Tak to aby sis našel nějakou angličanku nebo američanku. (smích)
On: No vidíš, to je řešení. (smích). Ale jako závidím jim dost.
Já: Tomu rozumím. Když jsi říkal, že jsi přemýšlel nad svojí výchovou. V jakým smyslu ještě?
On: No dost to srovnávám se svojí výchovou, takže třeba dokážu říct, co bych dělal radši nebo, co bych byl
rád, kdyby mě rodiče naučili.
Já: No a co by to bylo?
On: No tak ta angličtina, do ní mě vedli opravdu hodně, to víc snad udělat nemohli. No ty sporty, k tomu mě
taky hodně vedli, táta především.
Já: A to bys teda rád taky předal svým dětem?
On: Určitě. A pak rozhodně věci jako, no asi to bylo těžký, ale neumím hrát na hudební nástroje. Nejsem
talent a neumím to. Ale třeba jsme mohl být v něčem dobrý, ale rodiče mě úplně netlačili do toho. Kdysi
dávno jsem dělal klávesy, ale prostě jsem byl taky unavený a rodiče mě do toho netlačili tolik, abych u toho
zůstal.
Já: Takže ty bys u svých dětí byl důslednější? Snažil by ses je do toho víc namotivovat?
On: No přesně.
Já: Jo a teď jsme mluvili o takovým všeobecným rozvoji dětí ve sportu, v kreativitě, angličtině a v hře na
hudební nástroj. Ještě něco tě napadá, k čemu bys je vedl? Mohou to být třeba i nějaké hodnoty?
On: No vlastně, no když teď vidím svoje rodiče, tak oni úplně, asi toho procestovali dost, tak teď úplně
necestují a jsou takoví jakože se usadili. To mi přijde, že bych s těma dětma víc cestoval, že bychom
poznávali víc věcí a zároveň jim dal ty hodnoty, no tak to vzdělání, což mi rodiče dali. Pak tu aktivitu, že
člověk dokáže dělat se svým tělem jakože třeba já nevím třeba udělat ten výmyk právě, což je taková banální
věc.
Já: Jo a jak tě k tomu vlastně ti rodiče vedli? Skrze kroužky nebo to dělali hlavně s tebou?
On: No tak můj táta, ten byl hodně aktivní a už od mala jsem dělal hokej. No a on tam byl trenér, se stal
jakoby asistentem trenéra, takže tam zároveň byl. Potom jsem dělal judo, házenou a co ještě jsem dělal, no
takový ty sporty ve školce, chodil jsem do Sokola chvíli.
Já: Tak toho je vážně dost. A v čem ti to tak vyhovuje?
On: No já bych řekl, že ty sporty naučí toho právě dost, no mít tu morálku, dokázat, no dokázat si jakože no
na jednu stranu potlačit svoje emoce, když se ti něco nechce dělat, ale udělat to přes to, na druhou stranu
nepotlačit to tolik, abys to nedal najevo.
Já: Aha. A jak bys ten sport a tuto myšlenku těm dětem chtěl vlastně předávat? Skrze to, že je zapíšeš do
kroužků nebo nějak jinak?
On: No, já jsem nad tím ještě nepřemýšlel.
Já: To chápu.
On: No asi ty kroužky, rozhodně ty kroužky, ale i to, že to budem dělat spolu, že děti mnohé naučím sám
nebo to spolu vypilujem. Jako mě dost pomohly taky hry třeba, kdybych chtěl předávat tu angličtinu. Tak mě

pomohly hodně hry a ten počítač, se kterým jsem trávil někdy až moc času. Takže tam byl pak problém najít
nějakou tu vyváženost mezi těma sportama, tou aktivitou a počítačem, tím, co mě taky bavilo.
Já: Jo a to bys u dětí taky hledal tu vyváženost?
On: To jo. No víš co, když jsem pak měl s tím počítačem víc času a mohl jsem si dělat, co chci, tak jsem
začal víc experimentovat a poznal jsem ten počítač do hloubky. Takže mi to jako i pomohlo.
Já: Jasně, vnímáš to i pozitivně.
On: Určitě, dětem bych nebránil v počítači a doufal, že v tom taky najdou nějaký smysl, aby jenom nehrály
blbosti.
Já: Jo. Hele a když takhle přemýšlíš o tom, jak bys chtěl vychovávat vlastní děti, odvíjí se to od toho, jak jsi
vychovávaný ty?
On: Hm… No asi jo. Ale vlastně nevím přesně.
Já: Jasně. Mohl by jsi zkusit zhodnotit to, jak jsi vychovávaný rodičema? Celkově i to, jak to doma funguje,
jak ti to připadá?
On: Tak rozhodně to je fajn, tak teďka mi je sedmnáct, tak mě rodiče úplně nevychovávají, ale… Tak
předtím to bylo z hlediska těch sportů na mě byli docela tvrdý bych řekl, a že jsem je dost poslouchal. Potom
z hlediska toho vzdělání na základce jsem se úplně učit nemusel, procházel jsem pořád. Vlastně i na tom
gymplu, kam jsem pak přešel, jsem měla jako trojky a pořád to bylo v pohodě podle rodičů. Rozhodně mám
kamarády, který jako jsou hodně tlačený těma rodičema do toho vzdělání, že trojky jsou hodně špatný a musí
mít jedničky. To moji rodiče v tomhle ohledu jsou v pohodě. No takže ti jiní rodiče jsou někdy tvrdí ohledně
známek na děti, a ty pak možná nemají tolik času na ty ostatní věci. Já jsem se nikdy nemusel učit a nebyl
jsem takový ten šprt, co by musel být nejlepší, v češtině umět všechny autory a možná je to na jednu stranu
škoda, třeba v tý matice toho trochu lituju, že kdyby mě do toho tlačili rodiče od malička, tak bych možná
mohl být lepší.
Já: A jak to vypadalo, že tě do toho neučili. To s tebou doma třeba netrávili čas nad úkoly?
On: No spíš mě nechávali tak jako být.
Já: A od kdy tak?
On: No to až od toho gymplu. Možná ještě rok dva na tom gymplu to se mnou trochu řešili, ale pak už to
bylo v mojí režii a že dokud to fakt nehoří, tak mi ani více méně nezakazovali nikdy nic, když jsem byl na
tom hůř. Ale kdyby to bylo hodně špatný jako třeba čtyřka, tak by to asi řešili. Že by mi něco zakázali a řekli
ať se to naučím. Ale zase nebylo by to tak, že by se to oni učili se mnou a byli by se mnou. Řekli by mi: „tak
běž do pokoje a uč se to”. Oni pak ty předměty začali být takový, že oni ani pak už si nepamatovali a
nerozuměli tomu, takže.
Já: Až budeš mít děti, chtěl by ses nima učit?
On: Hm ne. (smích) Ba ne, chtěl, ale zároveň bych jim dal ten vlastní prostor, aby si to sami zrežírovali.
Já: To bys je chtěl naučit?
On: No jasně. Jak mě totiž rodiče nechali, tak dřív to bylo tak, že jsem dělal blbosti, ale teďka si to začínám
režírovat sám a i se učím jiný věci sám. Už tak vím, jak na to. Takže aby si dokázali určit priority.
Já: Já se ještě vrátím k tomu fungování rodiny. Co se ti líbí a co bys třeba chtěl dělat trochu jinak?
On: No já nevím no. Tam jako fungování obecně rodiny, spíš je to jako individuální věci u individuálních
členů. Jakože někdo dělá něco, co se mi úplně nelíbí. Jako je třeba protivný ve chvíli, kdyby nemusel být
protivný. Rozhodně táta, který občas nemá náladu a něco ho naštve rychlejš než normálně. Tak jako bouchne
trošku. Nebo máma, která zase, no občas brácha je takový, jak bych to řekl, já jsem zvyklý na ten režim,
sport, hokej a tak. I ta házená, což byly kontaktní sporty. A on tak režimový není, tak s tím máma občas
bojuje.
Já: Aha a jaký mají rodiče vztah?
On: Jo dobrý, řekl bych. Asi na sami sebe nemají tolik času, protože se pořád něco děje, táta třeba někdy
cestuje kvůli práci, ale jinak mají vztah dobrý, takový přátelský, že si vychází vstříc. Navíc mají dost
podobný pohled na svět, což mi právě přijde dost důležitý.
Já: Dokážeš si představit, že by tvůj vztah s tvou partnerkou vypadal v dospělosti pak podobně?
On: No ehm, to je otázka. Něco z toho určitě jo, zároveň bych ho chtěl mít víc akční, méně stereotypní. Ale
uvědomuju si, že to pak okolo čtyřicítky třeba už nejde tak snadno jak to vidím teď. Ale tu rodinnou
atmosféru, tu jo, tu bych klidně bral.
Já: Jo takže něco jo a něco bys trochu změnil Hele a kolik je bráchovi?
On: Čtrnáct.
Já: Je taky na gymplu?

On: Ne on brácha, on má trošku problémy se soustředěním se. Takže teď půjde do devítky na základce a
potom si bude vybírat něco asi takovýho volnějšího, třeba soukromýho.
Já: Jasně. Jaký máš vlastně vztah s bráchou?
On: Jo, no my si nejsme totiž úplně podobní. Jako jak vzhledem, tak i zálibama. Třeba brácha ten nikdy
nedělal žádný sporty. On ani nemohl, protože má poruchu srážlivosti krve. Takže kontaktní sporty nedělal.
On je zvyklej úplně na jiný režim než mít tréninky, na sobě makat. Brácha má jiný záliby, umí jiný věci, což
to je super, bezva, ale že nemáme úplně o čem si povídat.
Já: Takže to vnímáš tak, že si zatím kvůli té rozdílnosti třeba nejste až tak blízcí?
On: Jo tak, ale možná je i tím, že brácha je teďka v pubertě, takže spíš tráví čas sám v pokoji a tak si nejsme
tolik blízký no, že nejsme zvyklí si večer nějak dlouho povídat, že jeho ani ty počítače tolik nebaví jako ta
technika. Já vlastně ani nevím, co ho baví hodně, podle mě taky sám neví. Takže třeba se sblížíme. Mezi
náma jsou tři roky.
Já:A myslíš, že by se ten váš vztah mohl nějak změnit do budoucna?
On: Jo podle mě jo. No možná to bude znít trochu zle, já jako, no ještě jako nedokázal něco, že bych chtěl
vidět, aby něco fakt dokázal, že něco umí dobře. Teď, možná to zní zle, ale že ho nemám za co tak jako
uznávat. Je to můj brácha, je milej, fajn, ale nějakou soutěž vyhrát, nějaký věci, být v něčem fakt dobrej a
snažit se v tom být dobrej. Ale on je ještě mladej, má na to spoustu času.
Já: To určitě, věk dělá hodně zvlášť v pubertě. Ale celkově je pro mě zajímavý vidět, jak na to nahlížíš. A jak
myslíš, že byste se mohli v dospělosti vídat?
On: Jo určitě dost. Ono teď je to celý možná taky tím, že jsme spolu každý den, že si to možná neuvědomuju
a zjistím, jak je pro mě důležitý, až budu bydlet někde sám. Takže se potom budeme třeba hodně
navštěvovat.
Já: A co rodiče, jak by jsi s nimi chtěl v dospělosti být v kontaktu?
On: Jo chtěl, dost, jsou pro mě důležití. Ale nejen rodiče, já trochu vidím vzor v dědovi, který je teda
rozvedený s babičkou, ale že procestoval hodně míst, prožil dost věcí, byl to podnikatel. Jako i to, že mě
poměrně dost, no měl tři manželky, spíš víc partnerek, jako není to úplně v tomhle ohledu vzor, ale že získal
ty zkušenosti a prožil dost věcí.
Já: Takže dědův život je ti blízký?
On: No jo. On už je jako důchodce a pořád pracuje, dělá, co ho baví a zároveň vydělal si dost na to, že by
klidně už pracovat nemusel. A ten zbytek rodiny, jako druhá babička s dědou, tak ti jsou pro mě důležití jako
dost. Viděl bych to tak, že rozhodně o víkendech je budu navštěvovat. Ale třeba bych hrozně rád byl v těch
cizích zemích, což pak bude samozřejmě těžší se s nimi vídat. Ale dokud jsem tady, tak jo. Zároveň si
myslím, že když ty lidi nevidíš, čím víc je nevidíš, tím víc je jako asi potřebuješ. Tím, že já je vídám
poměrně často, tak si to asi neuvědomuju, že potom bych za nima jezdil víc sám od sebe.
Já: Jo tak by to mohlo být. Hele a v čem by pak pro tebe rodiče mohli být důležití až budeš bydlet sám?
On: No myslím, že by mi rozhodně mohli pomoci na tom začátku, kdy bych se snažil zjistit, jak to funguje
na vlastní noze, tak v tom rozhodně jo. V tom by mi dali nějaký to „knowhow”, o co vše se postarat.
Já: Ještě v něčem jiném by ti mohli pomoci?
On: No tak třeba ta tátova strana, nebo ten tátův život, protože on studoval tu průmku, což je technická škola,
takže je mi trochu bližší a potom šel na čvut, pak na postgraduál do Francie, což bych taky hrozně rád tam
pracoval. Byl zároveň v Americe, pracoval tam a projel celou Ameriku jako teda Spojený Státy, takže tím je
mi bližší. Ale zase máma byla nějakou dobu v Asii, takže to je zajímavý. To bych jako se tam taky rád
podíval.
Já: Takže myslíš, že tyhle jejich zkušenosti s cestováním by ti mohli pomoci?
On: Jo určitě jo.
Já: A čím myslíš, že tě rodina ovlivňuje?
On: No určitě nějak jo. Možná dřív to bylo víc, teď je to, no teď ani nevím, co to je. Je to všechno možný
dohromady.
Já: Jo, že už se to ani nedá říci. Že určili nějak směr tvýho vývoje?
On: Jo to určitě. To ovlivňovali z velký části oni.
Já: A myslíš, že na tebe budou mít vliv i do budoucna? Třeba až budeš mít vlastní rodinu?
On: No možná si to nebudu uvědomovat, ale asi mě budou ovlivňovat. Nebo teda určitě, to co do mě vložili,
to vzdělání a aktivity a jejich zkušenosti, tak to já se budu snažit vložit do těch dětí. Takže určitě mě budou
ovlivňovat.

Já: Supr. Hele te tu mám úkol. Jsou tu nakreslený dva kruhy, jeden tvoří tvůj současný život a druhý život,
který budeš žít ve třiceti. Potřebovala bych, aby ses pokusil kruh rozdělit na základě toho, čím je tvořen,
jakými oblastmi. Tak trochu poměrově. Tady teď v současnosti a u tutoho v těch třiceti letech. Jak by mohl
vypadat pak.
On: Jasně. No ty jo… škola, kamarádi, sport, počítač, rád čtu, cestování, poznávání nových věcí
V těch třiceti, to už nebude škola...takže práce, kamarádi a rodina, sport, do tý práce bych asi zahrnul počítač,
čtení a poznávání
Já: U toho prvního kruhu nemáš rodinu, proč?
On: Jé to jsem možná měl, ta má být u těch kamarádů.
Já: Aha. A jaktože to spojuješ s těma kamarádama?
On: No mám to spojený, protože jakoby, no, jak to vysvětlit. Tak asi s rodinou, že jsme si docela blízký, že to
beru nějak podobně,a že s nimi a s kamarády jako ten volnej čas rád trávím. Že různě jezdíme na hory,
děláme výlety s tátou.
Já: Supr asi k tomu ani víc nemám, protože jsme to probírali dost předtím. Ještě jeden úkol tu mám. Chtěla
bych, abys mi nakreslil čáru, která bude znázorňovat tvůj život jako, že to bude čára života. Tam si vyznač
prosím přítomnost.
On: Takhle?
Já: Jo třeba. No a že bys na ní znázornil nějaký životní momenty, co považuješ za důležitý, který se ti v
životě staly, ať už byly dobrý nebo špatný.
On: Tak, co si pamatuju, tak rozhodně důležitá věc byla ta, když jsem hrál hokej, s tím jsem potom musel
skončit, takže… Třeba první třídu si vůbec nepamatuju. Tady bych dal někam, že jsem začal dělat judo, třeba
sem. A pak ta házená, to je hodně důležitý. To jsme dělal skoro doteď. To jsou zatím jen ty sporty. Pak
rozhodně ten gympl, takže někde tady by mohl být asi gympl. Nástup do primy, to bylo docela důležitý.
Já: V pozitivním nebo negativním smyslu?
On: V hodně pozitivním smyslu.
Já: Jasně.
On: A někde tady jsem získal certifikát z angličtiny, to jsem minulý rok dostal na úroveň C2, což je nejvyšší
možná. To je pro mě velký úspěch. No pak jako v tom hokeji ty vyhraný turnaje, v tom judu taky.
Já: Jo takže se ty důležitý momenty v tvým životě týkají hodně sportu a úspěchu ve vzdělání.
On: Jo, no já jsem toho ještě tolik nestihnul.
Já: Mně přijde, že dost… A co myslíš do budoucna, jaké důležité momenty by tě mohly potkat? Co tam bude
důležitý?
On: No rozhodně vzdělání, dokončení nějakých projektů. Líbilo by se mi třeba udělat projekt, který by byl
výdělečný a pak ho prodat a pracovat na dalším. Třeba i teď mám v hlavě projekt, protože mě baví řešit
problémy. Ten se týká pomoci studentům zlehčit vstup do školy…
Já: Jasně, takže do budoucna přemýšlíš hlavně o pracovních projektech, kterým by ses rád věnoval. Ještě
něco tě napadá?
On: No ještě pak někdy ta rodina. Najít si partnerku, mít děti. To je taky zásadní.
Já: Jo?
On: Stopro, jen ještě ne hned prosím. (smích)
Já: Jasně. (smích) Hele a teď trochu obecně, proč myslíš, že se partneři nebo manželé rozcházejí?
On: No protože třeba zjistí, že mají jiný životní styl, a že se proto s tím partnerem necítí dobře a nebo si
najdou někoho, s kým si jsou podobnější. Taky, aby spolu byli spokojení, tak se k sobě musí chovat s
respektem a být si navzájem oporou. No to je asi nejdůležitější.
Já: Jo a ještě něco tě napadá, co dělat, aby rodina fungovala?
On: Ty jo nevím, no prostě se jeden o druhýho zajímat.
Já: Můžeš mi to nějak vysvětlit?
On: No tak vyjadřovat zájem o druhýho, povídat si s ním o jeho problémech, ale taky radostech třeba v práci
a tak.
Já: A jaký myslíš má rozpad rodiny dopad na děti?
On: No určitě velký za každých okolností, protože děti tím ztratí asi nějakou tu jistotu, kus jich samých. Pak
jde i o to, jak spolu dokáží rodiče vycházet, to vidím u kamarádů nebo spíš to kámoši říkají, že je hrozný,
když na sebe navzájem nadávají a znám právě i takový, co jsou úplně v klidu, protože rodiče spolu vychází
dobře.
Já: Co by pro tebe znamenalo, kdyby ses ty sám v budoucnu rozvedl?

On: No to je zajímavá otázka. Asi by mě to mrzelo, když už bych do manželství s někým šel, že by to
nevyšlo, to je jasný. Zároveň vím, že to není nic nenormálního, tak bych se s tím prostě musel srovnat. Zas si
myslím, že než být vedle někoho nespokojenej, to nemá cenu a je lepší odejít, když se to nedaří zlepšit. Ale
nic příjemnýho to není, navíc pokud jsou v tom děti. To je pak šílenost.
Já: Jo… Teď položím takovou možná zvláštní otázku, myslíš že lidi pocházející z dětských domovů to mají v
dospělosti těžší?
On: No o tom jsem se bavil s mou tetou, která spolupracuje s dětmi z dětských domovů a ta občas popisuje
příběhy těch, co odešli z domova jak se jim daří a jak jim pomáhají. No zdá se mi z toho, že to těžší mají
určitě.
Já: A v čem?
On: No asi v tom, že prostě neví, jak to přesně v rodině chodí, neviděli u rodičů, jak chodili do práce, co to s
sebou nese, jak se starat o děti, co je normální. To jsou asi věci, který je důležitý okoukat, jinak v tom pak
člověk plave.
Já: Hele a ještě se zeptám, jak se cítíš teď v životě spokojený? Zkus to vyznačit na škále od jedničky do
pětky, kdy jednička je nejvíc spokojený a pětka úplně nespokojený, no jako ve škole.
On: Tak většinou jednička.
Já: A jak by to mohlo být v těch třiceti letech?
On: Možná dvojka.
Já: A proč dvojka?
On: No možná i jednička, těžko říci. Ale napadlo mě, že by to mohla být dvojka kvůli tomu, že bude víc
povinností. Teď jsem ještě o ně dost ušetřen.
Já: Jasně. Tak jo, mě teď už toho moc nenapadá. Co tebe? Nechtěl bys no něco dodat nebo víš, že jsi třeba
neřekl něco tak, jak jsi chtěl?
On: Myslím, že dobrý. Dáš mi to pak přečíst?
Já: Jasně, dám ti vědět, až to bude.
On: Dík.
Já: Taky díky.

Rozhovor s Petrem
Já: Tak můžeme začít?
On: Jasně.
Já: Tak jo, přemýšlíš někdy o tom, co bude?
On: Jo docela často, ať už obecně o mně nebo spíš o tom okolí vlastním.
Já: A o čem tak nejčastěji přemýšlíš?
On: Tak nejčastěji přemýšlím… Tak jednak o škole budoucí, protože si furt nejsem jistej. To byl vlastně
důvod, proč jsem šel i na gympl, protože vlastně nevím přesně, co chci dělat. Vím, že to bude jako humanitní
obor, vím, že chci pracovat jako s lidma později, ale furt to není jistý nebo přemýšlím například teď, co bude
s týmem, jakože s týmem, se kterým hrajeme frisbee. Já jsem teď nově trenér, takže to potřebuju vymýšlet a
trošku oživovat, protože ten tým hrozně upadl, takže to je takový, no různě přemýšlím. Často docela.
Já: Jasně a hlavně teda o tý škole a o tom sportovním týmu. Ještě o něčem?
On: Ty jo, asi už ani ne.
Já: Dobře. Jak se z tebe vlastně stal trenér?
On: Já jsem vlastně, no hraju dva a třičtvrtě roku, ale nějak hned od začátku jsem se do toho zamiloval, takže
tomu dávám skoro úplně všechno, takže pak jakoby od těch ostatních lidí tam přišla ta otázka, jestli bych to
nechtěl dělat já, když s tím skončil předešlý trenér. A mě to právě baví a baví mě vést skupinu a pracovat s
těma lidma, takže jsem si řekl, že by to bylo super. Akorát to potřebuju trochu vytáhnout ten tým.
Já: To zní dobře. A do budoucna by ses tomu rád věnoval dál jo?
On: Jo určitě. Věnuju se mu naplno, kvůli tomu jsem vlastně pustil i hudbu, skauting a tak no.
Já: Aha, takže to byla tvoje priorita.
On: Určitě.
Já: A vedeš tým stejně starých lidí nebo dětí?
On: No vedu tým primárně starších lidí, což je trochu zvláštní. Je to takový zvláštní říkat člověku, kterýmu je
třeba pětadvacet, co má dělat, ale jakoby s respektem není problém no. Dřív jsem vedl i skupinu třeba na
skautu jako menších kluků nebo stejně starých kluků, takže jsem se asi trochu naučil v tom chodit, že si
umím i občas trochu dupnout.
Já: Aha. Já se ještě vrátím k tý vejšce. Jak nad tím vlastně uvažuješ?
On: Počítám s tím, že právě kvůli tomu budu muset omezit ty vedlejší aktivity, protože to nebude úplně
jednoduchý. Teď si jako užívám gympl, furt středoškolskej život, tak je to docela dobrý, nemusím toho dělat
moc. Když třeba vidím bráchu, který dělá jakože přírodovědnej obor, tak je to docela hustý.
Já: Jo?
On: No on dělá jadernou fyziku a baví ho to. No já sám ještě nevím, jakože na základce jsem byl takovej
nevyhraněnej, tam jsem tak jako proplouval, že jsem nedělal skoro nic a měl jsem tak nějak jedničky dvojky,
ať šlo o přírodu nebo humanitní věci. A teď na gymplu se to začalo jako otáčet, že prostě ta příroda už tolik
ne no.
Já: Aha. A jak to vypadá?
On: No jakože baví mě zsv jako společenský vědy obecně, psychologie asi nejvíc, ale nevím no. Studovat
psychologii je zatím jen takový nápad, není to teda takovej ten cíl, za kterým bych šel. Napadla mě i nějaká
jako speciální pedagogika, co má moje mamka nebo nějaká práce s lidma. Taky bych rád někdy studoval v
zahraničí, což se mi teď bohužel nepovedlo. Jsem chtěl na dva roky pryč přes jeden takovej speciální
program. Bylo asi pět různých stipendií na různé školy, ale to nakonec nevyšlo. Ono bylo docela přísný
výběrový řízení, takže jsem se dostal jen do druhýho kola ze tří.
Já: A kam jsi se chtěl vydat?
On: No na výběr bylo Německo, tam jsem moc nechtěl, protože to je moc blízko, mamce se to teda
samozřejmě líbilo kvůli tý malý vzdálenosti, no pak Itálie, Bosna Hercegovina, Indie a Čína. No do Číny se
mi tolik nechtělo, i když bych tam moc rád jel, protože to tam je zaměřený hlavně na přírodu, takže třeba ta
Indie nebo Itálie by byla moc hezká. No a nakonec z toho nic není. Oni brali 5 lidí asi z 90, tak to nebylo
snadný no.
Já: Jo, takže do budoucna by ses do toho rád pustil?
On: Jo to určitě plánuju.
Já: A kde by jsi vlastně rád studoval?
On: No určitě vím, že ne tady u nás. Ani jako na tu pajdu bych sem nešel, protože na ní neslyším vůbec
dobrý ohlasy a pak je tady, to je asi jediný, kvůli čemu bych sem šel, je ekonomka, což je ale škola, kterou

bych si udělal jen proto, abych měl nějakou vejšku, nějaký titul, moc mě to nezajmá a vím, že to není těžký,
takže to je takový to jenom mít něco, což nechci. Takže ideálně vejška do zahraničí, případně momentálně
uvažuju hlavně o té psychologii, která je jen v Praze, Brně a v Olomouci.
Já: To už jsi si takhle zjišťoval?
On: To jo, to už jsem si takhle dopředu zjišťoval, a co je tak ňějak potřeba pro to, abych se tam dostal, což je
trochu komplikace. (smích)
Já: (smích) To dokáže zastrašit no.
On: No to musím uznat, že jo. Proto jsem si hledal plán B, C, D a tak. No a z těch měst bych šel asi nejradši
do Prahy nebo do Brna, kde bych se mohl dál věnovat frisbee, což je momentálně můj život.
Já: Tak to je už úplně konkrétní představa. Hela já se vrátím k tomu, jak jsi říkal, že tvá mamka je speciální
pedagožka. Je ti to blízký?
On: Jo je mi to blízký, i když ještě nevím. To je jako to učitelství, který trochu vnímám jako záložní plán. Ale
zase vím, že by mě to bavilo a asi by mi to i šlo.
Já: Jo. A z toho období ty vejšky, máš tam z něčeho třeba nějaký obavy?
On: Strach mám, no hlavně, tím jak jsem se na základce vůbec neučil, tak teď na gymplu, když to řeknu se
musím i věnovat škole a mám problém se do toho dokopat. Tak si představím ten problém, že budu mít já
nevím třeba nějaký delší časový úsek, kdy se mám naučit na zkoušku, tak vím, že s tím budu mít problém
kvůli mé prokrastinaci, lenosti a tak. Ale myslím si jako myslím si, že je to o hlavě, že když člověk jako
chce, tak to zvládne.
Já: Jo takže i o nějaké té motivaci… A na co se naopak těšíš?
On: Tak asi nejvíc to vlastně, že když se mi povede najít si něco svýho, nějakou svojí vejšku, kde se budu
soustředit na tu jednu věc, na ten obor, který mě baví. Že prostě počítal jsem s tím, že když jsem šel na
gympl, že je to prostě všeobecný vzdělání a že se budu učit i věci, který mě nebaví nebo se o ně tolik
nezajímám. Takže na tu vejšku se těším s tím, že prostě budu dělat prostě to, co mě zajímá a soustředit se na
tu jednu věc a ne přeskakovat z jedný noty na jinou.
Já: Mluvíš o tom s někým, co bude až budeš dospělý?
On: Občas o tom mluvím s mamkou, co bude, ale spíš jako o tý škole než o něčem jiným. Furt se vlastně
bavíme o tom, na jakou vejšku a taky o praxích, které třeba na tu psychologii bych potřeboval sehnat.
Já: Takže se intenzivněji bavíte o přípravě na vejšku a o tom, jakou vejšku zvolit?
On: Jo přesně. Ale třeba o rodině nebo bydlení to vůbec neřešíme. Já už jsem jako třetí syn, ten nejstarší
vypadl na tři roky do Francie už v sedmnácti, takže je to takový, že mamka ani nepočítá, že bych zůstal doma
nebo něco takovýho.
Já: Jo takže už máš před sebou takhle dva bráchy, co už žijí samostatně svůj život. Jak to vypadá?
On: No nejstarší, já jsem asi podobnej právě tomu nejstaršímu, i když ten jakoby hrozně moc cestuje, byl tři
roky v tý Francii, byl rok v Africe, kde pomáhal a momentálně studuje taky psychologii v Nizozemsku, tak je
takový aktivní, což se mi hrozně moc líbí. No a prostřední brácha, ten je takový asi uzavřenější no. Ten byl
rok ve Francii, kde dělal školu a zároveň ji dělal tady, za co má můj velkej obdiv. No a teď je v XXX a dělá
tam svojí jadernou fyziku.
Já: Tak to je zajímavý vidět tvůj pohled na to. A jak bys to chtěl mít v životě ty? Podobně jako bráchové nebo
nějak úplně jinak?
On: Asi se nekoukám na to, jak to dělají oni a snažím se soustředit na to, abych to dělal dobře já. Občas jo,
občas si třeba řeknu, když brácha má nějaký nápad nebo něco dělá, tak se nad tím třeba zamyslím, ale není to
tak, že bych se to snažil dělat podle nich. Dělám to podle svého no.
Já: Jasně. A jsou pro tebe v něčem vzorem?
On: Jakoby bráchové mají obdiv, hlavně nejstarší brácha, líbí se mi jeho styl, ale né že bych si řekl, že to
přesně takhle chci. Ale jo, obdivuji je.
Já: A v čem konkrétně se ti líbí ten bráchův styl?
On: No v tý otevřenosti k světu celkově. S tím, že nemá problém leccos vyzkoušet.
Já: Jo tak. Hele teď ti položím takovou trochu zvláštní otázku. Představ si, že ti je třicet a probudíš se do
běžného dne. Jak by takový běžný den mohl vypadat?
On: No tak za předpokladu, že budu šťastný ve třiceti a dejme tomu, že budu mít ženu, možná bych už mohl
mít i nějaký to dítě už ve třiceti…
Já: A to by jsi chtěl mít dítě v té době?
On: No určitě bych chtěl založit rodinu. Jako nepřemýšlel jsem nikdy kdy. Vím, že chci rodinu, že chci děti a
vím, že nechci v pětačtyřiceti první dítě určitě. Ale nevím přesně jakoby ten věk. Počítám s tím, že ráno buď

půjdu rovnou do práce, nebo ještě připravím a odvezu syna nebo dceru do školy, takže něco jako nějaký
ranní kontakt s rodinou. Budu v práci cca okolo těch 8 až 10 hodin.
Já: A co by to bylo za práci?
On: No toť otázka. Nejsem si jistej, tak mohl bych být ten učitel, mohl bych být psycholog.
Já: Jasně, tak to zkusím jinak. Tak co by tam pro tebe v tý práci bylo důležitý?
On: Hodně kontakt s lidma určitě je pro mě nejdůležitější. Jakože nechtěl bych nic dělat sám, takže třeba
nějaká práce co se týče komunikace nebo práce s lidma právě, něco ve společnosti nebo něco, co se týká
cestování. No kdyby se tohle všechno tohle spojilo, tak by to bylo úplně to nejlepší, protože to jsem já.
Já: Takže jde o to, aby ti práce poskytovala co?
On: Pocit uspokojení, prostě dobrej pocit.
Já: A jakou roli hrají finance?
On: No třeba u učitele prostě beru fakt, že tam mají nižší platy. No trošku by mi to vadilo, ale vím, že kdyby
mě to bavilo, tak finance jdou stranou. Určitě chci dělat prostě něco, co mě baví. To je pro mě zásadní. Prostě
představa, že budu dělat práci jen kvůli penězům, to fakt ne. To bych nezvládl ani, prostě ne.
Já: Jasně, takže jde hlavně o to, abys našel něco, v čem ti bude dobře.
On: Jo a v čem se budu zlepšovat.
Já: Jo a jak by ten den vypadal teda po těch 8 až 10 hodinách práce?
On: No potom bych se vrátil domů a věnoval se manželce a dětem a nebo bych taky se chtěl určitě věnovat
nějakým svým vedlejším věcem jako sportu, hudbě nebo cokoliv.
Já: A jak by to věnování se rodině vypadalo?
On: Tak kdyby byl čas, tak můžem vyrazit někam na večeři nebo někam na výlet. Kdyby byl třeba víkend,
tak prostě sebereme stany a jedeme někam stanovat na nějakej vyšší trek pořádnej. Dejme tomu společný
akce, který teda taky budou závislý na tom, co bude bavit manželku, to je jasný. Nebo třeba bude manželka
mít nějakej čas pro sebe, aby taky mohla relaxovat nebo na sobě nějak pracovat a já budu s dětma.
Já: Ještě něco tě napadá k tomu, co byste s rodinou během týdne dělali nebo, co by rodina dělala?
On: No tak kromě těch výletů a jiných akcí pak taky zajistit ten běžný chod, kdy s manželkou uvaříme,
pomůžeme dětem s přípravou do školy a tak. Toho asi taky nebude málo.
Já: A ještě si mluvil o těch vedlejších zájmech.
On: Bylo by pro mě nejlepší, kdybych se mohl věnovat rodině a zároveň dělat i to, co mě baví. A klidně
někdy i s rodinou, nemusí to být striktně oddělený. Třeba bych mohl trénovat děti, že jo.
Já: A ještě něco tě napadá k tomu dni ve třiceti letech? Co by tam pro tebe mohlo být důležitý?
On: No tak ještě asi vytvoření zázemí jako nějaký pěkný, myslím spíš pro nás jako příjemný bydlení.
Já: Tak jo. Hele a teď tu mám pro tebe takový úkol. Mám tady na papíře nakreslené dva kruhy. Jeden je jako
tvůj současný život a jeden jako život ve třiceti letech. A chtěla bych, abys mi ten první kruh rozdělil do
oblastí, které teď tvoří tvůj život a nějak poměrově to tam naznačil.
On: Jako graf?
Já: Jo přesně. No a u toho druhýho stejně. Jak myslíš, že by to mohlo být ve třiceti letech.
On: Jasně.
…
On: Tak asi nějak takhle.
Já: Dobře, tak to spolu trochu proberem. Začneme současností. Máš tam rodinu. Co jsi tím vlastně myslel?
On: No myslel jsem to tak, že v tuhletu chvíli ještě mám jako čas než se budu věnovat svý práci, vejšce a tak.
Takže než odejdu, tak se chci věnovat právě rodině – mamce, bratrům, když jsou doma, tátovi, který s náma
jakoby nebydlí. Moji rodiče jsou rozvedený. Takže těm se chci věnovat jako ještě co nejvíc. Prarodičům
samozřejmě taky. Přijde mi to hodně důležitý jako v týhle životní fázi.
Já: Jo a jak spolu trávíte čas?
On: No s nejstarším bráchou s vidím teda párkrát do roka, jak je pryč, s prostředním bráchou, tak ten
nejčastěji přijede na víkendy, ale nevidím ho každej víkend, protože právě jednou týdně až čtrnáct dní jsem u
táty, kde spolu trávíme víkend, jezdíme třeba na nějaký akce nebo večer někam jdeme nebo na výlet. To
samý vlastně s mamkou, i když tam to je takový, né úplně takový, jak bych chtěl to vzájemné trávení času, ty
aktivity. Často jsem o víkendu pryč na turnaji s týmem a někdy se stane, že spolu dlouho nikam nejdeme
nebo, že si povídáme třeba jenom večer. Ale alespoň to, že mamka přijde z práce k večeru třeba někdy okolo
šestý, tak si ale sedneme a povídáme si nebo na něco koukneme. Takže nějakej ten čas spolu jako trávíme, no
prostě jak to jde.
Já: Jo to zní fajn. Říkal jsi, že tam zahrnuješ i prarodiče?

On: No to určitě. K těm jezdím třeba na prázdniny, sem tam se objeví nějaký víkend, kdy tam jedu. Třeba
babička z máminy strany je u nás na štědrý den a další den jedu k babičce z tátovy strany, takže ten kontakt
se snažím taky udržovat, i když na ten víkend se to většinou nedaří., to už je prostě zacpaný.
Já: Jo. A škola? Co si pod ní představuješ?
On: No to, co dělám teď v tý škole a pak taky to, co bude potom. No jakoby, jak se říká peníze nebo život.
Mamce se to nelíbí, ale volím spíš ten život. Když dokážu být prostě šťastnej někde s rodinou nebo s tím, co
mě baví a zvládnu se teda o sebe postarat a nebudu mít nejlepší vzdělání, nejlepší práci, tak si myslím, že to
je v pohodě. Prostě není to to top jedna priorita.
Já: Aha, rozumím tomu správně, že bys dal radši přednost rodině a jiným věcem, co tě baví před školou nebo
nějakou skvělou prací, kdyby na to přišlo?
On: Jo. Už teď prostě upřednostňuju ty zájmy.
Já: A jak to vypadá?
On: No, že tý přípravě moc nedám, jen když to hoří, ale držím si tak dvojky, trojky no. Nejhůř asi chemie,
fyzika. No a u matematiky mám problém, že si často říkám, kde v životě tohle použiju. Ale zároveň jako
vím, že matematika je na většině vejšek, a že je důležitá i pro ostatní předměty. Ale mám to tak, že když se
do toho ponořím, tak matematika není problém.
Já: Jo a pak tu máš brigádu. Čemu se věnuješ?
On: Doučuju dva kluky angličtinu a teď ještě budu mít, no já už jsem to měl předtím, ale pak se známá
přestěhovala, že hlídám dítě, prcka malýho. Protože já nemůžu mít jakože brigádu nějaký směny, musím
vždycky jako spíš jednorázovky, ale určitě je pro mě důležitý… No jednak si tím samozřejmě přivydělávám
peníze, který potřebuju kvůli frisbee a taky určitým způsobem vím, že mě to připravuje i do budoucna. Jinak
mi to pomáhá v tom, co chci dělat a za druhý si taky trochu člověk zvykne, když má nějakou práci, že musí
dělat něco jinýho kromě tý školy.
Já: Takže jít pracovat třeba někam do fastfoodu to bys nešel kvůli tomu, že by ti to vzhledem k profesní
dráze moc nedalo?
On: Ne tak to bych určitě nechtěl. Chci, aby mi to, ty peníze, dejme tomu jsou tak 60 procent, těch 40
procent je dejme tomu nějaký zkušenosti, že to dělám pro sebe.
Já: Jo, tak už tomu rozumím. Pak tu máš hudbu a ostatní. Co to je?
On: No já jsem hrál devět let na flétnu, na obyčejnou, všichni se mi smáli, že jo. Ale mě to bavilo, chtěl jsem
se na to naučit pořádně. No a pak mě to přestalo bavit, protože jsem dostal noty a přehrál cokoliv. Tak potom
dva roky jsem hrál na saxofon, dokonce rok a něco s kapelou, to bylo moc fajn, ale nakonec jsem od toho
ustoupil, protože jsem se chtěl věnovat hlavně tomu sportu. Měl jsem toho hodně saxofon, skauta a frisbee a
uvědomil jsem si, že pak nic nedělám pořádně, tak jsem se zaměřil jen na tu jednu věc, která mě bavila
nejvíc s tím, že se jí budu věnovat. Ale hudbu mám rád a určitě se k ní chci vrátit, jen teď ne.
Já: Jo. A teď k tomu druhému kruhu, tam máš toho trochu míň. Co si představuješ pod rodinou?
On: No myslím, že v těch třiceti, že by se člověk měl nejvíc soustředit na tu rodinu. Jestliže má už ten člověk
dítě ve třiceti, tak to je ta první věc, která by ho měla zajímat a to víc než práce, víc než zájmy, víc než
přátelé. Tak prostě ta rodina a výchova dětí bude pro mě ze všeho nejdůležitější.
Já: A proč ti to vlastně přijde tak důležitý?
On: No tak je to nějaká dejme tomu životní zodpovědnost asi nebo přijde mi, že je to tak asi jako i nastavený,
že postupně, jak se člověk dostane do tý no fáze, jak má tu rodinu, tak jeho úkolem, jakoby tím
nejdůležitějším je právě vychovat to dítě, který v tom může pokračovat dál a dál. A jakoby, když to vezmu,
tak ty děti potřebují jako tu no nejjemnější péči, aby se mohly do toho života dostat jakoby v pohodě, se
vzděláním, nějakým přehledem. A mělo by to být krásný období i pro rodiče.
Já: Takže ta podpora ti
On: Podpora a ta výchova obecně jsou pro mě důležitý.
Já: A máš nějakou představu, jak bys děti vychovával?
On: No tak představu… No nesmí být rozmazlený, ale zas nesmí být týraný. No musí to být tak jakoby něco
mezi. Já třeba to občas vidím, slyším nebo trošku znám, jak byli vychovávaní moji bratři, jak jsem byl
vychovávanej já. Na příklad vidím, když hlídám toho prcka, tak vím, že má prostě úplně všechno, na co si
vzpomene.
Já: Jak to vypadá?
On: No, že když si vyloženě řekne, tak to dostane, což jakoby si myslím, je to pak hrozně znát jako v
budoucnu, že prostě ty lidi jsou mnohem víc závislí na těch rodičích, tak prostě mají problémy se

osamostatnit, nejsou tak samostatní. Taky například ve společnosti jako v kolektivu mají třeba i větší
problémy, takže je to takový, no musí se to vždycky vyvážit prostě.
Já: A jak bys to chtěl dělat ty?
On: No určitě k samostatnosti, k nějakýmu všeobecnýmu rozhledu, co se týče, co se děje obecně, k nějakým
všeobecným znalostem třeba hudby, sportu a tak. Samozřejmě, když mi třeba jako dítě řekne, že nebude hrát
na kytaru, protože nechce, tak ho nebudu nutit, aby hrál na kytaru, když nechce. To je prostě hrozná
hloupost, ale budu chtít, aby si něco vyzkoušel, měl nějaký ponětí o tom. Samozřejmě ho budu podporovat v
tom, co chce dělat do nějaký samozřejmě míry, aby to nebyl nějakej extrém.
Já: Jo, takže děti povedeš k nějakému všobecnému rozhledu, ale pak je necháš zaměřit se na to, co budou
chtít oni?
On: Jo přesně. Jestliže mi dítě řekne, že nechce na vejšku nebo ani na střední, že chce prostě na učňák na
kuchaře, nemám s tím vůbec problém. Jestli ho to bude bavit, tak je to úplně výborný. Chtěl bych, aby si děti
nejen ve vzdělání našli to, co je bude v životě těšit.
Já: Hm. Máš představu, kolik bys tak chtěl mít dětí?
On: Zatím si říkám, že dvě, tři. Možná ty tři. Jedno ne, to určitě ne, protože když je pak jakože tam je pak
hrozná výhoda oproti jedináčkům a když jsou třeba dvě děti, že tam je ten druhej člověk a můžou si pomáhat
a může to být zároveň dejme tomu opora, trošku sok. Ti jedináčci jsou takoví prostě, mají jako ty rodiče,
mají kamarády, ale prostě ten brácha nebo ségra, to je něco trochu jinýho. A tím, že já jsem žil nejmladší jako
s dvěma bratrama, tak nad tím tak přemýšlím.
Já: Vnímáš to tak teda u sebe? Tu oporu nebo parťáctví?
On: Jo určitě mám oporu. Bráchové mi určitě pomáhají, má to spoustu samozřejmě momentů, kdy jsem
zrovna neměl v tu chvíli úplně pozitivní náladu vůči mým bratrům. Samozřejmě tam bylo nějaký to škádlení
a tak, ale jakoby jsme za to hrozně rád, že mám bráchy. Nechtěl bych být sám, to určitě ne. Takže určitě dvě,
tři děti.
Já: Jo. Hele, a když tam máš napsanou tu rodinu. Pod ní zahrnuješ teda manželku a děti nebo ještě někoho
jiného?
On: No určitě ještě současnou rodinu. Určitě se chci postarat třeba o mojí mámu nebo tátu, až budou staří,
protože to je takový… No přijde mi to, že když se o mě starají celou dobu, prostě od malička, co jsem se
narodil, živili mě a já nevím, co všechno, tak prostě myslím, že by tam měla být odpovědnost nějakým
způsobem obstarat je, když nebudou oni moct. To mi přijde hodně důležitý.
Já: Tomu rozumím. Máš nějakou představu, v jakém kontaktu byste pak mohli s rodičema být?
On: No určitě to nebude nějak hodně často, to záleží. Ono, když člověk má vlastní rodinu a práci, tak je to
hrozně těžký, alespoň tak to vidím teda. Ale určitě je to pro mě důležitý, já nevím, třeba přiject jednou za
čtrnáct dní odpoledne nebo na celej den nebo nějaký třeba i celý víkendy s rodinou. Je jasný, že pak mamka
bude chtít být s vnoučatama, tak to budu rád. No prostě to se asi nedá naplánovat, ale je to pro mě určitě
důležitý. No a to samý s bráchama, ale tam to bude asi složitější, když vidím bráchu.
Já: A ten je na tom se vztahy jak?
On: No on plánuje svatbu, kterou bude mít v černu. Ale nevím, jestli se dá mluvit o usazení, mají s přítelkyní
spoustu cestovatelských plánů.
Já: A kolik mu je?
On: Dvacet čtyři. Takže bude se sice ženit, ale má furt takový představy třeba o škole v Indii a tak podobně,
takže člověk u něj nikdy neví.
Já: A jak se ti to líbí?
On: Jo docela jo.
Já: A druhý bratr?
On: Tomu je dvacet jedna a ten se od nás svou trochu liší. Je spíš takový introvertní, zaměřený na tu
přírodovědu a tak, každopádně teď si našel přítelkyni a myslím si, že si dodělá vejšku a nikam asi neodjede
na dýl do zahraničí. Tak spolu určitě budem v kontaktu.
Já: Jo supr, díky. Teď tu máš práci, ale o té už jsme dost mluvili, tak myslím, že jsem pochopila, co je tam
pro tebe důležitý a tak.
On: Jasně.
Já: Nebo napadá tě k tomu něco, co bys chtěl říct? Něco o čem jsi ještě třeba nemluvil…
On: Ne to asi ne.
Já: A pak tu máš kamarádi a okolí. Tak to mě zajímá, co se pod tím skrývá?

On: No tak teď aktuálně se devadesát procent mých přátel týká týmu a přátel ve škole. Každopádně v
budoucnu tak jakoby beru to dejme tomu jako nějakej odpočinek nebo takový vypnutí od toho ostatního. Teď
je to jakoby, když to řeknu, hrozně jednoduchý jako být s přáteli, ale v tom budoucnu mi přijde, že člověk se
musí jako trošku víc snažit ohledně těch přátel, protože to je samozřejmě těžší, protože těch věcí je mnohem
víc jako práce, rodina a tak.
Já: Jo, ale stejně pro tebe teda důležitý mít kolem sebe i kamarády?
On: Jo, určitě to tam patří. Nemůže tam být jen práce a rodina, je to fajn mít i jiný lidi kolem sebe. Teda ty,
se kterými si rozumíš.
Já: A zájmy?
On: No myslím, že když člověk věnuje dost času rodině a zvládne se postarat o finance a s manželkou
obstarat rodinu, tak potom je to hrozně fajn, když člověk pracuje i sám na sobě. I kdyby to mělo být to
frisbee, což není zrovna práce na sobě, tak že člověk zrelaxuje, vybije energii, to je důležitý taky.
Já: To určitě. Hele a teď bych chtěla, abys mi tu nakreslil čáru. Má to být čára tvýho života. Někde na ní tam
vyznač současnost, jo? Super. Mohl bys mi tam zaznamenat důležité události nebo momenty, které tě v
životě potkaly. Ať už v dobrým nebo ve špatným smyslu.
On: Jasně. Tak určitě tam zaznamenán přechod na druhý stupeň. To je spíš jako negativní bych řekl. Tam byl
problém s učitelama a do toho se spolužákem.
Já: A to bylo na tom druhým stupni?
On: Ne na tom prvním.
Já: Jo, takže proto si přestoupil?
On: No tak. Tam se to ještě spojovalo s tím, že v té čtvrté, páté třídě se mi rozváděli rodiče, takže tam to bylo
špatný a všechno se vším. Když to tak řeknu, tak jsem tam byl psychicky níž. Takže zapíšu přestup a rozvod
rodičů jako dva body, co se udály u sebe.
Já: Jo jasně.
On: Každopádně rozvod znamenal hodně moc. Třeba teď jsem psal kvůli výběrovýmu řízení esej na téma
všechno zlý je k něčemu dobrý a tam jsem zmiňoval rozvod, protože jakoby je to hodně špatná zkušenost,
nepřeju ji nikomu, zároveň když to tak řeknu, jsem za to teď v nějakým určitým ohledu rád, protože určitě by
rodiče nemohli fungovat spolu a díky tomu se to celý uklidnilo. Takže jako jsou tam konflikty, furt se jako
něco řeší, ale není to nic prostě hroznýho a já jsem se z toho strašně moc poučil, co se týče toho, jak se mám
chovat, jakým způsobem tohle třeba rodiče řešili, co si myslím, že řešili špatně, co myslím, že řešili dobře a
podobně. Takže obrovská zkušenost, která mi pomohla a díky tomu jsem taky asi i samostatnější, i když to
bylo dejme tomu tak padesát procent ze skauta a padesát procent jakoby výchova tý rodiny. Skaut mi strašně
moc pomohl, hodně mě vychoval, co se týče nějakých morálních zásad.
Já: Hm.
On: No další bod, věnoval jsem se tý hudbě, ale to nepovažuju za super důležitý. Super důležitý bylo pro mě
to frisbee. Předtím mě sporty a dělal jsem jich hodně jako bavily, ale tohle bylo něco mnohem lepšího. A
hodně tím pořád žiju, takže to beru jako důležitej bod.
Já: Jo to je vidět z toho, jak jsi o tom už mluvil.
On: No jasně. Další bod, který je důležitý, že jsem se dokázal dostat na gympl.
Já: Stálo to hodně sil?
On: No jakoby stálo mě to míň úsilí, než jsem myslel, že mě to bude stát, ale myslím, že to úsilí stálo.
Mamka mě dokopala, abych měl troje doučování, jakože na základce, na jednom gymplu a na druhým
gymplu, což teda jsem byl trošku proti. Teda byl jsem pro doučovací kurzy, ale né v takovým množství.
Já: To chápu. A považuješ to za dobrý krok, že jsi tam šel?
On: Určitě jo. Jakože bych mohl být asi spokojenej i s nějakou střední, vůbec to neberu tak, že jakoby lidi, co
jsou na učnáku jsou třeba hloupější nebo něco. To určitě ne, ale já to beru pozitivně hlavně v tom, že jsem
jako nevěděl, co dělat, jako jakej obor a tak gympl byl v tom ideální, že jsem se nemusel nikam zaměřovat
jako třeba na středních. Taky jsem věděl od začátku, že chci na vejšku, takže ten gympl byl akorát pro mě.
Já: A vyhovuje ti to fungování tam, když už tam nějaký čas jsi?
On: Tak člověk si bude stěžovat vždycky, ale jakoby ve svý podstatě jsem jakoby spokojenej.
Já: Dobře. Ještě něco tě napadá?
On: No možná přítelkyně.
Já: Hm?
On: To bylo už dřív, tak to byl ne zrovna zlom, ale taková zajímavá zkušenost.
Já: A teď spolu už nejste?

On: Ne nejsme, v tom to byla taky dobrá zkušenost. Když jsme se rozešli, tak si člověk uvědomí, co dělal
všechno no špatně. No nejdřív je to špatný, ale pak když se na to člověk podívá po delší době, tak to může
vidět jinak.
Já: Tomu rozumím. Hele tak te jsme se dostali do současnosti. Co myslíš, že by mohlo být za důležité
momenty v budoucnu?
On: V budoucnu?
Já: Jo, co tě tak může potkat. Co tě čeká…
On: No tak asi maturita a důležitější moment je dostat se na vejšku teda. To je určitě důležitá věc. A důležitej
moment je pro mě určitě nějakým způsobem rozvíjet sebe a okolí ve sportu, jakoby v tom týmu. To je pro mě
hodně důležitý, že se toho nechci vzdát a hrozně mě to baví. No rád bych si našel slečnu, to by bylo taky
hezký a následně si sehnal práci no a nějakým způsobem to vést dobře ten život dál. To je taková ta ideální
představa.
Já: Ideální? Myslíš, že je reálná?
On: Jo to určitě, já vycházím hodně z reality.
Já: A kdybys teď měl vyjádřit, jak moc jsi v životě aktuálně spokojený. Na škále od jedničky po pětku jako
ve škole. Jednička nejvíc, pětka jako vůbec ne.
On: Tak řekl bych tak dvojka. Jakože nepopírám, často si na věci stěžuju, ale vždycky to může být horší o
dost a vždycky to může být lepší, ale myslím, že se mám jakoby dobře.
Já: A jak myslíš, že by to mohlo být v těch třiceti?
On: No když se budu snažit, tak by to mohla být ta jednička.
Já: Že bys to vytáhl jo?
On: Jo, ale vždycky tam asi bude něco, co by se dalo ještě udělat líp, takže myslím, že ta jednička, dvojka je
v pohodě.
Já: Dobře. Hele ještě se vrátím k partnerce. Máš nějakou představu, jaká by měla být? Jak byste spolu měli
fungovat a tak?
On: No ideální partnerka, jako nevím, jestli ji dokážu popsat.
Já: Tomu rozumím, to je složitý. Možná, co je pro tebe důležitý. Jestli už jsi na něco takového přišel…
On: Jedna asi z nejdůležitějších věcí je vzájemná tolerance. Vědět, že nikdy nic nebude prostě dokonalý a
vždycky tam bude něco, co tomu druhýmu bude vadit, takže tolerance je hrozně moc důležitá, aby to
fungovalo. Tolerance, pochopení, potom je pro mě důležitý, abych si s ní rozuměl samozřejmě a cítil se v její
přítomnosti dobře. Charakterově by měla být skvělej člověk jako pro mě. No a pak další věc je vzhled, který
je taky důležitej, ale asi ne zásadní.
Já: A dá se říci, jak moc je pro tebe do budoucna důležitý partnerství, případně manželství?
On: Hrozně moc, protože jenom ta myšlenka, že s někým člověk sdílí život je pro mě asi důležitá, že prostě
mám dejme tomu vedle sebe někoho, se kterým sdílím všechno. Jo všichni přátelé jsou hrozně moc fajn,
hrozně skvělí, ale nevím. Nic to není oproti tomu sdílet s někým život a být s někým šťastnej. Takže je to pro
mě hrozně důležitý určitě.
Já: A je pro tebe důležitý i samotný akt svatby?
On: Nad tím jsem ještě úplně nepřemýšlel, ale kdyby mi partnerka řekla, že se nechce vzít, že mě má hrozně
ráda, ale nechce si mě vzít, tak řeknu dobře. Není to pro mě prostě nějaká podmínka. Ale já sám jsem pro,
určitě bych chtěl mít manželku, je to pro mě takový uzavření, taková jistota.
Já: Dobře. Ještě se vrátím k tvým rodičům. Jak vlastně hodnotíš to, jak žijou? Co myslíš, že je fajn a co
naopak nefunguje?
On: No vlastně táta si po rozvodu našel přítelkyni a měl trošku, když to tak řeknu psychický problémy, ale
dostal se z toho a vlastně teď je dost šťastnej. Takže našel si přítelkyni, která má taky děti, jedno dospělý
samostatný a jedno teda dcera v mým věku. Takže táta začal jakoby novej život a je to hrozně fajn, hrozně
mu to přeju. Mamka, ta žije sama nebo teda se mnou (smích).
Já: (smích)
On: Přítele ale nemá. Myslím si, že by byla spokojenější s přítelem, ale nemyslím si jako, že žije nějakej
špatnej život. To si nemyslím.
Já: Jasně. Hele a co to, jak fungují vůči tobě? Dá se to nějak říct, co ti vyhovuje a co spíš ne.
On: No tak z mýho pohledu se mi asi vždycky víc věnovala mamka, což asi bývá normální. Každopádně
myslím si, že mě vychovala mamka hodně dobře, nevím asi, co víc bych k tomu řekl.
Já: Jo, takže to hodnotíš pozitivně?

On: Jo určitě, jak od mámy, tak od táty. Věnovali se mi dost na to, že jsme tři synové a podporovali mě
vždycky. Je to takový, že jako najdou se tam mouchy, který by šly zlepšit. Co se mi třeba nelíbí, jsou spíš
jako drobnosti než zásadní věci.
Já: Je možný nějakou drobnost zmínit, abych si to mohla líp představit?
On: To jsem řešil s mamkou, ona to ví sama, že vlastně dejme tomu víc trestá nebo kárá, než chválí no. Když
řeknu úplně jednoduchej příklad, že přijdu domů, řeknu, že jsem dostal třeba za čtyři z chemie a za jedna z
matiky, tak přijde otázka, jaktože jsem dostal za čtyři z chemie a je na mě naštvaná. Nějaká jednička tam
jako úplně zmizí, skoro jako kdyby nebyla. Nebo když se mi něco povede, tak mám pocit, že tam v poslední
době není takovej zájem o to, co mě baví. Vadí jí, že jsem dal přednost tomu frisbee před tou školou. Chtěla
by, abych víc dělal do tý školy. Takže to občas dopadá tak, že mi vyčítá ty známky ve škole a ta podpora
ohledně zájmu není taková, což mi přijde trošku škoda. Vnímám to asi trošku negativně, možná přehnaně, to
nevím.
Já: Je tohle něco, čemu by ses chtěl třeba u svých dětí pak vyvarovat?
On: Jo to určitě. Podporoval bych je v tom, co je baví. Určitě samozřejmě, kdybych viděl, že dítě na tu školu
má, ale nezvládá ji jen proto, že prostě nevím chodí běhat, že na to vyloženě kašle. Samozřejmě musí tam být
nějaká pevná ruka, nějaká kázeň, kdy ještě ty lidi nebo v mým věku musí prostě dělat i to, co je nebaví.
Takže být schopen dítě dokopat k tomu, aby něco dělalo, ale třeba v mým věku, kdy dospívám, už jsem
skoro dospělej už by to mělo být víc na tom člověku.
Já: A je něco, co bys od mamky naopak rád okoukal?
On: No když to tak řeknu, je to možná tím, že jsem už třetí, ale mamka se s tím tak nějak nemaže. Nic není
nějak prostě obrovský problém. Já nevím, jak to přesně popsat…
Já: Že se jako netrápí problémama, ale snadno bez stresu je vyřeší?
On: No přesně, má to tak na háku, ale zdravě.
Já: To by možná mohlo být spojený i s tím, co dělá za práci nebo co myslíš?
On: Jo určitě.
Já: A co vlastně dělá táta za zaměstnání?
On: Táta dělá daňového poradce.
Já: A to ti je blízký nebo ne?
On: Ne vůbec. Já nechci nic dělat v kanceláři a sám na tátovi vidím, že z toho má hodně stresu a vidím, že to
i není zdravý ten stres na tu psychiku. Každopádně táta byl ve výchově vždycky takový to, jak se říká,
volnější a mamka byla ta přísnější. Myslím ale, že mě táta taky naučil spoustu věcí a vychoval dobře. Teď se
mi líbí, což by se líbilo asi každýmu člověku tohohle věku, že mi dává větší volnost, že právě třeba tolik
nehrotí mojí školu, že se třeba víc zajímá o to, co mě baví a dává mi větší volnost, když jdu třeba někam ven
večer s kamarády. Takže úplně v pohodě, ale to i s mamkou. Celkově si myslím, že to rodiče zvládli dobře a
určitě se většiny z toho budu držet při výchově svých dětí.
Já: To zní fajn. Teď se tě zeptám spíš obecně, proč myslíš, že se rodiny rozpadají?
On: No, tak jedna věc je, že tam možná chybí ta tolerance, že je to na jednu stranu hrozně hezký a na druhou
stranu hrozně těžký s někým žít desítky let s tím jedním člověkem a nějakým způsobem lidi se můžou měnit
a přestanou si rozumět, i to se stává. Asi v tom je ten hlavní problém. Nebo třeba lidi to možná ani nevidí tu
rodinu jako takovou tu hlavní prioritu nebo to neberou tak vážně.
Já: A pro tebe je rodina tou velkou prioritou?
On: Jo určitě. Třeba, co se týče rozvodu, tak tam jakoby, když už bych se měl s někým rozvést a měl děti, tak
bych musel hrozně dlouho přemýšlet a domluvit se s tím člověkem kvůli dětem. No musel bych hodně
rozebrat, jestli bych chtěl, aby si ty děti prošly tím rozvodem, protože člověk si řekne rozvod, děti to přejdou,
ale trvá to několik let a pořád se to vrací. Stejně jako manželství a založení rodiny, tak i rozvod je hrozně
velká záležitost. To prostě není jenom tak, to znamená, když přijde nějaká krize, když to tak řeknu, tak hned
nejde uvažovat o rozvodu, ale trošku se to snažit vyřešit nějak jinak.
Já: Co by pro tebe teda znamenalo projít si rozvodem?
On: Co by to znamenalo? No… Nějakým způsobem bych určitě hledal chyby u sebe, byl bych smutnej,
zklamanej z toho, na druhou stranu prostě jakoby člověk by se měl jenom jednou otočit za tím, co se třeba
stalo a snažit se zotavit a být prostě no jít dál a pokračovat v tom životě, co nejlíp. Takže zas se z toho
nezbláznit, ale určitě je to velká věc.
Já: Už jsme se toho trochu dotkli, ale jaký myslíš, že může mít dopad rozvod na děti?
On: No tak když to vezmu z vlastní zkušenosti, tak jakoby člověk si vždycky říká, že se to člověku nemůže
stát, když to vidí u jiných, a tak potom, když to přijde, tak je z toho hrozně smutnej. Nevím, jak to jinak říct,

je to, když to tak řeknu prostě taková tragédie. Člověk dokud to nezažije, tak si asi reálně nedokáže
představit, co to bude znamenat. Já jsem si říkal před tím, než se rozvedli rodiče, co bych dělal, kdyby se
rozvedli, tak nějak jsem to řešil a pak najednou přišla ta situace a já jsem se docela složil z toho. Psychicky
to nebylo ideální a nějakou dobu ještě trvalo, než jsem se z toho dostal, protože tam se to pak spojilo s tím,
že nejstarší brácha byl v zahraničí, střední brácha byl taky v zahraničí a tak jsem byl sám doma. Máma
pracovala a já jsem třeba přišel ze základky, měl jsem šest hodin a máma třeba přišla v šest večer, takže jsem
byl pak sám doma. Díky bohu, že jsem tolik zájmů a moc se to nestávalo.
Já: To zní teda náročně. Ještě když jsi u sebe neměl bráchy parťáky…
On: No právě, to bylo blbý. Na druhou stranu z toho doteďka hodně čerpám.
Já: Hm… Hele a poznal jsi to, že se schyluje k rozvodu z fungování a vzájemnýho vztahu rodičů?
On: To jo, když to tak řeknu, tak rodiče se prostě neměli rádi. Už třeba rok před rozvodem nebo možná dýl
byly problémy a já si to tolik nepamatuju, protože jsem byl docela malej. Ale určitě byly znát problémy
doma, člověku z bylo jasný, že prostě tohleto není normální, že tohleto není dobrý. Každopádně nevím, tak
nějak jsem to nebral do tý doby, než se to stalo, prostě jsem si to tak nepřipouštěl, že by se to mohlo stát. Ale
určitě to není věc, kterou bych chtěl, aby si moje děti prošly.
Já: Tomu rozumím. Máš pocit, že třeba možná i díky tomu trochu líp víš, co je potřeba dělat, aby rodina
fungovala, hlavně rodiče?
On: Hlavně je třeba pečovat o ten vztah a podporovat toho druhýho, zajímat se o něj, zas zmíním tu
toleranci. To je asi vše, co mě napadá.
Já: Dobře. Tak mám ještě poslední otázku. Myslíš si, že děti, co prožily nějaký čas v dětském domově, to
mají pak v dospělosti, v tom životě, který budou žít jako dospělí, těžší?
On: No určitě. Tam přímo ta výchova těch rodičů je hrozně důležitá, a když člověk je vychován prostě v
nějakým tom dětským domově, je zvyklej třeba na úplně jiný pravidla, takže pro toho člověka no nevím,
nemyslím si, že je to dobrý, to určitě ne.
Já: Takže myslíš, že je to může negativně ovlivňovat?
On: Jo. Samozřejmě na všem zlým je něco dobrý, ale prostě tohle ty děti určitě poznamená.
Já: Šlo by to nějak konkretizovat, jak?
On: No myslím, že hlavně složitý je pro toho člověka, že prostě nemá ty rodiče, nemá nikoho, kdo by se o ně
staral. To si myslím, že pak musí být velká třeba i ta samostatnost, že prostě má představa je, že ty děti z těch
dětských domovů jsou zyvklé se o sebe postarat.
Já: Jo, že jsou děti z DD víc samostatné než děti z rodin?
On: Dovedu si představit, že děti z dětského domova jsou na tom mnohem líp než někteří lidi, kteří prostě
byli mamánci jako rozmazlení, že prostě potom, když najednou ti mamánci měli být sami a ti rodiče tam
nebyli z nějakýho důvodu, to je jedno, tak měli mnohem větší problémy než lidi z dětskýho domova. Tak v
tom vidím třeba pozitivum, ale myslím si, že to určitě za to nestojí prostě být v tom dětským domově,
protože žít bez rodičů je hrozný.
Já: A myslíš, že třeba při výchově vlastních dětí by tam mohl být u lidí pocházejících z dětských domovů
nějaký rozdíl oproti dospělým z rodin?
On: No rozdíly tam budou určitě, ale nejsem si jistej, jestli je zvládnu popsat správně. Myslím, že tam určitě
musí chybět nějaká podpora těch rodičů, protože člověk, i když je dospělej, tak prostě může s rodiči mluvi o
rozných věcech. Furt je to ten rodič a ten tam je po celej ten život, tak to těm lidem z dětských domovů
chybí.
Já: Jo díky, tak to je ode mě vše. Napadá tě ještě něco k čemukoliv, o čem jsme mluvili?
On: Ne, naopak, rozpovídal jsem se mnohem víc, než jsem myslel.
Já: Za to jsem ráda. Moc díky.

Rozhovor s Ondrou
Já: Přemýšlíš někdy o tom, co bude?
On: Jo určitě, určitě jo. Docela často teď v poslední době. Za rok mám maturitu, ale školu, no přibližně jako
přibližně bych chtěl studovat angličtinu, no něco s angličtinou. To je primární věc, který se držím, ale jako
přesně školu, co bych chtěl, to nemám.
Já: A hlavně teda přemýšlíš o tomhle? Co bys mohl studovat?
On: Jo.
Já: Jasně, to je teď dost aktuální. A ještě o něčem jiném třeba tak uvažuješ?
On: To moc ani ne.
Já: Jo. Takže se vztahuješ hlavně k tomu, co bys mohl studovat. Koukal ses už na nějaké obory?
On: Docela by mě zajímala jakoby damu, ale v angličtině, třeba někde v zahraničí, už jsem na to koukal a
celkově umělecký obory mě docela zajímají. Na druhou stranu být učitelem by mi taky nevadilo.
Já: Když mluvíš o damu, to by ses rád orientoval na herectví?
On: No klidně bych se tak orientoval nebo nějakým podobným směrem. Mě to třeba baví a i na dramaťák
jsem dlouho chodil.
Já: Takže to máš zatím hodně otevřený.
On: To jo, akorát bych určitě chtěl, aby to bylo v tý angličtině.
Já: A proč je to pro tebe důležitý, aby to bylo v angličtině?
On: No mě to baví jako mnohem víc než když to je v češtině. Zrovna dneska jsem dělal ústní zkoušku fce,
tak snad uspěju dobře.
Já: Tak to držím palce. Jak myslíš, že by to mohlo vypadat, kdybys šel studovat do zahraničí? Co by to
mohlo přinést za výhody nebo třeba i překážky?
On: Tak určitě najít si tam nějaký zázemí, nějaký kamarády a tak, to by byl určitě jakoby velký challenge.
Celkově to studium v Anglii nebo kdekoliv jinde musí být úplně jiný než tady, teda nemusí, ale počítám
s tím, že by bylo trochu jiný než tady.
Já: Takže hlavní by bylo najít nějaké svoje zázemí v lidech kolem sebe?
On: Jo, teď ho mám doma.
Já: A ještě něco, co tě napadá k tomu, co by bylo potřeba zařídit?
On: Ani moc ne.
Já: A jakou roli by v tý době mohla hrát tvá rodina? Mohla by ti pomoci nebo, co myslíš?
On: Já myslím, že určitě jo, že by mě podporovala, jak finančně, tak psychicky si myslím.
Já: A máš nějaký obavy, který se týkají tohoto období?
On: No napadá mě, že bych se pak třeba chtěl ještě vydat jiným směrem než bych si vybral. Chtít jako dělat
úplně něco jinýho a tohleto zahodit.
Já: Jako, že máš strach, aby sis nevybral špatně?
On: No tak.
Já: A na co se naopak těšíš?
On: No já nevím, tak jako celkově mě ta komunikace v angličtině baví tak, že kdekoliv jsem a je tam
angličtina, že jsem z toho docela nadšenej. Takže se celkově těším na komunikaci, na poznání nových lidí a
tak.
Já: Supr. Teď mám pro tebe takovou zvláštní otázku. Zkus si představit, že ti je třicet let a právě ses probudil.
Jak by tvůj den mohl ve třiceti letech vypadat? Co bys dělal, jak bys to prožíval?
On: No tak asi bych musel chodit do práce, takže ráno bych vstal, měl bych nějaký svůj ranní rituál, že jo a
pak bych šel asi do tý práce.
Já: A co by to bylo z práci?
On: No to herectví, že jo. Takže bych šel někam na nějaký to natáčení a pak večer zpátky. No nevím, jak by
to mohlo vypadat. Nějak takhle si to představuju s tím, že by to byla práce, která mě baví.
Já: To je pro tebe důležitý?
On: Aby mě práce bavila? Určitě. Radši práci, která by mě bavila než nějakou, která by mě nebavila, a byly
by z toho peníze.
Já: Aha, tak to je pro tebe zásadní. A ještě se vrátím k tomu dni, takže by ses večer vrátil domů a co by se
dělo doma?
On: Tak kdybych měl manželku v tý době…
Já: A chtěl bys ji mít okolo těch třiceti let?

On: No já si tohle zrovna moc nepředstavuju, ale určitě bych chtěl. V těch třiceti už jo, klidně i dřív.
Já: Takže o vlastní rodině ale zatím moc nepřemýšlíš?
On: Ne to vůbec, to zatím nechávám tak plynout.
Já: Ale už víš, že bys rád žil s partnerkou nebo manželkou…
On: To jo.
Já: A co děti?
On: No jo, ty bych chtěl taky.
Já: Máš nějakou bližší představu? Třeba kolik bys chtěl dětí a tak?
On: No minimálně dvě a to kluka a holku.
Já: A proč zrovna kluka a holku?
On: No přijde mi to dobrý, že pak líp poznají to druhý pohlaví, zas jiný názory na život. Nebo já to tak
alespoň cítím, že líp rozumím holkám díky tomu, že mám sestry.
Já: Aha. Hele a k čemu bys je chtěl vést?
On: Já bych to nechal asi na nich, třeba teda dokud jsou mladý, tak bych se je snažil vtlačit do sportů, aby si
zkusili, co nejvíc věcí a potom až budou starší, tak bych to nechal na nich, jak se rozhodnou.
Já: Ale sport ti pro děti přijde důležitý…
On: V mládí určitě.
Já: A proč myslíš?
On: No sporty celkově jsou zábava, najdou se tam kamarádi.
Já: Taky jsi to tak měl?
On: Jo.
Já: Takže soudíš podle sebe?
On: Jo určitě. No z většiny soudím podle sebe.
Já: Jasně. A říkal jsi, že u straších bys to nechal na nich. To myslíš jak?
On: No co se týče školy, tak aby si našly svůj směr. Jako chtěl bych, aby měly střední a tak, že jo a tlačil
bych je do těch škol, ale nechával bych na nich, ať se rozhodnou pro jaký obor chtějí, že bych jim do toho
nějak nekecal.
Já: A u vás doma je to jak? Taky to nechávají rodiče na tobě?
On: No máma jo, táta mě tlačí do technického oboru, že chce, abych pracoval třeba jako elektrikář nebo tak.
Abych dělal nějakou tu manuální práci.
Já: Ale to ti vzhledem k tomu, o čem jsi mluvil, moc blízký není, co?
On: Ne vůbec. Já nějak nemusím manuální práci. Hodí se to asi do života, ale jako práci, to si nedokážu
představit.
Já: Takže rozumím tomu správně, že bys dětem chtěl nechat větší svobodu v tom, co chtějí dělat i kvůli
tomu, že víš, jak ti není příjemný, když tě někam směruje táta, jak ty sám nechceš?
On: Jo přesně kvůli tomu.
Já: A ještě něco bys dětem rád předal? Nějaké hodnoty?
On: No asi bych se je tak trochu snažil táhnout tím směrem, který se zamlouvá mně, třeba k tý lásce
k divadlu.
Já: A jak to u tebe vypadá ta láska k divadlu? Třeba chodíš často do divadla a máš přehled o představeních,
co se tu hrají?
On: No chodím určitě častěji než kámoši. Ale kdyby to děti nebavilo, tak bych je do toho netlačil, to ne.
Já: A napadá tě ještě něco, co bys jim chtěl předat?
On: No jestli se to tak dá říct, tak bych jim rád předal víru.
Já: To určitě. Jsi z věřící rodiny?
On: No jo.
Já: A jak se to u vás doma v běžném životě odráží to, že jste věřící?
On: No chodíme v neděli do kostela, ale já taky ne vždycky a asi víc tradičně dodržujeme velikonoční a
vánoční svátky. Jinak v tom každodenním životě to moc znát není. Ale asi celkově důležitá je pro mě ta víra,
mít možnost se obrátit na Boha…
Já: Hm. A to bys chtěl předat dětem?
On: No určitě. Je třeba pro mě i docela důležitý, aby to manželka viděla podobně. Nevím, jestli by to
fungovalo bez toho, aby byla věřící kvůli tomu jinýmu náhledu na svět.
Já: Jo… A v těch třiceti letech, to bys už chtěl mít děti?
On: Jo to už jo.

Já: A jak by sis vlastně tak představoval tu roli otce? Jak bys s nimi trávil čas?
On: No to je složitý no. Co vím, jak to mají jakoby herci, tak ti mají docela náročný program až na období,
kdy nenatáčej, takže v tom období bych se jim určitě věnoval, kdybych teda byl tím hercem. Ale jinak snažil
bych se taky třeba po večerech si s nimi zahrát fotbal nebo tak na zahradě.
Já: Jasně. Hele a já se teďka zeptám na tvojí rodinu teď v současnosti. Jak ta funguje? Jak bys to ze svého
pohledu zhodnotil?
On: No tak v poslední době to úplně ideální není, jakoby táta se moc nechová k mámě jakoby ideálně. Je to
takový na hranici, spíš jí hází kameny pod nohy. No nevím no, je to takový zajímavý, ale jinak, co se týče
jakoby sester, já mám dvě, tak s nimi je to úplně v pohodě. Se starší je to úplně v pohodě, s mladší je to
někdy taky takový na hraně.
Já: A kolik jim je?
On: No starší je o 4 roky starší než já, takže je jí 22. A mladší je zas o 4 roky mladší než já, takže je jí 14.
Já: Jo. Já se ještě vrátím k vašim. Jestli lze říci, co konkrétně se ti na jejich vztahu nebo na chování táty
k mamce nelíbí?
On: No ono to je složitý. Nevím. Spíš mi přijde, že se od ní teď separuje, a když třeba se koukáme na
televizi, tak si sedne jinam než k mámě.
Já: Takže vnímáš, že ten vztah táty k mamce je takový chladnější?
On: No tak. Tak to se mi nelíbí, to bych takhle nechtěl a snažil bych to změnit.
Já: Říkal jsi, že to je otázka poslední doby…
On: No tak posledních pěti let.
Já: A dřív to vypadalo jinak?
On: No já jsem si to asi ani dřív neuvědomoval, anebo jsem to přehlížel, to nevím.
Já: Hm. Takže rozumím tomu tak, že je to pro tebe takový příklad, jak to v dospělosti nedělat?
On: Jo přesně.
Já: A je něco, co se ti na jejich vztahu naopak líbí?
On: Tak možná, že se shodují v nějakých názorech. To se mi třeba líbí. Dokáží dobře dělat kompromisy a to
je asi pro fungování fajn.
Já: Jo. A dá se říct, kdo ti je z rodiny nejbližší?
On: Z rodiny? To bude asi starší sestra nebo máma.
Já: a v čem je pro tebe sestra tak blízká?
On: Hele, co se týče školy, tak mi teďka hodně pomáhá, a to hlavně s předmětama, který mi fakt nejdou.
Vysvětluje mi nějaké ty věci, který nechápu. Hlavně, co se týče tý chemie, biologie a tak. A prostě si taky
spolu hodně povídáme i jako, že se můžeme svěřit a tak.
Já: To zní dobře. A co dělá starší sestra?
Ona: Ona studuje medicínu. Jinak zatím bydlí s námi doma.
Já: A v čem ti je blízká mamka?
On: Tak ta se mnou trávila vždycky hodně času, chodila se mnou kamkoliv celý můj život, protože táta byl
vždycky hodně v práci. Prostě bez ní by to prakticky nešlo. Takže mamka je ta, co tu pro mě vždycky je a co
mi poradí cokoliv, teda až na tu školu.
Já: Jasně. A táta je teda hodně zaměstnaný?
On: No jo. Já popravdě ani přesně nevím, co dělá. Jakoby je nějaký technik a spravuje domy, něco takovýho.
On o tom moc nemluví.
Já: A mamka dělá co?
On: Máma je učitelka.
Já: O učitelství jsi mluvil. To ti je teda asi bližší to, co dělá mamka?
On: No určitě. Akorát je pro mě více lákavé to herectví, ale i to učitelství si dokážu představit, že by mě
bavilo. Určitě spíš než ty manuální práce…
Já: Jo takže máš to tak, že herectví je ideálem a když to nevyjde, tak by sis dokázal představit i to učitelství?
On: Jo přesně. Takový plán b.
Já: Jasně. A je něco, v čem by ses chtěl mamce třeba podobat?
On: Určitě pracovitostí, protože máma pořád pracuje.
Já: V zaměstnání nebo i doma?
On: I doma právě.
Já: A je něco, co se ti na ní nelíbí? Co bys nechtěl dělat tak, jako mamka? V čem bys chtěl být jiný?

On: No tak jako tvrdohlavost? Ono to zní jakoby to, ale asi to. Prostě, že někdy pracuje, i když nemusí a je to
úplně zbytečný. Tak nevím, jak bych to líp popsal.
Já: Asi tomu rozumím. A u toho táty?
On: Tak táta ten je jakoby línej no, tak to bych určitě nechtěl být.
Já: Je ještě něco, čím by ses třeba od táty chtěl odlišit?
On: Popravdě ani moc ne.
Já: A naopak, v čem bys rád byl jako on?
On: Nevím, jako tátu mám rád, ale že by měl něco, co bych chtěl u sebe nastavit nebo podle něj změnit, to
asi ne. Líbí se mi ale na něm spousta věcí, třeba, že si dokáže s čímkoliv hravě poradit, a že si vždycky
zachová chladnou hlavu, když je nějakej problém.
Já: A dá se říci, že jsi třeba víc podobný mamce nebo tátovi?
On: Určitě víc mamce.
Já: Jo, hele a jaká se ti zdá výchova rodičů vůči vám dětem?
On: Jo tak ta je určitě dobrá nebo minimálně z máminy strany. Ta se nám věnovala opravdu hodně. No
minimálně mně a starší sestře. U mladší sestry už možná trochu míň, protože máma si dodělávala školu. No a
táta na nás zas tolik času neměl kvůli práci.
Já: Jak na to takhle už s větším nadhledem nahlížíš? Mrzí tě, že s vámi táta tolik nebyl?
On: Já to fakt chápu, ale mrzelo mě to, to bych lhal, že ne. Je to třeba něco, čemu bych se chtěl vyvarovat.
Já: Tomu rozumím a mamka si dodělávala pak to vzdělání, aby mohla být učitelkou?
On: Jo, ale ona taky maturovala později, jako o hodně později si dodělávala školu a potom, když začala
chodit do práce, tak s mladší sestrou tolik času zas už netrávila.
Já: A jak bys to ty chtěl mít u vlastních dětí?
On: No stejně. Myslím, že ta investice jako časová do dětí je důležitá.
Já: A je něco, co bys třeba dělal při výchově jinak? U čeho si občas řekneš, no tak to takhle dělat nebudu?
On: Určitě něco je, když se nad tím zamyslím takhle teď, tak třeba když si vezmu počítač, třeba to trávení na
sociálních sítích, tak rodiče se docela snaží nám to zatrhávat, jsou proti tomu docela.
Já: A to ti vadí? To ti přijde zbytečný nebo ochuzující nebo jak to vnímáš?
On: No to mi přijde, přijde mi to, já nevím. Já bez toho třeba nemůžu žít bez sociálních sítí. Takže to bych
svým dětem nedělal asi.
Já: A jak by ses k tomu u dětí teda konkrétně stavěl? Že bys je v tom podporoval?
On: No spíš jako toleroval, pokud by to nepřeháněly nebo úplně nějak nehrotily, tak bych je asi nechával.
Já: Jo. A jaký sítě vlastně používáš?
On: No hlavně messenger, instagram, to dost, pak youtube.
Já A v čem je to pro tebe tak důležitý?
On: Já vlastně ani nevím, jakoby. No hlavně možná na tu komunikaci. A instagram pro to mít celkově
přehled, co ostatní jakoby dělají a tak.
Já: Tak jo. Hele teďka mám takový úkol, mám tu dva kruhy, jeden by měl tvořit tvůj život teď a jeden v
třiceti letech. Chtěla bych, aby ses zamyslel a ten kruh rozdělil na části dle toho čím je teď, jako jakými
oblastmi, je tvořen tvůj život. Přibližně poměrově. A pak u toho ve třiceti letech taky tak, jakými oblastmi by
mohl být tvořen tvůj život ve třiceti letech.
On: Jasně.
…
On: Hele já to tam napíšu procentama jo? Se mi to tam nedaří vyznačit.
Já: Dobře, tak jo.
…
On: Asi takhle nějak.
Já: Jo díky. Když tam máš tu rodinu okolo těch 20 %, co to vlastně znamená?
On: No jakože s ní trávím čas, když s ní bydlím.
Já: A skrývá se pod tím něco konkrétního?
On: No jakoby třeba máme každý den společný večeře nebo když jezdíme na nějaký oslavy.
Já: Jo. A ti kamarádi?
On: Tam jsem myslel třeba chození do hospody a tak.
Já: Pak tu máš sporty. Co děláš za sporty?
On: Já chodím do fitka a jakoby ve volným čase hraju florbal. To hraju dlouhodobě, ale pořád amatérsky.
(smích)

Já: (smích) Tomu rozumím. A škola? Pod tím jsi měl na mysli co?
On: No ten čas, co dávám do tý školy a jakoby učení a tak.
Já: Hele a vnímáš školu spíš v pozitivním nebo negativním smyslu?
On: Spíš v pozitivním smyslu. Mě třeba baví se jakoby vzdělávat až na nějaký předměty a spíš mě to teda
baví. Ono teda taky dost závisí na učitelech.
Já: Jasně. Teď se ještě zeptám k tomu druhému kruhu, máš tam manželku. Jak si to představuješ?
On: Jakoby spíš s ní chodit třeba do kina a trávit s ní celkově čas třeba ještě před tím než bychom měli ty
děti, pak už toho kina tolik nebude, ale stejně bych se snažil, abychom nějaký čas věnovali sobě. To mi přijde
důležitý.
Já: A proč vlastně?
On: Já nevím, jestli jde říci proč. No prostě mi to přijde důležitý. No hele asi to vyplývá z toho, že to vidím
doma. To odcizení.
Já: Myslíš, že by to mohlo být tím, že spolu netráví společně tolik času? Že na sebe nemají čas?
On: Ono těžko říci, ale myslím, že to má nějakou váhu.
Já: Jo. Hele a máš nějakou představu, jaká by měla být tvá budoucí partnerka? Možná co je pro tebe
důležitý?
On: Nad tím jsem popravdě ještě moc nepřemýšlel, jako nad nějakými těmi vlastnostmi nebo jaká by měla
být. Asi bych rád, aby byla upřímná, to je pro mě asi nejdůležitější. Upřímnost, věrnost a nějaké souznění,
naladění…
Já: Jo to zní důležitě. A pak tu máš děti. Co si mám pod tím představit?
On: No jako taky to trávení času.
Já: A to by konkrétně mohlo vypadat jak?
On: Tak třeba když jsou malí, tak být u nich, u všech těch důležitých věcí jako je třeba první krok. To je pro
mě třeba podstatný. Takže být s nima v důležitých momentech a pak celkově, třeba je učit číst a psát.
Já: Jo díky. Hele a jak by sis představoval, že by tvá vlastní rodina fungovala?
On: No, to nevím, jak to myslíš.
Já: No celkově, jak bys chtěl, aby to v tvé budoucí rodině fungovalo?
On: No, abychom si spolu všichni rozuměli, s manželkou se domluvili na výchově a rozdělili, kdo bude dělat
co. No asi tak.
Já: A co byste si rozdělili?
On: No starost o děti a třeba i o finance, na co se kdo změří. Třeba i v tom sportu, kdo k čemu bude mít blíž a
zároveň podle času. Stejně manželka asi bude mít víc času než já alespoň na začátku, tak tam by toho možná
bylo víc na ní.
Já: Jo, ještě něco tě napadá, jak by to fungovalo?
On: Ne.
Já: Takže to vnímáš tak, že byste to s manželkou vykomunikovali, kdo se bude čemu věnovat? Podle toho,
komu co bude bližší?
On: No tak. Doma třeba vidím, jak je to náročný, když to leží všechno na mámě. A chápu to a dělá to dobře,
ale taky z toho vzniká hodně sporů.
Já: Jo. Teď tu mám ještě jeden úkol. Chtěla bych, abys mi tam k těm kruhům nakreslil čáru. Bude to čára
tvýho života. Vyznač mi na ní bod jako současnost, kde na té čáře jsi teď. Mohl bys mi teď na ní vyznačil
důležitý životní momenty. Co považuješ za důležitý, co tě v životě potkalo. Ať v dobrým, tak ve špatným.
…
On: Tak už to mám. Ten první bod je, když jsem začal chodit do školky.
Já: Aha a v čem to pro tebe bylo důležitý?
On: Já jsem před tím nic jinýho, jakože jsem moc nekomunikoval s dětma. Takže školka pro mě byla
zlomová v tom, že jsem byl poprví v kontaktu s těma vrstevníkama.
Já: Hm.
On: Pak tu má školu, kdy jsem přecházel na jinou školu na druhý stupeň.
Já: A v čem to pro tebe bylo důležitý?
On: No, že jsem změnil kolektiv a byl jsem nucen si znovu hledat kamarády a tak.
Já: A bylo to pro tebe náročný?
On: Jo to bylo.
Já: A přecházel si z nějakého důvodu?

On: No máma chtěla, abych přešel. Pořádně nevím proč, myslím, že říkala, že ten druhý stupeň tam u nás
není nic moc, tak chtěla, abych přešel radši jinam. No pak jsem za chvíli zas přecházel na gympl.
Já: A to bylo pro tebe jaký?
On: To bylo zas v pozitivním, jako né že bychom měli tady špatnou školu, ale že jsem bral pozitivně, jak
jsem udělal zkoušky a byl jsem na to natěšenej no zkrátka.
Já: A splnilo to tvoje očekávání?
On: To určitě, mám to tam rád. Jsem rád, že nejsem nikde jinde.
Já: Jo a pak tu máš poslední bod…
On: No to je bod, kdy jsem se rozhodl začít se sebou něco dělat a tím myslím, jak školu, že jsem začal víc
makat, tak i jako fyzicky, protože někdy v devíti letech jsem přestal dělat fotbal a celkově ty sporty jsem
vynechával a docela jsem přibral. Tak jsem začal se sebou něco dělat.
Já: Aha to je zajímavý. Co tě k tomu vedlo?
On: No já vlastně ani nevím. Myslím, že to bylo tím, že jsem potkal kamarádku, která se mi začala líbit a
nějak jsem se rozhodl trochu se víc sobě věnovat.
Já: Takže nějaký impuls tam byl.
On: To jo, ale nestálo to na té kamarádce. Asi to byla ta poslední kapka, jak se říká.
Já: A jak to takhle zpětně vnímáš, když se ti to podařilo?
On: Asi jako to byl pro mě úspěch, že jsem něco hmatatelnýho dokázal. Jak v tý škole, že jsem se zlepšil, tak
tělesně.
Já: To si dokážu představit, že to musí být takové osobní vítězství.
On: To jo. No a to je z těch důležitých momentů vše.
Já: Jo a pak tu je současnost. Co myslíš, jaké důležité momenty tě čekají v budoucnu?
On: Tak to bude určitě ta vejška, maturita možná taky a potom asi první práce.
Já: Ještě něco tam vidíš jako nějaký důležitý moment?
On: No pak přítelkyně, se kterou budu mít děti.
Já: Jo. A v čem je pro tebe tak důležitá ta vejška?
On: No dokázat si, že se zvládnu takhle osamostatnit. Pro mě by to bylo první chvíle, kdybych byl vlastně
sám za sebe, kdybych tam byl bez rodiny a tak.
Já: Jo o tom jsme vlastně už mluvili. Říkal jsi, že si představuješ, že by ti i takhle na dálku byla rodina
oporou. Jak se vlastně s rodinou plánuješ do budoucna vídat?
On: Tak kdybych byl v tom zahraničí, tak to by bylo trochu složitější, ale přes to volno, ty prázdniny bych
určitě jako chtěl trávit to tady v česku a s rodinou asi, co nejvíc, protože si myslím, že když potom budu sám
na vlastních nohou, tak ta rodina bude hodně důležitá, což si teďka třeba tolik neuvědomuju. Takže potom
bych se jí snažil věnovat co nejvíc.
Já: A o kom všem vlastně mluvíš? O rodičích nebo i o sestrách?
On: Určitě i o sestrách. Já rodinu pořád vnímám jako celek, jak spolu všichni bydlíme.
Já: A jak myslíš, že se budete vídat? Jak to bude vypadat?
On: No…
Já: Chápeš trochu, jak to myslím?
On: Jo chápu. Asi formou různých setkání, oslav nebo tak. Ale určitě to plánuju i s babičkami a dědou.
Já: A jak se vídáte teď s babičkami a dědou?
On: Třeba s dědou se i teď vídáme hodně často, jak bydlí kousek od nás. To třeba v neděli, když se jde do
kostela nebo tak, když jdu i já, tak jdu pak třeba k němu a tam se bavíme. A jedna babička, ta zas bydlí
daleko a k ní spíš jezdíme míň, ale pak třeba na celý víkend.
Já: A takhle ti to vyhovuje?
On: Jo.
Já: Takže by ses třeba chtěl takhle do budoucna vídat podobně s nimi?
On: Jo, snažil bych se.
Já: A jak s rodičema?
On: No to bych se snažil vážně udržovat a třeba každej víkend se u nich stavit.
Já: Dobře. Teď se zeptám tak obecně, proč myslíš, že se v dospělosti manželé rozcházejí?
On: Tak možná kvůli tomu, že se neshodnou na něčem, hodně obecně teda řečeno. Řekl bych to asi tak, to je
asi nejčastější problém, nebo že ten manžel si najde jakoby někoho jinýho, s kým si rozumí víc třeba, tak
potom se rozejdou. Tohle jsou podle mě dvě nejčastější možnosti.
Já: Když mluvíš o tom, že se neshodnou. Čeho by se to mohlo týkat?

On: Jako hlavně těch zásadních věcí pro společný život jako třeba to, kolik času kdo tráví doma, jak budou
doma trávit čas a tak.
Já: Jo. A teď se zeptám trochu obráceně, co myslíš, že je dobrý dělat, aby manželství dobře fungovalo?
On: Tak určitě na tom vztahu pracovat, asi nic jinýho pro to dělat nejde.
Já: A to konkrétně znamená pro tebe co?
On: No jakoby snažit se vyjít nějak, dělat ty kompromisy, povídat o problémech, který mezi sebou máme a
tak.
Já: A myslíš, že má rozchod manželů dopad na děti?
On: Na starší děti nebo jakoby na lidi mé kategorie tak to asi takový vliv jako když je dítě fakt malý nemá,
ale pro ty malý to je minimálně, jak jsem slyšel, docela krutý, že to špatně nesou.
Já: A jak bys to prožíval, kdyby se tobě pak rozpadla tvá vlastní rodina?
On: No bylo by to zklamání, ale asi bych to tak trochu očekával. Nepřekvapilo by mě to nějak no, podle
toho, jak se k sobě rodiče chovají.
Já: Aha, to mě mrzí… Víš, já jsem tu otázku myslela tak, jak bys to prožíval, kdyby se rozpadla tvá vlastní
rodina, kterou založíš? Takhle hypoteticky…
On: Jo tak, no tak to by bylo velký selhání a zklamání. To určitě.
Já: Hele a jak se teď cítíš v životě spokojený? Zkus to oznámkovat jako ve škole, jako jednička je nejvíc
spokojený a pětka úplně nespokojený.
On: No tak dva, dva mínus.
Já: Takhle? A jsi s tím spokojený?
On: Jo docela jo.
Já: A jak myslíš, že by to mohlo být v těch třiceti letech?
On: Tak dva, jedna.
Já: A proč myslíš, že by to mohlo být lepší?
On: To nevím, prostě myslím, že to bude lepší no, protože možná nebudu dělat ty chyby, co teďka v rodině
děláme. Nebo hlavně že bych se snažil jakoby, aby ty chyby nebyly.
Já: Jo… Hele a mám tu pro tebe ještě jednu takovou otázku. Myslíš, že dospívající, co prožili život v
dětských domovech, mají pak dospělý život složitější?
On: Já si myslím, minimálně u těch, který znám, tak tam to je tak, že jsou docela v pohodě.
Já: Aha, ty znáš nějaké děti z dětských domovů?
On: Docela hodně jich znám, protože kousek od nás jsou dva dětský domovy. Ty, co znám, jsou spokojený s
těma rodičema, co mají v těch dětských domovech, ale bude to pro ně nějaká ztráta, že neví, jak se přesně
chovat v těch rodinách. Že by pak mohly pochybovat, jak co dělat, protože to samy nezažily.
Já: Jo to si taky myslím, že by možná mohl být problém. Ještě něco tě k tomu napadá?
On: Asi ne. Jinak mi přijdou v pohodě.
Já: A celkově? Já už jsem všechny otázky položila, tak jestli tě nenapadá ještě něco k tomu, co jsme
probírali? Úplně cokoliv...
On: To takhle asi ne.
Já: Dobře, tak moc děkuju.

Dospívající z dětských domovů
Rozhovor s Míšou
Já: Míšo, tak můžeme začít?
Ona: Jo, určitě.
Já: Tak můžeš mi říct něco o sobě?
Ona: Tak já jsem Míša, je mi 16 let a jsme tady už 7 let. A ráda zpívám, nazpívala jsem cédéčko se zpěvákem
Milanem Drobným.
Já: Jo já si tě pamatuju. Zpívala jsi taky na plese, že jo?
Ona: Jo to jsem občas zpívala…
Já: To je skvělý. A když jsi tu těch 7 let, to je docela dlouhá doba. Jak se ti tu vlastně žije?
Ona: No někdy mám strach, že se všechno zvrtne, a že prostě všechno bude proti mně a nebo, že se začnu s
tetama hádat a už nebudou takový ty dobrý vztahy jako předtím. Ono to tak naštěstí není, protože já když
třeba řeknu něco blbýho, tak se dokážu omluvit.
Já: Hm.
Ona: Ty tety si toho váží. No a mně je to vždycky hrozně líto, protože s mámou se teďka hádám strašně. Já
dřív jsem ji měla ráda, ale od tý doby než než začala podvádět svého přítele a ona má ještě brášku mého a
ségru u sebe, takže já jsem včera mluvila s tetou Janou, jestli by teda šlo, jestli by sem brácha mohl jít, že to
tady bez něj asi nezvládnu. By mi to víc pomohlo asi s tou psychikou taky. Teď mám docela problémy
psychický, protože jsem se blbě zamilovala, tak je to blbý… Tak mám psycholožku, co mi teďka strašně
pomáhá, tak je to lepší.
Já: To jsem ráda, že takhle s někým můžeš mluvit o tom, co tě trápí...
Ona: No to mi fakt pomáhá.
Já: A jak to dopadlo s tím bráškou?
Ona: No oni mu jsou teprve dva roky.
Já: Aha... A to by mohl jít sem k tobě?
Ona: Teta řekla, že by to šlo, ale možná kdyby mu bylo ještě trošku víc. Teďka ještě ne. Záleží prý taky na
tom, jak se máma postará.
Já: Takže se ještě uvidí. Pak si ještě mluvila o sestřičce? Ta je jak stará?
Ona: No ta, tý je rok.
Já: Aha... Hele Míšo a přemýšlíš někdy nad tím, co bude, až budeš dospělá?
Ona: Jo.
Já: A jak?
Ona: No kdybych prostě odsud odešla, tak bych měla strašný strach, jako že bych něco nestíhala jako i
finančně, že bych všechno pak jako měla i dluhy a nedokázala je splatit sama. Toho se právě bojím...
Já: Těch peněz? Abys to zvládala?
Ona: No tak. Toho se nejvíc bojím.
Já: Ještě něco tě napadá k tomu, co bude?
Ona: No to asi ne.
Já: Takže to přemýšlení o budoucnosti je pro tebe takový spíš tíživý?
Ona: Jo to je.
Já: A uvažovala jsi někdy nad tím, co bys v dospělosti ráda dělala?
Ona: Jo, to jo.
Já: Hm?
Ona: No tak být třeba cukrářkou nebo zpěvačkou. Možná kdyby mě to trochu uživilo, že by to bylo lepší.
Já: Tomu jsem úplně neporozuměla. Že bys raději byla zpěvačkou?
Ona: Ne, cukrářkou nebo zpěvačkou, to je jedno.
Já: Aha a teďka jsi na tom cukrářským oboru?
Ona: Jo jo.
Já: Baví tě to?
Ona: Jo hodně, hlavně to pečení.
Já: To je moc fajn. Tak si ještě představ, že už jsi dospělá? Jak ten tvůj život vypadá?

Ona: No tak určitě budu bydlet sama, to mám v plánu a nebo si vzít k sobě kamarádku, se kterou to
plánujeme už hrozně dlouho.
Já: Aha, ta je odtud z domova?
Ona: Ne, ona je z jedné rodiny. My už se známe strašně dlouho a já ji mám strašně ráda. My si všechno
říkáme. Já jsem jí teda řekla, že kdyby to šlo a kdybych na to ještě měla peníze a kdybych se dohodla s
tetama, jestli by se mnou mohla bydlet, tak potom by to možná šlo. Pak bychom spolu tedy chvíli bydlely a
pak bych si našla nějaký ten větší barák, no a pak nevím, jak to bude dál.
Já: Jo, takže pak by ses osamostatnila a bydlela bys sama...
Ona: Jo tak. Ale v XXX tady. Já nikde jinde nechci být.
Já: Takže ti to tady vyhovuje?
Ona: Jo.
Já: Hm a tys mluvila o baráku? Takže bys radši bydlela v domě než v bytě?
Ona: No mně je to nějak jedno, hlavně abych to finančně zvládala.
Já: Jo... Hele a co myslíš, jak to bude vypadat až budeš přímo odcházet z domova?
Ona: No tak hodně zařizování, hledání práce.
Já: Myslíš, že vás v domově na to připravujou?
Ona: Jo, já když to vidím u těch jiných dětí, co odcházejí, tak tety jim vždycky nechají nějaký peníze, aby si
z toho koupily nábytek a všechno důležitý, aby se to zařídilo.
Já: Jo a co ty děti nebo teda už dospělí, co odešli. Zvládají ten dospělý život? Jak na to koukáš?
Ona: No někteří jo a někteří ne. Někteří skončí u drog, tak to je blbý. Já mám ale ještě kamarádku, co tady
byla, tak ta má miminko a to je zase dobrý.
Já: Hm... A ty jsi mluvila hodně o strachu, abys to zvládala. Na co se naopak těšíš?
Ona: No tak můžu víc času trávit třeba venku s kamarády, ale v tom mi právě brání to, že tam bude hrozně
toho zařizování. Takže pak mi tolik vadit nebude, že nebudu s těma kamarádama furt. To je moje povinnost
si něco zařídit, takže to bude trošku těžší. Těším se na to volno, že už prostě nebude mi nikdo říkat, co mám
a nemám dělat.
Já: Jo.
Ona: Ale né, že by mi to teď nějak hodně vadilo, že tu svobodu tu nemám.
Já: Jasný a přemýšlíš někdy o budoucí rodině?
Ona: No to ještě nevím, jak to bude...
Já: To je jasný. Ale máš představu, jak by to mohlo vypadat?
Ona: No tak najít si někoho strašně hodnýho, kterýmu budu moc věřit furt a prostě budu vědět, že mě má
hodně rád, tak pak by třeba bylo nějaký to miminko. Ale to až asi dýl. Nechci být totiž jako máma, že budu
těhotná hned v osmnácti a pak to někomu prostě strčit jako, třeba babičce. To já bych prostě jako nikdy
neudělala.
Já: Hm...
Ona: Takže miminko fakt někdy až dýl, třeba ve dvacetijedna.
Já: Hele a jak by ta situace měla vypadat, aby ses rozhodla, že už by bylo fajn mít miminko?
Ona: No když si budu jako hodně jistá, že ten člověk by mě neopustil, kdybych třeba jako otěhotněla a on by
pak ode mě odešel, kdybych mu to řekla. Prostě aby se o mě a o děti postaral, taky finančně že jo.
Já: Takže chápu to správně, že jde hlavně o to, aby ses cítila jistá ve vztahu s partnerem?
Ona: Jo.
Já: A máš představu, jaký by měl mít takový partner vlastnosti?
Ona: No musela bych mu důvěřovat a je důležitý, aby taky moc nelhal a aby se nespoléhal jenom na
kamarády v tom, co mu řeknou a třeba od nás neodešel.
Já: Takže je to hodně o důvěře...
Ona: Jo.
Já: A když jsme předtím mluvily o dětech, kolik bys jich tak chtěla mít?
Ona: No tak asi dvě.
Já: A máš nějakou konkrétnější představu o nich?
Ona: No určitě bych první chtěla kluka, a pak teda holku, protože ten kluk by se o tu holku pak prostě staral,
že by ji třeba chránil, kdyby jí někdo nadával nebo něco takovýho.
Já: No to je hezký. A vy to máte v rodině jak? Ty jsi nejstarší?
Ona: Jo.
Já: Takže pak už máš jenom toho malýho brášku a sestřičku?

Ona: No já ještě pak mám nevlastního bráchu, tomu je sedm. Ten je jakože od táty a já ho mám taky strašně
ráda. Ten za mnou tak za dva týdny přijede spolu s tátou, tak to se těším.
Já: Takže to máš docela velkou rodinu, viď?
Ona: To jo, ale nevídáme se tolik.
Já: Hm… A mluvila jsi taky o tom, že bys nechtěla mít tak brzy dítě jako tvá máma… Jak to vlastně vidíš?
Ona: No ona mě vždycky dala k babičce a ona no byla od rána do večera na diskotékách.
Já: To si to takhle pamatuješ nebo ti to někdo pověděl, že to tak bylo?
Ona: No babička mi to říkala…
Já: A jak se na to takhle zpětně díváš?
Ona: No, že to je hrozný no, že se o své dítě nechtěla starat.
Já: Aha a jaký vztah máš s babičkou?
Ona: No jezdím za ní, ale teďka na tom není moc dobře, tak nechci moc jezdit.
Já: Myslíš zdravotně?
Ona: No tak.
Já: A jinak šlo by popsat ten váš vztah?
Ona: No s babičkou si rozumím, asi mi byla jak to říct vždycky trochu bližší než máma, protože se o mě
vážně starala a zajímala. To na mámu, teda to já nikdy nevěděla, jak to s mámou bude, co vymyslí. To je tak
do dneška.
Já: Že na ni není spoleh?
Ona: No tak.
Já: To si říkám, že tě možná občas mrzí nebo štve?
Ona: No právě. Ale už to neřeším.
Já: Hele a v kolika tak letech bys chtěla opustit dětský domov?
Ona: No tak až si dodělám školu. To by bylo asi až mi bude tak dvacet.
Já: Takže za necelý tři roky.
Ona: Snad jo. Já někdy s tím učením mám problémy, protože se moc nerada učím no. Jenže jsem si řekla, co
tak budu dělat, když budu pryč, když bych nedokončila školu, tak mě třeba nevezmou na tu práci, na kterou
bych chtěla jít, tak se začínám dost učit. Někdy skoro nespím, tak je to takový horší.
Já: Takže vnímáš jakousi zodpovědnost za to, abys tu školu dokončila? Takže jsi se do toho učení dala sama
za sebe nebo?
Ona: No tak.
Já: Ale říkala jsi, že někdy i kvůli tomu moc nespíš? Nestresuje tě to?
Ona: Někdy jo. Třeba ráno mi dělá strašný problémy kvůli tomu vstát.
Já: Hm… A jde ti to v tý škole teď líp?
Ona: Jo to jo.
Já: To je teda moc fajn. Jen se asi ještě musí vychytat to, co ti vyhovuje. Kdy se ti líp učí a abys nebyla ráno
nevyspalá ne?
Ona: No to mi moc nejde jako.
Já: A co ve škole, jak to tam máš s kamarádama?
Ona: Super.
Já: Aha a můžeš mi to přiblížit? Máš tam třeba nějakou nejlepší kamarádku nebo?
Ona: No já se spíš kamarádím s klukama, protože vím, že těm můžu věřit. Mám tam no tři kamarády kluky a
oni jsou hrozně na mě hodní a strašně mi pomáhají, když jsem třeba smutná.
Já: No to je moc fajn, že máš kamarády, kteří ti pomůžou, když potřebuješ. A to máš takhle v životě obecně,
že si víc rozumíš s klukama?
Ona: No spíš teďka si víc rozumím s těma klukama. No to holky jsou strašně někdy drbny. To já jsem jako
taky. Ale to já když jsem se naposledy bavila s nějakou holkou, tak ona mě pak odkopla kvůli jiný
kamarádce. Tak to bylo blbý.
Já: To věřím. A s klukama myslíš, že to funguje jinak? Máš pocit, že to je stabilnější?
Ona: Jo to určitě, protože já jsem takovej rebel jakoby. Oni mě i ti kluci vždycky vychovávali. Já jsem
vždycky byla v partě s klukama a tak. Do toho jsem ještě měla toho svýho bývalýho kluka, jako že jsme byli
ve velký partě, kam teda ještě patřím a s tím klukem se bavím, takže teď je to lepší. My jsme šli a vždycky
jsme dělali takový ty průšvihy. Prostě jsme se chovala jak kluk poslední dobou. Takže jsem byla v
uvozovkách rebel, protože jsme dělali ty průšvihy.
Já: A co to bylo třeba za průšvihy? To jen ze zvědavosti.

Ona: No tak my jsme třeba házeli někdy vajíčka do okna. Mně to bylo jako blbý, ale prostě nějakej ten vztek
jsem ze sebe takhle uvolňovala, vyhazovala ho prostě nahoru. A pak jsem se divila sama sobě, protože jsem
vždycky byla ta hodná holčička a pak najednou, že jsem prostě úplně jiná.
Já: To jsi hezky popsala. A máš pocit, že tě i trochu to, že patříš do party změnilo?
Ona: Jo. Sama bych si na spoustu věcí netroufla.
Já: A jak v tý partě vycházíš s tím bývalým přítelem?
Ona: No on věřil hodně těm svým kamarádům, to mi vadilo. Takže jsme se rozešli.
Já: Aha a jak dlouho jste spolu byli?
Ona: No přibližně jedenáct měsíců. Ale my jsme se pak furt hádali, prostě skoro každý den. Asi čtyřikrát
jsme se za těch 11 měsíců rozešli.
Já: Takže to prostě moc dohromady nešlo…
Ona: To ne. Teď jsme se jako prostě domluvili, že už si nebudeme furt psát třeba, jak se máme rádi a jaký
jako byly ty problémy a necháme to být. Že si to srovnám v hlavě.
Já: To zní dospěle a rozumně…
Ona: No to mi poradila paní psycholožka.
Já: Aha.
Ona: No a já o tom našem vztahu teď píšu knížku. O tom, jak jsme se seznámili a že on pak začal žárlit na
našeho kamaráda, kterýmu jsem se strašně líbila a tak dál.
Já: Hm… A už je to trápení z toho rozchodu trochu pryč?
Ona: Jo už je to lepší.
Já: Hele já se ještě vrátím k tomu odchodu odtud. Kdo myslíš, že by ti mohl pomoci až budeš kolem těch
dvaceti let odcházet?
Ona: Asi tety a kamarádi. Jakože by mi pomáhali nést ty věci do baráku, to oblečení, no prostě všechno.
Já: A v čem ještě myslíš, že budeš potřebovat pomoci?
Ona: Já myslím, že budu, ale ještě nevím v čem.
Já: A co ty tety?
Ona: No ty tu pro mě budou, jakože mi třeba poradí, když bych něco nevěděla. Ale jinak mě teď toho moc
nenapadá.
Já: Jasný. A co máma a táta, myslíš, že ti v něčem pomůžou?
Ona: No s tím vůbec nepočítám, protože máma, ta spoustu věcí nesplní, co slíbí, vlastně skoro nic. No a táta,
ten má toho sám hodně.
Já: Takže to bude hlavně na tobě. Míšo, teď dávej pozor, položím ti takovou možná zvláštní otázku. Představ
si, že ti je třicet, a že jsi se právě probudila do běžného dne. Jak by ten den vypadal?
Ona: Ty jo. No tak ráno bych vstala a starala se o děti. Potom bych šla koupit jídlo na oběd.
Já: Jo. A co by dělaly děti?
Ona: No to nevím. (smích)
Já: (smích) To je jasný. Ale myslím to tak, co by s nimi v tý době bylo, jestli by šly s tebou nakoupit nebo by
byly doma nebo šly do školy?
Ona: No jo, to mě nenapadlo. Myslela jsem jako, že bych s nimi byla doma, ale zároveň ve třiceti, to už by
asi byly velký a chodily do školy Takže asi bych i já měla práci, pokud by se mi podařilo ji sehnat.
Já: Takže jak by to vypadalo?
Ona: No tak děti by šly do školy a já do práce. Pracovala bych asi v cukrárně, pokud by to zpívání nevyšlo.
Já: A co bys tam v tý cukrárně dělala?
Ona: No to nevím. Asi bych tam prodávala nebo připravovala něco jako chlebíčky a nebo zákusky.
Já: Jo a bavilo by tě to?
Ona: Asi jo.
Já: A co by bylo pak?
Ona: No pak bych šla nakoupit jídlo a zařídit, co by bylo potřeba. No a potom by děti přišly domů a tak
bychom byly do večera spolu. Pak by dorazil manžel z práce a děti by šly spát.
Já: Jo super. Hele a jak by jsi s dětma trávila to odpoledne?
Ona: No starala bych se o ně.
Já: Víš mě zajímá, co konkrétně byste dělali?
Ona: No to fakt nevím… No asi bych zjistila, jestli ve škole nezlobily a kdyby z něčeho mělyjako pětky, tak
by se musely učit.
Já: Jasně. Hele a s tím manželem byste se viděli jenom takhle večer?

Ona: No přes den by pracoval.
Já: A myslíš, že by ti pak večer pomáhal s dětma?
Ona: To asi ne, to bude přece unavený.
Já: A jak byste spolu trávili večer?
Ona: No asi jako u televize, protože budeme z práce unavený.
Já: Hele teď tu mám takový úkol. Nakresli mi prosím čáru, bude to čára tvýho života jo. Vyznač na ní bod
přítomnost.
Ona: No, už to mám.
Já: A můžeš tam zapsat důležitý momenty, co tě potkaly ve tvém životě? Ať už byly dobrý nebo špatný.
Ona: Dobře.
…
Já: Tak můžeme?
Ona: Jojo.
Já: Vidím, že jsi označila hodně momentů. Ten první, tam je napsáno máma?
Ona: No máma pro mě na začátku byla důležitá, ale pak se o mě přestala starat, takže jsem byla smutná. Pak
se rozešla s tátou, tak toho jsem jakoby ztratila. Takže mi to bylo líto. Pak jsem měla tu babičku, tu jsem
měla strašně ráda a mám ji furt ráda, protože mi pomáhá a prostě pro mě dělá cokoliv. I když je stará a měla
nádory, tak za mnou často jezdila. Já jsem byla smutná, pak se to zdraví ale zlepšilo, tak to bylo lepší. Pak
jsem potkala toho Petra, Pavla a Janu a měla jsem radost, že jsem je potkala.
Já: Počkej a Pavla a Jana to jsou kamarádi z té vaší party?
Ona: Jo. Jana je vlastně Petrova sestra. No a pak tu mám, že jsme se s Petrem rozešli a pak tu mám poslední
bod, jakože nevím, co bude dál.
Já: A jak myslíš, že by to pak mohlo být?
Ona: No tak ono se uvidí. Teď jsme jakože hodně dobrý kamarádi a myslím, že by to pak mohlo být ještě
lepší. Mohli bychom být zas nejlepší kamarádi jako předtím a pak bychom se třeba vrátili k tomu vztahu. I
když to ještě nevím, jestli bych chtěla.
Já: Aha, že to s tím Petrem ještě vidíš otevřeně. A kdybys mohla prodloužit tu čáru života, co myslíš, že tam
dál bude za důležitý momenty v budoucnu?
Ona: No tak právě ten odchod z děcáku, z toho mám fakt hrůzu. A pak asi získání práce a děti.
Já A těšíš se na to, co bude?
Ona: Jo to jo, ale zároveň se bojím no toho odchodu no.
Já: Jo… Hele docela jsme ty body prolítli. Já bych se ještě zastavila u tvý mámy. Jak to s ní vlastně máš?
Ona: No já nevím, ona teď bydlí v XXX a ona mě vždycky přemlouvá, ať tam jdu k ní, že už jsem mohla být
dávno doma a já jsem to odmítla, protože jsem chtěla být tady. No tak je na mě trošku furt naštvaná. Ale tak
když už ona mě sem dala, tak já tu prostě zůstanu, protože jsem si tady zvykla. Vím, že u mámy bych tu
školu třeba jako nedodělala a tady bych jí dodělala, že jo. Tady prostě bych nad sebou měla ten dohled, že jo.
Mámě by to ale bylo úplně jedno, kdybych tu školu jako nedodělala.
Já: Jo myslíš, že by tě v tom nepodpořila?
Ona: No určitě ne.
Já: Aha. A jak se vlastně společně vídáte?
Ona: No tak já ji vidím dvakrát za rok, takže to je taky jako docela hloupý. Když má jako dceru v děcáku, tak
oni ji tam jako ta její rodina… No ona má vlastně přítele, který jako má rodinu, se kterou on bydlel. On je
teďka ve vězení. Tak ta jeho rodina mámě strašně pomáhá, vždycky jí hrozně nadává, že už se snaží 9 let a
nic proto neudělá, a že by si měla uvědomit tu chybu, kterou udělala, že ani o mě nebojovala. Takže jí hodně
nadávají kvůli tomu a pomáhají jí. Já jsem ale řekla, že je mi to líto, že je hezký, jak jí pomáhají, ale že já
tam být nechci.
Já: Hm a tam teda bydlí mamka s tvým bratříčkem i sestřičkou?
Ona: Jo oni tam bydlí všichni dohromady.
Já: Takže ty jsi z tvých sourozenců jediná, která vyrůstá v dětským domově, viď?
Ona: Jo. Oni jsou oba ještě malý.
Já: A jak to bylo s tím mamčiným stěhováním? Odstěhovala se za přítelem do XXX?
Ona: Jo. Ona bydlela tady, to jsem taky mohla být dávno doma, jenže když se odstěhovala s tím svým
přítelem do toho XXX, tak se to všechno najednou zrušilo. Já už jsem byla sbalená, všechno a čekala jsem na
mámu, kde je a ona mi pak zavolala, že si pro mě nepřijede, že je v XXX.
Já: Aha, to asi pro Tebe nebylo jednoduchý?

Ona: No to byl šok, hodně mě to naštvalo a od tý doby se s ní už moc nebavím.
Já: Jo a po tomhle zklamání už se k ní ani stěhovat znovu nechceš…
Ona: No přesně.
Já: Hele a mohla by jsi zkusit zhodnotit, jak Tvá mamka žije?
Ona: No teď žije dobře, protože jak tam je s tou rodinou, tak ona je docela bohatá, takže je to tam lepší. Ona
strašně moc přibrala, takže se tam má asi dobře. No já už jsem tam teda u nich byla na výjezdech, na
Vánocích a tak a je to tam strašně super, že jako ta rodina je strašně hodná. Ale když se kouknu na mámu, tak
ona necítí takovou tu radost. Když já jdu třeba za ní a obejmu ji, tak ona si stejně víc povídá s bratrancem
toho jejího přítele než se mnou. Takže jsem na ní byla naštvaná, tak jsem tam mluvila s tetou a všechno jsem
jí řekla. Že se mi jako nelíbí, že když má máma přítele, že tohle dělá, že si víc všímá toho bratrance než mě,
a že ani nevolá už tomu příteli do toho vězení. Takže to mi vadilo, takže jsem to taky chtěla napsat do toho
dopisu tomu příteli. Máma mě ale přemlouvala, ať to nepíšu, že by se s ní on rozešel, a že už by pak
nevěděla, kam má jít. Jenže já když mám vztek, tak už to prostě dám najevo. Ona ho pak ještě jednou
podvedla, tak to už pak skončila u mě jako úplně dole, takže jsem jí to teda napsala včera, že jestli se teda tak
dál bude chovat, tak už ji nebudu brát jako tu mámu, kterou jsem vždycky brala. Že jsem jí vždycky věřila a
teď už nemůžu. Takže mi to vlastně celý přijde takový hloupý.
Já: To je mi líto, že se tě to takhle dotýká… Víš vlastně, proč ten její přítel je ve vězení?
Ona: No on dříve bral drogy a pak se z toho i dostal. Jenže když je bral, tak je i prodával. On už tam jednou
za to byl. Já ho na jednu stranu chápu, on je strašně hodný člověk, já ho mám fakt strašně ráda, skoro jako
vlastního tátu.
Já: Aha a oni jsou spolu s tvou mámou dlouho?
Ona: Jo, už skoro tři a půl roku. No a já když jsem tam přijela a on tam nebyl s námi na ty vánoce, tak mi to
bylo fakt líto, že jsem i brečela kvůli tomu. Máma si tam prostě užívala s tou jeho rodinou a vůbec na něj
nemyslela. Já jsem mu alespoň zavolala.
Já: Aha… A jak dlouho by ještě měl být ve vězení?
Ona: No asi dva roky.
Já: To je docela dlouho. A tobě na mamče vadí hlavně to, jak se chová k tomu svému přítelovi?
Ona: Jo to asi nejvíc. Mně jako nevadí, jak se chová teď ke mně, spíš já, když už si někoho oblíbím a chci
mít toho člověka u sebe, tak prostě už to tak je. Já prostě toho jejího přítele mám ráda a vadí mi, když ho
prostě máma podvede. A ona už to udělala několikrát a to jsem jí pořád odpouštěla. Ale tadyto už se nedá
odpustit.
Já: A co tvůj vlastní táta? Jak ten vede svůj život?
Ona: No já jsem s ním předtím moc v kontaktu nebyla. Naposledy jsme ho viděla, když mi byly čtyři, ale on
teďka za mnou jezdil docela často, takže jsme se zase sblížili. A prostě mi to přijde hezčí než, když byl s
mámou. On mi všechno o mámě řekl, co ona vždycky dělala. Že se o mě táta vždycky staral, takže pak jsem
si vyslechla tu máminu verzi a bylo to úplně jinak. Takže jsem se pak zeptala, jestli ta verze, co mi říkal táta
je pravdivá? A ona pak řekla, že jo. Tak jsem jí řekla, že mi nemusela lhát, že mi to mohla normálně říct.
Jako to, že se o mně spíš jako staral táta a že ona někde lítala ještě s jinýma klukama, tak táta se o mě staral.
Jenže pak už na to neměl nervy, takže od ní odešel. Jenže on si mě chtěl vzít k sobě, jenže máma mu to
nedovolila, takže pak šli na soud a tam se o mě hádali. Já jsem u toho soudu byla, to si ještě pamatuju. Oni se
mě furt ptali, jestli chci jít k tatínkovi nebo k mamince a já jsem prostě v tom strachu řekla k mamince a
úplně jsem se k ní přitiskla. Jenže pak jsem šla k tátovi a prostě jsem nevěděla, jak se rozhodnout. Nakonec
jsem teda zůstala u mámy.
Já: To ti ale bylo hrozně málo viď? Nějaký 4 roky?
Ona: Jo. Mně přijde jako nefér, že jsem byla tak malá a už jsem se musela rozhodnout.
Já: To jo… A ty jsi to pamatuješ dost do detailů, viď? To je taková ta vzpomínka, co zůstavá…
Ona: To jo. Přesně vím, jak jsem držela svýho plyšáka poníka, a pak jsem ho pustila na zem a rozběhla se k
mámě.
Já: A mohla bys teď zase zkusit zhodnotit to, jak žije tvůj táta? Jak ti to připadá?
Ona: No tak má dobrou práci, o Jiříčka se dobře stará a pomáhá teď nevlastní babičce. Teď se nedávno
stěhoval, protože tamten baráček byl hrozně malej. Taky už Jiříček je čím dál tím větší, má už všude věci a
už to tátovi vadilo, tak se teda odstěhovali do většího baráku. Takže je to teďka lepší.
Já: Takže se ti ten tátův život docela líbí?
Ona: Jo, já jsem k němu měla i nedávno jet, ale nevyšlo to.
Já: To je škoda. Hele a dalo by se říci, jestli se ti víc líbí, jak žije máma nebo táta?

Ona: No tak oni oba teď žijí v domě, mají se asi nejlíp, co kdy měli, tak že se to nedá moc srovnat…
Já: Aha… Mám tu teď pro tebe takový úkol. Mohla ybs mi nakreslit dva podobné kruhy?
On: Jo. Takhle?
Já: Skvělý, díky. Jeden by měl symbolizovat tvůj současný život a jeden budoucí život. Chtěla bych, abys
současný kruh rozdělila do oblastí, kterými je aktuálně tvůj život tvořen. Rozdělení by mělo být poměrové,
tedy aby bylo z rozdělení kruhu jasné, jakou část zaujímají jednotlivé oblasti ve tvém životě. U tohoto kruhu,
který je jakoby tvým dospělým životě, udělej prosím to samé. Rozděl ho poměrově na oblasti, kterými by
mohl být podle tebe pak tvořen.
Ona: No asi takhle to mám.
Já: Aha, takže přátelé a škola tvoří nejvíc?
Ona: Jo.
Já: A pak tam je zpívání a kroužky.
Já: A tady vedle, co si myslíš, že bude tvořit tvůj život v dospělosti?
Ona: Jo.
Já: Takže tam máš práci, školu, a zařizování, volnost a domácnost. Hm, říkám si, co to znamená domácnost?
Ona: No zařizování nábytku a tak.
Já: Aha, takže to bude celkově dost o zařizování.
Ona: No zařizování domu.
Já: A co je vlastně všechno to zařizování?
Ona: Ty jo, já nevím, jak to popsat.
Já: Já vím, že je to ještě hypotetický… Ale vyčlenila jsi v tom kruhu tomu velkou část. Tak mě zajímá, jak jsi
to myslela?
Ona: No, že to bude hodně starostí prostě hlavně ohledně těch financích.
Já: Jo tak… Tak přejdeme k práci, to bys teda mohla být tou cukrářkou?
Ona: No nebo zpěvačkou.
Já: Jasně. A máš třeba konkrétnější představu, kde bys tu mohla pracovat jako cukrářka nebo jak by to bylo s
tím zpíváním?
Ona: Ještě moc ne.
Já: Hele a co tě tak přivedlo k tomu, že jsi šla na školu cukrářky?
Ona: No já ani nevím, prostě mě to nějak přitáhlo. Vůbec nevím, ale chtěla jsem být i fotografkou, ale tam
by mě kvůli známkám asi nevzali.
Já: A jak to máš teďka se známkama?
Ona: No teď jsem měla asi tři čtyřky, pár trojek, dvojek a jedniček.
Já: Hm a co ti tam nejde?
Ona: Asi matika, angličtinu jsem se taky nějak neučila, tak jsem to flákala. Mám problém, když jsem ve
stresu, že to napíšu všechno špatně. Ale teď jsem se začala učit a je to lepší.
Já: A pak tam máš tu volnost a docela velký díl. Jak tomu mám rozumět?
Ona: No, že prostě budu sama a nevím, bude to prostě i lepší. Že tam budu mít tu volnost, že třeba s
kamarádkou budeme chodit ven. Tak na to se těším.
Já: Aha. Hele a když koukám na ten první kruh, tak tam nemáš vůbec rodinu. Takže se dá říci, že teď tvůj
život rodina netvoří?
Ona: No teď ne.
Já: A jak myslíš, že to bude v budoucnosti?
Ona: No to už záleží na nich jako, jak to bude.
Já: A co tvoje budoucí rodina?
Ona: No to nevím.
Já: Já tomu rozumím, že ještě nevíš, jak to bude… Ale dá se třeba říci, jestli plánuješ mít rodinu?
Ona: Jo, to jo.
Já: Já vím, že jsi o ní už mluvila. Jen se ptám, protože jsi ji tady v tom kruhu týkající se budoucnosti vlastně
neoznačila.
Ona: Hm, já vím. Já s ní počítám jako až dýl. Abych si jako užila toho mládí a neměla ji hned, jak mi bude
osmnáct.
Já: Jo takže ten kruh se týká toho, jak by tvůj život mohl vypadat těsně po odchodu z domova…
Ona: Jo.
Já: No tak možná zkusme nakreslit ještě jeden kruh, jak by to mohlo vypadat například ve třiceti letech.

Ona: Dobře. No tam bude asi zase hodně toho zařizování…
...
Ona: Tak asi takhle.
Já: Aha, teď tam máš mámu.
Ona: No říkám si, že by se to třeba mohlo zlepšit.
Já: A jak?
Ona: No jako časem.
Já: Hm a do těch předchozích kruhů bys ji nezařadila?
Ona: To ne.
Já: Dobře… A co to znamená ta láska?
Ona: No, že se jako budeme mít všichni rádi no v tý rodině.
Já: Aha a rodinu tu máš zvlášť. Takže jsi to takhle rozdělila?
Ona: No jo, prostě že ta láska je taky důležitá.
Já: Dobře. Mě teď napadlo, že ti ze všech těch kruhů vypadl ten tvůj zájem o zpěv?
Ona: Já vím…
Já: A jak to?
Ona: No já to vidím tak, že pak už jako prostě nebude čas, bude hodně toho zařizování. Nevím, jak bych to
jako všechno stíhala. Jedině, že bych se tím jako živila no.
Já: Dobře. Hele a myslíš, že to všechno, co se ti v minulosti přihodilo s rodiči, babičkou, bývalým přítelem,
že tě to nějak ovlivňuje?
Ona: Trošku.
Já: A dá se říci jak?
Ona: No tak jako, že jsem úplně nepoznala, jaký to je mít tu mámu a tátu, že prostě ti rodiče tam chyběj. Ten
táta tam v té rodině být musí, protože třeba on něco udělá líp než ta máma.
Já: To je teda něco, co ti oproti ostatním chybí?
Ona: Jo, že jsem nepoznala to, jak to v rodině chodí.
Já: Myslíš, že by tě tahle věc mohla ovlivnit i do budoucnosti? Třeba až budeš mít vlastní rodinu?
Ona: No já se bojím, že bych jako mohla být jako máma, ale to vážně nechci.
Já: A v čem bys mohla být jako máma?
Ona: No, aby se ze mě taky nestal tak nezodpovědný člověk, který by se nestaral o vlastní dítě. To by mě
hrozně mrzelo.
Já: To bys brala jako svoje velké selhání?
Ona: To určitě.
Já: Hm… A je ještě něco v tvým životě, co by Tě mohlo ovlivnit? Třeba i pozitivně?
Ona: Tak asi od mý babičky. Ona je hrozně hodný člověk a ráda všem pomáhá. Když třeba ona sama nemá
co jíst, tak za ní přijde její syn, jestli nemá něco k jídlu. Ona jim vždycky dá, i když sama nemá co jíst. Tak
ona mi přijde taková no prostře hrozně hodná, co udělá cokoliv pro svou rodinu. Ona měla jedenáct dětí a
dokázala se o ně postarat. Teď si vezměte ten příklad z mý mámy, že porodila jenom jedno dítě a skončilo jí
v děcáku.
Já: Hm. Dá se tedy říci, v čem tě ovlivňuje tvá babička?
Ona: No, abych dávala lásku rodině, abych všem pomáhala… A pak ten Dan, ten byl můj nejdůležitější
člověk mimo rodinu. Já jsem se kvůli němu celá změnila. Já jsem byla jako strašně hodná holka, že jsem se
všeho bála, že třeba přijdu o pět minut pozdě z procházky, že dostanu hned zaracha, tak jsme se vždycky
bála. Ale pak když jsem měla Dana, tak se ukázalo, že to jsou jako zbytečný věci, kterých se bojím. Když
jsem se zdržela, tak mi nevynadala. No a ovlivnil mě s tou psychikou no.
Já: S psychikou?
Ona: No jako já nevím, jak to líp říct. Celkově toho nějak bylo hodně. I to, jak jsem se s tím po rozchodu
musela poprat. Jsem za to ráda.
Já: Jo dík, takhle tomu líp rozumím. Hele a mluvíš s někým o tom, co bude, až odejdeš z dětskýho domova?
Ona: Jo.
Já: A s kým?
Ona: No tak s tou Janou, někdy si o tom popovídám i s Petrem, s tetami o tom mluvíme.
Já: A o čem tak mluvíte?
Ona: No jak bych si to představovala, jako jaký bych chtěla mít barák.
Já: Aha. Hele a myslíš, že víš co dělat a co naopak nedělat, aby se ti v dospělosti dařilo dobře?

Ona: No tak asi jako chodit do tý práce, abych o ní nepřišla a to je asi všechno.
Já: A co nedělat?
Ona: No tak nechovat se jako máma nikdy a taky abych si dokázala říci nějak svůj názor.
Já: Jak to myslíš?
Ona: No já s tím má problém. I když si v hlavě říkám „pane bože ne, nedělej to“, tak to udělám, když to po
mně někdo chce. Jako s tím házením těch vajec.
Já: Jako, že ti je zatěžko říci svůj názor, když se neshoduje s druhými?
Ona: No přesně.
Já: A pracuješ na tom nějak, abys to dokázala?
Ona: No trochu s tou psycholožkou, ale jde to pomalu.
Já: To je fajn Hele ale říkala jsi, že se cítíš trochu jako rebel? To platí?
Ona: To jo, ale né že by to jako vycházelo ze mě. Spíš no spíš se nechám strhnout.
Hele a teďka mi pověz, kdybys měla říci od jedničky do pětky, jak jsi teď spokojená se životem? 1 je jako
nejvíc spokojená a 5 je nejméně jako ve škole prostě.
Ona: No tak já jsem tak trojka. Tak středně.
Já: A jak myslíš, že to bude, až budeš dospělá?
Ona: No tak dva až tři, ale když tam budou děti, tak to bude lepší.
Já: Mít děti je pro tebe důležitý?
Ona: Jo hodně.
Já: A z jakýho důvodu? Proč myslíš, že to bude lepší?
Ona: No protože se o ně budu starat a dám jim to, co jsem neměla já.
Já: A co to je?
Ona: No to je ten domov.
Já: Jo, to je určitě pro děti moc důležitý. Můžeš mi to zkusit nějak konkrétněji popsat?
Ona: No teď mě to jako nenapadá, ale třeba to s tím zařízením nábytku. A bude toho víc, akorát teď takhle
najednou vlastně nevím, co. Taky půjde o to, že se budu starat, aby děti chodily do školy, plnily úkoly,
nedělaly průsery a tak.
Já: A co tě první napadne, když řeknu budoucnost?
Ona: Tak děti, práce, dost starostí asi tak.
Já: Starostí?
Ona: No celý to zvládnout že jo.
Já: Zvládnout?
Ona: Aby pak rodina fungovala.
Já: A k čemu bys chtěla děti vést Míšo? Máš něco takovýho?
Ona: No to nevím.
Já: Víš, můžou to být nějaké zájmy, hodnoty, směřování...
Ona: Hm… Tak asi aby se dokázaly pak o sebe postarat jako v životě a nevykašlaly se na školu. To si teď
uvědomuju, že je důležitý no. Já to doma neměla, ale dětem bych to umožnit chtěla, protože jim to pak
pomůže s tím, aby je někdo zaměstnal no.
Já: Chybí ti to?
Ona: Jo, jenže ona ta máma… No tak má mě ráda, ale vadí mi, jak se chová k tý rodině. Jinak je na ně taky
hodná, ale je jiná, když je se mnou a když ne.
Já: Jak to myslíš?
Ona: No když je se mnou, tak je víc otevřená.
Já: Aha.
Ona: Jinak celkově dokáže pomoci člověku, ale taky mu dost ublížit.
Já: Aha.
Ona: Ale třeba táta, ten je hodný. Taky je teda velký nervák, to já mám po něm. Já vždycky když mám nervy,
tak potřebuju do něčeho mlátit.
Já: Takže myslíš, že to máš po tátovi jo?
Ona: Jo.
Já: A jaká jsi ještě?
Ona: No umím být někdy zlá, když se jako hodně naštvu a umím být jako i zlá na kamarády třeba když
nemám náladu. Pak jsem prostě hnusná na všechny. Pak se třeba zeptám kamarádů, jestli na mě vidí něco
dobrého a oni prostě začnou vyjmenovávat skoro úplně všechno.

Já: To je fajn. Hele a jak jsi to myslela s tím, že jsi zlá?
Ona: No jako, že si tu zlost vylévám na nich.
Já: Hele a proč si myslíš, že v dospělosti někdo selže?
Ona: Já nevím… No prostě jako to vidím tak, že selže třeba ten, kdo dá svoje děti do dětského domova a
nebo, že skončí v práci, ve který být nechtěl třeba jako moje máma. A nebo třeba ta psychika mu odejde.
Já: Jo. To jsou důležitý věci, co říkáš, a proč myslíš, že se tyhle věci můžou stát?
Ona: No třeba proto, že jsou lidi nezodpovědní a sobecký.
Já: Jo a napadá tě ještě něco?
Ona: Asi ne.
Já: Hele a myslíš, že děti, co odchází z dětského domova to mají horší? Že se jim v dospělosti třeba hůř žije?
Ona: Já myslím, že jo, protože o těch problémech tady moc nemluvíme. Ona tady totiž byla asi před třemi
měsíci Veronika Kašáková, která byla taky v dětském domově a teď je jako modelka. No a ona právě napsala
tu knížku, že vůbec jako nevěděla, jak má všechny ty finance udělat a tak, že to vůbec nechápala a ještě do
teď má dluhy a pak má ještě další dluhy někde jinde, takže toho má fakt hodně. Takže se toho hrozně bojím.
Já: Tys o tom vlastně docela mluvila, jak se toho bojíš viď?
Ona: No právě, je to docela stresující. My to tu jako vůbec neřešíme.
Já: A myslíš, že v rodinách to funguje jinak?
Ona: Já myslím, že jako jo, že děti v rodinách jako ví, jak všechno zařídit. To my jako vůbec a pak se snadno
něco stane.
Já: Jak často přemýšlíš o svý budoucnosti?
Ona: To málokdy, když jsem třeba sama v pokoji, ani s kamarády o tom teďka moc nemluvíme. Spíš si
užíváme.
Já: Takže spíš sama…
Ona: Jo, třeba se dívám na leták a vybírám si nábytek, který bych chtěla mít. (smích)
Já: V čem myslíš, že tě ovlivňuje tvá rodina?
Ona: No tak já… Hm… No tak rodina mě ovlivňuje tím, že jsem tady a nejvíc mě ovlivňuje ta máma.
Já: Dá se říci jak?
Ona: No tak chováním. Já jsem někdy jako ona prostě, že jsem na všechny hnusná a prostě takhle.
Já: Že tě štve, že se ji občas podobáš jo?
Ona: Jo. A nebo mě štve, když si mě třeba někdo s mámou splete. To bylo nedávno, jsem šla ven s
kamarádama a oni na mě volali Lucko a já jsem se otočila. Já jsem jim musela říci, že jsem její dcera. No tak
to mě strašně někdy štve, protože to je někdy skoro každý den, že si nás pletou. No a ona ještě, jak ji tu
nemají rádi, jak má tu špatnou zkušenost.
Já: Aha. To mě mrzí. Necítíš se špatně, když takhle hodně mluvíme o tvé mámě?
Ona: Ne to ne, to já si ráda takhle promluvím. Spíš děkuju.
Já: Já taky za tvou otevřenost. Hele tak za mě už je to všechno. Chtěla bys ty se mnou ještě o něčem mluvit?
Třeba něco dodat?
Ona: Asi ne.
Já: Dobře tak moc děkuju za rozhovor. Ještě tu chvíli budu, tak se za mnou klidně stav, kdyby cokoliv.

Rozhovor s Katkou
Já: Můžeme začít?
Ona: Jo. Jak dlouhý to bude?
Já: Takhle dopředu se mi to špatně odhaduje. Ale většinou to trvá tak hodinu. Dobrý?
Ona: Jo.
Já: Tak já začnu, přemýšlíš někdy o své budoucnosti?
Ona: Moc ne.
Já: Proč ne?
Ona: No tak zaměřuju se hlavně na to, co je.
Já: Takže to pro tebe není zajímavé uvažovat o tom, co bude?
Ona: Ne, moc ne. Jako někdy trochu mě něco napadne.
Já: A co?
Ona: Třeba, co bude za deset, dvacet, třicet let.
Já: To si moc nedovedu představit, co tě k tomu napadá. Můžeš mi to nějak přiblížit?
Ona: No nevím, prostě přemýšlím, jaký to v tý době bude.
Já: Aha a jak myslíš, že by to v tý době mohlo vypadat?
Ona: No to právě nevím, že jo. (smích)
Já: Jasně. Hele a přemýšlíš někdy o tom, co bude po odchodu z dětského domova?
Ona: O tom nepřemýšlím.
Já: Ne? Proč?
Ona: No tak protože to jako bude nevím za jak dlouho, tak se tím nehodlám stresovat a jsem tady, tak žiju
teď, ne? Tak, co se stane, se stane, ne?
Já: Že to jako necháváš plynout?
Ona: No jasně.
Já: Ale stejně, jak myslíš, že by to mohlo vypadat, až budeš odtud odcházet?
Ona: No já nevím, asi, no já nevím, asi jako ostatní ne? Když odejdou takhle po škole, tak se jim sežene byt,
nějaká práce a takhle. Pak už to nechám na osudu. Já fakt o tomhle nepřemýšlím.
Já: Tomu rozumím. Říkám si, jak jsi to asi myslela s tím osudem?
Ona: No, že to zatím nechávám plynout všechno.
Já: A myslíš, že do budoucna se to změní? Že se o to začneš víc zajímat?
Ona To nevím.
Já: Dobrý. Ještě se zeptám, na jaký jsi vlastně škole?
Ona: No jsem ve druháku na veřejné správní.
Já: A jsi tam spokojená?
Ona: Jo docela jo. Je to jako někdy trochu nuda, ale někdy mě to i baví.
Já: A proč jsi se pro to vlastně před tím rokem a půl rozhodla?
Ona: No podle vlastně mý ségry, protože je taková z rodiny nejnormálnější, takže bych chtěla jakoby jít
podle jejích stopách. No a ségra na tý škole taky studovala a tak, takže proto jsem se tak rozhodla.
Já: A ségra tam pořád chodí?
Ona: Né, ona už je na vysoký.
Já: A byla tu s tebou v dětském domově?
Ona: Ne, žádný můj sourozenec tady nebyl. Jako ta úplně nejstarší, jako ta, co nestuduje, ta teda byla v
děcáku. Ale to už je doba a hlavně nebyla tady v tom.
Já: Jasně. Takže máš dvě ségry?
Ona A ještě bráchu.
Já: Hele a jak se ti zdá, jak oni žijí?
Ona: Tak ta nejmladší ségra, tak ta si žije relativně hezky, dobře, takže jsem za ní ráda. Brácha, to nevím, jak
si žije. Toho jsem neviděla osm let. Takže nevím a ta nejstarší ségra, k tý jezdím na výjezdy, ta tak přežívá,
no zatím to jde.
Já: Jak to vypadá, že tak přežívá?
Ona: No, že zatím má nějaký bydlení, ale vypadá to, že brzo bude muset hledat jiný no. A nemá pořádnou
práci, takže tak přežívá. Ona dřív bydlela s babičkou, ale ta už byla stará a šla do domova důchodců, tak pak
se to začalo komplikovat.

Já: A má rodinu?
Ona: Jo má přítele a syna.
Já: A jak fungují jako rodina?
Ona: To asi dobře, to moc nevím.
Já: Aha. Hele a pochopila jsem správně, že ti je nejbližší ta ségra, co je na vysoký?
Ona: Jo.
Já: A co se ti na jejím životě líbí?
Ona: No ona je jediná z rodiny, která vlastně, no jak bych to řekla… Hm no… Jak bych to řekla, prostě se
postavila na vlastní nohy sama za sebe a jako vlastně je na vysoký, že jo, pracuje a všechno tohleto, to prostě
nikdo z rodiny nedokázal, takže asi je pro mě takovým velkým vzorem, taková moje máma místo mámy.
Já: Aha. Takže tvůj vztah s ní je spíš jako máma s dcerou než ségra se ségrou?
Ona: Ne jakože ona se ke mně asi neřeknu no možná nejvíc, prostě je ke mně nejblíž z rodiny a to, co
potřebuju, tak ona se mnou vždycky vyřeší. Jakože je to sestra, já ji beru jako nejlepší sestru na světě, ale
zároveň je pro mě tady takovou oporou, kterou naše máma nikdy nebyla.
Já: Jo, tak už tomu rozumím. A jak často se vídáte?
Ona: No to moc ne, ale tak píšem si nebo si voláme.
Já: A s ostatními sourozenci se vídáš jak?
Ona: No tak občas jezdím k tý nejstarší ségře a s bráchou vůbec.
Já: A jak žijí rodiče?
Ona: No tak my máme všichni čtyři sourozenci jenom společnou mámu, takže nevím, to nevím.
Já: A víš o mámě něco? Jak žije?
Ona: Ta, no já jsem s ní dlouho nemluvila, ale tak je to máma no, co bych k tomu řekla. No ona je taková, no
prostě naše máma no. Asi bych to víc nerozváděla prostě.
Já: Dobře, tak nebudeme. Mluvíš o tom s někým, co bude, až budeš odcházet odtud?
Ona: No se ségrou, s tou Alenou, s tou jakoby mladší a tady třeba s kamarádkou, s mojí nejlepší kamarádkou,
takovou mojí mladší sestřičkou. Takže tak.
Já: A o čem si tak povídáte?
Ona: No já nevím, třeba, kam bychom se chtěly podívat nebo někdy dokonce, že spolu budeme mít společnej
nějakej byt. No tak o takovýhle věcech. Jsme taková nerozlučná dvojka.
Já: Dlouho se spolu kamarádíte?
Ona: No jo, no kamarádíme spolu od tý doby, co je tady, akorát to nebylo tak intenzivní, jakože tady byli i
jiní lidi a jiný problémy a takovýhle věci, takže vždycky jsme se spolu bavily, ale nebylo to takový jako teď.
Já: Jasně, sblížily jste se. Já si vzpomínám, že jsi mi před pár lety vyprávěla o kamarádce, která ti byla velmi
blízká. Je to ona?
Ona: Ne to ne, to není ona. To byla taková pijavice. To jsem byla tak zaslepená tím kamarádstvím, že jsem
nevěděla, že mě někdy jenom využívá.
Já: Aha, tak to mě mrzí. A tvá současná kamarádka? Kolik jí je?
Ona: No patnáct.
Já: A mluvíte spole taky někdy o tom, co by mohlo být komplikovaný, těžký?
Ona: To asi ne.
Já: A napadá tě něco, co by nemuselo být jednoduchý v dospělosti?
Ona: No tak se samozřejmě postavit na ty vlastní nohy, že jo. Ono to je těžký takhle. Člověk, když vychází z
rodiny, tak ví, že má někde oporu, a že se tam může vrátit, ale dítě z děcáku se prostě musí postavit na vlastní
nohy hned ze začátku, jinak to prostě nepůjde, že jo. Protože my se jako nemáme kam vrátit potom.
Já: Jo. A co si představuješ pod tím postavit se na vlastní nohy?
Ona: No oni tady v děcáku to zaříděj, pokud to není nějaký problémový dítě, ale většinou všem, co odcházejí
po škole, co nechtějí odejít sami od sebe, ale co už třeba musí, tak se zařídí byt, vybavení do toho a takhle,
práce vlastně a nájem. Tohle všechno se jako od města shání.
Já: Takže to vnímáš tak, že s tím tady hodně pomůžou?
Ona: Jo… Pak už to jde samo.
Já: Tomu možná nerozumím, co to znamená, že to pak jde samo?
Ona: No já nevím. Pokud člověk chce, tak by mu to mělo jít. Když se ale o sebe člověk neumí postarat ani,
když je mladej, tak pak to ani nepůjde, když bude velkej, protože to je potřeba velká zodpovědnost, když
potom už je všechno jakoby na vás.
Já A vidíš rozdíly mezi lidma odtud, jak se o sebe dokážou postarat?

On: Tak to netuším. Tady jsou takový, no nejsou takový vyspělý jako někde jinde. Se někde nechoval ani na
svůj věk si myslím, jakože až vyrostou třeba se to změní a všechno si uvědomí, ale prostě jako se to všechno
blíží a pořád je to samý kraviny a kraviny a sranda. Jo sranda jo, ale nesmí se to přehánět, že jo.
Já: Jo, takže třeba ti přijde rozdíl, jak se chovají děti tady a třeba ve škole, ve třídě?
Ona: (smích) No tak ve třídě, to je taky kapitola sama o sobě. Ale asi jo no.
Já: Abych tě dobře pochopila, vnímáš tam teda rozdíl?
Ona: No jo. Oni si to jako podle mě ani neuvědomujou, že to, co teďka dělají, se jim může oplatit v
budoucnu. Já nevím, třeba teďka si někdo řekne, když je v devítce, nevím, třeba může jít na nějakou dobrou
školu a řekne si “Já na to kašlu, nebudu se učit a takhle, prostě půjdu na nějakej učňák, tříletej obor co já vím
automechanik. No do tý budoucnosti se tady v tom musí jakoby přemýšlet, že jo, protože to potom je bude
živit, že jo. A pokud se na to s prominutím fakt vyserou, tak je to jako, no jak to budou mít potom v
budoucnu, že jo? To prostě, mě připadá, že oni některý ani o tom nepřemýšlej.
Já: Jako aby si zařídili dobrou školu?
Ona: No, oni tady právě všichni nejsou tak mladí, je tu teď hodně patnáctiletejch a starších, takže je tu teď
důležitý rozhodnout se pro školu nebo ti starší zas jako to třeba vzdaj a dost střídaj obory a pak to třeba ani
nedokončí. Takže by o tom jako už měli přemýšlet, že jo a měli by si uvědomovat, že ten čas letí, že jo. Když
si představím, že za pár let už odtud vypadnu jako a to jsem tady byla jedna z nejmladších jako ještě, takže
ono to letí všechno a člověk si to ani neuvědomí.
Já: Takže tady děti odtud jako míň přemýšlí o tom, jak si správně zvolit školu a pak aby ji zodpovědně
studovali. Tak to myslíš?
Ona: No oni si spíš jako ani neuvědomujou, že jednou se o ně nebude takhle někdo starat, že jo. Tady máme
všechno prostě pod nos jako jídlo, všechno, ale peníze neřeší se nic, jenže jednou to na ně tak spadne, že
prostě budou muset všechno, že jo. Já nevím, třeba si to uvědomujou, třeba ne, že jo.
Já: Hele a když jsi teda řešila tu střední ty, tohle sis uvědomovala?
Ona: Asi jo.
Já: A jak si představuješ ty, co by mohlo být po škole?
Ona: No napadlo mě, že bych mohla být asistentka v nějaký firmě. Myslím, že by mě to asi i bavilo.
Já: Jo. A na co se těšíš, až odtud odejdeš?
Ona: Asi na to, že už mě tu nebude nikdo buzerovat.
Já: Jasně. A co konkrétně, jaká buzerace, ti tu vadí?
Ona: No všechny ty pravidla prostě, někdy mě fakt štvou jako tety i děti nějaký jako ti malí haranti. Oni ti
klidně řeknou, ať chcípneš a to je strašný, fakt strašný. My jsme byla lepší generace.
Já: Mám pocit, že to si vždycky říká každá generace. (smích)
Ona: (smích) Možná no.
Já: A čím tě štvou ty tety?
Ona: No těma pravdilama třeba okolo procházek. Ty jsou strašně krátký ty vycházky a strašný pravidla jako
například kouřením: „Nemůžeš kouřit od tadytý ulice po tuto ulici.”. Nebo, když máš kluka: „Nemůžeš se
objímat před děcákem s klukem a ani na tadytý ulici, ani na tadytý ulici.” A jako kde se asi budu objímat? A
budu kouřit nevím kde. Pojedu do Prahy až. Tak to je fakt strašný.
Já: Jasně, teď už rozumím tomu, co tě štve.
Ona: Ale jo no, někdy je toho víc, někdy zas míň, tak to prostě tak je.
Já: Jo. Hele teď se tě zeptám možná trošku zvláštně. Představ si, že ti je třicet let a ráno se probudíš do
běžného dne. Jak by takový celý den od toho probuzení mohl vypadat?
Ona: Tak bych vstala samozřejmě, pak bych se šla vykoupat třeba. No né, takovou tu hygienu prostě, oblíkla
bych se nějak slušně, dala bych si kafe jako dospělá, pak bych jela autem jako dospělá do tý práce. Tam bych
se se všema pozdravila, všichni by mě měli rádi. Ne kecám, prostě bych šla do tý práce, že jo, tam bych
dělala různý ty, já nevím třeba, co se tam dělá. Vyřizovala bych emaily nějakýmu tomu a takhle, pak bych si
zašla na oběd, pak bych šla zase do práce, pak bych jela domů utahaná. Ty jo, to je hezká představa a pak
bych se položila do postel a spala. No a pak by byl víkend.
Já: No paráda.
Ona: No to je hustá představa, že by mi ani nevadilo takhle chodit do práce.
Já: A jak jsi mi to tu popsala. Líbilo by se ti takhle v těch třiceti letech žít?
Ona: Jo to jo. No, že bych chtěla takle někde svůj byt hezkej, auto, práci, všechno bych zvládala… Třeba i
nějakej přítel, to se ještě uvidí.
Já: Hm, to zní fajn. A když jsi mluvila o práci. Jak myslíš, že bys to prožívala?

Ona: No doufám, že by se mě to bavilo.
Já: Je to pro tebe důležitý, aby tě tam bavilo?
Ona: Jo, tak to je blbý, když to člověka neba. Jako samozřejmě něco musí dělat, aby se uživil, i když ho to
nebaví, ale tak když má člověk třeba možnost si takhle vybrat zase plácnu třeba ty střední školy, co by chtěl
dělat, co by ho v budoucnu bavilo, tak to je pro něj nejlepší, že jo, protože pak do tý práce bude chodit s
úsměvem a nadšením a né s odporem. No, že ho to bude prostě bavit, bude rád, když půjde do tý práce.
Já: Říkala jsi, že by jsi i mohla v tý době mít přítele.
Ona: no možná jako.
Já: Jasně, vím, že nevíš, jak to bude. Máš představu, jaký by měl být? Co by ti přišlo důležitý?
Ona: No tak nad tímhe už vůbec nepřemýšlím.
Já: Ne? Nepřemýšlíš nad tím, jaký by měl být tvůj přítel nebo nad tím, co je pro tebe důležitý ve vztahu?
Ona: To jsou problémy tady s tím. Tohle je zrovna až to přijde, tak to přijde. To je zrovna jedna z věcí, který
v životě neřeším, protože buď to nějak bude nebo nebude, že jo. Nějak to přijde třeba, no já nevím. Já s tím
mám problémy i teď.
Já: S těma klukama má v tvým věku problémy asi kde kdo, že jo. Mně proto zajímá
Ona: Když já spíš něvím, jestli je tady někdo takovej normální, aby se mnou takhle žil ten život, zrovna tady
v XXX. Ale třeba jo, třeba potkám nějakýho toho to.
Já: Jo a co pro tebe teda znamená normální? Jaký by měl být?
Ona: No oni mi často říkaj: „Ty jo, ty už jsi tak dlouho neměla kluka.”. A já na to: „No a co? Já přece, ale
nebudu chodit s prvním klukem, co mě bude chtít.” A oni: „Vždyť už jsi jich tolik odmítla!” A já no jako já
třeba nemám ráda to, když je kluk mladej. Já třeba bych nemohla chodit s klukem, co by byl mladší než já, to
by bylo fakt divný. Ale jako když už je kluk starej třeba osmnáct let, tak by se měl na ten věk chovat. A né že
se bude chovat jak pětiletý dítě. To přesně nenávidím a vždycky se mi to stane. Vždycky se mi to stane, jak
přijde na to, tak kluci, to snad není ani možný. Tak říkám: „Nebudu přeci chodit s děckem, ať je mu kolik mu
je.”. Přece bych fakt nechodila s děckem. Takže až jednou bude normální nějakej kluk, chlap…
Já: Jo, takže je pro tebe důležitý, aby byl ten kluk vyspělej, aby se nechoval jako malý dítě?
Ona: No jo. Jako takhle, i já se někdy jako chovám jako dítě, jak pětiletej harant, protože jako někdy se na to
musí zavzpomínat, ale aby, když je nutno, aby si to prostě uvědomoval, kolik mu je. Aby prostě věděl, že
někdy to je fakt moc a že to až není moc dobrý. Prostě, aby si uvědomoval to sám ten kluk třeba. Je mi
osmnáct, tak nevím, nebudu přece ze sebe dělat debila. Něco takovýho prostě, aby no prostě, aby věděl, aby
si to uvědomoval kolik mu je, a že někdy by se tak i měl chovat no.
Já: Tomu asi rozumím, co se mi snažíš vysvětlit. Takže takový by měl být, abys s nim chtěla být.
Ona: No, ale je možný, že bude vypadat úplně jinak. Třeba nakonec skončím s nějakým chlapem, co se bude
chovat jako malý.
Já: A měla bys ráda nějakého trvalého partnera, no jak se říká jednoho muže na celý život?
Ona: No to jako nemůžu odhadnout, jestli bych chtěla jednoho, protože když to nebude ten pravej, tak co
bych s nim byla, že jo.
Já: Jo to chápu, ale byl by to pro tebe ideál najít si muže na celý život nebo spíš ne? Každý to má jinak víš,
tak mě zajímá, jak to máš ty.
Ona: Když to bude fungovat a bude všechno tak, jak má být, jakože fajn. Když to bude ta pravá láska, tak to
je jasný, že ho nebudu měnit.
Já: A co je pro tebe ta pravá láska?
Ona: Já nevím, ty jo. Tak pravá láska je asi to, že si padnete do oka a prostěže, no já nevím, to člověk asi
cejtí. Já jsem ji ještě nezažila, ale asi na ni věřím, to asi jo.
Já: Jasně a v těch třiceti letech, až budeš mít možná toho přítele. Chtěla bys, abyste byli svoji?
Ona: Ježiš ne, já svatbu nechci. Možná jako kdybych s ním měla mít děti nebo tak a věděla, že je to ten
pravej, tak asi jo, ale jinak ne. Ale asi bych spíš svatbu nechtěla teda, vždycky když se o tom bavím, tak
prostě svatbu ne. Zatím vůbec bych ji nechtěla, ale třeba se to postupem času změní. Je to pro mě i takový až
moc do budoucna, to už prostě ne. Ale neříkám, že ne, protože zatím nevím a nechci, ale ještě se uvidí, třeba
se jednou vezmu.
Já: Jasně. A když jsme mluvili o tom, co bude okolo těch třiceti. Nemluvily jsme o dětech. Nechtěla bys mít
děti v té době?
Ona: Chci děti, to už chci. Až dodělám školu a budu vědět, že je všechno pro ně připravený, tak bych měla
ráda děti.
Já: Máš i představu, kolik by ti tak mohlo být?

Ona: Já nevím, třeba dvacet čtyři, to je takový ideální věk. Prostě to se taky nedá říct přesně. Přece nebudu
mít dítě, když vím, že pro něho nic nemám, když mu nic nemůžu dát. Takže asi až to na něj bude všechno
připravený, že bych i věděla, že mám i finanční potřeby, protože samozřejmě to stojí hodně, že jo. Takže až
pak bych prostě chtěla dítě, že jo.
Já: Takže dítě bys ráda měla?
Ona: To jo, dítě bych chtěla za každou cenu. To si klidně adoptuju dítě. Já miluju malé děti.
Já: A kolik tak ráda měla dětí?
Ona: No tak tři asi. Kluka nejstaršího a dvě holky. Aby se ten nejstarší kluk o holky staral a chránil je.
Já: A jakou roli by hrál partner, otec dětí?
Ona: No samozřejmě si neudělám děti s nějakým blbcem, že jo. Ale asi jako je to důležitý, protože to dítě by
mělo poznat tátu a tak, kdyby bylo relativně malý, tak vlastně to možná ani nepostřehne, když se s ním
rozejdu. A třeba jednou budu mít nějakýho jinýho a prostě se naučí, že to je třeba jeho táta.
Já: Jak tomu mám rozumět? Že to pro tebe není tak zásadní žít s otcem dítěte?
Ona: No asi tak, ale už to je dost do budoucna. Prostě člověk neví, co se všechno přihodí.
Já: A jaký pocity to v tobě vzbuzuje, když si představíš, že by to nemuselo vyjít s otcem dítěte? Že by jsi pak
dítě nebo děti vychovávala bez něho?
Ona: Pocity? To já nevím ty jo. Já myslím, že to je dost běžná věc, tak nedokážu říct, jaký pocity, no já
nevím prostě.
Já: Dobře, tak to necháme být. Hele a když jsi mluvila o těch dětech, jak bys s nima byla v průběhu toho dne
v těch třiceti letech?
Ona: No tak třeba kdyby bylo malý, tak bych byla na mateřský, tak bych se o něj prostě starala, že jo, hrála si
s ním, všechno, co se dělá. Když by pak bylo větší, tak by bylo ve školce, popřípadě ve škole. A když bych
jela z práce, tak bych ho tam vyzvedla a pak bych ho někam odvezla.
Já: A když by mu bylo nějakých těch pět šest let, když bys ho měla okolo 24 let, co byste spolu konkrétně
dělali?
Ona: No tak to by asi chodilo do školky, tak by bylo tam. Já bych možná nepracovala jako celej den, ale já
nevím, jako že bych končila dřív a prostě ho vyzvedla nebo by mi ho prostě vyzvedla, já nevím kamarádka a
potom bych přijela domů a byla bych s ním o víkendech, když by nebyl čas být s ním takhle, když by bylo
hodně práce. Je to těžký, člověk potřebuje peníze a někdy na to pak není takovej čas, aby se o něj člověk
staral. Člověk musí vědět, že to všechno zvládne, než si právě tadyto pořídí. Já bych to dělala asi tak, že i
když bych s ním nebyla jako tolik o tom týdnu, tak bych s ním byla zase o to víc o tom víkendu, že bychom
si jen my dva spolu udělali nějaký společný výlety a takovýdle věci.
Já: Jasně, takže důležitý je to nějak časově vymyslet a pořídit si dítě až na to bude člověk připravený,
zajištěný. A k čemu bys děti ráda vedla?
Ona: Určitě k tomu, aby si uvědomovaly, že to, co mají není samozřejmost, takže aby se chovaly zodpovědně
třeba k věcem a naučily se o sebe postarat, kdyby se cokoliv stalo.
Já: Co by se mohlo stát?
Ona: To nevím, cokoliv.
Já: Ještě k něčemu bys je vedla?
Ona: Aby chodily do školy a braly to vážně.
Hele teď tu mám takový úkol. Mám tu narýsovaný dva kruhy. Jeden tvoří tvůj život v současnosti a jeden by
měl tvořit tvůj život v třiceti letech. Mohla bys mi ten kruh, který se týká tvého současného života rozdělit na
úseky, podle toho, jakými oblastmi je tvořen? Víš myslím to tak, kolik prostoru třeba tvoří tvoří ty jendotlivý
oblasti. No a ten druhý kruh, u něj chci to samé, jak si představuješ, jakými oblastmi bude tvůj život ve
třiceti letech tvořen. Taky prosím o rozdělení na části.
Ona: Dobře. A pak ještě budeme něco dělat?
Já: Už se blížíme ke konci. Ještě pár otázek a bude.
Ona: Dobře.
Ona: Co je pro mě důležitý bože? Ty jo to nevím.
Já: No, jaké oblasti tvoří tvůj život, jako třeba možná škola a tak dál.
Ona: Jo takhle...
…
Ona: Tak už.
Já: Moc díky. Trochu teď o tom budeme mluvit. Máš tam rodinu. Jak tvoří tvůj život rodina?
Ona: No moje rodina… No ehm… No asi jako moje sestry a takhle.

Já: A konkrétně, jak to vypadá v tvém životě?
Ona: No, že jsou moje rodina, že jo. A občas je vidím no.
Já: Dobře. Pak tu máš kamarádi. O té jedné kamarádce odtud už jsi mluvila.
Ona: No ta patří do rodiny.
Já: Jo? Vnímáš to tak?
Ona: Jo.
Já: A kdo se teda skrývá pod kamarádi?
Ona: No kámoši z venku, ze školy a tak.
Já: Pak tu máš práci. Máš nějakou brigádu?
Ona: No uklízím tady v hotelu.
Já: Aha, to zní dobře.
Ona: Jo, je fajn, že jsou z toho peníze.
Já: No pak tu máš peníze. Jak jsi to myslela?
Ona: No já nevím, člověk je jako musí mít, když chce někam vyrazit nebo jako peníze jsou prostě takový
důležitý, když se chce člověk třeba něčím potěšit. Peníze jsou prostě jednoduše důležitý a prostě je základ je
mít.
Já: Pak tu máš podporu. Co jsi tím myslela?
Ona: Podpora, jako já jsem tam napsat ještě podpora, že mě jako podporujou lidi, který mám ráda jako.
Já: A v čem tě podporujou?
Ona: V tom, co mám ráda mě podporujou, že mi třeba říkají, to dáš a tak.
Já: A v čem konkrétně?
Ona: Třeba v zájmech a ve škole.
Já: A čemu se věnuješ?
Ona: Já mám třeba ráda sport lacross a někdy mě baví se i učit, podle toho, co to je.
Já: A co tě baví se učit?
Ona: Ne jenom třeba u nějakých předmětů mě to baví, třeba docela právo a psychologie.
Já: A co známky?
Ona: To je jako docela v pohodě.
Já: Co to znamená, když to převedeš na známky?
Ona: No nejhorší je matika, tam mívám čtyřky. Jinak trojky, dvojky.
Já: Tak jo, teď se přesuneme k druhýmu kruhu. Máš tu rodinu a dítě. To tvoří největší část. To je pro tebe
nejdůležitější?
Ona: Hm.
Já: A jak by ta vaše budoucí rodina mohla fungovat? Jakou roli bys tam měla ty, partner?
Ona: Hm tak asi hlavní část by tvořili děti a možná partner. Pak samozřejmě ta ségra a takhle. A jakoby pak
tu menší část by tvořilo, no jakože s nima musím být, když je to rodina, že jo. Taky že jo nemůžu říct, že je
nenávidím, že jo.
Já: Tomu moc nerozumím. Komu nemůžeš říct, že je nenávidím?
Ona: No jako mámu a takhle, že jo. Nemůžu říct, že ji nenávidím jako, protože pořád tam něco je, ale zas
nemůžu říct, že bych ji úplně zbožňovala, takže to je spíš ta menší část tý rodiny, jako co by tvořila.
Já: Jasně, že i tvá matka a další lidi z rodiny budou tvořit nějakou část tvé budoucí rodiny?
Ona: No tak. Jako teda né, že by rodinu tvořila, že by, že tam prostě patří. Né že by ji tvořila, protože to bych
byla pak někde tamhle zadlužená, protože by mi tak akorát kradla peníze.
Já: Takže vnímáš, že tam jakoby je, i když tam nebude možná reálně?
Ona: Jo tak.
Já: Jinak zbytek máš poměrně podobný jako v tom kruhu v současnosti. Chtěla bys k tomu něco dodat?
Ona: Ani ne.
Já: A pak láska. Jak jsi to myslela?
Ona: Jako aby v tý rodině, mezi blízkými nepanovala nějaká nenávist, abychom prostě, no abychom se
prostě měli rádi, abychom se s dětmi nehádali a tak. Prostě nemůžou být v rodině jenom hádky, taky
abychom k sobě chovali s nějakou úctu a tak, aby prostě jsme nebyli taková ta rozhádaná rodina. Prostě
abychom byli taková ta pohodová rodinka, která se má ráda. A i přátelé, přece se nebudu s někým hádat.
Já: Jak moc je pro tebe důležitý být do budoucna s rodinou v kontaktu?
Ona: Jo je se ségrama, s mámou ne.
Já: A co otec?

Ona: Toho vůbec neznám, takže to ne.
Já: Takže rodina jsou pro tebe sourozenci?
Ona: A babička.
Já: Je něco, co bys ze své rodiny chtěla uplatňovat v rodině, co založíš?
Ona: No tak hlavně, abych neskočila jako moje máma, abych dokázala tu rodinu přidržet u sebe a to dítě
mělo všechno a neskončilo jako já. Právě abychom se měli rádi, aby tam všechno klapalo, měli bychom
spolu nějaký hezký chvilky, ale i hnusný, že jo. Dítě dospívá, to znám od sebe.
Já: A je něco, třeba i nějaká drobnost, která se ti v rodině líbila, a kterou by jsi chtěla přenést i ke svým
dětem?
Ona: No to nevím.
Já: Ty jsi doma žila asi jen jako malá viď?
Ona: Já jsem v 9 letech a 5 měsíců šla do diagnosťáku a pak po dvou měsících mě dali sem.
Já: A je něco, co si pamatuješ, že se ti tam třeba líbilo?
Ona: Já si nic nepamatuju. Ráda bych si něco pamatovala jenže se mi nic nevybaví.
Já: Nevím, jestli tomu dobře rozumím, že si nepamatuješ nic ze života před diagnosťákem?
Ona: Ne vůbec nic. Až od toho diagnosťáku jsem tak začala žít, takže.
Já: Aha takže vlastně nevíš, jak to u vás fungovalo?
Ona: To vím od tet no. Takže bych i chtěla, abychom si vytvářeli jako nějaký vzpomínky třeba. Asi tak.
Já: Hele a máš pocit, že tě rodina v něčem ovlivnila nebo ovlivňuje?
Ona: Ne, neovlivňuje mě.
Já: Hele a kdybys měla říct, jak moc jsi v životě spokojená? A říct mi to na škále od 1 do 5, kdy to je jako ve
škole, že 1 je nejspokojenější a 5 nejsem vůbec spokojená.
Ona: Já jsem asi spokojená tak na tři.
Já: Dobře. A jak myslíš, že by to mohlo být v těch třiceti letech?
Ona: No tak, jestli by šlo všechno tak, jak si představuju, tak bych byla spokojená na jedničku no.
Já: Takže by sis takhle polepšila?
Ona: Jo, myslím, že jo.
Já: Jakto?
Ona: Protože mi nikdo nebude kecat do života.
Já: Je nějaká oblast z těch, co jsi napsala do toho kruhu ve třiceti, která je pro tebe nejdůležitější?
Ona: Práce a rodina no.
Já: Je něco z toho důležitější?
Ona: Jako ona je důležitější ta rodina, že jo, ale zas je důležitá i ta práce, protože bez práce nejsou koláče a
pak by nebyla už ta rodina, ale bezdomovci. Samozřejmě ale, že na prvním místě je vždycky rodina, ale ta
práce je taky důležitá.
Já: Mám tu ještě poslední úkol. Mohla bys mi nakreslit čáru, bude to jakoby čára tvýho života.
Ona: Takhle?
Já: Jo skvělý. A vyznač tam někam přítomnost, kde se na tý čáře nacházíš teď. A mohla bys tu vyznačit
důležitý momenty, co tě v životě od narození do současnosti potkaly? Ať už v dobrý nebo špatným.
Ona: Jo.
…
Ona: Tak mě toho moc nenapadá. Mám tu ten příchod do děcáku, který byl děs. Pak tu je rodina, to jako ta
kamarádka, která je mojí rodinou no, tak od 12. A v 15 tu mám to, že jsem šla na střední no.
Já: Jasně, o tom už jsme mluvily. Jak ti ty momenty připadají? Jak to hodnotíš?
Ona: Nevím, asi dobrý.
Já: A jak myslíš, že by ta čára mohla pokračovat? Vyznačíš mi tu ty momenty?
Ona: Jo.
...
Ona: Tak už to mám. Mám tu školu, jako že ji dokončím, že jo, pak odejdu z děcáku. Budu si muset obstarat
peníze tou prací no. A pak až si budu jistá, tak ty děti no.
Já: Líbí se ti takhle ta čára?
Ona: Jo, proč ne.
Já: Je něco, co bys u sebe považovala v budoucnu za selhání?
Ona: Jo asi se bojím, že se na ty svý nohy nedokážu postavit a pak skončím někde nevím kde a to bych
považovala jako selhání. Nebo v těch třiceti, kdybych začala dělat něco, co bych neměla, že jo. To se dělá, že

se chlastá, že jo, a pak by se zničila rodina nebo nedej bože, kdyby moje dítě šlo do děcáku. To by mě teda
nejvíc, nejvíc by mě to štvalo. Aby to dítě prostě vědělo, že má tu rodinu, zázemí, že tady pro něho vždycky
budu.
Já: Proč myslíš, že se rodiny rozpadají?
Ona: Těžko říct, prostě se to tak občas stane. Hele nevím.
Já: Dobře. Já: A co si myslíš o rozpadu rodiny v tom smyslu, jaký to má dopad na děti?
Ona: No to nevím. Myslím, že žádný, i když je lepší, když žijou i s otcem.
Já: A pro tebe by znamenal rozpad rodiny co?
Ona: No to nedokážu říct. Kdyby to byl blbec, tak by mi to nevadilo no.
Já: A co myslíš, že je třeba dělat proto, aby rodina fungovala?
Ona: Tak být s těma dětma, co to jde a vydělávat peníze.
Já: Ještě něco tě napadá?
Ona: Ne, to je všechno.
Já: A poslední otázka je, jestli si myslíš, že děti, co prožily část dětství v dětském domově, to pak mají v
dospělosti složitější?
Ona: Určitě, protože se právě musí postavit na ty vlastní nohy. Jelikož ty rodiny nejsou normální, tak se tam
jako nemůžou navrátit, protože když jsou děti v děcáku, tak tam něco není v pořádku, takže to mají těžší,
protože oni se nemají kam vrátit. Když ztratí bydlení, tak ztratí bydlení, tak zůstanou v tom samy.
Já: Máš z toho strach?
Ona: Jo, ale nechávám to prostě na osudu, jak se to zvládne.
Já: Katko a napadá tě něco, cokoliv k tomu, co jsme spolu probíraly?
Ona: Ne, už bych ráda šla.
Já: Jasně, určitě můžeš. Ještě mi jen řekni, jestli se cítíš dobře? Jestli jsme se nedotkly něčeho
nepříjemnýho...
Ona: Jo v pohodě.
Já: Tak moc děkuju.
Ona: Není zač.

Rozhovor s Adélou
Já: Adél, můžeme začít?
Ona: Jo
Já: Tobě je 18, viď?
Ona: Jo.
Já: Přemýšlíš někdy o své budoucnosti?
Ona: No teď asi trochu jo. Přemýšlím někdy o tom, co bude až dokončím školu a odejdu odtud. Docela se to
blíží. Teď nastupuju do třeťáku no.
Já: A co tě tak k tomu napadá?
Ona: No to právě že jo nevím, co pak bude.
Já: Jasně, tomu rozumím. Spíš mě zajímá, o čem tak přemýšlíš? Jestli nad něčím uvažuješ a tak...
Ona: No asi, kde bych mohla žít. Ráda bych tady poblíž no, ale bojím se, abych sehnala práci. Přece jen je to
malý město. Ale to je asi blbost, to se nějak poddá.
Já: Jo, takže z tohohle máš obavy. A kde bys tak ráda pracovala?
Ona: No v nějaký příjemný restauraci nejlíp no, že bych tam byla jako servírka.
Já: To by se ti líbilo?
Ona: Jo asi jo.
Já: A ještě nad něčím přemýšlíš ohledně budoucnosti?
Ona: No, abych zvládla to všechno jako zařídit.
Já: Myslíš, že by s tím mohly být komplikace?
Ona: Nevím no, občas vidím, že to někdo nezvládá. Tak to asi nebude úplně lehký. Taky teď vychovatelky o
tom pořád mluví, jak musíme být jako no zodpovědný a opatrný. Tak občas mě to jako nervuje no, ale
neřeším to.
Já: Že se toho občas obáváš?
Ona: No trochu.
Já: Aha. A čeho přesně?
Ona: No, že bych s tím mohla mít problémy jako prostě s tím postavením na vlastní nohy. Ale snad jako ne.
Já: A co konkrétně za problémy by to mohlo být?
Ona: No to nevím, no prostě celkově problémy s tím.
Já: Dobře. A mluvíš o tom s někým? Říkala jsi, že tety vás tak varují, abyste byli zodpovědní.
Ona: Jo mluvím o tom s kámoškou, taky s přítelem, s kterým bych pak chtěla bydlet a tak. No a s tetama, to
je jasný.
Já: A o čem mluvíte s kámoškou?
Ona: No ona je taky odtud, tak hlavně o tom, kde pak budem pracovat a co budem dělat po práci.
Já: A co budete dělat po práci?
Ona: No to ještě nevím, ale budeme si určitě užívat volna a žádných blbých pravidel a tak. Člověk by řekl, že
když už mu je osmnáct, že už těch pravidel moc není, ale tady u nás pořád jo, tak to je trochu otrava. Ale je
to lepší než dřív, to zas jo.
Já: Jo, takže nějaká svoboda, to je to, co ti tu teď chybí?
Ona: No to no.
Já: A co plánujete s přítelem?
Ona: No jako on bydlí kousek a už pracuje. Tak plánujeme, že se k němu nastěhuju. On teda jako bydlí u
rodičů, ale jakoby má tam patro pro sebe, takže tam bychom spolu byli. Trochu to opravili a tak.
Já: A tahle představa se ti líbí?
Ona: Jo, to jo. Občas mě jako štve, že ti jeho rodiče, hlavně máma, do toho chtěj hrozně zasahovat. Vím, že
jakoby je to jejich dům, ale zase, když je už jejich syn dospělej a chtěj, aby s nimi bydlel, tak by ho asi měli
nechat, ne? Takže to naše bydlení ještě není jistý, no uvidíme, jestli nás jeho máma nenechá ve štychu.
Nedivila bych se.
Já: Hm, dokážu si představit, že to může být složitý na vykomunikování, kdo si co jak představuje. A co dělá
přítel za práci?
Ona: V obchodě s elektrem už asi tři roky. Jemu je 24, takže je o dost starší no.
Já: Aha. A jak jste spolu dlouho?
Ona: No ty jo, známe se dlouho, ale spolu, no asi rok.
Já: A mluvíte spolu často o budoucnosti?

Ona: No často úplně ne, nechci se v tom moc šťourat. Ale plánujeme jakoby no plány o bydlení a práci. On
to bere hodně zodpovědně a to se mi na něm líbí. Že jako vím, že s ním můžu počítat, že mi pak pomůže no.
Já: A v čem ti konkrétně pomůže?
Ona: No úplně ve všem, že se na to můžu spolehnout.
Já: A konkrétně?
Ona: No to nevím jako s financema, že s ním jako budu moc bydlet a že mi kdyžtak dá peníze.
Já: Takže pro tebe představuje určitou jistotu a podporu. A jaký vlastně přítel je?
Ona: No právě takový vyspělý, že se postará. Žádný malý mimino. A prostě celkově je hodnej a rozumíme si
spolu ve všem no. My už se známe dlouho, ale on mě předtím dlouho holku a až před rokem a něco se spolu
rozešli, to už se mi líbil. No a pak jsme se začali vídat víc a víc a bylo.
Já: A vnímáš to tak, že bys s přítelem ráda někdy v budoucnu založila rodinu?
Ona: Hm no chtěla bych s ním zůstat, to je jasný. Ale rodinu teď ještě neplánuju. Chci se první zajistit no.
Já: Co myslíš tím zajistit?
Ona: No jako dokončit školu a vydělat dost peněz, protože dítě leccos stojí, no není to jen tak. Nechci
dopadnout jako máma, která se nezajistila, udělala si dítě a pak od ní můj supr otec odešel. Takže, aby se mi
to taky s Danem nestalo, nebudu to riskovat.
Já: Tomu rozumím. Jestli tomu dobře rozumím, tak by ses sama ráda zajistila před tím než budeš mít děti na
základě toho, co potkalo tvou mamku?
Ona: Jo přesně.
Já: A jak to tedy bylo u tvé mamky?
Ona: No ona mi to nedávno vyprávěla, že se zamilovala do mýho otce, a pak otěhotněla, když jí bylo
devatenáct asi. No a skončilo to tak, že otec si připadal ještě mladej, tak odjel do zahraničí a mamku se mnou
tu nechal. Ta byla úplně bez peněz jako a tak žila s babičkou, která pak ale v mých sedmi letech umřela a od
tý doby to s mámou bylo špatný no.
Já: Špatný?
Ona: No už předtím jako dost pila no a pak ještě víc. No a nakonec teda dům zabavili a nechali nás na ulici.
Tak jsme žily u nějaký mamky kamarádky, ale to prostě taky nešlo. No moc už si to nepamatuju, ale nakonec
pro mě přišla sociálka. No mě v tý době bylo deset.
Já: A jak na to takhle s odstupem nahlížíš?
Ona: No nic hezkýho to nebylo. To nejistý bydlení bylo blbý, že se nevědělo, kde nás kdo nechá. Navíc jsem
moc nechodila do školy a tak jsem ji začala nesnášet, protože jak jsme tam moc nechodila, tak když už jsem
tam šla, tak tam na mě čekalo spoustu problémů no. Myslím ale, že měli mámě pomoci a ne to řešit takhle.
Ona je z toho doteď hrozně špatná, podle mě to zavinila špatná sociální pracovnice a že ani město
nepomohlo jo. Nechali to prostě na mámě a ta na to chudák byla sama.
Já: Aha a jak žije mamka teď?
Ona: No dobře, akorát bydlí až v XXX. Našla si přítele a za ním se tam odstěhovala. Jenže pak se spolu
rozešli a zůstala tam sama kvůli práci no. No a moc se proto nevídáme. Máma pracuje na směny a moc jí to
nevychází, aby sem dojela.
Já: Aha a dá se říct, jak často se vídáte?
Ona: No tak třikrát do roka sem za mnou přijede. A na vánoce jezdím za ní.
Já: Hm to není moc častý. Jste v kontaktu ještě nějak jinak?
Ona: Jo voláme si.
Já: A jak hodnotíš to, jak teď máma žije?
Ona: Myslím, že dobře jako, protože má jako fakt dobrý bydlení a dost peněz díky práci no. Takže mi třeba
koupila tenhle mobil. To byl nejnovější model, když mi ho dala k minulým vánocům. No úplně jsem zírala.
Já: Hm já tomu až tak nerozumím, ale vypadá parádně.
Ona: To je no.
Já: Takže to hodnotíš pozitivně, jak teď žije?
Ona: Jo určitě.
Já: A má nějakýho přítele?
Ona: To nemá, jak to s tamtím nevyšlo no, tak nikoho stálýho nemá.
Já: A nemyslíš, že tam žije trochu osaměle nebo tam má třeba hodně kamarádek?
Ona: No asi trochu tam samotná je... Tak taky mě právě před měsícem napadlo, že až odtud odejdu a
vyřešíme bydlení s přítelem, že by mohla bydlet s náma. Že by si tu taky našla nějakou práci a mohla žít
nějaký čas s náma no.

Já: A už si jí o tom říkala?
Ona: Ne to ještě ne.
Já: Hele a jaký spolu máte celkově vztah?
Ona: No je blbý, že spolu moc nejsme, ale když už spolu jsme, tak je to parádní. Jdeme třeba do kina a do
mekáče. Takže vztah no blízký, jako máma s dcerou. Je prostě pro mě důležitá, i když to třeba neměla lehký
a že taky občas něco nezvládla.
Já: A s alkoholem už problémy mamka nemá?
Ona: To moc nevím, asi jako moc ne. Ale to je taky jeden z důvodů, proč bych si ji k sobě ráda pak vzala,
aby do toho jako zas nespadla no.
Já: Aha. A s otcem to máš jak?
Ona: No s ním vůbec nejsem v kontaktu. Jednou sem za mnou přijel a hrozně mě naštval a od tý doby tu
nebyl. Já o to ani nestojím. Vůbec mě nezajímá.
Já: A čím tě tu tak naštval?
Ona: No, že mluvil hnusně o mámě, jako o závislačce, přitom on se zachoval milionkrát hůř. No fakt debil,
pardon. Vždycky když si na to vzpomenu, tak mě to hrozně naštve. Štve mě to prostě a mrzí, že to tak celý
podělal takhle hodně no.
Já: To mě mrzí. Takže o něm asi vůbec nevíš, jak žije?
Ona: To ne, myslím, že dřív řídil kamiony, ale jinak víc toho nevím a ani nechci.
Já: Dobře, půjdeme dál. A máš nějaký sourozence?
Ona: Ne od mámy ne a od otce to nevím. Ale tady mám kamarádku, kterou tak trochu jako sestru beru. Jsme
tu spolu už asi 6 let, tak jsem jí pomáhala na tom začátku.
Já: Začátek tady je těžký?
Ona: Jo alespoň u mě to tak bylo. No na to nikdy nezapomenu. Pořád jsem brečela a snad tři měsíce se od
ostatních stranila. Pořád jsem doufala, že se to vyřeší a budu s mámou. Snad až po roce v těch jedenácti
letech mi došlo, že to tak nebude. No nebylo to snadný, ale hodně mi pomohlo tu mít tu kámošku.
Já: Takže to smíření se s tím, že tu budeš, bylo těžký. A jak to tu bereš teď?
Ona: Zvykla jsem si no a mám to tu ráda. Třeba tety teda většina je tu bezva a děti, no jak který. Teď je tu
hodně mrňousů a puberťáků, tak těch se spíš jako straním. Mrňouse občas hlídám, to mi nevadí, ale ti
čtrnácti patnáctiletí, to jsou teda spratci. i tety říkají, že s nima mají, co dělat.
Já: Hm. Hele te ti položím možná takovou zvláštní otázku. Představ si, že ti je třicet let a že se probudíš do
běžnýho dne. Jak by takový běžný den v tvých třiceti letech mohl vypadat?
Ona: No ty jo, to nevím.
Já: Jasně, to chápu. Zkus se zamyslet, jak by to v těch třiceti letech mohlo vypadat.
Ona: Takže vstanu, postarám se o děti, to bych mohla mít tak dvě no. Pak je odvedu do školy, abych si byla
jistá, že tam určitě půjdou a pak půjdu do práce. Tam budu tak do pěti a pak vyzvednu děti. No nakoupíme
jídlo, doma uvařím. No a pak si dáme jídlo, uděláme úkoly do školy a takový ty večerní povinnosti a děti
půjdou pak spát.
Já: Super, díky. Ještě to trochu rozvedeme. Takhle když jsi o tom mluvila, tak by se ti to líbilo mít?
Ona: Jo, proč ne.
Já: Máš z toho dobrý pocit, jo? Co se ti na tom dni líbí?
Ona: No líbí, no že budu mít práci a děti a budu si to dělat podle sebe.
Já: Dobře. A jak by to vypadalo v tý práci?
Ona: No ráno bych přišla do restaurace, kde bych pomohla s přípravou stolů a tak. No a pak by chodili hosti
a já bych je obsluhovala.
Já: To by tě bavilo?
Ona: Jo myslím, že jo. No snad jo, je lepší chodit do práce s nadšením, že jo. To taky musí být ale dobrý
kolektiv a šéf. To já sama nezmůžu a právě, že jsem se občas na brigádách setkávala jako s lidma, co spíš
dokážou zradit a druhýho potopit.
Já: Jo?
Ona: To je asi všude, ale v tom jídle asi nejvíc, musím si pak dát pozor no.
Já: Hm. A mluvila jsi o dětech, kolik by jim v tvých třiceti letech mohlo být?
Ona: Nevím, takových šest a pět třeba.
Já: A jak by jsi s nima trávila ten čas? Mluvila jsi o tom, že bys je odvedla do školky a pak domů, kde bys
vařila. Co by dělaly děti?
Ona: Jako v tu dobu, co bych vařila?

Já: No třeba v tu dobu.
Ona: No to fakt nejde říct, to nevím.
Já: A běžně? Co byste spolu tak dělali běžný den?
Ona: No tak určitě úkoly do školy a prostě bych se jim věnovala. Učila bych je spoustu věcí.
Já: A jaké konkrétně?
Ona: No to nevím takhle, to nejde říct.
Já: K čemu ještě bys je vedla?
Ona: No k pracovitosti, že je třeba makat, aby se měl člověk dobře. Nejen finančně to myslím, ale i pracovat
jako třeba ohledně druhých, zvláště jako pak u dětí, že jo. To je nejdůležitější si myslím.
Já: Ještě k něčemu?
Ona: Aby chodily do školy. Nechci, aby to měly složitý tak, jako já. To fakt ne. Prostě musí vědět, že školu
je třeba brát vážně, jinak se člověk řítí do problémů.
Já: A ty jsi měla ve škole jaký problémy?
Ona: No s učitelema, protože jsem jim kvůli tomu začala lhát a neplnila jsem, co jsme měli domluvený, takže
pak z toho byly průsery. No ale šlo to za mámou, protože mě bylo devět deset let, že jo. Takže pak mě poslali
do diagnosťáku a od tý doby už mě hlídali a chodit jsem musela. Teď jsem za to ráda.
Já: A v čem ti to pomohlo? Proč jsi za to teď ráda?
Ona: No, že jsem neskončila jen se základním vzděláním jako máma, a že snad ten výuční list dostanu. Když
má člověk specializaci, to je o mnoho lepší.
Já: Jasně. Hele a v tom popisu dne jsi úplně vynechala přítele nebo manžela. Chyběl by tam nebo jsi na něj
jen zapomněla?
Ona: No jo, zapomněla jsem na něj. Určitě s Danem počítám, že se o nás určitě postará. Asi bude hodně v
práci, ale tak nás alespoň zajistí, abychom se měli dobře.
Já: A co společně budete dělat?
Ona: No večer budeme kecat a koukat třeba na nějaký náš oblíbený seriál až domeju nádobí z večeře.
Já: A přítel nebo manžel...
Ona: Asi spíš manžel.
Já: Jo, tak manžel bude ti doma s něčím pomáhat, jako třeba s tím nádobím?
Ona: S nádobím, to asi ne. ale s něčím určitě jo.
Já A s čím?
Ona: To nevím, nějaký chlapský věci.
Já: Hm. A jaký by měl být manžel, aby vám to spolu fungovalo?
Ona: No zodpovědný a hodný ke mně i k dětem. Žádný záletník, který by nás opustil.
Já: Ještě něco je na partnerovi pro tebe důležitý?
Ona: Asi aby nepil alkohol jako nějak víc a byl spolehlivý no.
Já: Mluvila jsi o tom, že by asi chodil z práce později. Jak by takhle večer nebo třeba o víkendech mohl trávit
čas s dětmi?
Ona: To nevím, jak by spolu trávili čas, no normálně.
Já: Tomu moc nerozumím. Dá se to říct nejak konkrétně?
Ona: Nevím, prostě běžný věci s nimi bude dělat.
Já: A kolik dětí bys vlastně chtěla?
Ona: No nejlíp dva kluky a nejmladší holčičku, aby o ní bylo postaráno. Taky kdyby ji chtěl někdo ublížit, že
se o to kluci postaraj asi líp.
Já: Že by se o ní kluci postarali?
Ona: No, kdyby se mi třeba něco stalo no. Ale tak ono to je jedno, prostě ale tři děti bych chtěla.
Já: A v kolika letech by ses tak mohla cítit na první miminko?
Ona: No dýl, hele až tak ve dvaceti třech, čtyřech letech.
Já: Aha, hele te tu mám pro tebe takový úkol. Mám tu nakreslený dva kruhy. Jeden tvoří tvůj život
v současnosti a jeden by měl tvořit tvůj život ve třiceti letech. Mohla bys mi ten kruh, který se týká tvého
současného života rozdělit na úseky, podle toho, jakými oblastmi je tvořen? Víš myslím to tak, kolik prostoru
třeba tvoří škola a tak. Zkus to takhle poměrově. No a ten druhý kruh, u něj chci to samé, jak si představuješ,
jakými oblastmi bude tvůj život ve třiceti letech tvořen. Taky prosím o rozdělení na části jo?
Ona: Jasně, zkusím to.
Já: Děkuju.
…

Ona: Už to mám.
Já: Jo? Super, moc díky. Tak já se podívám. Tak největší část zabírá škola a přítel a máma. Co pro tebe
znamená škola?
Ona: No prostě, tam trávím nejvíc času. Je to pro mě něco, co musím přetrpět, ale jako úspěšně, abych pak
mohla mít dobrou práci.
Já: Přetrpět? Takže školu nemáš moc ráda?
Ona: No, jak kdy. Někdy je tam s kamarádama sranda, ale většinou je to nuda. Praxe mě ale baví.
Já: Jasně. O přítelovi jsme už mluvili. Kolik času spolu trávíte?
Ona: No jsme spolu skoro pořád, když to jde. Chodí za mnou i na brigádu do baru, kde sbírám sklo a
obsluhuju. Takže je to dost, no jak se to řekne, intenzivní.
Já: Jo, zní to tak. A jak spolu trávíte čas?
Ona: No nejčastěji jsme někde venku, v parku, třeba i s kamarádama. Často jsem taky s Danem na jídlo nebo
do hospody.
Já: Hm, pak tu máš mámu.
Ona: No to jo.
Já: Ale víš, napadlo mě, že jsi říkala, že se spolu bohužel moc nevídáte. Přesto zaujímá tak velké místo tvýho
současnýho života?
Ona: Určitě, prostě tam je, i když spolu moc nejsme.
Já: A myslíš, že by se to do budoucna mohlo změnit? Že byste se vídali víc?
Ona: Jo, jak jsem říkala, chtěla bych, aby s náma bydlela no.
Já: Jo, to jsi říkala. A pak tu máš ještě brigáda a kamarádka.
Ona: No brigáda, to jak dělám v tom baru. A kamarádka, to je ta, jak jsme o ní mluvili.
Já: Jo, tak o tom už mluvit nebudeme. A pak tu máš ten kruh ve třiceti letech. Tady je toho trochu míň.
Nejvíc prostoru zaujímá práce.
Ona: No to je jasný, to je to nejvíc potřeba.
Já: A práce zaujímá víc místa než rodina proč?
Ona: No bude mi to zabírat hodně času, že jo.
Já: Jasně. A koho všeho pod rodinou zahrnuješ?
Ona: No jenom děti a manžela. No mámu jsem dala vedle, i kdyby třeba s náma bydlela, tak to vnímám
odděleně no.
Já: Aha. A kdyby to společný bydlení nevyšlo, jak by ses s ní chtěla vídat?
Ona: No kdyby to náhodou nevyšlo, tak dost často. Bylo by fajn, kdyby i třeba pomohla s dětma a tak. Přece
jen nevím, jakou budu mít práci, tak aby se to všechno zvládalo.
Já: Jo tomu rozumím. A pak tu máš ještě nakreslené sradce? Co to znamená?
Ona: No aby ty vztahy v rodině byly jako dobrý no, žádný hádky.
Já: Aha. Takže to patří k tý rodině?
Ona: Jo a k mámě taky. No prostě aby to bylo fajn v rodině.
Já: Aha. ještě peníze a bydlení. Jak jsi to myslela?
Ona: No, že se musím snažit, abych měla peníze a mohla mít tak i dobrý bydlení. Nechci, aby děti žily v
nějakým ošklivým bytě jako když jsem byla malá já.
Já: A když takhle koukneš na ten druhý kruh, který popisuje tvůj život ve třiceti letech. Líbí se ti?
Ona: Jo docela jo, když to všechno bude fungovat…
Já: Myslíš, že by se mohlo něco pokazit?
Ona: No vždycky se může něco pokazit, z toho mám strach.
Já: Napadá tě něco konkrétně?
Ona: Hm… Tak třeba ty peníze.
Já: A co by se s nima mohlo stát?
Ona: Ach jo, tak třeba, že tě šéf vyhodí z práce a na rychlo nic nenajdeš a budeš v háji no. Ale proto je dobrý,
že je tu pro mě Dan.
Já: Jo. Hele a když bys měla říci, jak jsi teď v životě spokojená? Zkus mi to prosím vyjádřit na škále od
jedničky do pětky, kdy jednička znamená, že jsi spokojená úplně a pětka, že jsi úplně nespokojená. No jako
ve škole.
Ona: Tak dvojka
Já: A proč dvojka?
Ona: To nevím, prostě tak nějak to mám.

Já: Dobře. A jak myslíš, že by to mohlo být v těch třiceti letech?
Ona: No doufám, že jednička.
Já: Myslíš, že by se to mohlo tak změnit?
Ona: Jo, když všechno vyjde.
Já: Mám tu pro tebe ještě jeden, už poslední, úkol. Mohla bys sem k těm kruhů nakreslit čáru, bude to čára
tvýho života. Vyznač na ní současnost, prostě to, kde jsi teď. Můžeš mi na tomto úseku, který naznačuje tvůj
prožitý život vyznačit důležité momenty, události, které tě potkaly? Ať už byly dobrý nebo špatný.
Ona: No jo.
…
Ona: Tak tady hotovo. Víc mě nenapadá.
Já: To vůbec nevadí. Máš tu dva body, ten první je příchod do dětského domova a pak tu máš přítele Dana.
Už jsme mluvily o tom, jak jsi příchod do dětského domova prožívala. Co to pro tebe takhle s odstupem
znamená, že tu žiješ?
Ona: No zvykla jsem si a je to tu jako docela dobrý, ale nikomu bych to nepřála, proto bych si ani
neodpustila, kdyby se to někdy stalo mým dětem. To fakt ne, i když to třeba běžně neprožívám, tak prostě
občas ten rodič chybí, hlavně teda chyběl. Teď už asi ne.
Já: Jo, takže je pro tebe zásadní, aby to tvé děti nepotkalo?
Ona: To je asi nejzásadnější věc no.
Já: A pak tu máš přítele. Co ten pro tebe znamená?
Ona: No je pro mě nejdůležitějším člověkem, co mám. Vím, že se o něj mohu opřít a že to tak vždycky bude
no, že mě vždycky podrží.
Já: Hm. Jak myslíš, že by to mohlo do budoucna pokračovat? Teď se nacházíš tady a čára života pokračuje
dál. Co by tam mohlo být za důležitý momenty?
Ona: Jo počkej chvíli… Tak to mám. Konečně odchod odtud, asi první pořádná práce a narození dětí. To jsou
věci, co mě čekají a na který se těším.
Já: Jo to jsou určitě velký věci. Takže se se ti líbí, jak by ten tvůj život mohl pokračovat?
Ona: Jo dost.
Já: Hele a co by pro tebe naopak znamenalo v životě selhat?
Ona: No to už jsem říkala, kdyby musely jít děti do děcáku, to bych nezvládla. Hrozně by mě mrzelo i to,
kdyby nás opustil manžel, protože jsem to viděla u mámy a prostě mám strach, že se to může stát. Proto je
důležitý dopředu něco našetřit. Určitě to tak udělám.
Já: Takže je pro tebe hodně důležitý i to, aby rodina držela pohromadě?
Ona: No sto pro, abychom fungovali normálně jako rodina no.
Já: A jak by to normální fungování vypadalo?
Ona: Ježíš to nevím, prostě, aby tam byl táta, máma a děti. To je normální fungování.
Já: Dobře. Teď se zeptám ještě tak obecně. Proč myslíš, že se rodiny rozpadají?
Ona: No kvůli problémům a tomu, že je to na někoho ještě třeba velká zodpovědnost, že se na to necítí a pak
od toho uteče.
Já: Trochu jako tvůj otec?
Ona: Jo přesně. Ale možná i na mámu to bylo brzo, akorát ta utéct nemohla no. No chci říct, že je prostě
nutný přistupovat k rodině zodpovědně, aby to fungovalo.
Já: A jaký myslíš, že může mít rozpad rodiny dopad na děti?
Ona: No velký, prostě, že se musí někam třeba stěhovat, ztratí to zázemí a třeba i rodiče. To je fakt blbý.
Já: Hm, to jo. A myslíš, že děti, co prožily část dětství v dětském domově, to pak mají v dospělosti složitější?
Ona: To jo, protože nemají nikoho do začátku, kdo by jim pomohl a snadno je někdo vypeče. Třeba si půjčí
peníze a nevrátí, to člověk musí být opatrný. Toho se bojím, abych nikomu nenaletěla. Vidím právě, jak se
sem vracejí ti, co tu žili a snadný se to teda nezdá.
Já: Takže jde hlavně o ten začátek?
Ona: Jo ten je nejtěžší.
Já: Hele ode mě je to už úplně všechno. Napadá tě Adél cokoliv, co bys třeba ráda dodala, změnila nebo se
na něco doptala?
Ona: Ne asi ne.
Já: Hodně jsme taky spolu mluvily o tvé rodině. Necítíš se teď kvůli tomu nějak divně nebo hůř?
Ona: Ne to mi nevadí.
Já: Takže se cítíš dobře?

Ona: Jo, ale trochu unaveně, jsem nachladlá.
Já: Jo vidím to na tobě. Tak moc děkuju za rozhovor.

Rozhovor s Filipem
Já: Tak můžeme začít?
On: Jasně.
Já: No vlastně ještě než úplně začneme, se tě zeptám, kolik ti je let?
On: 16.
Já: A do jaký třídy chodíš?
On: No do prváku na střední.
Já: Aha a na jakou školu?
On: No chodím do XXX na obor lakýrnictví.
Já: Hm a jak sis tu střední vybíral?
On: No protože mě vždycky bavila práce výtvarná, takže jsem se rozhodl pro školu, která mi to umožní jako
stříkat barvy na auta.
Já: Aha, takže ses pro to rozhodl z důvodu, že tě vždycky bavilo kreslit a malovat… Maluješ i teď?
On: Jo, máme ve škole kreslení a občas i tady něco jen tak.
Já: Hele a to sis tu školu vybral vyloženě podle toho, že to odpovídá tvému zájmu nebo třeba jsi někoho znal,
kdo tam chodil?
On: No měl jsem kamaráda, který tam dva roky přede mnou chodil, ale ten to nedodělal, protože ho to
přestalo bavit, ale tak nějak mě to pak napadlo, že bych to zkusil.
Já: Hele a jak ti ta škola sedla?
On: Docela dobrý.
Já: Jakože tě to baví? Je to to, co jsi chtěl?
On: Asi jo, některý předměty mě nebaví, ale to by asi bylo všude. Ale mám to jak kdy, někdy vstanu a nebaví
mě to a někdy mě to fakt baví.
Já: A co praxe?
On: To jo, to je dobrý. Baví mě třeba překreslovat různý nápisy a tak.
Já: To je fajn. Hele přemýšlíš někdy o svý budoucnosti?
On: No jak kdy. Ne nijak často.
Já: Jasně a o čem tak třeba přemýšlíš?
On: O budoucnosti, jak to bude dál třeba za pět let.
Já: A jak myslíš, že by to mohlo být třeba za těch pět let? Co tě k tomu tak napadá?
On: No asi to, jak to bude, až odtud odejdu v osmnácti nebo až si dodělám střední školu a bratr nějak, že jako
obvolá svý příbuzný a ti mi pomůžou do začátku.
Já: Aha a v čem by ti mohli pomoci?
On: Nějak finančně jakože, že by mě nějak založili a já bych si našel nějakou práci a nějaký byt.
Já: Takže by ta pomoc byla takhle přes bratra?
On: No jasně.
Já: Hele promiň, já tomu asi moc nerozumím. To jsou i tví příbuzní přes toho bratra?
On: Ne. To jsou lidi okolo jeho táty, kterýho máme jinýho.
Já: Aha. Takže počítáš s tím, že bratrovi příbuzní ti pomohou…
On: Jo.
Já: A když uvažuješ nad tímto období, máš kolem toho nějaké obavy?
On: No tak nemuseli by mi jakože pomoci.
Já: Ta bratrova rodina?
On: No jasný. To jediný by se asi mohlo stát, jinak nevím, prostě hlavně, abych to zvládl.
Já: A kdyby ti nepomohli, myslíš, že by to byl pro tebe problém?
On: No tak jelikož jsem tady, tak si myslím, že by to nějakej problém nebyl, protože by mi tety s tím tady
jako pomohly. Takže teoreticky by to šlo asi, ale člověk nikdy neví.
Já: A na co se naopak z toho období třeba těšíš?
On: Na to, že budu víc samostatnej, budu si vařit sám, budu hospodařit sám a bude to takový volnější než je
to teď.
Já: Teď tě tu na tom fungování něco štve?
On: To ani ne, já už jsem si zvykl na ty pravidla tady, takže to je takový v pohodě.
Já: A jak tu jsi vlastně dlouho?
On: Tři roky no.
Já: Jo to už je docela dlouho. Mluvíš o tom s někým, co bude?
On: Jo s kámošem.

Já: A o čem tak mluvíte spolu?
On: No on už bude vycházet za rok, takže tak mluvíme o tom, jaký to pak asi bude no.
Já: Hele a napadá tě, co pak dělat, aby se vám nebo teda tobě dařilo dobře?
On: Tak asi si nedělat nepřátele jako, abych měl svý blízký u sebe a abych se nějak s nima nerozhádal.
Kdyby se prostě něco stalo, třeba mě vyhodili z práce, tak aby mi nějak mohli pomoci.
Já: A jak by ti mohli případně pomoci?
On: No tak třeba by mi nabídli, abych u nich bydlel nebo třeba něco za mě zaplatili, abych se nedostal do
dluhů.
Já: Ještě nějak by ti mohli pomoci?
On: Asi ne.
Já: Tak já se ještě vrátím k bráchovi, o kterém si mluvil. Řekneš mi o něm něco?
On: No tak je mu dvacet pět.
Já: Jo a to je tvůj jediný bratr?
On: Ne, já mám tři bratry.
Já: Aha. Jak to tam teda máte s těma vztahama? Říkal jsi, že máš s tím nejstarším jinýho tátu?
On: Jo, ten nejstarší a nejmladší, kterýmu je deset, má jinýho tátu, ten prostřední má stejnýho jako já.
Já: A jak vlastně hodnotíš to, jak oni žijou?
On: No tak jelikož s nima jakože moc nejsem v kontaktu, tak asi nevím okolnosti kolem toho, jak oni to
žijou. Ale tak brácha, ten kterýmu je dvacet pět, si žije podle mě dobře. Má práci, má byt a nemá dluhy, takže
to. Ten nejmladší nevím, ten druhý nejstarší má taky práci a byt, takže asi dobrý. Ale ten dvacetipětiletej si
žije asi nejlíp.
Já: A jak jste spolu teda tak v kontaktu?
On: No moc ne. Tak ten dvacetipětiletej za mnou třeba přijede, a nebo jezdím k němu třeba na výjezdy.
Já: A je pro tebe v něčem vzorem nebo příkladem?
On: Ehm asi spíš ne.
Já: A co to znamená? Že bys chtěl žít jinak?
On: No jo, jít svojí cestou.
Já: A abych tomu porozuměla, v čem bys chtěl žít jinak?
On: To nevím.
Já: Aha, tak to jsem se možná nezeptala dobře.
On: No prostě po svým, nekoukám na to, jak žijou oni. Ani to vlastně moc neznám, že jo.
Já: Jo to jsi vlastně říkal. Tak skočíme jinam. Představ si, že ti je třicet let, a že se ráno probudíš do běžného
dne. Jak by ten den od ranního probuzení probíhal v těch třiceti letech?
On: Nasnídal bych se a šel do práce.
Já: A do jaký?
On: No… Asi něco s tím lakýrnictvím. No já nevím, co by mě prostě bavilo. Ještě nevím, jak to dotáhnu. Pak
bych přišel z práce, nevím, jestli bych byl sám nebo s nějakou slečnou, takže buď bych přišel domů, nakoupil
si a uvařil si sám nebo by mě čekala prostě ta žena a uvařila by mi. Pak bych šel spát a takhle by to asi
probíhalo.
Já: Je pro tebe důležitý, aby tě práce bavila?
On: Jo to jo, když mě něco nebaví, tak to nedotáhnu.
Já: Myslíš to tak, že bys mohl mít problém chodit do práce, která by tě nebavila?
On: No asi tak, ale určitě bych to kvůli penězům přetrpěl.
Já: Jo, dál si mluvil o přítelkyni. Jak byste spolu trávili čas?
On: No tak asi jenom o víkendu, protože ten týden bych byl práci. Jako možná někdy ještě o dovolených.
Možná bych si našel i nějakou práci, která by netrvala tak dlouho, abych měl čas na partnerku, na společný
zájmy.
Já: Takže si představuješ, že byste se spolu věnovali nějakým společným zájmům?
On: No jasně, sport a tak.
Já: A žili byste spolu?
On: Jo asi jo.
Já: A jak by ten váš společný život ještě mohl vypadat?
On: No normálně.
Já: Já si to takhle nedokáži představit. Můžeš mi to přiblížit, co byste dělali, jak byste bydleli a tak?
On: Hele to nevím, prostě ten sport a tak.
Já: Dobře, necháme to být. A v tom dnu ve třiceti letech si nemluvil o dětech. Jak o tom přemýšlíš?
On: To nevím, nevím, jestli budu chtít mít dítě.

Já: Aha, takže ještě nevíš, jestli bys chtěl mít v budoucnu dítě?
On: Hm asi bych nechtěl.
Já: A můžeš mi to nějak přiblížit, proč bys možná nechtěl mít děti?
On: Protože to je zase větší starost. Hm, jakože bych se musel prostě víc starat a psychicky by to na mě, no
nevím no, bylo by to těžší zase. Ale zase nějaká nová zkušenost, takže.
Já: A v čem by to bylo těžší?
On: No jakože, že bych byl furt v práci, takže teoreticky bych na ně neměl ani takovej velkej čas a prostě dítě
potřebuje tátu, takže… A finančně by to zase víc to a manželka by se o to musela starat, takže nevím.
Já: Aha. A když koukáš na ostatní, jak mají děti. Myslíš, že to je tak náročný zvládnout děti i práci?
On: Jo, prostě pak by to znamenalo, že bych s nima vůbec nebyl, tak proč bych si je pořizoval? Akorát hodně
starostí.
Já: Takže si dokážeš představit, že bys v průběhu života neměl děti?
On: Jo to jo.
Já: Hele a jak to vlastně fungovalo u vás v rodině, když jsi ještě žil doma? Možná, jak bys to zhodnotil?
On: Špatný.
Já: A jak si to mám představit?
On: Matka nepracuje, jelikož nepracovala a neměli jsme jakože dobrý zázemí, tak jsem kvůli ní skončil tady,
což je další zkušenost. A jinak si prostě myslím, že doma to je hodně špatný, takže jsem rád, že jsem tady.
Já: A matka s někým žije? S otcem?
On: Ne, otce jsem nikdy nepoznal.
Já: Je to důvod, proč si myslíš, že otec je pro děti velmi důležitý?
On: Jo takhle jsem to měl já.
Já: A v čem je ten otec teda tak důležitý?
On: No prostě když je jen matka, tak je to takový, že prostě, že na ní je toho moc. A to dítě musí mít v tátovi
nějakej vzor, jakože aby z něj nebylo prostě něco špatnýho.
Já: Myslíš, že kvůli tomu, že tvé matce otec chyběl, to třeba nezvládla s váma dobře vést?
On: Je to možný, zvláště tu finanční stránku, že se o nás nedokázala postarat.
Já: A jsi s matkou v kontaktu?
On: Ne, ani se nezajímám jakože, jak žije.
Já: Promiň, že do toto tak jdu. Chtěla bych pochopit, jaký k ní máš vztah?
On: Hele mně už je to nějak jedno, já jsem rád, že jsem tady, takže ji nějak neřeším.
Já: Když si vzpomeneš na to, jak tvá rodina fungovala, když jsi v ní vyrůstal. Je něco, co se ti na tom líbilo,
co bys taky chtěl v budoucnu dělat?
On: Ne vůbec nic. Chci žít jinak.
Já: A jak by to mohlo teda u tebe vypadat?
On: No tak určitě bych tam byl já v tý rodině, což je táta, že jo. Víc bychom asi vydělávali, takže finanční
jako problémy bychom taky neměli a to dítě by mělo prostě zázemí, chodilo by do školy, vystudovalo by,
takže asi by to bylo takhle.
Já: Jo díky za odpověď. Hele a když říkáš, že by byl v tý rodině, co bys tam jako táta dělal?
On: No asi bych jim ukázal, co je potřeba a tak. Jinak bych právě neměl čas, takže by většinu jako obstarala
manželka. Ale já to tak asi právě nechci, prostě dítě ne.
Já: Hm. Hele teď tu mám takový úkol. Mám tu nakreslený dva kruhy. Jeden tvoří tvůj život v současnosti a
jeden by měl tvořit tvůj život v třiceti letech. Mohl bys mi ten kruh, který se týká tvého současného života
rozdělit na úseky, podle toho, jakými oblastmi je tvořen? Víš myslím to tak, kolik prostoru třeba tvoří škola a
tak. Zkus to takhle poměrově. No a ten druhý kruh, u něj chci to samé, jak si představuješ, jakými oblastmi
bude tvůj život ve třiceti letech tvořen. Taky prosím o rozdělení na části.
On: Hm, no jo.
…
On: Tak hotovo.
Já: Díky. Tak co tam máš? Rodina, pod tím máš na mysli co?
On: No bráchy.
Já: Jo, ale říkal jsi, že se s nimi vídáš málo?
On: Jo, ale prostě jsou v tom životě a vždycky budou, když jsou bratři.
Já: To chápu. Pak tu máš sport. Co děláš za sport?
On: Fotbal.
Já: Jak moc to je pro tebe důležitý?

On: Docela dost, udržuju se v kondici, abych nevím, nebyl nějakej obézní prostě, mám rád fotbal, hraju ho
nějakých šest let, takže baví mě hodně a asi jsem v tom dobrej. Jsem kapitán týmu, takže…
Já: No tak to jsi určitě dobrej. A pak tu máš školu. Vnímáš ji spíš v pozitivním nebo negativním smyslu?
On: No spíš v pozitivním, protože je pro mě zásadní dodělat si školu, protože je pak snazší najít si práci.
Já: Jo a pak tu máš DD, to znamená dětský domov, viď? Co jsi pod tím měl na mysli?
On: Já to beru jako domov svůj, jako rodinu. Mám tu všechno.
Já: Takže to vnímáš pozitivně?
On: Jo.
Já: Pak tu máš napsáno kamarádi.
On: No jako dotud, ze školy, odevšad prostě.
Já: Takže s tím jsi spokojený?
On: Jo.
Já: A v tom druhým kruhu, který se týká tvého života ve třiceti letech máš rodinu, která zaujímá největší
část?
On: Jo.
Já: A kdo by tam teda patřil?
On: No přítelkyně.
Já: A jak by do tvýho života teda patřila?
On: No, že bychom na to byli dva, bylo by to asi snazší.
Já: A v čem?
On: No celkově.
Já: A patřil by tam ještě někdo do tý kolonky rodina?
On: … Asi ne. Možná brácha, nevím. Ten mladší, že bych se o něj nějak staral. Ale to nevím, to by asi bylo
náročný.
Já: A ostatní bráchy nebo mámu, ty tam nemáš?
On: Ne mámu ne.
Já: A s bráchama se plánuješ v dospělosti vídat?
On: Jo to určitě.
Já: Je to pro tebe důležitý?
On: No docela dost, jakože já je beru jako jediný příbuzný, protože matku už tak neberu, takže bráchy asi jo.
Já: A jak byste spolu mohli trávit čas?
On: To nevím, tak zašli bychom někam na pivo třeba, pokecali bychom, co se zrovna děje a jestli někdo třeba
nemá problémy, se kterýma je třeba pomoci.
Já: Aha, že byste si vzájemně pomáhali?
On: No když by to šlo.
Já: A pak tu máš práci. O tý už jsme dost mluvili. Pak tu máš zájmy a volný čas. Jak by to vypadalo?
On: No asi taky bych to trávil s tou rodinou, třeba bychom někam jeli na dovolenou. Myslím ale, že na to
moc času nezbyde kvůli práci.
Já: Je pro tebe důležitý žít v dospělosti s nějakou trvalou partnerkou?
On: No asi jo, asi bych to nechtěl střídat.
Já: Myslíš, že tě to, jakou máš rodinu, nějak ovlivňuje?
On: Myslím si, že ne.
Já: Hele teď bych chtěla, aby mi tu ještě prosím nakreslil čáru. Půjde o čáru tvého života, jo?
Ona: Hm.
Já: Někde na ní prosím vyznač současnost, prostě to, kde jsi teď. Můžeš mi na tomto úseku, který naznačuje
tvůj prožitý život vyznačit důležité momenty, události, které tě potkaly? Ať už v dobrým nebo ve špatným.
On: Jo.
…
On: Tak jo, tady to máš.
Já: Moc děkuju. Máš tu ten fotbal, o něm už jsi mluvil, že je pro tebe důležitý.
On: Jo baví mě to.
Já: Pak tu máš smrt babičky. Přiblížíš mi to trochu?
On: No to jsem dlouho prožíval. Ona pro mě byla větší opora než matka.
Já: A dá se říci v čem?
On: Že se vždycky snažila zajistit, abych měl třeba jídlo, a nebo s námi byla častěji celkově.
Já: A vy jste spolu žili?
On: Jo, babička, já, matka, brácha no.

Já: A příchod sem do dětského domova se stalo v ten samý rok?
On: Jo.
Já: Jak jsi to prožíval?
On: Ze začátku to bylo takový, že jsem sem vůbec nechtěl jí, protože jsem vůbec nevěděl, co mě tu bude
čekat, ale dál se to jakože zlepšovalo, našel jsem tady prostě kamarády a pak se z toho stala jako rodina.
Já: A pak tu máš objev rodiny?
On: No to je to, o čem jsme tu teď mluvili.
Já: Aha a kdo je ti tu vlastně tak blízký, že ho považuješ za rodinu?
On: No všichni, co tu jsou. Jako tety, děti nebo třeba i kuchařky. Díky nim, jejich pomoci se mi tu žije dobře.
Já: Tak to zní fajn. Hele a co myslíš, jaké důležité momenty tvýho života by mohly přijít v budoucnu?
On: Že odejdu, budu se muset postavit na svý nohy, takže to zas bude pro mě docela těžký. Zvyknout si na
to, že se o mě nebude nikdo starat a tak a určitě zas rodina jako přítelkyně.
Já: Ještě něco tě napadá?
On: Ne asi nic tak zásadního.
Já: Je pro tebe důležitý akt manželství, aby sis přítelkyni vzal?
On: Ne to pro mě není vůbec důležitý. Ale jako klidně se ožením.
Já: Teď se budu ptát trochu obecně, proč myslíš, že se rodiny rozpadají?
On: Mají nějaký problémy mezi sebou nebo prostě se něco pokazí.
Já: Jo a jak to myslíš s těma problémama? Co by to mohlo být za problémy?
On: To nevím… Třeba dluhy nebo nevěra.
Já: Ještě něco tě napadá?
On: No, že jim to třeba moc neklape, možná i to dítě, když ho mají, že je nějak může rozhádat. Nemusí to
díky dítěti například pak finančně zvládat.
Já: A pak to může způsobovat konflikty?
On: Jo.
Já: A jaký myslíš, že může mít rozpad rodiny na děti?
On: No tak jak na který. Někdo může být osobnost, kterýmu to je úplně jedno a někdo to zas může brát tak,
že bez rodiny nedá ani ránu, takže asi to má špatnej vliv, protože nechceme, aby se rodiče hádali.
Já: Takže chápu to tak, že vliv to má špatný, ale taky záleží na dítěti, jak moc se ho to dotkne?
On: Jo asi tak. Prostě, jak moc to dítěti vadí a jestli hlavně má rád stejně oba dva nebo jestli někoho víc
někoho míň. Třeba kdyby se matka chtěla rozejít s otcem a on by jako no měl rád hodně otce, tak to na něj
může mít špatnej vliv.
Já: Jo tak už tomu rozumím. A co je myslíš potřeba dělat, aby rodina nebo partneři spolu fungovali?
On: Tak určitě naslouchat si, to dítě je tam podle mě možná důležitý, že jakože dává k sobě, aby prostě, no si
řeknou, máme spolu dítě, tak prostě potřebuje tátu a matku. Tak je to podle mě drží pospolu.
Já: Co pro tebe znamená to naslouchání?
On: No když je nějaký problém, tak, že to prostě budou řešit spolu a vyřeší to.
Já: Jo. Když se řekne, že někdo v dospělosti selhal. Co to pro tebe znamená?
On: Hm, třeba spadnout do nějakých drog, alkohol, nějaký těžší drogy a skončí v práci, neplatí nájem, takže
ho vyhodí z domu. No asi takhle.
Já: A co bys považoval u sebe za selhání?
On: No asi rozchod s přítelkyní by pro mě byl těžký a nebo kdybych ztratil místo v práci a nějaký větší úraz.
Já: A jak bys to prožíval?
On: No asi blbě.
Já: Hele a myslíš, že děti, co prožily nějakou část v dětském domově, že to pak mají v dospělosti těžší?
On: No to nevím, podle toho, jak to na ně působilo jako ten dětskej domov.
Já: A jak myslíš, že může působit?
On: Tak třeba ho nemusí mít rád, jakože má k němu nějakej určitej odpor a tím pádem ho to může
poznamenat nějak negativně. Ale jestli se tady prostě cejtil dobře, měl tu kamarády a všechno, tak myslím, že
by mohl být úplně bez problémů, jakože by mu to nemělo dělat nějakej větší problém.
Já: Kdybys měl třeba jednou děti, máš nějakou představu k čemu bys je vedl?
On: Podle toho, co by chtěli oni asi. Já bych je nenutil do něčeho, co bych chtěl já. Dohlížel bych jim asi víc
na školu, aby z nic něco fakt to bylo, ale zároveň bych je třeba nenutil do fotbalu něbo něco takovýho.
Já: Nějaký hodnoty, ke kterým bys je vedl? Napadá tě něco takovýho?
On: To ne.
Já: Ještě by mě zajímalo, jak jsi teďka v životě spokojený? Kdybys mi to měl vyjádřit na škále od jedničky
do pětky jako ve škole, že jednička je nejlepší a pětka je nejhorší.

On: Asi tak dvojka.
Já: A jak myslíš, že by to mohlo být v těch třiceti letech?
On: No asi taky dvojka, jako všechno má svý výhody a nevýhody. Asi i potom mě něco bude štvát.
Já: Co myslíš, že by tě mohlo pak štvát?
On: Hm nějaký problémy třeba s kamarádama, že by se mohly naskytnout.
Já: Ty jsi kamarády zahrnul do obou kruhů – současného i budoucího života. V čem je to pro tebe tak
podstatné mít je?
On: Tak je to pro mě opora, jelikož beru kamarády tady jako svoji rodinu, tak si myslím, že v těch třiceti
letech to nebude jakože nějak jinak. Když si najdu fakt dobrý kamarády, tak prostě to si myslím, že by mi
mohli dost pomoci. Třeba když bych se pohádal s přítelkyní, tak zajdu prostě za nima si vyčistit hlavu nebo u
nich budu chvíli bydlet.
Já: Jasně, o tom už jsme mluvili. Jde o určitou podporu, pomoc. Tak hele, to je ode mě všechno. Nemáš chuť
něco dodat? Nenapadá tě něco podstatnýho, co jsi neřekl nebo tak?
On: Ne to ne.
Já: Tak to je ode mě všechno. Děkuju za spolupráci.
On: Není zač.
Já: A jak se teď cítíš?
On: Normálně.
Já: Všechno v pohodě jo? Necítíš se třeba nějaký vyčerpaný nebo nemáš nějaký divný pocit z rozhovoru?
On: Ne vůbec.
Já: Dobře, tak kdyby cokoliv, ještě tu chvíli budu.

Rozhovor s Lukášem
Já: Ahoj, můžeme začít?
On: Jasně.
Já: Řekneš mi ze začátku něco o sobě?
On: Tak jo, jsem Lukáš a je mi sedmnáct.
Já: A co Tě dneska čeká?
On: No musím vařit, až dovařím, tak nevím, po obědě možná půjdu někam ven. Večer mi dávaj fotbal, takže
budu koukat na televizi.
Já: A kdo dneska hraje?
On: Sparta a dukla.
Já: Takže fotbal tě baví, viď? A i ho hraješ?
On: Hraju, ale jako ne závodně. Hraju jenom tak prostě.
Já: To je prima. Hele a jak jsi vlastně tady v domově dlouho?
On: Teď v červnu to bude 6 let.
Já: To už je teda vážně dlouho…
On: To jo no.
Já: A říkal jsi, že ti je 17 let, do jaký třídy vlastně chodíš?
On: Do prváku.
Já: A do jaký školy?
On: Tady kousek, do XXX.
Já: A co tam studuješ?
On: Strojní mechanik – zámečník.
Já: Jo a baví tě to? Je to to, co jsi tak nějak chtěl?
On: Jo, dělám to rád.
Já: To je moc fajn. Hele a už přemýšlíš někdy o budoucnosti, o tom, co bude?
On: No jako přemýšlím, ale nechci se tím jako úplně tak zaobejvat zatím, protože zase jako myslím dost na
školu a tak. Tohle by mi ještě víc přitěžovalo a to se mi jako nechce. Takže se o tom snažím přemýšlet, ale
zase ne úplně dopodrobna.
Já: Jo, ty jsi říkal, že by tě to ještě víc přitěžovalo… Je to pro tebe tíživý přemýšlet o tom, co bude?
On: No spíš jako, že další myšlenky navíc.
Já: Aha, jako, že už tak je těch myšlenek okolo školy hodně?
On: No právě.
Já: A když nad tou budoucností zrovna přemýšlíš, co tak tě k tomu napadá?
On: Co mě k tomu napadá? No tak v první řadě, jako jak si zabezpečit byt a tak, abych měl vůbec kde bydlet,
pak jak s penězma vycházet, abych jsem měl co jíst a tak. Jo a takovýhle jakože různý věci.
Já: Takže uvažuješ hlavně o bydlení a o penězích?
On: No asi tak.
Já: A jaký myslíš, že to bude?
On: No snad se to zvládne, ale myslím si, že ze začátku, když odtud odejdu, takže ten start bude hodně těžký.
Já: A proč myslíš, že to bude tak těžký?
On: No protože tady jsem zvyklý, že tu mám všechno, a že se tady v podstatě o nic nemusím starat. Potom
když si stoupnu, jak se říká na svoje nohy, tak ten začátek bude prostě těžký. Jako že nebudu vědět vůbec co
a jak.
Já: Hm. A tady vidíš odcházet starší děti, no už vlastně dospělé, co odtud odchází žít samostatně. Jak vnímáš
to, jak to oni zvládají? Předpokládám, že se sem občas vrací popovídat si a tak.
On: Jo vrací poklábosit. No někteří to zvládají, ale co jsem se s nima tak bavil, tak říkají, že ty začátky
nebyly zrovna lehký. Hlavně ohledně těch peněz a práce.
Já: Jo a máš pocit, že vás tu na ten odchod připravují?
On: Jo připravujou.
Já: A jak?
On: Chodíme na různý kurzy a nebo jako, že nám sem jezdí různý lidi a tak.
Já: Takže není to tak, že bys vůbec nevěděl, co pak bude?
On: To ne.
Já: Dobře, tak jsi mluvil o tom strachu z bydlení… A na co se třeba těšíš, až odtud odejdeš?
On: Na volnost.
Já: Vnímáš to tak, že tu teď nemáš dost volnosti?

On: Jo, vadí mi hlavně málo času venku.
Já: Takže by jsi potřeboval, aby ti tety dopřály víc času venku?
On: No ono jde hlavně o to, že já nemám čas být moc venku. Buďto tady uklízím nebo tady něco dělám,
takže já vlastně nemám čas být venku, né že bych nesměl.
Já: A těšíš se ještě na něco jinýho, co bude, až budeš dospělý a odejdeš odtud?
On: Asi ne, hlavně na tu svobodu.
Já: A jak si tu svobodu plánuješ užít, jako co budeš dělat?
On: No, že budu moc být venku klidně do noci, a prostě to udělat podle sebe celý. Zavolat si kamarádům,
kdy se mi chce, zajít si, kam se mi chce.
Já: Aha. A co bys chtěl pak dělat jako zaměstnání? Chtěl bys zůstat v oboru zámečnictví?
On: No určitě bych chtěl zůstat v oboru.
Já: A to je obor výuční?
On: Jo tak. Ale mohu si potom dodělat nástavbu a udělat si maturitu.
Já: A to bys chtěl?
On: Zatím nevím, jak to bude no.
Já: Jo a dovedeš si představit, jaký to bude? Kde bys třeba rád pracoval?
On: To ještě nevím.
Já: Jasný, to je asi ještě brzy. Hele já se ještě vrátím k tomu, co si myslíš, že bude, až odtud odejdeš? Co bude
jiný?
On: No jiný, no nikdo nebude dělat nic za mě. Jakože vychovatelky dělají dost věcí za mě a pak budu na
svých nohou a nebude to mít kdo za mě dělat. Takže se budu muset spolehnout sám na sebe.
Já: A na koho myslíš, že se budeš moci obrátit v případě potřeby?
On: No co vím, kdo odešel tady od nás, tak mají možnost potom kontaktovat nějakou z vychovatelek. Třeba
jeden kluk, co odešel, tak potom mu hodně pomáhala teta Jana, no a ještě pomáhá.
Já: Hele mluvil jsi o bydlení a práci. Přemýšlíš někdy taky o rodině?
On: No někdy přemýšlím. No, ale to je zas další věc, kterou se nechci moc zaobírat, protože na to je strašně
brzo. No strašně brzo…
Já: A kdybys tak chtěl založit rodinu?
On: No, co se týče dětí, tak ty bych tak chtěl mít v pětadvaceti zhruba. Jakože rozhodně ne dřív, jako až si
zabezpečím sebe, tak potom založím rodinu.
Já: A přemýšlel jsi nad tím nějak víc konkrétněji? Jak by tvá rodina vypadala?
On: Ne nepřemýšlel.
Já: Aha a neuvažoval jsi o partnerce? Jaká by měla být?
On: No vzhledem k tomu, že teď mám přítelkyni a ta je přesně to, co mi jako vyhovuje.
Já: A v čem ti teda vyhovuje?
On: No my spíš se shodujeme jako ve všem. Jak ve stylu hudby, tak ve stylu chování, prostě ve všem se
shodujeme. Takže prostě já to říkám tak, že je dobrý mít partnerku, která je podobná jako já sám, že jo. A to
se mi zrovna povedlo.
Já: A ona je odtud z dětskýho doma nebo třeba ze školy?
On: No ona je z XXX, ale jezdí sem do školy, takže tam jsme se seznámili. Tak snad nám to vydrží.
Já: Jo. Hele teď tu mám takový úkol, chtěla bych od tebe nakreslit čáru, která bude jako čára tvýho života,
jo?
On: No dobře.
Já: Prosím tak na ní vyznač bod, který bude představovat současnost, to kde se na tý čáře teď nacházíš, jo?
Hele a teď na ni nakresli důležité životní okamžiky, ať už dobrý nebo špatný, které tě potkaly.
On: Dobře.
…
On: Už to mám.
Já: Skvělý. Můžeš mi říci, co tam máš?
On: Důležitý byl příchod semhle. Jako né že se mi sem chtělo, ale prostě to bylo úplně něco jinýho než na co
jsem byl zvyklý. Prostě byl to takový šok, rána. Takže v takovým negativním smyslu byl to příchod semhle,
odchod od rodiny, že jo.
Já: Můžeš mi to nějak přiblížit? Jaký to v tu dobu bylo?
On: No ono když jsem přišel semhle, tak jsem no asi týden s nikým nemluvil, s nikým jsem se nebavil,
prostě jsem byl zalezlý furt v pokoji. A to mi bylo nějakých dvanáct let no. V tu chvilku jsem byl do sebe
strašně uzavřenej, protože mě odebrali od nejbližších a tady jsem prostě nikoho neměl, nikoho jsem neznal,
nic. Prostě jsem byl takovej strašně uzavřenej do sebe.

Já: A chápals to tehdy, proč tě odebrali od těch tvých nejbližších?
On: Chápal. No protože rodiče se o mě nestarali, jakože vůbec se o mě nestarali.
Já: Takže jsi vyrůstal tak nějak sám?
On: No v podstatě jo.
Já: Aha. A se sourozencemi?
On: Jo.
Já: A oni jsou tu teď s tebou?
On: Ne. Oni už jsou dospělí, už odešli.
Já: A myslíš, že tě tato zkušenost toho odchodu od rodiny a příchodu sem nějak ovlivnila?
On: Hodně mě to ovlivnilo.
Já: A v čem myslíš?
On: No tak hodně jako v přemýšlení, protože asi když jsem byl, když to tak řeknu doma, než jsem přišel
semhle, tak ty jo já jsem byl zvyklej na to, že nemusím přemýšlet nad budoucností, že budu mít to
zabezpečení od rodiny a tak. Pak jsem přišel semhle a tady už musím přemýšlet měsíc dopředu nad vším
prostě. Takže mi to hodně změnilo jakože styl přemýšlení.
Já: Mohl bys mi to ještě popsat nějak konkrétněji, nad čím teď přemýšlíš jinak?
On: No hodně o tom, jak vyjít s těma penězma, jakože s kapesným a tak. Už jenom proto, že jsem kuřák,
takže musím jakože vycházet s penězma na ten měsíc a tak.
Já: A ještě něco se tím změnilo?
On: No ono je toho hodně, ale prostě mně teď zrovna ty myšlenky nejdou, takže nevím.
Já: Jasný, třeba se k tomu ještě nějak jinak dostaneme. A jaký další životní moment považuješ za důležitý?
On: A v pozitivním, potkání se s tou přítelkyní.
Já: Jo, to je hezký. Jaký to mělo vlastně význam pro tvůj život?
On: No našel jsem někoho, kdo je prostě stejný jako já a s kým mi bude dobře.
Já: Jo. A jak jste spolu dlouho?
On: No 22. to budou dva měsíce.
Já: Ještě něco tě napadá?
On: Ne.
Já: A jak myslíš, že by to mohlo pokračovat dál?
On: To nevím. Tak dokončit školu, pak si najít práci u mistra a vydělat nějaký peníze.
Já: A vidíš ještě dál?
On: No pak v tý dáli mít ty děti.
Já: A takhle by se ti ten život líbil?
On: Jo to jo.
Já: Mám tu ještě jeden úkol. Nakresli mi prosím nad čáru dva kruhy které by měly symbolizovat tvůj
současný život a budoucí život ve třiceti letech. Chtěla bych, abys současný kruh rozdělil do oblastí, kterými
je aktuálně tvůj život tvořen. Rozdělení by mělo být poměrové, tedy aby bylo z rozdělení kruhu jasné, jakou
část zaujímají jednotlivé oblasti ve tvém životě. U tohoto kruhu, který je jakoby tvým životem ve třiceti
letech, udělej prosím to samé. Rozděl ho poměrově na oblasti, kterými by mohl být podle tebe ve třiceti
letech tvořen. Rozumíš mi?
On: Dobře, pokusím se.
…
Ona: Tak to mám. Tak teď ho hodně tvoří ségra, hodně přítelkyně. Ségra zhruba 20 % kruhu. Přítelkyně
podobně, možná o trochu víc. A pak nejvíc asi škola, tam trávím spoustu času a celkově se musím
připravovat a tak. A pak trochu zájmy – fotbal a tak. No a ten druhý je dost podobný. Akorát budu mít místo
školy práci. V první řadě bude práce. Pak přítelkyně a rodina. Už možná nejen ségra, ale i další sourozenci.
No a místo přítelkyně tam bude asi moje rodina: jako přítelkyně, moje děti a tak.
Já: Jasný, takže tvoje rodina. Hele tak to teď trochu probereme. Tady v tom prvním kruhu vlastně nemáš
kromě ségry nikoho z rodiny. Je to tak v pořádku?
On: Protože s ostatníma sourozencema vlastně nejsem moc v kontaktu. Jakože nejvíc , že jsem spjatej s tou
jednou sestrou.
Já: Jo tomu rozumím. A máma s tátou?
On: No ty ty nezajímám. Jakože já nezajímám je a oni nezajímaj mě.
Já: Aha. Takže vlastně teď vůbec netvoří tvůj život. A myslíš, že by do budoucna mohli být součástí tvého
života?
On: Ne.
Já: Hm… A můžeš mi říci něco o té tvé sestře?

On: No já nevím co.
Já: No třeba, proč je pro tvůj život tak důležitá?
On: No ona mě totiž jako vychovávala od malička. Ona byla jako moje druhá máma. Když, no protože
rodiče se na mě jakože vykydli, tak ona to vlastně přebrala a starala se o mě. Tak proto prostě ségra.
Já: Hm… A jak se nyní vídáte?
On: Já jezdím k ní na výjezdy. Ona už má malýho.
Já: Jo a hele máš vlastně nějaké informace o mámě a tátovi?
On: Tak táta vím, že sedí. Za to jsem rád, že sedí. Nebudu rozebírat proč, ale je to tak.
Já: Aha.
On: A matka? O tý nevím.
Já: Hm… A dokážeš nějak zhodnotit to, jak žijí? Jak zvládají svůj dospělý život?
On: No já myslím, že žijou jakože docela na nic. Já se řídím tím, že takhle skončit nechci. Nechci být takovej
jako oni.
Já: Jo…
On: Když to tak řeknu, tak je to vlastně takovej negativní vzor. Já se řídím podle toho, že takhle žít nechci.
Já: Takže to podle tebe nezvládaj…
On: No vůbec.
Já: A proč myslíš, že to nezvládaj? Myslíš, že to má nějakou příčinu?
On: Já myslím, že jsou prostě líní a nechtěj se snažit. A na druhých jim nezáleží, a proto se mají tak špatně.
Já: Takže chybu vidíš v nich?
On: Stopro.
Já: A když jsi sem přišel a ty jsi říkal, že jsi ztratil nějakou tu jistotu, že jo? Tak jak to předtím doma vlastně
fungovalo?
On: No já nevím, jak to říct. Já jsem právě v tý době jakože viděl ty rodiče v tom lepším světle, než byli. Až
potom, čím víc jsem stárnul, tak jsem začal chápat, že to není dobře.
Já: A co nebylo dobře?
On: Že třeba nebylo na jídlo, ale na alkohol jo. Že se často nemělo, kde spát. Že mě rodiče nechávali
samotnýho celej den.
Já: No to není správný, to máš pravdu. A co ostatní sourozenci? Víš o nich něco?
On: Vím, protože když jsem totiž u ségry, tak většinou dáváme jakože rodinný srazy, kde se nás sejde všech
šest sourozenců. A třeba děláme grilovačku nebo tak něco. Nebo se třeba se ségrou sebereme a jedeme za
nima, že jo.
Já: Jo, takže se občas takhle vídáte. A co ti ostatní sourozenci, jak oni to zvládají?
On: No já bych řekl, že to všichni zvládají dost nadprůměrně, že si žijou fakt jako dobře.
Já: A co to znamená, že žijou fakt dobře?
On: No, že mají dobrý bydlení a stabilní práci. Teda alespoň ty, o kterých vím.
Já: To zní fajn. Ještě něco se ti na jejich životech líbí?
On: Nevím, no že je dobrý, že nejsou bez domova jako byli rodiče no.
Já: Jo. A co rodina? Líbí se ti, jak to mají s rodinou?
On: No to já ani nevím, jak to mají v tomto ohledu. Někteří mají děti, někteří mají přítelkyně, ale jinak o tom
nic víc moc nevím no. Ale já si myslím, že když máš jako finance, tak pak ta rodina jde samo.
Já: Jak to myslíš?
On: No jakože finance jsou alfa omega štěstí nebo jak se to říká, že prostě když máš prachy, tak ostatní pak
už dorazí.
Já: Jo, takže myslíš, že když budeš zabezpečený, tak pak snadněji někoho potkáš a založíš rodinu?
On: No určitě.
Já: A co je pro tebe důležitý v tý budoucí rodině?
On: No, aby to fungovalo, že jo ne jako když jsem žil s rodičema.
Já: A jak by teda měla rodina fungovat?
On: To jsou teda pořád otázky. (smích) No já nevím, jako mít kde bydlet, nepít nějak moc alkoholu a
soustředit se na práci, že jo.
Já: Jo to je důležitý. A ta rodina? Jak by vypadala a fungovala?
On: Nad tím jsme nepřemýlel, jak to je daleko, že jo. Navíc tohle bude řešit manželka ne? Že jako já budu
chodit do práce, po večerech ještě třeba melouchy, že jo a ona bude doma s dětma.
Já: A mluvil jsi o tom s přítelkyní, že bys o viděl třeba nějak takhle tu vaši budoucnost?
On: Né o tom vůbec nemluvíme, spíš řešíme, kde bychom třeba bydleli nebo pracovali. No rozebíráme
cokoliv.

Já: A mluvíš s někým o tom, co bude až odejdeš odtud?
On: No hodně s vychovatelkama.
Já: A o čem tak mluvíte?
On: No většinou tím stylem, že na to ani nechceme, aby na to došlo. Ale ono to vždycky nějak dojde, takže
se o tom začneme bavit. Jakože, jak by to mělo procházet a tak.
Já: Jako jak to udělat, abys to zvládal?
On: Jo, takhle se o tom bavíme.
Já A ještě s někým to rozebíráš?
On: Před časem jsem se o tom bavil i s mistrem na praxi jakože u nás ve škole, protože ten mě má docela
rád, to se musí nechat.
Já: To je fajn. A co řešíte?
On: Pracovní nabídky a to, jak to chodí.
Já: A se sestrou taky rozebíráš to, jaký bude tvůj dospělý život?
On: Jo se ségrou taky. Ale se ségrou my to máme tak, že se o tomhle moc nebavíme. Protože ona jakože,
když jí bylo osmnáct, tak ona to taky jako neměla zrovna dvakrát lehký, takže ví, jak začínala a tak. A říká,
že to vůbec lehký není a tak se o tom nechce bavit, nechce to rozebírat.
Já: Takže to pro ni bylo složitý a špatně se jí o tom mluví?
On: No tak.
Já: Hm… A tušíš, co po odchodu dělat a naopak nedělat, aby se ti dařilo dobře?
On: No co dělat… No dělat všechno tak, aby se mi dařilo dobře. Tím pádem prostě mít kvalitní práci. A
prostě mít dobrej barák. Nebo ne dobrej, ale prostě mít střechu nad hlavou. Mít jistotu, že prostě mám kde
bydlet a tak. A co nedělat? No prostě nedělat blbosti, aby mě třeba z práce nevyhodili a z baráku mě
nevyhodili nebo prostě něco takovýhle.
Já: Ještě něco tě napadá?
On: Ne.
Já: Dobře. Hele a jaký myslíš, že jsi?
On: No teď nevím, odkud začít. Tak já, já jsem takovej strašně náladovej. Mně všichni říkaj, že mně se jako
nálada mění podle počasí.
Já: A dneska působíš dobře naladěně…
On: No to jo, ale já třeba mám hodinu takovou náladu, pak dvě hodiny takovou náladu, pak zase takovou
náladu. Prostě mně se to strašně střídá. A co bych ještě o sobě mohl říct, že mám občas sklony k
namyšlenosti. Že mám chvilky, kdy si o sobě strašně myslím.
Já: A jak tě třeba ta náladovost v životě ovlivňuje?
On: Já to jakože nějak nevnímám, že bych se na to zaměřoval. Já prostě nevím, hodinu mám třeba skvělou
náladu a pak z ničeho nic mi to rupne a jsem třeba dvě hodiny jen tak naštvanej a pak mě to zas přejde, že
mám úplně dobrou náladu.
Já: A zasahuje ti to do života?
On: No zatím mě to nějak nepostihlo, takže mi to vlastně nevadí. Ostatní kolem jsou s tím jako seznámeni.
(smích)
já: A jaký myslíš, že by měl mít vlastnosti dospělý člověk, aby dobře zvládal svůj život?
On: No nevím, jestli to je jako vlastnost, ale měl by umět vycházet s lidma. V druhý řadě nebejt cholerickej,
když to tak řeknu. Nenaštvat se kvůli každý blbosti.
Já: Jo ty vlastnosti, co říkáš, hodně směřujou k druhým lidem…
On: No já si myslím, že by to mělo být důležitý pro každýho. Nejen pro dospělý. Každej by měl prostě
vycházet s ostatníma, že jo.
Já: A jak jsi na tom v tohle ohledu ty?
On: No já umím vycházet s každým. Zase jsem takovej ten typ člověka, že když se mi prostě někdo od
pohledu nelíbí, tak prostě se mi od pohledu nelíbí. Já se prostě seknu a přes to nejede vlak.
Já: No a kdyby se ti třeba nezdál tvůj šéf?
On: No tak s tím bych nemohl že jo nic dělat, protože furt je to můj nadřízenej. Takže s tím by se prostě
nedalo nic dělat.
Já: Takže bys to dokázal zkousnout?
On: No určitě.
Já: Můžeš mi teď říci, jak jsi v současnosti, teď, spokojený se svým životem celkově? 1 jako nejvíc
spokojený a 5 jako nejmíň, jako ve škole.
On: Celkově jo?
Já: Jo.

On: Tak 2,5.
Já: Dobře. A jak myslíš, že by to mohlo být až ti bude třeba těch třicet?
On: Já bych řekl, že to bude tak nastejno.
Já: A to by Ti takto vyhovovalo?
On: No není to úplně nejhorší.
Já: Hele a zkus si představit, jak by mohl vypadat tvůj běžný den ve třiceti. Jakože ráno vstaneš…
On: No takže vstanu, půjdu do práce, tam budu makat, pak domů, kde si odpočinu no u televize. Pak půjdu
ještě s kamarádama třeba na ty melouchy nebo do hospody, pak se vrátím no…
Já: Jo a předtím si říkal, že už bys mohl mít ve 25 třeba dítě. Takže už bys měl rodinu? Jak by v tom dnu
byla?
On: No to jo. Takže bych se vrátil večer a děti už by taky byly ze školy doma a hrály si. Já bych se najedl a
pak by asi šly děti spát. Ale to je teda fakt úplně sci-fi, jak to celý bude.
Já: A máš něco, co bys chtěl dětem předat? Nějaký hodnoty nebo třeba i zájmy?
On: No no určitě to, že chlap musí být zodpovědný, a že je třeba se s životem poprat a nepoložit se kvůli
nějakým třeba problémům. Jinak samozřejmě bych je vedl k fotbalu, to je jasný. Ale holky asi ne, to bych
nechal na přítelkyni nebo manželce.
Já: Jo. Ještě mě napadá, jak by ses dětem věnoval?
On: No já nevím, prostě bych jim ukazoval, jak to ve světě chodí, že jo.
Já: Jo… A co tě první napadne, když řeknu budoucnost?
On: Napadne mě, co bude, až odejdu z děcáku. Co bude po tom všem…
Já: Jasně a co myslíš, jak to, že někdo selže v dospělosti?
On: To nevím, nad tím jsem nikdy nepřemýšlel, tak nedokážu odpovědět.
Já: Možná jsem se blbě zeptala. A proč myslíš, že se rodiny rozpadají?
On: Nad tím jsem se taky nezamýšlel. Ale třeba tady vidím ty rodiny jako těch dětí, co tu se mnou jsou, jak
jsou mimo. Ošuntělý, nechodí do práce a jenom se tak poflakujou. To je takový selhání ne?
Já: Určitě může být. A myslíš, že to mají děti z dětskýho domova v dospělosti těžší než děti z rodin?
On: Jo, tak ono už jen když jdeš žádat o práci a řeknete, že jste z děcáku, tak každej na vás kouká s určitým
odstupem.
Já: A to jsi od někoho slyšel?
On: No nemám s tím jako přímou zkušenost. Ale dejme tomu, že jste zaměstnavatel. Třeba fakt
zaměstnavatel nějaký dobrý firmy. A když vám tam přijde někdo a řekne, že je z děcáku, tak na něho taky
budete koukat s určitým odstupem. A to je velký mínus.
Já: Hm...
On: Ale myslím si, že to nemusí mít nutně horší. Záleží z jaký rodiny odchází ten druhej, že jo. Takže když
třeba odchází z ňáký jakože horší rodiny, tak na tom může být podobně jako my.
Já: Jo a jak myslíš, že to je no u tebe? Jaký bude odchod odtud oproti tomu, kdybys odcházel z rodiny?
On: No tady už mě prostě připravujou na ten život, kterej bude potom, zatímco kdybych zůstal v tý rodině,
co jsem byl předtím, tam je prostě nulová příprava na budoucí život, tam prostě nic takovýho nebylo nikdy.
Já: Dobře. Tak ode mě to je všechno. Nenapadá tebe ještě něco, co bys chtěl dodat? Nebo třeba se na něco
zeptat?
On: Ne ani ne.
Já: A dost jsme mluvili o rodině… Necítíš se z toho divně, hůř nebo tak nějak?
On: Ne vůbec, mně je to úplně jedno.
Já: Dobře, tak vážně moc děkuju za rozhovor.

Rozhovor s Viktorem
Já: Ahoj. Můžeme začít?
On: Jo.
Já: Přemýšlíš někdy o své budoucnosti, o tom, co bude?
On: Nevím, možná občas. Spíš tak tety tady, že to se mnou pořád chtějí rozebírat.
Já: A ty to rozebíráš nerad?
On: Ne to asi ne. Ale někdy je to takový, že už mě to štve pořád mluvit o tom, co je pak všechno třeba a tak.
Jakoby si myslely, že to pak nezvládnu nebo nevím.
Já: A ty sám se něčeho bojíš?
On: Ani ne, jen mám strach, aby mě někdo nějak nevypekl, jako nezradil a já abych pak z toho neměl
problémy.
Já: Nevím, jestli si to dokážu dobře představit. V čem by tě mohl někdo vypéct?
On: No třeba mě napadá, kdybych si u někoho uložil peníze nebo někomu půjčil. Tak že by se na mě pak s
prominutím vysral no. Sorry.
Já: Mně to nevadí, alespoň tomu teď už rozumím. Hele a na co se naopak těšíš?
On: No, že budu mít svatej klid. Tady to mám rád, ale prostě už tu jsem dlouho a pořád a pořád ty pravidla
poslouchat, no to už mě moc nebere. Chápu, že musí být, ale někdy už mám toho po krk, tak proto se těším,
že si život udělám po svým.
Já: A jak by sis ho rád zařídil po svým?
On: No mít svůj byt, práci, být kde chci, kdy chci, s kým chci. No chápeš ne?
Já: Jo to chápu. Ale jak by to u tebe vypadalo? Jak bys chtěl bydlet, jakou bys chtěl mít práci a tak?
On: No tak rád bych šel jako do Prahy, kde jsou mnohem větší možnosti než tady. Tak tam bych si pořídil byt
a hledal práci. Ze začátku teda bych možná bydlel u nějakýho kámoše, protože asi chvíli potrvá než něco
najdu.
Já: Jo a co by jsi chtěl dělat?
On: No to nevím a vlastně to ani není pro mě tak důležitý. Je teď hodně nabídek a já se asi nehodlám držet
oboru, který dělám, takže půjdu podle peněz. Dokážu si představit něco jako skladník, doplňování zboží a
tak.
Já: Hm a co vlastně děláš za školu?
On: Tady za rohem mám školu, dělám elektriku slaboproud. No za půl roku mám hotovo, teda snad.
Já: A proč se tomu nechceš pak věnovat?
On: No ono jako práce elektrikáře není snadný najít něco dobře placenýho hned od začátku. Je to takový, že
tě někdo pár let platí mizerně, protože tě mistr jako zaučuje. Takže bývalí spolužáci po večerech ještě dělají
melouchy, aby si sáhli na nějaký slušný peníze. No a nebo jdeš rovnou na sebe a to je zas nejistej výdělek.
Jednou hodně jednou málo, ne to fakt nechci.
Já: Aha, to jsem nevěděla, že to tak chodí. Takže chápu to správně, že ti jde o to mít nějakou finanční jistotu?
On: No tak.
Já: Hele a k tý škole. Tam tě to baví?
On: No docela jo, jsem si za ty tři roky zvykl, že jo. Učitelé, mistři, kámoši i to učení docela jde, takže
stěžovat si nemůžu.
Já: To je prima. A je ti líto, že se tomu oboru jako elektrice možná pak nebudeš věnovat?
On: No moc ne. Jako ještě to ani není jistý a říkal jsem si, že bych si třeba mohl s kámošema občas o
víkendech zamakat.
Já: Jasně, takže ještě uvidíš.
On: Jo podle nabídek, peněz a tak no.
Já: Hm a čem teď tak ve vztahu k tý budoucnosti přemýšlíš?
On: No tak o tom, jak půjdu do tý Prahy, jak to bude s tím bydlením a tak.
Já: Dobře a teď ti položím možná trochu zvláštní otázku. Představ si, že se probudíš a je ti třicet let. Jak by
tvůj běžný den ve třiceti letech mohl vypadat? Co bys ten den dělal?
On: Jako od rána jo?
Já: No jo, představ si, že ses právě probudil.
On: No tak dal bych si snídani a šel do práce. Tam bych pracoval tak do pěti šesti a pak šel domů. Tam bych
si dal jídlo, který by mi udělala manželka, kdyby ji měl a šel třeba s kámoši na pivo. To je asi celý.
Já: Dobře, tak to trochu proberem. Říkal jsi, že by jsi šel po snídani do práce. Jaká práce by to byla?
On: No to nevím, že jo. Ve třiceti už bych mohl mít nějaký lepší místo, ale kde, to je otázka.
Já: Dobře a bavilo by tě to v práci?

On: Pane bože, to fakt nevím... No bylo by to fajn, kdyby jo, že jo.
Já: A pak jsi říkal, že bys šel domů na jídlo, který by uvařila manželka. Jak by to doma fungovalo?
On: Doma? No mohl bych mít právě tu manželku, když se poštěstí. Třeba taky děti, no spíš teda jedno,
abychom to utáhli jako tak, že mu budeme moci dopřát všechno.
Já: A kolik by mohlo být tak dítěti v době, kdy ti bude třicet?
On: Ježiš, tak čtyři pět. Nechci mít dítě nějak brzo, spíš dýl.
Já: Jako myslíš v těch pěta nebo šesta dvaceti?
On: Jo třeba.
Já: Hele a jak by to doma fungovalo?
On: No manželka by byla s dítětem asi doma a já bych pracoval.
Já: Takže by se manželka starala o chod domácnosti a dítě?
On: No tak, možná pak dýl nastoupila do práce, abychom třeba mohli koupit byt na hypotéku.
Já: No a kdyby pak nastoupila do práce, změnilo by se nějak fungování vaší rodiny?
On: Jak to myslíš?
Já: No jestli by ses třeba zapojil víc do péče o dítě nebo by jsi víc pomáhal v domácnosti?
On: To nevím jako. Myslím, že to je na ženě, že chlap na to nemá buňky jako nějak pečovat hodně o dítě a
uklízet a ještě vařit po práci? No to určitě. (smích)
Já: (smích) A nemyslíš, že to je obtížný i pro tu ženu, když má po práci ještě makat doma?
On: Já nevím, o tom nepřemýšlím. Chlap zas dělá jiný věci. Třeba budu řešit auto a tak.
Já: A jak bys tak mohl trávit čas s rodinou?
On: To nevím. Hele já o rodině fakt vůbec nepřemýšlím, to budu řešit až za x let.
Já: Zkus se teď jen trochu zamyslet. Co bys třeba o veřerech mohl dělat s dětma?
On: No já bych o těch večerech byl asi dost unavenej, a tak seděl u televize. Tak mohly by tam být se mnou,
že jo.
Já: A třeba o víkendech?
On: To nevím, pokud bych nebyl práci, tak bych byl s nima.
Já: Víš mě by zajímalo, co byste tak spolu mohli dělat?
On: Jak to mám vědět? Prostě bychom spolu byli.
Já: Dobře, tak to necháme být. Mohu se zeptat na tvojí rodinu? Jak nahlížíš na to, jak rodiče žijí?
On: Jak nahlížím, no to ti řeknu na přímo, to je hrozný, příšerný, no na hovno. Otec je ve vězení a máma,
hm, ta nějak žije po známých. Občas zavolá, jak se tu máme, ale už jsem ji tak rok neviděl. Ale né, že by mi
to vadilo.
Já: Tobě to nevadí, že se spolu nevídáte?
On: Ne ani ne. Už jsme si s ní toho užili dost. Je mi jí spíš vlastně líto, když vidím, jak žije.
Já: A máš nějakou představu, proč se jí žije tak špatně?
On: No protože si s otcem udělali čtyři děti a úplně je to semlelo. Neměli na jídlo a bydlení, tak otec začal
prodávat perník a když ho pak chytli, tak šel do vězení. A mámu to zničilo tak, že přestala fungovat. Otec to
podělal a máma to nedala no, tak to hodnotím.
Já: Takže otec je ve vězení kvůli prodeji drog?
On: Ne teď myslím, že kvůli nějaký krádeži.
Já: A jaký to pro tebe je?
On: No jaký to pro mě je… Já jsem asi i rád, že je zavřenej. Je to hnusný, ale je to tak. To, že nám zničil
rodinu, mu neodpustím. Několikrát se mi sem snažil dovolat, ale já s ním mluvit nehodlám.
Já: To mě mrzí. Takže myslíš, že to je jeho chyba, že musíš s bráchou žít tady?
On: Jo.
Já: Jak to u vás doma vlastně fungovalo než jsi sem přišel?
On: To už si ani nepamatuju. Jen mám takový útržky, třeba že máma brečela, když zatkli otce nebo, že se
všechno pořád točilo kolem peněz, který prostě furt chyběly.
Já: A pamatuješ si, jak jsi to v tý době prožíval? Možná si tomu ještě moc nerozuměl, mě napadá. Ale možná
jsi to vnímal jinak?
On: Hele to máš tak, že jako víš, že je něco špatně, třeba když vidíš ostatní děti, ale nevíš jako proč. Takže
prostě nečekáš, že bys mohl jít do děcáku. Já vlastně ani jako dá se říct nevěděl, co to děcák je.
Já: A v kolika letech jsi sem s bráchou přišel?
On: Před šesti lety, takže někdy ve třinácti. Bráchovi bylo v tý době… no asi sedm. Byl prťavej, tak jsem se
o něj staral.
Já: Jo?

On: Jo. To je takový automatický, jak seš velkej, že si vezmeš malýho bráchu na starost. Těžko se to
vysvětluje, ale musíš být silnej, aby se o tebe mohl opřít, že jo. Ale jako ono to pro nás bylo lepší, taky jsem
to furt bráchovi říkal. On mě tak trochu bere spíš jako tátu no díky tomu.
Já: Takže je to tady pro vás lepší než kdybyste byli doma?
On: Tak to je jasný. Jsem tu za to rád, i když mi tu tu leze často krkem. Díky tomu dokončím školu, brácha
dokonce možná půjde na obor s maturitou. To by jinak nešlo.
Já: Aha to zní fajn. A je naopak něco, v čem třeba rodina fungovala dobře, co bys rád taky převzal a použil až
budeš mít vlastní rodinu?
On: Ne, vůbec nic.
Já: Hm, tak teď tu mám pro tebe takový úkol, mám tu připravený dva kruhy. Ten první kruh by měl tvořit
tvůj život teď. Měl bys mi ten kruh rozdělit do různých oblastí podle toho, co všechno tvoří tvůj současný
život. Mělo by to být poměrový, jako graf, když děláš, například kolik prostoru zaujímá škola v tvém životě
a tak dál. A ten druhý kruh ten tvoří tvůj budoucí život ve třiceti letech. Jak myslíš, že bude vypadat? Jakými
oblastmi bude tvořen?
On: Jo aha. Takže to rozdělovat takhle jo?
Já: Jo přesně
…
On: Tak tady to máš, ale jako fakt nevím.
Já: Díky moc. Spolu to zkouknem. Takže nejvíc prostoru zabírá škola. Můžeš mi to vysvětlit?
On: No škola, jako že tam trávím hodně času, a že to je jako důležitý pro to, abych pak sehnal dobře
placenou práci.
Já: Jo, pak tu máš bráchu.
On: No brácha, prostě to beru tak, že bych se o nej měl postarat. Takže až budu pryč, tak si musím zajistit
bydlení tak, aby pak mohl žít se mnou až taky půjde odtud, aby měl hladký přechod.
Já: To ti asi bude chybět, až tu už nebudeš?
On: Hele já si ho budu brát k sobě, aby taky zjistil, jak to chodí, aby se to ode mě naučil.
Já: Pak tu máš máma. Jak jsi to myslel?
On: Normálně, že prostě má v mým životě místo.
Já: Hm. Říkal jsi, že v kontaktu spolu nejste viď?
On: Ne to nejsme, ale stejně do mýho života patří. Otec ne, ten ne.
Já: Jo. Teď mě ještě napadá, ty jsi mluvil o tom, že si rodiče udělali spoustu dětí. Takže máš ještě nějaký
sourozence kromě bráchy?
On: No ty už jsou ale dospělý, navíc jsou jen od otce, takže o nich vůbec nic nevím. Měl ještě dva kluky a
jednu holku a chvíli s náma bydleli. Ale od tý doby, co tu jsme, tak o nich nic nevím. Taky mě vlastně
nezajímají, když se sami neozvou, tak já je rozhodně vyhledávat nehodlám.
Já: Aha, to mě mrzí.
On: Mě ne.
Já: A pak tu teda máš ještě fitko a kamarády.
On: No to je pro mě taky důležitý no. Kamarádi, tak ty člověk potřebuje. Bez nich by to nešlo.
Já: No a jak to s nimi máš?
On: Dobrý, právě chodíme s klukama ze školy do fitka, tady mám taky kámoše.
Já: A když jsi říkal, že je člověk potřebuje, jak jsi to myslel?
On: No, že jako člověk potřebuje no pro svou pohodu a taky můžou třeba pak pomoci s tím bydlením, jak
jsem o tom jako už mluvil. Zároveň můžou člověka podrazit, to už jsem taky zažil, proto je dobrý být
ostražitej, nenechat sebou manipulovat no.
Já: Dobře a pak tu máme ten kruh týkající se tvého já v třiceti letech. Největší díl zabírá práce. Můžeš mi to
přiblížit, jak jsi to myslel?
On: No tak, že tam budu trávit nejvíc času. Myslím, že najít si dobrou práci je to nejdůležitější, aby si člověk
mohl dobře žít.
Já: Jo a pak tu máš rodinu.
On: No tím jsem myslel manželku a dítě. To, že se o ně budu starat.
Já: A jak by ses o ně chtěl starat?
On: No zajistím je tou prací, že jo a taky, aby jim nikdo neublížil.
Já: Ještě mě napadá, jaká by vlastně měla být tvá manželka?
On: No jaká… Určitě by měla být hodná, zodpovědná taky, aby nám to fungovalo. A taky samozřejmě hezká,
to je jasný.
Já: Jasně, ještě něco tě napadá, co by pro tebe bylo důležitý?

On: Ne, já nad tím nepřemýšlím. Vlastně ani nemám nějaký požadavky, prostě až to přijde, tak to přijde.
Já: A jak moc je pro tebe vlastně důležitý najít si ženu a strávit s ní celý život?
On: No chtěl bych to tak, ale myslím, že to není jen tak.
Já: Proč myslíš, že to není jen tak?
On: Tak třeba u rodičů jsem to viděl, že jo, jak to krachlo. No ono je hlavně důležitý nespolíhat stoprocentně
na tu jednu osobu, protože pak tě to může úplně zničit jako to bylo u mámy. Občas si i jako říkám, jestli to
vůbec jde mít jakoby něco jako normální rodinu. To je taky důvod, proč no proč chci mít maximálně jedno
dítě jako a to až když si budu hodně jistej tou manželkou.
Já: Připadá mi, že pro tebe asi není jednoduchý někomu začít důvěřovat. Nepletu se?
On: No to je pravda, jen tak někomu nevěřím. Taky nikomu jen tak nenaletím.
Já: Jo, hele pak tu máš velkou část, kterou tvoří máma a bratr. Jak myslíš, že by to mohlo vypadat?
On: No tak brácha, o toho se jako hodlám postarat no. Jak jsem jako říkal, bere mě trochu jakoby svýho tátu.
Možná, že v tý době už bude jako bydlet sám, ale když nebude chtít, tak se o něj prostě postarám. No a
máma, o tu se chci taky postarat. Možná by taky s náma mohla bydlet, aby se dala trochu dohromady. Ale
jako to se ještě uvidí, jak to bude no.
Já: Takže by jsi chtěl matku a bratra podpořit?
On: No tak, beru to jako svojí povinnost.
Já: A byl bys rád, kdybyste pak třeba nějaký čas bydleli všichni spolu?
On: Jo, proč ne.
Já: Takže myslíš, že se tvé vztahy s mamkou do budoucna zlepší? Že budete víc v kontaktu a tak?
On: No myslím, že jo. Asi to nebude hned, ale pak jo.
Já: A proč myslíš, že by se to mohlo změnit?
On: To neumím říct takhle, prostě časem to bude jiný.
Já: A pak tu máš ještě kamarádi.
On: No tak jako se chci taky vídat s kamarádama no.
Já: A jak byste se spolu vídali?
On: No normálně, jako třeba bychom šli na pivo, na jídlo a tak.
Já: Hele a když tak koukáš na ten kruh, z jakých oblastí by se mohl skládat tvůj život ve třiceti letech, líbí se
ti to? Nebo jaký z toho máš pocit?
On: Jo docela líbí, ale taky jako mám pochybnosti, jestli to tak bude nebo jestli se něco třeba nestane a tak.
Já: A co by se mohlo stát přihodit?
On: To nevím, ale prostě se může něco stát. To je tak no.
Já: Dobře. Hele teď tu mám ještě takový malý úkol. Chtěla bych abys mi tu nakreslil čáru, má to být čára
tvýho života. Někde na ní vyznač prosím současnost, jako kde se teď na ní nacházíš. Mohl bys mi tam
zaznamenat důležité události nebo momenty, které tě v životě potkaly. Ať už v dobrým nebo ve špatný a tady
takhle na tý čáře je vyznačit?
On: Dobře. A pak už bude konec?
Já: Skoro, pak už jen pár otázek.
…
On: Tak mám to.
Já: Moc díky. Máš tu teda otec vězení, pak příchod do děcáku a přítelkyně.
On: Jo, to je asi všechno, co mě teď napadá.
Já: Trochu jsme už o něčem z toho mluvili. Co pro tebe znamenalo to, že otec šel do vězení?
On: No pamatuju si, že jsem byl hrozně smutnej, že jsem to moc nechápal, ale jak jsem viděl mámu, která
byla smutná, tak prostě celkově to bylo blbý. No moc si to nepamatuju, ale je to ve mně jako nějakej silnej
moment no.
Já: Hm, to si dokážu představit, že to pro tebe musel být silnej moment… A pak jste po nějakém čase přišli s
bráchou sem. O tom jsme taky už trochu mluvili. Chtěl bys k tomu něco dodat?
On: Ne ani ne, jen že jsem za to rád.
Já: Jo a pak tu máš přítelkyni.
On: No to už je bejvalka no. Tak to byla velká zkušenost si tím celým projít jako myslím zamilování, vztah,
problémy a rozchod no.
Já: Co si z toho odnášíš do budoucna?
On: No, že je důležitý, aby člověk dokázal sundat ty růžový brejle, jak se říká a zjitit, jakej ten člověk je,
protože může být úplně jiný než si představuješ, no než bys chtěl.
Já: To se ti stalo?
On: Jo.

Já: Hele a teď jsme tady, v tvé současnosti. Co myslíš, že za důležitý momenty bude dál? Zkusíš je tam
vyznačit?
On: Jasně.
…
On: No tak jen dva body tu mám. Hledání vlastního bydlení a nějaké práce, a pak nalezení nějaké slečny, se
kterou byl byl no.
Já: Těšíš se na to?
On: Jo docela jo.
Já: Teď se tě zeptám, jak jsi v současnosti spokojený se svým životem? Představ si, že máme škálu, kdy
jednička je úplně spokojený a pětka úplně nespokojený jako ve škole. Jak jsi na tom ty?
On: Tak asi tři.
Já: Proč?
On: No tak možná i kvůli tý nejistotě, co bude.
Já: A v čem vnímáš tu nejistotu? Přišlo mi, že to máš naplánovaný, že budeš bydlet u kamarádů, seženeš si
práci a pak si zařídíš vlastní bydlení. Je v něčem z toho ta nejistota?
On: No leccos z toho nemusí vyjít tak, jak chci. Něco se může pokazit.
Já: Co třeba by se mohlo pokazit?
On: To nevím takhle.
Já: Dobře. Hele a jak myslíš, že by ses mohl cítit třeba v těch třiceti letech? Když si představíš, jak jsi mi ten
život popisoval. Tak jak bys mohl být v životě spokojený? Zkus to označit zas na tý škále.
On: No tak to by mohla být jednička. Už by bylo všechno zaběhlý práce rodina a tak.
Já: Tak to je docela rozdíl. Teď se budu ptát obecně, proč si myslíš, že se rodiny rozpadají?
On: No já ani nevím, možná, že někdo někoho zradí, že si manželé lžou nebo, že jde někdo do vězení no jako
třeba otec.
Já: Hm a jaký myslíš, že rozpad rodiny má dopad na děti?
On: Tak velký, to je jasný.
Já: A můžeš přiblížit proč?
On: Hm, že je obtížný to pochopit, jako třeba když šel do vězení otec, tak já jsem tomu nerozuměl a místo,
abych chápal, že to je hajzl, tak jsem to bral jako neštěstí a bylo mi to líto.
Já: A pamatuješ si, kdy se ta tvá lítost změnila v naštvání na něj?
On: To nevím, už je to dlouho.
Já: Co myslíš, že je potřeba dělat, aby rodina jako celek dobře fungovala?
On: No tak, aby byla zajištěná, a aby se manželka postarala o děti.
Já: A jak?
On: No normálně.
Já: Víš, já si ještě asi nedokážu představit, jak tvá rodina bude fungovat?
On: No ale to já taky ne. (smích) To nechám na manželce, já zajistím prachy. (smích)
Já: (smích) Tak hlavně, že to máš vymyšlený.
On: To jo.
Já: A co vy s manželkou, jak byste spolu jako partneři fungovali vy?
On: No normálně, nevím no.
Já: A máš třeba představu, k čemu bys děti vedl nebo k čemu byste je vedli s manželkou?
On: Tak obecně si myslím, že je potřeba chtít po dětech samostatnost a obezřetnost, prostě aby se o sebe
dokázali pak postarat.
Já: Aha a jak bys je k té schopnosti postarat se o sebe vedl?
On: No tak asi bych je varoval, ale nevím. No hlavně by to asi měla na starost manželka, která s nimi doma
bude.
Já: Aha. Co by pro tebe znamenalo selhání?
On: Hm, kdyby třeba jsme to nezvládali, třeba by manželka od nás odešla a děti musely jít do děcáku, to by
bylo velký selhání.
Já: Dobře, tak jo, to už je ode mě všechno. Nechtěl bys ty něco dodat nebo se třeba na něco zeptat?
On: Ne, určitě ne.
Já: Jasně a necítíš se teď nějak špatně? Mluvily jsme i možná o nějakých nepříjemných věcech.
On: Ne vůbec, to mi nevadí.
Já: Dobře, tak moc díky za rozhovor. Ještě tu chvíli budu, kdyby cokoliv, tak přijď.

