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Abstrakt (česky) 

 

Tématem této bakalářské práce je rozvoj osobní identity v procesu zotavování z 

duševního onemocnění se zaměřením na možnosti narativní praxe. Práce je rozdělena na 

teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá narativním přístupem z hlediska 

jeho východisek a praxe, postmoderním pojetím identity a v neposlední řadě konceptem 

zotavování z duševního onemocnění a podněty ke vztahu identity a duševního onemocnění.     

Praktická část se skládá ze dvou hlavních podkapitol, z nichž první z nich vychází 

z rozhovorů s osobami zotavujícími se s duševním onemocněním – představuje určitý vhled 

do vnímání souvislostí mezi duševním onemocněním, zotavením a osobní identitou. Tato 

pilotní studie zaznamenala jako témata podstatná pro vztah osobní identity a duševního 

onemocnění význam osobního zotavování; práci na sobě jako aktivní postoj ke změně; 

přeznačení významu nemoci; důležitost rolí a vztahovosti. 

 Druhá podkapitola uvádí praktickou ukázku využití jedné z technik narativního 

přístupu – mapy preferované identity – a zamyšlení nad jejím potenciálním přínosem i 

možnými úskalími. Do úvodu i závěru práce je zahrnuta úvaha o ideových podobnostech 

narativního přístupu a konceptu zotavení. Hlavním zamýšleným přínosem textu je 

představení narativního přístupu jakožto způsobu zahrnování tématu osobní identity do 

práce s lidmi s duševním onemocněním, a to s důrazem na praxi sociální práce. 

 



Abstract (in English): 

 

This bachelor thesis topic is personal identity development in recovery process from 

mental illness focusing on the possibilities of narrative practice. This thesis is divided into 

theoretical and practical parts. The theoretical part deals with narrative approach from the 

point of view of its origins and practice, the postmodern concept of identity and, last but not 

least, the concept of recovery from mental illness and the stimulus to the relation between 

identity and mental illness. 

The practical part consists of two main subchapters, the first of which is based on 

interviews with people recovering from mental illness. The goal is to provide an insight into 

the perception of relation between mental illness, recovery and personal identity. This pilot 

study has identified as essential issues for the relation between personal identity and mental 

illness: the importance of personal recovery; working on themselves as an active attitude to 

change; the importance of disease reconception; the importance of roles and relationships. 

The second subchapter presents a practical demonstration of using one of the 

techniques of narrative approach - a map of preferred identity - and reflection on its 

potential benefits and possible pitfalls. Both the introduction and the conclusion of the thesis 

include reflection on the ideological similarities of the narrative approach and the concept 

of recovery. The main intended use of the text is to introduce a narrative approach as a way 

of incorporation the issue of personal identity into work with people with mental illness 

emphasizing social work aspects. 
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Předmluva 

Tématem mé bakalářské práce je podpora rozvoje osobní identity v procesu 

zotavování z duševního onemocnění se zaměřením na možnosti narativní praxe. Oblast 

duševního zdraví jsem si pro zpracování závěrečné práce vybrala z důvodu svého 

dlouhodobého zájmu o tuto tematiku a zároveň svého profesního zaměření na práce s lidmi 

s chronickým duševním onemocněním.  

Původním záměrem textu bylo hloubkové prozkoumání vztahu identity a duševního 

onemocnění na základě rozhovorů s uživateli péče o duševní zdraví a od něj se odvíjejících 

závěrů, jež jsem plánovala zpracovat s ohledem na možnosti podpory rozvoje osobní identity 

osob zotavujících se z duševního onemocnění ze strany sociálních pracovníků. Vlivem 

nového inspiračního zdroje, jímž se pro mě stalo objevení narativního přístupu, se původní 

cíl a obsah práce vykrystalizovaly do mírně odlišné podoby. Cíl práce byl přeformulován na 

představení narativního přístupu v širších kontextech, a to především z hlediska praktického 

využití v rámci práce s lidmi s duševním onemocněním s důrazem na podporu rozvoje jejich 

identity. Ideovým záměrem mnou zpracovaného textu je nastínění hlediska sociální 

konstruovanosti reality zejména ve vztahu k osobní identitě a možnostem práce s ní. Dalším 

východiskem je přesvědčení o podobnosti principů narativního přístupu a konceptu zotavení, 

jemuž je v úvodu i závěru práce taktéž věnována pozornost. Rozhodla jsem se v práci 

nezabývat definicí duševního onemocnění ani klasifikací duševních onemocnění, neboť to 

vzhledem k cíli a ideovému směrování textu nepovažuji za podstatné.  

Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá 

narativním přístupem z hlediska jeho východisek a praxe, dále postmoderním pojetím 

identity a v neposlední řadě konceptem zotavování z duševního onemocnění a podněty 

ke vztahu identity a duševního onemocnění. Praktická část se skládá ze dvou hlavních 

podkapitol, z nichž první z nich vychází z rozhovorů s osobami zotavujícími se s duševním 

onemocněním – představuje určitý vhled do vnímání souvislostí mezi duševním 

onemocněním, zotavením a osobní identitou. Druhá podkapitola uvádí praktickou ukázku 

využití jedné z technik narativního přístupu – mapy preferované identity – a zamyšlení nad 

jejími možnostmi.  

Použité zdroje zahrnují jak české tak zahraniční tituly. K posledním jmenovaným 

bylo nutno uchylovat se především při studiu narativního přístupu. Vycházím také z 

odborných článků a studií. Užitou citační normou je ČSN EN ISO 690 a zvoleným způsobem 



 

 

citování je Harvardský systém. Cizojazyčná příjmení autorek jsou v textu přechýlena, 

ačkoliv v citacích užívám jejich původní verzi.  
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1 Úvod 

Jak již bylo předestřeno v předmluvě, tato bakalářská práce se zabývá zamyšlením 

nad možnostmi praktického propojení dvou tematických celků, jimiž jsou narativní přístup 

a práce s lidmi s duševním onemocněním, s důrazem na podporu rozvoje jejich identity 

v procesu zotavování. Klade si za cíl přiblížit danou problematiku nejprve z teoretického 

hlediska a poté z pohledu praktických zkušeností.  

Záměrem této práce je mimo jiné představit myšlenku, že narativní přístup a koncept 

zotavování sdílejí podobné principy. Dovolím si nyní tuto ideu obecně nastínit, abych již 

v této úvodní kapitole poskytla určitý náhled na způsob svého uvažování o tématu. Opětovně 

se jí budu věnovat v závěru této práce.  

Narativní přístup, jehož teoretická východiska budou podrobněji popsána 

v následující kapitole, klade ve své praxi důraz na neexpertní přístup ke klientovi, podobně 

jako koncept zotavování staví do pozice „odborníka“ samotného klienta. Při zotavování 

z duševního onemocnění hraje významnou roli práce s vlastním příběhem, v němž je prostor 

pro hledání spojitostí a nacházení významů daných událostí. Příběh také umožňuje uvažovat 

o sobě samém z různých perspektiv – např. přehodnocovat svou roli v něm. Toto jsou 

bezpochyby předpoklady, na nichž se zakládá i narativní přístup, přičemž ideově vychází ze 

sociálního konstrukcionismu, kladoucího důraz na významy předávané v jazyce, vztahovost 

ve smyslu vztahování se k určitým kontextům a vyprávění jakožto prostředek konstruování 

naší reality, v níž neexistují žádné neměnné pravdy.  

Dalším, společným oběma těmto proudům, je podle mého mínění zaměření na silné 

stránky jedince a jeho zdroje. V narativním přístupu jsou na rozdíl od explicitnější práce 

s nimi v rámci zotavování obsaženy např. v uvažování o tzv. jiskřivých momentech, jež 

označují články nezapadající do problémové autobiografie, či v rozvíjení myšlenek o lidech 

významných pro náš život a náš vztah s nimi. Především je ale narativní přístup významný 

svým uvažováním o identitě člověka v intencích jeho hodnot, jež jsou v nějaké míře 

přítomny ve všem jeho konání. Veškerá narativní práce směruje k napomáhání člověku 

objevovat je, vztahovat se k nim a vytvářet podle nich svůj preferovaný životní příběh. 

Považuji toto uvažování o zacházení s identitou za skutečně inspirativní pro práci s lidmi 

s duševním onemocněním, a to mimo jiné i pro svůj nepatologizující postoj.  
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2 Teoretická část  

2.1 Narativní přístup v teoretických kontextech  

2.1.1 Vývoj k narativnímu přístupu 

Počátky narativního přístupu sahají do 80. let 20. století (Roscoe, 2009, s. 5). Spolu 

s antiopresivními a konstrukcionistickými přístupy bývá klasifikován jakožto součást 

kritických nebo postmoderních směrů (Límová, 2018, s. 102). Matoušek (Matoušek a kol., 

2013, s. 97) označuje narativní přístup za vývojovou větev systemického přístupu, vzniklou 

vlivem působení myšlenek radikálního konstruktivismu1. Podobný původ mu přisuzuje i 

Votoupal (2013, s. 81), když za jeden z jeho zdrojů považuje využití teorií pocházejících 

z oblasti systemického myšlení, tedy sociálně konstruktivistický přístup k popisu reality, 

důraz na roli jazyka. Posun od metafory „systémů“ k metafoře „narace“ (Freedman, Combs, 

2009, s. 20) v praxi uskutečnili původně sociální pracovníci v roli rodinných terapeutů, kteří 

na systemické základně začali rozvíjet své přesvědčení o potenciálu narativity (Hayward, 

2009, s. 14). Byli jimi především M. White a D. Epston, autoři prvního a klíčového díla 

narativního přístupu Narrative Means to Therapeutic Ends (Vybíral, 2010, s. 573), jejichž 

svébytná praxe významnou měrou přispěla k postupnému profesnímu obratu například i již 

zmiňované psychoterapeutické dvojice Freedman a Combse (Freedman, Combs, 2009).  

2.1.2 Postmodernistická východiska narativního přístupu 

Mezi vlivy působící na rozvoj narativního přístupu spadají: specifický filozofický 

rámec, tvořený především díly G. Batesona a M. Foucaulta; feministická vlna 80. let 20. 

století, tematizující například gender a identitu; v téže době se rozvíjející zaměření na 

                                                 
1 V tomto textu rozlišuji mezi sociálním konstruktivismem a konstrukcionismem, přičemž pracuji 

s druhým zmíněným proudem s respektem k převládajícímu způsobu užití autory a autorkami narativního 

přístupu (např. Freedman, Combs, 2009; Anderson, 2009). Domnívám se, že podrobnější zkoumání ideových 

odchylek mezi oběma proudy převyšuje možnosti této práce, nicméně považuji za prospěšné představit alespoň 

základní odlišnosti předkládané Skorunkou (2009, s. 192): Podle konstrukcionistů je skutečnost tak, jak ji 

chápeme, utvářená v komunikaci, v interakcích, v jazyce. Nepopírají, že existují určité danosti, ale že význam 

těchto daností se mění zejména v důsledku společenských vlivů. Naproti tomu reprezentanti konstruktivismu, 

zejména ti radikální, zdůrazňují to, že lidé aktivně utvářejí reprezentace světa na základě svých systémů 

přesvědčení a kognitivních struktur, aniž by brali v potaz vliv společensko-kulturních faktorů a diskurzů na 

tento proces. 
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kulturní a etnické aspekty (White, 2009, s. 59) a bezpochyby i sociální konstrukcionismus 

jakožto jeden z hlavních zdrojů lingvistického obratu ve společenských vědách (Roscoe, 

2011, s. 50), které se v polovině sedmdesátých let 20. století … posunuly…směrem k více 

interpretativní pozici; do středu pozornosti se dostal význam – jak se interpretuje svět, 

jakými kódy se reguluje význam, v jakém smyslu se samotná kultura může považovat za 

„text“ příběh, který si účastníci „čtou“ jako svého průvodce (Bruner, 1986, s. 8, cit. podle 

Freedman, Combs, 2009, s. 35).  

V paradigmatu postmoderny, potažmo v sociálním konstrukcionismu je jazyk 

základním nástrojem, skrze nějž a v němž konstruujeme naše světy, vnášíme řád a význam 

do svých životů a navazujeme vztahy s druhými (Anderson, 2009, s. 162). Jeho působení tedy 

lze kategorizovat na funkce tvůrčí, významovou a vztahovou či vztahující se, jež existují ve 

vzájemné provázanosti. Slouží jakožto hlavní prostředek konstituování lidské reality 

(Skorunka, 2009, s. 193) a zároveň rámec, v němž naše zkušenost nabývá na významu 

(Schlippe, 2001, s. 68), a to ve vztahu či vztahování se k určitému kontextu, neboť význam 

není přenášen samotným slovem, ale slovem ve vztahu ke kontextu a žádné dva kontexty 

nebudou přesně stejné (Freedman, Combs, 2009, s. 49).  

Vztahování se ke kontextu je v postmodernistickém vnímání zohledňováno také z 

hlediska zvědomování sociální konstruovanosti reality. Nachází se tak v opozici 

k pozitivistickému, v modernistickém uvažování ukotveném přístupu k poznání reality 

(Skorunka, 2009, s. 193). Obecně vyjádřeno: Poznání, ať už aktuální nebo univerzální, je 

zakotveno uvnitř kontextu kontextů, uvnitř aktuálních kontextů, které jsou zakotveny v širších 

kontextech (Anderson, 2009, s. 163).  

Jedinec tedy spoluutváří svoji identitu a své vnímání reality skrze jazykovou výměnu 

a interakce s kulturním a společenským prostředím. To je samo o sobě společenským 

výtvorem, vzniklým procesy, uváděnými filozofy Bergerem a Luckmannem pod souhrnným 

označením reifikace (Votoupal, 2013, s. 82), jež vyjadřuje vytváření a udržování poznání 

skutečnosti (Freedman, Combs, 2009, s. 44), nabývající v průběhu času puncu objektivní 

reality. Z toho vyplývajícím prvkem, významným zejména pro narativní praxi, je 

zohledňování otázek rasy, kultury, genderu a socioekonomických vlivů (Riley, 1997, s. 283) 

z hlediska zasazování problémů do společenského kontextu (Abels, 2001, s. 55). 



Lenka Strouhalová,  

Podpora rozvoje osobní identity v procesu zotavování z duševního onemocnění:  

Možnosti narativní praxe 

4 

 

2.1.3 Narativita 

Záměrem následující části je přiblížit uvažování o již zmíněné narativitě v kontextu 

postmoderních přístupů. Dovoluji si rozdělit ji na narativitu jakožto diskurzivní schéma a na 

osobní narativitu. 

Narativita2 je podle H. Andersonové (2009, s. 169) metaforou pro vyprávění příběhů 

…, přičemž příběh3 v tomto smyslu představuje určitou podobu diskurzu, tedy diskurzivní 

způsob, jakým organizujeme a popisujeme, jakým rozumíme a jakým vytváříme význam. 

Sestavované příběhy jsou tedy nositeli významů, vztahujících se k našemu životu a naší 

identitě. Významy či „pravdy“ pak vznikají při procesu jejich tvorby                                   

(Connolly, Harms a Maidment, 2017, s. 28).  

Podobně o narativitě jakožto určitém komunikačním poli, v jehož rámci jsou význam 

a poznání vyjednávány, tvořeny a předávány, hovoří Vromsová (2005, cit. podle Skorunka, 

2008, s. 65): Narativita je důležitý modus myšlení a poznávání; jedinec se orientuje ve světě 

a poznává ho tak, že svou zkušenost organizuje ve formě příběhů;            a taktéž Čermák 

(2002, s. 6): Narativita je hlavním modem lidského vědění a komunikace či tzv. kognitivní 

organizující princip (Sarbin, 1986, cit. podle Vybíral, s. 561).  

Jak již bylo uvedeno, vznikající narativy obsahují významy vztahující se k naší identitě 

a našemu životu.  Způsob tvoření příběhů, které konstruují naše sebepojetí a náš svět, lze dle 

mého mínění přiřadit podle Votoupala (2013, s. 81) k tzv. osobní narativitě v širším pojetí, 

blíže popsané Čermákem (2002, s. 5): Osobní narativity jsou z hlediska obsahu a formy 

lidskými identitami. Podle toho pak příběhy imitují život a prezentují vnitřní realitu do 

vnějšího světa. Současně tvarují a konstruují vypravěčovu realitu a osobnost.4  

Podobně o vlivu narativity na tvorbu identity uvažuje i Neimeyer                      (Neimeyer, 

2006, cit. podle Vybíral, 2010, s. 563), uvádí-li, že identita či self jedince jsou utvářeny 

prostřednictvím příběhů, které si o sobě vyprávíme sami, dále příběhů, které o nás vyprávějí 

pro nás významné osoby, a v neposlední řadě i příběhů, které ve vztazích s těmito osobami 

rozvíjíme. V psychoterapeutickém kontextu tedy „narativita“ zahrnuje – coby prvek 

                                                 
2 Jinak též narace – termín užívaný v českém překladu Narativní psychoterapie                  (Freedman, 

Combs, 2009) 

3 Či narativ (viz například Kulhánková, 2006, s. 11) 

4 Vedle ní Votoupal (2013, s. 81) rozlišuje i narativitu ve smyslu specifického způsobu práce 

odvíjejícího se od narativní teorie. 
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společný všem psychoterapeutickým přístupům – vyprávění a sdílení příběhů, jejich 

rekonstruování, přepracovávání a upravování (Vybíral, 2010, s. 582).  
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2.2 Koncept osobní identity v kontextu narativního přístupu 

2.2.1 Identita v době postmoderní 

Téma osobní identity ve své práci představuji z pohledu zakotveného v 

postmoderních přístupech, mezi něž se řadí i narativní praxe. Cílem mého úsilí tedy není 

vytvořit komplexnější přehled teorií osobní identity, nýbrž popsat její pojetí v rámci 

paradigmatu, jež se zakládá na následující sadě přesvědčení: 

1. Realita je sociálně konstruována.  

2. Realita je vytvářena prostřednictvím jazyka.  

3. Realita je strukturována a udržována prostřednictvím vyprávění.  

4. Neexistují žádné neměnné pravdy.  

(Freedman, Combs, 2009, s. 42) 

Z pohledu postmoderního proudu v sociologii, ovlivňujícího od 70. a 80. let 20. 

století (Holubová, 2016, s. 44) zkoumání identity z hlediska identit kolektivních se osobní 

identita stává v kontextu „tekuté modernity“ tzv. reflexivním projektem – pojmem vzešlým 

od A. Giddense, jež vyžaduje nutnost vlastního formulování toho, kým jsem, a budování 

svého životního příběhu. Objevuje se podle Z. Baumana v důsledku toho, že tradiční sociální 

instituce pozbyly svou sílu a člověk vůči nim získal svobodu, přičemž o ně se opírající a 

generačně předávaná „pevně zakotvená identita“ tím byla narušena (Matoušek a kol., s. 57). 

Mimo toho k „otřesu“ identity přispěl nástup moderní sociální struktury, vyznačující se 

prudkým nárůstem mobility a anonymity života v městských aglomeracích (Bauman, 2006, 

s. 25–27, cit. podle Holubová, 2016, s. 45).  

Již zmíněné přispění postmoderních společenských věd k bádání na poli identit 

kolektivních, odkazuje k překonání modernistického pojetí identity charakterizované 

individualismem, autonomií a soběstačností (Alijejová, 2000, s. 5): Toto pojetí self a 

koncepce osoby jako ohraničeného, jedinečného, integrovaného, motivačního a kognitivního 

systému a jako centra emocí, vědomí a úsudku představovaly velice vlivné proudy v moderní 

psychologické teorii a praxi. Jsou vnořeny do karteziánského dualismu a jeho představ o 
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tom, že mysl je uzavřeným soběstačným prostorem5 a že mysl a tělo jsou oddělené (Anderson, 

2009, s. 174).  

Opozicí k tomu je chápání identity jako konstruované, nestálé, proměnlivé a 

nekonečně znovu utvářené entity … (Holubová, 2016, s. 35), která se konstruuje sociálně 

prostřednictvím jazyka a udržuje se vyprávěním (Freedman, Combs, s. 54). Zástupci tzv. 

postmoderního proudu dále přikládají důraz mnohosti identit, jejichž základ spočívá 

v identitách kolektivních a podle něhož nelze ve vztahu k jednotlivci hovořit o žádné ústřední 

nebo hlavní identitě (Mlynář, 2014, s. 266, cit. podle Holubová, 2016, s. 46), což ze své 

pozice potvrzuje Andersonová (2009, s. 174) píše-li, že ačkoliv je možné tvrdit, že se self 

skládá z mnoha komponent, jako například z mnoha příběhů, mnoha zkušeností, mnoha 

vztahů, nejsou to komponenty, které tvoří jednotlivé nebo uzavřené self.  

2.2.2 Narativní přístup ve vztahu k osobní identitě 

Narativní přístup identitu považuje za výsledek působení veřejných a sociálních 

vlivů, společensky udržovaných, které jsou utvářeny historickými a kulturními silami6 jako 

etika, víra a hodnoty (Thomas, 2002, s. 76–84, cit. podle Sax, 2006, s. 66). Identita je tedy 

konstruktem utvářeným na základě internalizovaných „pravd“ o světě a o nás samotných. 

Podle narativní teorie jsou tyto „pravdy“ obsaženy v příbězích, které o sobě jednotlivci 

konstruují (Connolly, Harms a Maidment, 2017, s. 28). Vracíme se tak opět k představě 

osobní narativity jako svého druhu nositelky naší identity: Prostřednictvím narativity se 

definujeme (Čermák, 2002, s. 5).  

Toto definování probíhá skrze příběhy, které jsou tvořeny, vyprávěny, revidovány a 

znovuvyprávěny v průběhu života (tamtéž), přičemž narativní přístup vychází z přesvědčení, 

že konverzace, v nichž se objevujeme, a příběhy, které o sobě vyprávíme7, určují způsoby, 

jakými o sobě smýšlíme (Sax, 2006, s. 66): Prostřednictvím používání narativních útvarů 

                                                 
5 V této souvislosti Alijevová (2000, s. 5) jako příklad uvádí, že feministické teorie považují koncepci 

„soběstačného individua“ za „morálně problematickou, protože ignoruje politické a sociální okolnosti 

jednání“. 

6 Pro doplnění si dovoluji představit Brunerovo (Bruner, 1990, s. 138, cit. podle Anderson, 2006, s. 

179) vyjádření téhož: Self se však ani nerodí naprosto bez kořenů, jako pouhá odpověď na současnost; 

přebírají také význam historických podmínek, které dávají tvar kultuře, jejímž jsou vyjádřením.  

7 Andersonová (2009, s. 177) pro dané příběhy uvádí tato označení: příběhy o sobě (self-stories), 

sebepopisy (self-descriptions), příběhy vyprávěné v první osobě (first-person narratives). 
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získáváme naše osobní identity a svůj sebekoncept, a protože chápeme svoji existenci jako 

vyjádření jednotlivého rozvíjejícího se příběhu, tvoříme z ní celek (Polkinghorn, 1988, s. 

150, cit. podle Anderson, 2009, s. 177).  

Autoři narativního proudu také zdůrazňují dialogické a vztahové zakotvení procesu 

utváření naší identity čili tzv. lingvistický vztahový pohled na self  (Anderson, 2009, s. 178): 

V konverzaci se jeden k druhému vztahujeme a znovuvytváříme naše já při každém setkání 

(Gergen, Gergen, 2008, s. 11, cit. podle Quintas, 2013, s. 108). Z této perspektivy identita 

odpovídá dialogickému pojetí, jež se objevuje v kategorizaci podle Baldwina8 (Baldwin, 

2013, cit. podle Votoupal, 2014, s. 53). 

Práce s osobní identitou je neoddělitelná od narativní praxe. Vychází z předpokladu, 

že identita je zvědomována skrze objevování jedincových hodnot. Ty jsou (skrytě) přítomny 

ve veškerém jeho konání. Jejich osvětlování přináší porozumění vlastnímu jednání a posiluje 

zplnomocňující vědomí sebe sama, díky čemuž otevírá prostor pro tvorbu alternativního 

životního příběhu. Blíže o této praxi bude pojednáno v kapitole 2.4.3 a v 2. kapitole 

praktické části.  

 

 

                                                 
8 Dále je rozlišována identita v pojetí esencialistickém, předpokládajícím její stabilitu, a 

rhizomatickém, vyzdvihujícím význam jedinečné životní zkušenosti jedince (tamtéž). 
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2.3 Narativní přístup v praxi 

2.3.1 Využití narativního přístupu v psychosociální oblasti 

Narativní přístup nachází své uplatnění v praxi psychoterapie, sociální práce i 

psychiatrie, což bude doloženo příklady v této kapitole. Votoupal (2013, s. 81) konstatuje, 

že v českém prostředí je mu rozuměno především ve smyslu psychoterapeutické orientace, 

ale v sociální práci je využíván taktéž – v oblastech práce s klientem i vzdělávání a výcviku 

sociálních pracovníků.  

Ač právě sociální práce představuje odborné východisko mého textu, považuji za 

podstatné představit využití narativního přístupu také v rámci psychiatrické a 

psychoterapeutické praxe. K tomu mě vede zejména skutečnost, že multidisciplinární přístup 

a vzájemná provázanost sítě služeb jsou základními předpoklady vyspělé a kvalitní, 

komunitně orientované, péče o duševní zdraví9, v jejímž jádru leží předpoklad o bio-psycho-

sociální povaze duševních onemocnění.  

2.3.2 Narativní přístup v psychoterapii 

Narativní psychoterapie10 je, jak již bylo uvedeno dříve, výchozí praxí sociálně-

konstrukcionistického uvažování a bývá řazena do skupiny tzv. post-psychologických 

terapií, které spojuje pozornost primárně soustředěná na vzájemný vztah člověka a 

společnosti, utvářeného skrze jazyk a jednání (Skorunka, 2009, s. 197). Dalším znakem takto 

zařazovaných přístupů je vymezení se vůči stávajícím teoretickým konceptům a 

„redukujícím“ expertním formulacím (Vybíral, 2010, s. 577).  

Dovoluji si uvést souhrn prvků procesu narativní terapie (Vybíral, 2010, s. 574) a 

následně některé z nich blíže popsat na základě propojení poznatků z publikace Narativní 

psychoterapie (Freedman, Combs, 2009), jež představuje jediný ucelený původní zdroj 

k tomuto tématu přeložený do češtiny: 

- Popis, v němž dominuje problém;  

- identifikování/pojmenování problému; 

- externalizace problému, externalizující rozhovor;  

                                                 
9 Ta je v ČR rozvíjena již od roku 2013 v rámci reformy psychiatrické péče (Malý průvodce reformou 

psychiatrické péče, 2017). 

10 Freedmanová a Combs (2009, s. 13) zvažují, zda by nebylo vhodnější mluvit o narativních terapiích 

k poukázání na mnohost různých existujících postupů.  
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- otázky zaměřené na relativní vliv problému;  

- vyzvání k zaujetí pozice vůči problému; 

- identifikace výjimek v dominantním příběhu definovaném problémem; 

- používání terapeutických „dokumentů“; 

- zohlednění sociálních a politických faktorů;  

- začlenění a připomínání; 

- svědectví zvenčí; 

- posilování/obohacení nového příběhu; 

- nový status – poradce. 

 

Technika externalizace problému vychází z myšlenky M. Whitea, že problémem není 

člověk, ale problémem je problém (Freedman, Combs, 2009, s. 68). Vědomí oddělenosti 

člověka od problému lze do terapeutického rozhovoru přinášet otázkami sloužícími 

k objektifikaci problému: V čem je zde problém? Jaká je povaha toho problému? Jak se 

projevuje navenek? (tamtéž). Samotné externalizaci předchází seznámení se terapeuta 

s klientovým popisem, v němž problém dominuje, či s problémem definovaným příběhem 

(Vybíral, 2010, s. 573), jež mohou „přiživovat“ i socio-kulturně-politické souvislosti, např. 

chudoba, rasismus a sexismus (Denborough, 2014).  

Poodstoupení od problému umožňuje zrevidovat náš vztah k němu (tamtéž), např. i 

vyzváním k zaujetí pozice11 vůči němu či dotazováním na jeho relativní vliv. Poslední 

zmíněná technika napomáhá k vytvoření prostoru, v němž vychází najevo, že každý 

z účastníků má k problému určitý vztah. To slouží jednak k posílení vědomí oddělenosti od 

problému, jednak ke vzájemnému spojení všech zúčastněných za účelem nalézání 

společného řešení.  

V procesu narativní psychoterapie je záměrem zhušťování a obohacování klientova 

příběhu. Ten tak nabývá nových významů skrze různé úhly pohledu: prostředkem k němu je 

například zvědomování výjimečných či „jiskřivých“ momentů, které nesaturují původní 

problémový příběh. Příkladem cesty k nim je otázka typu: Nastala někdy situace, kdy to 

vypadalo, že vypukne hádka, ale nevypukla? (Freedman, Combs, 2009, s. 121). „Dívání se 

novýma očima“ také umožňuje zahrnováním nových postav do příběhu (tzv. začlenění a 

připomínání) a jejich pohledů či pohlížení na sebe sama s časovým odstupem, ať už 

                                                 
11 Účinkem (nejen) tohoto procesu může být posílení pocitu aktérství či jinak řečeno tzv. zplnomocnění.  



Lenka Strouhalová,  

Podpora rozvoje osobní identity v procesu zotavování z duševního onemocnění:  

Možnosti narativní praxe 

11 

 

z perspektivy minulosti či budoucnosti. Právě přemýšlení na časové ose minulost–

současnost–budoucnost představuje prostor pro vytváření alternativních či preferovaných 

příběhů: Tak jak lidé stále více osvobozují svou minulost ze zajetí problémového příběhu, 

začínají být schopni si představovat, očekávat a plánovat méně problematickou budoucnost 

(Freedman, Combs, 2009, s. 120).  

Předpoklad o vztahovosti jedince, tedy jeho zapojení do sítě vztahů, jež mají skrze jazyk, 

dialog a jednání vliv na jeho identitu, se do narativní psychoterapie promítá mimo jiné 

formou „šíření zprávy“, jelikož „vlastní já“ je uskutečněným já, přežití alternativního 

poznání se podpoří, jsou-li nově objevené myšlenky a významy vpuštěny do oběhu 

(Freedman, Combs, 2009, s. 255). Prostředkem k tomuto zasazování do sítě vztahů a šíření 

zprávy mohou být otázky zaměřené na získání svědků změny. Těmito otázkami může být 

např.: Kdo by se nejvíce zajímal o tento krok, který jste učinil? Proč by ho to tolik zajímalo? 

Jak byste mu to mohl dát vědět? (Freedman, Combs, 2009, s. 256). Existují další kreativní 

možnosti pro šíření a udržování zprávy, jako jsou dokumenty (dopisy, nahrávky), rituály či 

sliby.  

2.3.3 Narativní přístup v psychiatrii 

I psychiatrie zaznamenala tzv. narativní obrat12, jenž dal vzniknout narativnímu přístupu 

v psychiatrii, kladoucímu důraz na empatický a naslouchající přístup psychiatra 

k pacientovi, partnerský profesní vztah mezi nimi a přesvědčení o síle příběhů, které 

jedincův život nejen popisují, ale také utvářejí: Narativní psychiatrie, stejně jako narativní 

psychoterapie, uznávají, že utváření identity skrze narativitu je hlavním nástrojem vedoucím 

k zotavení (Lewis, 2011, s. 67).  

Dále se v psychiatrické praxi pod vlivem působení narativních myšlenek vyvinuly 

techniky využívané pro práci se symptomy (např. narativní přístup při práci s halucinacemi), 

terapeutické modely (např. kognitivní terapie zaměřená na příběh) či z finského prostředí 

pocházející terapeutický přístup Otevřené dialogy (Seikkula, 2013, s. 3). 

                                                 
12 K tomu Lewis (2014, s. 23) dále dodává, že tento obrat neznamená opuštění biologického či jiného 

modelu v psychiatrii, neboť narativní obrat říká, že všechny modely jsou hodnotné, pokud jsou užívané 

sebereflexivně v dialogu s pacienty a ve prospěch zotavení.  
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Praško (2014, s. 98) uvádí možnosti zapojení narativní techniky dekonstrukce při 

práci s halucinacemi v rámci skupinového sezení pro uživatele psychiatrické péče13, 

vycházeje přitom z předpokladů sociálního konstrukcionismu o vztahovosti, sociokulturní 

podmíněnosti a utváření významů.      

Kognitivní terapie zaměřená na příběh14 (Narrative Enhancement and Cognitive 

Therapy) představuje skupinovou intervenci zaměřenou na snižování sebestigmatizace a 

podporu zotavování (Praško, 2015, s. 270), spočívající v odhalování vlastního sebepojetí 

klientů, psychoedukaci, kognitivní restrukturalizaci a právě rozvíjení a sdílení vlastních 

životních příběhů.  

Otevřené dialogy představují terapeutický přístup vyvíjející se od 80. let 20. století, 

jež se do jisté míry vyvíjí souběžně s tzv. přístupy založenými na spolupráci v psychoterapii 

a s vlivem teorie sociálního konstrukcionismu na vývoj myšlení v uvedených oblastech 

(Seikkula, 2013, s. 9). Zahrnuje hledisko vztahovosti a dialogického pojetí práce, jež 

naplňováno spoluprací s klientem a jeho rodinou od samého počátku propuknutí krize 

prostřednictvím dialogického přístupu. Mezi zásady Otevřeného dialogu kupříkladu patří: 

Zachovat si všímavost k pozitivnímu, nevidět jen symptomy a patologii; rozvíjet a udržovat 

dialogický přístup v přísně hierarchickém prostředí. (tamtéž)   

                                                 
13 Roman si na skupině stěžuje, že má stále nepříjemné hlasy, které mu hnusně nadávají. … Je ale 

přesvědčen, že jeho hlasy jsou skutečnost … Terapeut se ptá, zda si někdy taky sám nadává nebo vyčítá …. 

Ano, sám si také nadává. … Terapeut se ptá, zda jsou tyto kritické věty podobné, jako když to říkají hlasy. 

… Uvědomuje si překvapeně, že jeho hlasy říkají úplně to samé, co si říká sám. Terapeut se dále ptá, zda si 

vzpomíná, že by mu někdo někdy v minulosti říkal podobně kritické věci. Ano, dělala to od dětství matka a dělá 

to dodnes. … Terapeut nabízí skupině otázku: Co si myslíte, je to pravda, že Roman je blbeček …? Dva 

pacienti, kteří si s Romanem často povídají, říkají, že ho vidí opačně …. Terapeut se ptá Romana. Co 

myslíte, je něco ve vašem životě, nějaké zážitky a příhody, které ukazují, že to může být jinak, než že jste líný 

jako prase …? Ano, doma jsem vždy mámě pomáhal, i tátovi, na učilišti jsem byl moc šikovný, mistr to 

říkal, akorát jsem pak onemocněl. Takže jste byl moc šikovný na učilišti, šlo vám to, i mistr to viděl a od malička 

jste byl pracovitý a pomáhal jste? Je to tak? Ano, je to tak, říká Roman potěšeně. Můžeme si teď na tabuli 

napsat, v čem jste šikovný a podle čeho se dá poznat, že nejste až tak líný? … Roman nachází další věci …. 

Také spolupacienti nabízejí, v čem si myslí, že je Roman chytrý …. Terapeut se nyní ptá, zda ho taky někdy 

v rodině pochválili a ocenili. Roman přikyvuje …. Za domácí úkol dostává Roman, ale i ostatní ve skupině 

sepsat, kdy byli chváleni nebo oceňováni rodinou, za které věci to bylo a jakým způsobem jim to blízcí sdělovali.  
14 Užit je překlad dle Praška (2015). 
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Narativní přístup v sociální práci 

2.3.4 V kontextu kritické sociální práce  

Připomeňme, že narativní přístup tvoří podmnožinu kritické sociální práce (Límová, 

2018, s. 103), jež klade důraz na kritiku a analýzu moci a útlaku ve společnosti a jejímž 

cílem je celková společenská transformace k překonání útlaku, nespravedlnosti, dominance 

a vykořisťování (Healy, 2000, cit podle Janebová, 2014, s. 8). Inspiračním zdrojem pro 

antiopresivní hledisko v kritické sociální práci, potažmo v narativním přístupu, se stalo dílo 

M. Foucaulta – především jeho kritika užití moci v sociální práci15 a taktéž obecný postoj, 

kriticky přistupující ke společenskému uspořádání (Votoupal, 2013, s. 81). Zohledňování 

strukturálních nerovností ve prospěch vykonávání antiopresivní praxe je pak nárokem 

kladeným na sociálního pracovníka (Roscoe, 2009, s. 6).  

Narativní sociální práce je obdobně jako narativní psychoterapie vnímavá ke 

společensko-kulturně-politickým kontextům, ovlivňujícím jedince v jejich porozumění 

světu a sobě samým. Tato vnímavost vyžaduje reflexivní postoj pomáhajícího pracovníka – 

a to na úrovni sebereflexe a na úrovni kritického zkoumání dominantních společenských 

diskurzů a již zmiňovaného společenského nastavení. Uvažování nad sebereflexivním 

postojem ve vztahu ke klientovi dokresluje sada následujících otázek: Začleňuji své názory 

do své osobní zkušenosti? Jsem čitelný, co se týče mého kontextu, mých hodnot a mých 

záměrů tak, aby tento člověk mohl zhodnotit rozsah mých předsudků? (Freedman, Combs, 

2009, s. 61)  

Stejně tak předsudečné postoje sociálních pracovníků mohou při kontaktu s klienty 

ovlivňovat schopnost naslouchání (Roscoe, 2009, s. 11). Domnívám se, že vzhledem 

k charakteru sociální práce jakožto profesi oddané individuální a společenské změně a 

sociální spravedlnosti (Abels, 2001, s. 52–55, cit. podle Límová, 2018, s. 105) je hledisko 

reflexivního postoje na obou výše uvedených úrovních obzvláště cenné. Umožňuje totiž na 

jednu stranu vytvářet partnerský profesní vztah, založený na respektu ke 

klientovu subjektivnímu vnímání reality s ohledem na vlastní vnímání16, dávat mu prostor 

                                                 
15 Pro doplnění připojme výrok Janebové (2014, s. 9) o tom, že „kritická sociální práce“ chápe sociální 

pracovnice jako privilegované a mocné kvůli jejich profesionálnímu statusu a přístupu k institucionální moci, 

zatímco klienti jsou vnímáni jako relativně bezmocní. 

16 V té souvislosti Roscoeová a Madoc-Jones (2011, s. 58) upozorňují, že tento postoj od sociálního 

pracovníka vyžaduje ochotu riskovat odhalení vlastních předpokladů klientovi. 
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k jeho vyjádření a tím jej zároveň zplnomocňovat17. Na druhé straně podporuje 

identifikování dominantních společenských diskurzů, jež se mohou podílet na saturaci 

klientova problémového příběhu.  

2.3.5 Model narativní sociální práce  

Uvedený proces za využití dalších prvků narativní praxe autoři Roscoeová a Madoc-

Jones shrnují do modelu s titulem Narativní sociální práce jako konverzace (Obrázek 1). O 

něj si dovoluji opírat se při představování vzájemného vztahování se narativně 

orientovaného sociálního pracovníka a jeho klienta. 

 

 

Obrázek 1   Narativní sociální práce jako konverzace (Roscoe, Madoc-Jones, 2009, s. 12, cit. podle 

Roscoe, Carson a Madoc-Jones, 2011, s. 51) 

 

 

 

 

 

                                                 
17 K tomu Límová (2018, s. 106) blíže uvádí: Zplnomocňující postupy mohou hrát podstatnou roli 

také tam, kde je potřeba nechat zaznít hlas těch, o které se skutečně jedná. … Relativně dlouhou tradici 

(oproti jiným „cílovým skupinám“) má u nás uživatelské hnutí osob se zkušeností duševního onemocnění nebo 

jejich příbuzných – Kolumbus, ČAPZ, Sympathea a další. 
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Jeho první fází je navazování vztahu (engagement) skrze vzájemné narativní sdílení 

mezi pracovníkem a klientem. Vznik kvalitního vztahu mezi nimi podle některých autorů 

podmiňuje příznivý výsledek sociální práce, přičemž existují i doklady o tom, že by kvalita 

terapeutického vztahu mohla být významnější proměnou pro výsledek než například použitý 

rehabilitační postup (Martin a kol., 2000, s. 438–450, cit. podle Probstová, Pěč, 2014, s. 57). 

Druhá fáze spočívá v dekonstruktivnímu postoji (deconstruction) ke klientem 

nabízeným narativům. Zahrnuje dekonstruktivní naslouchání, jež je vedeno vírou, že tyto 

příběhy mají mnoho možných významů (Freedman, Combs, 2009, s. 68). Znamená podporu 

klienta při objevování internalizovaných „pravd“ a jejich dopadů na klientovo vztahování se 

(Connolly, Harms a Maidment, 2017, s. 28). Jeho nástrojem jsou externalizační otázky, 

představené dříve v souvislosti s narativní psychoterapií. Kritický postoj k zažitým 

předpokladům a nahlížení z různých perspektiv vytváří prostor pro nacházení nových 

významů v dominujícím problémovém příběhu, včetně tzv. jiskřivých momentů.  

Závěrečnou fázi tohoto dialogického procesu tvoří tzv. reautorizace (re-authoring). 

Umožňuje spolupracující dvojici klienta a pracovníka nalézat nový preferovaný narativ na 

základě objevování nových významů. Právě zmíněné jiskřivé momenty mohou představovat 

most mezi dominantním narativem (problémovým příběhem) a „reautorizovaným“ 

alternativním příběhem (Roscoe, 2009, s. 8). Ty jsou také cestou k objevování jedincovy 

identity, neboť se v nich promítají jeho přání, záměry, priority a víra (tamtéž). Další pohled 

představuje reautorizaci jakožto klíčový koncept narativní praxe, který lidi vyzývá 

k propojení nejvíce přehlížených událostí v jejich životě v časové posloupnosti za účelem 

vytvoření alternativního příběhu založeného na podobě jejich preferované identity (Sax, 

2006, s. 65)         

2.3.6 Metody a techniky  

Pojetí osobní identity v rámci narativní praxe již bylo uvedeno v jedné 

z předcházejících kapitol (2.2.2.). Cílem této části textu je představení způsobů, jakými se 

tato východiska promítají do technik využitelných v praxi sociální práce. Connolly, Harms 

a Maidment (2017, s. 29) je rozdělují na ty, jež se zaměřují na jednu z uvedených složek18: 

                                                 
18 Je možné povšimnout si, že do jisté míry korespondují s výše uvedeným modelem narativní sociální 

práce. 
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odhalování problémových životních příběhů a přesvědčení, jež je podporují; externalizaci 

dominujících problémových příběhů a reautorizaci životních narativů.  

Podrobnější postup při užití techniky externalizace představuje Walsh (2009, s. 280, 

cit. podle Votoupal, 2013, s. 83) : 

1. Využití externalizujícího rozhovoru (osoba není problém); 

2. zmapování vlivu problému na osobu;  

3. zmapování vlivu osoby na problém (silné stránky, výjimky, kompetence);  

4. zjištění, zda klient upřednostňuje současnou situaci, či na ní chce něco změnit. 

Příkladem reautorizace je tzv. mapa preferované identity (obrázek 2), jejímž 

původním autorem je M. White, jenž se při její tvorbě inspiroval myšlenkami psychologa J. 

Brunera o tzv. krajině činů a krajině vědomí (Sax, 2018). Krajina činů slouží zaznačení 

významných a vlivných činů či událostí v životě jedince na časové přímce dávná minulost – 

nedávná minulost – současnost – blízká budoucnost. Druhá krajina se zabývá jejich 

významy, jimiž mohou být i přání, myšlenky, přesvědčení, uvědomění, hodnoty apod. 

Smyslem této mapy je objevování významů, dodávaných jednotlivým událostem, a 

vztahování se k nim v kontextu vlastní preferované identity. Ukázka práce s touto technikou 

bude představena v praktické části.  
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Obrázek 2   Mapa preferované identity (Sax, 2018) 

 

Lze se setkat i s narativně zakotvenými metodami práce s mladými lidmi žijícími 

s rodiči s duševním onemocněním (Plucznik 2008, s. 20–21, in Votoupal, s. 85). Tyto 

metody jsou charakterizovány následující sadou otázek (tamtéž, zkráceno): 

a) Kdo vám pomáhal zvládnout nejobtížnější okamžiky? U koho jste mohli nalézt 

podporu?  

b) Měli jste k dispozici nějaké dovednosti, které vám umožňovaly pečovat o ostatní 

členy rodiny? Nebo dovednosti umožňující snížit či minimalizovat riziko plynoucí 

z obtížného období?  

c) Získal/a jste nějaké specifické poznatky či porozumění životu skrze svou zkušenost 

s tím, že máte člena rodiny, který trpí psychickým onemocněním?  

Ráda bych se v nich nyní pokusila identifikovat jednotlivé narativní metody. První 

sada otázek míří na tzv. re-membering čili vztahování se k významným druhým lidem 

s vlivem na náš život či na naši identitu. Druhá kategorie odkazuje k silným stránkám, které 

by v rámci narativního přístupu mohly spadat do oblasti tzv. jiskřivých momentů. Třetí sada 



Lenka Strouhalová,  

Podpora rozvoje osobní identity v procesu zotavování z duševního onemocnění:  

Možnosti narativní praxe 

18 

 

otázek v sobě zahrnuje jednak úctu ke klientovi jakožto „expertovi“ a z hlediska narativního 

přístupu zejména důraz na významy, vzešlé z jeho zkušenosti.   
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Proces zotavování z duševního onemocnění 

2.3.7 Zotavování z duševního onemocnění 

Koncept zotavení z duševního onemocnění se formuluje od 90. let 20. století. Bývá 

charakterizován jako hluboce osobní a jedinečný proces změny postojů, hodnot, pocitů, cílů, 

dovedností a rolí. Je to způsob života, který je uspokojující, nadějný, přínosný, a to dokonce 

i s omezeními, která nemoc přináší. Uzdravení zahrnuje rozvoj nového smyslu a účelu 

v životě, jak se člověk vymaňuje z katastrofických dopadů duševní nemoci (Psychiatrická 

společnost ČLS JEP, 2017, s. 12). Jádrem tohoto popisu je zdůraznění osobních a tvůrčích 

procesů doprovázejících zotavování. Svým zaměřením ho tak lze přiřadit k rehabilitačnímu 

pojetí zotavení19 (Probstová, Pěč, 2014, 215), jež existuje vedle pojetí klinického20, 

znamenajícího symptomatickou remisi a pozorovatelné obnovení kognitivních, sociálních a 

pracovních funkcí (tamtéž).  

Paradigmatem, o něž se opírá tento text, je vzhledem k jeho povaze a cílům první 

zmíněné pojetí. Jeho součástí je podle metodiky CARe (Hollander, 2016, s. 28) působení 

dále uvedených faktorů:  

1. Motivace: hnací motor zotavení, například naděje, přání, touhy.  

2. Identita: rozvoj osobní identity prostřednictvím budování vlastního životního příběhu 

a objevování vlastních silných stránek.  

3. Znalosti a dovednosti: rozvoj smysluplných aktivit, hodnotných společenských rolí a 

pozitivních vztahů.  

4. Status a vytváření smyslu: rozvoj smysluplných aktivit, hodnotných společenských 

rolí a pozitivních vztahů.  

5. Sociální a materiální podpora, včetně kontaktů s lidmi s podobnými zkušenostmi, 

bydlení, zaměstnání, odborné péče a podpory.    

 

Pro tuto práci je zásadní především faktor identity a s ním související faktor statusu a 

vytváření smyslu. Vztahu osobní identity k zotavení bude věnována následující podkapitola.  

                                                 
19 Svou podstatou odpovídající pojmu user-based (Slade, 2007). 

20 Svou podstatou odpovídající pojmu service-based (tamtéž). 
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2.3.7.1 Zotavení ve vztahu k osobní identitě 

Ryze subjektivní práce s osobní identitou tvoří podstatu procesu zotavování v jeho 

rehabilitačním pojetí. Průvodce pro odborníky působící v oblasti péče o duševní zdraví 100 

způsobů, jak podporovat zotavení (Slade, 2009, s. 4) jako první dva pomyslné úkoly v oblasti 

osobního zotavení uvádí vytváření pozitivní identity a zarámování duševního onemocnění. 

Pozitivní identita je v tomto kontextu vnímána jakožto celek tvořící sebepojetí a 

sebevnímání vně „identity nemocného“. S tím se pojící zarámování duševního onemocnění 

či ohraničení „duševního onemocnění“ vyjadřuje porozumění místu nemoci v životě jedince 

a umožňuje vytyčení hranic jejího dosahu tak, aniž by pohltila celou identitu. Toto 

zarámování umožňuje například vztahování se k duševní nemoci jako duchovní či 

existenciální krizi. (tamtéž) 

Porovnejme toto pojetí s filozofií metodiky CARe (2016, s. 23), jež integruje jak 

budování a objevování pozitivní složky vlastní identity, tak odhalování a přijímání 

celistvého „já“ i s jeho slabostmi a nedostatky: Procesy zotavování spočívají ve 

znovunalezení identity a životního smyslu. Součástí je však rovněž odložení „staré identity“, 

často zatížené rolí klienta či pacienta. Detlef Petry hovoří o „demaskování“, odhalení pravé 

tváře člověka, (znovuobjevení) základního jádra lidské bytosti, jež se pod maskou skrývá. 

Tato „pravá identita“ skýtá prostor i zranitelným stránkám jedince. Tato výzkumná cesta 

vede nakonec k posílení nezávislosti. Důraz na silné stránky výrazně podporuje postupnou 

restituci pozitivního sebeobrazu: na mě záleží. 

2.3.8 Fáze zotavení 

Psychiatr Mark Ragins, angažovaný v rozvoji přístupu Recovery a zakladatel centra 

MHA Village v Los Angeles, zaměřeného od roku 1990 na integrovanou podporu osob 

s duševním onemocněním, určil teoretická stádia procesu zotavování (The Four Stages of 

Recovery, 2002):  

1. Naděje; 

2. zplnomocnění;  

3. odpovědnost za sebe;  

4. smysluplná životní role.  

Naproti tomu pojetí uváděné metodikou CARe zobrazuje podrobněji popsaná a 

vzájemně provázaná stádia, která lze dle výzkumů vnímat jako obecné rysy vývoje i přes 
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nezpochybnitelnou rozmanitost každého procesu zotavování (Hollander, 2016, s. 28). 

Vývoji v zotavení tedy odpovídají stěžejní fáze:  

a) Ochromení postižením (Stabilizace); 

b) zápas s postižením a jeho následky (Reorientace); 

c) život přesahující postižení (Reintegrace). 

V tomto modelu je předpokladem pro hledání identity a smyslu, jež se přisuzuje fázi 

reorientace, smíření se s nemocí a s ní související zranitelností, vedoucí postupně ke 

stabilizaci.  
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2.4 Duševní nemoc ve vztahu k osobní identitě  

2.4.1 Stigmatizace a sebestigmatizace 

Při přemýšlení o vztahu duševní nemoci k osobní identitě je potřeba vnímat 

provázanost vnějších a vnitřních vlivů na ni působících. Za vnější vlivy považuji postoje 

společnosti k osobám s duševním onemocněním21, jež stále podléhají stigmatizaci a jsou 

terčem předsudků. Ty mohou zahrnovat přesvědčení o jejich nevypočitatelnosti, 

nebezpečnosti, nezodpovědnosti a nekontrolovatelnosti.22 (Praško, 2015, s. 28). Mezi 

důsledky stigmatizace se řadí chronický stres, nízké sebehodnocení, demoralizace, deprese, 

nízká kvalita života, regrese a opětovné hospitalizace (Pěč, Probstová, 2009, s. 23). 

Odsuzující společenské klima ať už na úrovni explicitní nebo implicitní ovlivňuje 

sebevnímání člověka zápasícího s duševní nemocí: Klienti často stigma internalizují 

(zvnitřněné stigma) a snaží se o neadaptivní vyrovnání se s tímto postojem stažením se, 

izolací či agresivní konfrontací s okolím (Probstová, Peč, 2014, s. 241). Toto zvnitřněné 

stigma se podle Corrigana a kol. (Corrigan a kol., 2009, cit. podle Praško, 2015, s. 38) vyvíjí 

v rámci třífázového procesu, kdy jedinec zažívá: 

 

1. Nepřijetí od společnosti a okolí a obeznamování se se stereotypy vztahujícími se k 

jeho osobě;  

2. uvědomování si stereotypů a pociťování souhlasu s nimi; 

3. souhlas s nimi a jejich vztahování na svou osobu. 

 
Vedle sebestigmatizace Brohan a kol. (2010, s. 2) rozlišuje tzv. vnímané a zažívané23 

stigma. Vnímané stigma v sobě zahrnuje dvě složky – vědomí, jak většinová společnost 

vnímá stigmatizovanou skupinu; a zároveň vědomí, jak je člověk sám jakožto příslušník této 

skupiny společností viděn. Zažívané stigma má svůj původ ve zkušenosti s uskutečňovanou 

diskriminací určité skupiny na základě stigmatizujících postojů.  

                                                 
21 Přičemž nejvíce jsou stigmatizací zasaženi pacienti se schizofrenií a bipolární afektivní poruchou. 

(Praško, 2015, s. 27) 

22 Mezi další, s nimiž se autorka tohoto textu v kontaktu s laickou veřejností setkala, patří automatické 

předpoklady o „nezvladatelnosti“ osob s duševním onemocněním, jejich nedostatečné schopnosti sebepéče a 

chybějící perspektivě v jejich životě. 

23 V originále perceived stigma, experienced stigma. 
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 Dodejme k tomu klientský pohled z níže zmíněného kvalitativního výzkumu: Můj 

kamarád sociolog mi připomněl, že nejsme pouze duševně nemocní pacienti, že jsme také 

spisovatelé, doktoři, rybáři, manželé, manželky a děti. Pro tolik z nás je duševní nemoc pouze 

zlomkem našich osobností. Jenže společenské tlaky někdy způsobí, že se naše potíže stanou 

sebenaplňujícím proroctvím (Wisdom a kol.,2008, s. 492).  

Vnitřními faktory je míněno přímé působení procesů spojených s duševním 

onemocněním na vztah k sobě samému. Pro jejich přiblížení a kategorizaci si dovoluji využít 

výsledky kvalitativního výzkumu australsko-zélandského kolektivu badatelů (Wisdom a 

kol., 2008), jenž ve vztahu respondentů k duševnímu onemocnění a jejich identitě 

identifikoval tyto okruhy, z nichž pro detailnější popis vybírám první tři jakožto 

nejrelevantnější z hlediska tématu této práce:  

1. Ztráta sebe sama / self;    

2. dualita svého já;  

3. snaha o normalitu; 

4. rodičovství a identita;  

5. naděje a smíření. 

Kategorie ztráta sebe sama vzešla z výpovědí popisujících prožívání ztráty předešlé 

identity, jejích částí, ať už těch kladných či jinak významných (např. rodičovství). V ještě 

závažnějších případech znamenala depersonalizaci na úrovni „nebytí“ či pocit nahrazení 

sebe sama cizí identitou. Dualita „já“ je označením pro prožívanou dichotomii vlastní 

identity pomyslně rozdělené na její „autentickou“ a „nemocnou“ složku. Ta je do původní 

či přijímané identity integrována, nicméně nese s sebou náboj studu a skrývání před světem. 

Snaha o normalitu je důsledkem pocitu abnormality, podmíněného v některých případech 

pouze přítomností duševního onemocnění v životě daného jedince. Specifičtěji se dotýkala 

přání patřit mezi většinovou společnost skrze zdolávání životních milníků či plnohodnotné 

životní fungování.  

2.4.2 Identita duševně nemocného 

Píšu-li nyní o „identitě duševně nemocného“ – namísto korektnějšího a méně 

stigmatizujícího spojení „identita osoby s duševním onemocněním“ – záměrně tak činím pro 

zdůraznění možného rizika převládnutí role nemocného na úkor dalších aspektů osobní 

identity. To může být způsobeno vlivem internalizovaného stigmatu či vnějším pohledem, 
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reprodukujícím stereotyp obrazu o duševně nemocném, u kterého je předpokládaná kariéra 

duševně nemocného (Janík, 1987, cit. podle Praško, 2015, s. 28).  

Ilustrovat to lze výstupy smíšeného výzkumu Depression is who I am: Mental illness 

identity, stigma and wellbeing (Cruwys, Gunaseelan, 2015) zkoumajícího vztahy mezi 

identitou duševně nemocného, stigmatem a duševní pohodou na mezinárodním vzorku 250 

respondentů trpících depresí. Reakci podané částí z nich (121 osob), která se rozhodla 

zodpovědět otázku, zda je deprese součástí toho, jak sami sebe vnímají jako osobu, 

zahrnovaly: 

a) Potvrzující postoj v 49 %; 

b) ambivalentní postoj v 35,6 %; 

c) nesouhlasný postoj v 15,4 %.  

Studie vychází z předpokladu, že sociální identifikace se skupinou, ač stigmatizovanou, 

má podpůrný účinek, a testuje ji ve vztahu k – v tomto ohledu – dosud neprobádanému poli 

duševních onemocnění. Autoři dochází k závěru, že identifikace s pozicí nemocného či 

„depresivního“ v rámci skupiny24 přispívá k přebírání daných vzorců chování: „Bohužel, 

deprese už je ve mně tak pevně zakořeněná, že se stala mou nesmazatelnou součástí. Nevěděl 

bych, jak se bez ní chovat.“. Autoři dále navazují zjištěním, že identifikace s pozicí 

nemocného snižuje duševní pohodu a zároveň umocňuje stigma. 

Nicméně jiní odborníci (Wisdom a kol., 2008, s. 490) soudí, že „plné ponoření se“ do 

identity nemocného může být nedílnou součástí procesu zotavování: Greenův model 

zotavení předkládá tezi, že klíčové úkoly zotavení krouží kolem procesu učení, který nastává 

ve chvíli, kdy se osoby s duševním onemocněním samy ponoří do své nemoci za účelem 

lepšího porozumění jejího zvládání, jejích vlivů a smyslu v životě. Z této perspektivy lze, 

podle mého mínění, jako významné prvky vykročení k zotavení vnímat: rozhodnutí 

k sebezkoumání a nastolení přijímajícího postoje ke své „nemocné identitě“ jakožto 

prostředku k němu. K tomuto připojuji pohled respondentky švédské studie zaměřené na 

genderové odlišnosti v zotavování (Schön, 2010, s. 560): Anne svoji psychózu popisuje jako 

“bolestivou, ale také osvobozující a přispívající k tomu být tím, kým opravdu je“.  

                                                 
24 Je zmíněn i příklad podpůrných skupin, jež mohou – mají-li svým nastavením blízko k pojetí nemoci 

jako čistě biologicky podmíněné a nevyléčitelné či kvůli skupinovému utápění se ve stavu „nemocnosti“ – 

podněcovat přejímání identity nemocného. Podstatný je tedy obsah a naladění těchto komunit.  
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Stejná studie (s. 559) dále přináší podobný náhled na pozici identity nemocného, 

přičemž tento proces začíná tehdy, když je identita „ovládána nemocí“, a směřuje 

ke genderově podmíněnému osobnímu růstu a osobnímu rozvoji. Z hlediska metodiky CARe 

by výše popsaný bod na cestě zotavení odpovídal fázi reorientace, v níž probíhá zpracování 

prožité zkušenosti, hledání nové perspektivy, nalézání silných stránek a posílení či 

znovunalezení vlastní identity, smysluplných životních cílů a sociálních rolí (Hollander, 

2016, s. 70). 
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3 Praktická část 

3.1 Představení praktické části 

Obsahem této části mé bakalářské práce je představení tématu podpory rozvoje 

osobní identity v procesu zotavování z duševního onemocnění z praktického hlediska. 

Praktická část se skládá z pilotní, kvalitativní studie (3.2), provedené na základě rozhovorů 

s uživateli péče o duševní zdraví: kontext této studie a její metodologická východiska budou 

dále představena v příslušné podkapitole. Dále zahrnuje námět na využití narativního 

přístupu v práci s lidmi s duševním onemocněním (3.3). Pro tento účel byla vybrána 

konkrétní technika využívaná v rámci této praxe, popsané v předcházející teoretické části, a 

vyzkoušena ve spolupráci taktéž se třemi klienty pobytové sociální služby pro osoby 

s duševním onemocněním, která je zároveň mým pracovištěm. Na základě toho budou 

shrnuty získané zkušenosti spolu s reflexí nad možnostmi této techniky, potažmo obecně 

narativního přístupu při práci s lidmi s duševním onemocněním.  

Jedním z cílů představovaného oddílu textu je zpracování tématu osobní identity 

s ohledem na jeho reflexi samotnými uživateli péče o duševní zdraví, přičemž hlavním 

uplatňovaným principem je respekt k jejich zkušenosti a expertíze, jež by měla být 

zahrnována do rozvoje této oblasti. Za další cíl si určuji ozřejmění praktického využití 

narativního přístupu a vyhodnocení tohoto procesu jak z pohledu mé v pozici sociální 

pracovnice tak z pohledu klientů jakožto dalších aktérů.  
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3.2 Pilotní studie: Osobní identita ve vztahu k duševní nemoci  

3.2.1 Konceptuální rámec 

Konceptuálním rámcem je dle Hendela (2016, s. 147) myšlen teoretický základ 

zkoumaného předmětu, opírající se o vlastní zkušenosti, výsledky dosavadních výzkumů 

nebo existující teorie. Lze ho dle mého názoru vnímat jako určité předporozumění zkoumané 

oblasti. V tomto případě předcházela tvorba konceptuálního rámce samotnému zkoumání25 

a zároveň se postupně dále formovala pod jeho vlivem. 

Východisky mého výzkumu, jež se dále promítala jak do volby okruhů 

diskutovaných s respondenty tak i do způsobu vedení rozhovoru, byly zejména teorie 

sociálního konstrukcionismu a určité předpoklady o vztahu duševní nemoci a identity, 

zahrnující především poznatky o stigmatizaci a sebestigmatizaci. Vzhledem k tomu, že 

uvedené koncepty byly již blíže uvedeny v teoretické části, nebude jim nadále věnována 

pozornost.   

3.2.2 Výzkumná otázka 

Hlavní výzkumnou otázkou26 této práce je:  

 Jak lidé s dlouhodobým duševním onemocněním vnímají svoji identitu? 

Od ní se odvíjejí tyto specifické výzkumné otázky, které následně tvořily strukturu 

vedených rozhovorů:  

 Jak lidé s dlouhodobým duševním onemocněním vnímají vliv nemoci na svou 

identitu? 

 Co lidé s dlouhodobým duševním onemocněním soudí o předpokladu, že duševní 

nemoc může postupně převládat na úkor „zdravé“ identity? 

 Mají lidé s dlouhodobým duševním onemocněním zkušenosti se zohledňováním 

identity jakožto jednoho z pilířů zotavování v rámci psychosociálních služeb? 

 Co lidé s dlouhodobým duševním onemocněním soudí o možnosti budovat svoji 

identitu?  

                                                 
25 Mnou provedenou práci považuji vzhledem ke svému charakteru za pilotní studii, jak bude 

vysvětleno v diskuzi. Pojmem pilotní studie (či výzkumná práce) tedy označuji výsledek svého bádání. Ovšem 

užívám rovněž pojmy výzkum a zkoumání pro označení samotného procesu tvorby. 

26 Jíž by mohlo odpovídat i označení iniciační otázka (Loučková, 2010, s. 49) 
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Cílem tohoto výzkumu je získání vhledu do vnímání tématu vztahu osobní identity a 

duševního onemocnění osobami zotavujícími se z něj.  

3.2.3 Metodologický rámec 

Jak již bylo řečeno v úvodu k praktické části, pro proniknutí do daného tématu byl 

zvolen kvalitativní výzkum. Jeho výběr je odůvodnitelný z hlediska sledovaných cílů 

výzkumu: mezi ně patřilo samotné porozumění tématu a možnostem jeho uchopení, zjištění 

subjektivních vhledů respondentů do něj a vytvoření na jeho základě svébytné teorie o dané 

otázce čili tzv. zakotvené teorie27 (Hendl, 2016, s. 101). Právě porozumění lidem 

v sociálních situacích je podle Dismana (2008, s. 289) posláním kvalitativního výzkumu. 

Pozornost je v něm podle Loučkové (2010, s. 46) věnována významům, které jsou 

přisuzovány jednání a které jsou brány v úvahu samotnými subjekty.   

V otázce získávání dat bylo původním záměrem vedení polostrukturovaných 

rozhovorů. Sestavila jsem tedy osnovu (Příloha 1) skládající se z hlavních témat a k nim 

přirazeným otázkám. Od ní jsem se ovšem v průběhu rozhovorů odchýlila, neboť jsem 

pořadí otázek pevně nedodržovala, ale především nechávala hovor spíše „plynout“ podle 

respondentem zvoleného směru. Nicméně všechny rozhovory mnou byly uvozovány 

pobídkou k tomu, aby respondent vyprávěl o průběhu svého zotavování.  

Domnívám se, že na tomto místě je vhodné reflektovat mé působení v roli 

výzkumnice, neboť si uvědomuji její specifičnost v kvalitativním výzkumu. Tu Disman 

(2008, s. 293–300) popisuje s poukazem na rovnocennost obou komunikačních protějšků. 

Jejím předpokladem je výzkumníkův respekt k jedincovu subjektivnímu vnímání reality. 

Myslím si, že tento princip se mi podařilo naplňovat, neboť jsem se v průběhu rozhovorů 

snažila vyřčené neinterpretovat, ale spíše parafrázovat či se doptávat, a nechávat tak zaznít 

význam dané věci přikládaný respondentem. Vyjadřovala jsem zájem o respondentovy 

náhledy na dané téma.  

Zhodnotím-li tedy mnou užitý způsob kvalitativního dotazování (Hendl, 2016, s. 

168) domnívám se, že jsem do jisté míry uskutečnila druh narativního rozhovoru – tzv. 

epizodický rozhovor, při němž se podle Hendla (2016, s. 182) zaměřujeme na popis nebo 

zobrazení životních epizod a zároveň na to, jak byly nabyté zkušenosti zpracovány do podoby 

zobecněných struktur (subjektivních teorií). Epizodický rozhovor se tedy od obecných 

                                                 
27 Poslední zmíněný cíl byl v průběhu práce pozměněn, jak bude vysvětleno dále. 
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charakteristik narativního rozhovoru, jimiž jsou vyprávění biografického příběhu nebo líčení 

vývojových procesů (Hendl, 2016, s. 181) a daná struktura, liší dotazováním na porozumění 

určitým pojmům či procesům ze strany respondentů. Toto kritérium se v případě mnou 

vedených rozhovorů naplňovalo zájmem o vnímání pojmů identita duševně nemocného či 

budování identity samotnými respondenty a o jejich porozumění vztahu identity a duševního 

onemocnění.  

Domnívám se tedy, že metodologie byla – podobně jako konceptuální rámec – 

formována v průběhu samotného zkoumání, což je v souladu s tvrzením, že v případě 

kvalitativního výzkumu je dotvářena v průběhu sběru dat (Disman, 2008, s. 301).  

3.2.4 Výzkumný soubor a průběh výzkumu 

Výzkumný soubor tvořilo celkem pět osob – tři respondenti a dvě respondentky. 

Kritérii pro jejich výběr bylo: zájem o účast; zkušenost s duševní nemocí a zotavováním z ní; 

připravenost reflektovat vnímání vývoje své identity. Věk respondentů se pohyboval 

v rozmezí 32–45 let. Ačkoliv to nebylo mým původní záměrem ani podmínkou, všichni 

dotazovaní, jejichž výpovědi jsem použila28, jsou peer pracovníky (lektory či konzultanty). 

Časová náročnost jednotlivých rozhovorů byla v průměru 1,5 hodiny.  

S některými respondenty, s nimiž jsem se již znala, proběhla domluva na základě 

mého přímého oslovení. Díky nim jsem získala kontakty na další dotazované – využita tedy 

byla tzv. technika sněhové koule či snowball technique (Disman, 2008, s. 114).  

3.2.5 Etika výzkumu 

Etický rámec výzkumu byl zajištěn poučením a informováním respondentů o obsahu, 

účelu a průběhu výzkumu. Od toho se odvíjelo vyjádření jejich ústního souhlasu s účastí v 

něm. Z mé strany byl respondentům vyjádřen příslib zachování anonymity a citlivého 

nakládání se získanými daty. V zájmu ochrany jejich soukromí tak nejsou přepisy29 

nahraných rozhovorů přiloženy v příloze této práce ani jinak zpřístupněny. K tomuto 

rozhodnutí mě přiměl charakter prováděných rozhovorů: jejich narativní či „výpravná“ 

povaha by v určitých ohledech mohla poskytnout celistvý obraz o životech a osobách 

                                                 
28 Provedla jsem též rozhovor s respondentkou, jejíž pohled na téma byl bezpochyby podnětný, 

nicméně rozhodla jsem se jej ve výsledném vzorku nevyužít vzhledem k jeho konečné podobě.  

29 V případě rozhovoru č. 5 se jej vlivem technické závady zařízení, na nějž byl nahrán, nepodařilo 

zachovat, a proto vycházím pouze ze svých poznámek mapujících jej. 
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účastníků a účastnic rozhovorů. Ani pečlivá anonymizace vlastních jmen či konkrétních míst 

a událostí by nebyla zárukou „nerozpoznatelnosti“ některých údajů, a bylo by tak ohroženo 

zachování důvěrného charakteru rozhovorů.  

3.2.6 Zpracování dat 

Soudím, že v mnou prováděné výzkumné strategii se vyskytují některé prvky 

biografického zkoumání – konkrétněji epizodické biografie, jež se zabývá pouze určitou fází 

života jedince (Hendl, 2016, s. 133). A to jednak zájem o líčení daného životního úseku, 

jímž je v mém případě proces zotavování z duševního onemocnění, jednak užití narativního 

rozhovoru, jenž se používá jako jeden z prostředků získání dat v biografickém zkoumání 

(tamtéž). Provedení skutečně odborného a hloubkového biografického výzkumu přesahuje 

limity této práce, což je vysvětlením pro skutečnost, že nepracuji s širokým spektrem 

auto/biografických materiálů. Ovšem tento typ výzkumu mě inspiroval svým zaměřením na:  

a) vnitřní perspektivy jedince (emic perspektiva); 

b) interakce jedince v sociálním kontextu; 

c) zkušenost jedince v různých rolích v průběhu různých okamžiků života (tamtéž). 

Tato kategorizace je dle mého názoru využitelná a opodstatněná i při zpracovávání 

mnou získaných dat, a to vzhledem k postoji této práce: zahrnuje totiž také hledisko 

sociálního kontextu, jež je bezesporu v souladu s popisovanými východisky sociálního 

konstrukcionismu. S ním souzní i vztahovost či vztahování se k různým rolím v různých 

okamžicích života, obsažené v třetí uvedené kategorii. V obecné rovině toto vztahování se 

k různým kategoriím zdůrazňuje kontextuální rozměr postmoderní identity. Rozhodla jsem 

se proto využít jej při analýze dat, a to zvláště pro zodpovědění hlavní výzkumné otázky Jak 

lidé s dlouhodobým duševním onemocněním vnímají svoji identitu – a rozšířit ji o nutné 

zasazení do kontextu čili:  

a) Jak lidé s dlouhodobým duševním onemocněním vnímají svoji identitu v kontextu 

své vnitřní perspektivy? 

b) Jak lidé s dlouhodobým duševním onemocněním vnímají svoji identitu 

v sociálním kontextu? 

c) Jak lidé s dlouhodobým duševním onemocněním vnímají svoji identitu v kontextu 

své zkušenosti v různých rolích v průběhu různých okamžiků života?  

V textu jsem postupně hledala významová jádra, jež jsem označovala pojmy, které 

jsem poté rozřadila do subkategorií a ty posléze do výše uvedených kategorií. V rámci těchto 
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kategorií se pokusím zodpovědět i jednotlivé výzkumné podotázky a představit je v kapitole 

3. 2. 9.  

3.2.7 Analýza dat 

V promluvách se podařilo identifikovat následující oblasti vztahující se k osobní 

identitě v různých kontextech. 

a) Osobní identita v kontextu vnitřní perspektivy 

 Nemoc jako zásah do vývoje osobní identity; 

o Proměna hodnot; 

o Nebýt nemoci…;  

o Nemoc je mojí součástí, ale jsem mnohem více…; 

 Význam osobního zotavování 

o Vědomé rozhodnutí pro změnu jako vykročení na cestu zotavení; 

o Práce na sobě jako aktivní postoj ke změně; 

o Sebepoznání jako zdroj síly; 

o Přeznačení významu nemoci 

 

b) Osobní identita v sociálním kontextu 

 Společenské stigma; 

 Zapojení do emancipačního hnutí 

 

c) Osobní identita v kontextu své zkušenosti v různých rolích v průběhu různých 

okamžiků života  

 Důležitost rolí a vztahovosti; 

 Mnohost rolí; 

 Smysluplné role;  

 

d) Zvláštní kategorie 

 Uvažování o identitě v rámci psychosociálních služeb 
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a) Osobní identita v kontextu vnitřní perspektivy  

 Zkušenost s nemocí jako zásah do vývoje osobní identity 

Tři respondenti vnímali zkušenost s duševním onemocněním na obecné rovině jako  

zásah do tvořící se identity člověka. Dvě respondentky přitom vycházely ze sžívání se 

s nemocí od adolescence či od přelomu adolescence a mladé dospělosti. V prvním 

jmenovaném případě uvažovala respondentka č. 1, u níž nemoc propukla v brzkém věku, o 

jejím vlivu na osobní vývoj takto: A to je právě druhá věc, že vlastně v tom období, kdy se 

ta identita člověka nějak tvoří, vlastně, v tý pubertě, že vlastně nastoupila ta nemoc, takže 

vlastně ta identita se stvořila společně s tou nemocí. A nějak vlastní musí bejt nutně ta nemoc 

její součástí. V druhém případě (respondentka č. 2) ovšem zásadní roli v sebepojetí hrálo 

získání diagnózy pro projevy, které byly kontinuálním jevem respondentčina života: Ono 

jako vzhledem k mý, k nátuře tý diagnózy je to něco, co se mnou bylo celej život, ale… 

vlastně, to, co to je, jsem se dozvěděla až v nějakejch dvaadvaceti, nebo možná pozdějc, 

nevím, jak to počítat. A myslím si, že to narušilo hodně moji identitu.  

V obecné rovině přelom v životě na základě získání jevu popsal respondent č. 3 

následovně: Duševně nemocnýmu nějakej čas v životě úplně zadrhne aktivita, že úplně ztratí 

orientaci, úplně ztratí právě identitu. Tuto absenci aktivního podílení se na svém životě 

vlivem zkušenosti s nemocí lze popsat jako určitou trhlinu či slepé místo v  autobiografii. 

Z hlediska seberealizace pro respondentku č. 2 tento úsek v životě trval deset let po získání 

diagnózy: A ve chvíli, kdy přišla ta diagnóza, tak jsem měla pocit vlastně, že je konec všemu. 

Že jsem teda ten pacient, psychiatrickej a že nemá cenu se o něco snažit. Nemá cenu mít 

nějaký sny, za kterejma bych si měla jít.  

 

o Proměna hodnot  

Dopad nemoci na vývoj osobní identity bylo možné z výpovědí respondentů číst i 

z hlediska přehodnocování stávajících postojů. Respondent č. 3 při obecném uvažování nad 

možnostmi budování osobní identity uvedl: Duševně nemocný Tak vlastně jakoby v půlce 

života začíná skoro jakoby jako dítě, ale není dítě. A může si začít vybírat. Může si začít 

vybírat, může si začít vybírat třeba na základě těch odžitých pětadvaceti devětadvaceti let si 

může začít vybírat, co teda jo, co teda ne, jo. V tomto pojetí zasažení života duševní nemocí 

představuje určitou možnost nově se k němu postavit.  
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K proměně osobních hodnot se jako k prvku významnému pro svoji identitu 

vztahovala respondentka č. 2, jež porovnávala své hodnoty před získáním diagnózy během 

první hospitalizace a ty, jež vzešly z obtíží následujícího období, které vyústilo ve vědomý 

příklon k zotavení: Rozdíl před tím opravdu nejmasivnějším propuknutím tý nemoci, 

předtím ty cíle byly, taky to bylo tím, že jsem byla mladší o dost, ale teda nevím, co z toho je 

vlastně podstatnější, ale ty cíle byly takový jako ambiciózní. A možná částečně konzumní, 

teď mi přijde, že to, co prožívám teď a to, co mám teď jako svoje hodnoty a cíle, je to mnohem 

víc při zemi a mnohem víc dokážu ocenit… zdánlivě nepodstatnou záležitost, jestli se na mě 

někdo usměje nebo jestli je na mě milá paní prodavačka v obchodě, prostě takový malý věci, 

který dělaj ten den dnem.    

K tomuto si dovolím dodat, že nejen hodnoty byly podle výpovědí některých 

respondentů nemocí zasaženy. K vlivu nemoci na svou identitu se někteří vztahovali také 

při přemýšlení o tom, jací by možná byli nebýt nemoci. Respondent č. 3 uváděl, že okolnosti 

spojené s nemocí, mezi něž řadil též práci na sobě, měly kladný vliv na jeho postoj k lidem 

i na některé jím negativně pociťované charakterové vlastnosti. Obdobným způsobem se 

respondentka č. 2 stavěla ve svém vyprávění ke ztrátám a ziskům, které přinesla zkušeností 

a které měly vliv na to, kým dnes je: Jak o tom mluvím, tak jsem taková jako, je to prostě 

těžký a zmařilo to spoustu věcí, ale zase na druhou stranu udělalo to toho, koho jsem dneska, 

no. Člověka, kterej má mnohem víc empatie k druhým, mnohem víc pochopení pro odlišnosti. 

Asi jsem mnohem víc taková lidská, spíš než… nevím, dosahující velkejch cílů, no. 

o Nemoc je mojí součástí, ale jsem mnohem více… 

Dalším z témat vztahujícím se k identitě v kontextu vnitřní perspektivy jedince se 

stalo uvažování nad nemocí jakožto součástí sebepojetí. Obě respondentky uvedly, že u sebe 

pozorují tendenci ztotožňovat se s nemocí či diagnózou. Respondentka č. 2 zároveň zmínila 

úsilí vyvracet si toto přesvědčení upamatováváním se na to, co je v ní zdravé. Zároveň se 

zamýšlela nad proměnlivostí míry tohoto přesvědčení podle aktuálního subjektivního 

kontextu: Nevím jako, jestli by se dalo nějak to odstupňovat, prostě jestli, jak se vnímám jako 

duševně nemocnou a jak moc jako zdravou, ale asi to nějak souvisí taky s tím, jak člověk 

funguje, takže když člověk jako nějak funguje, jakože já jo, tak se může vnímat, jako míň 

nemocnej. Respondenti č. 3 a 4 zdůrazňovali existenci nemoci jako složky v sebepojetí, která 

ale není jedinou. Respondent č. 5 uváděl, že polemizuje s myšlenkou, do jaké míry duše 

může být nemocná.  
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 Význam osobního zotavování 

o Vědomé rozhodnutí pro změnu jako vykročení na cestu zotavení 

U dvou respondentů bylo možné nalézt prapůvod nastoupení na cestu zotavení ve 

vědomém rozhodnutí ke změně. Tak začátek svého směřování k zotavení popsala 

respondentka č. 2. Přispělo k němu dlouhodobé docházení do denního stacionáře, díky 

němuž si uvědomila, že má možnost volby, jak dále nakládat se svým životem – i přes 

existující potíže a překážky. Podobně respondent č. 5 dospěl k rozhodnutí zvolit si zotavení 

jako určitý způsob života a vydal se na jeho cestu prostřednictvím změny životního stylu a 

nacházení opory v nových pozitivních životních rolích.  

Dovolím si souvislost mezi touto volbou učinit změnu a nastoupením na cestu 

zotavení na základě výpovědí respondentů interpretovat ve vztahu k osobní identitě. Na 

jedné straně může samotné rozhodnutí změnit postoj ke svému životu s nemocí působit 

posilujícím a zplnomocňujícím způsobem: Ale ve chvíli, kdy člověk přistoupí na ten fakt, 

že není tou pasivní obětí, ale že byť prostě má nějakou nepřízeň osudu, ale může s tím 

pracovat, tak se to prostě celý diamentrálně otočí. Otočí se hodnoty, otočí se cíle, otočí se 

sny. Otočí se reálnej život. Že když si uvědomíte, že můžete ty věci měnit sama, bez toho aniž 

byste vystudovala …, tak je to takový osvobozující. (respondentka č. 2)  

Na druhé straně může být vědomé vstoupení do procesu zotavování pohonem pro 

další osobní růst a práci na sobě, jak to vnímá respondentka č. 1, přičemž zotavování je zde 

líčeno jakožto rámec dodávající zkušenosti s nemocí smysl a zároveň podporující další 

osobní růst.: No, tak to zotavování, mně na něm hodně záleží, jakože hodně to pro mě 

znamená. A vlastně, nebejt i, jakože. A takže to, že mám to zotavování je pro mě jako i trošku 

smysl života. Že jakože prostě nějak na sobě pracovat, zlepšovat něco, co se mi třeba nelíbí 

nebo co nezvládám a jakože vytvářet ze sebe čím dál lepší osobu, což nevím, jestli dělaj jako 

všichni, když nemaj, jakože k dispozici to zotavování. Nebo hrabání se z nějakých chyb, 

problémů.  

 

o Práce na sobě jako aktivní postoj ke změně 

Právě k určité snaze o osobní růst, jež byla nazývána také jako „práce na sobě“ či 

„sebetvorba“, se hlásili všichni respondenti. Z výpovědi respondentky č. 2 lze usuzovat, že 

samotné vytrvávání v modu zotavování pro ni představuje určitý postoj, k němuž bylo nutno 

se propracovat a nadále jej vědomím úsilím udržovat: Ale je to, člověk si musí v těch těžkejch 
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stavech připomínat, že musí koukat na tyhle věci, není to samozřejmost, není to něco, do 

čeho se člověk jednoho dne probudí a už z toho nevyjde. Jo, musí s tím vědomě pracovat a 

chtít to, je to prostě rozhodnutí podle mě. Z promluv všech respondentů bylo možné vyčíst 

téma sebepoznání jako určitého zdroje síly. Prostředkem k němu bylo v případě některých 

přímo zapojení do psychoterapie; pro jiné se cesta k němu vinula souběžně s cestou 

zotavování (respondent č. 5), která otevírala možnost pro myšlenkové osvobození se od 

původních společenských očekávání a norem skrze porozumění sobě samému. 

Respondentka č. 1 uváděla jako příklad práce na sobě intenzivní a každodenní přemýšlení o 

sobě, přinášející jí zjištění, o která se v určitém ohledu může opřít se. Téma sebepoznání se 

v případě rozhovoru s respondentem č. 4 vynořilo mimo jiné v souvislosti se 

sebezkušenostním rozměrem kurzu připravujícím budoucí peer lektory, jež přinášely, byl 

nesmírně těžký, ale zároveň užitečný. 

  

o Přeznačení významu nemoci 

V rovině identity v kontextu vnitřní perspektivy bylo možno zaznamenat uvažování 

nad mocí pojmenování či úhlem pohledu. Vzhledem k zapojení všech respondentů 

v uživatelském hnutí osob s duševním onemocněním se přeznačení významu nemoci 

objevilo ve všech rozhovorech v souvislosti s rolí peer pracovníka, jež bude blíže uvedena 

v oddílu c). Nicméně například respondentka č. 1 uváděla ohledně změny svého uvažování 

o projevech své nemoci následující: Ale jakože i z tý bolesti se dá nějak jako čerpat, jako 

nějaká možná jako identita v tom směru, že člověk toho jako hodně vydrží. Že je jakoby 

takovej statečnej a hrdina.  

 

b) Osobní identita v sociálním kontextu 

 Společenské stigma 

Na poli osobní identity v sociálním kontextu dominovalo téma společenského 

stigmatu neseného duševním onemocněním, jehož vliv se v promluvách objevoval 

v různých podobách. Myšlenku o tom, jakým způsobem se společenské vnímání nemoci 

promítne do vnímání osoby se zkušeností s duševní nemocí, vyjádřil respondent č. 3: Ta 

společnost doopravdy prostě v tý léčebně zastaví nějakou iniciaci nebo co a hodí toho 

člověka úplně na společenský dno, ještě s nějakou nálepkou a chová se k němu přezíravě. 

V této souvislosti je možné připomenout, že respondentka č. 2 spojovala zaškatulkování do 

role psychiatrického pacienta, jenž by se neměl o nic snažit, do období první hospitalizace, 
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při níž jí byla nemoc diagnostikována, která v ní: A to stigma a sebestigmatizace je něco 

s čím se jako hodně identifikuju, protože jsem v tom hodně byla ponořená. … Protože jsem 

byla prostě 20x hospitalizovaná dlouho a ten systém k tomu prostě svádí, no. Nebo nevím, 

jestli mám vinit systém nebo sama sebe, to je asi jedno, no. 

Tři respondenti (č. 1, 2, 4) např. zmiňovali nutnost důkladného zvažování, zda a 

s kým o nemoci mluvit, např.: Že člověk jako cejtí podvědomě potřebu se svěřit, jako no. No 

tak jako člověk si musí strašně vybírat, komu se svěří, komu ne. A pak vlastně může 

následovat nějaká diskriminace. (Respondent č. 4).  

 

 Zapojení do emancipačního hnutí 

Jak již bylo zmíněno v souvislosti s možnostmi přeznačení nemoci, všichni 

respondenti považovali za významné pro své sebepojetí – a pro vnímání významu nemoci – 

nakládání se svou zkušeností v rámci emancipačního hnutí uživatelů péče o duševní zdraví. 

Ačkoliv toto téma spadá také do oblasti osobní identity v kontextu své zkušenosti v různých 

rolích, tj. zkušenost peer pracovníka, ráda bych zmínkou o něm zde zdůraznila sociální 

rozměr zotavování z duševního onemocnění ve smyslu přenášením osobní zkušenosti s jeho 

osvobozujícím potenciálem do společenského dění a do snah o reformu stávajícího systému, 

jež opětovně může působit posilujícím způsobem pro samotného uživatele: Já jsem s tou 

prací strašně srostlej teď a se svojí jako společenskou rolí, kterou bych nejlíp popsat tak, že 

jako usilujem o tu reformu tý psychiatrie a že jsem součástí nějakýho jako peerskýho hnutí. 

(Respondent č. 3). A Až vlastně jsem se ocitl ve středu nějakýho dění a to bylo pro mě 

nesmírně užitečný. (Respondent č. 4).  

 

c) Osobní identita v kontextu své zkušenosti v různých rolích v průběhu různých 

okamžiků života  

 Důležitost rolí a vztahovosti 

Přestože je hledisko vztahů bezpochyby zařaditelné do předchozí kategorie Osobní 

identita v sociálním kontextu, rozhodla jsem se jej propojit s kategorií rolí, neboť tyto dvě 

složky jsou nerozlučně spjaty. Obecně téma vztahovosti nechybělo v žádné výpovědi – lidé 

a vzájemné vztahy s nimi figurovaly více či méně explicitně jakožto důležité rámce pro 

sebedefinování. Výslovný důraz na ně kladl zejména respondent č. 4: Takže jako, já si právě 

proto myslím, že se ta identita určitě z těch vztahů nebo z toho prostě v čem se člověk zrovna 
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nachází jako. Později se ve své promluvě zamýšlel nad tím, že vztahy představují to, díky 

čemuž člověk může konat a prožívat, co je pro něj v daném období smysluplné a podstatné 

a co jej tedy do určité míry definuje: … Prostě člověk prochází jako takovým kouzelným 

světem, kde prostě každou chvíli se mi mění jako podle toho. A nemyslím tím jako 

korouhvička. Ale spíš, že se mění podle toho, co zrovna prožívá, no. … A většinou toho 

dosahuje pomocí těch vztahů. Jo, že prostě s někým se cejtí jako dobře, s někým zase cejtí 

nějakej společnej zájem, nějakou práci dělat nebo, nebo koníčka může kultivovat s nějakým 

člověkem nebo s dalšíma lidma, no. Někde prostě na něj šlape šéf, tak drží hubu a krok, nebo 

naopak, dělá si to po svým. … Jo, někde prostě se potřebuje vypovídat, někde prostě 

potřebuje nějak nakopnout, přestrukturovat svůj život.  

Respondent č. 3 podobně zvažoval, do jaké míry může své vztahy s lidmi považovat 

za složku své identity, vnímá-li ji jako velice důležitou: Tak jako to, že teď mám rád lidi, že 

mám hodně přátel, tak je určitě v nějakým smyslu ten okruh lidí, který jsou třeba v tom 

peerským hnutí, anebo mi zůstali ze starších přátel, tak jsou určitě nějak součástí, součástí 

nejenom nějaký záchranný sítě pro mě, ale i jako reálný sítě vztahů, ale jestli, nevím teď, 

nevím úplně přesně, kde bych tam udělal tu hranici tý identity, jo. … A teď už by to, je to 

nová věc mít hodně přátel a věřit jim , ale teď už by to bylo součástí něčeho, co bych 

považoval za nějakou, nemůžu to považovat za svoji identitu, ty přátelé jsou svobodný lidi, 

že jo. Ale myslím, že je to pro mě hodně důležitý. 

 

 Mnohost a smysluplnost rolí 

Mezi role, k nimž se respondenti explicitně či implicitně odkazovali, patřily: pasivní 

oběť, klasický pasivní psychiatrický pacient, invalidní důchodce, peer konzultant/ka, peer 

lektor, dobrý manžel, pracující muž, přítel/kyně, rodič, umělec, člověk pracující se dřevem, 

studentka, vyučující. Respondent č. 4 se zamýšlel nad významem rolí souznících s tím, co 

jím bylo/je v daném kontextu považováno za smysluplné: No, takže, nejlepší to bylo vlastně 

vždycky, když… nějak ta identita splývala s něčím, co mi dávalo smysl v životě, no. (popisuje 

role, které to byly v minulosti a jsou nyní). Nahlíženo z tohoto úhlu pohledu lze říci, že 

pozitivně prožívané role jsou vztahově zakotveným vyjádřením toho, co je pro respondenta 

v tom či onom období významné. Z druhé strany napomáhaly některé role, v nichž se 

respondenti ocitali, nejen k přeznačení svého sebepojetí, jak to dále vylíčila respondentka č. 

1, ale také k nalézání smyslu v onemocnění: No, a že i ten pocit pohody vlastně z toho 
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plynoucí jako, jak se člověk nálepkuje nebo označuje. Takže z toho, jakože to byl rozhodně 

lepší pocit bejt /role/, nebo bejt /role/; třeba to stát se peerem je docela důležitý v tom 

nahlížení na tu nemoc, že vlastně ta nemoc je najednou jakože plus, zatímco do tý doby byla 

mínus. Změnu sebepojetí, jež přináší identifikace s rolí peer pracovníka, zmínil i respondent 

č. 3. Respondenti č. 5 a 2 ve svých výpovědích zdůrazňovali kladný náboj role peer 

pracovníka ve vztahu k pomáhání druhým lidem, z nichž byla patrná i osobní angažovanost 

ve změnách ve prospěch kvality života osob s duševním onemocněním: Já bych si přála, 

aby se ten život pro lidi s podobným osudem trochu destigmatizoval. (respondentka č. 2) 

 

 Uvažování o identitě v rámci psychosociálních služeb 

Při rozhovorech jsem se zajímala o to, zda se respondenti setkali či setkávají s prací 

s osobní identitou v rámci psychosociálních služeb. Někteří (respondenti 3–5) zmiňovali 

zapojování konceptu silných stránek – jmenovitě metodiky CARe – do práce s lidmi 

s duševním onemocněním, jež znají i sami se své praxe peer konzultanta (Respondent č. 5). 

Nástrojem z ní vycházejícím může být např. tvorba osobního profilu. Respondentka č. 1 se 

s vyplňováním obdobného profilu zaměřujícího se na silné stránky a zdroje setkala v CDZ. 

Zmiňovala též rehabilitační plán využívaný v jednom z chráněných zaměstnání, jež ji do 

jisté míry oslovil možností sledovat díky němu posuny a změny v různých oblastech svého 

života. Respondenti č. 2 oceňovala přístup své psychiatričky, o níž lze říci, že téma identity 

přirozeně zapojuje do rozhovoru otázkami na různé oblasti respondentčina života.  

3.2.8 Diskuze 

Výše představený výsledek mé výzkumné práce dle mého názoru představuje pilotní 

studii či sondu přinášející určitý vhled do tematiky osobní identity osob s duševním 

onemocněním. Mezi jeho limity, jež mě zdržují od užití pojmenování kvalitativní výzkum, 

patří především malý výzkumný vzorek. Na jeho podobu měl vliv především můj postupný 

odklon od původního zaměření se pouze na vztah osobní identity a duševního onemocnění, 

jež, jak bylo uvedeno v předmluvě, postupně vykrystalizoval do studia narativního přístupu. 

Následně upřesněné téma mě tedy vedlo mírně jiným směrem, jak to dokládá i následující 

kapitola 3.3, v níž se věnuji ukázce praktického využití narativního přístupu.   

Cílem této studie tedy bezpochyby není snaha o jakékoliv zobecňující závěry. Je 

pouze určitým vhledem do vnímání daného tématu několika respondentů, jež spojuje 

putování po cestě zotavování z duševního onemocnění.  
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Nicméně pokusím se nyní získané vhledy propojit s předem stanovenými 

výzkumnými otázkami. Hlavní z nich zněla: Jak lidé s dlouhodobým duševním 

onemocněním vnímají svoji identitu? Tu jsem zpracovala pomocí kategorií vztahujících se 

ke kontextu vnitřní perspektivy, k sociálnímu kontextu a ke zkušenosti jedince v různých 

rolích v různých obdobích života. Identifikovala jsem tak různá témata respondenty 

zvažovaná, blíže popsaná výše. Dominovala mezi nimi tato: význam osobního zotavování; 

práce na sobě jako aktivní postoj ke změně; přeznačení významu nemoci; důležitost rolí a 

vztahovosti. Od ní se odvíjející specifické výzkumné otázky, jež dále tvořily strukturu 

vedených rozhovorů, jsou:  

 Jak lidé s dlouhodobým duševním onemocněním vnímají vliv nemoci na svou 

identitu? 

 Co lidé s dlouhodobým duševním onemocněním soudí o předpokladu, že duševní 

nemoc může postupně převládat na úkor „zdravé“ identity? 

 Mají lidé s dlouhodobým duševním onemocněním zkušenosti se zohledňováním 

identity jakožto jednoho z pilířů zotavování v rámci psychosociálních služeb? 

 Co lidé s dlouhodobým duševním onemocněním soudí o možnosti budovat svoji 

identitu?  

O vlivu nemoci na svou identitu respondenti uvažovali především v souvislosti 

s proměnou některých svých původních hodnot či charakterových rysů. Osoby, jež se 

s nemocí setkaly již v brzkém věku, ji do jisté míry považovaly za součást své identity. 

Převládání nemoci na úkor zdravé identity bylo ve zkušenostech respondentů spojováno 

se získání diagnózy a tím i nálepky psychiatrického pacienta. Vina za to byla přikládána 

klasickému systému psychiatrické péče a stigmatizujícímu postoji většinové společnosti. 

Vědomá volba vykročit z této role a vydat se na cestu zotavování pro respondenty 

představovala možnost přeformulovat význam zkušenosti onemocnění ve svém životě, 

například ve smyslu změny určitých postojů. Vzhledem ke složení výzkumného vzorku 

z osob se zkušeností peer konzultanta či lektora bylo v souvislosti s přeznačením 

významu nemoci vyjadřováno nalézání smyslu v možnosti uplatňovat zkušenosti 

s nemocí v pomáhání dalším lidem. Respondenti zmiňovali jim známé způsoby 

zahrnování tématu identity užívané v psychosociálních službách (viz Uvažování o 

identitě v rámci psychosociálních služeb). Budování identity či práce s ní byla na obecné 

rovině vnímána jako možná, přičemž respondenti zmiňovali různé způsoby nakládání 
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s ním. Za její hlavní zdroj možné změny se podařilo identifikovat sebepoznání, cestou 

k němuž byla v několika případech vědomá práce na sobě formou psychoterapie.  

3.2.9 Shrnutí 

Cílem této pilotní studie či sondy bylo získání vhledu do vnímání tématu vztahu 

osobní identity a duševního onemocnění osobami zotavujícími se z něj. Za tímto účelem 

bylo provedeno pět rozhovorů, jež se v některých ohledech blížily k vlastnostem tzv. 

epizodického rozhovoru – zvláštního typu narativního rozhovoru. Získaná data jsem na 

základě jejich významu rozřadila do subkategorií, jež byly následně zařazeny do kategorií 

zohledňujících kontext vnitřní perspektivy jedince, sociálních kontext a kontext zkušenosti 

jedince v různých rolích v různých obdobích života. Subkategorie jsem následně blíže 

popsala a shrnula v diskuzi s odkazem na dílčí výzkumné otázky. V ní jsem taktéž uvedla 

limity této pilotní studie.  

Domnívám se, že za její přínos lze považovat alespoň základní vhled do uvažování 

respondentů o vztahu osobní identity a duševního onemocnění. Zaznamenaná témata, jež 

byla v rámci rozhovorů rozvíjena, v diskuzi vzájemně propojuji. Myslím si také, že se 

podařilo identifikovat některé podnětné aspekty této tematiky jako například „nemoc jako 

zásah do vývoje osobní identity“ a její dílčí složky – proměna hodnot a zamýšlení se nad 

významem nemoci v osobním příběhu.  

 

 

 

 

 

 

 



Lenka Strouhalová,  

Podpora rozvoje osobní identity v procesu zotavování z duševního onemocnění:  

Možnosti narativní praxe 

41 

 

3.3 Příklad z narativní praxe: Mapa preferované identity  

3.3.1 Úvod 

V této kapitole bude představena praktická ukázka využití narativního přístupu při 

práci s lidmi s duševním onemocněním. Na úvod považuji za podstatné poznamenat, že 

stejně jako další techniky a metody narativního přístupu je tato technika univerzálně 

aplikovatelná. Její výběr se tudíž nezakládal na její ne/vhodnosti pro danou cílovou skupinu, 

jako spíše na jiných skutečnostech.  

Za nejvýznamnější z nich považuji svou nedostatečnou zkušenost s praktickým 

využitím narativního přístupu30, která byla důvodem pro mou obezřetnost ve vztahu ke 

zvolení techniky, vhodné z hlediska zachování „bezpečí“. Jím v tomto případě míním 

zabezpečení komunikačního rámce s jasně vymezenými hranicemi – z pohledu struktury i 

obsahu práce – který minimalizuje ohrožení evokováním obtížných témat, jakými by mohla 

být životní traumata či zraňující vztahy s významnými druhými lidmi. Těmto nárokům mapa 

preferované identity dostála díky své strukturovanosti, srozumitelnosti, názornosti a 

možnosti uzpůsobit ji ve vztahu k určitému kontextu – v daném případě známému mně i 

respondentům, jak bude uvedeno dále.  

Další skutečností, jež přispěla k tomuto výběru, bylo explicitní zaměření techniky na 

rozvoj a posilování preferované identity. To vnímám jako výhodné ze dvou hledisek: 

na jedné straně je ilustrativním příkladem způsobu, jak může být téma osobní identity 

zahrnováno do praxe sociální práce, aniž by to vyžadovalo psychoterapeutické vzdělání 

pracovníka a aniž by tím profese sociální práce přebírala roli psychoterapie. Zároveň může 

podle mého názoru toto explicitní zaměření dané techniky přispívat k čitelnosti a 

srozumitelnosti jejího smyslu pro uživatele, a tím je i motivovat k participaci na ní. 

Cílem této kapitoly je přiblížení a zhodnocení naší společné práce se třemi klienty na 

jejich mapě preferované identity a na základě této zkušenosti poskytnutí dalších podnětů 

k praktickému využití narativního přístupu v sociální práci.  

                                                 
30 Ačkoliv jsem v době přípravy daného cvičení již měla absolvovala polovinu kurzu Úvod do 

narativní praxe v celkovém rozsahu 32 hodin.  
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3.3.2 Příprava na rozhovory  

První fází přípravy na rozhovory byl výše popsaný výběr vhodné techniky. Jí se stala 

tzv. mapa preferované identity, blíže popsaná v kapitole 2.4.3. Následovalo představení 

mého záměru vedení organizace – v níž jsem zaměstnána a v níž jsem měla v úmyslu oslovit 

v řadách klientů zájemce pro uskutečnění rozhovorů – jež s jeho uskutečněním souhlasila. 

Potenciálními účastníky rozhovorů byli klienti pobytové služby pro osoby 

s duševním onemocněním, jež je zároveň i mým pracovištěm. Kritérii určujícími pro 

domluvu na provedení rozhovoru s třemi z nich bylo: jejich zájem a delší pobyt v této službě. 

„Delším“ pobytem jsem mínila skutečnost, že klient za sebou má v dané sociální službě již 

určitou „osobní historii“ – tedy něco zde již prožil. Tu jsem si dovolila posoudit na základě 

určité znalosti těchto klientů v kontextu jejich pobytu v zařízení, neboť přesah do minulosti 

byl podstatný pro můj úmysl zaobírat se v mapě i etapou jejich minulosti zde.  

Nejprve jsem oslovila vybranou klientku, jež ale můj návrh odmítla kvůli svým 

obavám z možné retraumatizace, neboť usoudila, že přemýšlení o předcházejících letech by 

pro ni bylo neodmyslitelně spjato s těžkými tématy. Ta nicméně o mé nabídce řekla 

některým dalším klientům, z nichž dva projevili zájem. Stejně tak souhlasil třetí klient, jehož 

jsem opět cíleně oslovila.  

Pro účel rozhovorů jsem podle původního zdroje (Obrázek 2, s. 16) připravila vzor 

mapy preferované identity, vysvětlené pomocí otázek sloužících k usnadnění porozumění 

(Příloha 2). Svou vlastní mapu každý klient (dále také jako účastník rozhovoru) zakresloval 

na další arch papíru.  

3.3.3 Etický rámec 

Účastníci rozhovoru byli předem informováni o účelu, plánovaném průběhu 

rozhovoru a smyslu a cíli práce s mapou preferované identity. Zdůrazněna byla anonymizace 

údajů a možnost odmítnout pořízení zvukové nahrávky rozhovoru a taktéž odmítnout 

přiložení jejího přepisu a jejich oskenované mapy k této práci. Všichni klienti poskytli ústní 

souhlas s uskutečněním rozhovoru a kromě jednoho z nich i s následným nakládáním 

s dalšími zmíněnými materiály pro účely této práce. Dotyčný klient v průběhu vedení 

rozhovoru vyjadřoval obavy z možné identifikace své osoby, a proto jsme se výslovně 

domluvili na druhu informací, jež pro popis našeho rozhovoru použiji tak, abych jej mohla 

do určité míry zachytit a zároveň zachovat jeho – pro klienta zásadní – důvěrný charakter.  
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3.3.4 Rozhovor č. 1 

První rozhovor (Příloha 3) trval přesně hodinu. Na úvod jsem vysvětlila, jaký by měl 

být postup naší společné práce. Účastník rozhovoru ji již během tohoto úvodního 

seznamování se s tématem zahájil spontánním uvědomováním si událostí v blízké 

budoucnosti, mezi něž patří vize přechodu do nové práce a do jiného typu bydlení. Právě od 

nové práce jsem odvinula otázku na význam tohoto bodu z „krajiny činů“, jež jsme společně 

rozklíčovali jako větší míru samostatnosti. Milník Přestal jsem fetovat určil jako první bod 

zapsaný do mapy. Výchozí čin v mapě (Příloha 4) tak korespondoval s jím významově 

prožívaným začátkem nového života, jenž tak byl pojmenován v pozdějším stadiu naší 

práce. 

 Od Přestal jsem fetovat se jeho myšlenky ubíraly směrem k událostem, které se od 

tohoto milníku odvíjely: nalezení bydlení, kamarádů v něm a první práce. Právě v souvislosti 

s ní zmínil osoby, které s ním pracovaly a byly pro něj důležité, což zaznamenal jako první 

bod v „krajině významů“. Dále přešel k současnosti, kde zaznačil bod Stal jsem se vedoucím 

směny. Zaučuju ostatní. Tomu přisuzovaný význam byl Zanechám po sobě dobře připravený 

lidi do života.  

Účastník rozhovoru se vrátil k první zmíněné události na pomezí současnosti a blízké 

budoucnosti – Nová práce. Od ní se odvíjelo několik přání a cílů jako Chodit cvičit (trávit 

volný čas); Být více mezi lidma; Doufám, že se v nové práci něčemu novému naučím. K nim 

se přidala ještě vidina propuštění kamaráda z léčebny a plánovaná návštěva bratra, a „území“ 

blízké budoucnosti se tak stalo nejnaplněnějším z celé mapy. Od ní se rozhodl vrátit opět do 

minulosti, kde k Přestal jsem fetovat přiřadil Odstěhoval jsem se z /název čtvrti/, čímž pro 

něj nastalo již zmíněné Začít nový život.  

Přibližně v této fázi rozhovoru jsem jej seznámila se svým dojmem, že lidé a vztahy 

jsou něj důležité, získaným na základě podoby „krajiny významů“, z níž se sedm z devíti 

významů vztahovalo k lidem, což potvrdil a vzápětí k tomu dodal své vysvětlení: Pro mě 

jsou lidi důležitý, protože bejt mezi nima, to je vlastně oddálit se od tý nemoci. Oddálit se 

tomu. … A pomoct jim nějak, těm lidem. Jako když jsem byl na léčení, tak pomohli oni 

mně. Zbavit se těch drog a tady to. Bejt mezi lidma, abych, abych si nepřipadal bejt 

nemocnej. Ty byly převedeny na významy Pomáhat lidem, jako pomohli mně; Zapomenout 

na nemoc; Cítit se zdravě, jež účastník rozhovoru spontánně zapsal do vrchní části mapy, a 
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symbolicky jsem jim tak rozuměla jako určitým zastřešujícím hodnotám, definujícím jeho 

preferovanou identitu.  

Dalším zajímavým bodem našeho rozhovoru byla jeho myšlenka vztahující se k 

dávné minulosti, že kdybych měl víc rozumu, tak bych s tím nikdy nezačal, s drogama. 

V reakci na to jsem poukázala na sebeobviňující tón tohoto sdělení a zároveň vyjádřila 

pochopení pro jeho pocity, dále se ptala, zda je to něco podstatného pro jeho preferovanou 

identitu, a odkázala jsem se na ohraničení od Začít nový život k blízké budoucnosti, které by 

bylo dobré při naší práci zachovat. Účastník rozhovoru můj pohled akceptoval a pokračovali 

jsme v přemýšlení v rámci mapy, již v závěru pojmenoval jako Cesta životem.  

V závěrečném shrnutí jsem vyjádřila svoje nadšení z toho, že účastníkova mapa 

začíná začátkem nového života, který předznamenal jeho další vývoj naplněný 

preferovanými činy a významy, na jejichž vzniku se svým přístupem podílel a podílí. 

Zdůrazňovala jsem tak jeho aktivní roli ve vztahu ke svému životu, kterou vnímám jako 

obdivuhodnou, zvláště v kontrastu s obtížností překážek v minulosti. Dále jsem připomenula 

a ocenila jeho hodnoty ve vztahu k lidem.    

Účastník rozhovoru práci na mapě zhodnotil následovně: Dobrý, s váma to bylo 

dobrý. … Jsem rád, že jsem vám mohl pomoct. Do školy. … Je to zajímavý, je to zajímavý. 

Teďkon jsem, jak, jak postupuju pomalu, ale jistě, no. … Uvědomil jsem si, jaký to bylo, 

když jsem fetoval, jaký to bylo, když jsem bydlel /název čtvrti/, že to tam nestálo za nic. Ty 

lidi taky ne, teda. Až tady jsem poznal smysl života, no. Jeho bezprostředním sdělením po 

skončení rozhovoru, proneseným směrem k mé kolegyni bylo: Zjistil jsem, že můj život není 

tak strašnej. 

3.3.5 Rozhovor č. 2 

Druhý rozhovor byl rozdělen na dvě, respektive tři části, čítající celkem asi 1,5 

hodiny, zahrnuji-li do něj i úvodní pilotní rozhovor, při němž jsme si vyjasňovali postup a 

při němž si účastník rozhovoru ze své vůle připravoval chronologický přehled událostí za 

dobu svého pobytu v zařízení.  

Právě on během rozhovoru začal vyjadřovat obavy z možné identifikace své osoby, 

a proto jsme se domluvili, že průběh vylíčím jen ve velice obecných konturách. Finální 

podoba jeho mapy vypadala následovně: „krajina činů“ byla hustě popsána minulými 

událostmi. Podařilo se nám společně identifikovat o poznání méně z nich plynoucích 

významů, jež by byly v souladu s tím, kým chce být nebo kým je rád. Naopak zaplnění 
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krajiny významů nastalo v oblasti blízké budoucnosti, kam byly situovány sny, přání a 

hodnoty účastníka rozhovoru. V současnosti nalezl významové propojení mezi jednou ze 

svých důležitých hodnot a praktickým konáním v současnosti. V průběhu celého tvoření 

vyjadřoval podezřívavost ke skutečnému účelu naší činnosti. Přepokládal, že mapa je 

diagnostickým nástrojem, díky němuž o něm něco zjistím a zmínil také pochybnost, zda si 

o něm nebudu „myslet něco špatného“. Opakovaně jsem se snažila tyto domněnky vyvracet 

a vysvětlovala jsem účel této techniky, tj. zejména zamýšlení se nad vlastním životem či 

životním obdobím, nad propojeností událostí s jejich významy; možnost ujasňovat si vlastní 

hodnoty a na jejich základě formulovat své budoucí směřování.  

Práce na této mapě pro mě byla náročnější z výše popsaného důvodu nedůvěry 

účastníka rozhovoru a také kvůli potřebě opakovaně jej vracet k probíranému tématu a 

zvědomovat rámec preferované identity, v němž by bylo záhodno pohybovat se. Účastník 

rozhovoru se na závěr vyjádřil v tom smyslu, že díky mapě si potvrdil některé své dřívější 

předpoklady.  

3.3.6 Rozhovor č. 3 

Třetí rozhovor (Příloha 5.) trval 45 minut. Již během obligátního úvodu účastník 

spontánně zmínil svá přání do budoucna – práci a peníze. Po bližším seznámením se s mapou 

(Příloha 6.) se rozhodl zaměřit na oblast blízké budoucnosti, kam zaznačil hodnoty, o které 

usiluje a chce usilovat i nadále: Práce – bydlení – a psa; Mít v sobotu a neděli volno; Chci 

chodit každý den do posilovny (baví mě na tom, že to bolí a potom vidím výsledek). Ty 

posloužily k mluvení o tom, zda již něco dělá nebo bude dělat pro splnění těchto přání: Našel 

jsem si práci; Chodím do práce, abych šetřil peníze, to mě baví; Přestal jsem pít ze dne na 

den.  

Dále jsem se ptala na období minulosti. Účastník rozhovoru jako zásadní událost v ní 

uvedl smrt své maminky a význam, jenž tato událost měla pro to, kým chce být nebo co chce 

v životě dělat, popsal takto: Třeba máma řekla, ať přestanu fetovat, tak jsem přestal fetovat, 

když zemřela. To bylo její přání, tak jsem to dodržel. Význam skoncování s drogami si 

účastník rozhovoru přál vyjádřit v „krajině činů“, a to následovně: Přestal jsem brát 

návykové látky, abych nezůstal v Bohnicích celý život (život bez drog je stejně lepší); Přestal 

jsem brát drogy, protože jsem měl po nich halucinace a nechci zemřít mladý.  

 Nutno dodat, že v průběhu rozhovoru jsme volně rozvíjeli také jiná témata, která se 

přirozeně vynořovala – např. rodinu, zkušenosti s prací, s drogami, další sny. V tom jsem 
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vnímala společnou tvorbu mapy jako velice přínosnou, neboť jsem účastníka rozhovoru lépe 

poznala, jak jsem mu v závěrečném shrnutí také verbalizovala. Opět jsem mu zmínila svůj 

dojem z jeho aktérského postoje ke svému životu, jež byl v mapě symbolizován iniciačním 

činem Přestal jsem brát návykové látky. V návaznosti na to jsem také zmínila jeho aktivitu 

v současnosti, která sestává zejména z práce. Uvedla jsem, že se mi líbí realistický základ 

jeho hodnot a přání. V otázce na to, jak by zhodnotil průběh naší práce, poskytl ucelenou 

rekapitulaci své mapy, kterou v závěru pojmenoval jako Příběh o mém životě: Jo. Tak přestal 

jsem fetovat, protože to bylo máminý přání. Řekl jsem si, že bych měl po tom stejně 

halucinace, že bysem s těma halucinacema nemohl žít. A ještě kvůli zdraví. Potom jsem si… 

(dívá se na mapu) Potom si chci najít práci nějakou, kterou si udržím. Chci tady zůstat tak 

rok nebo dva, jestli to půjde, no. A potom si půjdu na ubytovnu, nebo na pronájem a tam si 

koupím psa, dalmatina. A v sobotu, v neděli budu chodit do posilovny, nebo každej den. Teda 

každej den, jak jsem to napsal. No, budu v sobotu, neděli venčit psa. A takový. Normálně žít. 

Zpětná vazba k naší spolupráci na tvorbě mapy byla následující: 

T: … A co si myslíte o tom, jak jsme, co jsme tady jakoby, jaký to bylo, když jsme tohle 

tady dělali a bavili se o tom a vy jste to tam měl psát?  

Ú. R.:  Jo, bavilo mě to.  

T: Jo? 

Ú. R.: Ehm.  

T: A co… 

Ú. R.: Takový ze života, co budu dělat.  

T: Jo, co budete dělat.  

Ú. R.: Jsem si to i srovnal v hlavě ještě víc.  

T: Fakt?  

Ú. R.: Když jsem to napsal, tak jsem si řekl – už to mám napsaný, tak to teď musím vyplnit.  

3.3.7 Diskuse 

Zhodnocení jednotlivých rozhovorů jak z pohledu svého, tak z pohledu druhého 

účastníka rozhovoru jsem již uvedla. Nyní bych se ráda pokusila o jejich porovnání se 

zaměřením na podobnosti a rozdíly v průběhu naší práce a výsledného stavu mapy 

preferované identity. Dále bych získanou zkušenost ráda zúročila k zamyšlení nad 

využitelností této techniky, jejím potenciálním přínosem, jejími limity a nároky, kladenými 

na oba zúčastněné.  
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Všichni tři účastníci rozhovoru nejhustěji osídlili území blízké budoucnosti, kam 

uvedli své hodnoty, přání či sny. U dvou z nich jsem si povšimla, že činy či události spojené 

s touto částí mapy jim na mysl přicházely jako první. To lze dle mého mínění vysvětlovat 

skutečností, že oba dva cítí určitou míru motivace ke změně a posunům ke „chtěnému“, což 

se odráží v jejich přirozené tendenci představovat si je a plánovat je. Třetí účastník 

rozhovoru pod vlivem mého dotazování představil také mnoho ze svých preferovaných 

hodnot a významů. Zajímavé pro mě bylo být svědkem toho, že všichni účastníci rozhovoru 

měli jasno v událostech či činech konstituujících jejich „krajinu činů“. Dva účastníci 

rozhovorů poměrně přirozeně v bodech z „krajiny činů“ nacházeli významy, na rozdíl od 

třetího z nich, s nímž bylo obtížnější držet se v hranicích významů podstatných pro 

preferovanou identitu. Mou rolí bylo přivádět účastníky rozhovoru k jejich verbalizaci a 

uvažování o jejich možných propojeních s dalšími body na mapě.  

K naší práci se mi od účastníků rozhovoru dostaly dvě kladné zpětné vazby a jedna 

spíše neutrální (rozhovor č. 2). Pozitivní vnímání se odráželo ve výrocích, že tvorba mapy 

byla zábavná, že posloužila k urovnání myšlenek a ujištění, že je dotyčný na správné cestě. 

Neutrální zpětná vazba byla podložena chybějícím pocitem smysluplnosti této činnosti ve 

vztahu ke klientovu životu. Zároveň jsme se s dotyčným převážně míjeli v porozumění 

tomu, co má být jejím smyslem. 

Z pohledu pracovnice spolupracující s těmito lidmi vnímám proces tvoření map 

bezpochyby kladně. V prvé řadě mi umožnil lépe poznat účastníky rozhovoru s ohledem na 

nejrůznější aspekty jejich identity. V interakci s jedním účastníkem rozhovoru (č. 3) jsem 

ocenila především povídání o přesazích jeho života do minulosti, neboť jsme společně dosud 

neměli klidný prostor pro tento druh sdílení.  

S účastníkem rozhovoru č. 1 pro mě bylo velice cenné zabývat se jeho hodnotami, 

neboť jsem díky tomu získala větší porozumění jádru jeho snah a cílů. Zároveň jsem jako 

skutečně nosnou vnímala možnost odkázat se na jím zanesené hodnoty v mapě v okamžiku, 

kdy jsem na ně chtěla poukázat a ocenit je – a to zvláště proto, že tento člověk často vyjadřuje 

vůči sobě samému a svému životu kritičnost, jak se projevilo i v jeho dále uvedené odpovědi: 

T: … To je hrozně hezký, že máte takovej, to…Takový hodnoty, jako.  

Ú. R.: No, žádný nemám.  

T: No, to tak nezní, že žádný nemáte. (smích obou) Teď tady říkáte spoustu hodnot, který 

máte, a ještě tadyta. A nechcete to tam nějak dopsat, teda? Aby se to neztratilo? 



Lenka Strouhalová,  

Podpora rozvoje osobní identity v procesu zotavování z duševního onemocnění:  

Možnosti narativní praxe 

48 

 

Při spolupráci s účastníkem rozhovoru č. 2 jsem pozitivně vnímala skutečnost, že se 

podařilo propojit jednu z jím ctěných hodnot s jeho nynějším počínáním, jež je také 

důležitým předpokladem pro úspěšné zvládnutí plánovaného kroku v jeho budoucnosti, 

který by v podstatě mohl posílit další jeho hodnoty a přání. Domnívám se, že možný přínos 

z toho plynoucí pro naši vzájemnou spolupráci by mohl tkvět v posilování jeho motivace 

k pokračování v jeho nynějším počínání prostřednictvím připomínání již zvědoměného 

propojení mezi jím a jeho hodnotami.  

Z hlediska možných úskalí využití této techniky považuji za podstatné připomenout 

vyjádření prvotně oslovené klientky, jež nabídku rozhovoru odmítla, jelikož se obávala 

rekapitulovat svůj nedávný život kvůli pociťované traumatizaci i uvažovat o své blízké 

budoucnosti kvůli svému strachu a pocitu nejistoty. Tato zkušenost signalizuje potřebu 

obezřetnosti při nabízení dané techniky, a to také s ohledem na vlastní schopnost nakládat 

s citlivými tématy. Dalším jejím limitem by mohla být nesrozumitelnost jejího smyslu a cíle 

pro klienta.  

3.3.8 Shrnutí  

Předešlé zamyšlení bych nyní ráda vztáhla k úvaze nad možnostmi narativních 

technik v sociální práci, zvláště s lidmi s duševním onemocněním, neboť právě z výše 

popsané zkušenosti s nimi mohu vycházet. Jak mohou být narativní techniky a obecně 

narativní přístup přínosné pro praxi sociální práce a v této oblasti? 

Zvědomování osobních hodnot je v pojetí narativního přístupu zásadní, neboť právě 

ony tvoří naši identitu a jako takové se více či méně promítají do veškerého našeho konání 

a uvažování. Jejich nasvícení vede k posílení pocitu vlivu na svůj život (či zplnomocnění). 

Povědomí o nich totiž umožňuje aktivně se k nim vztahovat31 a na jejich základě vytvářet 

možný nový alternativní či preferovaný příběh. Tento narativní postoj vnímám pro praxi 

sociální práce jako nosný, neboť zplnomocňování a podpora aktivního postoje k vytváření 

vlastního životního příběhu patří dle mého názoru mezi jedny z jejích cílů. Technika mapy 

preferované identity posloužila jako nástroj ke zvědomování hodnot klientů, k jejich 

verbalizaci a utřídění postojů klientů. V jistém smyslu tedy při její tvorbě probíhal proces 

dotýkající se přímo identity klientů.  

 

                                                 
31 I ve smyslu svobody ponechat si je, či je odložit a tím utvářet svoji identitu a posilovat své vědomí o ní.  
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4 Závěr 

Tato práce byla věnována tématu podpory rozvoje osobní identity v procesu zotavování 

z duševního onemocnění, a to s důrazem na možnosti narativního přístupu. Jejím cílem 

bylo jednak představení tohoto přístupu v širších teoretických kontextech, jednak 

nastínění jeho praktického využití. Text byl tudíž rozdělen na část teoretickou a 

praktickou.  

V teoreticky zaměřené kapitole jsem se zabývala uvedením narativního přístupu 

z hlediska jeho východisek, jeho využití v oblasti psychosociálních služeb a blíže 

v praxi sociální práce. Mimo jiné jsem se věnovala také konceptu identity 

v postmoderním pojetí a jejímu vztahu ke zmiňovanému přístupu. Dalšími tematickými 

oddíly této části textu byl koncept zotavování z duševního onemocnění a vztah duševní 

nemoci k osobní identitě, v souvislosti s čímž jsem se dotkla pojmů stigmatizace a 

sebestigmatizace – vycházejíc přitom mimo jiné i z odborných zahraničních článků.  

Praktická část se skládala z pilotní studie či sondy, přinášející vhled do otázky, jak 

lidé s dlouhodobým duševním onemocněním vnímají svou identitu. Druhou částí pak 

byla praktická ukázka využití narativní techniky, jež se zaměřuje na posilování 

preferované identity. Ta byla provedena ve spolupráci se třemi klienty pobytové služby 

pro osoby s duševním onemocněním. Jednotlivé rozhovory byly popsány a zhodnoceny 

pohledem mým i pohledem účastníka rozhovoru. Posléze jsem se na jejich základě 

zamýšlela nad potenciálním přínosem této techniky – potažmo narativního přístupu – i 

nad možnými úskalími jeho využití.  

V úvodu této práce jsem částečně rozvedla myšlenku o ideové podobnosti 

narativního přístupu a konceptu zotavení. Uvedla jsem přitom několik bodů, jež jsou dle 

mého názoru oporou pro toto tvrzení: oba koncepty sdílejí princip neexpertního přístupu 

ke klientovi; práci s jedincovým příběhem, jež umožňuje vztahovat se k jeho obsahu 

v nových souvislostech; zaměření na jedincovy silné stránky a zdroje a nepatologizující 

postoj. Nyní bych ráda představila zbylé podněty k tomuto mnou vnímanému propojení. 

Ty budou, jak věřím, podloženy obsahem práce, již tato kapitola uzavírá.  

Jak již bylo uvedeno, v narativním přístup je problém nahlížen jako oddělený od 

člověka. Ústředním heslem je jednoduchá teze: Člověk je člověk. Problém je problém. 

V praxi je pro posilování tohoto vnímání užíváno techniky externalizace problému. 

V rámci zotavování je zdůrazňována důležitost jistého myšlenkového ohraničení 
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nemoci od zbylé identity ve snaze, aby nemocí nebyla zcela pohlcena. Možnostmi, jak 

s tímto záměrem nakládat, je například práce na zviditelňování silných stránek jedince 

či podpora jeho pozitivních životních rolí.  

Dalším mnou vnímaným potenciální přínosem narativního přístupu pro oblast práce 

s lidmi s duševním onemocněním je jeho sociálně-kostrukcionistické zaměření, jež 

klade důraz na společensko-kulturní souvislosti. Domnívám se, že existují témata, jež 

by bylo možno při práci s lidmi s duševním onemocněním v českém kontextu 

diskutovat, opírajíc se přitom o východiska či metody narativního přístupu – ať už ta 

patřící především do problematiky péče o duševní zdraví tak i ta s celospolečenským 

přesahem.  
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Příloha 1. 

Struktura rozhovoru 

1) Duševní nemoc a identita 
a) Jak duševní nemoc ovlivnila Vaši identitu? 

o Její projevy 
o Diagnóza  
o Dopady na život  

 
b) Vývoj identity  

o Podle subjektivně vnímaných fází zotavení – i období jemu předcházející, 
např. dopad nemoci na život, získání diagnózy, sžívání se s diagnózou  
 

c) Identita duševně nemocného  
o Co si pod tímto pojmem představujete? 
o Případně je Vám znám z osobní zkušenosti? 

 Osobně  
 Z pozice peer konzultanta – u klientů  

 
2) Zotavení 

- Mohl byste načrtnout svoji cestu zotavení? 
o Jak ji vnitřně vidíte 
o Lze určit, kdy a jak začala? 
o Jaké jsou milníky?  
o Jaké jsou její fáze? 

 
3) Zotavení a identita 

- Dá se procítit, jak se během Vaší cesty zotavení změnilo Vaše vnímání sama sebe? 

- „budování“ identity – jak chápete tento pojem? 

- Dvě hlavní pojetí – identita je v zotavení znovunalézána či nově budována 
o Lze říci, který z těchto úhlů je blíže průběhu Vašeho zotavování? 

 
4) Uvažování o identitě v rámci psychosociálních služeb  

- Vnímáte, že je identita jakožto součást zotavení zohledňována v rámci služeb pro 
osoby s duševním onemocnění, v nichž se pohybujete?  

- Pokud ano – jak? 
o Jako součást filozofie zotavení? 
o Znáte i konkrétní metody či nástroje, jak s identitou pracovat, rozvíjet ji?  

- Jaké jsou podle Vás možnosti služeb pro osoby s duševní nemocí v tomto směru? 
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Příloha 2. 

Vzor mapy preferované identity 
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Příloha 3. 

Rozhovor č. 1 

T: Tak jsem vám už trošku říkala, o čem to je. Že vlastně přemejšlíte o tom, o nějakejch 

událostech, o tom, co se vám tady děje, v /název organizace/, vám jako klientovi. A jaký to 

pro vás má významy. Vy jste říkal, že byste si to chtěl prohlídnout, že jo, tak se když tak 

koukněte. A já vám pak to jako dovysvětlím.  

ÚR: To je jako, když jsem sem přišel? (ukazuje na mapu) 

T: No, tak ono to je takhle, jakoby. Tady je ta minulost, tady je nedávná minulost, tady je 

současnost a tady je nějaká budoucnost, jo.  

ÚR: Nová práce od novýho roku. 

T: Ehm, jasně, a tadyhlecto, a to jsou teda na tý jakoby přímce, jsou věci, co se třeba dějou, 

co se teda staly v minulosti, nebo, co se dělo, co je teďkonc a co se teda stane. Vy jste říkal, 

že budete mít tu práci novou. No a tady, to je jakoby, vždycky nakreslíte bod a řeknete si, 

třeba byste si tady řekl – tady je bod, to budu mít novou práci. A teď si řeknete – co to pro 

mě znamená, že budu mít tu novou práci, třeba?  

ÚR: No už tam budu bez terapeutů, bez těch terapeutů. Vlastně už tam nebude nikdo nade 

mnou stát. Budu prostě fungovat jako normální člověk, kterej chodí do práce.  

T: Jo. Super.  

ÚR: Budu vědět, co mám udělat, co nemám udělat.  

T: Jo, jo, jo.  

ÚR: Už budu takovej samostatnej. 

T: Takže nějaká samostatnost, jakoby se pak dá říct, že ten význam… 

ÚR: Samostatnost. 

T: Přesně, tak to je super. Tohleto je přesně ono, že pak nakreslíte tady ten bod a napíšete 

třeba „samostatnost“. A spojíte to. A jakoby uvidíte tu souvislost mezi tím. A třeba kdyby 

to bylo něco v minulosti, tak já vám řeknu nějakej příklad, jako za sebe třeba, jo? Jakoby 

třeba si řeknu, jak jsem to říkala včera, jakože, třeba, jakože bych tady byla jako, bych tady 

žila a řekla bych si – našla jsem tady super kamarádku – a řekla bych si – co to pro mě 

znamená? A řekla bych si – no, to znamená to, že jsem zase začala víc věřit lidem, takže 

bych si řekla – to, ta hodnota, nebo ten význam, to důležitý v tom je ta důvěra v lidi, třeba. 

Tak bych tady napsala „důvěra v lidi“. Tak bych to spojila. A pak bych si řekla – a co 

znamená to, že mám důvěru v lidi? No, třeba to, že jsem zase byla, že jsem se cejtila dobře, 
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bylo mi dobře na světě a díky tomu jsem si třeba našla novou práci. A tak bych tady napsala 

třeba tady bod „našla jsem si práci“. A spojila bych to.  

ÚR: Aha.  

T: A pak bych si řekla – našla jsem si práci a co to zase znamenalo? A třeba – aha, znamenalo 

to, že teď mám dost peněz a jsem finančně nezávislá. A tady bych třeba nakreslila „finančně 

nezávislá“, jo? Je vám to srozumitelný takhle? 

ÚR: Jo, je.  

T: Jo, a chcete si to ještě trochu přečíst? Já jsem to popsala jakoby těma otázkama, tady jak… 

ÚR: Tak jako já tu mám kamarády, jsem si našel /jména kamarádů a kamarádem/. 

T: Ehm, jasně.  

ÚR: Kamarády jsem tu měl /jméno kamarádky/, která tady byla, /jméno kamarádky/. To 

bych taky napsal jako, že…  

T: Hmm, jasně. Takže vlastně tady ještě vám řeknu, co jsem tady já napsala jako ty 

vysvětlivky, jo. Tak tady jsem napsala – co důležitého pro to, kým jsem nebo kým chci být, 

se dělo, děje, anebo se má stát? To je taky v tom podstatný, že vlastně přemejšlíte o tom..o 

tom… 

ÚR: Abych byl zase zdravej, to by, to by bylo pro mě nejdůležitější.  

T: Ehm.  

ÚR: (čte) Co důležitého pro to kým jsem, nebo… prostě bejt, bejt mezi, prostě tady mezi 

lidma, že prostě mi to pomáhá jako od tý nemoci, abych na ni nějak nemyslel.  

T: Hmm, chápu. Takže vlastně přesně, no, že premejšlíte vlastně, co byly ty věci, co se děly, 

který jsou důležitý pro to, kým jste teď rád, nebo kým chcete bejt v budoucnu. Jo, že to je 

zaměřený na to, co chcete, kým chcete bejt. Je to takhle jako laděný, jako, jakoby pozitivně, 

jo. A pak tady do budoucna je třeba – co se má stát, nebo co se má dít? To znamená, co chci, 

aby se stalo, dělo, jo? 

ÚR: Dobře.  

T: No a potom vlastně tady ještě nahoře, to jsme už si taky říkali, že vlastně si přemejšlíte 

tady a říkáte si – v čem bylo to, co se dělo nebo stalo nebo co se děje nebo co se stane, v čem 

to bylo důležitý pro to, kým jsem, jako rád na světě a kým chci zase ještě bejt do budoucna. 

Takže vlastně to jsme si říkali, jako co to znamená pro mě nebo co to bude znamenat, nebo 

můžete si vlastně říkat – co je pro mě důležitý, co chci, čeho si vážím, co jsou nějaký moje 

hodnoty. 

ÚR: Dobře.  
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T: A vlastně, takže bych navrhla, že byste třeba, já jsem tady připravila takovou pro vás jako 

čtvrtku, jo.  

ÚR: A tužkou, nebo propiskou? 

T: Jak chcete, co je vám bližší. 

ÚR: Tužka, teda propiska.  

T: Dobře. Takže byste si to mohl teď, ehm.. vy o tom si zkusit přemejšlet, podle toho vzoru.  

ÚR: Počkejte tu se mnou.  

T: No, já tady budu, to je jasný. A když budete něco chtít mi říct, tak můžete, to je jasný. A 

pak bysme, až to, si o tom můžeme ještě povídat. Spolu to můžeme třeba trochu tvořit. A 

pak bysme si to třeba nějak shrnuli na konci, jak se vám to dělalo a já bych třeba řekla, jak 

se mi to s váma dělalo a…  

ÚR: Dobře.  

T: A k čemu to vlastně může bejt, tadyto.  

ÚR: Takže, v čem bylo, co se, co se dělo, stalo.  

T: V čem to bylo důležitý.  

ÚR: Tak pro mě důležitý bylo, že jsem přestal fetovat. Teda, než jsem šel sem… 

T: Jo? 

ÚR: No. 

T: To je jasný. Tak zkusíte to tady, to bude pro vás a já to dám takhle stranou, jo? (odkládání 

vzoru stranou) A tady ještě je jakoby ta…  

ÚR: Můžu to napsat sem? 

T: Jo, tak, co se teda stalo, je to, že jste přestal fetovat.  

ÚR: Fetovat.  

T: Jo. Takže.  

ÚR: A našel jsem si, našli mi bydlení. Tady.  

T: Ehm, tak to by se nakreslilo tady někam na tu přímku. 

ÚR: Sem, tady dolů nebo pod to.  

T: Třeba. Je to něco v dávný minulosti, že jo.  

ÚR: Je.  

T: Je. Ehm.  

(ÚR píše) 

ÚR: Přestal jsem… požívat drogy, nebo přestal jsem fetovat, mám napsat?  

T: Jak chcete.  
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ÚR: Přestal jsem fetovat.  

T: Ehm. A chtěl byste třeba, abych vám tam ještě napsala, že to je dávná minulost, jo, aby 

to bylo, jako je to tady (na vzoru). 

ÚR: Ano.  

T: Dobře. Si vezmu tady tu tužku (píše). Ehm, tady bude teda nějaká nedávná minulost.  

ÚR: Našel jsem si, našel jsem si bydlení.  

T: Ehm.  

ÚR: Tadyto. 

T: Jo, dobře. A to dáte kam? 

ÚR: To dám hned vedle toho.  

T: Vedle toho, dobře, tak já jenom to dopíšu, jo. Tak, ehm. Takže jste si našel bydlení.  

ÚR: Tady to můžu sem napsat? 

T: No, jak, tohle je nedávná minulost, tohle je spíš dávná minulost. Takže jak to cejtíte.  

ÚR: Takže nedávná, tady.  

T: Dobře, dobře.  

ÚR: Bydlím v chráněném bydlení. (píše) 

T: Ehm. Když tak tady je ještě tužka.  

ÚR: Děkuju.  

T: A vlastně přemejšlíte o tom… jé, tak já vám dám tady (nepíšící tužka).  

ÚR: Děkuju, ony nepíšou tady ty dvě. Bydlím v chráněném bydlení.  

T: Ehm.  

ÚR: Tak, našel jsem si tady kamarády.  

T: Ehm. 

ÚR: Můžu to napsat nad to? 

T: Ehm, anebo můžete buď nad to, nebo tady udělat bod a tady taky a napsat to třeba pod to, 

ale jak chcete.  

ÚR: Tady bod.  

T: Jak chcete, třeba.. jakože jeden bod bude bydlím a druhej bod bude našel jsem si 

kamarády.  

ÚR: Tady jo, pod to? 

T: Třeba. Třeba jo.  

ÚR: Našel jsem si kamarády. (píše)  

T: Ehm. 
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ÚR: Potom. Tři práce, že jsem měl, v tý, to je nedávná minulost, to šití. Současnost je 

/zaměstnání/ a budoucnost je… to, to je ta /zaměstnání/.  

T: Ehm, ehm.  

ÚR: Můžu to takhle vyjmenovat? 

T: Určitě, to je úplně skvělý. Přesně tak, o tom přemejšlíte skvěle.  

ÚR: Pracoval jsem v šicí dílně. (píše) Poznal jsem tam spoustu lidí. Jakoby, co tam se mnou 

šili.  

T: Ehm.  

ÚR: Můžu to napsat pod to? 

T: Ehm, můžete… A já přemejšlím, jestli to není nějakej ten důležitej význam? Že jste potkal 

ty lidi.  

ÚR: Právě že jo, pro mě to bylo, pro mě to bylo důležitý. Protože ty lidi nebrali drogy, prostě. 

A… drželi mě nad vodou. Když jsem, když jsem potřeboval, tak mi dali kafe. Nebo když 

jsem neměl cigarety, tak mi dali cigaretu.  

T: Jasně. Takže možná… no.  

ÚR: Takže pro mě… a naučil jsem se tam prostě šít, bejt, bejt trpělivej.  

T: Ehm, to je hodně věcí teda. Tak to přesně by se dalo nakreslit takhle sem k tomu, tady 

k tomu, tam jsou ty… 

ÚR: K tomu hořejšímu 

T: …ty významy, no.  

ÚR: Takže to můžu napsat sem? 

T: No, a tady teďkonc… jestli ten význam byl třeba hodně moc důležitej v tý nedávný 

minulosti, tak sem, a jestli třeba byl hodně důležitej pro současnost, tak sem. To jak to cejtíte. 

Pro tu minulost možná? 

ÚR: No… já bych to radši bral pro tu současnost.  

T: Jo, dobře, tak.  

ÚR: Protože tam se mnou, tady jsem přece jenom patnáct měsíců a vydržel jsem tam víc než 

v tý šicí dílně, no.  

T: Takže kam byste to...? To bylo hodně věcí, že jo. Našel jste, že jste tam potkal dobrý lidi.  

ÚR: No… takže to napíšu sem? 

T: Třeba sem. To je pro tu… jo, tak potkal jste dobrý lidi.  

(ÚR píše) 

ÚR: Dobrý lidi. Tak… 
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T: A mohli bysme to teď propojit teda, jakoby. Že byste si tady třeba nakreslil jako tečku, 

že jste pracoval v tý dílně. Anebo nechcete nějakou barevnou? No… dobře. A tady tečku a 

to byste spojil.  

ÚR: Tady? 

T: A že by se takhle jako? No, třeba.  

ÚR: A tužkou nebo tady tím? 

T: Čím chcete. Možná že to bude výraznější. Anebo červenou.  

ÚR: Ale to nebude taková rovná hezká čára. Můžu? 

T: No, buď můžeme jít pro pravítko, ale to možná není tak důležitý, co myslíte? Nebo vám 

půjčím nějakou… 

(ÚR píše) 

ÚR: Stačí takhle? 

T: Jo, důležitý je, že to je propojený.  

ÚR: Tak, teďkon k tý současnosti.  

T: Ehm.  

ÚR: Stal jsem se vedoucím směny.  

T: Ehm. Tak si tady zase můžete nakreslit nějakej bod, na tý… ehm, přesně.  

ÚR: Stal jsem se vedoucím směny. A zaučuju nováčky.  

T: Ehm, tak to tam napište, určitě.  

ÚR: Můžu? 

T: No, to je přesně ono. To je určitě důležitý.  

(ÚR píše) 

ÚR: Stal jsem se vedoucím směny. Zaučuju ostatní.  

T: Ehm. A co tohlecto pro vás znamená? 

ÚR: To že prostě předám svoje, svoje vědomosti zase, pošlu zase těm nováčkům, co tam 

přijdou.  

T: Ehm, a jak byste to… pojmenoval, nebo kam byste to tady zařadil? 

ÚR: Tady bych to zařadil.  

T: Jo, že pro současnost je to nějak důležitý, jo? 

ÚR: Pro současnost, že prostě pro mně tam něco zůstane. Prostě. Že tam zase budou lidi dál, 

který zase budou učit to, co jsem je naučil já.  

T: To je super. (smích) 

ÚR: Víte, jak to myslím? 
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T: Vím, vím, nějakej odkaz, že tam zanecháte. A nějakou stopu. Že jo, nebo? To chápu.  

ÚR: Zanechám po sobě.. dobře připravený lidi.  

T: Jo, super. Tak to je skvělý, přesně… 

ÚR: Můžu sem? 

T: No a můžete třeba na tu linku to nakreslit. Tu tečku zase.  

ÚR: Na tu linku tady? 

T: Jo, to bude přehlednější.  

ÚR: Zanechám po sobě dobře připravený lidi. (píše) … připravený lidi do života.  

T: Ehm.  

ÚR: Stačí to takhle, přečtete to po mně? 

T: Jo, jo, určitě.  

ÚR: Zase tomu uděláme tu čáru? 

T: Jo.  

(kreslí čáru) 

ÚR: Tak… teďkon, nová práce.  

T: Tak to je na pomezí současnosti a budoucnosti, co? 

ÚR: No, to už je od novýho roku. Takže to je takový, během pár dní to bude, no. Nová práce. 

(píše) 

T: Tak můžete si vybrat, kam to… 

ÚR: Tak, začít chodit cvičit, budu. To mám napsat sem?  

T: Hmm… jak myslíte. A souvisí to třeba s tou novou prací, nějak?  

ÚR: No, souvisí.  

T: Jo? A jak? 

ÚR: No, že … že bych prostě měl nějakej koníček nebo takhle.  

T: Ehm, ehm. Tak to jestli myslíte, že to patří jako k něčemu, že to má nějakej význam 

důležitej, tak můžete. Že to třeba souvisí s tou prací.  

ÚR: Právě… 

T: Jako ten koníček nějakej, že jo, jste říkal  

ÚR: No, mít koníček.  

T: Mít koníček, užívat si nějak života, nebo? 

ÚR: No, že bych chodil s tou K., jak tady bydlela.  

T: Jo, jo, jo, ehm.  

ÚR: Chodit s kamarádkou cvičit.  
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T: Jo, to mi zní jakože… 

ÚR: Můžu? 

T: Určitě. Jakože koníček a bejt s kamarádkou, že jo.  

ÚR: No, chodit s /jméno kamarádky/, nebo s kamarádkou mám napsat? 

T: Jak chcete. 

ÚR: Chodit s /jméno kamarádky/. cvičit. (píše) To je blízká budoucnost, no.  

T: A co to teda znamená, že budete s ní cvičit? Nějakej ten koníček jste říkal.  

ÚR: Koníček a to.  

T: A jakoby bejt s ní taky? 

ÚR: Zajít si na kafe.. 

T: Jako trávit nějakej s ní? 

ÚR: Trávit nějakej čas, no.  

T: Tak kdybyste to možná mohl tam napsat do závorky, nebo? Jako aby bylo jasný, co v tom 

ještě je důležitýho pro vás?  

ÚR: Tak trávit volnej čas. Trávit volný čas (píše). Takhle? 

T: Ehm. A myslíte to, že to teda souvisí? Jak jste říkal? 

ÚR: Souvisí. Je to nová práce, jak jsem začal, jak jsem začal vlastně dělat v /zaměstnání/, 

tak jsem začal chodit i plavat.  

T: Jo, takhle. To je zajímavý. Jakoby že jste nějak dostal, já nevím, víc chutě do života?  

ÚR: No, právě, no. A bejt víc mezi lidma. To je tady.  

T: Jo, jo, jo.  

ÚR: Můžu?  

T: Určitě.  

ÚR: Nebo tady dolů? 

T: No, jak chcete. Třeba dolů.  

ÚR: Být více mezi lidma. (píše)  

T: Ehm, a nějaká ta chuť do života? Nebo.. nebo to už vyjadřuje to být mezi lidma, že jo? 

ÚR: No. 

T: A tak bysme tam zase mohli, mohl byste tam třeba udělat tu tečku tady a spojit to? Aby 

bylo jasný, že to jakoby souvisí.  

ÚR: Tady? 

T: No, na tý lince někde.  

ÚR: Tady.  
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T: No, jo.  

ÚR: Tady, půjčte mi fixu. (kreslí čáru) Tak.  

T: Ještě vás něco napadá, důležitý věci, co…? 

ÚR: No, počkejte, ono tam toho je dost, ale musím si to uspořádat v hlavě.  

T: No, tak… já budu čekat. (smích) No, to je skvělý, že toho máte hodně.  

ÚR: No a pak ještě tu nabídku na tu práci.  

T: Ehm, ehm.  

ÚR: To bych napsal taky do blízký budoucnosti.  

T: Dobře.  

ÚR: Mít ještě jednu práci v záloze? 

T: No, klidně, jestli to tak myslíte, tak určitě.  

ÚR: No, ale nevím, jak to mám napsat.  

T: Mně to zní jako dobře.  

ÚR: Mít nějakou práci v záloze.  

T: Jestli to vyjadřuje, co si myslíte, tak to tak napište, určitě.  

ÚR: Jo? 

T: No.  

ÚR: Tak to bych dal sem.  

T: Jo.  

ÚR: Tady takhle? 

T: Určitě? 

ÚR: Mít ještě jednu práci v záloze. (píše) 

T: A co pro vás teda znamená, to že byste ještě…? 

ÚR: Co to pro mě znamená? Byl bych zase mezi lidma a pomáhal jim, to, co jsem chtěl 

dělat.  

T: To jsem si myslela, že to pomáhání je pro vás důležitý.  

ÚR: Je.  

T: No, tak to by se tam dalo nahoru napsat, jakože to je ten význam, nějaká důležitá věc.  

ÚR: Tady nahoru?  

T: No, třeba tady na tu linku udělat tečku zase.  

ÚR: Takhle. A pomáhat lidem. (píše) 

T: A dalo by se to zase teda propojit? Tady? Udělat třeba čárku k tomu… 

ÚR: Tady? 
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T: No, nad tady to, na tu linku. A propojit to.  

ÚR: A tady. (kreslí čáru) A navštívit bráchu venku a ne ve vězení. Můžu? 

T: Jo, dobře, určitě. 

ÚR: To bych dal taky, sem.  

T: Ehm, a to teprv bude, jo? 

ÚR: No, já jsem už u něho jednou byl.  

T: Právě, no.  

ÚR: Ale teďkon bych tam chtěl jet podruhý po novým roce.  

T: Jo, jo, to je nějakej, nějakej váš přání, navštívit toho bráchu, takže to patří sem, tojo.  

ÚR: Navštívit bráchu. (píše) Tak.  

T: To bysme tady taky mohli udělat pro to tečku. Jakoby že to je nějakej bod zase.  

ÚR: Tady a tady.  

T: No, já nevím, jestli to chcete s něčím spojit. Nemusíte to nutně spojit. Jakoby…  

ÚR: Přemejšlím, s čím bych to spojil.  

T: S čím, že jo. To by bylo to, že byste tam přímo jel.  

ÚR: No.  

T: No, to vlastně je jakoby jedno a to samý, ne, mám pocit, jakoby, že to přání je ho navštívit 

a ten, ten čin, ta událost je, že ho navštívíte.  

ÚR: No. 

T: Takže… (smích) To je to stejný vlastně.  

ÚR: Tak… teďkon k tý vzdálený minulosti. Odstěhoval jsem se z /název čtvrti/. To jsem 

rád, že už tam nejsem. Ty lidi, jak tam zjistili, že jsem prostě byl na léčení, tak mi tam dělali 

samý naschvály.  

T: Jo, jo… Takže to je taky důležitý.  

ÚR: Odstěhoval jsem se z /název čtvrti/.  

T: Dobře.  

ÚR: Tady? 

T: Třeba.  

(ÚR píše)  

T: Hmm, a co to teda znamenalo, že jste se odstěhoval z toho /název čtvrti/? 

ÚR: Mít klid a začít novej život.  

T: Hmm. 

ÚR: To bych napsal kam? Mít klid a mít svůj život? 
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T: No, co myslíte? 

ÚR: Tady? 

T: No, taky jsem si to tak říkala, že by se to hodilo tam, že to zní, že to bylo v tý minulosti. 

No, no.  

ÚR: Začít nový život. (píše)  

T: A dalo by se to teda zase propojit? Udělat tečku třeba. No, no.  

(kreslí čáru) 

T: A teď to vypadá, že je souvislost mezi tím, že jste začal novej život a tím, že jste šel na 

bydlení. Že jo? 

ÚR: No.  

T: Nebo… co myslíte? 

ÚR: Začít nový život a pak jsem šel na to bydlení. To je… 

T: To je fakt, že jo. Tak by se tohle dalo zase propojit. Ten novej život by se dal propojit 

s tím bydlení, vlastně.  

ÚR: Takhle? 

T: Hmm, přesně.  

(kreslí čáru) 

T: Tak už to začíná vypadat jako… (smích) Propletenějc.  

ÚR: No. Tak. (přemýšlí) Takže, vzdálenou minulost máme vyřešenou. Vzdálená minulost, 

no… Pustěj /jméno/ z léčebny bych tam napsal.  

T: Jo, no. 

ÚR: Protože /jméno/ je kamarád a už se na něj těším. 

T: Chápu. 

ÚR: Nevadí to, že to tam napíšu? 

T: Ne, to, to je důležitý. To je super. Takže, kam byste to teda dal? 

ÚR: Tady. 

T: Jo, jo, J. bude. Jakože /jméno kamaráda/ pustěj z léčebny.  

ÚR: /jméno kamaráda/ pustí z léčebny (píše). Tak.  

T: A jakej to teda má ten význam? Že je kamarád a… 

ÚR: Že je kamarád, no.  

T: Takže je to nějakej důležitej vztah, že jo. Pro vás. Nějakej důležitej…člověk. 

ÚR: Pro mě… no, kamarád to je.  
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T: Kamarád. Tak to by se dalo dát zase sem někam. Třeba napsat jakoby. Třeba, nevím. Že 

to je nějak kamarád. Nebo že. Je to pro vás? Důležitý je to v tom, že je to kamarád, že jo? 

ÚR: Je to kamarád, no.  

T: Hmm. 

ÚR: To bych propojil tady s tím.  

T: Jo? No, to zní dobře. Jakože ty lidi, tak? Jo? 

ÚR: No.  

T: Že… to vlastně zní, že jsou pro vás důležitý nějak jako lidi a vztahy? 

ÚR: No. 

T: Jo? To jo, to zní. To jo, super. Tak tady můžete třeba udělat někde tečku, aby vás… 

ÚR: Tady, nebo? 

T: Možná u toho. Aby to bylo přehledný, no.  

(ÚR kreslí čáru) 

T: Ehm, takže to je tohlecto, jo? 

ÚR: No.  

T: A ještě… tady jste udělal tu tečku a to mělo bejt o tom, že J. je kamarád, jestli to tam 

nechcete teda dopsat? 

ÚR: Jo, takhle.  

T: No, tady spojit třeba tady to s tím. 

ÚR: Takhle. 

T: Jo.  

(ÚR kreslí čáru) 

T: No, přesně… A ještě jste to tam nenapsal. Jestli, chcete to tam napsat, že to je kámoš? 

ÚR: Tady, u toho? 

T: No, třeba. 

ÚR: Kamarád (píše). Tak. /Jméno kamaráda/ pustí z léčebny, za dva měsíce. To je hrozně 

dlouhá doba.  

T: To je hrozně dlouhý, no.  

ÚR: Tam to vůbec neutíká v tý léčebně.  

T: Vy jste tam vlastně byl taky, že jo? Na tom oddělení.  

ÚR: Když jsem si, když jsem tam, já jsem byl na osmnáctce a tam to neutíkalo vůbec teda. 

Tam bych vám nepřál bejt. Není o co stát.  

T: Hmm, to věřím, no. Tak snad to nějak zvládne. Tak za ní aspoň budete moct zajít, že jo.  
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ÚR: Tak, práci mám. Jo a v práci jsou fajn lidi, v tý nový.  

T: Jo? 

ÚR: To napíšu sem.  

T: Dobře.  

ÚR: V nový práci jsou fajn lidi. (píše) Teď bych propojil být mezi lidma, bych propojil 

takhle.  

T: Jo. Super.  

(kreslí čáru) 

T: To vypadá, že jsou hodně ty lidi pro vás důležitý.  

ÚR: Jsou.  

T: Tady máme raz, dva, tři, čtyry, pět, šest, sedm, osm, devět. Devět jakoby významů 

nějakejch a tam je z toho potkal jsem dobrý lidi, zanechám po sobě připravený lidi, pak tady 

je /jméno kamaráda/ je jakože kamarád, potom navštívit, brácha, /jméno kamarádky/, 

pomáhat lidem a být mezi lidma. Takže sedm z devíti jsou nějaký jakoby… 

ÚR: Pro mě jsou lidi důležitý, protože bejt mezi nima, to je vlastně oddálit se od tý nemoci. 

Oddálit se tomu.  

T: Jo, aha. To je zajímavý.  

ÚR: A pomoct jim nějak, těm lidem. Jako, když jsem byl na léčení, tak pomohli oni mně.  

T: Aha.  

ÚR: Zbavit se těch drog a tady to.  

T: Aha. To je zajímavý. Ty jo. To by se tam dalo taky nějak napsat. Nechtěl byste to tam 

taky napsat? To je hrozně zajímavý, tohle.  

ÚR: Myslíte? 

T: No, že to tak vnímáte. To jsem třeba nevěděla, že… že jakoby takhle je to propojený, 

úplně, u vás.  

ÚR: Myslíte, že to je zajímavý? (lehký smích) 

T: Jo, to mi přijde úplně skvělý. To je hrozně hezký, že máte takovej, to…Takový hodnoty, 

jako.  

ÚR: No, žádný nemám.  

T: No, to tak nezní, že žádný nemáte. (smích obou) Teď tady říkáte spoustu hodnot, který 

máte, a ještě tadyta. A nechcete to tam nějak dopsat, teda? Aby se to neztratilo? 

ÚR: A kam bych to měl dát? 

T: Nevím. 
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ÚR: To bych dal do současnosti.  

T: Dobře, jakoby to těch hodnot, tak to by se mohlo napsat třeba sem.  

ÚR: Sem. 

T: Takže jste říkal, že jakoby oddálit od tý nemoci.  

ÚR: Ano.  

T: A nějaká jakoby.  

ÚR: Bejt mezi lidma, abych, abych si nepřipadal bejt nemocnej.  

T: Jo, jo, ehm. A pak jste ještě říkal, že jakoby, že taky, že to chcete nějak oplatit těm lidem, 

že oni vám pomohli? Když jste byl nemocnej.  

ÚR: Ano.  

T: Tak to by se možná mohlo napsat sem. Jakože to je teda v současnosti a jsou to nějaký ty 

hodnoty, že jo, pro vás. Nebo něco, co je prostě důležitýho.  

ÚR: Dobře.  

T: Tak jo.  

ÚR: Jak bych to napsal, sakra. No, ono se mi to řeklo dobře, ale napsat to.  

T: Tak jak jste to třeba řekl, klidně. Jste to řekl hezky.  

ÚR: No, to právě nevím. To se bojím, abych to neřekl nějak blbě. (smích obou) 

T: Ne, řekl jste to dobře.  

ÚR: Tak pomáhat lidem, jako oni pomohli mně. (píše) Zapomenout na nemoc. (píše) Potom, 

co dál. (přemýšlí) 

T: Hmm, to jste říkal, že jo. Oddálit se od tý nemoci, jakoby zapomenout na nemoc. Cejtit 

se jako zdravej. A… 

ÚR: Cítit se zdravě. (píše) 

T: Cítit se zdravě. 

ÚR: No, co dál. Sakra, já jsem toho tolik řekl a skoro jsem na to zapomněl. Vidíte, jak jsem 

blbej.  

T: Ale ne, jste to říkal, tohle. Jakoby oddálit se od nemoci, jste říkal, nějak se jakoby těm 

lidem vrátit to, co oni vám dali, když jste vy byl nemocnej. Cejtit se nějak jako zdravě. 

Normálně. Zapomenout na tu nemoc. Myslíte, že ještě něco jste říkal? 

ÚR: No, to já právě nevím. To je ta moje hlava úplně vygumovaná.  

T: Můžeme si to poslechnout možná. Jestli chce.  

ÚR: Tak jo.  

T: Tak počkejte.  
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(znovu posloucháme zmíněný úsek nahrávky) 

T: No, a ještě. 

ÚR: A taky na vás nesmím zapomenout, že jsem potkal fajn terapeuty. 

T: Jo? (smích) To je dobrý.  

ÚR: To je nedávná minulost. Tady? 

 T: Ehm, no, anebo, že jste je jakoby potkal, je nějakej, událost, ale pak třeba můžete 

přemejšlet nad tím, jakoby co to, znamená, že jste potkal dobrý terapeuty. Víte, jak to 

myslím? 

ÚR: To bych napsal teda sem? Nebo tady? Potkal jsem dobrý lidi.  

T: No, a, tak to napište, jak chcete. Tak jo, jestli jste, tady jste už taky psal Potkal jsem dobrý 

lidi, tak i dobrý terapeuty, že jo. Nebo terapeutky.  

ÚR: Dobrý terapeuty bych napsal. 

T: Ehm, dobře.  

ÚR: Potkal jsem dobrý lidi i terapeuty. (píše) To bych propojil… no, to je asi blbý propojení.  

T: A co myslíte? Jak jste to myslel?  

ÚR: Chráněné bydlení s terapeuty. Propojit.  

T: Jo. To mi přijde, že je úplně přesně, že to dává mi úplně přesně mi smysl. Jakoby že to 

bydlení a význam důležitej je, že jste potkal ty terapeuty, že jo.  

ÚR: No.  

T: Kromě ostatního všeho. Takže třeba, kdybyste to… To bydlení jste dal tady, že jo, ta 

tečka, tak takhle s tímhle, aby to pak bylo jasný? Tu tečku propojit s tou druhou? Nebo tady 

s těma terapeutama, že jo?  

ÚR: No. Takže takhle? 

T: No, já myslela tady od tý tečky. To je to bydlení, ta tečka, no.  

ÚR: (kreslí čáru) A sem.  

T: A to, že jste potkal dobrý terapeuty, to vás něco taky přineslo? 

ÚR: To mi přineslo. Takovou sebejistotu, abych řekl pravdu.  

T: Jo? Aha. To je hustý, teda. (ÚR směje) Že jste to tak hezky pojmenoval. Ne, ne, to je 

super. A kam byste ji dal, tu sebejistotu, teda? 

ÚR: No, to já nevím.  

T: Jakoby časově. Jakoby jestli to bylo v tý minulosti, nebo současnosti, nebo? 

ÚR: V nedávný minulosti.  
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T: V nedávný minulosti, jo. Nebo možná je to něco i v současnosti? Nebo myslíte, že je to 

něco v současnosti? Ta sebejistota? 

ÚR: No to taky. To je nedávná minulost i současnost.  

T: Ehm, tak to tam nějak dejte, nějak to nakreslete.   

ÚR: No, já se právě bojím, abych to nezkazil.  

T: Jo, to se, to nezkazíte v každým případě. To je důležitý, že o tom přemejšlíte a jak už to 

tam zakreslíte, tak to není tak důležitý. A chcete v tom nějak poradit, jak by to udělat? 

ÚR: No, právě. Sebejistotu, takový sebevědomí dodat, no. Jako že jste… 

T: Jo, jo… A myslíte, že to je spíš nějakej ten, nějaká ta událost, nebo spíš ta hodnota? 

ÚR: Tady bych to napsal.  

T: Sem byste to napsal? Dobře, tak sem.  

ÚR: Jak bych to napsal? (přemýšlí) Práce a terapeuti mi dodali sebevědomí. Takže to napíšu 

do současnosti.  

T: Jo, jestli chcete, tak určitě.  

ÚR: (píše) Takhle.  

T: A mělo to teda ještě nějakej jinej význam, to, že vám ty… 

ÚR: Sebevědomí vlastně.  

T: No… 

ÚR: No, vlastně vy, že jste vlastně tak nějakou, mojí součástí, nebo já vaší vlastně jakože. 

Jak bych to řekl, abych neplácnul nějakou kravinu.  

T: Ne, to se nebojte.  

ÚR: No, toho se právě bojím. 

T: Ne, to není.. To nemůžete ani říct žádnou kravinu, to je všechno jakoby důležitý, co říkáte. 

Dává to smysl. To tady není nic jako.. nějaký.. nic jako správný odpovědi tady není…To se 

mi líbilo, jakože jste… že jste součástí jakoby nás a vy nějak vás. To je fakt super. Já myslím, 

že i takhle to klidně můžete napsat. 

ÚR: Jo? 

T: No, mně to přijde moc hezký… Teď přemejšlím, kam byste to chtěl dát. Jestli jakoby to 

tý současnosti, nebo třeba do budoucnosti? 

ÚR: Do budoucna bych to sem dal.  

T: Jo? Dobře.  

ÚR: Mám to propojit? Takhle? 

T: Přesně, přesně. A kdybyste to tam nějak napsal a… 
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ÚR: (kreslí čáru) Takhle.  

T: A chtěl byste to tam nějak dopsat, že.. ehm.. jakože nějak jste součástí nás a my jsme 

součástí vás? Třeba tady nad to to napsat a dát tam šipku, aby bylo jasný…? 

ÚR: (píše) Jsem součástí.. jak bych to napsal? Ať přemejšlím, jak přemejšlím… 

T: No ale jakoby klidně to můžete napsat takhle jako. Jsem součástí… nevím. Života… 

jako… 

ÚR: Jsem součástí života terapeutů? 

T: No.. jestli to tak cejtíte, tak mi to přijde moc hezký.  

ÚR: Jo? 

T: No.  

ÚR: (píše) terapeutů… Tak.  

T: A že bysme to tady možná propojili, aby bylo jasný, že tohlecto jde k tomu, k těm 

terapeutům? 

(ÚR kreslí čáru) 

T: Jo, přesně.  

ÚR: Tak. (přemýšlí) No, teďkon, doufám, že se v tý nový práci něco naučím. 

T: Ehm, ehm. Tak to je asi budoucnost, že jo.  

ÚR: To je budoucnost… To bych napsal sem.  

T: Ehm, tak jo.  

ÚR: Doufám, že se v tý práci něco naučím. (píše) Něčemu novému naučím. Tak.  

T: Tak to by se pak dalo propojit s tou novou prací, že jo.  

ÚR: No.  

T: Ta je tady asi ta tečka. Tak třeba takhle.  

ÚR: Tady odsud sem. (kreslí čáru) Vrátíme se ještě ke vzdálený minulosti? 

T: No, určitě. Co vás napadlo? 

ÚR: Že kdybych byl víc rozumu, tak že bych s tím nikdy nezačal, s drogama.  

T: Ehm. 

ÚR: To je asi blbost tam psát.  

T: No… já nevím, je to takový. Zní to, jakože se obviňujete.. Je to tak? 

ÚR: Je. 

T: Jo, ale jakoby mně přijde, že je důležitý to, co je třeba tady.. mně přijde hrozně jako 

skvělý, že jste začal tím Novým životem a.. přijde mi, že to je jako podstatný, to, co se děje 
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od tý doby a co chcete, aby se vám dělo do budoucna. A že, že to zní tak, že akorát vás trápí 

to, co se dělo předtím. Že… 

ÚR: Protože mě to semlelo, přišel jsem o práci. 

T: To vím, no… To jo, ale… 

ÚR: Přišel jsem o kamarády, o známý… Přišel jsem vlastně o svůj život de facto. O zdravej 

rozum, o kamarády, o přátele, o práci.  

T: Hm… to jo. Jakoby není to blbost, je to určitě jakoby důležitá, jako hrozně zásadní pro 

vás, že jo.. ale jakoby tady je to spíš zaměřený na to, co jakoby vy chcete bejt, co je pro vás 

důležitý, co, kam se chcete nějak ubírat a tohle zní… 

ÚR: No, do tý nový práce.  

T: Právě no. A tohle zní, jakože to je něco hrozně vzdálenýho s čím už se teď jako nedá… 

ÚR: Nic dělat.  

T: Nic dělat jako ve smyslu, že to už se nezmění, ale vy prostě děláte hrozně moc věcí, který 

vás posouvaj od toho dál. A to mi přijde důležitý, že tady je zakreslujete. Víte jak to myslím? 

ÚR: Vím… 

T: No… Takže já bych už před ten novej život v tom asi nešla, protože… Nevím jestli… 

ÚR: Tak to vynecháme. Vzdálená minulost. No, to šití mi dalo, to šití mi dalo vlastně 

pravidelně vstávat, mít nějakej režim.  

T: Jo, jasně. Tak to je taky důležitý, no.  

ÚR: Takže to je nedávná minulost.  

T: To šití tady máte. Tak to tam chcete napsat, teda, ten režim nějakej.  

ÚR: No. 

T: Jo.  

ÚR: Dalo mi to režim každý den vstávat. Sem? 

T: Třeba.  

ÚR: (píše) Dalo mi to režim každý den vstávat a chodit do práce. Tak.  

T: A propojíme to zase? Tu dílnu s tímhle? 

ÚR: Propojíme.  

T: Tak jo.  

ÚR: (kreslí čáru) Tak. (přemýšlí) Co teď? 

T: Ještě vás něco napadá? 

ÚR: Mě už nic nenapadá. Já už jsem vyždímanej jako hard na podlahu.  

T: Dobře, no tak. (smích obou) Tak už vás nebudu ždímat.  
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ÚR: Stačí to takhle? 

T: Je to skvělý. Tak jenom si k tomu můžeme… 

ÚR: Kdyby mě něco napadlo, tak já vám to přijdu říct.  

T: Dobře. Tak si to ještě nějak shrnem? Nakonec jenom? 

ÚR: No, můžeme.  

T: Tak… 

ÚR: To, to je důležitý.  

T: Jo, no, mně připadá úplně skvělý, že jste, že vlastně to začíná ta mapa tím, jakože jste se 

teda odstěhoval a že jste vlastně začal novej život. A že mně přijde třeba jako úplně zásadní, 

že jako i když se vám předtím děly ty věci, prostě ze kterejch třeba jste nějak smutnej a tak, 

tak vlastně vy jste to udělal ten svůj novej život, jako. To vy jste to prostě zvládl. A to 

všechno, co se tady děje dál, tak to jakoby, to je vlastně jako vaše zásluha, protože vy jste 

jako začal ten novej život. A díky tomu jste prostě přišel sem, našel si práci, potkal ty lidi, 

teď prostě půjdete už do další práce, už jste jako, už jste se něco naučil. Že mně to připadá 

úplně skvělý, že jste to tady jako napsal takhle, protože to je pravda. Že, že… A taky je vidět, 

že ty lidi jsou pro vás důležitý, jak jste říkal a vlastně díky tomu jste mi řekl jako, jak to 

vlastně máte. Že jako, proč vlastně tolik chcete pomáhat, že to chcete nějak jako se, jako 

oplatit těm lidem, tak to mi přijde taky fakt skvělý, jako takový, nevím, takový obětavý a že 

nezapomínáte třeba na to, co pro vás ostatní udělali. A tak se mi moc líbí, že máte jako 

hodně, hodně těch vidin do budoucnosti. Takovejch jako, který jsou vlastně už i docela 

reálný, že jo. Do tý práce už budete chodit, s těma lidma už taky se budete vídat, když budete 

chtít. Budete dělat ty koníčky svoje. No, tak mně to přijde úplně, že jste to.. jsem z toho 

úplně dojatá, jak jste to udělal skvěle. A to, co jste všechno mi řekl, to je fakt skvělý… A 

dělalo se mi to s váma dobře taky. Že jsem to teď vlastně dělala poprvý s někým, že jo.  

ÚR: Včera s /jméno/, ne? 

T: No, to jsme taky začali a nechali jsme to ještě na dnešek. Tak jako, protože já jsem neměla 

ten velkej papír a tak. A /jméno/ pak taky už byl z toho trochu unavenej, tak jsme to jako 

nechali ještě na dnešek. Ale takhle celý jsem to dělala jenom zatím s váma. Takže se mi to 

dělalo fakt dobře.  

ÚR: Tak to děkuju.  

T: A co, co vy? Chcete nějak, jak se vám to třeba dělalo, nebo co si myslíte o tom? 

ÚR: Dobrý, s váma to bylo dobrý.  

T: Jo?  
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ÚR: Jsem rád, že jsem vám mohl pomoct. Do školy. 

T: No. (smích) To jo. A jinak? Jako, co se, co jste si o tom třeba myslel nebo myslíte? O tom 

tvoření? 

ÚR: Je to zajímavý, je to zajímavý. Teďkon jsem, jak, jak postupuju pomalu, ale jistě, no.  

T: Jo? Jste si jako uvědomil. To je super uvědomění.  

ÚR: Uvědomil jsem si, jaký to bylo, když jsem fetoval, jaký to bylo, když jsem bydlel /název 

čtvrti/, že to tam nestálo za nic. Ty lidi taky ne, teda. Až tady jsem poznal smysl života, no.  

T: Tyjo, to je hustý…Tak jo. A ještě, ještě chcete říct něco k tomu, nebo? 

ÚR: Ne, to je všechno.  

T: Dobře a ještě, že to vám jenom navrhuju, nemusíme to dělat, ale že by se, jestli byste si 

to chtěl nějak, jakoby ten svůj příběh, tady od toho, který jde až tam někam dál, jestli byste 

si to třeba chtěl nějak pojmenovat jakoby, jak by se ten příběh váš mohl jmenovat.  

ÚR: Cesta životem.  

T: Ehm, tak třeba, jestli byste to tam třeba někam napsal? Kam chcete. 

ÚR: Mám se pod to podepsat? 

T: No, jenom křestním když tak, to příjmení… 

ÚR: Dobře. (píše) Cesta životem.  

(ukončování rozhovoru) 
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Příloha 4. 

Mapa preferované identity č. 1 
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Příloha 5. 

Rozhovor č. 3 

T: Tak já vám to ukážu. Je to vlastně, jmenuje se to mapa preferovaný identity. A je to 

vlastně o tom, že přemejšlíte o tom, jaký byly nějaký důležitý věci, který se vám třeba staly 

tady /název organizace/, jo? Nějaký události prostě, který se děly nebo se teď dějou anebo 

se i budou dít, víte o tom, že se budou dít, jo? Nebo chcete, aby se staly.  

ÚR: Jo, chci, aby se staly. Práce, peníze.  

T: Ehm, jasně. No, no, přesně. Takže takhle o tom přemejšlíte a tady si to třeba napíšete. 

Jakoby já jsem říkala ten příklad vám nějak v neděli, že třeba bych si říkala, že jsem našla 

dobrou kámošku tady, kdybych tady jako já žila, a řekla bych si, že bych přemejšlela o tom, 

co to pro mě znamenalo. A řekla bych si – no, znamenalo to pro mě třeba, že jsem zase našla 

větší důvěru v lidi. A tak sem bych třeba napsala důvěra v lidi. Tady sem na tu, na tu úsečku 

se píšou teda ty významy, který to pro vás, ty události měly, jo? Anebo sem můžete psát i 

třeba, co byste, jaký jsou nějaký vaše přání, třeba do budoucnosti nebo jaký jsou nějaký vaše 

hodnoty, který vyznáváte v životě, čeho si vážíte, co máte rád. A to je vlastně už jakoby 

výsledek, takže takhle se to propojuje a přemejšlíte o tom a bavíme se o tom a… chcete si to 

sám ještě nějak v klidu prohlídnout? Já jsem tam napsala takový vysvětlivky k tomu.  

ÚR: Já si to přečtu. 

T: Určitě.  

(prohlíží si vzor) 

ÚR: Jo.  

T: Ehm, tak už je to jasný, jo, tak nějak?  

ÚR: Ehm. 

T: Vlastně bych chtěla, abysme vzali jenom to období, kdy jste v /název organizace/. A 

vlastně je důležitý přemejšlet o tom, nebo tadyten, tadyta… tadyto cvičení vyžaduje, abyste 

o tom přemejšlel jakoby… o tom… co chcete.  

ÚR: Co chci a co mám pro to udělat.  

T: Jo, přesně, a o tom, co chcete a o těch věcech, který jsou nějak důležitý pro to, kým chcete 

bejt nebo kým jste rád jakoby na světě. Jo, takže to je laděný takhle.  

ÚR: Jo.  

T: Tak já jsem přinesla takovou, přinesla jsem vám velkou čtvrtku, abyste to tam mohl 

jakoby psát. Ještě tam teda musím, já jsem tam zapomněla dopsat ty… tu minulost, 
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současnost a budoucnost. Jakoby že… že tady bude jako vzdálená minulost, nedávná 

minulost a tak dál, jo. (píše) A blízká budoucnost. Tak já bych na to dala tak hodinu, 

maximálně, jo? A když vám to třeba už bude připadat dlouhý, tak to normálně řekněte a 

můžeme skončit, jo? 

ÚR: Tak jo. 

T: A taky ještě chci říct, že… Jo a pak bysme to na konci nějak shrnuli. Že já bych řekla, jak 

se mi to třeba s váma dělalo a jak vám, co si o tom myslíte. Tak jo, tak napadá vás už něco, 

co byste tam chtěl…? 

ÚR: Tak blízká budoucnost, tady.  

T: No. 

ÚR: Tak jo, to mám napsat, co…? 

T: No, co byste tam napsal?  

ÚR: Jako že chci práci a takový ty normální věci. To rozepíšu.  

T: Ehm, tak to se dává, jakoby to, co chcete, tak se právě píše takhle sem nahoru, jo? Tady 

na tu čáru. Tak určitě tam napište, co chcete.  

ÚR: Na tu čáru, nebo nahoru? 

T: Jakoby asi ideální by bylo, kdybyste udělal tečku a nad to byste napsal, jakoby co to je, 

ta tečka. Že třeba to je chci práci nebo… 

ÚR: Tak sem třeba.  

T: No, já vám to ještě ukáže. Jako třeba tady je ta tečka. 

ÚR: Jo, takhle.  

T: Jo? A nadto třeba napsat, já nevím, chci práci. Nebo co tam budete chtít napsat, jo. To 

bude pak přehlednější.  

ÚR: Takže sem.  

T: Tu tečku, nebo napsat? 

ÚR: Napsat.  

T: Jo, třeba.  

ÚR: (píše) Práce… bydlení… a psa.  

T: A psa, jo? (smích) 

ÚR: (smích) Dalmatina chci. Teďkon… to stačí? 

T: No, zatím jo. Co vás napadá dál, třeba? Tak jako… 

ÚR: Mít sobotu a neděli volnou.  

T: Ehm.  
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ÚR: Tak to mám napsat kam?  

T: To je jako nějaký přání, tak to bych taky napsala tam...  

(ÚR píše) 

T: To je i můj sen. (smích) 

ÚR: (lehký smích) Pracujete pořád. 

T: No, o víkendu jsem tady docela hodně často.  

ÚR: Já jsem dělal na /název místa/, asi před pěti rokama, tři roky a ani jeden den volno. 

T: Ježiši.  

ÚR: Každej den. 

T: To musí bejt hrozný.  

ÚR: O Vánocích i o Silvestru.  

T: Ježiši… To já jsem zažila jenom jednou, že jsem tři tejdny v kuse jenom pracovala a už 

tak to bylo hrozný pro mě.  

ÚR: Tyjo.  

T: Takže mít volno. A dalo by se říct třeba, co pro to budete nějak dělat nebo co pro to teď 

děláte, abyste tyhle věci měl? 

ÚR: Jo, hledám si práci. Zejtra jdu kvůli práci, už budu mít práci.  

T: Ehm, jo. Takže to je něco v současnosti, že jo.  

ÚR: Ehm.  

T: Tak to by se dalo napsat třeba sem jakoby. To, co děláte v současnosti… 

ÚR: Sem.  

T: Ehm, třeba no.  

(ÚR píše) 

T: A dalo by se to teď propojit, jakoby že to našel jsem si práci je vlastně nějaký propojení 

s tím chci práci? Souvisí to, že jo, našel jsem si práci a chci tu práci.  

ÚR: Ehm. 

T: Jestli by se to dalo prostě jenom jakoby fixkou takhle propojit, aby to bylo jasný, ta 

souvislost.  

ÚR: Jo, jo. Takhle? (kreslí čáru)  

T: No, super.  

ÚR: To je hezká barva.  

T: (smích) Jo, mně se taky líbí. No, a co, ještě něco děláte pro to, abyste měl tadyty věci?  
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ÚR: Ehm… přestal jsem pít. Právě jak budu chodit do práce, tak tam se nesmí pít, takže si 

nedám ani jedno pivo denně.  

T: Jo, dobře. Kam byste to napsal, že jste přestal nebo přestáváte pít?  

ÚR: Sem.  

T: Jo, to by zase mohlo patřit na to, co udělám, nějakej ten čin je, že přestanete pít.  

ÚR: Sem? 

T: Jo, třeba.  

(ÚR píše)  

(řešíme dopisující tužku) 

T: Takže přestal jste ze dne na den… 

ÚR: Pít.  

T: Ehm. A to teda souvisí s čím? S čím byste to zase spojil?  

ÚR: S tou prací.  

T: Jo. Tak mohl byste, prosím? 

ÚR: Tak sem? 

T: Jakoby s prací, že chcete mít práci, že jo? 

ÚR: Ehm. 

T: Takže spíš takhle.  

(ÚR kreslí čáru) 

T: Ještě něco třeba děláte, nebo budete dělat? 

ÚR: Chodit do posilovny každej den.  

T: Aha.  

ÚR: Vždycky po práci.  

T: A to bude jakoby, to bude dělat, abyste si tu práci udržel, nebo?  

ÚR: Ne, protože mě to baví.  

T: Prostě protože vás to baví. 

ÚR: Ve dvaceti jsem byl silnej a bylo mi dobře. Mohl jsem dejchat a takový.  

T: Jo, jasný.  

ÚR: Teďkon pořád kouřím. To mám napsat kam? 

T: Kam byste to napsal? Tady jsou jakoby ty věci, co se stanou, nějaký ty činy, a tady třeba 

jakej to bude mít význam, nebo proč to chcete.  

ÚR: Jo, proč to chci, tak sem.  

T: Ehm, to je současnost.  
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ÚR: Jo? 

T: Jo, jo, jo. Určitě, no, přesně.  

(ÚR píše Chodit do posilovny každý den) 

T: Každej den, jo? 

ÚR: Jo, já jsem chodil ve dvaceti, já jsem měl takovýhle ruce. Ten perník to zkazil.  

T: Tyjo… ehm. Tak jo. A co ten pes? (smích) 

ÚR: Jo, to chci dalmatina, ale to až tak za dva roky, až odejdu odtadytuď. Rok nebo dva.  

T: Až budete mít svůj byt, jo? 

ÚR: Já si ho můžu sehnat hnedka, ale mně se tady líbí. Nějakou ubytovnu s prací, ale tady 

to je dobrý. Si to ještě chci užít tady.  

T: Jo? (smích) A v čem je to tady dobrý pro vás?  

ÚR: No, že jsou tady lidi. Tam budu sám. Na pokoji. 

T: No, to je jasný.  

ÚR: A pít nebudu, ani tam.  

T: Ehm, hmm… Takže to bydlení si nějak chcete udržet, jo? Chápu to správně.  

ÚR: Tak rok, nebo dva.  

T: Tak mě napadá, jestli, když si to bydlení chcete udržet… Jestli to souvisí třeba i s tím, že 

jste přestal ze dne na den pít?  

ÚR: Taky.  

T: Jo? To by se taky dalo propojit.  

ÚR: Kvůli práci, kvůli sobě, kvůli tomu bydlení.  

T: Kvůli tomu bydlení, protože to je důležitý kvůli tomu bydlení.  

ÚR: Všechno dohromady.  

T: Jako jestli by se vám to taky chtělo propojit, aby bylo jasný, že… 

ÚR: S čím? 

T: No, že to přestat pít vlastně… nejenom, že je důležitý pro tu práci, ale i pro to bydlení. 

Pro to, abyste si udržel to bydlení tady.  

ÚR: To mám udělat takhle? 

T: No. Jestli s tím souhlasíte takhle? 

ÚR: Jo. Musíte mi vždycky napovědět. (smích obou) 

T: Tak jo.  

ÚR: Jsem už hodně dlouho nebyl ve škole.  
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T: No tak to děláte poprvý, já to dělám potřetí, takže taky nejsem nějak v tom to ještě.. tak 

schopná. No a… teď máme úplně prázdný tady tu minulost. Napadá vás třeba nějaký věci, 

co se děly v tý minulosti jako? Tady myslím jako od tý doby, co jste v /název organizace/.  

ÚR: Jo, třeba že už jsem sám, že mi zemřela i máma. Ani tátu nemám. Jsem sám.  

T: Aha, to bylo něco důležitýho… A jakej to mělo pro vás pak jakoby nebo jakej to má 

význam? Jakoby, myslím význam v tom smyslu pro to, kým chcete bejt nebo co chcete dělat 

v životě? 

ÚR: Jo. Třeba máma řekla, ať přestanu fetovat, tak jsem přestal fetovat, když zemřela. To 

bylo její přání, tak jsem to dodržel.  

T: To je hodně důležitý asi, že jo? Pro váš život. 

ÚR: Pro zdraví.  

T: No, to jo. 

ÚR: Hlavně pro zdraví.  

T: A chtěl byste to tam někam napsat, teda? 

ÚR: Tak sem? 

T: Jo, tady je nedávná minulost, tady je jako nějaká vzdálená minulost, nebo dávná minulost. 

Tak jak to cejtíte.  

ÚR: Nedávná.  

T: Nedávná, dobře.  

(ÚR píše)  

T: A jak se jmenovala maminka? 

ÚR: /jméno/ 

T: Ehm. Takže ten význam byl, že jste přestal brát ty drogy, že jo? To je hodně důležitý. A 

ještě něco vás napadá z tý minulosti?  

ÚR: Z minulosti… když jsem musel dát psa do útulku, protože byl zlej, když máma umřela.  

T: Že co, teď jsem nerozuměla? 

ÚR: Psa do útulku.  

T: Že jste musel dát psa do útulku.  

ÚR: On pokousal ségru. Pitbul.  

T: Aha, aha. A chtěl byste to teda nějak propojit? Jakoby napsat, jakoby ten význam bylo 

teda, že jste přestal brát drogy, to by se možná dalo napsat i sem ještě? Tady se píšou nějaký 

ty významy.  

(ÚR píše) 
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T: A ten pes to je taky nějak důležitý, že byste to tam chtěl napsat? Že jste ho tam musel dát? 

ÚR: No, tak jo. Sem? 

T: Určitě.  

(ÚR píše) 

T: To byl dalmatin taky. 

ÚR: Pitbul.  

T: Jo, vy jste to říkal. A jak se jmenoval? 

ÚR: /jméno psa/ 

T: A pokousal ségru, jo? 

ÚR: Ehm, do nohy.  

T: A on se nějak jako naštval nebo co se stalo, že ji pokousal? 

ÚR: No, máma byla v nemocnici a on pořád chodil ke dveřím, tak jsme ho jako hladili, 

takhle. A on byl takovej divnej a pak ji kousnul.  

T: Jo… že se mu stejskalo po mámě, že jo.  

ÚR: Ehm.  

T: A proč zrovna dalmatina byste chtěl? 

ÚR: Protože je takovej hezkej, roztomilej.  

(T se směje) 

ÚR: Má hezkou barvu.  

T: To jo. To, to není moc běžný, že jo, že lidi maj dalmatina. Nebo jo? 

ÚR: Není právě. Má ho málo lidí.  

T: To jo, to jo. A mohl byste to třeba zas propojit? Aby bylo jasný, že to souvisí? Tady s tím? 

ÚR: Dobře.  

T: Super. No… a co třeba teda ještě pro vás pak ještě znamenalo to, že jste pak přestal ty 

drogy brát?  

ÚR: Ehm… lepší život.  

T: Lepší život, jo? 

ÚR: Jako líp se mi, je mi zdravotně… 

T: Ehm.  

ÚR: Já měl spíš po tom halucinace, takže lepší mi je zdravotně, no.  

R: Jo, jo. Tak to je taky důležitý, asi, že jo. Nějakej důležitej milník. A chtěl byste to tam 

napsat? 

ÚR: A kam teďkon? 
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T: No, jakoby, to je tak na vás. Asi jakoby… já bych to asi napsala třeba sem, ale teď jde o 

tom, jestli je to důležitý třeba hodně, jako hodně důležitý pro tu minulost, nebo pro 

současnost, nebo pro budoucnost. Jak to vy cejtíte. Nebo pro oboje, nebo pro všechno to 

může bejt důležitý.  

ÚR: Pro budoucnost. 

T: Pro budoucnost, jo. 

ÚR: Tak sem? 

T: Dobře. Tak třeba někam sem to můžete napsat a pak to propojíme zase.  

(ÚR píše)  

T: Přestal jsem brát drogy, protože jsem měl po nich halucinace… 

ÚR: …a nechci zemřít mladý.  

T: A nechci zemřít mladý.  

ÚR: Znám hodně kluků, co se předávkovalo.  

T: Jo? Jako nějakej vašich známých, jo? 

ÚR: No.  

T: A vy jste bral ten pervitin, nebo ještě něco? 

ÚR: No, pervitin.  

T: Jenom.  

(ÚR blíže popisuje své zkušenosti s drogami; mluví o vzniku závislosti) 

ÚR: Pervitin je hnusnej, po tom jsou halucinace, když se to bere dlouho. 

T: Ale teď už jste v pohodě? 

ÚR: Jo, teď už jo.  

T: No a mohli bysme to zase teda propojit, tady to, že jste přestal brát drogy, protože jste po 

nich měl halucinace a nechcete zemřít mladej? 

ÚR: Ehm, dobře.  

(kreslí čáru) 

T: Jo, super.  

ÚR: Současnost. Tak třeba co dělám. 

T: Přesně, to může bejt, co děláte.  

ÚR: Teďkon jsem byl párkrát v práci. Tak já napíšu chodím do práce. Šetřím peníze, když 

mám.  

T: Dobře. To je super.  

(ÚR píše) 
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T: Ještě něco vás napadá, takhle? 

ÚR: Nedávná minulost, alkohol.  

T: Nedávná? A co s ním s tím alkoholem? 

ÚR: Že jsem pil tři měsíce skoro každej den a že s tím končím. Taky chci bejt zdravej.  

T: Dobře, no, jasně.  

/podrobnější rozhovor o pití alkoholu/ 

ÚR: Vzdálená minulost. Minulost, co jsem dělal. Pracoval jako /zaměstnání/. Ani jeden den 

volna. 

T: Jo, ono by to tady mělo bejt spíš o tý době nějak tak, co jste tady. Tak nevím, co. Ale 

jestli je to pro vás fakt nějak hodně důležitý, tak jako… 

ÚR: Ne, není. Tak já něco vymyslím. (přemýšlí) Bohnice třeba, že už se tam nedostanu.  

T: Bohnice, že co, teď jsem nerozuměla.  

ÚR: Že tam nechci, že nebudu pít, abych se tam nedostal.  

T: Že tam nechcete, jo, dobře. Tak určitě napište, jak chcete.  

(ÚR píše) 

T: Takže přestal jsem brát návykové látky, abych nezůstal v Bohnicích celý život (život bez 

drog je stejně lepší). A v čem je lepší teda? 

ÚR: No, já už jsem míval halucinace po těch drogách. Takže už mi to dělalo hodně blbě.  

T: Takže zdravotně. To jste tam už vlastně psal.  

ÚR: (přemýšlí) Já nevím, mně už nic nenapadá.  

T: Nenapadá? Tak to je v pohodě. Když tak já se taky na něco podívám ještě… A do tý 

posilovny to je něco, že vás to prostě bude bavit, že jo? 

ÚR: Jo, to mě baví. Jak cvičím, jak mě bolej ty svaly, to mě baví.  

T: Že vás bolej vás baví? Že cejtíte…  

ÚR: Že to roste. 

T: Že to roste.  

ÚR: A pak už je to velký.  

(T se směje) 

ÚR: To ještě uvidíte.  

T: A nechtěl byste to tam taky dopsat, to závorky třeba jakoby že, co je na tom důležitýho, 

že vás to jako baví a že, nevím… To je taky zajímavý s těma svalama, že to tak máte.  

(ÚR píše)  

T: Baví mě na tom, že to bolí a potom vidím výsledek. (směje se) To je dobrý.  
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ÚR: Ono to zase tolik nebolí, ale je cítit, jak se to natahuje.  

T: Jo, jasně.  

ÚR: Takový příjemný.  

T: To chápu. Že vidíte výsledek. Tak ještě vás teda něco napadá? Nemusíte se nutit do toho, 

jestli ne, to je v pohodě.  

ÚR: Ještě. Jako co budu dělat v blízký budoucnosti? 

T: Ehm.  

ÚR: Třeba…(přemýšlí) Postavím si barák ve /název obce/. 

T: Jo a proč ve /název obce/. 

ÚR: Tam bydlel mámin přítel, ale to už je dlouholetej.  

T: Jo aha.  

ÚR: A ony jsou tam volný pozemky hodně. A levný. (píše)  

/rozhovor o rodinném příteli, rodině a bývalé a nové práci/ 

T: A nechcete to tam taky ještě napsat, jakoby že poslední věc třeba, že… 

ÚR: Tady sem? 

T: No, jak chcete.  

(ÚR píše) 

ÚR: A ve volnu budu dělat třeba v sobotu a neděli ty brigády.  

T: Ehm, no a to nebudete mít volný soboty a neděle.  

ÚR: No občas, abych mohl našetřit. (ÚR píše) Nevím, jestli to vyjde, ale chci to, chci si to 

udržet.  

T: Jo, tak držím palce. No, tak nevím, jestli ještě vás něco napadá, nechci vás nějak nutit do 

toho. Jste toho už hodně napsal. 

ÚR: Už mě nic nenapadá. To je všechno.  

T: Jo, tak dík. Tak to nějak shrnem? 

ÚR: No.  

T: Takže tady, jak jste napsal vlastně i do tý minulosti i do současnosti i do budoucnosti 

spoustu jako věcí, co se staly a co jste vlastně sám udělal, že jo. Vlastně sám jste přestal brát 

drogy… a přestal jste teda s alkoholem nebo teď teda s tím nějak chcete přestat.  

ÚR: Chci.  

T: Chodíte do práce, že jo. Šetříte si nějak, nebo budete si víc šetřit. A… máte tady nějaký 

sny do budoucna. Jakoby docela hodně. A přijdou mi i takový jako realistický, jakože… 

ÚR: Jo, to vyplním. Ale jenom nevím, jestli si udržím tu práci až do stáří.  



Lenka Strouhalová,  

Podpora rozvoje osobní identity v procesu zotavování z duševního onemocnění:  

Možnosti narativní praxe 

XXXIV 

 

T: Až do stáří, jo. (smích obou) Tak když tak si najdete jinou, to nevadí asi. No, a že se mi 

líbí teda třeba jakože máte takový sny jakoby takový jako realistický. Jakože práce, bydlení, 

pes, mít volno v sobotu a v neděli. Že mi to přijde super, že máte takovej nějakej plán jako. 

A taky jste dobrej, že s těma drogama, že jste to… 

ÚR: Skončil s tím.  

T: Že jste s tím skončil, no. To jo, to je obdivuhodný teda. A a co vy, jak byste třeba zhodnotil 

tady to, co jsme tady dělali. Můžete upřímně, jo, jestli vás… cokoliv je v pohodě, co řeknete.  

ÚR: Jo. Tak přestal jsem fetovat, protože to bylo máminý přání. Řekl jsem si, že bych měl 

po tom stejně halucinace, že by sem s těma halucinacema nemohl žít. A ještě kvůli zdraví. 

Potom jsem si… (dívá se na mapu) Potom si chci najít práci nějakou, kterou si udržím. Chci 

tady zůstat tak rok nebo dva, jestli to půjde, no. A potom si půjdu na ubytovnu, nebo na 

pronájem a tam si koupím psa, dalmatina. A v sobotu, v neděli budu chodit do posilovny, 

nebo každej den. Teda každej den, jak jsem to napsal. No, budu v sobotu, neděli venčit psa. 

A takový. Normálně žít.  

T: Normálně, že jo. Tak jsou hezký sny, no. A co si myslíte o tom, jak jsme, co jsme tady 

jakoby, jaký to bylo, když jsme tohle tady dělali a bavili se o tom a vy jste to tam měl psát?  

ÚR:  Jo, bavilo mě to.  

T: Jo? 

ÚR: Ehm.  

T: A co… 

ÚR: Takový ze života, co budu dělat.  

T: Jo, co budete dělat.  

ÚR: Jsem si to i srovnal v hlavě ještě víc.  

T: Fakt?  

ÚR: Když jsem to napsal, tak jsem si řekl – už to mám napsaný, tak to teď musím vyplnit.  

T: To je super. Tak to je úplně skvělý, jestli to fakt takhle zapůsobilo. Jakoby o tom to právě 

je, že si člověk přemejšlí o tom, jako o svým životě nějak a o tom, co třeba chce do budoucna 

a najednou si třeba uvědomí, že už pro to něco dělá, takže jakoby… já si představuju, že 

kdybych to dělala já, protože jsem si taky něco zkoušela sama pro sebe, abych věděla, jaký 

to je, takže vlastně jsem si pak řekla – aha, tak už stejně něco pro to dělám, tak se mi to třeba 

fakt povede, anebo jsem si řekla, že i když se něco dělo jako špatnýho v minulosti, tak že 

vlastně mi to něco dalo jako dobrýho. Jako že jsem třeba díky tomu začala dělat něco jinýho 

a to je dobrý. Nebo tak, tak to mi v tom třeba pomohlo. Takže o tom to je. A ještě naposledy, 
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poslední věc, jestli byste chtěl nebo věděl, jak to nějak jakoby pojmenovat tady ten svůj 

příběh, co jste tady napsal. Jako nemusíte, ale… 

ÚR: Třeba můj život. 
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Příloha 6. 

Mapa preferované identity č. 3 
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