
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? 

 

    
 

  



Příloha 2.   

Vzor mapy preferované identity    

   
      

    
  



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, 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 přemejšlíte 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.   



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.   

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.  

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…  

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?  

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 /jméno/, jak tady bydlela.   

T: Jo, jo, jo, ehm.   

ÚR: Chodit s kamarádkou cvičit.   

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.  

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?  

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?  

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. 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.   

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 /jméno/ 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.   

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.  

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.   

(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.   

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…  

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 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.   

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?   

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)  

  

  

  

  

  
 

  

 

 

 

 

  



Příloha 4. 

Mapa preferované identity č. 1 

 

   
      

    



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, 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.    

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?   

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.    

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.    

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)   

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?   



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)   

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.    

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.    

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, 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.   

   

   

     



Příloha 6.   

Mapa preferované identity č. 3   
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