
  Přílohy 

Rozhovor Dominik (15 let) 

Před zahájením rozhovoru proběhlo vysvětlení o tom, k čemu bude využitý tento rozhovor. Byl 

udělen souhlas s nahráváním rozhovoru. Představení neproběhlo, klient tazatelku zná. 

Jako první mi prosím připomeň, kolik je ti let? 

Je mi patnáct. 

Pamatuješ si, kdy jsi tu byl poprvé? 

To byl rok… nevim, co to bylo za rok. Asi šestá třída. 

A teď jsi v deváté? 

Ano. Možná ještě dřív jsem přišel. 

Jak ses o tom tenkrát dozvěděl a proč jsi sem vlastně přišel? 

Přišel jsem se podívat, co to je, co tady máte vlastně. Stálo to před školou, tak jsem přišel se 

podívat, co to je. Kdo tady byl poprvé? Mě by zajímalo, kdo tady byl první, já jsem podle mě 

přišel hned rok potom. 

Nevím, já jsem tu ještě nebyla. Můžeš se potom zeptat Toma (vedoucí služby), ten si bude 

pamatovat, kdo tu byl. On tu byl určitě, ale dál nevím. 

Víš, k čemu Uličník slouží? 

Asi aby nám to pomohlo se školou, abychom se odreagovali od školy taky a s problémama, aby 

nám to pomohlo. 

Jak bys mi Uličník popsal, kdybych byla někdo, kdo o něm nic neví? 

Asi stejně jako jsem to popsal teď. 

Za čím se nejčastěji chodíš? 

Povídat si s pracovníkama. 

A jaké vztahy s pracovníkama máš? 

Dobrý asi. Asi určitě. 

Je pro tebe ten pracovník tady důležitý? 

No určitě. 

Představ si třeba, že by tu byla jiná skupina pracovníků a některý z nich by ti nesedl. Byl 

by to pro tebe důvod sem nechodit? 

To se zase říct nedá, že bych sem nechodil, chodil bych sem kvůli ostatním zase. Já jsem takovej 

nestrannej. 

Jak často sem chodíš? 

No, teď už moc často ne, kvůli těm příjmačkám a tak. Ale chodil jsem sem často, skoro každej 

tejden. 



  Přílohy 

A připadalo ti to dost často, když jsi sem chodil pravidelně? 

Připadalo mi to hrozně málo.  

Kolikrát myslíš, že by to bylo ideální? 

Dvakrát. Protože v to úterý nemá tolik lidí čas. Nejlepší by byl pátek, to se člověk nemusí učit 

na druhej den. 

V pátek je tu problém s těma trhama… 

Já vím no, je to škoda. 

Byl jsi někdy v Klubu?  

Nooo, myslim, že jednou možná. 

A proč ho nevyužíváš? 

Asi mě to neláká, tady mám svoji skupinu lidí. 

Kdyby tahle skupina chodila do Klubu, chodil bys tam taky? 

Podle času jo. 

Takže primárně jde o ty lidi? 

Určitě. 

Chodíš ještě někam jinam, třeba na nějaký kroužek ve škole nebo do nějakého 

sportovního oddílu, na skauta…? 

A kdy? Nemám na to čas. 

Tak to byla moje poslední otázka, děkuju, že sis na mě udělal čas. 

To bylo fakt celkem rychlý, to je dobrý, bál jsem se, že to bude na dlouho. 

 

 

 


