
PŘÍLOHA č. 1        Souhlas s uveřejněním obsahu rozhovoru 

 
 

Jméno: 

Příjmení:  

 

Věc: Žádost o udělení souhlasu se zveřejněním obsahu rozhovoru 

 

 

Vážená paní, vážený pane, 

 

dovolte, abych Vás touto cestou požádala o souhlas zveřejnit obsah našeho rozhovoru 
týkajícího se popisu průběhu Vašeho dosavadního života a událostí v něm, popisu osobních a 
profesních motivací a pocitů. Rozhovor bude převeden do písemné podoby a bude sloužit 
jako podklad pro výzkum k mé rigorózní  práci, v rámci níž bude zveřejněn jako jedna 
z příloh. 

 

Děkuji 

 

Souhlasím 

 

V Praze dne……………………………. 

Podpis…………………………………. 

 

 

	

	

	

	

	 	



PŘÍLOHA č. 2     Seznam účastníků výzkumu 

POŘADÍ POHLAVÍ VĚK VZDĚLÁNÍ PRAXE PRACOVNÍ POZICE a  
typ zařízení 

1.  žena 49 VOŠ 10 let vedoucí přímé péče       P22 
2.        žena  29 SŠ 5 let vedoucí přímé péče       P8 
3.  žena 32 VOŠ 5 let pečovatel                       P8 
4.  žena  65 SŠ 10 let pečovatel                       P22 
5.        žena 54 SŠ půl roku vedoucí zdravot.péče    P4 
6.  žena 49 SŠ 2 roky vedoucí zdravot.péče    P8 
7.        žena 23 Bc.   1 rok pečovatel, studující VŠ P22 
8.  žena 35 VOŠ 4 roky vedoucí zdravot.péče    P8 
9.  žena 42 SŠ 2 roky ergoterapeut                  P22 
10.  žena 40 ZŠ 6 let pečovatel                       P11 
11.  muž 35 VOŠ 7 let vedoucí zdravot. péče   P4 
12.  žena 25 SŠ 3 roky vedoucí aktiv.péče        SČ 
13.  žena 48 VŠ 4 roky ředitel zařízení              P4 
14.  žena 45 SŠ 7 let pečovatel                       P4     
15.  muž 32 SŠ žádná pečovatel                       P4    
16.  žena 49 ZŠ 4 roky pečovatel                       P11    
17.  žena 30 SŠ 4 roky metodik sociální péče   P11 
18.  žena 35 VOŠ 1 rok sociální pracovník         P11 
19.  žena 48 VŠ 5 let vedoucí soc. pracovník  P4 
20.  žena 55 SŠ žádná pečovatel                        P4 
21.  žena 50 SŠ 1 rok pečovatel                        SČ       
22.  žena 57 SŠ půl roku metodik zdravot.péče    P11 
23.  žena 55 SŠ 4 roky ředitel klient.servisu     P11 
24.  muž 37 SŠ 1 rok ředitel zařízení              SČ 
25.  muž 62 SŠ 3 roky ředitel domácí péče       P11 
26.  žena 36 SŠ 1 rok vrchní sestra                  P11 
27.  žena 51 SŠ 5 let zdravotní sestra             P4 
28.  žena 25 Bc. 2 roky pečovatel                       P8 
29.  žena 22 SŠ 1 rok ergoterapeut                  SČ 
30.  žena 25 SŠ 3 roky pečovatel                       SČ 
31.  žena 55 ZŠ 10 let pečovatel                       SČ 
32.  žena 23 SŠ 2 roky pečovatel                       SČ 
33.  žena 30 SŠ 1 rok ergoterapeut                  SČ 
34.  žena 43 Bc. 12 let vedoucí aktiv.péče        SČ 
35.  muž 35 ZŠ 5 let  pečovatel                       P4 
36.  muž 26 S Š 4 roky pečovatel                       P4 
37.  žena 40 SŠ 15 let zdravotní sestra             P22 
38.  žena 46 VŠ 17 let ředitel zařízení              P22 
39.  žena 26 ZŠ 4 roky vedoucí přímé péče       P11 
40.  žena 25 VOŠ půl roku vedoucí přímé péče       P4 
41.  žena 45 SŠ 12 let vrchní sestra                  P22 
42.  žena 52 Bc. 15 let vrchní sestra                  P11 
43.  muž 45 VŠ 7 let  metodik kvality péče     SČ 
44.  žena 42 ZŠ 10 let pečovatel                        P8 
45.  žena 48 SŠ 14 let pečovatelka                    P8 



	

 

 

 

  

46.  muž 32 VOŠ 8 let zdravotník – záchranář  P8 
47.  žena 28 SŠ 4 roky pečovatel                     P22 
48.  žena 46 SŠ 8 let pečovatel                     P22   
49.  žena 38 SŠ 7 let  ergoterapeut                P8 
50.  žena 55 SŠ 20 let školitel                        P22 



PŘÍLOHA č.3  - Tabulka otevřeného kódování 

KATEGORIE	 SUBKATEGORIE	 KÓD	
POČÁTEČNÍ	HARMONIE	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Primární	rodina	 Rodiče	se	starali	
Cítil	jsem	domov	a	štěstí	
Maminka	byla	vzorem	
Všechno	jsme	dělali	spolu	

Kontakt	s	lidmi	 Často	jsem	utěšoval	kamarády	
Rád	jsem	se	ostatních	dotýkal	
Nechtěl	jsem	být	sám	
Nechtěl	jsem,	aby	bylo	ostatním	ubližováno	

PORUŠENÍ	ROVNOVÁHY	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

Rodiče	 Rodič	začal	pít	
Rodiče	mě	opustili	
Rodiče	se	proti	mně	spojili	

Násilí	a	zneužití	 Záměrně	mi	narušovali	soukromí	
Ignorování	jako	trest	
Křik	a	ponižování	
Sexuální	zneužívání	

Úmrtí	blízkých	 Zemřel	mi	nejbližší	člověk	
Zemřelo	mi	dítě	
Často	jsem	byl	blízko	umírání	

Rozpadl	se	mi	svět	 Stavím	si	vše	znovu	
Hledám	sebe	sama	
Chci	pomáhat	druhým	

PROFESE	 Hledání	lidskosti	 Nerozumím,	co	se	děje	mezi	lidmi	
Chci	najít	skromné	a	slušné	lidi	
Nechci	se	chovat	jako	ostatní	
Hledám	dobro	ve	všem	

Náhrada	rodiny	 Rodina	mi	chybí,	utíkám	do	práce	
Překonávám	samotu	vírou	v	něco	jiného	
Svou	práci	mám	moc	rád	
Jsem	s	kolegy	pořád	

Útěk	před	společností	 Vadí	mi	dnešní	svět	
Nejsem	necitelný	jako	lidi	z	ostatních	profesí	
Jsem	blízko	smrti	a	to	má	smysl	
Mám	vlastní	svět	

VLASTNÍ	ZÁZEMÍ	
	
	
	

Partnerství	 Vztahy	mi	nevycházejí	
Záměrně	žiji	sám	
V	soukromí	mi	nikdo	nerozumí	
Mám	přátele	jen	v	práci	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Děti	 Vychovávám	děti	sám	
Děti	záměrně	nechci	nikdy	mít	
Chtěl	bych,	ale	nemám	zázemí	
Hlídám	děti	známých	

Záliby	 Rád	kouřím	a	hodně	jím	
Často	se	napiji	
Chodím	pomáhat	do	domácí	péče	
Vařím	a	peču	pro	kolegy	

ZVLÁDÁNÍ	 Úspěšné	–	aktivní	strategie	 Těžkosti	v	životě	mi	pomohly	najít	cestu	
Má	práce	má	smysl	
Jsem	sám	sebou	
Nevadí	mi,	že	jsem	sám	

Neúspěšné	–	pasivní	
strategie	

Cítím	se	zlomený	
Žiji	hrozně,	jako	moji	rodiče	
Hodně	piji	
Jedu	jen	na	setrvačnost	

Střídavé	 Jsem	potřebný	
Potřebuji	vděčnost	
Často	měním	zaměstnavatele	

 

  



PŘÍLOHA č. 4    Transkripce vyprávění respondentky č. 7 

Narodila jsem se v 6. měsíci, jako jediná z trojčat jsem přežila a diagnostikovali mi mentální 
retardaci a ještě spousty dalších postižení, včetně snížení motorických funkcí. Musím 
konstatovat, že jsem to docela „rozchodila“. 

Mé dětství bylo úžasné, maminka i otec se o mě skvěle starali, než přišel první bod zlomu 
v pátém roce mého života, kdy jsem se stala obětí sexuálního obtěžování, které trvalo zhruba 
čtyři roky. Poté jsme si začala uvědomovat, co se děje. Nikomu jsme nic neřekla, ale 
poprosila jsem maminku, že už nechci přespávat u té tety, co má dva syny a maminka mě tam 
už nikdy nenechala přespat. Jen, co jsem zažehnala tento problém, začala jsme zjišťovat, že 
otec podvádí maminku a o mě se nestará. Přestal chodit do práce. Mé pocity nenávisti k otci 
se stupňovaly, co toho se přidala puberta a zanedlouho oznámení rozvodu rodičů. Než se 
vyřešily všechny soudy, stihla jsem být svědkem násilí, kdy otec napadl matku, vykradl celý 
dům na Vánoce a ještě se mi vysmíval. V tu dobu mi bylo čtrnáct let a psychicky jsem se 
zhroutila. Maminka se o mě skvěle postarala a vše jsme překonala. Okolo patnácté roku jsme 
si našla nového přítele, opět další přešlap, kdy jsem se stala obětí domácího násilí. Sice jsme 
s ním nebydlela, ale pořídila jsem si s ním psa a to byla největší chyba. PO dobu čtyř let jsem 
se nechala psychicky i fyzicky týrat nejen proto, že jsem nechtěla opustit toho pejska, který 
byl též týraný, a já věděla, že nemám šanci ho získat do své péče. Naštěstí jsem kolem sebe 
měla dostatek přátel, kteří mi byli oporou, když jsem se rozhodla pro rozchod. Obětovala jsem 
život zvířete za svůj duševní klid. Dala jsem se dohromady, změnila školu a odstěhovala se do 
většího města. Má rozporuplnost a úzkost vymizela a já se zanedlouho dostala na vysokou 
školu do Prahy, nastalo další stěhování a život se mi otočil o 180 stupňů. Získala jsem velmi 
lukrativní práci v Parlamentu ČR. Konečně jsme na sebe byla pyšná a rozdávala jsme 
pozitivní energii, kde jsem mohla. Zvládla jsem státnice a pokračovala v rozhodování, jak 
naložím se svou budoucností. Vyzkoušela jsem různorodé pracovní pozice, našla si přítele, se 
kterým doposud žiji. Nyní jsem se rozhodla pokračovat dále ve studiu, jen jsme změnila obor. 
Z výtvarného umění až k psychologii. V současné době jsem spokojená, často jezdím za svou 
maminkou pomáhat do ordinace (doktor, psycholog, soukromá praxe) a hlavně se učit, abych 
dostala jistotu, že své budoucí povolání budu dělat kvalitně a s pokorou. Jinak chodím 
meditovat do pyramidy, kterou máme u mamky na zahradě, mazlím naše kočičky a pejska. 
Chystám se na seberozvojovou cestu do jižní Ameriky. Mám skvělou práci pečovatelky a 
ještě skvělejší tým v čele s vrchní sestrou s neskutečným pracovním nasazením a s nejlepší, 
nejempatičtější bojovnicí ředitelkou s velkým srdcem, která jde vždy příkladem a otevřela mi 
oči. 

 


