
Přílohy

Analýza rozhovoru – „Opuštěnec“ 

Výsledky kódování 

Hlavní kategorie: smůla, samota, ztráty blízkých, hlouposti (zločiny), drogy – sebezničení, utápění se, uvěznění, 
rezignace. 

Respondent svůj životní příběh začíná líčením idylického dětství a mládí, s úplnou rodinou. Tento stav by se dal 
označit za prvotní „ráj“, tj. ideální a kýžený stav, který není narušován žádnými problémy a zápletkami. Z něj 
byl následně respondent vypuzen a tím začal celý jeho příběh, který se dále odvíjí nejspíš v žánru tragédie. Je to 
příběh o zoufalé snaze přemostit  pocit  osamocení  a následných nezdarů, které tento pocit pouze prohlubují,  
s následnou, úplnou rezignací. 

Pomyslným „vyhnáním z ráje“ byla ztráta matky, která zemřela na onkologické onemocnění. To bylo samo o 
sobě posíleno tvrzením, že otec, jakožto profesionální řidič kamionu, neměl čas a nemohl být se synem doma a  
starat se o něj.  Kategorie „starání se“ a adresování viny otci budu podrobněji analyzovat později. 

Důležité je zmínit, jakým způsobem respondent popisuje tyto neblahé události. Na vědomé, explicitní úrovni 
není  nikdo obviňován – otec nemohl  jinak,  matku potkala  tragédie  a  on sám, vlivem pocitu osamění,  také 
nemohl jinak než dělat „hlouposti“. Z vyprávění nabýváme dojmu, že nebýt úmrtí matky, respondent by se nikdy 
k drogám ani delikvenci neuchýlil. Sám sebe nevnímá jako nositele nějakých špatných vlastností nebo slabostí,  
které by k tomu snad mohly vést. Byl prostě a jednoduše vzorný mladý muž s dobrou, úplnou rodinou. Proto 
jsou všechny události, vedoucí k delikventní a toxikomanické dráze, v jeho očích jednou velkou SMŮLOU. 

Nejčastěji skloňovaným tématem, které zároveň představovalo příčinu abúzu drog i trestné činnosti, byl vzniklý 
hluboký  POCIT  OSAMĚNÍ,  který  nastal  s rozpadem  rodičovské  péče  a  starosti  o  respondenta.  Hybatelem 
příběhu a katalyzátorem zápletky vyprávění se tedy stává prvotní SMŮLA a POCIT  OSAMĚNÍ.  Respondent 
odvozuje veškeré dění, hodné vyprávění ve svém životě, právě od těchto kategorií. 

Další odcizenou silou, která hýbe jeho osudem, je kategorie. „ONI“. Tato kategorie není nikde v textu přímo 
zmíněná,  objevuje  se však  v mnoha implikacích  –  dali  mě,  přemístili mě,  zavřeli  mě,  apod.  Respondent  se 
v JEJICH rukách cítí – řečeno metaforicky – jako nábytek nebo balík, který je přemisťován z místa na místo, bez 
ohledu na svoje vlastní potřeby. Proto vnímá jako samozřejmost svoje útěky z výchovných ústavů. 

V příběhu se záhy objevuje další „zloduch“, tj. PERVITIN. Zajímavý je způsob narace. Respondent přímo uvádí, 
že  do  jeho  života  „přišel  pervitin“,  jakoby se  jednalo  o  entitu  nebo  dokonce  bytost  s vlastní  iniciativou  a 
autorstvím.  Tím  se  zdůrazňuje  respondentova  bezmoc  vůči  ní.  Pervitin,  stejně  jako  alkohol,  sloužil  
respondentovi, dle jeho slov, nejprve jako prostředek úniku od starostí. Nedokázal se prý stále vyrovnat s úmrtím 
matky. Droga také sloužila k jakémusi SEBENIČENÍ. Věděl, že je to něco špatného, že si škodí, ale bylo mu 
všechno jedno.  Tato autoagrese  by se dala  přirovnat  k jiným formám sebepoškozování,  které  jednak slouží 
k vyjádření sebenenávisti a dále jako ventil psychického napětí, které se v jedinci kumuluje. Může také odvádět 
pozornost od zraňujících vnitřních obsahů. 

Z vyprávění je zřejmé, že respondent sám sebe nevnímá jako schopného tento problém vyřešit. Na konci příběhu 
uvádí, že by se mohl „snažit“ a „bojovat“, ale necítí se tak silný. Jelikož to sám nedokáže, musí přijít pozitivní 
síly zvenčí, aby zvrátily negativní osud. Tato kategorie by mohla být označena jako BEZMOC. 

Pozitivní „intervenující  proměnnou“ jsou zde lidé,  představující  potenciál  k znovu-vytvoření  rodiny.  Prvním 
z nich je OTEC, který respondentovi odpustil a „slitoval se“. Otcova důležitost je ještě podtržena tím, že na něj  
teď „byl pyšný“.  Dalším pomocníkem je PŘÍTELKYNĚ, se kterou se „nějak dali dohromady“.  Také se mu 
narodila dcera. Stabilizující efekt je rovněž přisuzován práci. 

Příběh se ale velmi rychle překlápí zpět do problémové roviny.  Velkou roli  hraje další ztráta blízké osoby,  
tentokrát  přítelkyně.  Dále  se  vrací  „zloduch“  PERVITIN,  do  kterého  respondent,  jak  sám  říká,  bezmocně 
„spadl“. Tentokrát se nově objevuje ZÁVISLOST NA JEHLE. Respondent víckrát v textu podtrhuje rozdíl, jaký 
spočívá  v aplikaci  nosem a  injekční  stříkačkou.  Proti  šňupání  se  cítí  alespoň trochu silný,  ale  vůči  „jehle“ 
naprosto BEZMOCNÝ. Roli v tom hrají i KAMARÁDI-UŽIVATELÉ, kteří jsou rovněž závislí. 

Zajímavé je, že respondent sám, spontánně, o trestné činnosti prakticky nemluví. V jeho příběhu se pohybujeme 
pouze  mezi  osamocením, abúzem pervitinu a vězením. Jakoby snad delikvence  v jeho životě nebyla  vůbec 



důležitá. O trestných činech mluví až tehdy, když je k tomu výslovně vyzván. Toto opomíjení je předmětem 
zkoumání v kapitole Kritická analýza. 

Druhým, finálním propadem příběh de facto končí. Respondent běduje, že jediné, co od života chtěl, bylo mít  
rodinu a vést řádný život. Přihazuje důsledky rozchodu s přítelkyní, kdy mu soud přiřkl kontakt s dcerou na 8 
hodin, jednou za 14 dní. Rozčiluje se, že dítě přece není automobil z půjčovny. Kdyby prý věděl, že dítě nebude 
moct vychovávat ve vztahu s partnerkou, tak by dítě ani nechtěl. O svých blízkých říká, že „nad ním zlomili hůl“ 
a také dodává, že „rodinu zklamal.“ Všechny tyto výroky jsou konečné a fatální. O žádné naději nebo „cestě 
ven“ již nehovoří a několikrát zmiňuje, že všechno pokazil. 

Jelikož je rodina od samého začátku vztažnou rovinou celého vyprávění, je rozumné začít analýzu právě zde. Jak  
již bylo řečeno výše, rodina tvoří základní, nejvyšší hodnotu respondenta. Zajímavé ale je, které její aspekty jsou 
zdůrazněny. Do popředí vystupuje zejména STARÁNÍ SE. Explicitně o něm respondent mluví, když říká, že po 
smrti matky se o něj otec nemohl starat. „Nemoci se starat“ zde znamená „být uvězněn“ v „pasťáku“. Jako by  
otec nechal respondenta na pospas cizím lidem – kategorie ONI – aby respondenta přemisťovali dle uvážení jako 
kus nábytku. 

Ačkoli to není výslovně řečeno, můžeme předpokládat – zvlášť, když otec nebyl jako profesionální řidič tak 
často doma – že matka představovala v životě respondenta nejvýznamnější zdroj STARÁNÍ SE. Pokud bylo 
STARÁNÍ SE pro respondenta tak kriticky důležité, je jasné, proč se na smutek ze ztráty matky odvolává ještě i 
na  konci  vyprávění,  když  popisuje  současnost.  Drogy  jsou  prakticky  výhradně  spojovány  s neschopností 
vyrovnat se s touto ztrátou. 

„… s tou maminčinou smrtí jsem se nedokázal pořádně smířit, tak jsem pil alkohol, nestačilo to, potkal jsem 
kámoše, co měl pervitin, přeskočil jsem na něj a zezačátku jsem bral jako že sebeničení jsem chtěl, ne jako že  
drogu pro zábavu…“. 

Autoagresi zde můžeme chápat jako formu rezignace – jako by respondent říkal: „když ty jsi pryč, ani já tu  
nemusím být.“ Jeho „já“ bez matky nedávalo smysl, proto jej ničil s pomocí drog. Jako papoušek, který si po 
smrti majitele vyklove peří a odmítá přijímat potravu. Z toho si můžeme domyslet, jak je pro jeho psychický 
život a rovnováhu důležitá citová vazba k rodičovské postavě. Dá se samozřejmě namítnout, že se může jednat o 
naprostou výmluvu pro svojí závislost a delikventní aktivitu. To bude nepochybně i do určité míry pravda. Další  
rozbor dat ale ukazuje, že symbiotická, de facto infantilní vazba na významné druhé je skutečně potíž, se kterou 
si respondent neví ve svém životě rady. 

Dokládá to např. následující pasáž, která obsahuje pozoruhodné přeřeknutí respondenta:

„…matka, co s ní mám dceru, bývalá přítelkyně, se mnou taky nevydržela, to se nějak rozpadlo…“.

 Ex-partnerka je nejprve označena jako matka – ad hoc je potom pro porozumění doplněno, že jde o matku jeho 
dítěte. První přiřazenou rolí této osobě tedy bylo mateřství, až následně mu došlo, že by tomu tazatel nemusel 
rozumět a mohl by jí zaměnit s jeho skutečnou, biologickou matkou. Samozřejmě mohlo jít o náhodu, na druhou 
stranu užívá následně slovo „taky“. Jelikož se nesmířil se smrtí matky, může být toto „taky“ spojeno s dalším, 
významným opuštěním důležitou osobou ženského pohlaví? 

Nabízí se hypotéza, zda přítelkyně na nevědomé úrovni respondentovi nesuplovala ztracenou matku, resp. jestli  
od ní  neočekával,  že  zaujme její  uprázdněnou pozici  v jeho  životě  ohledně STARÁNÍ SE.  Ve  spekulacích 
můžeme jít ještě dál a uvažovat např. o tom, zda tento nadměrný a těžko splnitelný nárok nestál za rozpadem 
vztahu, což se podle respondenta také „nějak rozpadlo“, jaksi bez udání důvodů. 

Hypotéza suplování matky přítelkyní je v datech dále potvrzena následující výpovědí respondenta: 

„…s přítelkyní to nevyšlo, to byl pro mě, já jsem se na tu přítelkyni navázal, protože jsem přišel o tu matku a 
když mě opustila, to byl další průser, jsem dělal hlouposti, fetoval jsem, kradl jsem…“. 

Bohužel  v datech  nemáme  žádné  vodítko  k rozboru  faktorů,  které  stály  za  koncem  vztahu.  Přenášení 
rodičovských očekávání na partnerku je jediné, nabízející se vysvětlení. Dalo by se uvažovat např. o nadměrné  
žárlivosti jakožto obavy z opuštění, v reakci na zažitou a nezpracovanou ztrátu matky. To ale nelze potvrdit ani 
vyvrátit. Každopádně se setkáváme s popisem trestných činů a abúzu drog jako  reakce na opuštění přítelkyní, 
potažmo matkou. Stejný vzorec reakcí následoval po smrti matky, kdy se respondent chtěl prostřednictvím drog 
ničit. Jinými slovy, NE-STARÁNÍ SE vede k delikvenci. 

Nadměrný význam připisovaný rodičům je pomyslnou červenou nití,  linoucí se příběhem. Otec jako by byl  
omlouván,  že  se  kvůli  práci  nemohl  STARAT,  ale  i  obviňován  zároveň,  byť  na  méně  vědomé  úrovni. 



Respondent  v rozhovoru  sděluje,  že  ho  otec  odmalička  „táhl  k autům“.  Je  náhodou,  že  prvním  přečinem 
respondenta bylo zcizení otcova automobilu, když byl otec „pořád pryč“? Jako by si respondent bez dovolení 
bral to, na co měl podle sebe morální nárok – symbol otcova STARÁNÍ SE, jeho pozornosti. Mezi pozdější 
trestné činy rovněž patřilo řízení pod vlivem drog, bez řidičského průkazu, který si respondent, podle svých slov,  
„nestihl  udělat“.  Jinými  slovy:  kdyby  byla  rodina  úplná,  matka  by nezemřela  a  otec  nebyl  pořád  pryč  – a 
STARALI SE o něj tak, jak by měli – stihl by si dodělat i řidičský průkaz. Jako by společnost měla nahradit 
selhávající rodinu a STARAT SE – a dodat řidičský průkaz – a nikoli trestat respondenta za jeho „SMŮLU“, že  
něco „nestihl“. 

Na tomto místě bych rád připomněl hypotézu o provázanosti rodiny a společnosti v  očích respondenta. Trestání 
systému vnímá často jako neoprávněné, neboť on měl prostě jen SMŮLU. Rád řídil auto, protože ho to naučil 
otec. Co je na tom špatného? Řidičský průkaz neměl, protože to kvůli rodinné situaci nestihl. Je to snad takový 
hřích?  Křivdy ze strany systému probereme dále,  u  analýzy  trestné činnosti.  Zde  bych  pouze rád zdůraznil  
paralelu mezi systémem a rodiči. Stejně jako rodiče neposkytli respondentovi správné podmínky STARÁNÍ SE 
– matka zemřela předčasně a otec nebyl doma – tak i odcizený plurál ONI, na místo pochopení, pouze škodil a  
trestal.  Kritika zlého systému je přitom v textu očividná a explicitní. Je snadnější  rozhněvat se na systém a 
společnost,  než  na  vlastní  rodiče,  kteří  jsou  objektem  idealizace?  Přebírá  společnost  štafetu  neúspěšného  
STARÁNÍ SE od selhávajících rodičů, přičemž je posuzována ještě přísněji? 

Při analýze prvního rozhovoru jsem začal přemýšlet  o hypotéze delikvence jako o pomstě společnosti, která  
představuje  jakousi  širší,  světovou  rodinu.  A  o  pokusu  vzít  si  zpět  to,  na  co  má  delikvent  podle  svého 
přesvědčení nezadatelné právo. Jako by chtěl dostat, co bylo slíbeno. Tento předpoklad jsem prozatím nazval 
teorií retribuce. 

Oblast vztahů 

V neposlední řadě je zapotřebí analyzovat vztah respondenta ke svojí dceři. Předně, z dat se nedozvídáme její 
jméno, ani žádné další podrobnosti. Přání „mít rodinu“ je přitom soustavně kladeno na první místo. Není v tom 
nějaký rozpor? Dále, respondent přímo sděluje, že „kdyby věděl, že s přítelkyní nebude a že dceru nebudou 
vychovávat  společně,  ani  by  jí  nechtěl“.  Dalo  by  se  tedy  říct,  že  partnerský  vztah  je  primární  a  mít  dítě 
sekundární? Jak moc je otcovství pro respondenta vlastně důležité? 

Na druhou stranu v textu píše, že dceři je 12 let a že „je jeho zlatíčko“. Bál se, že ho po 7mi letech výkonu trestu 
nepřijme a běduje, že ačkoli ho přijala, tak jí zklamal. Další kontakt s ní po propuštění nicméně neplánuje, jak 
dokládá následující pasáž:

„Do budoucna? No já už nevím, nevím, jak bych to řekl, tátovi jsem psal, ten se neozval, dceři jsem psal a  
neozvala se, něco jí slibovat, jako předtím a pak jsem to takhle…“. 

Na  místo  snahy  nastupuje  rezignace,  kterou  nakonec  respondent  zcela  otevřeně  přiznává,  že  místo,  aby 
„bojoval“, tak se utápí v drogách

Pokud mám shrnout následující poznatky, domnívám se, že hledání náhrady za ztracenou matku, a sice náhradu  
partnerským vztahem, je pro respondenta zcela zásadní – pro doplnění jeho potřeb z dětství. Jako by hledal 
primární rodinu, kterou stále potřebuje,  kvůli  STARÁNÍ SE. Když  je  sám v roli  dítěte,  těžko se může cítit 
rodičem a usilovat o to. Proto si myslím, že „touha po rodině“, kterou respondent avizuje, je především touhou 
po rodině primární. 

Při analýze textu jsem se věnoval také rozboru popisovaných vztahů s druhými lidmi. Zajímavým zjištěním je 
fakt, že každý člověk je popisován naprosto jednodimenzionálně. Touto dimenzí je přínos, event.  škoda pro 
samotného respondenta. Otec mohl za lásku k autům a za NESTARÁNÍ SE. Potom ale vystupuje – z hlediska 
narativní analýzy – jako „magický pomocník“, když zachraňuje respondenta z výchovného ústavu. Následně, 
když  respondent  „seká latinu“,  je  na něj  „pyšný“.  Nakonec  nad ním však stejně  „láme hůl“.  Otec  jako by 
neexistoval sám o sobě. Existuje jen pro respondenta, v dobrém i špatném smyslu slova. 

Dalo by se tedy říct, že na lidi ve svém okolí respondent pohlíží skrze jakési prospěchářství, KALKUL, nebo  
možná (což se nevylučuje) optikou STARÁNÍ SE. Stejně jako malé dítě, které očekává bezbřehou pozornost a 
podporu. Vztahy jsou tedy vnímány UTILITÁRNĚ. 

Podobně jsou popisovány i vztahy s dalšími lidmi. Kamarádi jsou abuzéři  pervitinu, kteří respondenta stáhli 
dolů. Jeho dcera buďto je v jeho péči, nebo je mu odejmuta. Ví, že by jí měl „vozit na výlety“,  ale osud mu 
vytvořil překážku omezením kontaktu. Jediné, co tedy o jeho dceři víme, je to, že je pro něj důležitá (ačkoli o ní  
jinak vůbec nemluví, neznáme ani její jméno) a že „ví, že by jí měl brát na výlety“. Braní dcery na výlety zní  
jako fráze z učebnic rodinné výchovy. Nikde v datech nemáme jistotu, že jde o vnitřní potřebu respondenta trávit 



s dcerou čas a že nejde právě jen o frázi. Podobně o přítelkyni pouze víme, že se s  ní dal „nějak dohromady“, že 
to „nějak nevyšlo“ a potom že je to „matka jeho dcery“. Nic víc. Vše řešeno jen z hlediska prospěchu nebo 
negativ pro respondenta. 

Tato  vyprázdněnost  reprezentací  druhých  osob  a  vztaženost  pouze  k vlastním  zájmům  se  objevovala  i 
v předchozím výzkumu, v rámci diplomové práce (Onder, 2012). Tato kategorie zde byla nazvána utilitárními  
vztahy. V případě tohoto respondenta se zmíněný předpoklad potvrzuje. 

Spojíme-li toto prospěchářství ve vztazích s rodičovskými atributy, které respondent vyhledává a tragicky všude 
postrádá,  můžeme  vyslovit  hypotézu  o  ROLI  DÍTĚTE,  do  které  se  respondent  staví.  Malé  dítě  také 
upřednostňuje svoje potřeby před potřebami druhých. Je veskrze sobecké a nijak nedbá toho, že např. matka má 
také svůj život. Naplnění svých přání požaduje bezodkladně a bezprostředně. Stejně tak morální usuzování je 
nezralé a vychází primárně z perspektivy vlastních potřeb. Co je fér? To, co nejde proti vlastním potřebám. A 
obráceně. 

Můžeme pro tento předpoklad najít oporu v datech? Z tohoto hlediska je zajímavá následující pasáž: 

„…soud mi nařídil jednou za dva tejdny na 8 hodin, jako kdybych si půjčil auto… to mi přijde divný, když je to  
moje dcera, já neudělal nic špatnýho, když se mnou bývalá nechce být, za to taky nemůžu, když se nedokážem 
domluvit a soud mi to určí jednou za 14 dní, co chcete dělat… už když si jenom na to vzpomenu tak už mám  
nervy a utápim se v tom…“. 

Respondent zde jasně dává najevo, že mu soud, možná ve spolupráci s jeho ex-přítelkyní (nevědomé obviňování 
matky?) křivdí.  Jedná soud fér?  Jednoznačně ne.  Respondent přece  nic špatného neudělal  a za nic nemůže. 
Nepřemýšlí např. nad tím, že nemá životní podmínky vhodné pro výhradní nebo střídavou péči. Nezamýšlí se  
nad situací  z jiného než svého pohledu. Je to přece jeho dítě a on nic neudělal.  Morální uvažování je silně 
odvozené  od  vlastního  hlediska,  vlastních  zájmů  a  vlastních  potřeb.  Tuto  kategorii  jsem  nazval  
EGOCENTRICKÉ MORÁLNÍ USUZOVÁNÍ. Více se o něm zmíním v následujícím textu, o postoji k trestným 
činům. Zde bych pouze rád zdůraznil paralelu s dětským vnímáním světa, které respondent dle všeho během 
celého rozhovoru neopouští. 

Ještě  zbývá  zanalyzovat  postoj  respondenta  ke  společnosti  jako  takové,  resp.  k jejím institucím.  Jak  vnímá 
vlastní uvěznění? K úvaze předkládám následující úryvek: 

„4x jsem zkoušel podmínečný propuštění z těch 7mi let a ani jednou, jednou už mi totiž bylo vyhověno, tak mi 
tady nevyhověli a zbytek trestu…“ 

Respondent chtěl říct, že mu ani jednou nevyhověli, přičemž se v půlce věty zastavil a zmínil, že vlastně jednou 
ano. To mu ale nebránilo v tom, aby sdělení v duchu první myšlenky dokončil. Křivda se stala a jemu „ani 
jednou“ nevyhověli.  I  když  vlastně jednou ano.  Paradox.  Vlastně tím chtěl  říct,  že už mu nechtěli  vyhovět 
podruhé a podmínečně ho propustit, když už prve zklamal a svou šanci dostal. Proč ale neřekne, že nedostal  
druhou šanci? Byla by to zřejmě od společnosti o něco menší křivda. A on to vnímá jako křivdu obrovskou. 

O prvním loupežném přepadení, kdy ukradl peněženku kamarádovi, co mu dlužil peníze, zase řekl následující: 

„ne, že by mě to omlouvalo, ale takhle jsem dostal 3,5 roku.“ 

Jako by nám říkal: „za takovou hloupost jsem dostal neúměrně velký trest“. 

Respondent také sděluje, že krádeže znamenaly „pár kol v obchodě NO“, dále že „si vytipovali pána, který bude 
vybírat  větší  obnos,  což  už  bylo  horší  NO,  tak  ho  okradli  NO…“  Co  znamená  použití  tohoto  zdánlivě 
bezvýznamného  slova?  Odpověď  poskytují  následující  věty  respondenta,  kde  líčí,  kolik  let  za  to  dostal 
„natvrdo.“ Slůvkem „NO“ tedy sděluje, že se „zase tak moc nestalo.“ Proč byl tak tvrdě potrestán? 

Jeho přesvědčení o nespravedlnosti systému je tedy zřejmé.  Celkově se tedy těžko ubráníme dojmu, že ONI  
stále s respondentem hýbou neempaticky sem a tam, jako s kusem nábytku. Co jiného dělat, než rezignovat? 

Postoj k trestným činům 

Již při prvním čtení rozhovoru upoutá absentující popis kriminality. Respondent přitom věděl, že jde o výzkum 
delikvence. Byl o tom informován vychovatelem. Rozhovor dokonce začínám otázkou: „řekněte mi, jak jste se 
dostal k trestné činnosti.“ Respondent sice sděluje, jak jeho příběh začal, jak se dostal k drogám a jak už není 
cesty zpět, o trestné činnosti však vůbec nemluví. 



Na tomto místě  bych  chtěl  ocitovat  zmínky o  trestné  činnosti,  které  se  objevily v první,  dlouhé,  spontánní 
výpovědi respondenta: 

„bral jsem (auto tátovi), dělal jsem hlouposti, kradl jsem, zase jsem začal dělat hlouposti, měl jsem rozjetý soud 
za loupežný přepadení, když jsem fetoval, tak jsem pořád řídil auto – zastavila mě policie a nalízal jsem.“ 

Jak je vidět, zmínek o delikvenci bylo velmi poskrovnu. A nejen to. Jediné „tvrdé“ označení, které má negativní 
konotace,  je slovo „kradl jsem“. Sousloví „loupežné přepadení“ je dále právnický pojem. Ostatní slova jsou 
méně emočně zabarvená, skoro neutrální a vyvolávají spíše pochopení či soucit, namísto hrůzy, strachu nebo 
hněvu. Není divu, že mou přirozenou reakcí na spontánní líčení životního příběhu byla hned otázka, jestli by  
mohl něco víc říct o trestné činnosti. 

Respondent  tedy  musel  mít  subjektivní  důvody,  proč  se  podrobnějšímu  líčení  trestné  činnosti  sám o  sobě 
vyhýbal. Buďto pro něj samotného není v životním příběhu tolik důležitá, nebo se za ni stydí. A nebo chce o 
sobě podat jiný, příznivější sebeobraz – ať už před tazatelem, tak sám před sebou. Rozhodně není delikvence do 
jeho osobní identity nijak zvlášť zahrnuta. Tento faktor je natolik významný, že jsem ho nazval NEMLUVENÍM  
O TRESTNÉ ČINNOSTI. 

Víme tedy, že respondent o svých deliktech z nějakého důvodu nemluví. Pojďme se tedy blíže podívat na to, 
jakým způsobem o nich mluví, když se to náhodou poštěstí, nebo je k tomu tazatelem vyzván.  Úplně první 
zmínka se týká neoprávněného řízení otcova automobilu. Respondent to popisuje následovně: 

„…tátovi jsem bral v 15ti auto osobní… že on byl pryč, byl v Německu kamionem, tak byl můj první průser, že 
se o mě nedokáže táta starat pořádně.“ 

Tento popis je zajímavý hned z několika důvodů. Za prvé, auto tátovi neukradl, on ho jen „bral“.  Ano, brát  
někomu auto bez dovolení není nic pěkného, ale nezní to ani tak hrozně. Braní je rozhodně něco jiného než  
krádež. Podobné zlehčování závažnosti prostupuje celým rozhovorem. Prakticky kdykoli se respondent zmíní o 
trestné činnosti – a že se o ní příliš nezmiňuje – můžeme pozorovat podobné bagatelizace nebo eufemismy.  
ZLEHČOVÁNÍ je významnou kategorií, o kterém ještě bude dále řeč. 

Za druhé, z takto poskládané věty máme pocit, že „braní auta“ byl důsledek toho, že „táta byl pryč“, v Německu. 
Za  krádež  vlastně může otcova nepřítomnost.  Zde můžeme usuzovat  na  obviňování  otce,  byť  ne přímo na  
explicitní  rovině.  Vztek  na  otce  jsem  již  zmiňoval  výše,  nyní  chci  upozornit  spíše  na  mechanismus 
SVALOVÁNÍ  VINY,  který  se  rovněž  v datech  objevuje  i  dále  a  proto  tvoří  další  významnou  kategorii.  
Respondent to ještě potvrzuje zakončením popisu, že „první průser byl, že se o něj táta nedokáže starat pořádně.“ 
Opět nám z toho vychází pointa, že šlo o „otcův průser“, nikoli „průser respondenta“. Respondent sám za nic 
nemůže. 

Na tomto případě bych  také rád upozornil  na velmi častý jev, a  sice že trestná činnost  je vždy líčena jako 
REAKCE na nějaký provokující podnět. Jako by byla výsledkem dominového efektu, který něco spustilo a tato 
lavina  se  přenesla  k bezmocnému  respondentovi.  Tak  např.  když  je  vyzván,  aby  popsal  svoje  loupežné 
přepadení, za které byl odsouzen: 

„…ale já jsem to jako loupežná přepadení nebral, nebo nevěděl jsem ani, po půl roce jsem potkal kamaráda, co 
mi dlužil peníze, oba jsme byli pod vlivem alkoholu, dlužil mi asi 6 stovek hloupých, takže jsme se poprali a já 
jsem mu sebral peněženku, ne, že by mě to omlouvalo, ale takhle jsem dostal 3,5 roku.“ 

V tomto úryvku vidíme hned několik kategorií. Výrazné je ZLEHČOVÁNÍ, např. slovo „poprali jsme se“, nebo 
„6 stovek hloupých“, a nejvíce sousloví „sebral peněženku.“ Slovo „sebral“ dává jasně najevo, že se nejednalo o 
nic  závažného.  K tomu  všemu  o  tom  respondent  „nevěděl“  –  že  by  jeho  jednání  mohlo  naplnit  definici  
loupežného přepadení. I dále v textu respondent tento incident označuje za „nehodu“ a „hloupost“. 

Především ale vnímá svůj čin jako oprávněnou reakci na křivdu, která se stala jemu. Potkal kamaráda, kterého 
potkat nemusel – čili šlo o náhodu. Jinými slovy, kdyby kamaráda nepotkal, čin by se nestal. Už tento narativ  
staví respondenta do POZICE OBĚTI, které se něco zvenčí  děje. Zajímavější je, že to byl kamarád, který mu 
dlužil. To znamená, že šlo o neplatiče, který odmítal splácet. Čtenář skoro musí souhlasit, že se s ním respondent 
nevyhnutelně musel dostat do konfliktu. Trestný čin zde není aktivní křivda někomu, ale reakce na křivdu vlastní 
osobě. Proto jde jen o jakousi obranu, nebo morálně oprávněnou reakci. 

Další zajímavost je užití slov „poprali jsme se“. Vyjádření nezní např.: „napadl jsem ho za to, že mi nechtěl 
vrátit peníze.“ Ačkoli to tak zřejmě bylo a vše tomu nasvědčuje. Slova „poprali jsme se“ sdělují, že za to mohli  
oba dva rovným dílem. Respondent tedy nejen že byl oběť, které někdo dlužil peníze, ale navíc i za konflikt  



mohli následně oba stejně. I zde tedy můžeme výpovědi přiřknout kategorii SVALOVÁNÍ VINY, tentokrát na 
kamaráda-dlužníka a vnější okolnosti. 

Na tomto příkladě můžeme opět identifikovat kategorii nazvanou EGOCENTRICKÉ MORÁLNÍ USUZOVÁNÍ. 
Z hlediska respondenta bylo v podstatě fér kamarádovi-dlužníkovi ukrást peněženku. Nebyla to přeci krádež, 
vlastně si jen bral své peníze zpět. 

Někde ale přeci  jen respondent sám odsuzuje svoje jednání a doznává vinu. Jde o druhý případ loupežného 
přepadení. I zde se však objevuje pozoruhodná, místy až podivná logika. 

„…pardon, že přeskočím, s tím klukem (kamarádem-dlužníkem), že se tim jako omlouvám, ale hloupost, a s tim 
pánem to bylo nejhorší, co jsem udělal, z toho jsem měl špatný svědomí, neublížili jsme mu teda nijak, ale… a já 
jsem typ citlivej, když mi umřela mamka, tak jsem z toho dodnes špatnej, ale když si představim toho pána, jak 
mu asi bylo v tý chvíli, tak jsem z toho dodnes špatnej…“.  

Zajímavě je zde líčeno svědomí a jeho funkce. Svědomí prostě znamená špatný pocit. Špatné pocity nejsou nijak 
diferencovány. Truchlení po matce a pocit viny za okradení nevinného jsou stavěny do jedné roviny. Obojí je  
něco, co cítí respondent a co ho dělá „citlivým člověkem.“ Citlivého člověka mnohem hůře odsoudíme, než  
necitlivého. Truchlení za matku tedy vlastně poskytuje omluvenku pro trestnou činnost. A pokud ne omluvenku,  
tak alespoň POLEHČUJÍCÍ OKOLNOST. O této kategorii ještě bude řeč. 

Kromě  jiného  zde  opět  nazývá  okradení  kamaráda-dlužníka  hloupostí.  Jde  o  další  případ  ZLEHČOVÁNÍ.  
Zajímavé ale je jeho vyjádření, že okradenému pánovi „přece nijak neublížili.“ Jako by tím říkal: „jenom jsme 
mu vzali  jeho  majetek  – to  není  tak  strašné,  ne?“  Jinými  slovy,  fakt,  že  mu nebylo  fyzicky  ublíženo,  má  
znamenat  jasně polehčující  okolnost.  Kdyby se snad pán bránil  a  museli  by mu fyzicky ublížit,  byla  by to 
„nehoda?“ Mohl by si za zranění sám, protože se „neměl bránit?“ Vždyť jde přeci „jen o majetek.“ 

Neublížení pánovi tedy vyjadřuje další POLEHČUJÍCÍ OKOLNOST. Polehčujících okolností byla v textu celá 
řada. Viz např. předminulá citace, kdy sebral peněženku kamarádovi-dlužníkovi. Říká, že byli „oba pod vlivem 
alkoholu.“ Jako by tím říkal, že ve střízlivém stavu by to neudělal. Jako by – pokud argument dovedeme ad  
absurdum –  za  trestný  čin  mohl  alkohol,  nikoli  respondent.  Jak  vidíme,  ZLEHČOVÁNÍ  rozhodně  souvisí 
s kategorií SVALOVÁNÍ VINY. 

V další, úryvku z rozhovoru můžeme pozorovat další případy výskytu těchto jevů: 

„Nebylo to plánování, byli jsme s kamarádem opilí, neměli jsme peníze, ne, že bysme je zrovna potřebovali,  
ale… byli jsme darebáčci, bylo mi 21 let, v tu chvíli mi to připadlo jako, ne jako zábava, ale jako dobrej nápad. 
(…) Nebylo to, že bysme to plánovali, bylo to náhodný. (…) Jak říkám, nezbili jsme ho teda…“ 

V tomto úryvku vidíme hned dva případy kategorie POLEHČUJÍCÍCH OKOLNOSTÍ. Prvně jde o „opilost“ a  
dále o nízký věk. Slovo „darebáčci“ zase poukazuje na ZLEHČOVÁNÍ. Respondent znovu důsledně opakuje, že 
pána nezbili – tedy další polehčující okolnost. Zajímavé také je, že mluví o „zábavě“, což vzápětí neguje. Pokud 
např. v Tematickém apercepčním testu někdo přinese do vyprávění nový motiv, přičemž zmíní, že tam není,  
podle skórovacího systému Cramerové jde o případ popření. Impulz totiž jednoznačně vychází z nitra vypravěče, 
přičemž je hned zamítnut. Z tohoto pohledu lze chápat tento výrok jako popření. Respondent pravděpodobně 
chápal s kumpánem loupežné přepadení vytipovaného pána jako zábavu, vzrušení, „thrill“. Ale protože je to 
něco nehezkého, vzápětí to popřel. Pozice oběti a „citlivého člověka“, jak sám sebe prezentuje, se s  takovou 
motivací neslučuje. Respondent tedy možná upravuje svou zpověď posluchači, tzv. na míru. Pravděpodobně se 
tedy jedná o sebeprezentaci sebe sama v lepším světle. Mimo jiné se zde také objevuje kategorie TRESTNÝ ČIN 
JAKO ZÁBAVA. 

V citaci  stojí  za to  si  také  všimnout  důrazu  na  náhodnost  a  neplánování  akce.  Přitom o  pár  chvil  předtím  
respondent sděluje, že si „vytipovali pána, který bude vybírat hodně peněz“. Jedná se o zajímavý protimluv. Proč 
je pro respondenta nyní tak důležité vyjádřit, že akce nebyla plánována dopředu? Podle mého názoru jde o další  
POLEHČUJÍCÍ OKOLNOST. Kdyby byla akce dopředu připravená, jednalo by se o chladnokrevný kalkul. A to  
přeci  citlivý  člověk  nedělá.  Pojímám  zde  podezření,  že  snaha  o  vytvoření  dostatku  POLEHČUJÍCÍCH 
OKOLNOSTÍ vede k úpravě životního příběhu, pravdy i samotné výpovědi – jak ukazuje zmíněný protimluv. 
Podporuje ji i kategorie NEMLUVENÍ O TRESTNÉ ČINNOSTI.  

Analýza protokolu TAT – „Banalizátor“ (v rozhovoru přezdívka „opuštěnec“) 

Při  analýze  protokolu  jsem  pro  převažující  narativní  plochost  a  nadměrnou  banalizaci  příběhů  přiřadil 
anonymizovanému  protokolu  přezdívku  „banalizátor“.  Až  po  dokončení  všech  analýz  jsem  k sobě  přiřadil 



odpovídající protokoly a rozhovory, které jsem tím pádem rozebíral nezávisle na sobě. V tomto případě šlo u 
„opuštěnce“ a „banalizátora“ o totožného respondenta. 

Housle: tohle jsem ještě nedělal, ale snad vám s tim nějak pomůžu (CN-1)… každopádně tam vidim malýho 
nějakýho chlapce, jak hraje na housle (E1-3), ale podle mě je smutný nebo něco, něco se odehrálo… (CI-3) něco 
asi špatnýho se stalo… (CI 1) no a teď sedí a přemýšlí nad tim všim… každopádně nepřipadá mi moc šťastný  
(A3-1) a asi se něco stalo a smutní no (B3-1)… Já: a jak to dopadne? On: každopádně jak říkám, asi se mu něco 
stalo, nevim jestli špatnýho hodně nebo míň, málo ale… je zamyšlený každopádně a nevim jak bych to ukončil,  
trošku tam vidím sebe (CN-1), když se mi něco stalo, chtěl jsem řešit nějakou kritickou situaci, ale… myslim že  
tenhle chlapec to asi snad z vládne dobře, ne jako já kdybych to řešil asi, já to vždycky vyřešim nějak zle no 
(CN-1, E2-3)… ale asi bych si dal drogu nebo spadl do těch drog. A… asi tak nějak všechno. 

Prostředky: Vyprávění začíná obratem na psychologa, kde je narcisticky zdůrazněna hodnota vlastní zkušenosti  
(CN-1). Příběh se rozvíjí banálně, liknavě (CI-1), s drobnou percepční distorzí (E1-3) a s doprovodem úzkosti 
před pomlkami (CI-3). Afekt chlapce na obrázku sdělen se slovní opatrností (A3-1), načež následuje přerušení 
fluence,  odmlka a ruminace (A3-1).  Ulpívání na afektu (B3-1) se pojí s dalšími ruminacemi a neschopností 
rozvíjet příběh dál. Následuje osobní propojení s chlapcem v příběhu a selhání odstupu (CN-1). Afekt dosahuje 
masivních rozměrů (E2-3) a znemožňuje vypořádání se s fantasmatem narcistické nedostatečnosti a bezmoci. 

Interpretace: Fantasma tabule údajně evokuje buďto kastrační úzkost, spadající do oidipské problematiky, nebo 
(a  současně)  narcistické  zranění  malého  dítěte  oproti  všemocným  dospělým.  Jak  vidíme,  v respondentově 
příběhu není po kastrační úzkosti ani stopa. Dokonce jsou vynecháni rodiče, které tabule evokuje. Naopak je 
zdůrazněna „malost“ chlapce, který čelí „kritické situaci“, kterou není s to zvládnout. Nastupuje pouze magická 
touha a nepodložená naděje, že to vyřeší lépe, než by to vyřešil respondent, který by utekl k drogám. Drama 
afektu  spojeného  s osobní  bezmocí  naprosto  paralyzuje  fantazii  a  myšlení.  Obranné  mechanismy  převážně 
spadají  do  oblasti  inhibice,  popření  a  narcistických  obran,  přičemž  nedostačují  a  vedou  k asociačnímu  a 
narativnímu selhání. 

Obsahová analýza také přináší zajímavé poznatky. Obrat „každopádně“ se nápadně často opakuje. Většinou ho 
předchází pomlka, kdy je respondent konfrontován s vynořujícím se nepříjemným tématem, fantasmatem. Po 
užití slova „každopádně“ se většinou vrací k percepční realitě, k tomu, co je „jisté“, nezpochybnitelné. Tento 
objev přispívá  k hypotéze  o  kompenzačním příklonu k vnější  realitě  a  odklonu od  vnitřního světa,  který je 
ohrožující). 

Kontrola: vy mi dáváte teda ☺ (CM-3)… nevim, tady asi vidim dá se říct (A3-1) nějakou matku, vypadá to (CI-
2), že nahlíží do nějakýho pokoje, asi kontroluje svýho syna nebo… nebo nějakou… nebo manžela nebo něco  
takového… nevim co bych k tomu ještě… (CI-1) Já: můžete si k tomu vymyslet i nějakou zápletku… On: jako 
třeba že se stala nějaká třeba vražda? (CL-4) To si můžu vymyslet cokoli, to nevim, jestli má nějakej význam… 
no tak třeba kontroluje syna, který je nemocen, (A3-2) leží v posteli a potí se, horečky, asi tak… (CM-1) Já: a jak 
to skončí? On: no… myslim si, že ten kluk je asi hodnej, poslouchá, když má maminku, maminky by si měl asi  
každej vážit (CF-2), takž poslouchá, leží a bude brzo zdráv… (CI-2) 

Prostředky:  Objevuje  se  stejný  vzorec,  jako  u  předchozího  příběhu.  Pozornost  je  nejprve  obrácena 
k psychologovi, a to formou ironie (CM-3), čímž je jaksi „naředěno“ ohrožující fantasma, dochází k odlehčení a 
zároveň možná i získání drobné narcistické převahy v jinak pasivní situaci. Následuje vyprávění opět se slovní 
nejistotou  (A3-1),  s neochotou  (CI-1)  k rozvedení  zápletky  a  motivů  postav  (CI-2),  vedoucí  k nejistotě 
interpretace (A3-1). Pak znenadání vnáší téma vraždy, načež hned zpochybňuje význam takové asociace a útočí  
na smysl  celé testové situace.  Vražda a péče  o nemocného syna  jsou dvě naprosto opačné tendence,  jedna 
vedoucí k agresi a anihilaci a druhá k něžnému opatrování a péči, proto zde skóruji štěpení (CL-4). Agresivní 
impulz je následně zmírněn odčiněním (A3-2), a to příběhem něhy a péče matky o nemocného syna. Matka je 
idealizována a agrese potlačena frází (CF-2), kdy je zdůrazněna důležitost matky a vlastně závislost dítěte na ní  
(CM-1).  

Interpretace: agresivní pohnutky jsou zde nejprve svázány formou ironie a následně prolamují obrany, přičemž 
se obracejí proti psychologovi a testové situaci. Následuje jejich další potlačení a zdůraznění bezmoci subjektu 
vůči rodičovské osobě, která je idealizována. Strach z užití agrese je zde nejspíš strachem ze ztráty lásky, což je 
údajně také fantasmatem této tabule. 

Obsahově stojí za pozornost zmínka, že si „lze vymyslet cokoli“ a že takové testování zřejmě „postrádá jakýkoli 
význam“. Respondent tak vlastně říká několik věcí zároveň. Za prvé, myslet něco bez opory / důkazu ve vnější  
realitě  nemá význam. Přiznává tedy kompenzační  příklon k vnější  realitě  a  nedostatečné  zvnitřnění  objektů, 
řečeno s psychoanalýzou. Za druhé, pokud nemá důkaz, je si jakoukoli interpretací nejistý. Nejistota – nebo také 
fantazie a hra – je tedy zbytečná a vlastně i děsivá ve své mnohoznačnosti, v chaosu. Možná jde o bezmocnou 



nejistotu dítěte, které potřebuje oporu a potvrzení své zkušenosti dospělým. Důležitost anaklitické opory je tímto  
objevem tedy podpořena. Ukazuje se také neschopnost vypořádat se s úzkostí formou hry a imaginace – tak, jak 
to děti dělávají. 

Kabát: tak to vypadá, že spíš, nějaký pán spí, ale za sebou má asi podle těch ruk (CL-2), asi někoho… nějakýho  
jinýho pána nebo paní (CI-2)… ale co by to mohlo být… to vůbec netuším (CI-1) … 

Prostředky:  I  na  tak  krátkém  příběhu  –  i  když  se  vlastně  o  příběh  vůbec  nejedná,  lze  najít  zajímavý  
mechanismus narace. Respondent se snaží tradičně (jak je pro něj typické, viz předchozí příběhy) hledat oporu 
ve vnímaném, hledat „důkazy“ (CL-2), což ho naopak ještě více mate, protože nachází protichůdná znamení. 
Tento postup nemůže vést k ozpoznání motivů nebo akcí jednotlivých postav (CI-1) a vede ot k neochotě se 
s tématem dále zabývat (CI-1). 

Interpretace: Projektivně lze uvažovat o fantasmatu bezmoci hlavní postavy – spí nebo je omámená, navíc jí  
někdo  drží,  není  přitom jasné,  jestli  má  přátelské  nebo  nepřátelské  úmysly.  Neochota  pracovat  s tématem 
bezmoci se může maskovat výmluvou, že pro interpretaci chybí dostatek důkazu ve vnější realitě. 

Fajfka: no tak tady to vypadá jak nějaká fotka z těch starších filmů českých třeba (A1-4)… já nevim co bych 
k tomu asi (CI-1)… nějaký pán mi tady připadá že něco tý paní nebo slečně oznamuje (CF-1)… jestli to je třeba  
nějaký její muž nebo detektiv (A3-1, E3-2) se jí na něco ptá, má fajfku v puse (CL-2)… tak jestli jí dává nějaký 
otázky nebo, těžko říct (A3-1)… připadá mi to z nějaký starší doby no (A1-2), ta móda, ten účes (CN-2)… Já: a 
jak to dopadne? On: (krčí rameny, přemýšlí) tak to nevim, ten pán jí asi vyslechne, jestli zjistí co potřebuje to  
nevim (CI-1)… anebo jestli tý paní něco oznamuje, protože paní mi připadá taková trošku udivená (B3-1) a snad 
to dopadne dobře… 

Prostředky:  Respondent příběh několikrát  „pudově zmrazuje“,  zastavuje do scény bez děje.  Jednou vytváří  
časový odstup (A1-2), podruhé literární či kulturní odkaz (A1-4). Pohyb v příběhu a vynořování fantasmat (zde 
nejspíš sexuálního charakteru,  dle charakteru tabule) brzdí dalšími prostředky,  např.  ulpívání na smyslovém 
vjemu  nebo  narcistickém  detailu  (účes,  oděv,  fajfka).  Afekty  jsou  pouze  popsány  dle  mimiky  (vytěsnění 
představy afektem, B3-1). Dochází také k váhání mezi interpretacemi. 

Interpretace:  Obranné mechanismy použité v tomto příběhu ukazuje bohatství nejrůznějších forem úniku od 
vnitřního světa postav a konfliktu, kterým respondent disponuje. Kdyby nešlo o zablokování kreativity,  řekli  
bychom paradoxně,  že v únikových  formách  je  respondent  kreativní.  Použitý repertoár  opět  pochází  hlavně 
z rejstříku vyhýbání se konfliktům a obsedantní rigidity. 

Otázkou  je,  proč  zde  nedochází  k rozvinutí  příběhu  o  svádění  nebo  intimním  vztahu,  jak  evokuje  tabule. 
Psychoanalytická odpověď by mohla vést ke konstatování nepřipravenosti  na takový vztah. Partnerský vztah 
s dospělou,  zralou  intimitou,  předpokládá  dostatečnou  diferenciaci  objektů,  jejich  pevnou  identitu.  Pokud 
respondent vychází z depresivní, hraniční pozice, kdy hranice mezi subjektem a objektem není plně vystavena, 
dospělá intimita by ohrožovala samotnou existenci subjektu. Možná proto není „oidipské roviny“ v příběhu a 
následné narace na jejím základě schopen. 

Hádka: takže tohle je fotka určitě z filmu (A1-4) si myslím teda, jako němý známý herci, jména asi neřeknu, 
ale… vypadá to jak nějaký milenecký pár… Já: tak co se tam třeba děje? On: no tak, paní nebo slečna (A3-1) 
kouká na pána, ten pán zase kouká dál  na někoho (CI-2),  takže asi  tam nejsou sami v tý místnosti  nebo… 
předpokládám (A3-1), že to je místnost, že tam je nějakej obraz za nimi (CL-2), slečny nebo co to tam je, je tam  
asi více lidí a mohou si o něčem povídat, nebo… nebo tak něco… Já: a jak to dopadne? On: normální návštěva 
asi (CF-1), popíjí čaj či kávu (CF-2, A3-3) a… hosté (B1-2) půjdou asi domů a oni zůstanou… 

Prostředky:  Příběh  je  hned  na  úvod  opět  „zamrazen“  uvedením  do  kontextu  kulturního  díla  (A1-4),  po 
povzbuzení opět nejistě skenuje obrázek, přičemž uniká fantasmatu konfliktu mezi mužem a ženou na obrázku 
rozličnými způsoby. Konflikt je nahrazen prostým „koukáním se“, čímž je celý příběh naprosto banalizován a  
banalizace vrcholí reaktivní formací (A3-3) „nedělního klišé“ s návštěvou a popíjením kávy. 

Interpretace:  dle  psychoanalytického  manuálu  k výkladu  TAT evokuje  tabule  na  oidipské  rovině  fantasma 
hádky mezi partnery a event. žárlivost či nevěru – muž odchází za někým třetím od svojí ženy. Respondent  
správně přisuzuje postavám milenecké role, dále ale vysloveně brání vynořujícímu se konfliktu, načež jej úplně  
smete ze stolu vykonstruovanou idylkou. Postavám jsou odejmuty jakékoli motivy, snad aby nebyla jasná jejich 
diferenciace, která by mohla znamenat ztrátu? A konflikt mezi nimi by rovněž znamenal riziko totálního rozpad 
vztahu a opuštění? V tom případě zde máme opět depresivní, pre-oidipální pozici, ze které respondent vychází. 
Existence někoho třetího, kdo by mohl konflikt spouštět, není vůbec připuštěna a pro jistotu ani roztržka mezi  
dvěma partnery. Užité obrany opět vycházejí z rejstříků obsesivní rigidity a vyhnutí se konfliktu. 



Zábradlí:  no… takže  tady vidim zase  nějakou paní,  drží  taky nějakou slečnu nebo paní  (A3-1),  to  z toho 
obrázku pořádně nejde vidět… (CL-2) zase to asi není nějaký objetí nebo něco šťastnýho, přátelskýho, protože  
paní na ní nahlíží nějak smutně (CN-3), nebo, jakoby se něco stalo, jestli třeba ta slečna nebo paní nespadla  
z těch schodů, tady jsou nějaký schody (CL-2), asi se tam něco stalo (A3-1), taky, asi špatného, netuším, asi, ale  
nic šťastnýho to asi nebude (A3-1)… Já: jak to dopadne? On: tak to netuším… (CI-1) já bych si přál dobře (CN-
1), ale, jestli je to něco špatnýho tak, těžko říct… 

Prostředky:  obsedantní  nejistota  (A3-1)  nabývá  patologické  intenzity  s přesunem  do  rejstříku  vyhnutí  se 
konfliktu (CI, CF, CN). Fantasma agrese a dominance, které tabule evokuje, je těmito obrannými mechanismy 
zcela zakryto. Za zmínku stojí opakující se komentování výrazů tváří protagonistů namísto interpretace jejich 
vnitřního stavu. Tento vzorec se prosazuje ve většině příběhu respondenta.  Je možné ho kódovat jako únik 
k použití  smyslů a příklonu k vnější  realitě (CL,  CF),  ale také jako narcistickou obranu (CN-3), ve které je 
vnitřní stav jakožto ohrožující element přesouván do tělesného postoje nebo výrazu, takříkajíc na okraj těla. Ke 
konci příběhu se neschopnost narace projevuje četnými ruminacemi téhož (A3-1). Respondent k závěru připojuje 
komentář, že vyústění příběhu vůbec není na něm (CN-1), což nabízí zajímavé interpretační možnosti (viz níže). 

Interpretace:  vzorec  příklonu  k vnější  realitě  oproti  vnitřní  se  v tomto  příběhu  opět  potvrzuje.  Fantasma 
rodičovské agrese vůči dítěti je zřejmě příliš nebezpečné, aby bylo více rozpracováno, čímž se opět projevuje  
depresivní, hraniční pozice subjektu. 

Pozoruhodný  je  narcistický  rozměr  příběhu  a  zejména  jeho  konec.  Komentář  „já  bych  si  přál“  je  jasným 
vnášením osobního odkazu (CN-1) do narace, čímž upozorňuje na narcistní element. Obsahová analýza toto i  
potvrzuje  a  posouvá  ještě  dál:  respondent  sděluje,  že  on  sám je  vůči  příběhu  a  jeho  dalšímu  pokračování  
bezmocný. Příběh je mocnější, než on. Tematizuje tedy bezmoc, která je takříkajíc vzorovým tématem narcismu. 

Tím ale obsahová interpretace nekončí. Už poněkolikáté se nám opakují stejné výroky respondenta. Za prvé, 
objevuje se znovu sousloví „ne úplně šťastný(á)“. Jak to máme chápat? Jedna z možností výkladu zní, že štěstí je 
bráno jako výchozí stav. Cokoli se od toho odlišuje, „není úplně šťastné“. To znamená, pryč od toho. Slova „ne 
úplně šťastný(á)“ a „něco se stalo“ obvykle předcházejí kompletní narativní selhání respondenta. Obsahově se  
tímto potvrzuje neschopnost konstruktivně čelit fantasmatům.  

Dále se nám již podruhé objevuje sousloví „slečna nebo paní.“ Co to může znamenat? Např. to, že respondentovi 
není jasné, jestli je žena na obrázku vdaná, či nikoli. Nejspíš je to pro něj významné. Také to může značit, že jde  
o dceru  nebo o  matku.  V každém případě  jde  o  chápání  ženy  skrze  rodinný  vztah.  Jde vidět,  že  neznalost 
rodinného stavu  ženské  postavy respondenta  zaujímá a  ruší  jeho „dobrý tvar“.  Jde tedy  o  místo  emočního  
komplexu.  Také  to  znamená  nejistotu  v diferenciaci  a  identifikaci  objektu.  Řečeno  s respondentem,  pokud 
nevím, jaký má daná žena rodinný, vztahový statut, nejsem si jistý svojí pozicí. Kam nás tato amplifikace zavede 
není zcela jasné, nicméně jisté je to, že muži takto vnímáni nejsou. Ženy jsou oproti tomu cenným zdrojem, vůči 
kterému je subjekt v nejisté pozici. Možná bez nich nemůže přežít a je jimi ohrožen zároveň. Může to svědčit o 
úzkosti depresivně – hraničního typu. 

Pole: vidím tady nějaký  baráčky, nějakou rodinu (CL-2), tady je asi nějaká paní těhotná, žena s  knihama, muž 
s koněm oře na poli, tady bych snad, i když ta slečna s knihama se moc netváří, nesměje se (CN-3), ale viděl 
bych to štastně (CL-4, CM-1), ty dva asi čekaj dítě, tady maj svůj byt (E1-3) a zahradu, ta s  knihami může být 
asi dcera nebo někdo příbuzný, ale vidim tu šťastný život (CL-2), rodina, práce, bydlení, zázemí nějaký… působí 
na mě ten obrázek celkem dobře no. (CN-1) 

Prostředky: příklon k vnější realitě (CL-2) a narcistické obrany (CN-1, CN-3) vyprazdňují vnitřní svět příběhu a 
vytěsňují evokovaný konflikt. Zajímavá je anaklitická role rodiny (CM-1), která je stavěna na první místo a kvůli 
které je neštěstí dcery, které je naznačeno, úplně vytěsněno z narace. 

Interpretace: v příběhu je nejzajímavější, že náznaky smutku nebo neštěstí dcery nejsou vůbec vzaty v potaz. 
Rodina je kompletní a má majetek? Pak dcera nemůže být nešťastná a musí být s rodinou. Téma odchodu dcery 
z venkova do města je tak zcela nepřípustné. Opuštění je snad strašlivé (depresivní pozice)? 

Respondent pravděpodobně skutečně opět vychází z depresivně hraniční pozice. Jednak je konflikt – který je 
subjektem jasně vnímá, jak dokazuje jeho komentář dceřina výrazu tváře – absolutně vytěsněn a upřednostněna 
je vize šťastné, harmonické rodiny. A za druhé, tradiční oidipský potenciál  této tabule – žárlivá a konfliktní 
triangulace dvou žen a jednoho muže – je zcela nevyužit. 

Obsahově  je  ještě  zajímavá  role  majetku.  Jako  by  „rodina,  práce  a  bydlení“  znamenaly  jistou  životní 
spokojenost, kýžený cíl. Jako by šťastný domov dělaly hlavně materiální statky a zajištění základních potřeb. 



Zhroucení: no ten obrázek, tenhle zase mi nepřipadá moc hezký, tenhle, ve mně (CN-1) probouzí něco dost  
špatnýho, něco i ze svýho života, třeba že… mhm… (CI-3) nějaký slečně se něco stalo, nebo něco se stalo, já 
v tom vidim trošku sebe (CN-1) když s přítelkyní  jsme se třeba rozcházeli,  něco špatně (A3-1),  každopádně 
nějakou situaci, nemusím jí vidět ani do obličeje, je zády, a vim, že je něco špatně, asi dost špatně (A3-1, E2-3),  
je ještě na čtyřech, sedí (CN-3) nebo… skoro klečí na zemi a… nemám z toho obrázku vůbec dobrý pocit no… 
(CN-1)

Prostředky: Tento příběh respondenta obzvlášť dekompenzuje, proto mobilizuje masivně obranné prostředky 
z rejstříku  vyhnutí  se  konfliktu,  jmenovitě  narcistní  strategie  (CN-1,  CN-3).  Masivní,  nezvládnutý  a 
nepojmenovatelný afekt (E2-3) vede k četným šokovým ruminacím (A3-1). 

Interpretace:  projektivně je  vneseno téma rozpadu vztahu /  opuštění,  které mobilizuje spoustu primitivních 
obran.  Chybí  jakákoli  copingová  strategie,  díky  které  by  se  subjekt  dostal  z této  tíživé  situace.  Copingové 
strategie nicméně chybí i ve všech ostatních příbězích, což je tedy pro respondenta typické. Zajímavé také je, že 
opuštění vede k mobilizaci zejména narcistních obran, tedy je to podnět k fortifikaci vlastního já, což by mělo 
znamenat soběstačnost a neotřesitelnost, ale stejně to nefunguje a subjekt explicitně sděluje, jak situaci není s  to 
zvládnout.  Potvrzuje se nám, že opuštění  (depresivní a hraniční pozice) je to nejhorší, co se subjektu může  
přihodit. 

Pitva: no tak tady  nějaký mládenec… nějaký dva pánové a ještě jeden, který teda leží (E3-2), a… (CI-3) nevim 
jestli je to… přímo nějaká operace, nebo… tady je snad nějaká, asi bych řekl (A3-1), jestli je to puška, tady 
vidět, přes toho pána, co leží (CL-2) a ti dva pánové, co nad nim stojí (E3-2), jeden jakoby měl v ruce skalpel, 
nebo nějaký nůž, takže, buď je to operace, nebo netuším (A3-1), a když je tam puška (A3-4), buď operace, ten  
mladý muž, co tam stojí před ním (CI-2)… ale doufejme, že to je operace (A3-2), že mu chtějí pomoci (A3-2) a  
že všechno dopadne dobře no… 

Prostředky: objevují se hlavně obranné prostředky z rejstříku rigidity (A)– pochybnosti, nejisté slovní obraty, 
ruminace a váhání mezi interpretacemi. Zdůrazněn je také kompenzatorní příklon k percepční realitě (CL-2) a 
dále  nestabilita  objektů  (E3-2).  Pozoruhodné  je  zacházení  s agresivním  fantasmatem,  které  není  přímo 
vyjádřeno,  pojí  se s obrovskou úzkostí  (CI-3) a  nakonec  je odčiněno (A3-2) snahou o pomoc bezmocnému 
subjektu. 

Interpretace:  tabule  evokuje  fantasma  otcovraždy  a  agrese  obecně.  Agresivní  impuls  je  zde  ovládán  a 
potlačován, nakonec se skoro vyjeví poznámkou „je to buď operace, nebo… ale doufejme, že mu chtějí pomoct.“ 
Na tomto vyjádření  jasně vidíme,  že jde buď o pomoc,  nebo o její  opak,  tedy o agresi.  Stejně to ale  není  
vyřečeno, nýbrž zažehnáno s pomocí obranného mechanismu odčinění. 

A jak je to s psychoanalytickým výkladem? Impuls otcovraždy je evidentně příliš silný na to, aby byl vnesen do 
vědomí. Musí být nahrazen převrácením v opak, v pomoc, načež subjekt ještě dodává „doufejme“ – jako by si 
sám nebyl jistý, že proti tak silnému impulzu bude jeho obrana stačit. V oidipské rovině by impuls měl být lépe 
zvládnutý, nikoli vyvolávat masivní úzkost – pravděpodobně ze ztráty objektu, pokud by agrese byla vyjádřena. 
Proto se přikláním opět k depresivní pozici subjektu.  

Zajímavé je také vyprázdnění objektů (E3-2) – všichni jsou pánové, jedni stojí, jiní leží, někteří stojí vpředu, jiní 
vzadu… Diferenciace mezi nimi je obtížná a musí být upřesněna lokací a polohou těla, jinak bychom nevěděli,  
kdo je kdo. Podle psychoanalytického manuálu k TAT může tato obrana vycházet z různých forem organizace 
osobnosti. Domnívám se, že se zde jedná o narcistické zploštění objektů, kdy se tak omezuje citové pouto k nim 
a tím pádem nedochází k riziku ztráty, nebo je toto riziko sníženo. 

Smutná zpráva:  tady je  nějaká  starší  žena,  mladší  muž,  netvářej  se také  moc šťastně (A3-4),  mladší  muž  
dokonce smekl i klobouk (CN-3)  , drží ho v ruce, je v černém (CN-2)… no a dá se říct, je tam… (CI-3) nevim, 
jestli je to špatně, ale já všude vidim něco špatnýho a vypadá to jako kdyby stáli někde… (CI-3) někde před… 
před nějakou rakví, kde má nějakého příbuzného, co zemřel (B1-2, E1-4))… a vypadá tak nějak truchlící (A3-4)
… Já: jak to dopadne? On: jak to dopadne, jestli, já mám takovou představu (CN-1), že asi ne moc dobře (A3-4), 
už asi nějakej přítel nebo přítelkyně (A3-1) je po smrti, pán se z toho bude muset vzpamatovat, a asi bude muset 
jít dál, život už je takovej no (A1-3, CF-2), i když někdy je těžký se s takovýma věcma smířit no… 

Prostředky:  vynořující  se fantasma opět přivolává masivní úzkost  (CI-3) a narcistickou fortifikaci  self (CN 
-2,3). Oproti předchozím tabulím se fantazma – úmrtí a ztráta – objeví, s pomocí „naředění“ emočního náboje 
minimalizací afektů (A3-4) a frázovitostí (A1-3, CF-2), kdy chybí copingová strategie a subjekt předstírá, že se  
ho to osobně nedotýká. 



Interpretace:  fantazma tabule je otcovražda a vztah s matkou, který je v ohrožení. Celkově jde také o téma 
ztráty významného objektu. Jak se s tím respondent vypořádal?

Po vynaložení značného emočního úsilí mluví nejprve o smrti „příbuzného“. Mladý muž a „starší žena“ (cit.) 
nejsou uvedeni  do žádného vztahu.  A v závěru se hovoří  o  zemřelém „příteli  nebo přítelkyni“.  Co je  tedy 
figurou? Ztráta partnera, zcela očividně. Rodičovské vztahy jsou zde zcela popřeny. Proč tomu tak je? 

Nabízí  se  několik  hypotéz.  První  z nich  by  mohlo  být  vytěsnění  impulzu  otcovraždy,  což  by  odpovídalo 
fantazmatu tabule a dále také interpretaci  předcházející  tabule, kde byla otcovražda rovněž zcela zapuzena a 
spojena s masivní úzkostí. 

Dále, interpretace, který vylučuje rodičovské vztahy, vylučuje rovněž oidipskou rovinu jako takovou. Subjekt 
prostě řeší ztrátu významného objektu. A zaměňuje rodičovský za partnerský. Jde tedy o jakýsi incest, symbiózu 
– rozhodně ne o zralý, post-oidipální vztah. Proto je možná ztráta jako taková tak zdrcující. 

Tyto úvahy nás opět vedou k depresivní pozici subjektu. Ztráta self-objektu je zdrcující a copingová strategie, 
jak se s ní vypořádat, dle očekávání chybí. Subjekt si proti ní připadá bezmocný, tak minimalizuje a potlačuje 
svoje emoce a snaží se s tím vyrovnat narcisticky stylem „nikoho nepotřebuji“. 

Poslední  výrok  o  narcistické  obraně  si  zaslouží  vysvětlení.  V užitých  prostředcích  vidíme  dva  narcistické 
mechanismy – CN-2 a CN-3. V prvním případě jde o tzv. narcistické detaily, specificky o oblečení. Oblečení, 
dle  psychoanalytického  manuálu  TAT,  zhruba  odpovídá  odpovědím  zdůrazňujícím  hranice  objektů 
v Rorschachově metodě.  Jde o ohraničení  vůči  vlivům zvenčí,  jakési  „brnění“,  ale  také o přesouvání  afektů 
zevnitř na „okraj těla“, čímž dochází k jejich minimalizaci. V druhém případě jde o CN-3, což je postoj jako 
znak afektu (smeknutí klobouku pro respondenta značí smutek). I zde se jedná o „ztělesnění“ afektu, tedy o jeho  
minimalizaci. 

Z toho všeho bychom mohli vysoudit, že téma ztráty (a možná i nevědomé agrese vůči otci) je pro respondenta 
velmi obtížné až nezvladatelné a pracuje s ním tak, že zdůrazňuje svojí sílu a velikost a potlačuje / minimalizuje 
afekt. 

V neposlední  řadě  se opět objevuje minimalizace  afektu  „netváří  se moc šťastně“.  Kromě toho, že je afekt 
ohraničen a zmenšen, je výrok zajímavý i z obsahového hlediska. Jako by štěstí bylo výchozí bod a vše od něj je 
aberace. V tom se možná zobrazuje nízká frustrační odolnost obecně a také neochota řešit jakékoli problémy 
nebo  obtížnější  pocity.  Tato  fráze  –  ne  úplně  šťastný  –  se  objevuje  v  protokolu  několikrát  a  je  tedy  pro 
respondenta typická. 

Analýza rozhovoru č. 2 - Loutka 

Respondent svoje vyprávění nezačíná rodinnými poměry,  jako někteří jeho kolegové. Stejně, jako ostatní, je  
instruován, aby hovořil o tom, jak se dostal k trestné činnosti. Na první místo klade drogy a v rozhovoru se k nim 
několikrát vrací jako k příčině všeho špatného. Přesto se postupně prosazuje jiná kategorie, která s drogami úzce  
souvisí.  Je  to  vliv  ŠPATNÝCH  LIDÍ.  Touto  skupinou  se  ještě  budeme  více  zabývat  později,  neboť  k  ní 
respondent zaujímá specifický, ambivalentní vztah. 

ŠPATNÍ  LIDÉ  přivádějí  respondenta  nejdříve  k  drogám  a  následně  i  k  trestné  činnosti.  Výrazná  je 
respondentova touha NĚKAM PATŘIT. Jde o jeho autentické vyjádření,  nikoli o název kategorie z pohledu 
výzkumníka. Později se tato touha už neobjevuje v rozhovoru explicitně, ale nepřímo, a to mnohokrát. Pojďme si  
nyní vyjmenovat skupiny (nebo jednotlivce), pod které chtěl respondent patřit. 



První osobou, která ho ovlivnila a vystupuje ve vyprávění jako jeho vzor, je bratranec. Ten dle respondenta vařil  
pervitin. Také ho prodával.  Naučil respondenta pervitin užívat. Když bratranci  ublížila konkurenční skupina, 
respondent ho šel pomstít a tím se i dostal poprvé do vězení. 

Dále šlo o skupinu ŠPATNÝCH LIDÍ, kteří ale byli často prezentováni z opačné, dobré strany. V tom případě 
byli popisováni jako nositelé věcí a schopností, po kterých toužil sám respondent: 

“Já jsem prostě chtěl být takovej ten, chtěl jsem padnout do tý party, abych měl taky nějaký slovo, abych jezdil  
v těch autech, motorkách, měl ty peníze a byl jsem svým způsobem hloupej, protože jsem nevěděl přesně, co by 
to mohlo obnášet no…”. “(…) Měli různý koníčky, ten dělal s motorkami, takže jezdili do jinačího státu krást 
motorky, ti kradli auta, během toho oni ještě vařili, prodávali drogy… takové ty věci co jsou s tím spojený, dělali 
různé podvody, různé kšeftíky s kradenýma věcma, měli různé kontakty na známé… na pobočkách, na bankách 
různých a… tim, že měli to bohatství, tak se dostali mezi takovou tu lepší vrstvu… takhle jako pan Babiš, dělá to 
veřejně a všichni ho v tom podporujou.” 

Zde  se  dostáváme  také  k  dalším,  sousedícím  kategoriím.  Vidíme,  že  vztah  k  delikventním  kolegům  je  
AMBIVALENTNÍ - tito lidé jsou líčeni jako špatní, respondenta k delikvenci. A drogám “stahují” a dokonce se  
chce kvůli  nim, po propuštění z trestu, odstěhovat do jiného msta,  kde nikoho nezná. Na straně druhé jsou 
idealizováni, prý se “vyšvihli” (cit.) a dostali se do “lepší vrstvy. K AMBIVALENCI se ale dostaneme ještě 
později, u rozboru trestné činnosti. 

Další  sousedící  kategorií  s  touhou  NĚKAM  PATŘIT,  je  POTŘEBA  RESPEKTU.  Respondent  to  ve  výše 
uvedeném úryvku nazývá “mít tam slovo,” tedy v systému, kam “patří”.  V tomto se patření  do delikventní  
skupiny liší od patření do rodiny. V rodině se předpokládá, že dítě je v závislé pozici na dospělých. V této  
skupině, která také poskytuje, dává a zabezpečuje, chce ale navíc být respektován. 

Respekt úzce souvisí s další kategorií, která je v citovaném úryvku rovněž zahrnuta. Jedná se o MATERIÁLNÍ  
DOSTATEK. Jak je vidět z citace, respekt z materiálního dostatku přímo vyplývá. Když má někdo dost velké 
bohatství, posouvá se dle respondenta do lepší vrstvy.  Ježdění na motorkách a v drahých autech je zdrojem 
“váhy slova”.

Jak  jsem již  uvedl,  touhu NĚKAM PATŘIT uspokojují  kromě skupin i  jednotlivci.  Fakt,  že jde o hledání  
ALTERNATIVNÍ RODINY, dokládají nejenom pocity a očekávání respondenta, ale přímo i slova, která užívá. 
Například svého kamaráda, na kterého nedá dopustit, nazývá “bráška”.  

“Protože já mám kamaráda, kterej je vlastně, já mu říkám, bráška, je o něco mladší než já a on je ta otočená  
mince, on vlastně je, ten co mi vždycky říkal neblbni, já ti pomůžu, pojď jedeme tam, třeba do Holandska a já se 
vracel furt do toho stejnýho města za stejnýma lidma, místo toho, abych ho poslechl a nejel s  ním… teď mu píšu, 
volám a furt po něm něco chci no ☺ oni mi furt nadává, pošle mi to samozřejmě… a já mu furt říkám, že to je  
naposledy a nějak se mi to furt nedaří, nechci ho zklamat.” 

Jak je vidět, PATŘENÍ NĚKAM také souvisí s morální, ale i materiální podporou. Se zajištěním DOSTATKU je 
spojováno i ZAHRANIČÍ, které je oproti České Republice vnímáno jako spravedlivější prostředí a materiální  
zdroj zároveň - na tomto místě je řeč o Holandsku. Stejné je to např. u Kanady nebo Polska, ale k tomu se ještě  
vrátíme později. 

Nyní zpět k výše uvedenému útržku rozhovoru, který nám svým pokračováním odkryje další důležité kategorie: 

“(…) nechci ho zklamat, teď už je to fakt naposledy, už nehnu ani brvou, teď jsem teprv pochopil, co znamená 
přísloví… jak to bylo? …pro dobrotu na žebrotu, no, jsem se zastal, a vždycky jsem to schytal já, takže teďko už 
se nezastanu, otočim hlavu tak, jak všichni… protože jsem se vlastně zastal  té  slečny a ona mi ani  nebyla  
schopná přijít na soud, dát výpověď, takže to je celkem smutné no… jako přijít a říct že… je to tak a tak a tak,  
on byl nafetovanej, on se mě zastal a a člověk ani tohle není schopnej udělat tak…”. 

Respondent zde mluví o touze nezklamat svého kamaráda zvaného “bráška”, který ho materiálně zajišťuje. Jak 
to  udělat?  Abych  na to  odpověď,  budu nyní  parafrázovat  výše  uvedené sdělení:  nebýt  prosociální  a  čestný 
člověk, který se zastává druhých. Být sobecký, jako všichni ostatní. To je cesta, jak “brášku” nezklamat a jak se  
znovu nedostat do kriminálu. 

Jak je vidět na mnoha místech v textu, respondent si připadá často jako OBĚŤ. Příkladem je právě výše citovaná  
pasáž, kde chápe svoje uvěznění jako důsledek svého morálního chování.  Proto se s kategorií  OBĚŤ pojí i  
kategorie NESPRAVEDLNOST. 



Abychom porozuměli podstatě této kategorie, je důležité si vyjasnit, jak sám sebe vnímá respondent. Ten hovoří  
hned o dvou trestných činech, za které se dostal do vězení a které souvisely s ochranou nebo obranou někoho či  
důležitých hodnot. 

•
Postřelení rivala, který ublížil jeho bratranci

•
Obrana slečny před jejím agresivním přítelem 

Pro častý výskyt kategorie jsem jí rovněž přidělil označení a nazval jsem ji “OCHRÁNCE”. Jelikož se prakticky 
celý rozhovor točí kolem pocitu NESPRAVEDLNOSTI a křivdy, který respondent zažívá, dává potom smysl 
jeho tvrzení, že se do kriminálu dostává neprávem, protože se pořád někoho zastává. 

Vraťme se nyní ke kategorii OBĚŤ. Být obětí předpokládá být vystaven působnosti vnějších sil, které mají za cíl 
poškodit  osobu dotyčného.  Vlivů, které na něj negativně působí,  uvádí celou řadu. Mezi jinými figuruje na  
předních  místech  ZLÝ  SYSTÉM.  Ten  zahrnuje  zejména  policisty  a  soudce,  kteří  respondentovi  (cit.)  “už 
nevěří”. Systém se přitom v očích respondenta chová ambivalentně - k trestu odnětí svobody odsoudí jeho jako 
člověka, který se dopustil jen “drobného přešlapu”, ale někoho jiného, kdo má peníze na advokáta a konexe, 
naopak vyzdvihne. Respondent proto sám nevěří ZLÉMU SYSTÉMU, spojuje si ho s celou Českou Republikou 
a touží emigrovat do ZAHRANIČÍ, kde podle něj vládne jednak SPRAVEDLNOST a jednak DOSTATEK. 

“No tak… když budete mít dotaci 50 milionů a pak vás toho sprostí, tak buď ste to podplatil anebo jste hodně 
chytrej, aby vám zrušili to obvinění…”. “(…) No takhle, jako kdybych měl 150 tisíc na právníka, tak si myslim,  
že bych to taky zboural.” “(…) Že kdybych to věděl, že to takhle všechno dopadne, tak bych si udělal státnice 
z angličtiny a už bych tady v ČR nebyl dávno.” 

Abychom  neodběhli  od  kategorie  OBĚŤ  příliš  daleko,  rád  bych  nyní  ocitoval  úryvek  z  rozhovoru,  kde 
respondent spojuje všechny výše uvedené kategorie dohromady: 

“On byl vlastně, já jsem šel s kamarádem a potkal jsem tu jeho přítelkyni (…) naproti jel její přítel na kole a 
volali jsme na něj a on byl nějakej nafetovanej, začal ju bít, já ho okřiknul a on se na mě rozběhl a první ránu mi  
dal zámkem nad oko, já jsem odpadl, jsme se porvali a já jsem potom odešel a pak jsem na druhý den zjistil, že 
měl být prý bodnutý, také nevím, kdo ho bodnul jak, ale svedli to na mě no… tady to v  ČR je těžký no, něco 
vyvrátit, když už… se to takhle se mnou vezlo.” 

Začněme  tentokrát  od  konce.  Respondent  už  poněkolikáté  zmiňuje,  že  “v  ČR  je  to  těžké.”  Myslí  tím  
nespravedlivou justici, ale i neznámé “práskače”, zřejmě z řady obyčejných Čechů. Práskač uškodil tím, že ho 
neprávem obvinil  a  překroutil  pravdu,  justice uškodila  tím, že práskači  uvěřila.  ZLÝ SYSTÉM společně se 
ŠPATNÝMI LIDMI tvoří špatnou ČR. 

Respondent  je  tedy  v  roli  oběti  těchto  škodlivých  sil  -  a  to  jen  proto,  že  se  rozhodl  být  nevinné  slečně  
OCHRÁNCEM. Ale kategorie OBĚŤ se ve výše uvedeném úryvku projevuje i  jinak, takříkajíc gramaticky.  
Povšimněme si stavby vět: slečnu potkal, její přítel přijel, začal ji bít. Respondent ho pouze okřiknul (!) A byl  
útočníkem  napaden.  V  příběhu  dosud  nevystupuje  jako  aktér,  pouze  jako  oběť  agrese,  kterou  nijak 
nevyprovokoval. Dostal “první ránu” nad oko - slovo první je zdůrazněno, abychom věděli, že první ránu nedal  
on. Potom dokonce “odpadl”, může být snad ještě větší oběť? Ano může. Neřekl, že by se bránil útočníkovi, 
vystupoval  by pak jako aktér,  který něco začal. Místo toho sdělí, že se oni oba “porvali”.  Předtím byl  tedy 
bezdůvodně napaden, odpadl a až potom participoval na společné aktivitě, za kterou mohli minimálně oba stejně. 
A navíc on odešel, v duchu zásady “moudřejší ustoupí.” A jak jsme se dozvěděli z jiné části rozhovoru, příště už 
“nikomu nepomůže a otočí hlavu, jako všichni.” Povšimněme si, že mluví o všech. Jsou to zřejmě opět ŠPATNÍ 
LIDÉ. 

Na následující pasáži z rozhovoru je pozice OBĚTI a OCHRÁNCE vidět ještě zřetelněji:

“Už jsme byli na drogách a můj nevlastní bratr, vlastně, prodával drogy taky.. no a nějak mu to nevyšlo, utratil  
peníze co mu dali aby měl ty drogy, utratil peníze a neměl na zaplacení, tak ho vlastně zbili, dostali ho až na  
intenzivní péči a tím jsem dostal první trest, protože jsem v centru města vystřelil proti tomu, co ho zbil… tim 
jsem ho zasáhl a dostal jsem vlastně těžké ublížení na zdraví a tak jsem dostal prvních pět let.” 

Zajímavé je,  že do role OBĚTI se nestaví  jen respondent,  ale mohou tam být  situováni i  významní druzí -  
členové  respondentovy  referenční  skupiny  “PATŘIT  NĚKAM”.  V  tomto  případě  je  to  bratránek,  který 



respondenta přivedl k drogám. Jednak byl  obětí  násilí  cizí  skupiny,  ale především mu (cit.)  “nějak nevyšly  
peníze”. Jinými slovy, nebyla to jeho vina, byla to prostě smůla. 

Pozice OBĚTI je zjevná i z řečeného způsobu spáchání trestného činu. Respondent tvrdí, že “vystřelil” proti  
viníkovi. Neříká, že ho postřelil, střelil nebo zastřelil. To by znamenalo, že mířil na něj s úmyslem ho zabít.  
Říká, že prostě “vystřelil” proti někomu. Jako by snad střela šla do vzduchu a náhodně někoho trefila. 

Na obranu respondenta je potřeba říct, že se přiznává k úmyslu zasáhnout protivníka. Říká přeci, že “vystřelil  
proti”. Slovo “proti” je ale také zajímavé. Vlastně nám říká, že kulka měla obrannou funkci. Pokud byla “proti  
něčemu”, znamená to, že bránila nějaké cizí, negativní síle. Jako hradba, která chrání “proti” nepřátelům.

Jak se zdá, respondent je opravdu vynalézavý ve způsobu konstruování role OBĚTI. Až by se nám mohlo zdát,  
že  tento  popis  nemůže  být  dopředu  tak  pečlivě  promyšlen,  že  snad  musí  vycházet  z  hlubokého,  vnitřního  
přesvědčení a tvořit se spontánně, automaticky. Ale tím pádem také zcela nevědomě. 

Nemohu také nezmínit vyjádření, že proti útočníkovi vystřelil “v centru města”. V kontextu celého vyjádření 
toho upřesnění místa nemá žádný praktický smysl. Proč je důležité, jestli ke střelbě došlo v centru města, na 
periferii, nebo třeba uprostřed hlubokého lesa? Nabízí se několik možných vysvětlení. Buďto respondent tímto 
upřesněním “naředil” jinak velmi tvrdé vyjádření, že střílel na lidskou bytost. Čím delší souvětí bude, tím více se  
obviňující  konotát  sdělení  rozmělní.  Anebo to může znamenat,  že to  respondent  provedl  před  příliš  mnoha 
svědky a proto byl chycen a odsouzen. A pak by to znamenalo čirý KALKUL pachatele. 

Kategorie KALKUL je v datech neméně důležitá. V následujícím úryvku je možno tuto kategorii  sledovat i 
v souvislosti s jinými, souvisejícími jevy: 

“Já jsem prostě chtěl být takovej ten, chtěl jsem padnout do tý party, abych měl taky nějaký slovo, abych jezdil  
v těch autech, motorkách, měl ty peníze a byl jsem svým způsobem hloupej, protože jsem nevěděl přesně, co by 
to mohlo obnášet no.. tak jsem se dostal do basy a už se to semnou vezlo, jednou dvakrát třikrát a… minulý trest  
jak jsem šel domů, tak už jsem si říkal, že už sedět nepůjdu a snažil jsem se toho držet a zase jsem přijel do toho 
města a bylo to špatně no, to je špatný město, jsou tam ti stejní špatní lidi… člověk musí mít hodně velkou  
vůli… se k nim nepřidat no… já to takhle prostě nemam no, se snažim pomoct každému a pak na to doplácim.” 

Tuto citaci jsem již zmínil výše, a to z jiných důvodů. Nyní bych rád upozornil na část citace, kde respondent  
kritizuje vlastní “hloupost”. Co tím přesně myslí? 

Chtěl mít pouze DOSTATEK a NĚKAM PATŘIT, ale nedomyslel, že by to mohlo vést až k uvěznění. Jinými  
slovy - necítí žádný morální prohřešek, za který by si snad vězení zasloužil. Naopak. Vnímá se jako OBĚŤ a 
OCHRÁNCE, jak dokládá konec citace. Pokud ho ZLÝ SYSTÉM trestá za to, že pomáhal lidem, je to jasná 
NESPRAVEDLNOST a v takové zemi přeci nemůže žít. 

Předně ale vidíme, že nedochází k nějakému pokání a uznání viny. Naopak, respondent říká, že příště už nebude 
tak “hloupý”. Vyjdeme-li z jiných částí rozhovoru, můžeme ho doplnit - např. už nikdy nebude střílet “v centru 
města”,  kde  je  plno svědků.  Respondent  se  nepřímo hlásí  k  trestné  činnosti,  která  je  ZLÝM  SYSTÉMEM 
neprávem  odsuzována  a  chce  být  chytřejší  v  jejím  páchání  do  budoucna.  To  je  pravá  podstat  kategorie  
KALKUL, která se také v datech nachází na více místech. 

Než  úplně  opustíme  kategorii  OBĚŤ,  je  zapotřebí  rozvést  gramatický  způsob  konstrukce  role  oběti.  Tento 
narativní styl je pro respondenta typický. V celém rozhovoru užívá četná pasiva, obzvlášť ve spojitosti s trestnou  
činností. Zřejmě aby podtrhl, že on sám za nic zlého nezodpovídá. Mezi tato pasiva nejčastěji patří “spadl jsem 
do toho” a “svezlo se to semnou”. Zajímavý je metaforický pohyb po šikmé nebo kluzké ploše, kterou tato 
pasiva evokují. Zdůrazňují problematické prostředí (nakloněnou rovinu, kluzký povrch), které zaviní selhání. 
Objevuje se také slovo “stáhnout”. Metaforicky jde o nějaké velké těleso, které respondenta stáhne - obvykle  
opět dolů. I v této metafoře je zdůrazněna bezmoc subjektu oproti vnější síle. V neposlední řadě je velmi častým  
obratem v rozhovoru “dostal jsem se”. Dostat se k něčemu můžeme parafrázovat jako “prostě se to nějak stalo”. 

V tomto kontextu dává smysl respondentova touha utéct do zahraničí, kde doufá ve větší spravedlnost a kde by  
snad  nemusel  být  ZLÝ  SYSTÉM.  Zahraničí  v  jeho  narativu  vždycky,  už  od  dětství,  plnilo  zajišťující  a  
ochrannou, takřka rodičovskou funkci: 

“(…) Výborný (dětství). Nic mi nechybělo. Mám tátu v Kanadě, takže my jsme měli, co jsme si řekli, co se nám 
líbilo, tak jsme měli.” (…) “Byli jsme skromní, nic jsme nepotřebovali, my máme blízko Polsko, takže nám 
(rodiče) všechno kupovali levněji no.” 



Otce reprezentovala obživu zajišťující Kanada, oblečení a jídlo zase “mateřské” Polsko. Pozoruhodná je i otcova 
nepřítomnost  v  rodině,  kterou  jsem bohužel  v  rozhovoru  neprozkoumal  víc.  Nabízí  se  hypotéza  o  náhradě 
chybějícího rodiče -  v citovém smyslu slova - za MATERIÁLNÍ DOSTATEK. To by i  vysvětlovalo nejen 
respondentovu neochvějnou touhu NĚKAM PATŘIT, ale i snahu o dosažení bohatství a dostatku. 

Respondent jako by obecně zaměňoval šťastné dětství za materiální blahobyt a opomíjel citovou stránku věci. 
Výše  uvedené vyjádření  bylo  odpovědí  na otázku,  jaké měl dětství.  Odpověděl,  že dobré,  protože jim “nic 
nechybělo”. Hypotéza o zaměňování lásky za MATERIÁLNÍ NEDOSTATEK se v tomto ohledu přímo nabízí. 

Ke konci analýzy je zapotřebí podtrhnout důležitost, jakou respondent přisuzuje slovu „špatný“. Zatímco u členů 
jeho delikventní  skupiny – které  také označuje  slovy „špatní“ – je tato špatnost  relativní,  systém je špatný 
vždycky. V následujícím úryvku je vidět, jak respondent svojí trestnou činnost relativizuje, stejně jako špatnost 
svých kumpánů, ale obviňuje o to víc justici, polici a společnost. 

„Jakože… špatný,  tak  jsou tam různý lidi,  co vlastně  vyrostli,  teďkon byli  mladší  a  brali  si  příklad  z  těch 
starších… a vyšvihli se, třeba za mlada dělali sporty, karate, thajský box a tím, že se prali mezi sebou a dostali se 
k drogám, to jim zničilo život a teď stahujou prostě, různé lidi mezi sebou do… močí se do různých věcí, třeba  
ten udělá vykrádačku, řekne, že ten tam byl s ním, on tam třeba vůbec nebyl ale… většinou ti kluci mají nějakou 
špatnou minulost a tak je těžké, aby mu ta soudkyně uvěřila, že už sekáme latinu, že už chcem žít normálně a oni  
nám to nevěří, tím se dostáváme… takhle je tam vlastně hodně lidí, nevim vy se někde poperete, na jedné straně,  
že vlastně já se popral s tím klukem, na jedné straně města  a na druhé straně města říkali, že jsem toho kluka 
zabil, takže během toho města každý se baví a převrací to, každý si něco přidá, pak se to dostane  na policajty a  
je to úplně jináč, někde se udělá krádež nebo když se prodávají drogy, kšeftíky, a je tam někdo, kdo tam nemá 
bejt, někde to řekne a než se to dostane na polici oni tam všechno ví, práskne jim to, oni jsou za to placený, je to 
takový  prostě  všechno  jiný…  pak  chcete  žít  normálně  a  máte  nějakou  finanční  částku,  někde  vás  potkají 
policajti, vidí, že si kupujete boty za tři tisíce a už vám nikdo nevěří, že jste udělal nějakou krádež, když řeknete,  
že jste dostal výplatu, tak vám to nikdo věřit nebude.“

Jak je vidět, zločinci sami o sobě nejsou špatní. Špatní jsou „práskači“, policie a město, potažmo celá ČR, jak  
jsme viděli  v jiných  úryvcích  rozhovoru.  Proto chce  také  respondent,  pociťující  všudypřítomnou  KŘIVDU, 
odcestovat do zahraničí. Povšimněme si, jak si mimo jiné stěžuje na to, že mu „systém“ nevěří. Má nejspíš pocit, 
že na takovou důvěru má nezadatelné právo. Jako by opomíjel, že důvěru systému již mnohokrát zklamal. Pokud 
se ale cítí jako nevinná oběť, je logické, že v jeho očích si důvěru nezaslouží. 

Respondent celkově operuje s DŮVĚROU velmi zajímavě. Říká, že se po návratu chce postarat o své blízké – že 
jim chce všechno „vynahradit“. Pokud nic nezpůsobil, co chce vynahrazovat? Je si vědom toho, že svoje SLIBY 
vůči nim v minulosti porušil a proto chce další šanci? Stejně jako od systému? Respondent budí podezření, že 
zatímco on sliby neplní (i když je rád dává), systém a ostatní mají povinnost svoje sliby a závazky vůči němu 
bezezbytku naplňovat. 

Analýza protokolu TAT – „Bezmocný“ (v rozhovoru přezdívka „Loutka“) 

Housle: tak buď si čte, anebo (A3-1), mě si připadá že si čte a že je začtenej do nějaký knihy… (E1-1) a že bude  
určitě vážná ta kniha, jako vážný příběh ☺ (CI-1) a je to ze starý doby (A1-2), tak to bude asi nějakej… nevim  
loňskej třeba… ale je to pěkná fotka (CN-2+). E: a jak to dopadne? R: já si myslim že určitě dobře. Ne to jsou  
housle… takhle… (CI-1) já myslel že to je kniha, oni to jsou housle, tak to si myslím že… že přemýšlí, jestli to  
zvládne,  nebo  jestli… (CI-1)  jestli  to  udělal  dobře,  jestli  neudělal  nějakou  chybu,  nebo  se  soustředí,  před 
vystoupením třebas, ve škole nebo před hodinu, jestli to zvládne… (A3-1) E: co si myslí a co cítí? On: tak to  
netušim… já si myslim že, jestli to zvládne no… jestli to dokáže. E: a jak to dopadne? R: no určitě dobře ☺ (CI-
2)

Prostředky: počáteční váhání (A3-1, CI-1), spojené se skotomizací manifestního objektu, tedy houslí (E1-1) je 
ukončeno bez  otevření  fantasmatu kastrační  úzkosti  a  odosobněno časovým odkazem (A1-2) a  komentářem 
obrázku (CN-32).  Následně je otázkou examinátora posunut k hlubšímu zkoumání tabule a všímá si houslí,  
přičemž mění  interpretaci.  Znovu  se  objevuje  váhání  (CI-1),  které  nakonec  dospěje  k  fantasmatu  selhání  a  
provinění, ale jen částečně, bez vytvoření zápletky. Nejistota vrcholí nejistotou interpretace (A3-1) a závěrečnou  
banalizací konce a celého příběhu (CI-2). 

Interpretace:  fakt,  že  autor  na  první  pád  nevidí  housle,  ale  knihu,  může  být  samozřejmě  pouhá  náhoda. 
Přistoupíme-li na variantu, že náhody v psychologii neexistují (nebo jen velmi sporadicky, náhodně), mohlo jít o 



způsob, jak vytěsnit strach ze selhání ve hře na housle pryč, do nevědomí.  Tomu by přispěl i fakt protrahování  
odpovědí a poznámky o tom, z jakého je obrázek období a jak je hezký. 

Následuje ale obrat, kdy si autor houslí všimne. Co následuje potom? Fantasma strachu ze selhání je úspěšně  
nastoleno, přičemž se opět objevuje úzkost - váhání mezi interpretacemi a otálení s pokračováním příběhu. Autor  
nakonec příběh nedokončuje a vše ústí v tzv. “konec zalitý sluncem”. O dalším osudu hlavní postavy se tedy 
nedozvíme nic. Fantasma kastrační úzkosti se vynořilo, ale nebylo nikterak vyřešeno.

Nabízí se ještě další interpretace. První nápad respondenta není o houslích, nýbrž o tom, že chlapec na obrázku 
čte “vážný příběh”. Možná tak nepřímo respondent, samozřejmě nevědomě, vypovídá sám o sobě. Také je v 
situaci, kdy má v testové situaci před psychologem “vyprávět vážný příběh”. A není mu to příjemné, protože se 
obává selhání. 

Co to všechno vypovídá o autorovi příběhu? Kastrační  úzkost je v každém případě známá, je velmi silným 
popudem, který respondent  raději  vytěsňuje.  Každopádně je schopen téma alespoň otevřít.  Nejspíš se již  se  
strachem ze selhání ve svém životě opakovaně setkal a nebyla to příjemná zkušenost. Snaží se strach potlačit a  
nakonec, když ho s vypětím všech sil připustí do vědomí, si s ním neví rady. 

Na místě je také otázka, zda se jedná o zralou kastrační úzkost, či zda nejde o nějakého primitivního předchůdce  
této úzkosti – např. strach projevit se obecně, ukázat svoje self jako odlišné od ostatních. V takovém případě by 
se  zde  mohl  skrývat  strach  z opuštění  z depresivního  spektra,  nebo  dokonce  archaičtější  strach  z odlišnosti 
vůbec, což by směřovalo k psychotické organizaci osobnosti. 

Kontrola: tak je to paní co vchází do pokoje, dívá se na stůl (CI-2), nebo na někoho, jestli si čte, může tam  
někdo sedět (B1-2), číst, nebo (A3-1) na děti… když by to byla třeba máma, která kouká na děti, co dělaj, jestli  
si čtou, nebo jestli se učí… dopadne to, myslím že ona byla spokojená, uvidí, že se učí… a výraz má takový…  
(CI-3) ne ani vyděšený (A2-3), takový… zaražený. E: co prožívá, nebo co si myslí? R: no to netušim ☺ E: to 
můžete vymyslet ☺ R: nevim, třeba, co si myslí, může být spokojená (A3-3), jakože… myslet si může cokoli… 
(CI-1) 

Prostředky:  téma provinění a kontroly je načato s pomocí banalizace (CI-2) a nejistoty (A3-1), přičemž do 
příběhu jsou zanešeny další postavy (B1-2), přesto k vytvoření zápletky nedochází. Zápletka by se mohla zrodit 
z výrazu tváře ženy na obrázku, ten je však záhy vytěsněn prostřednictvím negujícího výroku (A2-3). Autor  
příběh zakončuje reaktivní formací (A3-3) zdánlivé spokojenosti ženské postavy, namísto vytěsněného zděšení. 
Příběh odmítá dále rozvíjet (CI-1). 

Interpretace: tabule evokuje provinění a jeho odhalení prostřednictvím mateřské figury - ženy, která nahlíží do  
pokoje. Respondent dobře zapojil téma rodičovské kontroly,  ale bohužel popřel jakoukoli možnost konfliktu.  
Celý příběh je (opět) “zalitý sluncem” a přeměněn v banalitu. 

Zajímavá interpretace se nabízí v kombinaci  s  příběhem na předcházející  tabuli, kde je chlapec s houslemi. 
Všimněme si, že zde rodiče úplně chybí. Přitom neúspěch při hře s houslemi přímo nabízí možnost zklamání  
rodičů, kteří si přejí, aby chlapec na housle hrál. Kam nám tito rodiče zmizeli? Respondent je úplně zapřel. 

Zde naopak téma rodičů a dětí máme vybavené v plné kráse. Matka kontroluje děti, které se poslušně učí a čtou  
si. Stejně, jako si chlapec četl na předchozí tabuli. Zde je ale nabídnuta idylka, která zcela popírá zděšený výraz  
mateřské postavy. Respondent si výrazu všiml a dokonce ho zděšeným nazval, aby ho vzápětí vytěsnil a vytvořil  
reaktivní formaci, že matka “je spokojená”. 

Můžeme to tedy chápat tak, že téma zklamání rodiče a provinění bylo problémem už u první tabule a respondent  
se dosud z tohoto šoku nevzpamatoval. I zde toto téma vyvolalo úzkost, kterou musel opět vytěsnit. 

Kabát: pán kterému sundavají nebo navlékají kabát… (CM-1) myslí si, má zavřený oči… (CL-2) mhm… (CI-3)  
myslet si může… cokoli že (CI-3), jakože… může být třeba slepý (E1-4), že jenom poslouchá, vnímá… E: jak to 
dopadne? R: no určitě ho oblečou nebo svlečou ☺ (CI-2)

Prostředky: Respondent se při naraci drží pouze reálií tabule (CL-2) a interpretace vnitřního stavu postavy v 
něm budí zjevnou úzkost (CI-3). Vnáší téma handicapu hlavní postavy (E1-4) a končí naprostou banalizací (CI-
2). 

Interpretace: téma tabule je úzkost - a úzkost je také přesně to, co vzbudila u respondenta. O jakém druhu 
úzkosti se zde však jedná? Respondent se podle všeho děsí různosti a neurčitosti - postava si může myslet cokoli.  
Je vlastně na vůli vypravěče nezávislá a záhadná, mimo jeho kontrolu. Svůj pocit marnosti respondent zřejmě 
přenáší na postavu a zhmotňuje ve formě handicapu - postava nevidí a neslyší. Je zřejmé, že vychází z jejích 



přivřených očí a zjevné pasivity. Za žádnou cenu se tedy nedokáže oprostit od bezprostředně vnímaného a tato 
asociační paralýza nikterak nepostupuje. Je naprosto ochromující a příběh ukončuje. 

Co by to tedy mohlo vyvolávat v respondentovi? Pocit bezmoci hlavní postavy vrcholí její slepotou a naprostou 
odkázaností na druhé. Zračí se v tom zřejmě neschopnost vyrovnat se s vlastní bezmocí a možná i nevědomou 
touhu nechat se vést nebo obskakovat. Dokazuje to také strach z lidí - z objektů, které jsou nekontrolovatelné a  
nepředvídatelné. 

Fajfka: to je z filmu (A1-4), to už jsem viděl někde… (CN-1) je to pán, co říká něco svojí přítelkyni, nebo dceři  
třebas (A3-1), ona je nějaká zaražená (B3-1), on je… (CI-3) jak bych to řekl, takový důrazný, se jí na něco ptá 
(B1-1) nebo… (A3-1) něco chce vědět… dopadne to, že mu to asi řekne… nebo že on se to doví… (CI-2)

Prostředky: na úvod vyprávění je příběh zařazen jako kulturní dílo (A1-4) a zdůrazněna vlastní znalost (CN-1), 
což mohou být obranné prostředky zapojené k minimalizaci vynořivší se úzkosti. Objevuje se dále interpretační  
nejistota (A3-1) a zdůraznění afektu hlavní postavy (B3-1), jehož obsah není konkretizován. Příběh je celkově 
oploštěn a banalizován (CI-2), s doprovodem znatelné úzkosti v odmlkách a váhání (CI-3). 

Interpretace:  fantasma tabule je svádění  a konflikt  mezi přáním a obranou. Autor hned na začátku reaguje  
určitou  úzkostí,  kterou  intelektualizuje  a  zdůrazňuje  vlastní  nezávislost  na  objektech  (CN-1,  prostředek  z 
narcistního rejstříku). Otázka je, před jakým impulzem se brání. 

Vysvětlení nám možná poskytuje následující příběh. Téma jakéhosi konfliktu mezi mužem a ženou není přímo 
řečeno, ale jejich potenciálně milenecký vztah autor překlápí ve vztah rodič-dítě. Rodič dceru vyslýchá a ona je  
proti němu bezmocná, protože se nakonec vše “stejně dozví”. 

Impulzem, který byl na začátku tak cenzurován, by možná mohla být bezmoc vůči mocnému objektu. 

Zajímavé je, že i odpověď na tuto tabuli můžeme vykládat v reakci na dva předchozí příběhy. V předchozích 
dvou příbězích měl autor potřebu dětské postavy chránit před strachem z rodičovské kontroly. U tohoto příběhu 
se žena mění z role milenky na dceru a opět zaujímá roli bezmocného dítěte, které je někým vyslýcháno. A ani 
zde se bezbranné dítě nedokáže ubránit. Rodičovská postava se vše stejně dozví, bez ohledu na její snahu nebo 
soukromí. 

Zdá se, že mocný objekt se nedá nijak přelstít a vnucuje se do příběhů s ochromující silou. Pojí se s ním velká 
úzkost z provinění a není před ním úniku. 

Hádka: to je vlastně žena, co má svého přítele nějakého a on kouká nějakym směrem, někoho slyšel nebo tak 
něco (A3-1) a ona ho poslouchá, něco někomu vykládá (CF-2, E4-2) a ona… (CI-1) se vlastně na něho dívá a  
poslouchá ho… (A3-1) a dopadne to tak, že on to asi řekne (A3-4) a ona to uslyší no… ☺ (CI-2)  má ho určitě  
ráda… (A3-2) E: a co řekne? R: že někomu něco vykládá (CF-1), nebo se dívaj nějakým směrem (E3-2)… a říct  
může cokoli že, to… (CI-1) 

Prostředky: celý příběh představuje naprostou banalitu (CI-2, CF-1), plnou úzkostných projevů (CI-1, A3-1) a 
ruminací (A3-1). Objevuje se také obrana odčiněním (A3-2), která kompenzuje evokovaný konflikt mezi mužem 
a ženou na obrázku. Autor se celou dobu drží pouze bezprostředně vnímaného (CF-2) a ani v nejmenším se od 
reálií tabule neodchyluje. Mezi postavami je negován jakýkoli rozdíl (E3-2), který by snad mohl zakládat nějaký  
konflikt. 

Interpretace:  tabule  evokuje  konflikt  a  nesoulad  mezi  mužem a  ženou.  Autor  příběhu tento konflikt  zcela 
ignoruje. Stejně tak ignoruje jakoukoli rozdílnost postav nebo odlišnost jejich vnitřních světů - jako by se chtěl  
úzkostně vyhnout jakémukoli zárodku potenciální neshody mezi postavami. Jako by pro něj bylo “udržení míru” 
nesmírně důležité. 

Jediné, čeho se můžeme na této naprosté banalitě zachytit, je role muže a ženu v příběhu. On se pravděpodobně s 
někým baví a je hlavním aktérem příběhu - všichni čekají, co řekne a až to uslyší. Role ženy je následující:  
“čeká, co muž řekne, uslyší to a pak bude příběh dokonán. Má ho moc ráda.”

Žena je zde tedy stavena do pasivní pozice, která k objektu svojí lásky, k muži, nemá jakékoli výhrady.  Ani  
nemůže, nechce ho ztratit, má ho totiž “moc ráda”. Muž se na druhé straně o ženu vůbec nestará, jen “něco  
řekne”, na což všichni čekají - jako prorok. 

V tomto  vztahu  nejde  tedy  o  rovinu  rodič-dítě,  jako  v  předchozích  příbězích,  ale  stejně  tu  není  nastolena  
mocenská symetrie. Mocný objekt, který je adorován, tu stále je a druhá postava je na něm závislá a nedovolí si  



vzdorovat. A to také znamená, že agrese proti objektu je vytěsňována. Stejně jako v předchozích příbězích, kde 
jsou děti “hodné a hrají si”. 

Zábradlí: to nevim, jestli ho drží… matka drží dívku nějakou? (CM-1) Nebo… (CI-3) ale proč už, nechápu, 
proč u zábradlí, v takovém… to je jak kdyby to bylo zlé… (CI-3, E4-1) něco drží… něco povídal, že to bude 
dobrý (A3-2, E4-2), nebo něco takovýho (A3-1), že to dobře dopadne, že to bude v pořádku (A3-1) a ta paní je 
smutná co drží tu druhou osobu… takový smutek v obličeji (B1-3, CL-2). E: jak to dopadne? R: určitě dobře 
(CI-2). Ona jí to aspoň vykládá takhle. Ono to třeba dopadnout dobře nemusí, ale vždycky se říká že to dopadne  
dobře ne ☺ (CM-3) i když to tak není. 

Prostředky: v celém příběhu se projevuje masivní úzkost (CI-1) spojená s váháním a ruminacemi (A3-1) a s  
„prasklinami“ v syntaxi s částečně zmateným vyjadřováním (E4-1, E4-2). Tato úzkost zřejmě provází fantasma 
agrese ve vztahu rodič-dítě. Agrese je nakonec odčiněna (A3-2) a hostilita převrácena v avizovaný smutek (B1-
3), který je odvozován ze smyslové zkušenosti (CL-2). Konec je opět banální (CI-2), spojený s pomrkáváním a  
humorem (CM-3). 

Interpretace: fantasma agrese vyvolává zjevně masivní úzkost. Obrany nestačí a objevuje se dokonce primární  
proces. Možná tím spíš, že se opět ocitá ve vztahu rodiče s dítětem. Toto téma jako by provázelo respondenta na  
všech dosavadních tabulích a ani zde není výjimkou. I zde je agrese zapřena, ačkoli je subjektem zprvu dobře 
rozpoznána (“…to je jako kdyby to bylo zlé…”) a následně převrácena v opak, v pomoc a péči. 

Agrese je potlačena jak ze strany rodiče, tak ale i ze strany dítěte. Respondent, jako by projikoval tento motiv i 
na testovou situaci,  do vztahu vyšetřovaný a psycholog.  Dvakrát  se na osobu psychologa obrací,  jednou na 
začátku, kde žádá o pomoc (podporu?) a podruhé s pokusem o vtip, kde žádá potvrzení, že všechno je dobré.  
Zkrátka a dobře, mezi ním a autoritou, reprezentující “mocný objekt”, nesmí být konflikt.

Pole: tak je tam nějaký pán s koněm na poli, je tam… asi… (A3-1) manželka opřená o strom, nejspíš těhotná… a 
je tam asi dcera s knížkami, co jde někam… (CI-3) číst pod strom třebas (CF-1), nebo… (CI-3) otec asi ryje… to 
je nějakej statkář… a dopadne to asi všechno dobře ☺ (CI-2) manželka je spokojená (B1-3), statkář pracuje,  
dcera se jde učit asi no ☺ 

Prostředky: autor nevytváří příběh, ale pouhou scénu nebo spíš smyslový popis tabule (CF-2), který končí opět  
naprosto banálně (CI-2). Přesto se objevuje váhání (A3-1) a úzkost (CI-3). Jediný afekt, patřící do říše vnitřního 
světa, je přisouzen manželce (B1-3), která je “spokojená”. 

Interpretace: tabule evokuje fantasma oidipské triangulace a separace od rodičů. Autor příběhu se s ním však na 
oidipské úrovni vůbec nevypořádal. Nejedná se o příběh, ale opět o pouhou scénu, kde zcela mizí vnitřní svět  
postav. Patrný je deficit v mentalizaci a zřejmě i nedostatečná zkušenost s rodinou jako takovou – respondent si 
nedokáže představit žádnou formu rodinných interakcí. 

Vyřešit situaci na oidipské úrovni znamená uznat přání a zákaz a problém nějak vyřešit. V tomto příběhu však  
postavy žádná přání nemají, vše je opět “zalité sluncem” a jde jen o naivně idylickou scénu. 

Pudy a  zákazy tedy zůstávají  pod povrchem,  jsou vytěsněny.  Proč tomu tak je?  Pravděpodobně proto,  aby 
nedošlo ke ztrátě lásky a tím pádem ke ztrátě objektu. Tento fakt dokládá i nepřítomnost jakéhokoli náznaku 
separace dcery od jejích rodičů. Dcera má nepřítomný, ne příliš optimistický výraz ve tváři - což autor zřejmě 
zachytil, protože si interpretaci dcery nechal na konec a značně u ní váhal (CI-3). Následně její výraz tváře vůbec 
nekomentoval a poslal ji “číst si pod strom”, jako hodnou malou holčičku. 

Zde se nabízí paralela s dětmi, které “se učí a čtou si” na tabuli „kontrola“. Takové hodné děti přece matka 
nemůže opustit, ani se na ně zlobit. Stejně i zde si hodná dcera čte svojí knihu a její matka “je spokojená”. Matka  
je zde postavena do role mocného objektu, který superviduje ostatní členy rodiny. 

Zhroucení: tak to je asi postava, které je špatně ☺ já si myslim, že hodně špatně a dopadne to tak, že jí asi  
špatně bude ještě dlouho ☺ (CI-1, CI-2) na té fotce… (A3-1) anebo může… (CI-3) plakat třeba že, mohlo se 
něco stát… (E4-1) a rozplakalo jí to no… (A3-1) E: jak to dopadne? R: no bude asi plakat dál. E: a dál? R: no 
dál už asi není, já nevim… 

Prostředky: opět se jedná o pouhou scénu (CI-2), kde se objevuje spoustu váhání a latencí (A3-1, CI-3, E4-1),  
prokazujících, že se uvnitř autora odehrává nějaký proces, který ale nedojde konkrétní představy. Afekt je tak 
silný, že narušuje logické myšlení (E4-1). V neschopnosti zkonstruovat příběh a vypovídat konkrétně se možná 
odehrává i jakýsi pasivní odpor vůči testové situaci (CI-3). Objevují se také ruminace (A3-1), které uzavírají 
popis reálií tabule do tautologie. 



Interpretace:  respondent  se  při  naraci  vykrucuje  jako žák před  tabulí,  který  se  nenaučil  látku,  ze  které  je  
zkoušen a doslova hraje o čas. Kromě úzkosti se zde může jednat i o pasivní agresi vůči examinátorovi. Je to  
snad jediný možný projev dítěte, které se bojí vůči autoritě agresi vyjádřit přímo? Jakýsi pasivní vzdor, aby se  
“vlk nažral a koza zůstala celá”? 

Tabule každopádně evokuje depresi  a exploruje schopnost subjektu se s takovými pocity vyrovnat.  V tomto 
případě nevidíme ani schopnost přiřadit depresi konkrétní představu, ani nabídku řešení, jak z takové deprese 
ven. Místo toho vidíme hru o čas a vytáčky. V případě humoru respondenta lze uvažovat i o zakrývání nejistoty  
úsměvem, který značí, že je v koncích. 

Tabule může ukazovat na deficit stenických osobnostních sil a copingových strategií, pokud se respondent setká 
s neúspěchem, depresí nebo ztrátou významného druhého. 

Pitva: no… tam je nějaká operace asi nebo něco takovýho (A3-1), jsou tam celkem tři osoby (A1-2), ta jedna je  
mladší to bude asi já nevim, buď ten na tom sále, nebo nějaký doktor, nebo… takovej (CI-3)… ten nejmladší  
vlastně… asi to dopadne dobře no (CI-2), je tam nějaká zbraň (CL-2), teda pokud je to zbraň (A3-1), ale vypadá 
to tak (CL-2)… já (CI-3, E4-2))… dopadne to asi, asi dobře teda, nejspíš… zajímavá fotka (CM-1). 

Prostředky: příběh - nebo opět spíše scéna - je uveden celkovým zarámováním, dále se jedná o pouhý popis dle 
vnímaných reálií  tabule (CL-2),  doprovázený častou úzkostí  a odmlkami (CI-1) a  váháním (A3-1).  Opět se  
objevuje narušení syntaxe, dané vynořováním primárních procesů (E4-1). Respondent dále počítá doktory (A1-
2) a jeví další známky váhání a úzkosti, načež příběh zakončuje banalitou (CI-2) a zcela otevřeným koncem, s  
obratem na psychologa (CM-1). 

Interpretace:  fantasma agrese a otcovraždy není ani  v nejmenším načato.  Agrese a konflikt jsou - jako i u 
předchozích příběhů - zcela zapřeny.  Respondent nejen že se úzkostně drží smyslové reality a nevybočuje z  
rámce, který mu tabule zakládá, ale dokonce odmítá interpretovat těžko zařaditelné a agresi evokující detaily,  
které vidí - např. pušku. Proti tomu staví jen naivní, nepodloženou naději, že snad vše “dobře dopadne”. 

Smutná zpráva: to bude třebas syn nebo pán (A3-1), kterej přišel do domácnosti, asi syn nejstarší a něco jí říkal, 
ale neřekl jí to přímo takovym stylem, že by se na něho dívala (E4-2), ale byla buď naštvaná, nebo zaražená (A3-
1) a on si myslím, že nebyl tak přímý, aby jí to řekl… jinak si myslim že trošku kroužil, než jí to všechno řekl  
(A3-1) a ona mu možná řekla něco, co ho zarazilo tak, aby mohl přemýšlet a zůstal vlastně zaražený (A3-1, E4-
2) a asi to dopadne tak, že asi to vyřeší jeden, nebo druhý… (CI-1) 

Prostředky:  po  počátečním váhání  (A3-1),  kdo  je  hlavní  protagonista  příběhu,  se  objevuje  velmi  zvláštní  
verbalizce vzájemného dialogu obou postav, která skoro porušuje syntaktická pravidla (E4-3), nebo je minimálně 
špatně  srozumitelná.  Váhání  o  vnitřním  stavu  postav  se  objevuje  i  dále  (A3-1),  a  to  několikrát  po  sobě.  
Neohrabané vyjádření se rovněž objevuje znovu (E4-2) a konec je znovu otevřený (CI-1). 

Interpretace:  fantasma  ztráty  objektu  není  nastoleno,  objevuje  se  pouze  fantasma  nesouladu  a  strachu  ze 
zavržení rodičovskou figurou. Z předchozích příběhů víme, že jde o pomyslnou Achillovu patu respondenta -  
obzvlášť pokud jde o mateřskou figuru. Tak jak se s ní vypořádal? 

Hned na začátku se objevuje váhání (A3-1), jestli je hlavní protagonista vůči ženské postavě “pánem”, nebo 
“synem”, přičemž se prosadí rovina druhá. Co to může značit? Mohlo by se jednat o váhání, jak moc suverénně 
lze vůči mateřské postavě vystupovat. Jak moc si proti ní dovolit (a být pánem) a nakolik se chovat jako “hodný  
syn”? Jak ukazuje další vývoj příběhu, tato hypotéza je nejspíš platná. 

Ještě než se samotný příběh rozvine, dozvíme se, že jde skutečně o syna - prý nejstaršího - a že se vrací “do  
domácnosti”.  Podle obrázku je syn  evidentně dospělý.  Jak se tedy může vracet  do domácnosti?  Logicky to 
znamená, že žije s matkou. Už v této skutečnosti cítíme závislost syna na matce a jeho podřízené postavení.  
Pokud žije u své matky, určitě si nemůže moc dovolovat. 

Následuje  vlastní  zápletka  příběhu,  která  je  prezentována  dost  nejasným  způsobem.  Tato  komunikační 
neobratnost si zaslouží skór E4-2, který svědčí o zapojení primárních procesů. Je téma tabule pro respondenta 
tak citlivé, že se primární, nevědomý proces prolamuje do vědomí? 

Autor příběhu tvrdí, že syn “krouží kolem tématu” a že “nebyl tak přímý, aby jí to řekl.” Znamená to, že se 
matky bál? 

Pozoruhodné je také jeho vyjádření, že “to matce neřekl tím stylem, že by se na něho dívala.” Existuje nějaký  
styl, jak přimět druhého k reakci? Není to manipulace? Syn si tedy přál ovlivnit matku - říct jí to tak, aby se na 



něj dívala, vymámit z ní kýženou reakci - ale neudělal to. Bál se toho. Jde tedy o touhu kontrolovat mocný,  
rodičovský objekt a zároveň strach z toho riskovat to? Bojí se respondent, že by se matka mohla rozzlobit? 

Víme tedy, že nakonec je zaražený syn, a to z matčiny reakce, která byla nejspíš zamítavá a tvrdá. Klíčové ale je  
zakončení příběhu. Mělo by nás zajímat, jestli z této prekérie dokáže autor přéběhu najít cestu ven. Bohužel 
příběh zakončuje tak, jak je pro něj typické - vyřeší to jeden, nebo druhý. Je to hop nebo trop, můžeme si hodit 
mincí. Respondent je opravdovým mistrem otevřených konců. 

Analýza rozhovoru – „Pracant“ 

Celé sdělení respondenta by se dalo ve vší obecnosti redukovat na líčení sama sebe jako poctivého, pracovitého 
člověka - dobré otce, zemědělce a podnikatele, který měl v životě smůlu. Svoje trestné činy popisuje jako reakci  
na křivdu, která se děla v první řadě jeho osobě. V neposlední řadě také stylizuje sám sebe do role jakéhosi 
ochránce druhých nebo obránce sebe, svých blízkých a subjektivně důležitých hodnot. V následujícím textu bych 
rád zrekapituloval hlavní identifikované kategorie a narativní prostředky,  které  respondent  používal  v rámci 
svého sdělení. Začnu od trestné činnosti a způsobů jejího podání.  Důležité kategorie budu opět zvýrazňovat  
velkými písmeny. 

Svůj první trestný čin, kvůli kterému se dostal do vězení, líčí respondent jako újmu, která se stala jemu. Říká, že  
“byl pobodán” a skončil ve výkonu trestu. Toto sdělení se jevilo dosti nesrozumitelné. Byl požádán o vysvětlení,  
které znělo následovně: 
“No tam jsem vyhodil  takovou tříčlennou tlupu  polských  nádeníků,  tam dělali  bordel,  obsadili  rezervačku,  
vyhodil  jsem se normálním způsobem a jeden na mě vyběhl s tyčí,  jsem ho tam prostě zmlátil a jelikož oni 
bydleli na ubytovně, kde jsem taky hlídal, tak týden na to si na mě počkal, jelikož věděl, že jsem to já, kdo ho  
vyhodil, tak na mě skočil zezadu a pobodal mě nožem, čtyřikrát, probodl mi plíci…”

Celé vyprávění uvozuje také tím, že vypomáhal jako vyhazovač kamarádovi, který vlastnil noční klub. Prý z 
“kolegiality,  kamarádství”.  Jinými slovy,  uvozuje vyprávění  o trestném činu avizováním ušlechtilé hodnoty.  
Následuje popis, kde je respondent jednoznačně poškozený a končí tím, co všechno mu agresor způsobil. V  
tomto příběhu tedy vystupuje jako OBĚŤ a jako OBRÁNCE. Bránil kamarádův klub a svoje zdraví, když byl  
údajně napaden tyčí. 

Běžnému posluchači musí vrtat hlavou, jak je možné, že za to odsoudili respondenta, vždyť se jen bránil a ještě 
skončil pobodaný. Tto otázka napadla během rozhovoru i mě. Zde je respondentova odpověď a vysvětlení: 

“No za to ublížení na zdraví, za toho člověka, co mě pobodal, protože to bylo na kamerách a oni to dali policii a 
tam jsem dostal jako že já jsem zapříčinil, že on dostal ten afekt mě napadnout tim nožem.”

Ani v tomto vysvětlení respondent nepopisuje sám sebe jako viníka. Naopak, viníkem jsou tu kamery a policie,  
která jako by to celé převrátila naruby. SVALOVÁNÍ VINY je zde dobře viditelné, stejně jako kategorie ZLÝ 
SYSTÉM, který nevyšetřuje a nesoudí - dle respondenta - spravedlivě. 

Další trestný čin je rovněž líčen jako REAKCE na cizí provokaci nebo zavinění: 

“Pak  jsem měl  nebezpečný vyhrožování  podmínku a  pak  rozbití  a  vyhrožování  a  to  jsem i  zaplatil  škodu  
všechno, vchodových dveří no, jsem urazil plynoměr nechtěně, fakt jsem o tom nevěděl a ten, co tam dělal  
správce, na mě vystartoval, že mi rozbije držku, tak jsem ho čapl a praštil s  nim na zem a on když utíkal, tak se 
zabouchl do těch vchodových dveří a já je za tím rozmlátil a běžel jsem za ním…”. 

Vyprávění uvozuje tím, že “zaplatil škodu, všechno”. Dává tím snad najevo, že udělal dost pro nápravu a diví se, 
že ho ZLÝ SYSTÉM stejně perzekuuje? Dále si povšimněme že plynoměr urazil “nechtěně” (cit.) a nevěděl o  
tom. Proto si nezasloužil neoprávněnou hněvivou reakci správce. V dlším popisu situace se dozvídáme, že s 
vyhrožováním první začal právě správce. Proto se vypravěče cítil oprávněn ho “čapnout a praštit s ním o zem.” 
Rozbití dveří také nebylo údajně jeho vinou, protože je správce před ním zabouchl. Celý trestný čin byl tedy 
pouze REAKCÍ na člověka, který za celou situaci může sám - a to byl správce objektu, tedy poškozený. 

I jiný trestný čin, kde šlo o ublížení na zdraví s následkem smrti, líčí podobně: 

“Proč to bylo, jak to bylo? No tu jednu diskotéku jsem navštěvoval každej víkend, a měli jsme zájem o jednu 
stejnou holku, tak jsme se nějak napili jo přišla nějaká hádka mezi náma a ona když se chtěla zastat mě tak on do  
ní strčil, ona spadla na zadek a já, když jsem to viděl, tak jsem do něj strčil taky, on mi vrazil pěstí, já jsem mu jí  
vrátil a to bylo všechno…”. 



V tomto příběhu ze zastal slečny, do které agresor hrubě strčil, až spadla na zem. Projevil se tedy jako gentleman  
a OCHRÁNCE. Následně oba další útoky vyšly od domnělého agresora - respondent jen vracel útoky úplně 
stejného charakteru. Strčení oplatil strčením, pěstí oplatil pěstí. Šlo tedy opět o roli OBRÁNCE sebe sama. A 
jako by chtěl podtrhnout, že se opravdu ničeho zlého nedopustil, dodává větu “a to bylo všechno.” Jako by nám 
tím říkal: “vidíte? Nic víc jsem neudělal a jen za tohle mě odsoudili.” Jako by snad ani necítil výčitky svědomí,  
že protivník zemřel. Jediné, co se objevuje, je LÍTOST NAD SEBOU. 

Absenci svědomí a naopak lítost nad svým osudem dokládá i pokračování v rozhovoru, kde říká: 

“On byl  120tikilovej  chlap a jak spadl,  tak nazad, tak sraženina mozku.” (…) “No byl  jsem z toho špatnej  
samozřejmě (…) zkontaktoval jsem jeho rodinu, zjistil jsem, že jeho maminka mě pracovně dobře zná, nevěděl  
jsem vůbec, že to je jeho maminka a já jsem jí tehdy vozil ten materiál, když opravovala barák, tak ona naštěstí i  
u soudu řekla, že mě zná, že to byla určitě nešťastná náhoda a proto jsem dostal i tak málo a i to odškodnění byla  
menší částka, ne dva miliony, ale splácel jsem asi 750 tisíc…”. 

Za prvé, respondent objasňuje příčinu úmrtí protivníka s odkazem na jeho tělesnou váhu. De facto se tak zbavuje 
viny  za  jeho  smrt.  Místo  toho,  řečeno  s  ironií,  obviňuje  gravitaci.  Tato  kategorie  by  se  dala  nazvat  jako  
“zbavování se zodpovědnosti”, nebo ještě výstižněji, VÝMLUVA. 

Hovořil jsem ale o absenci pocitů viny. To se samozřejmě nedá přímo prokázat, ale existují náznaky, které to 
potvrzují.  Respondent  v  citovaném  úryvku  říká,  že  z  toho  “byl  samozřejmě  špatný”.  Důležité  slovo  je 
“samozřejmě” - čímž potvrzuje, že je normálním člověkem, pro kterého je pocit viny morální “samozřejmostí”.  
Kdyby to necítil, byl by zlý a to on přeci popírá. 

Ale především ve své odpovědi klade důraz na to, co se stalo jemu. Byl odsouzený a musel platit odškodnění.  
Naštěstí (ale naštěstí pro něj!) ho matka zemřelého “pracovně dobře znala” - zde klade do popředí jako štít svojí 
profesní identitu - a proto mu trest “zmírnili”. V podstatě tedy říká, že ačkoli mu hrozilo velké nebezpečí, příběh  
nakonec dopadl dobře - pro něj! Nebezpečí tvrdého trestu bylo odvráceno. O smrti dotyčného se ale už vůbec  
nezmiňuje. Z toho by se dalo vyvodit, že ho to ani moc netrápilo - alespoň ne tak, jako vlastní prospěch. 

Ve spojitosti s trestnou činností se obecně setkáváme s tendencí hledat polehčující okolnosti (VÝMLUVY).  
Stačí se zamyslet na dpojmy, které respondent sám používá. Např. říká, že trestné činy byly “tři, čtyři” (počet  
není důležitý?) a že to byla “samá násilka.” Není tímto slangovým výrazem násilí proti zdraví druhých osob jaksi 
bagatelizováno?  Slovo  “násilka”  zní  naprosto  obyčejně,  ba  skoro  bodře,  přátelsky.  Dalším  případem 
ZLEHČOVÁNÍ  trestných  činů  je  způsob  narace.  V  případě  týrání  svojí  družky,  za  které  byl  odsouzen  a  
odpykává si svůj poslední trest, se k samotnému týrání nepřiznává. Namísto toho podává čistě faktografický (bůh 
ví jestli pravdivý) popis:

“Že jsem na ní nadával, byl jsem na ní vulgární, jednou jsem jí zkroutil ruku za záda, hodil jsem jí na postel a asi  
třikrát jsem jí udeřil fackou…”. 

Takový způsob podání budí dojme, že se “tak moc nestalo.” Jenom jednou jí zkroutil ruku za záda, hodil jí na  
postel (to ani nezní jako násilí) a “asi třikrát” jí udeřil fackou. Poslední výraz je obzvlášť pozoruhodný - udeřit  
někoho fackou.  Jakoby snad ani  facka  nevycházela  z  jeho těla,  z  jeho těla  vyšel  úder  a  “facka  se k úderu  
připojila”. Domnívám se, že jde o způsob od-osobnění se od obsahu trestné činnosti. 

Nezapomeňme, že respondent se jako agresor a trýznitel žen necítí. Svoje konání svádí zcela na drogy. Partnerka 
na něj údajně zavolala polici, nikoli proto, aby ho odsoudili, ale aby “si na CPZ vyčistil hlavu od drog” (cit.). 
Později prý svojí výpověď dokonce stáhla, ale on musel nastoupit do výkonu trestu, protože už “byl v podmínce” 
a v testech byl pozitivní na drogy.  Dává tedy najevo, že se stal OBĚTÍ systému a drog současně. Opět měl 
SMŮLU. A z týrané družky se stala pomocnice v boji s drogami a systémem. Zde opět vidíme kategorii ZLÝ  
SYSTÉM, který jedná v očích respondenta zbytečně tvrdě a nespravedlivě.  

Kategorie ZLEHČOVÁNÍ je viditelná i na vysvětlení, jak se vůbec respondent k drogám dostal: 

“To byla taky taková náhoda, já dělám kovářský zámečnický práce, řeknu vám to upřímně a mám v  tom městě 
pronajatej prostor, dílnu a tam jsem prostě dělal pro lidi ve (město) takovou terasu, ze železa kovářskou a to a  
jeden z nich byl vařič, já tu zakázku nějak nestíhal a oni mi řekl že mi může dohodit dva lidi co mi s tou hrubou 
prací pomůžou, vzal jsem je tam a oni mi řekli že tam mam takovej prostor a že je tam klid, tak mi ten jejich šéf 
nabídl slušnej obnos peněz, když si tam bude moct udělat nějakej ten var… no tak jsme se nějak domluvili a  
zvrtlo se to v to že jsem se dostal k těm drogám, k tomu perníku

I zde respondent vyprávění o svých problémech začíná poněkud zdlouhavě, a to jakýmsi chvástáním. V tomto  
úvodu se opět dozvídáme, že jde o vzorného a pracovitého občana, kvalifikovaného řemeslníka. Dozvíme se 



dokonce i na čem pracoval. Až posléze sděluje, že mu dealer nabídl, že by si u něj udělal “nějakej ten var.”  
Slovo “var” zní velmi neutrálně a neškodně, zvlášť když si uvědomíme, že se začal podílet na oarganizovaném 
zločinu. Slovo “var” je navíc ještě zlehčeno zájmenem “nějakej.” Z celé výpovědi můžeme mít opět dojem, že se  
vlastně o žádné velké provinění nejednalo. 

Všechny výše uvedené kategorie slouží celkovému očištění identity od všeho špatného a zlého. Respondent jde 
tak daleko, že si místy i protiřečí. Když ho zavřeli pro týrání přítelkyně, vyšel  pozitivní na alkohol a drogy.  
Zeptal jsem se ho, proč si nedával n obě tyto látky pozor:

“Já jsem nepil, měl jsem marihuanu a pervitin, jinak já nepiju alkohol, já ho nesnášim, od tý doby, co jsem zabil 
toho člověka, tak nepiju alkohol vůbec… já to upřímně řeknu, pokud si dám jenom pivo a občas si zakouřim tu 
mariánku, jsem normální člověk.”

Nejen, že zapřel pití alkoholu, i když na něj vyšel pozitivní, ale dokonce v závěru úryvku přiznává, že si občas  
dává pivo. Ačkoli alkohol nepije. Je to jeden z více protimluvů, které se v jeho výpovědích nacházejí. Jde zde  
také vidět svádění viny na tvrdé drogy - bez nich je “normální člověk.” 

Identita “normálního člověka” stojí za zmínku. Při popisu násilných trestných činů respondent přiznává, že je  
tzv. “horká povaha” (cit.). Jak jde tato sebepředstava - která je mimochodem zřejmě také ZLEHČOVÁNÍM - 
dohromady s identitou “normálního člověka”? 

“No, pokud s tim něco neudělám, tak jako, tak od doby, co jsem byl Dobřanech na těch těch, tam mi to jasně řekl  
jeden ten doktor, že bych se sebou měl něco dělat, že jsem pracovitej, chytrej člověk, ale s tou povahou bych měl 
něco  dělat,  podruhý  mi  tam  řekli  to  samý  a  teďko  nad  tim  opravdu  přemejšlim,  když  půjdu  ven,  chci  
spolupracovat s nějakym psychologem, a určitě to nechci řešit nějakýma práškama, ale pokud by nebylo zbití, 
řeknu to takhle, pokud si nevezmu drogu nebo se nenapiju, tak jsem normální člověk a žádnou výbušnou povahu 
nemam.” 

Zde jsme svědky hned několika zajímavých jevů a kategorií současně. Předně, respondent v rozhovor několikrát 
mluví o tom, že by se svojí impulzivitou chtěl něco dělat, ideálně po propuštění spolupracovat s psychologem.  
Zároveň dochází jakousi dedukcí k závěru, že bez drog a alkholu je zcela “normální člověk”. Když pomineme, 
že THC a pivo pro něj nejsou drogy, vyplývá z výše řečeného, že bez drog ani psychologa nepotřebuje. říká, že i 
tady ve vězení žádnou “horkou povahu nemá”. Proč tedy několikrát zdůrazňuje, že chce navázat spolupráci s  
psychologem?  Je  to  snad  proto,  abychom měli  dojem,  že je  opravdu slušným,  normálním člověkem,  který 
přejímá svoji zodpovědnost? Vše ale nasvědčuje tomu, že zodpovědnost vůbec nepřijímá a touha spolupracovat s 
psychologem se stává prázdnou frází, 

Dále,  respondent v rozhovoru zdůrazňuje,  že podle lékařských autorit je “pracovitý a chytrý člověk”.  Podle 
lékařů má dále jen “povahu, se kteoru by něco měl dělat”.  Jasně dává najevo, že on jako člověk,  je  nejen  
normální, ale dokonce výjimečný. A povaha je něco, co je k němu jaksi nešťastně přidruženo. Ale i tento chabý 
náznak sebekritiky je v závěru odčarován a to tvrzením, že bez drog ani tuto povahu nemá. 

Jak  vidíme,  časté  CHVÁSTÁNÍ  -  nejčastěji  spojené  s  pracovistí,  chytrostí  a  podnikáním  -  přímo  slouží 
očišťování vlastní identity od jakéhokoli zlého úmyslu nebo skutku, a to formou ZLEHČOVÁNÍ a VÝMLUV. 

Identita pracovitého člověka je dále podporřena kategorií DOBRÁ POVĚST. K názvu kategorie jsem opět použil 
autentický výraz samotného respondenta. Jde o způsob, jakým ho hodnotí okolí a na kterém si údajně zakládá: 

“Tadyta kariéra? Těma drogama, to vim prostě na sto procent… Mě lidi měli rádi, měl jsem dobrou pověst,  
pracovní, že jsem šikovnej zámečník, opravář, zemědělec taky, že dělám s bagrem už léta, ale pak jsem si to 
posíral tim chováním, agresivním, vystupování jsem měl špatný, pak i ta práce, nestíhal jsem zakázky, pozdě 
jsem chodil a všechno to šlo do kopru, do roka a do dne.”

Opět  vidíme  svalování  viny  na  drogy  (VÝMLUVA)  a  také  CHVÁSTÁNÍ  -  zdůrazňuje,  že  bly  šikovný 
zámečník,  opravář  a  zemědělec.  Mluví  o  tom, že  ho lidé  měli  rádi  a  že  měl  dobrou  pověst,  které  zkazilo  
“agresivní vystupování”. Opět jde o něco jaksi odděleného od jeho osoby, stejně jako “horká povaha”. DOBRÁ 
POVĚST bylo také to, co ho zachránilo od přísnějšího trestu v případě ubížení an zdraví s následkem smrti -  
protože matka zabitého ho “pracovně dobře znala” (cit.). 

Dobrá pověst  je také něco, co delikvence pošpiňuje.  Delikvence je vnímána jako “nevýhodný obchod” - za 
hodnotné věci, jako je rodina a dobrá pověst, vyměníte delikvenci a drogy. Tento obchod se ale nevyplácí, jak  
několikrát v rozhovoru hodnotí i sám respondent: 

“Protože “měl všechno krásnou rodinu, krásný děti, krásnou přítelkyni”. 



Objevuje  se  často  STUD ZA  DELIKVENCI,  který  mobilizuje  obrany  k  očištění  identity  (ZLEHČOVÁNÍ, 
VÝMLUVY). Nevýhodnost delikventního života a užívání drog vede k označování této kariéry pojmy, jako je 
“hloupost”,  nebo  “byl  jsem  vymštěnej”  (cit.)  Respondent  tím  dává  najevo,  že  takové  chování  nevede  ke 
společensky žádoucím výsledkům. Jinými slovy - delikvence není morálně špatná, ale je nevýhodná. Nevyplatí  
se. Kdyby se delikvence vyplatila, neměl by s ní problém. 

O tomto zvláštním, resp. velmi pragmatickém morálním uvažování svědčí i absence lítosti u zabití protivníka při  
rvačce v hospodě. Respondent hodnotil situaci čistě egocentricky - co na ní bylo dobrého nebo špatného pro něj.  
Kriminální chování je buďto “smysluplné” a vede ke kýženým cílům, nebo není. Tento jev jsem označil jako 
KALKUL. 

Zkusme nyní  přistoupit na respondentův pohled. Dejme tomu, že původcem všeho zlého v jeho životě jsou 
skutečně drogy. Je tedy jeho jediný pomyslný hřích to, že jim propadnul? 
(…) “A oni mi řekli že tam mam takovej prostor a že je tam klid, tak mi ten jejich šéf nabídl slušnej obnos  
peněz, když si tam bude moct udělat nějakej ten var… no tak jsme se nějak domluvili a zvrtlo se to v  to že jsem 
se dostal k těm drogám, k tomu perníku a takhle jsem toho měl kvanta a přístup, zjistil jsem, že stihám i tuhle  
práci i tuhle, že nepotřebuju spát, že stíhám všechny ty tři práce, zlepšila se mi moje výkonnost a neviděl jsem ty 
vedlejší účinky že jo… takže jsem byl potom zlej i na maminku, na sourozence, na přítelkyni a když jsem si  
udělal čas tak jenom na svoje syny, pro ty jsem měl srdce pořád, ale jinak mě nezajímalo nic.” 

ZLEHČOVÁNÍ ve slově “nějakej ten var” jsme se již z této citace věnovali výše. Zde bych ale rád upozornil na 
upůsob, jakým se vypravěč k drogám dostal. Pracoval, měl dílnu a dostal nabídku od vařiče k pronájmu prostor  
na nelegální činnost. “Nějak” se domluvili - zde absolutně chybí morální aspekt situace. Zřejmě necítí potřebu 
ho  uvádět  nebo  rozebírat.  Možná  proto,  že  šlo  o  “slušnej  obnos  peněz”.  ke  slovu  tedy  přichází  kategorie 
KALKUL, kdy osobní prospěch je na prvním místě a za ním následuje všechno ostatní. 

Dále je zajímavý důvod, proč začal respondent drogu užívat. Pomáhala mu “stíhat všechny tři práce” a zlepšila 
se mu údajně výkonnost.  Nyní se pokuísm o logickou dedukci. Pokud za trestnou činnost de facto nemůže,  
protože za tím vším stojí drogy a ty užíval kvůli práci a výkonnosti, nemůže za veškerou trestnou činnost práce? 
Jako by delikventní dráha byla vedlejším, nechtěným produktem jeho identity “pracující, chytrý člověk”. Celý 
životní příběh by se dal shrnout do názvu “pracující člověk, který se stal obětí drog a jejích následků.” 

O vedlejších, nechtěných důsledcích spojených s užíváním drog respondent skutečně mluví - šlo o to, že byl zlý 
na svoje blízké, ale on ty vedlejší účinky “neviděl” (cit.). Jinými slovy, opět za ně nemohl, protože se nacházely 
mimo jeho rozlišovací schopnost. Byl vlastně OBĚTÍ neviděných, skrytých, vedlšjších účinků drog. A ani vůči 
drogám se nešlo účinně bránit, protože “toho měl kvanta a přístup” (cit.). 

Posledním pozoruhodným jevem v citovaném úryvku je jeho vztah k rodině. Říká, že byl zlý na přítelkyni,  
maminku a sourozence - ale kupodivu pro svoje syny měl “srdce pořád” (cit.). Proč mají synové přednost před  
ostatními členy rodiny a proč se na ně temné kouzlo drog, které mění respondenta ve zlého člověka, nevztahuje? 

Dále v rozhovoru se respondent o svých synech zmiňuje znovu: 
“Zkoušel jsem to na vazbě, neodepsala mi ani jednou a jelikož odmítám i vlastní syny tahat do kriminálu, tak 
nechci ani jí (15letou dceru) a budu se o to pokoušet, až budu venku a příštím rokem doufám na ty venkovní 
pracoviště , PTčka… a mám v plánu si to nepo..at, protože mám velkej trest a chci vídat svojí rodinu, chci se 
s nima vidět venku, i za tou podmínkou, že je neuvidim 6 let… ještě mám 4,5 roku… ty podmínky…”. 

Ačkoli je rodina stavěna na přední místo v hodnotovém žebříčku, respondent je klidně neuvidí i 6 let v kuse, jen 
aby je nemusel “tahat do kriminálu”. Nevidět někoho 6 let přitom znamená značné riziko úplné ztráty vztahu. Je 
snad STUD za trestnou činnost tak mocná síla, že převáží i nad hodnotou rodiny? A co se rodiny týče, opět zde  
vidíme,  že  čelní  místo  zaujímají  synové.  Ale  ani  ti  nedokážou  překonat  STUD,  který  pramení  z  toho,  že 
respondent - podnikatel, zemědělec a normální člověk - je na úrovni ostatních vězňů. 

Z  tohoto  lze  vyvodit,  že  idealizovaný  obraz  sebe  sama  vítězí  nad  vším  ostatním.  Prakticky  nic  v  životě  
respodnenta  nemá  větší  váhu.  Srovnávání  s  ostatními  vězni  a  zdůrazňování  jinakosti  se  v  rozhovoru  také 
objevuje. říká, že je “jeden z mála, který chodil do práce a měl normální život.” Říká, že si s nimi nemá o čem  
povídat - oni by mluvili o zlodějnách a on o řemeslu. Dále sděluje, že na rozdíl od ostatních vězňů on “bral  
drogy  kvůli  práci.”  Kdežto  jim  se  prý  “nechce  dělat”  (cit.).  V  těchto  formulacích  se  zároveň  nachází  i  
CHVÁSTÁNÍ. OČIŠŤOVÁNÍ IDENTITY má v rozhovoru i tuto podobu. 

Další zajímavý poznatek z rozhovoru je ten, že respondent vnímá běžný život plný závazků k ostatním jako 
obtížný. Zde je úryvek z textu, který to dokládá: 



"Protože když si vemete tu drogu, tak envidíte ty problémy, který řešíte v běžnym životě, každej si myslí ty si 
žiješ ty se máš ale já zakoušel běžnej život, vbyvait děti do školy práce, daňový přiznání, platit nájem, inkaso, to  
jsou ěvci, tkej nejsou jednoduchý, sjouj prostě věci mterý se musí dělat každej měsíc a jsou důležitý pro život a  
kdžy si bvemzete tu druhoh tak ty věci neřešíte, tak to zaplatim další měsíc, a támhleto udělám daší měsíc…"

Respondent zde hovoří  o drogách a o tom, jak narušují  běžné fungování,  protože v člověku vyrábí  jakousi 
lhostejnost. Dotyčný pak dělá jen to, co ho baví a nestará se o závazky. Když se ale na vyjádření podíéváme  
blíže, dojde nám, co respondent ve skutečnosti říká. Podle něj je dostát závazkům v každodenním životě obecně 
obtížné. Liknavost a neplnění slibů je naopak přirozené a pohodlné, drogy to jen umocní. Však také respondent  
dal přednost snadnéímu zisku z trestné činnosti, když k tomu měl příležitost – neodolal penězům a pronajal svoje 
prostory  vařičům  a  prodejcům  drog.  Kromě  toho  je  živnostník,  se  svým  odporem  vůči  autoritám  si  ho 
koncekonců  lze  jen  těžko  představit  jako  zaměstnance.  Jeho  vyjádření  mě vedlo  k  zformulování  kategorie  
TĚŽKÝ ŽIVOT. Když respondent svůj život nazírá tímto způsobem, je pak logické, že se CHVÁSTÁ svojí 
identitou PODNIKATELE a pracovitého člověka. Kdy už přeci zvládá ten "TĚŽKÝ ŽIVOT". 

Na závěr je ještě na místě jedno zamyšlení, a sice do jaké míry jsou druzí lidé vnímáni jako hodnota sama o  
sobě, a do jaké míry jde o objekt kategorie KALKUL. Jsou vztahy upřímné a hluboké, nebo jsou utilitární? Není  
jejich hlavním spoelčným jmenovatelem prospěch respondenta? 

Dobrá pověst,  o které respondent mluví,  by se tak rozhodně dala chápat.  Vždyť v případě zabití  člověka v  
hospodské rvačce se mu vyplatila - matka oběti ho “pracovně dobře znala” (cit.). Co se týče vztahů se ženami, v 
rozhovorech se o nich respondent příliš nezmiňuje. Hovoří ale o tom, že by to chtěl “vynahradit matkým svých 
dětí”. Znamená to, že měl vztahů více - a pravděpodobně vážných, když vedly k početí dětí. Je tedy ve vztazích  
nestálý, násilnický či jinak komplikovaný? A co by jim chtěl vlastně vynahrazovat? Tato věta implikuje nějakou 
škodu, kterou ženám působil. Tuto hypotézu potvrzuje i týrání poslední družky, za které byl odsouzen. 

Jestli jsou tedy vztahy k druhým lidem předmětem KALKULU stále nevíme, ale téměř spolehlivě můžeme říct,  
že jeho vztahy jsou problematické. A že jim ani není ochoten příliš obětovat, když nepřemůže svůj STUD a 
pýchu a nechce se s dětmi vídat při výkonu trestu. V rozhovoru je ale jedna pasáž, která by teorii utilitárních 
vztahů potvrzovala: 

“Plánuju dál se vrátit (…) určitě podnikání (…) traktor bagr, byl jsem spolumajitel toho s kamarádem, 55 let, 
kterej na mě nedá dopustit, jelikož jsem mu na jeho rezidenci toho hodně udělal, i v jeho práci, třeba kontejnery 
pro něj udělal, převodovky, taky mám zničený ruce od toho, koukejte! A to sedim dva roky! Tak ten splácí ten 
bagr můj, na děti mi posílá peníze z faktur, posílá mi peníze i sem, voláme si každej tejden, takže je to super  
chlap, je to cizí člověk, ale dělá pro mě jako kdyby byl rodina…”.  

Respondent svůj podnikatelský comeback plánuje s oporou kamaráda, který splácí jeho bagr a posílá mu peníze 
do vězení. Říká, že toho hodně udělal na jeho rezidenci. Což značí, že kamarád zřejmě bude při penězích. Celé 
vyjádření vyznívá tak, že hlavní kvalitou kamaráda je jeho movitost a ochota tyto finance sdílet s respondentem. 
Navíc se v rozhovoru také objevuje CHVÁSTÁNÍ, kdy respondent ukazuje svoje upracované ruce na důkaz 
toho, jak intenzivně pracoval. 

A jak příběh respondenta končí? Několikrát v rozhovoru dává najevo, že už se podobných “hloupostí” dopouštět 
nehodlá. Důvod překvapivě nevyznívá nijak morálně, naopak sestává z výčtu toho, co všechno ztratil a o co  
přišel. Jinými slovy, je to další projev kategorie LÍTOST NAD SEBOU. A tím pádem projevem nadřazenější  
kategorie KALKUL. 

Analýza TAT – "Projektor" (v rozhovoru přezdívka "Pracant")

Housle

No když vidim toho kluka, ten obrázek je vyšisovanej no (CN-4. CL-2), ten kluk je asi zoufalej z  toho že nechce 
asi hrát na housle, spíš chce dělat nějakej sport, podle toho výrazu, asi jinou zálibu… Já: jak to dopadne? On: jak 
to dopadne, nevim, asi možná, záleží na pohledu rodičů (CI-1, CL-1), jestli ho k tomu nutí rodiče (B1-2), jestli… 
(A3-1) znám spoustu takových příběhů (CN-1), že třeba rodiče z něj chtěj doktora, on chce bejt třeba pilot a 
většinou to dopadne tak, že ten kluk má nesplněnej sen, každýho musí bavit to, co dělá (A1-3), aby v tom byl 
nejlepší, tak to mám já aspoň (CN-1).  

Prostředky: po počátečním váhání z rejstříku vyhýbání se konfliktům (CN, CL) se respondent pouští přímo do 
líčení obvyklého fantasmatu tabule, a sice konfliktu rodičovských příkazů a dětských přání. Jde o oidipální 



rovinu, o „kastrační úzkost“. Narace ovšem neplyne dál, namísto toho je nabídnuta fráze (A1-3), která je 
narcisticky vztažena k hodnotám subjektu (CN-1). 

Interpretace: v prvním příběhu je fantasma kastrační úzkosti sice úspěšně otevřeno, ale není z  něj nalezena 
cesta ven. Funkční strategie řešení chybí a příběh končí frázemi a fortifikací subjektu. I přes tuto narcistickou  
fortifikaci je tematizována bezmoc chlapce proti rodičovským objektům, vydání na pospas jejich rozhodnutím. 

Pozornost upoutá konec příběhu. Respondent zde sděluje názor, že člověka musí bavit to, co dělá, “aby v tom  
byl nejlepší”. Následně dodává, že “tak to má alespoň on.” Vlastně tím říká, že je nejlepší v tom, co dělá. To  
zakládá podezření na narcistický obraz sebe sama. 

Kontrola: 

No  tohle?  (B2-1)  No,  sakra  ☺ (CM-3)  no,  lampička  (CL-2),  tohle…  mhm...  nevim  (CI-1),  možná  maminka 
nakukuje, jestli děti nedělaj nepořádek, jestli už si, jestli (A3-1), nebo jim řekla pohádku na dobrou noc a říká  
jim spěte sladce (A3-2)… Já: jak to dopadne? On: no, oni půjdou spát a usnou sladce ☺ (CI-2, CM-1). 

Prostředky: počáteční zvolání (B2-1) zřejmě značí afekt, který je ironií (CM-3) poután a příklonem k  vnímaným 
detailům (CL-2)  neutralizován.  Fantasma,  ač  zprvu  popřené,  se  znovu  vynořuje  v souvislosti  s dohledem  a 
trestáním mateřské figury, načež se objevuje interpretační váhání (A3-1) a odčinění (A3-2) idylickým a banálním 
(CI-2) příběhem o mateřské péči (CM-1). 

Interpretace:  po  počátečním váhání  je  matka  nakonec  označena  za  represivní,  ale  vzápětí  je  této  negace 
zbavena a příběh se přetáčí do mnohem uspokojivější a klidnější, ačkoli banální a nudné verze. Podobně jako  
v předchozím příběhu je fantasma tabule otevřeno, ale není dokončeno zralým způsobem. Agrese matky je  
možná příliš nebezpečná a tak je kompenzačně přeměněna v něhu a péči a zdůrazněn její anaklitický aspekt 
(CM-1). 

Kabát: a sakra, no (CI-3)… podnapilej člověk… vedenej z hospody (CM-1)… tady mu je asi hodně zle… teda spíš 
vypadá že spí (CL-2), že je kaput no ☺ (CM-3) no a dopadne to tak, že ho někdo dotáhne dolů a… asi se z toho 
bude muset vyspat (CF-1), nic si nebude pamatovat… Já: co si ty postavy a co cítí? On: ten si nemyslí asi nic, v  tu 
chvíli (CN-2), a ten co ho vede, tak buď je naštvanej (A3-1), nebo obětavej (A3-2, B2-3) a určitě si to od něj  
vybere (E2-2). Já: a jak to myslíte? On: no že příště potáhne on jeho ☺ nebo prostě mu to dá sežrat, mu vynadá 
(B2-2). 

Prostředky:  tabule  evokuje  téma  úzkosti  (uchopení  zezadu)  a  závislosti.  Respondent  zprvu  reaguje  spíše 
inhibovaně  (C)  a  zdůrazňuje  bezmoc  hlavní  postavy,  s naznačenou  devalvací  (CN-2).  Následně  se  objevuje 
váhavost a ambivalence (A3-1, B2-3) mezi agresí a převrácením v opak, což má charakter odčinění agresivního 
impulzu (A3-2). Přesto je agresivní impulz dobře znatelný a libidinózně rozpracovaný (B2-2). 

Interpretace: téma alkoholu zpočátku vyvolává úzkost, možná jde o úzkost z celkového pocitu bezmoci, který je 
zde tematizován. Bezmoc je prezentována jako něco, za co by se měl dotyčný stydět a za co si má právo jeho  
pomocník v budoucnu „vybrat protislužbu“. Být bezmocný znamená dlužit. Představuje to pocit viny, možná 
studu. Proto si bezmoc zaslouží agresi a potrestání, která – ač cenzurována – stejně najde svojí cestu ven. 

Fajfka: mhm, tohoto, je nějaká komoda? (CI-1) Asi skříňka, nevim (A1-1), já si myslim, že je to asi namlouvání  
partnerky, navazování kontaktu… mhm… muž k ní přijde prostě, chce se s ní seznámit, pozvat jí na drink, na 
večeři, nebo k tanci (CI-1)… záleží na názoru jejím (CL-1), jestli půjdou na večeři nebo tancovat (CI-1)… Já: a jak 
to dopadne? On: no, buď si zatancujou, nebo se nají (A3-1), nebo… nebo se seznámí (CI-2), jedno z  toho určitě, 
anebo taky ne, teď záleží na názoru její říkám (CN-1). 

Prostředky: fantasma flirtování a sexuality je uchopeno úspěšně, avšak velmi neochotně rozvíjeno a fantazijně 
zpracováváno (rozličné prostředky řady C – banalizace, neochota, váhání mezi interpretacemi A3-1). Zvýšená 
autonomie je připsána postavě příběhu (CL-1), která má rozhodnout o jeho vyústění. 

Interpretace:  fantasma je sice otevřeno, ale bez vnitřního vkladu subjektu, který zároveň odmítá převzít za  
vyústění příběhu zodpovědnost a obrací svou agresi nepřímým způsobem na examinátora. Respondent dává  
několikrát najevo, že rozhodnutí o dalším pokračování příběhu (jeho příběhu!) nezávisí na něm. V  tom můžeme 
spatřovat až zbavování se odpovědnosti za svůj vlastní výtvor, což je z psychologického hlediska pozoruhodný 
mechanismus. 



Sousloví „záleží na ní“ připomíná jakousi animizaci postavy, přisouzení svobodné vůle svému výtvoru. Tento  
prostředek má v psychoanalytickém přístupu k TAT své označení – CL-1 (propustnost hranic mezi vypravěčem a 
postavou) a obvykle svědčí o projektivní identifikaci. 

Zajímavý je rovněž agresivní náboj, s kterým je tento prostředek hájen. Respondent opakuje, že pokračování 
záleží na postavě, čímž: 1) odmítá splnit instrukci, aby příběh sám zakončil, 2) podtrhuje váhu svého prostředku  
slovy „říkám“, což je mimochodem osobní odkaz (CN-1) z narcistického rejstříku. 

Slovo „říkám“ by se dalo rozvést do podoby „už jsem to jednou říkal, neposlouchal jste mě“, nebo také „jak  
jsem řekl, tak to bude“. V obou případech cítíme jasné agresivní konotace a jistou hrozbu. Důrazné zopakování  
neschopnosti pokračovat v příběhu na výzvu psychologa rovněž vyznívá jako agresivní  otázka:  „jak to mám 
sakra vědět?“ 

Předpokládaná agresivita by podporovala hypotézu o užití projektivní identifikace, neboť ta se většinou pojí  
právě s tendencí škodit či ovládat objekt. 

V této souvislosti je zajímavá i tendence respondenta zakončovat – jako v tomto případě – příběhy nejasnými 
konci. Konec příběhu vyznívá jako pomyslné rozcestí, kde se může pokračovat mnoha různými směry. A žádný 
z nich nezáleží na respondentovi. Pokud to nezáleží na něm, na kom tedy? Mohla by tato tendence i v  jiných 
příbězích (tabule 1 a 13 BM) souviset také s projektivní identifikací?  

Hádka: no… mhm ☺ …no on má upoutanej pohled úplně někam jinam samozřejmě… ona má upoutanej pohled  
na něj (CL-2)… takovej milej, příjemnej (CM-1)… on je zaměřenej na  něco… že jí vůbec nevnímá, že… (A3-1) 
jakoby, nevim, jakoby mu bránila k něčemu jít, k nějaký šarvátce nebo… k něčemu co nechce aby udělal… nějak 
to dopadne, no, podle toho, co chce udělat (CI-1) ☺ jakej má záměr (CL-1)… Já: takže jak? On: no doufám že 
dobře ☺ 

Prostředky: v počáteční fázi se subjekt opět drží čistého popisu, kdy analýzu odvíjí od smyslově vnímaného (CL-
2). Milý přístup ženy (CM-1) je postupně překonán k naznačení diskrepance („brání mu…“), ale téma konfliktu 
muže a ženy zůstává nerozpracováno. Opět jde tedy jen o částečné vynoření fantasmatu, kdy se respondent 
nepropracovává  k jeho  vnitřní  podstatě.  Závěr  se  opět  nese  v duchu  inhibice  (CI-1)  a  nejspíš  i  projektivní 
identifikace (CL-1). 

Interpretace:  byť  je  zde diskrepance mezi  oběma partnery řečena,  příběh zůstává v čistě popisné podobě. 
Nadměrná váha je přisuzovaná bezprostředně smyslově vnímanému, což je typické pro narcistické spektrum.  
Fantasma konfliktu se tedy vynořilo pouze částečně a bez dalšího pokračování a vyústění – což se ukazuje být  
jakýmsi typickým vzorcem subjektu. Zároveň je tematizována bezmoc autora – respondenta, když na vybídnutí  
k pokračování přináší pouze naději, že vše dopadne dobře. Další osud postav je přitom opět svěřen do rukou  
postav (CL-1), jako u předchozí tabule a zakládá opět podezření na projektivní identifikaci. 

Na  základě  reakce  a  vyzývacích  charakteristik  tabule  se  tedy  můžeme  nyní  zamyslet,  jak  respondent  řeší  
vztahové  konflikty.  Emocionální  komponenta  je  zlehčována  až  popírána,  přičemž  dochází  k jakési  vnitřní 
impotenci  –  neschopnosti  regulace  vlastních  vnitřních  pochodů.  Tyto  vnitřní  pochody  a  další  směřování  
konfliktu jsou ale přisouzeny druhému, jako projektivní identifikace. Respondent se zříká dalšího osudu celého 
konfliktu. 

Zábradlí: to je mimčo (E1-3)? Ne (CI-1)? To neni dítě ne (CI-1)? Já: to záleží na vás. On: jo… ale asi vidim (CL-2)  
dospělou osobu (E3-2, B3-3)… no… tam drží v náručí žena nějakou druhou ženu se mi zdá… asi nevim, drží 
v nějaký pozici (CL-2), jakoby spadla ze schodů, nevim… uklidňuje jí, hladí jí po vlasech (CM-1, A3-3) a čekají na 
přivolanou pomoc no… no… doufám že ta pomoc (B1-2, CM-1) dorazí brzy… 

Prostředky: vyprávění uvozuje šok, při kterém není jasný věk a tím pádem ani identita postav (prostředky řady 
C, E a event. i B). Opora je hledána v říši smyslů (CL-2), což nepomáhá, protože klíčová postava je otočena zády 
a  psycholog  neposkytuje  vyhovující  radu  (CI-1).  Kompenzace  šoku  se  zdaří  až  reaktivní  formací  (A3-3)  se  
zdůrazněním podpůrné funkce objektu (CM-1). 

Interpretace: důležitá diagnostická otázka zní, co vyvolalo prvotní šok. Vyzývací charakteristika tabule je agrese  
v obecné  rovině  a  dále  také  problematika  rodič-dítě.  Subjekt  se  zřejmě  těžko  vypořádává  s identifikací 
s dítětem,  které  ho první  napadlo,  protože je  v bezmocné pozici,  objektem agrese.  Proto přechází  do role 
dospělého, kdy vztah učiní „rovný s rovným“. To ale zřejmě nestačí, a proto sahá k reaktivní formaci, kdy pud 
agrese převrátí v opak, v podporu a péči. Přidává ještě pomoc zvenčí, na kterou se trpělivě čeká. 



Taková interpretace poukazuje k problémům s pocity bezmoci a se zvládáním agresivních impulzů – a jejich 
neúspěšným potlačováním. Podruhé se také objevuje respondentovo „doufání“, které souvisí s neschopností 
dokončit příběh. Jinými slovy, dobrý konec není v rukou respondenta, ale v rukou osudu nebo „pomoci zvenčí“. 
Respondentova role je tedy pasivní a bezmocná a vyžaduje anaklitický objekt, jakýsi deus ex machina. 

Pole: no tady jsem doma � � (CM-3) tady jsem doma ☺ takže tady je kůň, ten dělá řádky na brambory, to je 
jasný… no s Přemyslem Oráčem (A1-4) vlastně, pak je tam nějaká selka, ta je asi těhotná, tadyta, pozoruje  
svýho přítele (CL-2) asi bych řekl, jak obdělává pole no a tadyta paní, ta s  těma knížkami… no… na dceru to 
vypadá moc velký ☺ (CM-3) tak to bude asi nějaká… učnice, ne to je ptákovina (A3-1)… dejme tomu, že jo…  
učnice, která… která dělá zemědělskou školu ☺ a přiučuje se prostě, ručním pracím (E1-3)… jak to dopadne? 
No doufám, že brambory mu vyrostou ☺ (CM-3, CI-2) manželka dítě porodí a učni se naučí, končí ☺ 

Prostředky: odkazem na kulturní dílo (A1-4) a reálie prostředí (CL-2) zlehčuje konflikt, evokovaný tabulí. Úkol  
tabule, tj., integrovat nesoulad všech tří postav do smysluplné konstrukce, nezvládá. K  odlehčení používá ironii 
(CM-3)  a  celkovou  banalizaci  (CI-2).  Zajímavá  je  distorze  ve  vnímání  ženy  s knihami,  resp.  popření  jejího 
skleslého výrazu tváře a odpovídajícího vnitřního stavu (E1-3). 

Interpretace:  hlavní  identifikační  postavou příběhu je  jednoznačně žena s knihami,  které  je  také věnováno 
nejvíce pozornosti a od které se příběh, byť velmi banální, odvíjí. Roli dcery tabule často evokuje. Respondent  
vyzývací charakteristiku zachycuje, ale odmítá jí. Je to už podruhé v protokolu, kdy odmítá roli dítěte uznat. 
Přesto jí jistou bezmoc ponechává, když z ní dělá „učnici“. Zároveň odmítá její nepříjemný vnitřní stav, který 
vysloveně popírá  –  ačkoli  u  předchozích  tabulí  obvykle  výraz  tváře  pilně  zkoumá.  Její  neštěstí,  potenciální  
konflikt  s ostatními  postavami  na  obrázku  i  její  bezmoc  následně  překryje  idylickým  a  banálním  koncem.  
Nesoulad a konflikt mezi postavami, stejně jako negativní vnitřní stav, jsou opět bagatelizovány. 

Zhroucení: tady vidim smutek, žal (B3-1)… trápení, buď rozchod, nebo krize (A3-1, B3-1)… anebo ztráta (CM-1)  
prostě, zesnulost, někdo prostě zesnul (E2-3), nebo… no… (CI-3) je to tak no… Já: jak to dopadne? On: to jenom, 
doufám že dobře… 

Prostředky: zmiňuje negativní afekt (B1-3), který těžko spojuje s představou (B3-1) a váhá s interpretací, jako by 
se jí bál (A3-1). Následuje téma ztráty, úmrtí je vyjádřeno syrově, bez citového doprovodu (E2-3), s  následnou 
nejistotou (CI-3). 

Interpretace: afekt spojený se ztrátou anaklitického objektu je velmi silný, proto je potlačován, minimalizován, 
odpojen od představy. Jde o obranné prostředky z hysterického rejstříku a ukazují na neschopnost zpracovat 
depresivní afekt a téma ztráty. 

Operace: a sakra… (CI-3) vidim pušku, kudlu, to mi připadá jak to… jak ten… Hitlerovo výzkumný tábor (A1-2)…  
on vypadá jak Mengele tamten ☺ (CM-3) no… tam nemám ani co říct (CI-1), tam to dopadlo špatně ne… Já: tak  
co se tam děje? On: hnusnej obrázek (CN-3), tady má skalpel nebo nožík že jo, vidim tam flintu (A3-1, CL-2),  
tadyto, tady nějaký dva doktory, nebo doktory no… (CI-3) jak říkám (CN-1), tady vidim Mengeleho ☺ (CM-3, 
A1-2) Já: jak to dopadne? On: no špatně… já když vidim ty dokumenty, tak je mi (CN-1) z  toho špatně, co ty lidi 
prožívali. (A1-2)

Prostředky: fantasma agrese je připuštěno, ale subjekt k němu přistupuje z odstupu, devalvuje jej a znehybňuje 
(CN-3), popisuje na čistě smyslové úrovni (CL-2), ruminuje (A3-1) a používá intelektualizaci (A1-2). Agrese je  
ego-dystonní, jako by odmítal, že se v něm takový impulz vůbec vyskytuje. 

Interpretace:  odmítání  agrese a  její  umístění  do historického kontextu  svědčí  o  zapření  takového impulzu 
v sobě samotném. Patrná je mobilizace narcistických obran (znehybnění scény, devalvace, ironie) a inhibičních  
obran  (prvky  řady  C).  Afekt,  který  je  vytěsněn  a  projikován  ven,  kde  je  devalvován,  připomíná  definici  
projektivní identifikace. Respondent tabuli odmítá a cejchuje ji jako „hnusný obrázek“ – jako by říkal: „to ne já,  
to  ti  zlí  doktoři,  Hitler  a  Mengele,  já  s nimi  nemám  nic  společného.“  Tato  interpretace  podporuje  dříve 
vyslovenou  hypotézu  o  projektivní  identifikaci  jako  o  častém a  s agresí  spojeném obranném  mechanismu 
respondenta. 

Smutná  zpráva:  no,  návštěva  maminky  ☺ (CN-3)  oba  dva  jsou  zamyšlený… buď je  to  návštěva  maminky 
v ústavu, kde nechce bejt  ☺ anebo synáček maminku s něčím nepřekvapil (A3-1), takže jsou oba zamyšlený, 
smutný (B1-3) no a takový, že nad něčím přemýšlí oba dva (A3-1), jak syn tak maminka, nad nějakym těžkým 



rozhodnutím určitě… a jak to dopadne, no snad se rozhodnou správně, snad se nějak domluví (CL-1), protože  
rodina je nejvíc že jo, a maminku (CM-1) máme jenom jednu… (CF-2) 

Prostředky: výjev je nejprve uzavřen v obraze (CN-3), následuje váhání mezi interpretacemi (A3-1) a ruminace. 
Fantasma zavržení matkou a provinění syna je pochopeno a vyřčeno, zdůrazněna je anaklitická role maminky a  
rodiny (CM-1) a řešení příběhu opět chybí, místo toho přichází odkaz na vnější normy s pomocí fráze (CF-2). 
Vyústění je opět svěřeno postavám samotným, nezávisle na vůli autora (CL-1). 

Interpretace: respondent hned zpočátku přináší fantasma provinění syna, a to dvojím způsobem. Jednou matku 
agresivně umístil někam, kde nechce být a dal jí najevo její bezmoc (ústav), v druhém případě zklamal nějaké 
její očekávání a „překvapil ji“ (cit.). V druhé polovině příběhu je naopak matka postavena do role veledůležitého 
objektu, který „činí důležité rozhodnutí“ – pravděpodobně o provinění syna. Jde zřejmě o odpuštění synova 
hříchu a přijetí ho zpět. Rodina je zde líčena jako prostor poskytující přijetí a odpuštění. Zde je důležité zmínit,  
že toto rozhodnutí činí syn i matka spolu. Nikoli pouze matka! Dalo by se říct, že syn má moc ovlivnit matky  
rozhodnutí, zda mu odpustí, nebo ne. 

Možná respondent počítá s tím, že matka mu odpustí cokoli, protože je její syn. Dokonce i umístění do ústavu. A 
proč? Protože je to matka / rodina a to matky přece dělávají (fráze). Celý příběh je tak možná výkonem moci nad 
matkou a rodinou, která si musí nechat líbit úplně všechno. Rodina je zároveň idealizována. To vše poukazuje na  
ambivalentní vztah k objektu. 

V neposlední řadě je opět zajímavé vyústění, které chybí a které je přenecháno postavám, které jako by ožívaly a 
byly zcela autonomní, bez ohledu na vůli autora. 

Analýza rozhovoru – "Bojovník" 

Příběh tohoto respondenta jsem od začátku vnímal jako silný a poutavý. Z části za to určitě mohl temperament 
respondenta. Příběh měl pro mě charakter jakéhosi „doznání,“ či snad dokonce „pokání“ – celý se nesl v duchu 
toho,  v jakém  omylu  respondent  žil  a  jakou  vnitřní  změnu  prodělal  a  přešel  v plán  seberozvoje  a  změny 
životního stylu. Jeho hlad po výhodách „normálního života“ se nesl celým příběhem – tento motor však vedl  
nejen ke změně, ale i k delikvenci. 

Zkráceně řečeno, šlo o příběh, kdy respondent jako HRDINA-aktér bojuje s jakousi hydrou NEDOSTATKU. 
Zdá se, že čím více hlav usekne, tím víc jich naroste. Příběh má svoje zvraty, začíná cestou „falešnou“, kdy se  
mylně domníval, že nedostatek vyřešil – a to s pomocí drog a delikvence. Následuje mentální obrat, kdy si svůj 
omyl uvědomil. V další fázi, která stále není u konce, se snaží vyřešit svůj nedostatek ZMĚNOU SEBE SAMA. 

Příběh začíná u líčení strastiplných podmínek, ve kterých respondent vyrůstal. Sděluje, že měl často hlad, neměl 
vhodné oblečení a byl doma sám. Výjimku ze samoty tvořil bratr, který doma prý vařil pervitin a nakonec ho i k  
závislosti na něm přivedl, a dále pak rodiče se svými divokými kamarády alkoholiky. Respondent sám toužil po 
všem, co měli ostatní děti. Zdůrazňuje, že si musel všechno opatřovat sám, právě např. krádežemi. Tuto výchozí,  
tragickou  pozici  bychom mohli  souhrnně  nazvat  NEDOSTATKEM.  Krádeže  a  drobná  trestná  činnost  byla 
řešením tohoto nedostatku. 

NEDOSTATEK má ve vyprávění  více  podob. První aspekt  je  čistě  materiální,  týká  se existenčních potřeb. 
Respondent mluví nejen o hladu, ale např. o tom, že neměl vhodné oblečení – ať už jako dítě, kvůli čemuž se 
styděl mezi ostatními dětmi na hřišti a stranil se jich, tak ale i v dospělosti, kdy např. sděluje, že „neměl ani 
hadry, nic.“ NEDOSTATEK se týká i peněz, několikrát mluví o tom, jak si „normální prací“ lze vydělat jen 
třeba 30 tisíc měsíčně, ale díky krádežím mohl mít i 10 tisíc za den. Několikrát také říká, že „chtěl stále víc“.  
Toto  CHTĚNÍ  VÍC,  jakožto  základní  kompenzace  nedostatku,  se  stalo  hlavní  kategorií  v analyzovaném 
rozhovoru, neboť se promítalo prakticky do každé bolesti jeho života. 

Vraťme se však ještě ke kategorii nedostatku. Uvedl jsem, že základ nedostatku tvořila privace materiálních 
statků. Respondent ale velmi často mluví i o nedostatku v oblasti SCHOPNOSTÍ. Nejčastěji přitom hovoří o 
nedostatečné slovní zásobě, což se snažil kompenzovat čteních knih. Hovořil  ale i  neschopnost  komunikace 
obecně, a to obzvlášť v tzv. normálním světě, kterého se necítil součástí: 

„Je to takový, že prostě jsem nevěděl nic, jak bych to řekl, je to jako když jdete poprvé do školy, nevíte vůbec, 
co vás čeká, jak máte reagovat na některý situace… do dvou let zjistíte, že jste úplnej debil… mám problémy se 
vztahama, se ženama  a tak, (…) krátkodobý vztahy venku byly na drogách a když jsem objevil ženu, která  
nefetovala, nepila nic, tak jsem zjistil, že jsem úplnej idiot, zjistil jsem, že nedokážu s normálním člověkem říct 
10 normálních vět, musel jsem celej sám sebe úplně přeměnit…“. 



Schopností,  které tvořily NEDOSTATEK, byla  ale  celá řada.  Respondent – aniž by to uměl takto nazvat – 
postrádal širší sociální a kulturní kapitál, který by mu pomohl začlenit se do normální společnosti:

„(…) zjistíte, že jste úplně omezenej, vztahy s lidma, výdrž v práci, šetření s penězi, vyplnění svého volnýho 
času venku…“. 

Součástí  nedostatku byl  také pocit  osamění.  Respondent  se cítil  už  v dětství  vyčleněn  z kruhu vrstevníků z 
„normálních rodin“, dokonce mluvil o tom, že rodičům vrstevníků připadal rizikový kvůli špatné sociální situaci,  
což vnímal jako křivdu (více se tomu budu věnovat v kritické analýze).

Ze všech těchto nedostatků obviňoval svoje rodiče, o čemž ještě bude řeč níže. Zároveň si uvědomoval, že tento 
NEDOSTATEK je životem vězně dále udržován:

„(…) jsme (tady v kriminálu, pozn.) zabržděný. (…) to je to, že máme jenom určitou krátkou slovní zásobu a 
tady si nemůžeme ani lepší udělat, ten den je stejnej, každej. Venku pojedete tramvajkou a hned ten den máte 
něco jinýho, hned se můžete bavit o něčem jiným…“. 

Na výše uvedeném úryvku z rozhovoru je patrné, že problémem je i NEDOSTATEK PODNĚTŮ. Podnětová 
deprivace stála na začátku, v rodině, kde se o respondenta rodiče nestarali, a je podle něj dále udržován umělým 
světem  vězení,  ve  kterém  čas  stojí  a  nové  podněty  nepřichází,  kde  se  opakuje  to  samé  každý  další  den. 
Respondent si uvědomuje, že začarovaný kruh nedostatku je velmi těžké prolomit a že jde o vážný handicap  
v otázce začlenění a resocializace.  Tento demotivující koloběh připodobňuje v rozhovoru k vlaku, který jede 
stále rychleji a ze kterého je stále těžší vystoupit ven. 

Vidíme,  že  NEDOSTATEK  má  tedy  opravdu  mnoho  podob.  Frustrace  z nedostatku  se  stala  motorem 
respondentova  snažení.  Zde se  dostává  do popředí  kategorie  CHTÍT VÍC.  Toto sousloví  respondent  během 
rozhovoru mnohokrát sám vysloví. Primárně toto chtění slouží k získání chybějících zdrojů: 

„Chtěl jsem mít to, co ty děti ostatní a věděl jsem, že rodiče mi to nekoupí, tak jsem si to chodil krást, po 
barákách prostě…“.

 CHTÍT VÍC ovšem nebyla pouhá kompenzace nedostatku. Byla to také touha odlišit se od prostředí, ze kterého  
respondent  vyšel.  Nechtěl,  aby  ostatní  lidé  jeho  NEDOSTATEK  viděli.   Touha  zakrýt  svůj  „původ“  byla 
v datech tak častá a výrazná, že bylo potřeba ji zahrnout do komplexního modelu a životního příběhu. Nazval  
jsem tuto kategorii jako „STUD“. Následující výroky respondenta odhalují jeho povahu: 

„já jsem nechtěl, aby někdo poznal, že jsem z výkonu trestu prostě, takže jsem četl hodně.“ (…) „Abych schoval 
to, odkud pocházim, kde jsem vyrůstal, aby to tam nebylo vidět prostě.“ „Já jsem dostal (do držky, pozn.) a (…) 
jednou, když jsem to řekl máme, úplně se mi vysmála, já se za to styděl…“. (…) „jsem si říkal, že nebudu žít,  
jako moje rodiče nebo lidi, co chodili k nám do bytu, že se nikdy neponížim, že budu tvrdej a to jsem celou 
dobu, co jsem bral drogy, zadělal jsem emoce a 20 let jsem nebrečel a ten uzlík jsem zabarikádoval v  sobě, ty 
emoce, nic mě nezlomilo…“. 

Jak je vidět, STUD, nebo pocit ponížení či méněcennost, tvoří v životě respondenta neméně silný motiv k tomu, 
aby CHTĚL VÍC. Respondent dále objevil jeden nástroj, kterým nejen že zakryje svůj původ a svoje nedostatky,  
ale který mu navíc pomůže cítit se jako „ten nahoře“, nikoli jako „ten dole“. Je to způsob, jak uniknout ponížení. 
Jak sám ve výše uvedeném vyjádření sděluje, rozhodl se, že bude „tvrdej“. TVRDOST se v rozhovoru rovněž 
velmi často objevuje, párkrát ji dokonce nazývá „ještěřím syndromem.“ 

„Já jsem celej život měl ten ještěří syndrom, nevkládal jsem do svého života emoce, prostě jsem dělal to, co bylo 
nutný, jako ještěři, který emoce nemaj, ty dělaj jenom to, co musej.“ (…) „když policajt vlítne do bytu kde 
ženská ohrožuje děcko, tak kdyby měl opičí syndrom, tak by mohl lítostivě a ona by to zahlídla a ještě by mohla 
ublížit i jemu, nemusí ukázat slabost, nemůžete ukázat slabost, to je jak v base, ukážete slabost a jste ten, co musí 
všechno začít dělat, posluhovač, konina, tak tomu říkáme.“ 

Tvrdost je tedy jakýsi  zákon silnějšího, který platí i  v subkultuře delikventů – tam, kde přestal  platit  zákon 
společnosti. O interakcích mezi delikventy vyplývajících z tohoto „zákonu silnějšího“ bude ještě řeč v kritické 
analýze rozhovoru. Tvrdost však nutně nesouvisí – podle respondenta – jen s trestnou činností a antisociálním 
životním stylem. Dále v rozhovoru říká, že jako pracující člověk se s malým platem „buď spokojíte a sklopíte 
hlavu,  nebo se  s tím nespokojíte  a  budete  hledat  lepší  práci.“  Opět  zde  tedy máme provázanost  s kategorií 
CHTÍT VÍC. Respondent pak mluví o síle a výkonu v souvislosti se změnou sebe sama. Po prodělání obratu, kdy 
si uvědomil, že chce žít „normální život“ a mít rodinu, chce svou resocializaci „dokázat“, a to hlavně sám sobě.  
Chce vidět (cit.), jestli je „dost silnej“, k tomu, aby to zvládl. TVRDOST a cestu vůle tedy neopouští, pouze se 
zříká delikvence. Stejně jako se nezbavuje motivu CHTÍT VÍC.  



Respondent hned na počátku rozhovoru mluví o potřebě „někam patřit“. Také říká, že byl doma „často sám“,  
neboť rodiče odcházeli na dlouhou dobu, neznámo kam, a nestarali se. Také, jak jsem již ukázal v předchozí 
analýze, nedisponoval dostatečnými sociálními schopnostmi, aby byl ve vztazích úspěšný. K ostatním dětem se 
bál  přiblížit,  protože  se  styděl.  Z toho  všeho  logicky  vyplývá,  že  touha  po  jakési  „náhradní  rodině“  nebo 
„náhradním společenství“ musela být velmi významná:

„Na drogy mě dal ve 13ti bratr, já jsem chtěl, protože jsem chtěl spadat do nějaký party, abych nebyl sám.“ (…) 
fetoval jsem od 13ti, první jsem to zkoušel ty lepidla a tak… (…) někdo to dotáhl, v každý vesnici nebo městě se 
najde nějaká partička,  měli jsme jednoho, ten se  od nás odpoutal, byly tam dva grázlové, a ty to zase přitáhli 
odjinud, takže jsme spíš konzumovali, experimentovali.“ 

Kurzívou jsem zvýraznil  respondentovo potřebu překlenout samotu z nefunkční rodiny.  Potřeba někam patřit 
tedy značí HLEDÁNÍ NÁHRADY RODINY. Domnívám se, že důležitá jsou tvrzení „měli jsme jednoho“ a 
„odpoutal se od nás“. Oboje dokazuje, že toho „my“ mělo pro respondenta zvláštní význam. Paralela s  rodinou 
se přímo nabízí. Respondent dále dodává: 

„A pak už mi nevadilo, že je to doma takhle, protože ta volnost se mi najednou začala hodit a zjistil jsem, že i  
mezi feťákama jsou holky, takhle a bylo mi tam dobře, celý ty roky.“ 

Ukazuje se,  že opuštění  rodiči,  které představovalo dříve negativum, nyní  poskytuje VOLNOST,  která je –  
v přítomnosti rodiny „náhradní“, velmi vítaná. Znamená to ale také to, že VOLNOST byla zpočátku nechtěná –  
respondent chtěl, aby mu rodiče dávali hranice a aby nad ním dohlíželi. Bylo by to pro něj symbolem STARÁNÍ  
SE. Nebyl by sám. Společnost rodičů by klidně vyměnil za volnost, dělat si co chce. Mělo by to pro něj větší  
cenu. Ovšem jen do doby, než se našla rodina „náhradní“. Pak už rodiče nechtěl, měl něco lepšího. 

Skupina drogově závislých rodinu nahradila v plném rozsahu a dokonce ji překonala, protože zde byla příležitost 
navázat  i  sexuální  vztahy.  Přitom zde evidentně nebyly zapotřebí  schopnosti,  která  respondent  pro deficitní  
výchovu postrádal. Sám v rozhovoru několikrát hovoří o tom, jak neuměl navázat vztah s normálními ženami 
oproti drogově závislým, kde mu pomohly drogy.  Stejně tak hovoří o tom, že (cit.) s „normálním člověkem 
nedokázal prohodit 10 vět.“ 

Z výše uvedeného vyvozuji dva zásadní závěry: 

1) respondent nevnímá toto podsvětí primárně jako subkulturu delikventní, ale jako subkulturu uživatelů drog. 
Trestná  činnost  je  něco,  co  „přichází  později“.  Buď  jako  prostředek  k opatření  peněz  na  drogy,  nebo jako 
„zábava na  drogách“.  Fakt,  že  drogy předchází  delikvenci  a  automaticky  spolu  nesouvisí,  podtrhuje  i  jeho 
tvrzení, že ve skupině měli i „dva grázly“ (viz výše). To znamená, že ostatní členové skupiny grázlové (zřejmě 
ale jen prozatím) nebyli. 

2) podobné skupiny se formují jako jakási „kontrakultura“ oproti normální společnosti. Slovo „normální“ přímo 
užívá sám respondent, nejde tedy o námi zvolený termín. V této subkultuře je snazší uspokojit různé potřeby, 
např. potřebu afiliace nebo intimity, než je tomu v „normální společnosti“. Proto se zde sdružují jedinci, kteří  
postrádají potřebné sociální schopnosti – a zároveň hledají „náhradní rodinu“. Drogy v tomto smyslu tvoří jakési 
médium. 

Nyní tedy víme, jakými lidmi se respondent obklopil. Víme také, že v období DELIKVENTNÍ OMNIPOTENCE 
mu tato společnost maximálně vyhovovala. V této době také „normálními lidmi“ pohrdal a cítil se být nad nimi. 
Určitý zlom nastal ve chvíli, kdy ho jeho nejbližší zradili: 

„Žil jsem 2,5 roku normální život jako lidi. Každej měsíc jsem tisícovku přispíval na ty psy a tohle, dělal jsem 
všechno, co normální lidi, protože jsem chtěl žít jako oni, chodil jsem do normální práce, firma dobře platila, i na 
černo jsem dělal a  najednou jsem o všechno přišel, kradl jsem, zavřeli mě a moje žena mi zahýbala se třema 
frajerama, o který jsem se staral, když jsem byl venku, měli jsme bratrský pouto, oni s tim životem taky chtěli  
přestat a já přišel o práci a staral se o ty jejich rodiny a teď mě za to zavřeli, co jsem dělal, abych se postaral, a 
oni mojí ženu naučili fetovat a já šel ven a že je prostě popravim, ale ani jsem je nechytl,  a zjistil jsem, že  
ženská, která mi dávala smysl života, byla ta tam, tak jsem kradl venku i proto, aby mě zavřeli, jak bych to řekl, 
já jsem tady doma.  (…) Když  je vám venku ouvej,  tak jdete domů, k mámě prostě.  (…) Já člověka venku 
nemám, já je mám tady ve vězení prostě tady mám (jmenuje terapeuty), ty mě znaj roky a ví…“. 

Výše  uvedený úryvek z rozhovoru je oproti předchozím citacím poněkud delší.  Tvoří  ale významový celek, 
proto jsem ho nerozdělil na více segmentů. Stojí za to ho rozebrat postupně, neboť poskytuje odpověď na více  
otázek zároveň. 



Za  prvé,  „bratrské  pouto“,  které  respondent  zmiňuje  u  spoluvězňů,  o  které  se  staral,  dokazuje  hypotézu  o 
HLEDÁNÍ NÁHRADY RODINY. Je příznačné, že se snaží kamarádům pomáhat právě tím, že se o ně STARÁ 
a také se STARÁ o jejich rodiny. Starání a solidarita mezi členy je přesně to, co bychom od rodiny očekávali.  
Respondent mluví explicitně o „bratrství“, ale z kontextu lze usuzovat spíše na roli otce, který se stará o své syny 
a jejich rodiny. Dodávalo mu to snad pocit smysluplnosti a osobní identity? A opět, nesnaží se tak nevědomě 
odčinit  zlo,  kterého  se dopustili  rodiče  na  něm samotném? Jakoby hledal  děti,  u  kterých  může dysfunkční  
rodinný model napravit. Podobnou snahu jsme již detekovali i v narativní analýze (viz výše). 

Za druhé, z úryvku můžeme jasně vidět hraniční linii mezi „normálními lidmi“ a delikventy. Delikventi chtějí  
„přestat  s tím životem“ (rozuměj  delikventním) a vysloveně NAPODOBUJÍ lidi  normální,  protože chtějí  žít  
„jako oni“ (cit.). Fráze „přispíval jsem na ty psy a tohle“ nám dokládá, že jde skutečně o NPODOBOVÁNÍ,  
které  postrádá  hlubší  pochopení  toho,  co  to  život  „normálního  člověka  je“.  Je  zde  jakási  magická  snaha 
mechanicky opakovat viděné a doufat, že proměna nějak přijde sama. 

Zajímavé  je,  že  STARÁNÍ  SE  je  důležitější,  než  dodržování  pravidel  „normální  společnosti“  a 
NAPODOBOVÁNÍ. Respondent říká, že se snažil žít normální život, ale zároveň se musel STARAT o svoje 
kumpány a jejich rodiny a to dělal tím, že začal opět krást. Následně sděluje, že za to ho zavřeli. Evidentně to cítí  
jako nespravedlnost. Jak je možné potrestat ho za altruistické STARÁNÍ SE? Jako by ho ONI – normální lidé a  
jejich systém – potrestali  za altruismus a solidaritu, i  když se je snažil NAPODOBOVAT a žít podle jejich  
pravidel. 

Zde  bych  rád  ukázal,  jak  je  vztah  k  „normálním  lidem“  a  „normální  společnosti“  ambivalentní.  Ve  fázi  
OMNIPOTENCE  jsou  normální  lidé  devalvováni.  Jsou  považování  za  ovce,  které  si  nechají  všechno líbit. 
Následně přichází obrat a snaha je napodobit. Jsou náhle vnímáni jako ti, kteří jsou napřed – mají schopnosti,  
které  respondent  nemá.  A  vzápětí  jsou  opět  démonizováni  tím,  že  trestají  respondentovo  STARÁNÍ  SE  a 
HLEDÁNÍ NÁHRADY RODINY. Shrnuto a podtrženo, normální lidé představují úplně jiný svět, který – ať už 
milován či nenáviděn – stále stojí na opačné straně břehu, za hranicemi možného. 

A jak tedy respondent hodnotí svět delikventů? Poslední citovaný úryvek jasně ukazuje zradu, kterou respondent 
nečekal. Myslel si, že když se o svojí „náhradní rodinu“ bude starat, musí mu oplácet jedině dobrem. Namísto 
toho přichází  faleš,  nevděčnost  a PODRAZ. Respondenta tedy jeho nová, náhradní  rodina zklamala.  Možná 
proto na začátku rozhovoru říká, že „všechny opustil a zůstal jen u toho pervitinu.“ Jako by se jeho život dal  
rozdělit do fází, kdy byl s nimi a kdy je bez nich. A na závěr výše citovaného úryvku říká, že kradl proto, aby se  
„vrátil domů“, do vězení. Přirovnává terapeuty k matce, kterou nikdy neměl. Znají ho a může k nim jít, když je 
mu „ouvej“ (cit.). Jde tedy o další případ HLEDÁNÍ NÁHRADY RODINY, když předchozí pokus s kumpány 
nevyšel. 

Vztah respondenta k „normálním“ lidem i ke kumpánům tedy známe. A jaký vztah má ke společnosti jako  
celku? Zcela nepochybně se zde opět, jako i v jiných rozhovorech, objevuje kategorie ZLÝ SYSTÉM. Je tomu 
tak hned na několika místech v rozhovoru. Prvně, respondent obviňuje systém, že ho PODRAZIL, když v něm 
vzbudil falešnou iluzi. Myslel si, že když si udělá svářečskou licenci, dostane dobře placenou práci. Utratil za to 
prý svoje poslední peníze a pak zjistil, že ho bez praxe nikde nevezmou. Náslůedně kritizuje, že po propuštění  
dostane tisícovku na měsíc a musí přežít. Pomiňme nyní, na kolik je to pravda a na kolik subjektivní názor.  
Důležité nyní je, že respondent to tak skutečně vidí. 

Za druhé, daroval peníze „na ty psy“, chodil do práce a NAPODOBOVAL běžné lidi. A když se chtěl STARAT 
o svoje kumpány a trochu si začal pohrávat se zločinem, SYSTÉM ho opět utopil na lžíci vody. Opět, je to jeho 
pohled. Jako by mu snad ZLÝ SYSTÉM jako nechápavý rodič neprojevil ani kapku pochopení a hned sahal 
k nejpřísnějším sankcím. Tento systém také nespravedlivě odměňuje. Respondent v datech několikrát kritizuje 
nespravedlnost v odměňování a zdůlrazňuje, jak je život „tam venku“ vlastně obtížný – což opět vede k zavedení 
kategorie TĚŽKÝ ŽIVOT. 

„(…) když vidim, jak oni tady fetujou, porušujou všechna pravidla a řeknu si, dřív jsem prostě byl jeden z nich, 
jo a dneska vim, že když chci něčeho docílit, tak musim dodržovat i ty nejmenší pravidla a zákony, vypracovat si 
nějakou vůli…“. (…) „Když budete celej měsíc v práci a dostanete 30 tisíc… a je to málo oproti tý dřině, já třeba 
jsem udělal krádežemi 10 tisíc za den a vlastně vůbec to nebyla žádná dřina.“ 

Oproti tomu, život v drogové subkultuře přináší JEDNODUCHOST – ať už jde o vztahy se ženami, snadnost a 
výši výdělku, nebo cokoli jiného. Před samotným obratem však vnímal drogy a delikvenci jako správnou cestu 
pro CHTÍT VÍC. Tento temný svět mu umožnil kompenzovat NEDOSTATEK prakticky po všech stránkách.  
Měl přijetí ostatními, dámskou společnost i peníze. V rozhovoru sám uvádí, že „chtěl být součástí party“, což se 
díky drogám podařilo. Také přišel na to (cit.), že „i mezi feťákama jsou holky.“ Otevřeně říká, že pro „sáček  
s drogama udělají  všechno.“ A v neposlední řadě zmiňuje seberealizaci  a zvýšení  self-esteem. Měl totiž  víc 



peněz, než „obyčejný člověk“, proti kterému se vymezil. Díky zločinu měl také pocit, že je „v něčem dobrý“.  
Vlastně se cítil nad celým systémem, který uměl přechytračit. Toto období euforie z delikvence jsem označil 
jako POCIT OMNIPOTENCE. 

 „Když jsem byl zfetovanej, šel jsem třeba jednou ráno v 6:00 po Varech a měl jsem 50 talířů v kapse a viděl je 
(lidi) ráno, jak jsou ospalý, a já šel z herny a třeba jsem spal do 12ti, pak si šel koupit boty a oblečení, tam jsem 
se šel najíst s nějakou partičkou nebo holkama, tak jsem si myslel, jak si ten život užívám.“ (…) „…mě na těch 
drogách bavilo krást, převážet policajty, že mě nemůžou chytit, že ten obchoďák to měl debilně pořešený, platil 
velký daně, přišel nějakej (svoje jméno) a vybílil je za minutu dvě, mě to prostě bavilo, že jsem v tom dobrej. 
(…) Pak jsem se vysmíval tomu státu, městu i lidem, říkaj pomáhat a chránit a nedokážou ochránit ani člověka, 
kterej celej život platí daně.“ 

V rozhovoru jsou také  patrná  místa,  kde  se respondent  SROVNÁVÁ s normálními  lidmi.  V jedné fázi  jimi 
pohrdá a cítí OMNIPOITENCI, v jiné fázi – kdy se snaží svůj život napravit – je NAPODOBUJE. To vede 
k hypotéze ZÁVISTI, která pramení z MÉNĚCENNOSTI. V jeho náhledu na život je „normální člověk“ střídavě 
idealizován a střídavě devalvován. 

Co se týče trestné činnosti, respondent o ní (podobně jako předchozí respondenti) spontánně vůbec nemluví. Je  
opět  zapotřebí  ho  k tomu  podněcovat.  Pravděpodobně  to  koresponduje  s kategorií  STUD,  kterou  jsme  už 
v datech několikrát mohli objevit. Znovu tedy konstatujeme přítomnost kategorie NEMLUVENÍ O TRESTNÉ 
ČINNOSTI. Motivace trestných činů je přitom zřejmá – vyřešit svůj NEDOSTATEK a mít se stejně, nebo lépe,  
než „normální lidé“, které chce v pomyslném závodě CHTÍT VÍC předehnat a pokořit, aby sám sobě dokázal, že 
není méněcenný. 

Prioritní motivace je, kromě CHTĚNÍ VÍC, jednoznačně HLEDÁNÍ NÁHRADY RODINY – a je to i vedoucí 
motiv trestné činnosti. Jednou kradl, aby náhradní rodinu zajistil (kumpáni, o které se „staral“), jindy zase, aby 
se k jiné náhradní  rodiny dostal  (k „jeho“ terapeutům a psychologům ve vězení).  A vzhledem ke snadnosti 
nástroje delikvence je zřejmě těžké odolat, když chybí schopnosti. Pokud by schopnosti byly, byly příležitosti a 
byla by náhrada rodiny ve funkčním smyslu slova, pak bychom mohli věřit v úzdravu. V opačném případě je 
prognóza nejistá. 

Respondent  ke  konci  rozhovoru  avizuje  OBRAT.  Chce  údajně  změnit  svůj  život,  dosáhnout  potřebných 
schopností  a  polepšit  se.  Trochu  s tím nekoresponduje  jeho  ochota  nechat  se  opět  zavřít,  aby  byl  se  svou 
„rodinou“. A pak, stále u něj přetrvává pohrdání slabostí, které vychází z méněcennosti – a které evidentně stále 
trvá. Je tedy otázkou, zda období DELIKVENTNÍ OMNIPOTENCE vůbec někdy skončilo, nebo zda latentně 
netrvá pořád dál. Respondent sice avizuje, že už přemýšlí jinak – a jedním dechem dodává, že „normální lidé“  
jsou  „ovce  systému.“  ZLÝ  SYSTÉM tedy podle  něj  nejde  plně  respektovat,  pokud nechcete  být  „ovce  se 
skloněnou hlavou“ (cit.).  

Připomeňme  si,  že  NEDOSTATEK  se  týká  jak  materiálních  statků  a  základních  potřeb,  tak  klíčových 
SCHOPNOSTÍ.  Z toho  logicky  vyplývá,  že  delikvence  je  pro  respondenta  přirozenější  a  snazší  cesta 
k seberealizaci a naplnění potřeb. Tato JEDNODUCHOST je v datech rovněž často zmiňována: 

„Když budete celej den v práci za 30 tisíc, a je to málo oproti tý dřině, já třeba jsem udělal krádežemi 10 tisíc za  
den. A vlastně vůbec to nebyla dřina.“ 

Po fázi delikventní euforie a OMNIPOTENCE přišla, dle respondentova líčení, jakási fáze OBRATU. Můžeme 
se ptát, jak k ní došlo. Respondent sám přímo neuvádí konkrétní okamžik nebo faktor, od kterého se v životě tato 
změna datuje.  Patrně  se pokoušel  o  normální  život  (jak to  sám nazývá)  už  několikrát,  byť  vždy koketoval 
s delikvencí i drogami a nikdy to nedopadlo dobře. Patrně šlo o jakýsi vývoj, kdy se kumulovaly nejen negativní  
důsledky života na „šikmé ploše“, ale také se objevil jakýsi POCIT PRÁZDNOTY. 

 „Pak zjistíte, že vám něco chybí, ten život, co mi utíkal, jsem nahradil blbostma. (…) Že vlastně je ten pravej  
život chodit do práce, mít rodinu, pevný zázemí, vychovávat ty děti a bejt od srdce šťastnej a ne uměle šťastnej,  
feťáci nikdy nebudou od srdce šťastný, budou jen uměle šťastný.“ 



Umělé štěstí, které je spojováno s dřívějším obdobím OMNIPOTENCE, je tedy stavěno do kontrastu s pravým 
štěstím, „od srdce“. Když jsem v rozhovoru povzbuzoval respondenta k dalším informacím, dozvěděl jsem se, že 
pravé štěstí prakticky vždy spojuje s rodinou. 

„(…) prostě odkaz, kterej tu máme zanechat, prostě vychovat jako dítě jo a vychovat ho prostě dobře, aby tady… 
mohl bejt sám a měl všechno, co potřebuje k tomu, aby mohl… furt koloběh ne, toho života.“ 

Zajímavé je, že rodinné štěstí spatřuje respondent mimo jiné hlavně v překonání NEDOSTATKU pro své děti. 
Jako by je chtěl ochránit před stejným osudem, který potkal jeho. 

Způsob,  jakým se lze dostat  z  „koloběhu nedostatku“,  je uskutečnit  změnu sebe sama. Jak říká respondent,  
„kompletně se předělat“. Co touto změnou myslí? Mluví především o nutnosti „dodržovat i ta nejmenší pravidla“ 
– jako normální lidé. Což mu činí velké obtíže právě pro NEDOSTATEK schopností. Dalším důležitým bodem 
je doplnění slovní zásoby a také dozvědět se víc o sobě. Respondent na mnoha místech v rozhovoru ukázal, že je 
sám pro sebe záhadou,  že potřebuje otevřít  „svou truhlu“,  nebo „rozebrat“.  Stejně mluví  i  o  své závislosti. 
Celkově jde tedy o to překonat NEVĚDĚNÍ, což je komponentou kategorie NEDOSTATEK. Toho lze, podle 
respondenta, docílit terapií a čtením knih. 

Respondent končí rozhovor s tím, že se právě nachází ve fázi práce – usilovné práce na přeměně sebe sama.  
Obrat tedy ještě zdaleka není ukončen. Je přesvědčen, že mu s tím pomohou terapeuti z věznice, kteří ho „dobře 
znají“ a kterým důvěřuje.  Vězení v tomto směru přirovnává k domovu a svoje terapeuty k pravé rodině, což 
posluchače naplňuje nadějí i skepsí zároveň. 

Soustavu  nejdůležitějších  kategorií  jsem  zanesl  na  následující  schéma,  s pomocí  paradigmatického  modelu 
zakotvené teorie. Jde o zachycení životního příběhu pohledem respondenta. Nutno dodat, že v takovém případě 
by šlo o velmi optimistickou variantu. 

Analýza TAT – „Tvrďák“ 

Po analýze anonymizovaného protokolu – před přiřazením ke konkrétnímu respondentovi a rozhovoru s ním – 
jsem protokolu přiřadil  přízvisko „tvrďák“.  A to především kvůli  cynickému,  devalvujícímu způsobu líčení  
některých příběhů. 

Housle:  tak tady mu praskla struna a přemýšlí  nad tím, jak to opraví (CI-2)… stačí? (CI-1) E: ještě jak to 
dopadne třeba: R: no buď počká na tu (A3-1, CM-1), jestli to spraví, nebo to zkusí sám, nebo se na to vybodne 
(A3-1)… 

Prostředky: příběh je hned od začátku zploštěn s pomocí banalizace (CI-2) a je zdůrazněna neochota příběh více 
rozvíjet (CI-1). Následně je naznačeno mnoho možných interpretací (A3-1) a s pochybností o pomocné postavě 
v pozadí (A3-1, CM-1)

Interpretace: fantasma kastrační úzkosti je uchopeno velmi neochotně, i směrem k examinátorovi, což by se 
dalo považovat i  za jakýsi  odpor nebo dokonce vyhrožování (“stačí,  ne?”).  Fakt,  že ja fantasma rodičovské 
regulace  či  nucení  přítomno,  dosvědčuje  i  jedna z nabízených  závěrečných  interpretací,  kde hlavní  postava 
příběhu, malý chlapec, možná (cit.) “počká na tu… jestli to spraví.”

Kdo je ona záhadná žena? Malý chlapec od ní očekává vyřešení svého problému. Když si položíme otázku, kdo 
asi malému dítěti vyřeší jeho problém, logicky nás napadne jeho rodič. A vzhledem k ženskému pohlaví bychom 
předpokládali mateřskou figuru. 

Malý chlapec obecně nemá vnitřní problém, což je zajímavé. Jeho problém je mimo něj, v externím světě - v  
prasklé struně. Tento nápad respondenta se určitě odvíjí od výrazu tváře hlavní postavy, ale přesto se o vnitřním 
životě nedozvídáme nic. Tento mechanismus externalizace problému je velmi zajímavý - uvidíme, jestli se v  
dalších příbězích rovněž objeví.  

Zajímavé je také váhání, jestli chlapec počká na rodiče, nebo to zkusí sám. Jako by šlo o batolecí váhání typu  
“separace-individuace.”  Celkově vzato,  malý chlapec nemá vnitřní,  ale  externí  problém, který za něj  buďto 
vyřeší rodičovská postava, nebo on sám, nebo úplně rezignuje. 

Kontrola: to je třeba nějaká sousedka, která jde ke mně domů (CL-1, CN-1) a kouká, jestli už jsem doma… 
nebo za mojí paní, většinou ty sousedi se navštěvujou (A1-1), takže to vypadá, že to je spíš nějaká návštěva (A3-
2)… E: a co se tam bude dít? R: může tam bejt třeba i hádka jo, třeba tady paní vidim v obličeji (CL-2), jak má 
tu hlavu… třeba se hádá o něco (B1-3). E: a s kym a proč? R: tak buď semnou nebo s mojí paní (CL-1), třeba 
kvůli popelnicím ☺ E: a jak to skončí? R: no bouchne těma dveřma (B2-2) a půjde pryč… 



Prostředky: autor reaguje na tabuli zploštěním a frází (A1-1), přičemž porušuje hranice příběhu a svého života  
(CL-2) a narcisticky vnáší sebe do příběhu (CN-1). Úzkost, kterou tabule zřejmě vyvolala, reguluje odčiněním -  
překlopení do nevinného tématu sousedské návštěvy (A3-2). Na výzvu psychologa příběh rozvádí a na scénu 
přivádí konflikt (B1-1) s nadměrnou dramatizací afektů (B2-2). 

Interpretace: fantasma nepříjemné rodičovské kontroly a provinění tušíme nepřímo z několika neadekvátních 
projevů. Za prvé, sousedka se ocitá u respondenta doma. Přeci není obvyklé, že sousedi chodí k lidem domů, 
pokud tedy nemají  klíče a  povolení.  Dále,  sousedka kontroluje,  jestli  už je respondent  doma. Není  to spíše  
chování typické pro matku? Kontrolovat, jestli se už dítě bezpečně vrátilo domů a dodrželo slib / příkaz? 

Domov je navíc prostor nejzazšího soukromí. Určitě je narušením tohoto soukromí, když nám někdo nahlíží  
domů, jestli tam jsme, nebo nejsme. Sousedské postavě se tedy nedá upřít určitá agrese.

Tato agrese je ale vzápětí neutralizována odčiněním (A3-2), když je převedena do neškodného formátu návštěvy. 
Podpořeno je to frází, že “to přeci sousedé dělávají.”

Zajímavé je také převrácení jasně mateřské postavy do dole pouhé sousedky.  Je to přitom už podruhé, co je 
matka zapřena. V prvním příběhu, kde chlapci na houslích praskne struna, je přítomnost matky pouze neochotně 
naznačena, a to zájmenem “ta”. A zde je matka zmizelá úplně. A je také neutralizována její potenciální agrese. 

Autor dále zváštně pracuje s agresí. Zpočátku ji potlačí a přerámuje. Když se následně agrese skutečně objeví 
formou sousedské hádky,  nevede ke konstruktivnímu řešení. Naopak. sousedka odejde a dramaticky práskne 
dveřmi.  Komunikace  je  zde  nahrazena  “komunikací  činů”.  Komunikačním  prostředkem  není  dohoda,  ale 
bouchnutí dveří. Jde tedy o jakousi “řeč činů” namísto “řeči slov”. Agrese je vnímána jako destruktivní element, 
který musí být buď potlačen úplně, anebo vypuštěn bez konstruktivního výsledku. 

Kabát: tak to nevim, ho vyhazujou z hospody ožralýho… (E2-3, CN-2) (latence) E: a jak to dopadne? R: jak to 
dopadne? Asi ho vyhodí… (CI-1,2)

Prostředky: fantasma úzkosti je uchopeno syrově a agresivně (E2-3) s přidruženou devalvací objektu (CN-2). 
Další pokračování příběhu je de facto odmítnuto (CI-1) a banalizováno (CI-2). 

Interpretace:  mnoho autorů  se  shodlo,  že  tato  tabule  evokuje  úzkost.  Úzkost  má  přitom pociťovat  hlavní 
protagonista, který je na obrázku zezadu uchopen neznámými postavami. A jak se respondent s touto vyzývací  
charakteristikou vypořádal? 

S hlavní postavou nemá pražádné slitování. Nositel této úzkosti - v běžném případě hlavní identifikační postava  
vypravěče - je devalvován a odmítnut. Ani v řešení příběhu s ním subjekt neprojevuje žádné slitování, prostě ho  
“vyhodí”. 

Proč se autor odmítá s hlavní postavou identifikovat a na místo toho ji odmítá a devalvuje? Možná nezvládá  
svojí vlastní úzkost a má potřebu ji projikovat ven, do někoho jiného. A tohoto druhého následně devalvovat 
jako slabého nebo bezmocného. To zakládá podezření na užití obranného mechanismu projektivní identifikace. 

Neochota poskytnout více rozvedený příběh na přání examinátora má navíc nádech agresivity. Jako by říkal: “co 
tady chcete řešit? Prostě ho vyhodí a tečka. Na co se mě to ptáte.” Respondent jako by byl nelítostný jak k  
postavě, tak k psychologovi. Psychologické vyšetření se dále často interpretuje v intencích vztahu k autoritě, 
tedy vlastně i v rovině rodič-dítě.  Pokud je respondent hostilní k examinátorovi,  možná je obecně hostilní k 
autoritám, potažmo k rodičovským figurám. Toto je pouze hypotéza, která by potřebovala širší oporu v datech.  
Teoreticky ji můžeme dávat do možné souvislosti se zapřením mateřské figury v předcházejících dvou příbězích,  
ale k potvrzení platnosti hypotézy to zřejmě stačit nebude. 

Fajfka: to je nějakej film ne? Z nějakýho filmu (A1-4)… já myslim, že ta ženská byla nějaká zamyšlená a on na 
ní vybafl, můžou se bavit o něčom (A1-1), nebo na někoho čekala a přišel někdo, koho vůbec nečekala (A3-1)… 
protože vlastně, zase podle toho obličeje, koukám, (CL-2) že je nějaká vylekaná trošku…  je to z  nějaký starý 
doby, (A1-2) takže… E: jak to dopadne? R: dopadne to šťastně ☺ E: co to znamená? R: že asi nevim, jak to 
dopadne, jakkoli to může dopadnout… 

Prostředky:  příběh  se  opět  drží  vjemové  reality  (CL-2)  a  upadá  do  frází  (A1-1)  nebo  prostého  popisu. 
Respondent se od příběhu distancuje časovými (A1-2) a kulturními (A1-4) odkazy. 

Interpretace:  Příběh je v zásadě oploštěn a udržován čistě  v rozmezích reálií  tabule,  nejde nijak mimo ní,  
nepracuje  s  fantazií.  To  zakládá  podezření,  že  konflikt  nebo  sexuální  problematika,  která  je  vyzývací  
charakteristikou tabule, jsou zlehčovány a bagatelizovány. 



Pozornost vzbuzuje jeden z obratů, kdy respondent nejprve zmíní, že je paní dle výrazu tváře překvapená a 
následně sdělí, že “je to z nějaké starší doby, takže…”. Co má toto “takže” znamenat? 

Tvrzení, že jde o starší dobu, mělo evidentně něco opodstatnit. Je to snad vylekaný výraz tváře ženské postavy?  
Chce tím snad respondent říct, že kdyby žila v moderní době, už by se vylekat nenechala? Tato záležitost by se 
možná dala chápat jako náznak devalvace. Kdo se nechá vylekat, je slabý. Respondent tím může chtít říct, že on 
by se rozhodně vylekat nenechal. Jde opět o jakousi narcistickou devalvaci a idealizaci vlastního já? 

U příběhu je také stojí za zmínku otevřený konec, kterému předchází “konec zalitý sluncem”. Respondent se 
zříká schopnosti a zodpovědnosti za dokončení příběhu. A opět v tom podtextově zaznívá drobná agrese vůči 
examinátorovi ve stylu: “co to po mě zase chcete?”

Hádka: to je nějaká hádka, on jde za jinou a ona ho chce zadržet, nebo (A3-1) se on může jít prát, to je třeba 
v nějaký hospodě, i když nevim, jo, ona mi spíš připadá jako šlapka (CN-2) jo… takže ho asi chce k sobě jako 
stáhnout (E3-1)… no jak to dopadne, já si myslim, že odejde jo… odejde asi proto, že v těch začátkách vždycky 
uděláte, co nemáte ne (CF-2)… jestli jsou manželé, tak to dopadne tak, že odejde, z mnoha důvodů… E: v těch 
začátkách uděláte co nemáte? R: no třeba je to manželka, něco řešej, on měl nějkej milostnej ten, ona buď tady, 
to vyřešíme a on v tý druhý vidí třeba to, co doma nemá, proto jsem myslel, že je to prostitutka, protože tam 
choděj lidi, že jo (CF 2, CM-1), a ten obraz za nim, nebo zrcadlo, to by mohla bejt… 

Prostředky: váhání mezi interpretacemi (A3-1) pomalu přeroste ve zmatení identit (E3-1), kdy nevíme, koho 
myslí zájmenem “ona”, jestli manželku, “šlapku”, nebo ženu vzadu na obrázku na stěně. I sám respondent mezi  
těmito výkladovými rovinami volně přechází. Objevuje se i narcistická devalvace (CN-2) a užívání frází (CF-2)  
s ujišťováním se obracením na examinátora (CM-1). 

Interpretace: v příběhu se objevují dvě ženy současně - manželka a prostitutka, a hlavní identifikační mužská 
postava je umístěna mezi ně. Obě ženy jako by přestupovaly jedna v druhou, což při používání zájmen “ona” se 
samozřejmostí  vlastní  respondentovi  působí  zmatek.  V  očích  vypravěče  nakonec  vítězí  prostitutka,  i  když  
paradoxně v jejím příběhu muž “od ní odejde”. Z logického kontextu ale vyplývá, že odejde za ní, od manželky. 

Je zde tedy určité zmatení rolí, které lze vysvětlit ambivalencí k ženskému elementu obecně. Od manželky se  
odchází za milenkou v případě nespokojenosti. To respondent podtrhne, jako ponaučení z celého příběhu. Od 
prostitutky se ale taky odchází, protože ta ho (cit.) “stahuje k sobě” a to se muži nelíbí. Navíc je devalvována  
syrovým přízviskem “šlapka”. 

Ženy jsou  možná  pro  respondenta  zdrojem pokoušení  a  pohlcování,  od  čehož  se  má tendenci  distancovat,  
zdůrazňovat  svoji  nezávislost  a  v  případě  potřeby  je  i  narcisticky  devalvovat.  Hrdina  příběhu  zdánlivě 
narcisticky vítězí zdůrazněním své nezávislosti a možnosti volby. 

Zábradlí: to je nějaký úmrtí ne (B2-1), třeba spadla ze schodů (A1-1), máma s dcerou nebo se ségrou,, jsou to 
dvě ženský teda, mhm… nějaký tragický prostě (B2-1)… ona je nakloněná, asi omdlela (CL-2)… E: jak to 
dopadne?  R:  ve  finále  půjde  zavolat  a…  já  si  myslim.,  že  už  je  mrtvá  (E2-3),  tak  tam  to  nemůže  nijak  
dopadnout… 

Prostředky: respondent je přemožen afektem, který situace vyvolává a přiměje ho to k zvolání a zarámování  
příběhu (B2-1). Následně se drží striktně tabule, aniž by se od ní fantazijně odchýlil (A1-1), vychází ze smyslové 
reality (CL-2) a konstatuje úmrtí postavy na obrázku bez odpovídajícího citového doprovodu, stroze a suše (E2-
3). 

Interpretace:  agrese,  kterou  tabule  evokuje,  je  zde  opět  potlačena.  Teoreticky  se  dá  předpokládat,  že  je 
vyjádřena nepřímo a to úmrtím postavy, které je syrovým, odosobněným způsobem konstatováno. 

Zvláštní je také odmítnutí pokračovat v příběhu. Postava je, řečeno s respondentem, mrtvá a nic jí už nepomůže.  
S postavou tedy opět nemá soucit. A nechce její situaci jakkoli řešit. Nabízí se paralela s příběhem o muži, který  
je “ožralý” (syrové, devalvující označení) a prostě ho “vyhodí”. Konec příběhu.

Co by takový narativní vzorec mohl o respondentovi vypovídat? Bezmoc je opět svěřována objektu, od kterého  
se autor distancuje. S bezmocnými a slabými následně neexistuje soucit. Jsou devalvováni nebo zabiti. Může jít  
o projekci a kontrolu vlastních pocitů bezmoci. 

Pole:  takhle  je  to  asi  dřív  no  (A1-2)… třeba  dřív  si  takhle  představuju  (CN-1)  dřívější  dobu,  kdy  nebyla 
elektrika,  lid  prostě museli  makat,  nemakali  neměli  prostě (CN-3),  tady vidim, jak ona má knihy (Cl-2),  jí  
nebavilo a chtěla s tim životem udělat něco víc… mhm… (CI-1) ona tady čeká dítě, takže to je asi její máma,  



táta,  nebo  já  nevim… (A3-1)  jelikož  jsem vlastně  rodinu  neměl  (CN-1),  tak  já  skoro  všude  vidim tadyty  
přirovnání…

Prostředky: respondent začíná umístěním výjevu do časového odstupu (A1-2) a přechází do narcistního afektu v 
obrazu (CN-3) s naznačenou devalvací-idealizací. Dále se přidržuje reálií tabule (CL-2) s neochotou se od nich 
odchýlit  a  váhá s interpretací  (CI-1,  A3-1),  přičemž opět do příběhu vnáší  svoje já  (CN-1) a evokuje téma  
chybějící rodiny. Zajímavé je, že respondent si je svojí projekce vědom a přiznává, že “téma vidí všude”. 

Interpretace: interpretaci produkovaného příběhu lze začít od konce, kdy autor tematizuje svůj život bez opory 
rodiny. To bude pravděpodobně i téma, které mu tabule hned od začátku evokovala, a které ho tak zúzkostnilo. 
Zároveň jde vidět jeho bezradnost  ohledně rodinných interakcí  – jako by vůbec neměl představu, jak se má 
rodina vzájemně chovat. 

Úzkost, kterou fantasma vyvolává, ale bohužel nezvládl a příběh zůstal banálním popisem nejzjevnějších aspektů 
tabule. Reakce subjektu reprezentují jeho další obrany, proti anaklitické úzkosti: mobilizaci vlastní snahy tažené 
komplexem méněcennosti  (“chtěla s životem udělat  něco víc”)  a  devalvaci  těch, kteří  takovou snahu a vůli 
postrádají. 

Devalvace je patrná nepřímo, a to z výroku, že lidé dřív “když nemakali, neměli.” Je zde tedy patrná adorace 
těch, kteří “makají” a devalvace slabých, kteří nemakají. Poukaz jde také k přerozdělení zdrojů, na které mají  
právo jen ti, kteří se o ně zaslouží.

Zhroucení: tak buď spí (A3-1), nebo dostal přes držku teď (CN-2, E2-3), nebo z něčeho je nešťastnej, jak to 
dopadne, překousne to prostě a čas to všechno vyléčí… (A1-3) 

Prostředky: fantasma depresivní bezmoci je uchopeno věcně, zpovzdálí a nezúčastněně (A3-1), objekt nesoucí 
bezmoc je opět devalvován (CN-2) s patřičným cynismem (E2-3). Téma není nijak vyřešeno ani zvládnuto,  
končí pouhou frází (A1-3).

Interpretace:  na  tomto  příběhu  je  vidět  mechanismus  zplošťování  významu  do  banality.  Jak  vidíme  z 
předcházejících příběhů, téma bezmoci je pro respondenta velmi citlivou otázkou. Mezi tabulemi není žádná, 
která by ho dokázala takto ztělesnit. Právě proto zde dochází k úplně banalizaci, kde je pouze naznačeno několik 
interpretací  a  žádná  není  rozvedena  do  konce.  A  úměrně  tomu,  konec  je  opět  vágní  a  neobsahuje  žádnou 
copingovou  strategii.  Což  značí,  že  copingovou  strategii  proti  vlastním  pocitům  bezmoci  nemá  ani  sám 
respondent.

Povšimněme si  ještě  devalvace  a  cynického  odstupu,  který  nepřímo čiší  z  komentáře  adresovaného  hlavní  
postavě. Postava “dostala přes držku” a to je vše. Mechanismus projekce, resp. Projektivní identifikace je zde  
velmi pravděpodobný. 

Zajímavé je také popření vnitřních stavů postavy a kompenzační držení se percepční reality. Respondent jako by 
říkal, že obraz se dá smyslově vykládat tak, tak a tak a on sám nemůže vědět, jak to je ve skutečnosti - protože 
mu přeci “nevidí do hlavy”. Mohlo by se jednat o zásadní nedostatek ve schopnosti mentalizace, tj. souboru  
schopností chápat vnitřní svět lidí na psychické úrovni, nikoli jen na úrovni pozorovatelného chování. Můžeme 
si jen domýšlet, jaký pocit bezmoci takový postoj respondentovi přináší v životě a k jakým různým omylům a  
nedopatřením tak může docházet. 

Pitva: to jsou nějaký vrazi ne… (B2-1, CM-1) tady nějakej advokát ne (CM-1), tady máte flintu (CL-2, CM-1)
… buď mu pomáhaj ho zachránit (A3-2), nebo… asi pomáhaj, protože vlastně leží v klidu… (CL-2) E: jak to 
dopadne? R: to nevíme, jakej je von doktor (CL-1), může to dopadnout prostě soudem no… 

Prostředky: příběh je otevřen zvoláním a obratem na examinátora (B2-1, CM-1) a příklonem k percepční realitě  
(CL-2),  objevuje  se váhání,  doprovázené odčiněním původně agresivního  impulzu (A3-2).  Příběh  opět  není 
dokončen,  další  osud  je  delegován  na  schopnosti  jedné  z  postav  (CL-1),  čímž  je  narušena  hranice  mezi 
vypravěčem a jeho výtvorem. 

Interpretace:  fantasma  otcovraždy  je  otevřeno  váhavě,  agrese  je  potlačena  a  převrácena  do  pomoci,  tedy 
odčiněna.  Osud  bezmocné  postavy,  z  psychoanalytického  hlediska  možná  otcovské  figury,  je  dále  svěřen 
doktorovi, o jehož schopnostech respondent pochybuje. 

Potlačená  agrese  se paradoxně navrací  ve formě drobné hostility vůči  examinátorovi.  Vyjádření  “tady máte 
flintu”  se  obrací  přímo  na  něj,  stejně  jako  slůvko  “ne”,  čímž  si  respondent  říká  o  potvrzení  interpretace 
examinátorem. Zvláštní je právě kombinace říkání si o pomoc (“to je advokát, ne?”) a útoku na examinátora 
současně. Potřeba podpory a touha zaútočit se mísí. Pokud je osoba psychologa autoritou, nevědomky může 



splývat s otcovskou figurou na obrázku. Možná je otcovražedné přání takto projikováno na testovou situaci a 
psychologa, který rovněž reprezentuje “autoritu systému,” jako je otec. 

Dále  je  pozoruhodný  přístup  k  osobě  doktora.  Respondent  se  zbavuje  odpovědnosti  za  výsledek,  ale  tuto 
zodpovědnost předává operatérovi ve svém příběhu. Co tedy do postavy projikuje? Přisuzuje jí  samostatnost 
(přitom jde o výtvor jeho mysli), přisuzuje jí pochybnost o sobě - o jeho schopnostech a posílá ji na hodnocení 
před vyšší autoritu, v tomto případě před soud. Jako by říkal “já nejsem ten, kdo bude souzen, ale on bude.”  
Mohlo by jít  o  kastrační  úzkost,  která je  projikována ven.  Respondent  na explicitní  úrovni agresi  nevysílá, 
otcovraždené přání u sebe popírá, ale všechno projikuje na druhé a pomyslně si myje ruce. Může se tím pádem 
opět jednat o projektivní identifikaci. 

Smutná zpráva:  tak to je  nějakej  vnuk, to je jeho babička,  přišel  se na něco zeptat,  já nevim a ona s  tim 
nesouhlasí, protože je k němu otočená zády (CN-3), nebo (A3-1) se za ní schovává (CM-1) a tady by byly lidi, 
který ho jdou konfrontovat a babička za něj bere odpovědnost a řeší to místo něho (CM-1), protože on tu má tu  
sklopenou hlavu… (CL-2) E: jak to dopadne? R: záleží, co to je za věc no, jak to dopadne… (CI-1) E: tak 
vymyslete ☺ R: tak já nevim, třeba… ☺ nevim ☺ 

Prostředky: jako první téma je nastolena nejistá žádost vnuka a zamítnutí babičkou, která je v pozici toho, kdo  
rozhoduje, což vyjadřuje její tělesný postoj (CN-3). Vypravěč váhá mezi interpretacemi (A3-1) a následně si  
vybírá  takovou,  kde  je  zdůrazněna anaklitická  role  objektu (CM-1),  v  tomto případě  babičky.  Oporu  hledá 
tradičně v úrovni pozorovatelného (CL-2), namísto vnitřního. Celkově vázne ochota příběh více konkretizovat 
(CI-1), která vrcholí absolutně otevřeným koncem. 

Interpretace: tabule evokuje téma ztráty důležité osoby. Respondent fantasma popírá, v náznaku se objevuje ve 
strachu z dominantní babičky, která může něco zakázat - jinými slovy je zde akcentován strach ze ztráty lásky 
objektu, resp. z jeho hněvu, což je popud patřící do depresivního stadia z hlediska psychoanalýzy. Zajímavá je 
paralela s jinými mateřskými figurami, které se objevovaly v předchozích naracích. Matka je pravděpodobně pro 
respondenta obávaným objektem s perzekuční silou. 

Druhá polovina příběhu se dá chápat jako jedna velká reaktivní formace.  Téma úmrtí blízké osoby a ztráty  
objektu je zcela popřeno, místo toho je zformován vnější nepřítel - “lidi, kteří ho jdou konfrontovat” (cit.). Tento  
nepřítel magicky transformuje rozkol mezi babičkou a vnukem a sjednocuje je do koalice, kdy mají stejný cíl,  
odradit útočníka. Nemůžeme si nevšimnout hluboké potřeby ochrany mocným objektem, která - ať chceme nebo 
ne  -  je  výplodem  mysli  respondenta.  Komu  jinému  by  tedy  měla  náležet,  než  právě  jemu.  Prozrazuje  to  
nevyřešenou anaklitickou situaci. 

Nezapomeňme také zmínit bezmoc postavy vnuka, který se musí schovávat za babičku. Jde opět o projekci  
nepříjemného pocitu vlastní bezmoci do příběhové postavy? Je zde také zřejmě projikováno přání ochrany a 
podpory. A snad poprvé není postava, která je bezmocná, devalvována. 

Respondent zde také poprvé po dlouhé době rozšiřuje příběh o další postavu, ačkoli není schopen další zápletky  
a  konkrétního  konce.  Na  výzvu  psychologa,  jak  to  celé  dopadne,  rozpačitě  odpovídá,  že  to  není  schopen 
vymyslet.  Bylo  by to  zřejmě už příliš  mimo tabuli,  čistě  na vlastní  fantazii  a  zodpovědnosti.  A tolik moci  
respondent svojí vlastní psychice zřejmě nepřisuzuje. Koneckonců, schovává se za babičku. 

Analýza rozhovoru – "Kus nábytku" 

Respondent  rozhovor  začíná  vyprávění  o  svojí  trestné  činnosti  líčením  zvratu,  do  kterého  se  choval  jako  
“suprové dítě” (cit.) a od kterého začala jeho drogová a delikventní dráha. Tímto zlomem bylo nastěhování se  
matčina nového přítele k nim domů. Otec byl prý k matce hrubý, on se matky zastal a poprali se - následoval  
útěk z domova. Tato situace se podle něj několikrát opakovala, přítel na něj např. Udeřil za špatnou známku,  
opět se poprali a opět utíkal z domova.

Zde bych s odkazem na předchozí rozhovory s jinými respondenty rád upozornil na krátkou, ale přesto patrnou  
roli kategorie OCHRÁNCE, a to matky před násilnickým přítelem. Kategorie se nám však jinde v rozhovoru již  
neobjevuje.  Každopádně zde sehrála důležitou roli,  protože od ní  datuje respondent začátek své delikventní  
kariéry. A proto že tato kariéra začala jakýmsi vyhnáním z domova, nazval jsem tento počátek VYHNANSTVÍM. 

Zajímavá  je  zde  ŘEČ  ČINŮ,  která  nahrazuje  komunikaci  nebo  líčení  vnitřních  stavů.  Otčím  se  zachoval  
nepřístojně,  následovala rvačka a útěk.  K situaci primární rodiny se už vypravěč v dalším příběhu nevrací,  



pouze od toho odvozuje začátek hledání nové, “náhradní rodiny”, svojí delikventní party. Od této party a jejího  
vlivu odvozuje veškerou svojí trestnou činnost a závislost na drogách. 

Po zdlouhavém líčení  toho, jaký na něj  parta měla vliv,  je dotázán, aby vysvětlit  důvody,  proč na něj  tato  
subkultura měla tak zásadní vliv: 

“To bylo asi tim, že jsem se cejtil jako samotář, v ten moment, úplně samotnej a pak když jsem viděl, že se dá  
jednoduše vydělat  peníze,  bejt  s holkama,  jednoduše, bejt  víc  než ti  kluci  tam od nás,  tak to asi  hrálo taky  
roli…”. 

Vidíme, že roli zde hraje pocit SAMOTY a také TOUHA PO DOSTATKU. Přeloženo do jazyka psychologie, šlo  
o potřebu afiliace a zajištění základních potřeb, dost možná i o potřebu respektu a uznání, což peníze mohou  
symbolizovat a zprostředkovat. Zajímavé a často skloňované slovo, které by nemělo uniknout naší pozornosti, je  
slovo JEDNODUŠE. Pokud chtěl mít respondent jednoduchý přístup k penězům, děvčatům, ale i ke kamarádům,  
neznačí to,  že byl  jinak v této oblasti  nějakým způsobem nešikovný nebo handicapovaný? Že získání těchto  
náležitostí by v běžném světě bylo pro něj velmi náročné? 

Dost těžko si představíme, že by “suprové dítě”, na které by byla “máma hrdá” (cit.) a které hrálo úspěšně  
fotbal, tyto schopnosti postrádalo. Problém se zřejmě nenarodil ze dne na den, a to příchodem matčina přítele.  
Tento zvrat mohl být ale spouštěčem únikového chování (útěk z domova, drogy) a rezignace na “těžký život”  
majoritní společnosti. 

Kategorie JEDNODUCHÝ ŽIVOT v sobě tedy zahrnuje jednoduché naplnění všech výše zmíněných potřeb a  
delikventní subkultura respondentovi jednoznačně poskytovala právě tento návod, jak být v životě úspěšný a  
spokojený. 

Pojďme se nyní detailně podívat na delikventní subkulturu, které byl respondent součástí. Co o ní z rozhovoru  
víme? 

Za prvé, je zřejmé, že byla nějakým způsobem organizovaná. Respondent v rozhovoru uvádí, že si ho “málem  
nevybrali”, protože ho znali jako “hodného kluka”. Dále byl do skupiny iniciován svým švagrem, kterého si  
značně idealizuje (o něm ještě bude řeč později). A v neposlední řadě říká, že hned ze začátku “už patřil pod  
ně”. 

Představu  o  hierarchizaci  skupiny  respondent  dále  upevňuje  tvrzením,  že  se  jejich  šéf  “vypracoval”  (což  
kontrastuje se sdělením, že “přes svého otce”) a že “oni jsou jen takové rybky” (cit.). Profesionalitu skupiny  
dokazuje fakt, že tito kamarádi - tak je respondent nazývá - byli zároveň (i jeho) dealeři. Jejich šéf nakupoval  
drogy ve velkém, prodával je zřejmě s přirážkou členům skupiny a ti drogy prodávali s vlastní marží na ulici. 

Členové skupiny na respondenta dále čekají vždy před propuštěním už před věznicí. A dle jeho tvrzení začne brát  
drogy hned, jak se dostane ven. Jejich přístup zní kamarádsky,  říkají mu prý “pojď dáme si.” Přitom sám  
respondent tvrdí, že se nyní drog bojí,  ale nedokáže tomu odolat.  Skupina má tedy pro respondenta takřka  
mefistofelský charakter, kdy ho svádí POKOUŠENÍM a vždycky uspěje. Proti vlivu skupiny se respondent cítí  
bezbranný a přímo sděluje, že neví, jak se bránit, ani čím na něj skupina působí tak mocně. 

Už tato fakta vyvolávají otázku: šlo tedy o kamarády, jak je respondent neustále tituluje, nebo o utilitární, takřka  
profesní vztah? 

V podstatě stejnou otázku jsem v rozhovoru přímo položil respondentovi. Chtěl by zde ocitovat několik jeho  
odpovědí, které se k této otázce vztahují: 

“Většinou jsou to dealeři, že jo, takže… E: Jak to tam funguje mezi těma lidma? R: No tak, tam prostě nefunguje  
nic ☺ já nevim jak tady to říct… tam prostě musíte zapadat, nebo tam kamarádi nejsou, to je dá se říct rodina,  
ale to není rodina, to je faleš všechno…”. “Oni si hrajou na kamarády a přitom toho člověka stahujou dolů, aby  
ho ovládali jako loutku, dá se říct…”. “No na vztahy jsem nikdy nebyl s nima, to jsem měl jenom tu jednu,  
většinou to byly mladší holky, co se na mě lepily, feťačky, oni jsou hodně vyčůraný, když viděly, že mám drogy,  
tak to no ☺.” 

Respondent říká, že pokud nezapadáte,  nemáte kamarády. Znamená to, že je potřeba odebírat drogy? Že je  
zapotřebí poslouchat? Dále jako by váhal, jestli kumpány označit za rodinu, nebo ne. Je to vše “jen jako”,  
připomíná to umělý, hraný svět, napodobující realitu. Lidé se lstivě tváří jinak. Tuto kategorii jsem nazval podle  



slov respondenta FALEŠ. Ja je vidět,  projevuje se i  v oblasti  vztahů. Děvčata,  se kterými  respondent mohl  
JEDNODUŠE navázat vztah, byly (cit.) “vyčůrané feťačky”, které mu šly na ruku jen proto, že měl u sebe drogy.  

Máme  zde  tedy  subkulturu  kriminálníků,  kde  nejen  že  probíhá  vykořisťování  majoritní  společnosti  formou  
kriminality navenek, ale kde probíhá vykořisťování a lsti i uvnitř samotné subkultury. Člověk jako by se nikdy  
nemohl na druhého spolehnout. A stejně je tak je to podle respondenta i ve vězení,  resp. Na oddělení A, ze  
kterého se snažil co nejrychleji dostat a kde podle všeho vládne “Kongo” (cit).: 

“Tam se dá přejít jenom tak, že radši nic nemáte, jinak vás furt otravujou prostě a nedaj vám pokoj a… tam je to  
konečná, tam je každej milionář a pak zjistíte, že je to každej žebrák… kradou tam… to je lepší normálně přestat  
kouřit, pít kávu…”. 

Jak je vidět, pro “dno delikventní subkultury” je typické, že vás každý vnímá jen jako zdroj. Cokoli, co má člověk  
u sebe, z něj může učinit terč pro vykořisťování ze strany druhých. Zbraní v takovém boji je právě FALEŠ - klam  
a lež. Jak respondent říká, každý tvrdí, že je něčím jiným, než ve skutečnosti je. Nikomu a ničemu se v kriminální  
subkultuře nedá věřit. 

Jakou roli v takovém životě hrají drogy? 

Respondent drogám přisuzuje velkou váhu. V rozhovoru uvádí, že první bylo zneužívání návykových látek, k  
tomu také hraní automatů, a až potom přišla trestná činnost. O té paradoxně respondent příliš nemluví, musí být  
k tomu vyzýván. To zakládá podezření na kategorii NEMLUVENÍ O TRESTNÉ ČINNOSTI, která se objevovala i  
v jiných rozhovorech. Drogy, oproti tomu, jsou často zmiňovány a spojovány s příčinou všeho zlého v životě  
respondenta. Buďto totiž potřebuje peníze na drogy a musí je opatřovat trestnou činností, nebo páchá trestnou  
činnost na drogách - i proto, aby tam byla “ta drzost” (cit.). Drogy jsou prostředkem i důvodem zároveň. Jinde  
v rozhovoru zase oboje mísí dohromady, jako by mezi abúzem drog a delikvencí bylo skoro rovnítko. Např.  
Uvádí,  že po propuštění si hned první den “píchl jehlu” a prakticky hned ho zavřeli  za “nějakou trafiku”.  
Aplikaci  pervitinu  jehlou  rovněž  označuje  více  respondentů  jako  zlomový  okamžik,  směřující  celý  život  ke  
špatnému pólu. 

Nyní se drog bojí a má z nich, svými slovy, “odstrašující příklad”. Ví ale, že jeho delikventní parta - stále stejní  
lidé, tedy vlastně dealeři - čekají před vězením. A že tomu neodolá a znovu “si dá” (cit.). Je to vlastně logické,  
pokud vezmeme v úvahu, že se jedná o skupinu dealerů a že respondent je jejich stálým zákazníkem. Z hlediska  
celkového narativu je potom důležité zmínit, že roli skupiny je přikládán aktivní vliv, a samotnému respondentovi  
pasivní. 

A  tím  se  dostáváme  k  vysvětlení  přízviska  “kus  nábytku”,  který  jsem  tomuto  respondentovi  po  přečtení  
rozhovoru přiřknul jako pseudonym. V celém jeho životě je totiž někým nebo něčím smýkán a vláčen, je objektem  
vlivu lidí, věcí i okolností. Nebo se tak alespoň cítí. 

Celý životní  příběh respondenta se dá zredukovat  do momentů ovlivnění  a period uvěznění.  Když už máme  
nějakou naději, že by se respondent mohl trestné činnosti a následnému uvěznění vyhnout, přijde vždycky nějaký  
ZVRAT (kategorie). Mezi zvraty počítáme nepředvídatelné životní události, které ovlivní celkové směřování (jako  
např. přistěhování otčíma do rodiny),  ale i nevysvětlitelné změny v chování respondenta, které rovněž nijak  
nevysvětluje. V datech najdeme většinou uvozené tyto momenty slovíčkem “hned”. 

To souvisí s celkovým narativním stylem, který je typický užíváním četných PASIV. Patří sem např. Vyjádření  
typu “pokaždé to vždycky se vracelo,” “začlo to drobnými krádežemi,” hned ten první den jsem se vrátil ke  
kamarádům,” “hned druhý den po mě snad bylo i pátrání”. Kategorie PASIVA je s kategorií ZVRATY úzce  
propojena a někdy je od sebe těžké rozlišit. 

I samotné trestné činy jsou popisovány jako reakce. Samozřejmě, pokud jsou vůbec zmíněny a nejsou předmětem  
kategorie  NEMLUVENÍ O TRESTNÝCH ČINECH. V jednom takové  případě respondent  popisuje  loupežné  
přepadení, které mu prošlo: 

“Ten pán byl postiženej, nebo něco takovýho a jednoho dne přišel k mýmu baráku kluk, začal mi házet kameny  
do okna, já vyběhl na balkon a tam stál nějakej zaostalej kluk a začal na mě řvát, ať mu vrátim prachy a já ani  
nevěděl, kdo to byl, začal mi nadávat do mámy, skočil jsem z balkónu, frajera jsem udeřil, asi dvakrát, šel jsem  
zpátky domů, tam jsem se oblíknul, šel jsem se švagrem a se psem ven koupit si cigarety a kluk že jsme ho  
okradli, řval a házel po nás kameny, já se rozeběhl, udeřil ho dvakrát a kopnul a mezitím můj pes se po něm  
rozeběhl a chtěl ho kousnout, v ten moment ho švagr zatáhl a začal tam řvát, že jsme ho okradli a to a zavolal na  
nás policii, ta nás všechny sebrala, nás odvezla na CPZ no a… tam nás vyslýchali dva dny, tam nás propustili a  
kvůli paní psycholožce (jméno), že řekla, že ten pán je nevěrohodnej, tak i na tomhle mě zprostili loupeže, to byla  
loupež,  kterou  mi  neprokázali,  ale  bylo toho víc  a pokaždé na tom hrály roly  peníze  na drogy.” (…) “Ze  



švagrovy strany tam byla loupež, já se to dozvěděl až z tý CPZky… až když jsme šli na vlakáč, tak mi řekl, že ho  
okradl.” 

V tomto trestném činu se nám respondent jeví jako OBRÁNCE, tentokrát cti svojí matky a sám sebe, svého psa a  
švagra před vrhanými kameny útočníka. Fyzické napadení, kterého se vůči údajně zaostalému chlapci dopustil,  
je popisováno odcizeně, bez citového doprovodu. Respondent říká, že ho “dvakrát udeřil a kopnul.” Z takového  
popisu by člověk snad ani nenabyl dojmu, že ho zbil. Mohli bychom takovou větu parafrázovat jako “no tak jsem  
ho  dvakrát  bouchnul,  no.”  Bagatelizace  je  zde  zřejmá.  Samozřejmě  k  tomu  došlo  až  po  provokaci,  kterou  
respondent náležitě popíše - aby na něj nepadl ani stín viny. Tento způsob podání ilustruje dvě další kategorie,  
které lze v rozhovoru identifikovat - ZLEHČOVÁNÍ a TRESTNÝ ČIN JAKO REAKCE. 

Respondent si je celkově svojí životní pasivity a reaktivity do jisté míry vědom. V rozhovoru se dozvídáme že  
autor vyprávění chce prostřednictvím terapeutického programu ve věznici zapracovat na svojí ovlivnitelnosti.  
Chtěl by se naučit “říkat ne”. Jinde také pojmenovává tento cíl názvem, který jsem použil i k názvu kategorie -  
MYSLET SÁM ZA SEBE. Bohužel netuší, jak toho dosáhnout. Jediný nápad je říct kamarádům-dealerům po  
propuštění “prostě ne”, což zavání naivitou a bezmocí současně. 

S nabytím této kýžené schopnosti souvisí i touha po NOVÉM ŽIVOTĚ. Respondent by si chtěl najít práci, založit  
rodinu  a  odcestovat  do  zahraničí.  Nemohu  zde  nezmínit  paralely  s  jinými  rozhovory,  kde  se  rovněž  často  
vyskytuje téma založení rodiny a vycestování do zahraničí. A tento případ není výjimkou. Můžeme si domýšlet, že  
zahraničí  je  v  mysli  delikventů  spojována  s  pocitem JEDNODUCHÉHO  výdělku  (což  se  kryje  s  kategorií  
JEDNODUCHÝ ŽIVOT) a dále  představuje idealizovaný opak ZLÉHO SYSTÉMU, který  je  nastolen  zde,  v  
České  Republice,  kde  jsou  i  trestáni  vězením.  Zajímavé  je,  že  respondent  přímo  o  ZLÉM  SYSTÉMU  -  o  
nespravedlivých soudcích a polici, příliš nemluví. Paradoxně naopak zmiňuje psycholožku, která svým posudkem  
zachránila respondenta a jeho švagr před potrestáním. 

Než  se  s  analýzou  rozhovoru  vypořádáme,  je  ještě  potřeba  zmínit  opěvovanou  postavu  švagra,  který  
respondentova pravděpodobně ovlivňuje ze všech lidí úplně nejvíc. Švagr přímo souvisel s iniciací do delikventní  
skupiny. Sám tam respondenta přivedl a představil. Dále figuroval v případu napadení zaostalého chlapce, kdy  
ho sám okradl - a vůbec to neřekl samotnému respondentovi. Přitom nechal respondenta, aby chlapce fyzicky  
napadal. Neřekl mu to ani před výslechem na policii, snad i proto, aby ho náhodou nebo nechtěně respondent  
neprozradil. Jinými slovy, švagr na respondenta použil FALEŠ. A celkově se zachoval naprosto nemorálně, když  
okradl mentálně zaostalého chlapce. 

Tento  paradox  jsem  považoval  za  důležité  zmínit  v  rozhovoru  před  respondentem  a  zjistit  jeho  názor.  
Respondent odpověděl následovně: 

“On totiž nevěděl,  že to semnou dopadne takhle… on nikdy neseděl,  nevěděl,  že  já budu chodit  a loupit  a  
takovýhle věci…” (…) “☺ ale to ještě nebyl s mojí sestrou ☺ on je teďka úplně hodnej oproti mě… on si myslel  
že mi pomůže tim, že budu mít kde bydlet a takový věci, ale nevěděl, do čeho se ženu ☺.” 

Respondent zde překládá dvě tvrzení, kterým lze, z pozice vnějšího pozorovatele, jen stěží uvěřit. Za prvé, švagr  
zřejmě tušil, že to s respondentem může takto špatně dopadnout. Vždyť on sám ho představil kriminální skupině,  
ke které tehdy sám patřil a za druhé, možná je teď “hodný”, ve smyslu života podle norem majoritní společnosti,  
ale sám tehdy oloupil slabomyslného chlapce. Sám tedy byl schopen zajít dál, než samotný respondent, který o  
faktu, že chlapce jeho švagr okradl, ani nevěděl. 

Jak je tedy zřejmé, švagr je respondentem značně IDEALIZOVÁN. Možná že sám dokáže pozornosti zákona lépe  
unikat,  než  samotný respondent.  Možná je nositelem schopností,  které  mu dovolují  přizpůsobit  se jak světu  
norem, tak i podsvětí. Respondent dost možná tuto “obojživelnost” obdivuje a možná i proto pro něj švagr  
představuje jakýsi vzor. Nemůžeme také ignorovat fakt, že respondent vyrůstal bez otce (bohužel nevíme, co se s  
otcem stalo) a zápolil s nepřátelským otčímem. Proto ve švagrovy - a potažmo možná i v celé delikventní skupině  
- hledat otcovský, mužský vzor. 

Způsob, jakým si respondent idealizuje osoby, které ho závěrem využívají a stahují do problémů, je dost možná  
stejný, jako v případě jeho “čertova švagra.” Osobu, která zaujme v jeho mysli roli otcovského vzoru, si zprvu  
zřejmě IDEALIZUJE, přičemž si neuvědomí, že je objektem podvádění a vykořisťování, kterému sám říká FALEŠ  
-  že  se  někdo  váří,  jako  přítel  a  přitom ho  zneužívá  ve  svůj  sobecký  prospěch.  Někdy  je  potom schopen  
nahlédnout dvojí tvář dotyčné osoby a pak dokáže popsat její špatný vliv na svoj osobu a svůj život a mluví o  
“stahování dolů”. Zřejmě ale dokáže s těmito lidmi udržovat vztah i přesto, že zná jejich pravou, FALEŠNOU  
PODSTATU. S partou udržuje vztah i nadále a určitě se nechá opět “stáhnout”, až se dostane ven. Švagra  
rovněž brání navzdory tomu, co všechno v jeho životě natropil. Proto tuto vztahovou kategorii nazývám jako  
AMBIVALENCE. 



V závěru analýzy je ještě potřeba připojit úvahu nad identitou respondenta. Z rozhovoru máme k takovému  
určení jen velmi  málo indicií.  Víme, že se dříve identifikoval jako “hodné dítě” a to převážně skrze fotbal.  
Následně byl přijat do delikventní skupiny, kde byl pro svou “hodnost” skoro vyloučen. Nakonec se tak naštěstí,  
nebo spíše  bohužel  nestalo.  Žádné další  vodítko  k  určení  identity  v  rozhovoru  chybí.  Snad jen  patření  do  
dealerské skupiny kriminálníků nebo loyalita ke švagrovi. O identitě v rámci normální společnosti nemůže být  
ani řeč - respondent mluví pouze o založení rodiny (s kým, nemá zdání), o stěhování do zahraničí a o profesi  
svářeče. Ani k té nemá žádný zvláštní vztah, pouze (cit.) “to už dělal a je to dobře placené”. Stručně řečeno,  
identitu v běžném světě nemá a ani neví, jak by k ní přišel, jedinou variantou je kriminální subkultura, která mu  
umožňuje  realizovat  životní  potřeby  a  dává  mu identitu  “jeden  z  nás”.  Prognóza  je  v  tomto  smyslu velmi  
chmurná. 

Analýza TAT – "Vytěsňovač" 

Protokolu  TAT  jsem  přiřadil  přezdívku  „vytěsňovač“  pro  častou  banalizaci  až  infantilizaci  příběhů,  
s pohádkově-naivním koncem a s odstupem formou humoru. Měl jsem pocit,  že to jsou všechno prostředky 
k zakrývání vnitřních pohnutek, pudů a afektů, které vnímá jako ohrožující a nevyzná se v nich. 

Housle: tady si asi neví rady, jak zahrát na ty housle, nebo (A3-1) je z toho tak unavenej, že ho to nebaví prostě, 
nakonec to vzdá a půjde si lehnout třeba  (CI-2, CM-3) 

Prostředky: váhání mezi interpretacemi (A3-1) prakticky nemá význam, neboť obě interpretace končí banalizací 
(CI-2), prostou zápletky. 

Interpretace:  v obou příběhových  alternativách,  které  autor  nabízí,  jde  o  neschopnost  subjektu  pokračovat 
v aktivitě (hře na housle) pro nějakou překážku. Copingová strategie zcela chybí, resp. subjekt rezignuje a jde si  
lehnout (což naplňuje kritérium vytěsnění dle škály obranných mechanismů Cramerové). 

Co je zde tedy vytěsňováno? Vyzývací charakteristika tabule je vztah k rodičovským figurám, k autoritě, potřeba 
úspěchu, podle psychoanalýzy pak bezmoc spojená s kastrační úzkostí a opuštění. Úkol tabule je zejm. vytvořit a 
do  příběhu  zakomponovat  i  postavy,  které  na  tabuli  nejsou.  V této  oblasti  autor  zcela  selhává.  Inhibuje 
potenciální konflikt, který by mohl nastat. Postava tedy vlastně utíká ze světa společnosti, kde by mohla být  
hodnocena nebo popoháněna k výkonu – kde by se po ní „cokoli chtělo“.

I přesto ale zůstává jistý tlak na to, aby subjekt překonal překážku s pomocí vůle. I zde ale chlapec rezignuje a 
jeho naprosté selhání je, zřejmě kompenzačně, obráceno autorem v humor. 

Pole: tady si myslim že lidi prostě prožívaj spokojenej život, že prostě celá rodina je spolu (CM-1) dá se říct tady 
muž pracuje prostě před svým domem na zahradě, žena nevim, je těhotná, nebo co, opřená o strom, spokojená 
(CL-2) a tohleto bude asi dcera, která jde zrovna ze školy nebo do školy… spokojená rodina prostě…(CF-1, 
CM-1) Já: jak to bude pokračovat dál? On: tak…  to je otázka (CI-1)  si myslim, že budou žít šťastně až do   
smrti třeba  (CM-3, CL-2)

Prostředky: scéna je opět redukována do banality (CI-2), s popisem rutinních činností bez významu (CF-1), 
s oporou ve sféře bezprostředně smyslově vnímaného (CL-2). Je zde dvakrát zdůrazněna podpůrná funkce rodiny 
(CM-1). Banální konec příběhu je ironicky (CM-3) předložen formou fráze z pohádek. 

Interpretace:  úkolem tabule je smysluplně propojit postavy na obrázku a vysvětlit  diskrepanci hlavně mezi 
oběma ženami. Jedná se o jednu z obtížnějších tabulí. Respondent potenciální konflikt mezi postavami zcela 
popírá  a  opět  se  drží  v externím světě,  v rovině  pozorovatelného,  aby  se  vyhnul  světu  vnitřních  pochodů. 
Oidipská témata, jako např. žárlivost nebo strach z trestu, vůbec nepřipouští. Místo toho zdůrazňuje anaklitickou 
funkci rodinného systému, kde si spokojeně, takřka „pre-oidipálně“ libuje. Znovu se objevuje banální zakončení 
doprovázené humorem, jako by snad autor svoje „růžové brýle“ reflektoval a vědomě si užíval pohodlí, které 
tento nezralý přístup poskytuje. 

Kontrola: tak tohle mi třeba přijde že vystrašená maminka kouká do pokoje, kde… jenom třeba v  rohu leží její 
syn (B1-2), i když tam není  asi vystrašená a nakoukává do těch dveří a ujišťuje se, že je vše v  pořádku… Já: a 
co ten syn? On: no  ten  ten spí tvrdě asi a… proto maminka odchází zpět (A1-1)… Já: jak to bude pokračovat   
do budoucna? On: no… mhm… jednoho dne vyroste ten syn tak, že už ho maminka nemusí hlídat vůbec  (CM-
3) takže nakonec on bude hlídat svojí mamku  (CM-3) Já: co to znamená, že jí bude hlídat? ON: že on bude  
ochraňovat jí (CM-1), že bude silnější a… ona bude starší a sotva chodit, takže na ní bude muset dávat pozor  
(CM-1), vše se obrátí najednou (A3-3). 



Prostředky:  ženě  na  obrázku  je  přisouzena  role  anaklitického  objektu  (CM-1),  přičemž  role  jsou  posléze 
vyměněny  ve  smyslu  reaktivní  formace  (A3-3).  Typicky  se  objevuje  humor  (CM-3),  který  opět  doprovází 
specifické obranné prostředky a mechanismy. 

Interpretace: autor se dobře vypořádal s vysvětlením aktivity ženy na obrázku, kterou identifikuje jako matku, 
v souladu  s vyzývací  charakteristikou  tabule.  V psychoanalytickém  rámci  je  fantasma  tabule  pocit  viny 
(přistižení  matkou).  Potenciální  hrozba přistižení  je zde zmírněna jen do podoby kontroly,  a  to láskyplné  a 
pečující. 

Zajímavé je následné prohození rolí, kdy matka přestává být anaklitickým objektem a stává se jím před tím spící  
syn  (identifikační  postava  autora).  Co se  zde  vlastně  stalo?  Bezmoc  dítěte,  které  je  kontrolováno  mocným 
dospělým,  se  prostřednictvím  reaktivní  formace  přetváří  v moc  a  rodič  se  naopak  stává  objektem  péče  a 
inkorporuje bezmoc. Bezmoc je nechtěná a projikována. 

Jinými slovy, self-objekt je přijímán a odmítán zároveň, jde o ambivalenci pre-oidipálního období, kdy hranice  
mezi subjektem a objektem není jasně vymezena – kdo se vlastně o koho stará? Kdo je komu rodičem? 

A může být péče vnímána ambivalentně jako boj o moc?   

Kabát: tohle je spokojenej pán (E1-3), kterýho asi navlíká nějakej muž do kabátu (CM-1) při odchodu z  nějaký 
společný zábavy, z nějakýho koncertu nebo něco,.. pán si oblíkne kabát a nakonec odejde (CI-2)… 

Prostředky:  autor  opět  neposkytuje  příběh,  spíše jen  popis  situace,  a  to  velmi  banální,  s ještě  banálnějším 
koncem (CI-2). Hlavní protagonista je navzdory výrazu tváře a tělesné pozice vnímán jako spokojený (E1-2) a 
postavám za ním je přisouzena anaklitická role (CM-1). 

Interpretace:  fantasma  tabule  je  úzkost  a  závislost,  úkolem subjektu je  se  s těmito  pohnutkami vypořádat. 
Respondent  ohrožující  interpretace  vylučuje  a  opět  reaguje  opakem –  lze  uvažovat  o  vytěsnění  a  reaktivní 
formaci (A3-3), kdy je ohrožení osobou zezadu převráceno do pomoci a péče. 

Je otázkou, zda se nejedná o stejný mechanismus, jako u předchozí tabule. Tam byla kontrolující a potenciálně 
trestající role matky převrácena v láskyplnou péči.  Zde se rovněž jedná o neutralizaci  konfliktu přisouzením 
anaklitické role (pán zezadu neútočí, ale pomáhá do kabátu). Už samotný fakt, že muži pomáhá do kabátu jiný 
muž, se příčí běžnému očekávání a může nás upozornit, že se zde děje něco psychologicky zajímavého. Pán je 
navíc spokojený, což je také podezřelé. Je spokojený, protože shlédl pěkný koncert, nebo proto, že ho cizí muž 
obléká? 

Tento  vzorec  „přebarvení  narůžovo“  můžeme tušit  i  v častém humoru,  který  respondent  používá.  Obvykle 
převrátí  příběh  v banální  a  naivní  konec,  kdy se  usmívá na  examinátora.  Jako  by zahlazoval  hroty situací, 
vytěsňoval potenciální konflikty a téměř si v tom liboval. Koneckonců, protagonista z první tabule také vzdal 
veškeré úsilí a šel si „prostě lehnout“. Kouzlo vytěsnění je tu dovedeno do dokonalosti. 

Tendence k banálním koncům je vzorec prozatím typický pro každý příběh, který respondent vytvořil. 

Zábradlí: tak tohle, když žena našla svojí sestru asi… jak spadla ze schodů a bouchla se do hlavy… nakonec to 
dopadne tak, že… jí  dá ulehnout do postele (CM-1) a vše bude v  pořádku… (CI-2)

Prostředky: příběh je opravdovou banalitou (CI-2) se zdůrazněním anaklitické role jedné z postav (CM-1). 

Interpretace:  jestliže  předchozí  příběhy  byly  ploché,  tento  příběh  v pomyslné  soutěži  vítězí.  Tabule  opět 
evokuje fantasma agrese,  často právě  rodičovské a  také téma odpoutání  dítěte  od rodiče.  Emočně je  velmi  
náročná. Autor na obtížné afekty tedy reaguje banalizací, ovšem i v té se skrývá řada obranných mechanismů. 

V první řadě reaguje tím, že z dítěte učiní sourozence – tedy rovnocenného partnera. Nejde o to, že by matka 
našla svojí dceru, která spadla ze schodů – to žena našla sestru (cit.). Jsme opět svědky kompenzace dětské  
bezmoci? Dítě je už podruhé „přeměněno v dospělého“. 

Ve vztahu rovný s rovným se však agrese stále nenachází, ani v náznaku. Je zřejmě úplně vytěsněna a namísto 
toho  opět  přichází  anaklitická  role  –  ukládání  do  postele  (což  obvykle  dělá  rodič  dítěti,  ne  sourozenec 
sourozenci).  Jinými  slovy,  agrese  přeci  neexistuje,  pouze  něha  a  péče.  A  věkové  rozdíly  pro  jistotu  také  
neexistují, protože pak by existovala i moc a její nechtěný opak – bezmoc. 

Hádka: tady vidim, že se muž urazil na ženu prostě a ona… ona se mu snaží vysvětlit nějakou věc… nakonec  
mu to vysvětlí a… vše bude zase v pořádku mezi nima,,, (CI-2, B3-1) Já: co ty postavy cítí a co si myslí? On:  
no…  ty postavy… ten muž si myslí, že ta žena z  něho dělá blbce (CN-2, E2-2) a ta žena se mu to snaží 



vymluvit… Já: co to znamená dělat blbce? On: že si ho omotává kolem prstu  nebo já jenom jak to říct, prostě  
ňoumu z něj dělá… 

Prostředky: příběh, který má zahrnout fantasma pudové ambivalence v partnerském vztahu, je opět zjednodušen 
na pouhé konstatování (CL-2). Dalo by se uvažovat i o užití obranného prostředku B3-1 z hysterického rejstříku, 
kdy  je  zdůrazněn  afekt  na  podporu  vytěsnění  představy.  V dovysvětlení,  které  autor  poskytuje  na  výzvu 
examinátora, se objevuje projekce zlého úmyslu (E2-2) s cílem narcisticky devalvovat objekt (CN-2). 

Interpretace: fantasma konfliktu je dobře identifikováno, otázka je, jak s ním respondent naloží. Nepouští se do 
konkretizace,  ani  do  hlubší  analýzy  vnitřních  pochodů  postav.  Když  je  k tomu ale  vyzván,  nastoluje  téma 
souboje o moc mezi partnery.  Minimálně jeden z nich se obává,  že ho ten druhý chce  ponížit,  devalvovat. 
Objevuje se projekce touhy omnipotentně ovládat  druhého a ponížit ho. Jde o projekci  narcistických pocitů  
studu. Konec je opět „zalitý sluncem,“ jako je tomu i v jiných příbězích – tedy že nikdo z postav neskončí jako 
objekt devalvace a „vztah je zachráněn“. 

Na tomto příběhu se ukazuje, že bližší vztahy respondenta jsou narcistickým mocenským soubojem ohroženy a 
že si s tímto problémem neví rady. 

Zajímavá je také projekce do ženské postavy – a sice, že z muže „dělá ňoumu“. Nepochybně jde o něco, co 
respondent dobře zná. Buď se to pravděpodobně snaží dělat druhým, nebo si myslí,  že to druzí dělají jemu. 
Vypovídá to o paranoidním vláknu v jeho mentálním nastavení. 

Zhroucení:  no tady vidim sám sebe (CN-1), když jsem byl v  krizi a tak, ve strašných bolestech (B3-1) a to a 
nakonec to všechno přešlo, pak jsem se postavil a … žiju dál  (CM-3)

Prostředky: depresivní úzkost, kterou tabule provokuje, je převedena do osobního odkazu (CN-1), kde probíhá 
dramatizace afektu s vytěsněním představy (B3-1). Příběh končí banalizací a humorným příznakem (CM-3). 

Interpretace: depresivní úzkost je sice uznána, ale autor ji zbavuje představy. Sděluje nám „tohle znám“, a pak 
také „prostě jsem to zvládl“. Ale nevíme, o co jde a jak to zvládl. Dle psychoanalytické tradice je schopnost  
provázání pudu s představou vlastní neurotické struktuře osobnosti. Zde vidíme selhání v této rovině, spojené 
s banalizací celého problému. 

Bezmoc subjektu vůči této úzkosti můžeme vidět i ve formulaci: „a nakonec to přešlo“. Subjekt tedy vystupoval  
vůči bolesti v pasivní, čekající roli? Fakt, že bolest odešla, tedy nebyl autorským počinem respondenta, ale jakési 
štěstí. To nás vede k hypotéze o opaku – subjekt má zřejmě potíž vázat masivní depresivní úzkost a není s to jí 
uspokojivě zvládnout.  

Pitva: mhm, tak to bude hodně těžký (CI-3)… tak tady bych řekl, že někdo někoho chce oloupit (E2-2)… no… 
prostě vidim nějakej gang v tom a nakonec vraždu tam vidim (CI-1, E2-3)… Já: no a nějakej příběh když bysme 
z toho chtěli udělat? On: no někdo někoho okradl, zabil člověka, tady je asi nějakej šéf nebo co, tady dva poslové 
a tady… zavražděnej (CF-1, E2-3)… Já: jak to dopadne nakonec všechno? ON: no tak  nakonec je dopadnou   
a až je bude… jak má bejt (CF-2), budou odsouzení a budou pykat za to, co udělali  (A3-2) 

Prostředky: fantasma otcovraždy, agrese a kastrační úzkosti vyvolává zpočátku inhibiční úzkost (CI-3), načež je 
příběh zmrazen do obrazu s projevem neochoty hlubšího osobního vkladu (CI-1),  afektivně dezaktualizován 
(CF-1, E2-3). Téma je nicméně úspěšně nastoleno. Otcovražedné přání či agresivita obecně, která se projevila  
v surové formě, je následně s pomocí banality a společenských konvencí (CF-2) odčiněna formou spravedlivého 
trestu (A3-2). 

Interpretace:  fantasma tabule je otcovražda. Respondent ho úspěšně otevírá, ale úzkost z něj ho nutí příběh 
zplošťovat. Nejmladší osoba v popředí – hlavní identifikační postava – která by mohla být synem, je obdařena 
omnipotencí – jde o šéfa gangsterů. Všimněme si, že nejmladší postava je paradoxně obdařena největší mocí. Jde 
opět o převrácení bezmocné role dítěte do dospělé role „mocného objektu“? Jde o vyjádření agrese k rodiči? 

Agrese je zde každopádně prezentována syrově, nezúčastněně (E2-3), což je dle psychoanalytického výkladu 
TAT  projevem  masivní  projekce  nebo  až  projektivní  identifikace.  Nezúčastněnost  až  cynismus  nás  vede 
k hypotéze, že subjekt se od své projekce distancuje – potom by šlo o projektivní identifikaci, jejímž účelem je 
právě izolovat nechtěný impuls do vnějšího objektu a tam ho ovládnout jako cizí, nikoli vlastní aspekt. 

Shrnuto a podtrženo, autor příběhu téma agrese uchopuje, ale projikuje ho ven, mimo sebe. Postava, která je  
nositelem agrese je zřejmě nevědomě obdivována (konec konců, respondent je delikvent a tato postava je boss 
podsvětí), ale v závěru se od ní pro jistotu ještě distancuje odčiněním – frází o „spravedlivém potrestání“. 



Ke konci se opět objevuje „konec zalitý sluncem“, který respondent znovu doprovází humorem. Tento projev lze 
vykládat různě, ale je evidentní, že úsměv jde vždy spojen s naprostým klišé na závěr. Je si snad respondent 
prázdnoty tohoto klišé vědom? Říká nám vlastně „vím, že to má dopadnout takhle, že to chcete slyšet“? Jasně 
dává najevo, že ví, jak by společnost chtěla, aby ničema v jeho příběhu skončil. Aby byl po zásluze potrestán. 
Svojí poznámkou se tedy staví na stranu společnosti, avšak dává najevo ironický, možná až pohrdlivý úsměv.  
Vymezuje se tím proti majoritní společnosti? Vysmívá se jejím normám? Nebo jde o výraz vítězství nad svým 
dokonaným mechanismem projekce ve smyslu „já jsem přece nic neudělal, to on“? 

Smutná zpráva: no tak tady vidim to, že máma zjistila třeba, když jsem začal brát drogy  (CN-1) tak jsem jí to  
musel vysvětlit  prostě, máma byla zklamaná (B1-3), strašně jsem jí to vysvětloval  (B1-1), nakonec to nějak  
zkousla, tak nějak s tim žije no, ale furt jí to trápí, nakonec to třeba dobře dopadne  že přestanu brát drogy   
(CN-1, CM-3) a… (CI-3) bude mít ze mě radost… (CI-2)

Prostředky: téma provinění je zpracováno formou osobního odkazu (CN-1), kde respondent zdůrazňuje svou 
snahu obměkčit mateřský objekt (B1-1) a vyhnout se odmítnutí. Po váhání (CI-3) situaci v rovině banálního 
konce (CI-2) – jak je u něj zvykem – téměř magicky převrací v opak. 

Interpretace: téma provinění proti mateřskému objektu užíváním drog se dá zobecnit na vztah k celé společnosti 
– respondent cítí, že s jeho životním stylem společenském Nadjá nesouhlasí, ale snaží se ho přemluvit, ovlivnit, 
zmanipulovat. Doufá, že jednoho dne se sám jakoby zázrakem změní a bude ještě naopak pochválen. Copingová 
strategie  –  kromě  ovlivňování  –  tedy  chybí,  zbývá  magické  doufání,  které  je  opět  provázeno  ironickým 
úsměvem. 

Rozhovory 

Rozhovor – „Tvrďák“ 

Já jsem se dostal k tč už jako malej kluk, když moji rodiče byli alkoholici, rvali se já byl furt doma sám, neměl jsem co jíst, občas se objevil  
bratr kerej vlastně vařil drogy, já jsem už do mala vlastně sám a an derogy mě dal ve 1šti bratrjá jsem chtěl, protože jsem chtěl spadat do  
nějaký party abych nebyl sám, do 13ri jsem skoro nemluvil, pak jsem začal brát perník nitrolžilně, a od toho se dovíjely ty zlodějny, ale ty  
menší i před drogami, chtěl jsem mít to, co ty děti ostatní, ale věděl jsem, že mi to ty rodiče nekoupí, tak jsem si to chodil krást, po barákách 
prostě… 

Co byla taková nějaká větší první věc? 

Co jsem byl nebo nebyl odsouzenej? Co jsem nebyl, to bylo Lpíčko, loupežný přepadení, těch jsem měl víc a nikdy mě za to neodsoudili, to  
mi bylo 15, už jsem byl byl výchovnym ústavu, tam jsem byl od pátý třídy no a jinak se to dovíjelo od krádeží, zkoušeli jsme drogy… já  
jsem teda všechny opustil, zůstal jsem jenom an pervitinu, už ho beru 27 let, bral jsem ho i v  base, i venku, takže jsem neměl pauzy extra 
mezi tim,,. Teď už neberu drogy 8 let, dejme tomu tak nějak…

Jak dlouho už tady jste?

Na oddíle?

Ve vězení

Rok a půl. Ještě dva roky. 

A za co to bylo, tohle?

Teď všechno jenom majetková trestná činnost, výtržnictví a porušování domovní svobody. 

A řeknete mi něco o tom? 

O těch zlodějnách? co chcete slyšet  musíte se ptát, život je venku rychlej,.,. já už 8 let pracuju na tom, abych zstal venku… už před 12 lety  
jsem se rozhodl, že už nechci bejt takovej, už nechci bejt známe j v kriminále, mít v něm svoje místo, chtěl bych se začlenit venku mezi lidi,  
dřív jsem ijma opovrhoval, že musí do práce, že musí vstávat, to co oni nevydělaj za měsíc, jsem vydělal za jeden den.. hrál jsem automaty,  
gympl, myslel jsem, že když změnit život, že lusknu a je to změnený, a zjistil jsem, že o tom životě venku nevim nic, o tý závislosti a tak  
nevim nic, že ani o sobě vlastně nic nevim,,. Je to takový, že prostě jsem envěděl nic, jak bych to řekl, je to jako když jdete poprvý do školy,  
nevíte vůbec, co vás čeká, jak máte reagovat na některý situace… do dvou let zjistíte, že jste úplněj debil, já nedokážu ještě teď… je to běh  
na  dlouhou  trať,  mám problémy se  vztahama,  se  ženama  a  tak,  jsem zvyklej  pořád někde  bejt  uvězneněj,  mám 20 let  odeszýno,  mý 
krátkodobý vztahy venku byly na drogách a když jsem objevil ženu, která nefetovala nepila nic, tak jsem zjistil, že jsem úplnej idito zjistil  



jsem,ž e nedokážu s normálním člověkem říct 10 normálních vět, musel jsem celej sám sebe úplně přeměnit, msuel jsem dodržovat i ty 
nejmenší pravila, který jsou daný, začalo to timhle oddílem, jsem sem přišel z jinýho oddílu a měl jsem an ty lidi úplně jinej názor… 

Šéfe já jsem se to všechno naučil z knih…t ady vidíte knihy, který nám můžou půjčovat, tak jsem o sobě chtěl něco vědět, potkal jsem dřív 
jednoho pána, kterej seděl poprvý a řekl mi hodně čti, udělej si slovní zásobu, já jsem nechtěl aby někdo poznal, že jsem z  výkonu trestu 
prostě… takže jsem, četl hodně, dostojevkýho, psychologii celou, všelijaký psychologický knížky, který nám tu půjčujou, naučil jsem se  
anatomii a všechno z knih, abych schoval to odkud pocházim, kde jsem vyrůstal, aby to tam nebylo prostě vidět no, co jsem ještě pořádně ani  
neudělal no… 

A vidíte v tom nějaký pokroky na sobě?

Vidim v tom úplně šílený pokroky, kolikrát i když jsem tu mezi nima, a když vidim, jak oni tady fetujou, porušujou všechny pravidla, a  
řeknu si,d řív jsem prostě byl ejdne z nich jo a dneska vim, že když chci něco docílit, tak musim dodržovat i ty nejmenší pravidla a zákony,  
vypracovat si nějakou vůlůi prostě, přehodnotit svoje priority, svoje hodnoty a dát si tam nějaký lepší, co mě bude pohánět dopředu, teďka 
mám vlastně syna, takže mám nějakej další motor… 

Takže ta rodina je takhle motivující jo?

Já už s ní nejsem s přítelkyní jo, ale mám jenom jeho a to mi stačí… mě stačí málo abych byl amok spokojenej jo na základě toho života  
svýho, když jsem kardl ale, tak mi málo nestačilo, ale když chci žít normální život, tak vím, že mi stačí málo a přitom ten normální život by  
stál za víc, nevim jestli to pochpíte, ale když budete celej mědí v práci a dostanete 30 tisíc… a… je to málo oproti tý dřině, já třeba jsem 
udělal krádežemi 10 tisíc za den,.,, a vlastně vůbec to nebyla žádná dřina a za to jsem měl hodně peníze, venku jsem si udělal si svářečák, a  
zjistil jsem,ž e když už si udělám svářečák, že mě každej vezne s otevřenou náručí… pravej opak byl toho… bylo to tkaový, že jsem byl 
naivní, myslel jsem si, že když si udělám svářečák, kadž í fitma mi řkene pojď, nástupák budeš mít 30, 40 tisíc, jsem rád, že mi tu bdueš  
makat, já oběhl pár firem tady a oni mě vlbec nevhtěli, protože mám trestní rejstřík a když jim to náhodou nevadilo, tak proto, že nemám  
praxi… já nevěděl, že k omu budu potřebovat praxi… si uděláte svářečák a kde evzmete tu praix, když vás nikdo nezaměstná? 

Já jsem si udělal stántice jo a dal jsem to za to ěaký prachy který sjem ušetřil, když jsem nebral rok a oůl prachy a nikdo mi neřekl, vzali mi  
peníze, udělali mis tátnice a nikod mi neřekl ty půjdeš tam a dostaneš práci, kdyby mi řekli o tý praxi, tak bych do toho asi ani nešel… 

Já jsem i nabízel těm firmám, ať mi dají menší plat, vypočítal jsem si minuum, co potřebuju a že jim ukážu, že svařovat umim, že ty papíry  
jsou platný a pak mi třeba mžete po 3 měsících zvednout plat na ten váš obvyklej nástupní a inc, absolutně nic, člověk kyž chce skončit s tim 
životem tak ani neví jak, kudy, i ty úřady, všichni si myslí že úřady jsou nejhorší věc, oni vás pustí a co dál, tady ste sice vedenj jako  
pracující  ale  nemáte  žádný peníze,  půjdete  na  pracák,  čekáte  mědíc,  než  nějaký  peníze  přijdou,  oni  vám dají  tisíc,  jo,  zkuste  si  vyjít  
s tisíckovkou na mědxíc…

Jsem odsud šel jednou do léčebny, chtěl jsem vědět, ty drogy, když už je beru, co to vlastně je jo, tak hledáte východisko z kriminálu, abyste 
nevypadl na ulici, jsme tady zbržděný,,,

A co to znamená to slov?

To je to,  že máme jenom rčtou krátkou  slovní  zásobu a tady si nemůžete ani  lepší  udělat,  ten den je stenej,  každej…v enku pojedete 
tramvajkou a hned ten den máte o něco jiného, hned se můžete bavit o něčem jinym… 

Zajímal by mě ten moment zlomu pře d22 lety..

On: už jsem nechtěl prostě žít tn život, jakej jsem žil prostě, nechtěl, naskočíte do vlaku, na začátku máte na každym metru zastávku, kde se  
to dá změnit ten život ale ím dýl jste v tom životě, mezi těma lidma a zlodějnama, takm zjistíte, že ten vlak jede rychleji a jedna zastávka už 
po sto kilometrech a Jendou a to se do ní ještě musít trefit.,.. protože cokoli chcete, tak něoc jinýho a zjistíte, že jste úplně omezenj, vztahy 
s lidma, výdrž v práci, šetření s penězi, vyplnění svýho volnýho času venku, příklad nebudu mít Indi nic, se budu nudit a uvidim, že vedle  
maj bavoráka, který jim rodiče koupili  bude mě to akorát hnát zase do zlodějen., najednou zjistíte, že to vůbec není jednoduchý vrátit se i  
toho normálního života… před 11 lety jsem si řekl, že ho budu žít, 112 let pryč a ani ho nežiju…

Teď si drogy nedávám, abych kradl, teď proto, aby když mě žena podvedla, atk abych něco neudělal… někdo se jde ožrat  a vyspí se  
z toho… zase to je na začátku  ty rodiče mě to nenaučili, já jsem to tam neviděl, to je důležitý, když vyrůstáte v rodině nebo ne, když nemáte 
otce, když kluk nemá tátu, od kterýho se má naučit základní věci do života,.. proto jsem se choval agresivně ze začátku a tak…

A jak souvisí s otcem?

On: protože když žijete třeba jenom s mámou, mojeho nevlastního tátu zabili jo, že máma vám nemůže dát to slapský, tu tvrdost, i kdyby 
chtěla,  tak to nedá a vy tam potřebujete tvrdost  od táty prostě,  v dospívání  třeba od 4 výš…říká  se,  že to dý doby to nevadí ale pak 
POTŘEBUJETE TOHO ZÁTU, ABY VÁS UČIL PROSTRĚ,.. 

Bez táty jsem, byla když jsem viděl okolnínkluky, jak je naučil na kole jezdit, anučil je plavat… když třeba dostali přes držku, tak šli za  
tátou, ten jim to yvsvěltit., já jsem dostal a nechá to v sobě, jendou když sjem to řekl mámě, úlůně se mi yvsmála, já se za to stydfěl, myslim,  



že to je strašně moc faktorů,. Je to jak v přírodě… já jsem spíš celej život měl ten ještěří syndrom, nevkládal jsem dos výho života emoce, 
prostě jsem dělal to, co bylo nutný, jako ještěři, který emoce nemaj, ty dělaj jenom to, co musej… 

A to jako cíleně? Nebo že jsem to neuměl jinak?

Do určitý doby jsem myslel, že je u nás doma vš v pořádku, protože jsem nevěděl, co je rodina, já myslel, že to je normální, postupně jsem 
rostl a viděl, že to není normální, moje rodina, a už jak jsem nevěděl, jestli ta normální je nebo není, tak jsems i říkal, že nebudu žít tak jako  
moje rodiče nebo lidi, co chodili k nám do bytu, že se nikdy neponížim, že budu tvrdej a to jsem byl celou dobu, co jsem rbal drogy, zadělal 
jsem emoce a  20 let jsem nebrečel a ten uzlík jsem zabarikádoval v sobě, ty emoce, nic mě nezlomilo, nesmělo mě to zlomit

A jak to souvisí lidi v ybětě

Oni se tam mlátili, chlastali, já měl pořád hlad, v 5ti jsem chodil krást sousedům do sklepu, věděl jsem, že tam jsou konzervy a já jsem na 
tom i rostl, věděl jsem, že flašky od piva se dal prodat, tim jsem začal dospívat rychleji než děti, oni si hráli na písku a já k  nim nechodil, za 
poprvý jsem se styděl, že mam na sobě takový oblečeníá… ty dospělý to říkali, podívej se jak vypadá, rozumíte mi… a to vnímáte jako  
děcko, a to se vám zakoření, pak jsem měl problémy s holkama, já jsem se styděl, chodit s nějakou holkou, protže jsem se jí styděl vzít 
domů, když jsem zjisti, že jsme úplně debilní rodina, tam se mě nikdo neptal kdo jsem, co jsem, byly jsme taková dhácká rodina… 

Fetoval jsem od 13ti, první jsem to zkoušel ty lepidla a tak…, těm lepidlům jsem se dostal tak, že někdo to dotáhl, v  každý vesnici nebo 
městě se najde nějaká partička, měli jsme jednoho, ten se od nás odpoutal, byly tam dva grázlové a ty to zase přitáhli odjinud, takže jsem spíš  
konzumovali, experimentovali, pak už to jelo, bylo to na denní pořádku ty věci… a pak už mi nevadilo, že je to doma takhle, protože ta  
volnost se mi najendou začala hodit a zjitil jsem, že i mezi feťákama jsou ty holky a takhle a bylo mi tm obře, celý ty roky…

A proč je pro nic nezlomit ta tvrdost

Takhle to řeknu, ještěří syndrom maj třeba v 89tym jak byl převrat ty policajti, oni se tim brá í nemůžou projevit emoce, nebo by je to mohlo 
zabít..když policajt vlítne do bytu, kde ženská ohrožuje děcko, tak kdyby měl opičí syndrom, tak by mohl lítostivě a ona by to zahlídla a ještě  
by mohla ublížit i jemu, nesmí ukázat tu slabost… nemůžete ukáat slabost, to je jak v base, ukážete slabost a jste ten, co musí všechno jít 
začít dělat… posluhovač, nebo jak bych to řekl… slabej článek, konina, tak tomu říkáme… 

 …když jste žil tim životem, feťáckým, že jste něco víc

Já nevěděl, co to obnáší, vstávat ve 4 hodiny, aby připravili snídani pros vý děti a teď oni musej vstát, udělat tu snídani, připravit děti do  
školy třeba, rozloučit se, jet do školky, odevzdat děti, všechno tohle je psychologicky náročný i když tyl lidi to dělaj automaticky, ale já jsem  
je odsuzoval že jsou ovce toho státu, co si budem vykládat, v dnešní době to tak je jo…  nechtěl jsem bejt jako oni, ovce co platí daně, jo, a  
jednou u kamarádka co brala drogy, přišel dopis, že kolik maj televiz, konvic, rádií, co je oku do toho ne, pokud platí ty lidi elektriku, co je  
jim do toho, kolik čeho maj… když jsem byl zfetovanej, tak jsem el třeba jednou po Varech ráno v 6 a měl jsem v kapse padesát talířů a 
viděl je ráno, jak jsou ospalý, a já šel z herny nevyspat a třeba jsem spal do 121ti, pak si šel koupit boty a oblečení, tam jsem se šel najíst  
s nějakou partičkou nebo holkama, tak jsem si myslel, že si ten život užívám, ale pak szjistíte, že vám něco chybí, ten život, co mi utíkal jsem 
nahradil blbostma. Pak jsem zkusil chodit do práce za střízliva a zjistil, jsem, že jsem byl v omylu celej život…

V jakym omylu?

 Že vlastně to jen ten pravej život, chodit do práce, mít rodinu, pevný zázemí, vychovávat ty děti a bejt od srdce šťastnej a ne umělě šťastnej,  
fenci nikdy nebudou od srdce šťastný, budou jen uměle šťastný… 

Co to je bejt od srdce  šťastnej?

Třeba ráno se probouzet vedle svýho syna, nebo vedle svý ženy… v každý domácnosti jsou problémy, ale je to nějakej dokaz, kterej tu máme 
zacnechat, prostě vychovat jako dítě jo a vchovat ho prostě dobře, aby tady… mohl bejt sám a měl všechno, co potřebuje k  tomu aby mohl… 
furt koloběh ne, toho života… jako když si vemu normální život, jo, neprostě budeme se ženou  s děckem a budeme mít dohromady 10 tisíc a 
ubdeme bydlet v bytě kde neplatíme 6 tisíc a školku, kde stojí 1600 třeba, tak asi to moc dobrej život není,jo, co z  toho ty lidi maj, jenom 
sami sebe, ale to je to, buď se s tím spokojíte, a sklopíte tu hlavu, nebo se s tim nespokojíte a budete hledat lepší práci… 

A jakej máte vy smysl toho životA?

Já teď už  chci žít normální život, chci dokázat, vim že to potrvá, ale třeba i v 60ti venku a vychovávat svý dítě a byl děda a mohl říct, že 
jsem to nakonec dokázal, tak to je můj mysl života, dokázat to, být venku, a dokázat to sobě… celej život jsem chtěl bejt tvrdej a myslel  
jsem,ž e když bdueu fetovat a přepadávat lidi, že budu frajer a pak zjistíte, že to není frajeřina…a teď chci vidět, jestli jsem dost silnej  na to, 
abych to zvládnul… do toho drogovýho prostředí se vždycky můžu vrátti, ale nechci se tam vracet… 

Proč to ještě nejde, když před 11 lety…?

Proč šéfe? Protože zjistíte, že tam máte obrovský nedostatky, já šel třeba po trestu domů., hele už se nevrátim a všechno pro to budu dělat, 
čet jsem knihy, jel sjem tramvají a přede mnou asi o 5 let mladší kluci, já je poslouchal celu cestu… a já jsem si říkal, tyvole, oni jsou úplně 
debilní, oni řeší věci, co jsou nějaký hovna… za pár let jsem zjistil, že oni jsou na tom líp, než jsem já, protože já jsem měl omezenou slovní  
zásobu a tady to, to je obrovská bariéra pro svět venku, když chce práci, nebo něco docílit, nebo normální kamarádi, který nepijou, nefetujou,  
nepodržáí lidi kvůli penězům a tak… že nemůžete navázat ani vztah s holkou, celej život znáte, že když máte sáček s drogami, tak ty holky 



vám samy lezou do náruče a teď najendou ten sášek nemáte… ani hadry nemáte, že musíte těm holkám nebo lidem něco nabídnout, když 
jdete do práce… teď já jsem neuměl vůbec nic jo, já mylel že pro mě práce není problém, ale ona je, já v tý práýci prostě nevydržel… to 
jsem musel nasbírat, prostě odznovu a, jako bych se narodil, a ty mezery, co mi nikdo nepomohl, endal, jsem si ančetl v  knížkách… v aždý 
knížce psychologický jsem se našel, v ždycky to tak bylo… 

A za co ste tu teď? 

Porušování domovní svobody, výtržnictví a krádeže… 

Protože to už bylo v těch 11 letech

On: dřív jsem kradl pros voje potěšení jo, pak se to zlomilo drogami, kdy vlastně, jak bych to řekl, mě to na těch drogách bavilo krást,  
vykrádat obchodďáky, převáže policajty, te mě nemůžou chytit, že ten obchoďák to měl debilně pořešený, platil velký daně přišel nějak 
(svoje jméno) a vybílil je za minutu za dvě, mě to prostě bavilo, že jsem v tom dobrej… pak najednou jsem potřeboval krást, už jsem ty 
peníze potřeboval,  se to tak nenápadně, celej život pomaličku převracel, nejdřív jen tak, pak že jsem fetoval,  pak že jsem fetoval a bez 
krádeží jsem nemohl bejt, pak že jsem se vysmíval tomu státu, městu i lidem, říkaj pomáhat a chránit  a nedokážou ochránit ani člověka,  
kterej celej život platí daně… a když jsem byl teď venku, tak jsem i řekl že budu krást blbosti, jednou sjem měl práci rok a půl a to je to co  
jsem vám říkal a žil jsem 2,5 r normální živto jako lidi… každej měsíc jsem tisícovku přispíval na ty psy a tohle, dělal jsem Švehlo co  
normální lidi, protože jsem chtěl žít jako oni, chodil jsem do normální práce, firma dobře platila, i an černo jsem dělal a najednou jsem o  
všechno přišel, kradl jsem, zavřeli mě a moje žena mi zahejbala se třema frajerama, o který sjems e staral když sjem byl venku, měli jsme  
bratrský pouto, oni s tim životem taky chtěl přestat a já přišel o práci a staral se o ty jejich rodiny a teď mě za to zavřeli, co sjem dělal, abych  
se postarasl, a oni mojí ženu naučili fetovat a já šel ven a že je prostě popravim, ale ani jsem je nechytl, a zjistil jsem, že ženská, která mi  
dávala smysl života, byla ta tam, tak jsem kradl venku i proto, aby mě zavřeli, jak bych to řekl, já jsem ady doma, kord tady na SPOčku, tady 
mě dávaj do kupy šéfe, tady mi otevřeli ojí vnitřní truhlu, kdy jsem zjistil úplně všechno, musel jsem odpustit svojí mámě, naučil jsem se  
odpouštět a když je vám venku ouvej, tak jdete domů, k mámě prostě, když se rozejdete se ženou, tak jdete k mámě… já člověka venku 
nemám, já je mám tady ve vězení prostě, tady mám/ jmenuje terapeuty, psychology), ty měn znaj roky a ví… 

Rozhovor – „Pracant“ 

To byl můj první trest, to bylo ublížení na zdraví s následkem smrti, to jsem dostal 3,5 roku, seděl jsem v Ostrově a byl jsem propuštěnej na 
půlku, nebyly v tom drogy ani alkohol, nic, byla to nehoda, popral jsem se s vyhazovačem na diskotéce. Pak jsem byl puštěnej na půlku, 
narodil se mi syn Vašík, narodil se mi syn Šimůnek, 6 let a 2 roky a pak jsem jako podnikatel jsem venku, takže dělám zámečnický kovářský  
práce, mám i svůj bagr, ale začal jsem brát dorgy tvrdý, nejdřív nosem, pak nitrožilně, jo, na jedný diskotéce jsem byl pobodán nožem,  
propíchlá plíce, do hlavym, tak sjem začal brát i nějaký léky na uklidnění a kobinace léky a tvrdý drogy byly špatný, že jsem se neovládal,  
byl jsem zlý, na svojí maminku, na sovjí družku a teď jsem odsouzenej za týrání a ubližování svojí družky ve společné domácnosti, spíš to  
bylo o tom psychickým týrání, enž o fyzicky, byl jsem zlej, jsem nadával, rpostě vymašt+znej, to jsem dostal 3,5 roku plus prominutí tý 
podmínky takže mám 6 let. Tady na tom odíle to prostě beru tak jako novou šěanci do života, ljeikopž drogy jsem bral tak rok a určitě se  
k nim enchci vracet, takže.. nejenom tady, už jenom 10 msíců na vazbě mi otevřelo oči, že jsem dělal chyby, měl jsem předtim spořádanej  
život, ale jak bych to řekl, posral jsem si to no…  tady to vidim jako novej začátek tak nějak, jo, samozřejmě, až to tady vopustim, tak mě  
ještě čeká 4 trest že jo, takže doufám na nějaký venkovní pracoviště, kvůli dětem , rodině a takhle, protože děti do kriminálu tahat nechci, ty  
sem nepatří prostě,t ak to vidim já, jsem v kontaktu s družkou, dětsma maminkou se všema, jak písemnym tak telfonickym… … 

Jak se podnikatel dostane do takovýhohle života?

Já když jsem začal podnikat tak jsem ěml kamarádka co má sekuritku a on mi půjčil sto tisíc na materiál a takhle a on hlídá ubytovny,  
diskotéky  a  takhle  a  když  jeho  nějakej  zaměstnanej  měl  dovolenou  a  takhle  volno,  tak  jsem  mu  šel  vypomáhat,  kvůli  kolegialitě,  
kamamráství, tak jsem šel za něj hlídat a  prostě se to stalo takhle no…

 A jak to třeba bylo s tim pobodáním?

No tam jsem vyhodil  takovou  tříčlenou  tlupu  polských  nádeníků,  tam dělali  bordel,  obsadili  rezervičku,  vbyhdoil  jsem se  normálním  
způsobrem, a jedne na mě  vyběhk s tyčí, jsem ho tma prostě zmlátil a jelikož oni bydleli na ubytovně, kde jsem taky hlídal, tak týden an to si 
na mě počkal, jelikž věděl, že jsem to já, kdo ho vyhodil, tak na mě skočil zezadu a pobodal mě nožem, čtyřikrát, probodl mi plíci… 

Jak si myslíte že to všechno začalo? 

Tadyta kariéra? Těma dorgama, to vim prostě na sto procent  mě lidi měli rádi, měl jsem dpnrou pověst,  pracovní,  že jsem šikovnej  
zámečník, opravář, zemědělec taky, že dělám s bagrem už léta, ale pak jsem si to posíral tim chováním, agresivní, vystupování jsem měl 
špatný, pak i ta práce, nestíhal jsem zakázky, pozdě jsem chodil a všechno to šlo do kopru, do roka a do dne…

A proč si myslíte že jste do těch drog spadnul?



To byla taky taková náhoda, já dělám kovářský zámečnický prác,e řkenu vám to upřímně a mám v tom městě pronajatej prostor, dílnu a tam 
jsem prostě dělal pro lidi ve (…) takovou terasu, ze železa kovářskou a to a jeden z nich byl vařič, já tu zakázku nějak nestíhal a a oni mi řekl 
že mi může dohodit dva lidi co mi s tou hrubou prací pomůžou, vzal jsem je tam a oni mi řekli že tam mam takovej prostor a že je tam klid,  
tak mi ten jejich šéf nabídl slušnej obnos peněz, když si tam bude moct udělat nějakej ten var… no tak jsme se nějak domluvili a zvrtlo se to  
v to že jsem se dostal k těm drogám k tomu perníku a takhle jsem toho měl kvanta a přístup, zjistil jsem, že stihám i tuhle práci i tuhle, že 
nepotřebuju spát, že stíhám všechny ty tři práce, zlepšila se mi moje výkonnost a neviděl jsem ty vedlejší účinky že joo… takže jsem byl  
potom zlej i na maminku, na sourozence, an přítelkyni a když sjem si udělal čas tak jenom ans voje syny, pro ty jsem měl srdce pořád, ale  
jinak mě nezajímalo nic, dokázal jsem Yvet na rodinu, když mi řekli udělej si na víkend volno a pojď s  náma na grilování, tak já ať mi daj 
pokoj, a takhle, udělal jsem z toho aféru… 

Ty trestný činy? 

Já jsem po výkonu podruhý, a těch trestných činů, ty byly asi tři, čtyři, samá násilka… 

Proti komu to bylo? 

Poprvý to bylo ublížení na zdraví s následkem smrti

A můžete mi o tom něco říct?

Proč to bylo, jak to bylo? No tu jednu diskotéku jsem navštěvoval každej víkend, a měli jsme zájem o jednu stejnou holku, tak jsme se nějak 
napili jo přišla nějaká hádka mezi náma a ona kdžy se chtěla zastat mě tak on do ní strčil, ona spadla na zadek a já když jsem to viděl, tak  
jsem do něj strčil taky, on mi vrazil pěstí, já jsem mu jí vrátil a to bylo všechno… 

A co se mu stalo?

On byl 120 kilovej chlap a jak spadl, tak nazad, tak sraženina mozku… 

A co vy na to potom?

No byl jsem zt oho špantej samozřejmě, jsou to dva roky,  po práci jsem chodil dál, zkontaktoval jsem jeho rodinu, zjistil jsem že jeho  
maminka mě pracovně dobře zná, nevěděl jsem vůbec, že to je jeho maminka a já jsem jí tehdy vozil ten materiál když opravovala barák, tak 
ona naštěstí i u soudu řekla, že mě zná, že to byla určitě nešťastná náhoda a proto jsem dostal i tak málo a i to odškodnění byla menší částka,  
ne dva mikrony ale splácel jsem asi 750 tisíc… 

Když ten život celej tak zhodnotíte?

Že bych se měl uklidnit no  kolikrát mě to samotnýho štve no, kolikrát nemyslim to špatně, ale problém ej v  tom, chci samozřejmě navštívit 
psychologa nebo psychiatra, not oh možná ani ne, toho jsem navštívil když jsem byl pobodanej a to byl kámen úrazu, ty mi nesvědčili, ale  
spíš  nějakýho  psychologa,  protože  dřív vybouchnu  a  pak  jednám a  to  je  špatný že  jo,  měl  bych  to  duělat  obráceně,  jinak  pracovitej  
podnikavej samozřejmě, žádnej hlupák nejsem, nikdy jsem nebyl bez práce, na úřadu práce, bez bydlení, vždycky jsem měl svoje zázemí a 
takhle, akorát to, ta horká povaha, bych to potřeboval nějak zkrotit upřímně, což tady mi jde, to se docela divim, jo, tady ty lidi jsou takový,  
každou hodinu tak nějak na pěst, tak jste mezi vězněna, co si budem povídat?)

A jaký to je

Těžký, to je taky trest hroznej, já měl vždycky rodinu, co jsem měl rád, vždycky jsem měl výbušnou povahu ale všechno se to otočilo těma  
drogami, jak mě liid měli rádi, tak mě rádi neměli… já jsem prostě, nekoukal, jsem se neohlížel, koukal jsem jenom jednim směrem… 

Že to ty drogy dokážou co

Je to tak no, nevěřil jsem tomu, ale kdo řekne že to kočíruje, tak je pro mě idiot, když byla třeba nějaká akce a grilování tak hulení to jo, ale  
co se týče tvrdých drog, tak to kohokoli zruinuje, nikdo to nemůže kočírovat, to se necá..

A čim to je že to tak funguje na toho člověka? že to ten život takhle ovlivní?

Protože když si vemete tu drogu, tak nevidíte ty problémy, který řešíte v běžnym životě, každej si myslí ty si žiješ ty se máš ale já zakoušel  
běžnej život, vyprovodit děti do školy práce, daňový přiznání, platit nájem, inkaso, to jsou ěvci, tkej nejsou jednoduchý, sjouj prostě věci  
který se musí dělat každej měsíc a jsou důležitý pro život a  když si bvemzete tu druhoh tak ty věci neřešíte, tak to zaplatim další měsíc, a  
támhleto udělám další měsíc… a neřešíte ty podstatný věci… dělal jsem jenom to co jsem chtěl dělat a to co mě bavilo, což byla práce a nic  
jinýho mě nezajímalo, sjem v ní kolikrát i spal v tý práci, v podstatě, když jsem dělla  bagrem, tak jsem byl v dílně a… 

A jaktože ty věci přestanou zajíaamt? 

Nedokážu vysvětlit, kdybych bral delší dobu tak na to odpověď  jám ale já bral sjennom rok.., a kdžy to tady řkenu lidem co sjems ithl a  
kolik jsem toho bral a s vařičem v kontaktu, tak jsou docela překvapený…. 

A je ten rozdíl znát? 



Je to znát určitě když to někdo bere dlouhodobě a každej den tak oni to maj dneska takhle a zejtra to nějak yvřešim, tak určitě viidm rozdíly,  
já nechci někoho pomlouvat nebo odsuzovat, sto lidí sto názorů, ale prostě jsem jeden z mála kterej chodil do práce, měl normální život,t 
akže já si s těma lidma kolikrát nemám co říct, oni se baví  jak vykradli támhleto zlatnictví, tenhle sklad a já se můžu bavit jak jsem vykopal  
tuhle díru nebo tuhle bránu nebo základy na barák, nebo jak jsem odmalička makal v zemědělství, protože jsme vladntili léta s rodinou, mě 
práce vždycky baví a bavila a bavit mě bude… co se týče práce s technikou, zemědělství  takhe, tak v tom třeba j vidim ten rozdíl… tady 
hlavně zloději a jezdění pod vlivem bez řidičáku, tak to jr pro mě novinka

A kde vidíte kořeny tý svojí výbušný povahy?

No, pokud s tim něco neudělám tak jako, tak od doby co jsem byl Dobřanech an těch těch, tam mi to jasně řekl jeden ten doktor, že bych se  
semnou měl něco dělat, že jsem pracovitej chystej člověk ale s tou povahou bych měl něco dělat, tak jsem se na to yard, podruhý mi tam řekli 
to samý a teďko nad tim opravdu přemejšlim, když npůjdu ven, chci spolupracovat s nějakym psychologem, a určitě to nechci řešit nějakýma 
práškař, ale pokud yb nebylo zbití, řeknu to takhle, pokud si nevezmu drogu nebo se nenapiju, tak jsem normální člověk a žádnou výbušnou  
povahu nemam, ale venku jsou ty možnosti,  já jsem přísahal že si už drogu nevezmu, ale nevim, co bude za týden, každopádně to chci  
vynahradit dětem, jsou pro mě motivací a ty drogy, na ty se vysrat s prominutím, vydržel jsem to 36 let, tak proč bych to nevydržel 2,5… 

Co si myslíte že by mohlo zapříčinit, že byste do toho znovu spadnul? 

Další kriminál to je jasný… neum, když nad tim přemýšlim, co jsem pod ima dělal, tak se za sebe stydim, nenávidim se, protože jsem ěml  
všechno, krásný dšti, rkásnou přítelkyni, rodinu, volám si snima každej den, slyšim děti tohleto, nášvětvy jsem řekl že Enži, ale prostě fakt se  
stydim za sebe, ale nechci tu návštěvu, protože se jim bojim podívat do očí, to je jedna věc, fat jsem nad tim začal přemýšlet až tadym jak  
jsem dokázal bejt hnusnej, jo, a pokud jsem dokázal to, tak kdybych to bral, tak se to stane znova… tam nebylo to, že bych si dal a byl  
agresivní, já třeba 3 dny bral pak nespíte, máte ten dojezd, nepomůže už ani dávka, tělu chybí ten spánek a jídlo… takže se to nahromadí a  
člověk je nevrlej a to a to je ta smrtelná kombinace, kdy jsem začal bejt zlej, násilnickej… tak to bylo… vždycky 3-4 dny jsem fungoval a  
ten čtvrtek nebo pátek den jsem byl jak odjištěná bomba no…

A proč jste teď tady?

Za to týrání tý družky… 

A jak vám to prokázali?

Že jsem na ní nadával, byl sjem an  í vulgární, jednou sjejsemm jí zkroutil ruku za záda, hodil jsem jí na postel a asi třikrát jsem jí udeřil  
fackou…

A pak se dělo co?

Potřetí když jsem jí dal facku tak na mě zavolala policajt ya mě nedosoudili za tihle ale za tu minulost jo, ona to po půlroce stáhla, že měla na  
mě vztek a strach a věděla, že beru ty drogy a chtěla mě z toho dostat a nevěděla jak tak chtěla, abych si vyčistil hlavu na vazbě, ale už to 
stáhnout nešlo, hlavně jsem měl tu podmínku, za násilku a měl jsem probační dohled, kde jsem měl zakázaný látky a alkohol a když mě  
sebrali tak sjem byl pozitivní jak na alkoholl tak na marihuanu, …

A proč jste pil a kouřil tu marihuanu?

Já jsem nepil, měl jsem marihuanu a pervitin, jinak j nepiju alkoholů já ho nesnášim, od tý doby, co jsem zabil toho člověka, tak nepiju  
alkohol vůbec… já to upřímně řeknu, podkud si dám ejnom pivo a občas si zakouřim tu ariánku jsem ormální člověk,a le jak si dám tvrdou  
drogu nebo prášek, co mi to dali tehdy, jsem měl furt noční můry z toho pobodání, an tom byla slunečnice z toho prášku a druhej den sem byl 
jak když kopnete do sršního hnízda, proto já léky neberu, ani brufen když mě něco bolí… 

A co plánujete dál? 

Plánuju  dál  se  vrátit  tam,  kde  jsem  skončil,  určitě  podnikání,  živnost  jsem  si  pozastaviul,  traktor  bagr,  byl  jsem  spolumajitel  toho  
s kamarádem, 55 let, kterej na mě nedá dosputit, jelikož jsem mu na jeho rezidenci toho hodně udělal, i v  jeho práci, třeba kontejnery pro něj 
udělal, převodovky, taky mám zničený ruce od toho koukejte a to sedimd va roky  tak ten splácí ten bagr můj, na děti mi posílá peníze  
z faktur, posílá mi peníze i sem, voláme si každej tejden, takže je to super chlap, je to cizí člověk ale dělá pro mě jako kdyby byl rodina… a  
abych byl na blízku dětem a vynahradil jim to samozřejmě že jo… i matkám svých dětí abych to vynahradil..

A vy máte víc dětí?

Mám dceru barborku, tý je 15 let, ale ta semnou nekomunikuje do doby co mě zavřeli… a ni se o to  nechci pokoušet, až mě pustí ven… ale  
na švechny platim výživný. 

A proč se sní nechcete zkontaktovat?

Zkoušel jsem to na vazbě, neodepsala mi ani jednouj a jelikož odmítám i vlastní syny tahat do kriminálu tak nechci ani jí a budu se o to  
pokoušet až budu venku a příštím tokem doufám na ty venkovní pracoviště , PTčka… a mám v plánu si to neposrat, protože mám velkej trest 
a chci vídat svojí rodinu, chci se s nima vidět venku, i za tou podmínkou že je neuvidim 6 let… ještě mám 4,5 roku… ty podmínky… 

A za co byla t podmínka?



No za to ublížení na zdraví, za toho člověka, co mě pobodal, protože to bylo na kamerách a oni to dali policii a tam jsem dostal jako že já  
jsem zapříčinil,  že  on  dostal  ten  afekt  mě  napadnout  tim  nožem,  pak  jsem měl  nebezpečný  vyhrožování  podmínku  a  pak  rozbití,  a  
vyhrožování a to jsem i zaplatil škodu všechno, vchodových dveří no, jsem urazil plynoměr nechtěně, fakt jsme o tom nevěděl a ten co tam  
dělal správce na mě vystartoval že mi rozbije držku, tak jsem ho čapl a praštil  s  nim na zem a on když utíkal,  tak se zabouch do těch 
vchodových dveří a já je za tím rozmlátil a běžel jsem za ním…

A to jiný nebezepčný vyhrožování?

No to bylo jemu, jsem mu vyhrožoval, že si ho chytnu a že mu rozbiju držku…  

Co je pro vás v životě nejdůležitější?

Děti. Určitě děti. Tim nemyslim jako, jsem maldej kluk, ještě to envidím tak nejhůř, taky myslim na sex a to, ale spíš na děti, co dělaj, jaks e 
maj, kluk mi půjde do školy, další do školky, on se ptá táto kde di, protože on se ptá, oni mu neřekli že jsem v kriminálu, že jsem daleko a 
dlouho v práci, on semnou jezdil, ptá se kdy půjde semnou do bagru, kdy se vrátim, těžký to je, skoro každej telefon obrečim… ten malej si  
mě tolik nepamatuje, jako říká mi táto do telefonu… fakt jsem tý Ivetě vděčnej, že mi přítup umožňuje k  těm dětem, ona ví, že takovej 
enjsem, že mě zkurvili ty drogy, a já se jí ani nedivim, že na mě zavolala ty policajty, dneska už ne no… no bral jsem jenom rok před timhle 
trestem, ani ne rok… jsem dělal v břenzu ty vrata v květnu jsem bral a v květnu další rok mě zavřeli, takže rok… 

Jaký jste měl dětství?

Suprový, v úplný rodině, sice mi umřel tatínek když mi bylo 13 let, ale měli jsme malý zemědělství, museli jsme od devíti let pracovat, já  
brácha ségry, rodiče makali, jako děti jsme na to nadávali, ale dneska jsem za to vděčnej, vidim to z  toho pohledu, že mi nevadí žádná práce, 
takže hezký vpozmínky na dětství, hned bych se tam vrátil, vyrůstali jsme na vesnici, žádný feťáci, já jsem začal kouřit cigarety v 18ti letech

A proč jste tehdy od vařiče přijal tu nabídku

Nevim, já jsem takovej člověk, kterej neumí říct za prvý ne a já se snažim, jenom jako, nechci to říct jako že chci být u každýho dobrej, ale  
snaižm se každýmu vyjít  vstříc… byla to chyba prostě,  nevim, viděl jsem v tom i peníze, přitom ty sem měl jo, jako peníze dobrý ale 
nakonec to dopadlo že můj kamarád, ten ty drogy prodával a ten vařič mi to neplatil v  penězích ale v drogách a ten můj kamarád mi to 
prodával, tak jsem za to měl větší finanční částky, dvojnásobně, než kdyby mi platil ten vařič a nakonec to dopadlo tak, že jsme to neprodali,  
a sami jsem to Švehlo brali… ale už bych tu chybu neudělal, už vim že takovýhle práce dělat nebudu, že jo, to bude asi nejlepší… 

Rozhovor „Loutka“ 

Tak jak byste začal? O tom svým životě? 

Tak k drogám jsem se dostal těsně před 18ti rukama vlastně, mi bylo 18 let a dostal jsem se tym, že vlastně, přes toho bratrance, on už se tym  
jakoby jak bych to řekl, živil, vařil ty drogy vlastně… no a… tak jsem se k němu takhle svezl a začal jsem to první šňupat, pak jsem si to 
píchl no a pak už se to všechno svezlo, začali jsme dělat trestnou činnost, vykrádat véěci, krást, vykrádat sklepy jsem vykrádal. Pak jsem se 
dostal mezi partu lidí, kde se ykrádali obvchody, vykrádaly se auta, celá, no a… tym jsem vlatsně udělal svojí první, terstnou činnost vlastně,  
že jsem dostal trest, protože jsme měli vlastnmě, už jsme byli na drogách a můj nevlastní bratr, vlastně, prodával drogy taky.. no a nějak mu  
to nevyšlo, utratil peníze co mu dali aby měl ty drogy, utratil peníze a neměl na zaplacení, tak ho vlastně zbili, dostali ho až na intenzivní  
péči a tím jsem dostal prnví trest, protože jsem v centru města vystřelil proti tomu, co ho zbil… tim jsem ho zasáhl a dostal jsem vlastně  
těžké ublížení na zdraví a tak jsem dostal prvních pět let…

 A cvo bylo pak? 

No, to jsem seděl tady vlastně, to mi bylo čerstvě 18 let, jak jsem vlastně dostal těch prvních pět let, pak jsem vlastně vylezl, sekal jsem 9  
měsíců latinu, dostal jsem se mezi ty lidi zpátky no a zase jsem kradl, ale za to jsem nebyl odsouzen ýk, ale byl jsem odsouzený za další  
těžké ublížení na zdraví a to tím, že jsem se porval… to jsem dostal zase trest, dostal jsem 3 roky a pak jsem měl rozjeté ublížení a dostal  
jsem 6 měsíců ale než mi to došlo, tak jsem vyskočil ven, byl jsem propuštěn a než přišel fax vlastně, tak už jsem byl venku, tak jsem nedojel  
ani vlastně, byl jsem u Kaldna a nedojel jsem ani na Moravu, dostal  jsem se jenom do Prahy a oddělal jsem si další 3 roky a vlastně  
předminulej trest jsem měl zase ublížení na zdraví a výtržnictví, vyloženě mě obvinili, že jsem ukradl, byl jsem nakupovat se sovjí ženou a 
že jsem ukradl v obchodě sýr, kterej vlastně v tom obchodě ani neměli, takže jsem se porval s tou ochrankou a dostal jsem 27 měsíců a… 
teďkon ten trest jsem dostal 3 roky, to mám taky ublížení na zdraví, jsem se porval s  klukem a on na mě svedl, že jsem ho bodl nožem, což 
nebyla pravda,a le tím, že jsem měl ty trestné činy, tak mu soud uvěřil… 

Proč jste se s nim porval?

On byl vlastně, já jsem šel s kamarádem a potkal jsem tu jeho přítelkyni a šla stejnym směrem jak my, tak jsem e zastavili na cigáro a naproti  
jel její přítel na kole a volai jsme na něj a on byl nějakej nafetovanej, začal ju bít, já ho okřiknul a on se an mě rozběhl a první ránu mi dal  
zámkem nad oko, já jsem odpadl, jsme s eporvali a já jsem potom odešel a pak jsem na druhý den zjistil, že měl být prý bodnutý, také nevím,  
kdo ho bodnul jak, ale svedli to na mě no… tady to v Čr je těžký no, něco vyvrátit, když už… se to takhle semnou vezlo… 

Vy ste říkal že ten bratránek… o vás lákalo vtáhlo



Obnos peněz. Oni měli auta, měli motorky, bydleli na, měli jakoby… byty luxusně vybavené… takovej ten… tajhle to bohatství. 

A  neseděli nikdy?

Oni seděli, ale za jinačí věci, ne za to, třeba za rvačku, za krádež a tak… oni třeba neměli, oni kradli pro zábavu, oni nekradli proto, aby  
z toho měli peníze

A ta parta která vykrádala, to byly taky oni co vařili ten perník nebo jiný?

Měli různý koníčky, ten dělal s motorkami, takže jezdili do jinačího státu krást motorky, ti kradli auta, během toho oni ještě ařili, prodávali  
drogy… takové ty věci co jsou s tím spojený, dělali různé podvody, různé kšeftíky s kradenýma věcma, měli různé kontakty na známé… na 
pobočkách, na bankách různých a… tim, že měli to bohatství, tak se dostali mezi takovou tu lepší vrstvu… takhle jako pan Babiš, dělá to  
veřejně a všichni ho v tom podporujou

A co dělá veřejně?

No tak… když budete mít dotaci 50 milionů a pak vás toho sprostí, tak buď ste to podplatil anebo jste hodně chytrej, aby vám zrušili to  
obvinění..

Jako žer ta parta do dělala takhle?

No takhle, jako kdybych měl 150 tisíc na právníka, tak si myslim, že bych to taky zboural… 

A kolik zbývá vám?

22 měsíců. 6. 7. 2021, to je tři, čtyři, dvanáct, dvacet… dva ano. 

Jak ten svlj život zpětně hodnotíte? 

Že kdybych to věděl, že to takhle všechno dopadne, tak bych si udělal státnice z angličtiny a už bych tady v ČR nebyl dávno… protože já 
mám kamaráda, kterej je vlastně, já mu říkám, bráška, je o něco mladší než já a on je ta otočená mince, on vlastně je, ten co mi vždycky říkal  
neblbni, já ti pomůžu, pojď jedeme tam, třeba do Holandska a já se vracel furt do toho stejnýho města za stejnýma lidma, místo toho, abych  
ho poslechl anjel s ním… teď mu píšu, volám a furt po něm něco chci no  oni mi furt nadává, pošle mi to samozřejmě… a já mu furt říkám,  
že to je naposledy a nějak se mi to furt nedaří, nechci ho zklamat, teď už je to fakt naposledy, už nehnu ani brvou, teď jsem teprv pochpil, co 
znamená přísloví… jak to bylo? …pro dobrotu na žebrotu, no, jsem se zastal, a vždycky jsem to schytal já, takže teďko už se nezastanu,  
otočim hlavu tak, jak všichni… protože jsem se vlastně zastal té slečny a ona mi ani nebyla schopná přijít na soud, dát výpověď, takže to je 
celkem smutné no… jako přijít a říct že… je to tak a tak a tak, on byl nafetovanej, on se mě zastal a a člověk ani tohle není schopnej udělat  
tak…

A jakou si myslíte, že vy máte povahu? 

Tak já si myslim že jsem celkem chytrej, celkem hodnej, ale vždycky jsem se chytil špatných lidí no, práce se nebojim, takže… pokaždé co  
jsem vylezl tak jsem dělal a když jsem dostal smlouvu, tak jsem si to vždycky posral a hlavbbně jsem zjistil, že když už půjdu těďko ven, tak  
už se nebudu vracet do toho stejnýho města, jak jsem bly, protože když jsem šel ven a bydlel jsem v  tom jinym městě, a žil jsem jako 
normální člověk a dělal jsem ve fabrice a pokaždé, co jsem se brátil vlastěn zpět, tak jsem potkával ty stejný lidi a dostal jsem, se znova za  
mříže… a ne kvůli sobě, ale kvůli druhým, teďka už takovou chybu neudělám, pojedu si za rodičema, a budu se držet mladšího bratra, který  
dělá na živnost, sám na sebe, takže.. budu pracovat pod něho… 

A čim jste si to posral? Když jste dostal tu smlouv a tak

Vlastně, přijel jsem z toho města, měl sjem angínu a chtěl jsem za mámou a jel jsem po cestě přes město (jiný)) a vystoupil jsem tam a… měl  
jsem peníze, měl jsem výplatu, tak sjem chtěl tam na pivo, tam na pivo, najednou byl večer, co budem dělat, tak jsem se dostla tam, tam sjem  
byl v baru, popíjel jsem s kamarádma a až jeden přišel a pojď dáme si a jak už jsem byl připitej, tak už jsem se toho chytil… první jsem říkal  
že nechci, že nechci, nechci, a když jsem viděl, jak si tam dávají všichni, jak to konzumujou, tak… tak mě zmotali vlatsně a spadl sjem do 
toho zpátky… pak sjem zase přestal, pak sjem se zastal té slečny  a stejně jsem skončil tady… 

Jaký jste měl dětství?

Výborný. Nic mi nechybělo. Mám tátu v Kanadě, takže my jsme měli, co jsme si řekli, co se nám líbilo, tak jsme měli. Byl jsem takzvaně  
rozmazlený dítě. 

V čem se to na vás projevovalo třeba?

Ta rozmazlenost? V ničem, my jsme byli rozmazlení, ale my jsme si všeho vážili, my jsme nic nerozbíjeli,, byli jsme skromní, nic jsme  
nepotřebovali, my máme blízko Polsko, takže nám všechno kupovali levněji no…

Myslíte si že ta rozmazlenost nějak souvisí s tím co se vám dělo?



Ne. Já sjem prostě chtěl být takovej ten, chtěl jsem padnout do tý party, abych měl taky nějaký slovo, abych jezdil v  těch autech, motorkách, 
měl ty peníze a byl jsem svým způsobem hloupej, protože jsem nevěděl přesně, co by to mohlo obnášet no.. tak jsem se dostal do basy a už 
se to semnou vezlo, ejdnou dvakrát třikrát a… minulý terst jak jsem šel domů, tak už jsem si říkal, že už sedět nepůjdu a snažel jsem se toho 
držet a zase jsem přijel do toh města a bylo to špatně no, to je špatný město, jsou tam ti stejní špatní lidi… člověk musí mít hodně velkou  
vůli… se k nim nepřidat no… já to takhle prostě nemam no, se snažim pomoct každému a pak na to doplácim… 

Vy říkáte že ty lidi jsou špatný, co to znamená? 

Jakože… špatný, tak jsou tam rlzný lidi, co vlastně vyrostli, teďkon byli mladší a brali si příklad z těch starších… a vyšvihli se, třeba za 
mlada dělali sporty, karate, thajský box a tím, že se prali mezi sebou a dostali se k drogám, to jim zničilo život a teď stahujou prostě, různé 
lidi mezi sebou do… močí se do různých věcí, třeba ten udělá vykrádačku, řekne, že ten tam byl s  ním, on tam třeba vůbec nebyl ale… 
většinou ti kluci mají nějakou špatnou minulost a tak je těžké, aby mu ta soudkyně uvěřila, že už sekáme latinu, že už chcem žít normálně a  
oni nám to nevěří, tím se dostáváme… takhle je tam vlastně hodně lidí, nevim vy se někde poperete, na jedné straně, že vlastně já se popral  
s tím klukem, na jedné straně města  ana druhé straně města říkali, že jsem toho kluka zabil, takže během toho ěmsta každý se baví a převrací  
to, každý si něco přidá, pak se to dostane  na policajty a je to úplně jináč, někde se udělá krádež nebo když se prodávají drogy, kšeftíky, a je  
tam někdo, kdo tam nemá bejt, někde to řekne a než se ot dostane na polici oni tam všechno ví, práskne jim to, oni jsou za t placneý, je to  
takový prostě všechno jiný… pak chcete žít normálně a máte nějakouj finanční částku, někde vás potkají policajti, vidí, že si kupujete boty za 
tři tisíce a už vám nikdo nevěří, že jste udělal nějakou krádež, když řeknete, že jste dostal výplatu, tak vám to nikod věřit nebude… 

Co plánujete dál? jak byste chtěl žít?

No chtěl bych žít normálně a hlavně ne v tom městě, jak jsem žil, mam starší mámu, 75 let a teď bych se chtěl postarat já o ní, ne jen ona 
pořád o nás no a … založit si rodinu a žít normálně, co nejrychleji si splatit dluhy, mi to tam zase naskákalo, na půl milionu… a už mi 
chybělo 86 tisíc, aby sem to zaplatil, platil jsem si po 80ti tisících, když jsem dělal v tom Siemensu a… tam za 40 dní jsem udělal sto tisíc 
korun, takže jsem si nechával 20, 80 šlo na dluhy, chybělo mi jen 86 a teď mi to zase naskákalo ze soudů různé penále… penále k  penále… 
poplatky poplatků… jde to rychle….

Jak ten dluh vzniknul?

On: no mam tam… o… tu zdravotní pojišťovnu, on byl na intenzivní péči, takže tam je 180 tisíc… tam vlastně teď, se mi zase zvýšili penále,  
100 tisíc za soudy, 130 tisíc za advokáta… 

A vy jste byl venku kolikrát mezi výkone

Čtyřikrát

A pokaždé jste spadl do těch drog?

No, jednou jsem nastoupil na ten trest sám, abych si, teď je to že když nenastoupíte můžete dostat i navíc od dvou až do tří let, tak se to určitě 
nevyplatí, abych k tomu dostal další dva roky… 

A vždycky znova ten pervitin

Pokaždé jsem se vracel do stejnýho města mezi stejné lidi… 

Já: je to prostě tim městem

Je to tim městem no… když jeden článek vyřadíte, dealera, tak ho nahradí někdo jiný… chci jít tam kde neznám nikoho a hlavně nebudu mít 
čas protože budu věčně pryč, budu trávit čas s bratrem, s mamkou a co budu mít volné, tal budu někde s mamou jezdit do ZOO a tak, abych 
se jí co nejvíc věnoval, protože už má věk a… už je na nás, abychom se starali… 

Rozhovor „Opuštěnec“ 

Já: Zkuste mi něco říct o tom, jak jste se k tomu dostal, k tý trestný činnosti. 

On: Tak já začnu od mládí, abych vás nezdržoval, tak nevim… mládí jsem měl hezký, v úplný rodině s mámou, s tátou, bratrem, starším, 
všechno začlo tím, že úmrtí maminky, mamka umřela na rakovinu, táta je řidič kamionu, takže se o mě nemohl pořádně starat, byl pořád 
pryč, byl jsem pouze se svým bratrem, táta mě odmalička táhl k řízení, když sem byl malej, měl jsem motokáru s motorem z pionýra… no a 
tak ještě jsem chodil na základku, tátovi jsem bral v patnácti auto osobní… že on byl pryč, byl v Německu kamionem, tak byl můj první 
průser, že se o mě nedokáže táta starat pořádně, když jsem pryč, byl soud, že mám jít do diagnostickýho ústavu, tak mě odvezli do (město) a 
tak jsem byl v pasťáku, tam odsud jsem samozřejmě utíkal, časem mě dali – to jsem teda ještě neznal pervitin, kouřil jsem jen THC, utíkal 
jsem, převezli mě do (město), pak to zrušili, tak mě znovu převezli do jinýho, u hranic, tam jsem samozřejmě taky utíkal, tadyto, tam jsem se 
potkal s pervitinem, s tou maminčinou smrtí jsem se nedokázal pořádně smířit, tak jsem pil alkohol, nestačilo to, potkal jsem kámoše, co měl 
pervitin, přeskočil jsem na něj a zezačátku jsem bral jakože sebezničení jsem chtěl, ne jako že drogu pro zábavu… takže jsem bral pervitin, 



prodloužili mi ústavku, dali mi ochranku, to je do 19ti, tam jsem teda musel bejt, půl roku před 19tinama mě táta dostal ven na podmínku, 
jakože mi sehnal tu práci… chodil jsem do práce, chvilku jsem sekal latinu, našel jsem si přítelkyni, byl jsem s ní, pak se nám narodila dcera 
a s přítelkyní to nevyšlo, to byl pro mě, já jsem se na tu přítelkyni navázal, protože jsem přišel o tu mamku a když mě opustila, to byl další 
průser, jsem dělal hlouposti, fetoval jsem, kradl jsem, takže jsem se dostal k mladistvým, dostal jsem 8 měsíců, od nich mě pustili… pustili 
mě, vrátil jsem se k rodině, k tátovi, k bráchovi a bratr tam už měl u nás i svou přítelkyni, zase jsem chvilku fungoval, s tim perníkem, to 
jsem pořád bral, nebylo to tak často, ale bral jsem a zase jsem začal dělat hlouposti, takže jsem dostal dvacet měsíců, už v dospělym a to mě 
zařadili do věznice (město), kde mě pustili na podmínečný propuštění… pustili mě, ale pustili mě s tím, že už jsem měl rozjetý další soud za 
loupežný přepadení na 3,5 roku, ale soudkyně mě pustila, protože to ještě nebylo právoplatně a do 14ti dnů mi přišel právoplatnej, a přidělal 
jsem si, ale k 3,5 roku jsem si přidělal dalších 3,5, takže jsem byl venku asi měsíc a dostal jsem těch 7 let, co jsem byl tady… jestli mám 
rozvádět i tady ve věznici? Nejprve jsem byl v bezdrogový zóně na C4, pak mě odsud, jsem chodil do knihovny, jsem byl zařazenej jako 
hlavní knihovník, později jsem se přestěhoval na oddíl C1, tam byli sladovníci, truhláři, 4x jsem zkoušel podmínečný propuštění z těch 7mi 
let a ani jednou, jednou už mi totiž bylo vyhověno, tak mi tady nevyhověli a zbytek trestu jsem si udělal na C1 a pustili mě pak, vracel jsem 
se ke své přítelkyni, kterou jsem si našel tady z vězení, ona to byla dřív kamarádka a… pak jsme to nějak dali dohromady a opustili mě 
z vězení a byli jsme spolu asi 3 měsíce  odstěhoval jsem se jinam pak za prací… bydlel jsem na firemní ubytovně, zezačátku to bylo všechno 
fajn, vídal jsem se s dcerou, našel jsem si přítelkyni, táta mi všechno odpustil, dřív mi 3 roky nenapsal, protože byl naštvanej, pak mi 
odpustil, venku jsem 1,5 roku pracoval , byl na mě pyšnej a říkal že když ještě jednou půjdu, že nade mnou zlomí hůl… dělal jsem pro 
škodovku, všechno fungovalo no ale později jsem zase spadl do toho pervitinu ale tentokrát hůř než dřív, začal jsem si aplikovat injekčně, 
nitrožilně, na tom prej není závislost, ale …myslim si, že jak začnete tou jehlou, tak je to mnohem horší, nevim jestli závislost na tý jehle 
ale… každopádně všechno špatně, vyhodili mě z práce, bydlel jsem u kamaráda, tadyto, no a všechno bylo špatně, jenom jsem dá se říct 
fetoval, byl jsem u kamaráda,a který taky fetujou, já miluju auta, nikdy jsem si teda nestihl udělat  řidičák, takže nemám řp a když jsem 
fetoval, tak jsem pořád řídil automobil no, sasi 156x mě zastavila policie a zastavila mě a nalízal jsem pokaždé… pervitin samozřejmě… no 
a dostal jsem, šel jsem sem a dostal jsem dohromady 36 měsíců no…takhle jsem to zkrátil,  nejsem výřečnej no, jestli chcete cokoli vědět… 

Tak na co bych se zeptal z toho no… dá se něco říct o těch trestných činech víc?

První byly krádeže, prvních 8 měsíců jsem dostal za jízdní kolo, to byl první trest, druhej to byly krádeže, pár kol a v obchodech, takový věci 
a ten třetí, 7 let jsem dostal za dvě loupežné přepadení, to první, jestli mám teda víc k tomu, to první, je to tak asi ale já jsem to jako loupežná 
přepadení nebral nebo nevěděl jsem ani, po půl roce kamaráda potkal co mi dlužil peníze, oba jsme byli pod vlivem alkoholu, drlužil mi asi 6  
stovek hloupých, takže jsme se poprali a já jsem mu sebral peněženku, ne že by mě to omlouvalo ale takhle jsem dostal 3,5 roku a to druhý  
taky bylo přepadení, to jsme si s kamarádem vytipovali jendoho pána, jsme věděli, že vybíral větší obnos, to už bylo tkaový horší no, tak 
jsme ho okradli no, nebo… přepadli… za to jsem taky dostal 3,5 roku… byl jsem tady celých 7 let v horním slavkově… to byl třetí trest a ten 
čtvrtý teďka… za ten řp, za to řízení… takže já už jsem teďka jakoby venku, no žil jsme jakm se m, spořádanej život,  s dcerou jsem se vídal 
každej den, je jí 12 let, je to moje zlatíčko, jsem měl hroznej strach po těch 7mi letech, jeslti mě přijme, bljsem z toho špatnej, přijmula mě a 
já jsem to zase takhle psoral, s prominutím a je to všechno v prdeli no…

No a jaký máte plány do budoucna, nebo co byste chtěl+l?

Do budoucna? No já už nevim, nevim jakm yhc to řek, tátovi jsem spal, ten se neozval, dceři jsem spal a neozvala se, něco jí slibovat jako  
předtim a pak sjem to takhle… ze začáku jsem sice fungoval jak jsem slíbil a později se dostal zase k  těm drogám a pokazil… takhle to asi 
ejde celej život ale… pokaždé jsem říkal, že budu žít řádnej život a pokaždé to pokazil… nikdy jsem si nepřál nic jinýho než mít přítelkyni,  
svojí rodinu a žít s ní… nechci se tim omlouvat, ale v těch drogách jsem se tak jako utápěl, matka, co s ní mám dceru, bývalá přítelkyně, 
semnou taky nevydržela,  se to nějakm rozpadlo a kdyby to všechno vydrželo,  já bych ani dceru nevhtrěl kdybych věděl,  že semou žít  
nebude… prostě kalsickej obyčejnej život s prací a rodinou bych chtěl… jak to švechno bude vám říct nemůžu teďka ale… každopádně se  
nechci furt nechat zavírat, i když to tak vypadá… 

Jak se na to zpětně koukáte s ítm pánem?

To je ais… nedovedu si vzpomenout, jestli jsem někdy udělal něco horšího asi ne… pardon že přeskočim, s tim klukem, že se tim jako 
omluvám, ale hloupost a s tim pánem to bylo nejhorší co jsem udělal, z toho jsem měl špatný svědomí, neublížili jsme mu teda nijak ale… a 
já jsem typ citlivej, když mi umřela ta mamka tak jsem z toho dodnes špatnej, ale když si představim toho pána, jak mu asi bylo v tý chvíli, 
tak jsem z toho dodnes špatnej.. kdybych… asi bych změnil celej můj život, kdybych to mohl celý napravit, změnit… takže to vnímám jako 
hodně špatný…

A jak k tomu člověk třeba dospěje, ž tohle udělá?

Nebylo to plánování, byli jsme s kamarádem, opilí, neměli jsme peníze, ne že bysme zrovna potřebovali ale… byli jsme darebáčci, bylo mi  
21 let, v tu chvíli mi to připadlo jako, ne jako zábava ale, jako dobrej nápad… bydlel jsem u toho kamaráda tenkrát a nebylo to ani, že bysme  
to plánovali, nebo něco takovho, bylo to náhodný…  v ten den jak jsem pomalu vystřízlivěl, tak jsem si uvědomil co a jak a nebylo mi zt hoo 
zrovna dobře, hlabvně kvůli tomu pánovi, jsem se pak vžil do tý role, jak mu asi bylo… a když to tak přirovnám, z  mýho hlediska, tak se to 
dá přirovnat po vraždě druhý nejhorší věci… jo, jak říkám, nezbili jsme ho teda, to nevim jak bych s  tim žil teda, ale připadá mi to prostě 
jhako hodně špatná věc no… teď jak jsem byl venku, nekradl jsem, nci jsem nedělal, chodil sjem do práce, ale jak jsem spadl do těch drog,  
tak i mistr říkal… já jsem pak i hodně zhubnul, ze 110 kg  asi na 60, a už jsem to neovládal, když jsem ejště šňupal, tak to ještě šlo, ale pak  
jsem to neovládal… 

A jak si myslíte že to je s tou závislostí na pevitinu? A s tou jehlou a tak?



No když berete nosem, tak sice nespíte a tak, ale dá se to ještě ovládat, zeba ob týden, a i když jsem fetoval týden v  kuse nosem, tak to ještě 
šlo, ale jakmile tou jehlou, tak je to takový… hlavně tu drogu cítíte hned, máte ten nájezd a psíš ste závislej ant ý jehle jo… je na tom  
tisíckrát lepší sex, ale… v tu chvíli jako, nevim jak bych to líp popsal… 

On: když se mi stane nějaká blbá situace, opustí mě přítelkyně, začalo to tim úmrtím maminky, jo, dodnes se z  toho nemlžu.. ale když se mi 
něco stane špatnýho, něco nevychází v práci,,, tak jednám zkratovitě, ne rozumně, všechno rychle vzdám, hdoně věci vzdávám, jdu k tý 
droze a utápim se v tom… ta jehla nebyla, že bych chtěl zábavu nebo to, později už to byla zábava, chtěl jsem lepší sex a tak… ale později  
mi to přišlo, že se prostě ničim, chtěl jsem víc a víc a když jsem do sebe cpal tu jehlu, tak mi to přišlo hodně něco špantýhp, chtěl jsem se  
zničit, jestli nějaká sebelítost nebo… 

A proč byste se chtěl zničit? Když se nad tim zamyslíte…

Protože se mi nedaří, vždycky jsem chtěl rodinu, bejt s  přítelkyní, v životě bych nechtěl potomka, když bych nebyl s matkou, soud když mi 
nařídil jednou za dva tejdny an 8 hodin, jak kdybycb si půjčil auto,… to mi pořijde divný když je to moje dcera, já neudělal nic špantýho,  
když semnou bývalá nechce být, za to taky nemůžu, když se nedokážem domluvit a soud mi to určí jednou za 14 dní, co chcete dělat… u 
když si jenom na to vzpomenu tak už mám nervy a utápims e v tom… i když vim že jsem blbec hlupák a měl bych tam bejt a bojovat o svojí 
dceru a chodit do práce a brát dceru na výlety… tak já to prostě vzdám, to mi nepřipadá lidský dceru na 8 hodin a… tak skočim do těch drog  
a utápim se v tom, dokud se nestane něco špatnýho… 

Rozhovor „Kus nábytku“ 

E: Tak mi něco povídejte o tom co víte…

R: Já byl celej život úplně hodný dítě do 16ti, nebral jsem drogy, hrál jsem fotbal a pak jednoho dne jsem jako jel jako praktikant na tábor a 
když sem se vrátil máma měla novýho přítele a s tim přítelem jsem si nerozuměl prostě… jednoho dne uhodil mámu tak jsem se jí zastal a to 
byl asi ten nejtěžší zvrat… pak jsem utíkal z domova, poprvé na útěku jsem začal hned brát pervitin… naučil jsem se hrát automaty, to taky 
stálo za tim… pokaždé  to vždycky se vracelo tak, že jsem se vracel domů, přinesl jsem špatnou známku, porval jsem se hned s  mámy 
přítelem a hned jsem utekl… začal jsem krást, začalo to drobnýma krádežemi v krámech a takhle… pak jsem spadl do party prostě… s tou 
partou jsme začali hned všechno krást, zahrady, všechno… a najednou padlo mi 18 let a hned jsem se objev il na vazbě dá se ří ct… no… tam 
jsem dostal  hned poprvý  20 měsíců hned,  na  tvrdo,  ale… po 20 měsících mě propustili  ,  takže hned ten první  den jsem se  vrátil  ke 
kamarádům zase a hned první den jsem si píchl, poprvý v životě, co mě pustili a to bylo to úplně nejhorší, co jsem mohl udělat, co se mi  
mohlo stát… hned druhýej den po mě snad bylo hned pátrání… v Karlových varech jsme udělali trafiku nebo co… no a… a já nevim ☺ já 
už sedim popátý od tý doby… a pokaždé je to furt stejný, pokaždý mě propustí ke kamarádům a hned si dávám první den… já nevim co… 

E: Já vás nechávám mluvit nejdřív samotnýho a no… na co bych se zeptal ☺ jaký je to pro vás je, vy říkáte že jste furt ve vězení že jo

R: Mě už to přijde docela normální já už se přizpůsobil, ale nejvíc mě trápí že jsem ublížil rodině, mamce, sestře, nejhorší jsou dva měsíce, 
na tý vazbě a tak, že se trápim, ale pak to ze mě spadne a už tim žiju normálně že jo… není mi to úplně příjemný,,. 

E: A jaký máte třeba plány do budoucna?

R: Můj největší plán je z ČR úplně vypadnout… tady mám v plánu udělat SPO a pak někam svářečák si udělat a až mě propustí tak, třeba  
Německo nebo… 

E: Co byste od toho života chtěl? 

R: Jako před nebo?

E: celkově…

R: On: asi začít novej život, celkově, postavit se už na vlastní nohy. Protože jsem ublížil hodně blízkym že jo… už bych chtěl začít žít no… 

E: čim si myslíte, že to bylo že jste vždycky když šel ven tak do toho zase spadnul?

R: já  si  myslim že jsem lehce ovlivnitelnej  kamarádama… tady na  SPO pracuju, že jo,  to  je můj  cíl  tady prostě,  zapracovat  na mojí  
ovlivnitelnosti… 

E: jak si třeba myslíte, že ta ovlivnitelnost vznikla u vás? 

R: asi hodně důvěřuju lidem prostě, i špatným no dá se říct, zatím… nevim, neumim si to sám pořádně vysvětlit… 

E: jak jste zatím pokročil v tý 

R: Já jsem zatím an chvíli na SPO, tak to budeme na skupinách probírat a tadyto, jsem na začátku, takže jsem skoro ani nevědě l, do čeho 
jsem šel… 

E: Co je třeba abyste do toho znovu nespadnul? 



R: Abych se naučil říct ne, nebo tak něco prostě, ukázat… myslet sám za sebe… rozhodovat. Že nevylezu ven kámoš řekne pod si dát a já  
řeknu že ne, říct si stop a stačí…

E: Jsou to pořád ty stejní kamarádi? 

R: Jo, pokaždý.

E: A oni taky páchají nějakou trestnou činnost nebo berou ty drogy jenom?

R: Většinou jsou to dealeři, že jo, takže…

E: Jak to tam funguje mezi těma lidma?

R: No tak, tam prostě nefunguje nic ☺ já nevim jak tady to říct… tam prostě musíte zapadat, nebo tam kamarádi nejsou, to je dá se říct  
rodina, ale to není rodina, to je faleš všechno…

E: To je zajímavý zkuste mi to vysvětlit

R: Oni si hrajou na kamarády a přitom toho člověka stahujou dolů, aby ho ovládali jako loutku, dá se říct… 

E: Proč to dělaj? A jak to dělaj?

R: To si nedokážu vysvětlit do teď… 

E: Jaký ty trestný činy máte za sebou?

R: Loupež, krádeže… vloupání tam mám… ublížení na zdraví tam je taky… 

E: A jak dlouhej trest máte ještě před sebou?

R: On: to zatím nevim, zatim 17 měsíců, ještě v dohlednu mám dva nebo tři soudy… 

E: Něco říct o těch trestnejch činech? 

R: Většinou v tom prostě hrály roli drogy, peníze na drogy. Třeba tenkrát tady paní psycholožka, mi zachránila dá se říct krk

E: Jakto?

R: Že měla nějakej soudně znaleckej posudek no… ten pán byl postiženej, nebo něco takovýho a jednoho dne přišel k mýmu baráku kluk, 
začal mi házet kameny do okna, já yvběhl na balkon a tam stál nějakej zaostalej kluk a začal na mě řvát, ať mu vrátim prachy a já ani  
nevěděl, kdo to byl, začal mi nadávat do mámy, skočil jsem z balkónu, frajera jsem udeřil, asi dvakrát, šel jsem zpátky domů, tam jsem se 
oblíknul, šel jsem se švagrem a se psem ven koupit si cigarety a kluk že jsme ho okradli, řval a házel po nás kameny, já se rozebě hl, udeřil hi 
dvakrát a kopnul a mezitím můj pes se po něm rozeběhl a chtěl ho kousnout, v ten moment ho švagr zatáhl a začal tam řvát, že jsme ho 
okradli a to a zavolal na nás policii, ta nás všechny sebrala, nás odvezla na CPZ no a… tam nás vyslýchali dva dny, tam nás propustili a kvůli 
paní (jméno), že řekla, že ten pán je nevěrohodnej, tak i na tomhle mě zprostili loupeže, to byla loupež, kterou mi neprokázali, ale bylo toho  
víc a pokaždé na tom hrály roly peníze na drogy… 

E: A ta loupež byla doopravdy? ☺

R: Ze švagrovy strany tam byla loupež, já se to dozvěděl až z tý CPZky… až když jsme šli na vlakáč, tak mi řekl, že ho okradl… 

E: a toho švagra neodsoudili?

R: On: nene ☺ taky ne, jenom díky tý psycholožce… 

E: Super, a dalo by se říct ještě něco o těch jiných trestných činech?

R: Tam jsou krádeže, to byly většinou v krámech a taj, my jsme jezdili s taxíkem po celym západě, po celym kraji tady, jsme byli tři kluci, co 
si pronajali taxík na celej den a jezdili jsme krást do všech krámů, do těch menších na vesnicích, kde nejsou kamery, a v těch německých free 
schopech, skrz všechno drogy že jo, dá se říct… automaty, ty už po prvním výkonu trestu jsem přestal hrát, to jsem vyléčenej na automaty… 

E: A jak se to… probíhá ty krádeže?

R: To byl kamarád ten taxikář, dycky někam nás přivezl, vysadil, počkal předtim, my dovnitř, napakovali jsme cestovky a vybíhačka hned 
ven, vysypaly do kufru a jeli jsme do dalšího… v taxíku notebook, tam jsme si hledali na mapách ty prodejny, miniobchody… a jezdili jsme 
jednu vesnici po druhý, každej jsme si udělali třeba 20 tisíc, pak už jsme skoro nemohli do těch malých, tak do Chebu a do Aše do freeshopu, 
a tam jsme dělali jen ty kartóny cigaret…

E: A jak to probíhá ta loupež?



R: Byly jsme tři, většinu to bylo tak že jeden upoutal pozornost a dva se pakovali, pomáhali jsme is navzájem, jeden házel druhýmu do tašky,  
tam prostě z toho zloděje musí spadnout úplně všechno, aby nebyl vystíhovanej že ho někdo vidí, tam musí bejt ta drzost 

E: Jak to souvisí ta vystíhovanost s tou drzostí? 

R: No prostě tam nesmí bejt ta vystíhovanost, dá se říct, když je někdo vystíhovanej, tak nemůže chodit krást, pokažd é ho ta vystíhovanost 
prozradí

E: A co to je přesně ta vystíhovanost?

R: Prostě když třeba člověk má strach, že ho někdo pozoruje furt, nebo,,, furt se otáčí… nemá takovej dobrej pocit z ničeho jako… 

E: To je z perníku ne? Neříkal jste heroin?

R: Ta je z perníku no, já jsem bral oboje… 

E: Tak třeba jestli se v životě neřídíte nějakým krédem, nebo heslem 

R: ☺ no když nám bylo 15 nebo 17, tak jediný co, tak jsme si říkali že žádnej zákon nás neporazí , to bylo jediný, v 18ti jsem poznal, že to 
tak není ☺ když jsem se objevil na tý vazbě… 

E: Ta parta, oni vás kontaktujou sami, nebo vy je?

R: Pokaždé když jedu domů, tak se na mě ptají a když mě pouští, tak na mě v podstatě čekají před věznicí, zatím mě pouštěli a pokaždé tam 
byli… 

E: A jakej máte plán až tam budou znova?

R: ☺ no… chtěl bych se jim úplně vyhnout…

E: A jak jste k nim tehdy přišel? Úplně poprvý když jste…

R: To bylo přes mýho budoucího švagra, tehdy to ještě nebyl švagr a to si pamatuju, já jsem byl v herně zfetovanej a budoucí švagr přišel a 
jestli nechci jít s nim na byt, jsem šel, jsem byl zrovna na útěku a potkal jsem vedoucího tý party, největšího dealera a řekl mi, jestli nechci 
pro něj prodávat a začal se s nima bavit, nejdřív jen marihuanu, ale už jsem patřil pod ně…

E: A oni… jaká je to skupina?

R: Tam je šéf jenom jeden, ale ten je hodně velkej v celý republice dá se říct ale ty ostatní, to jsou jenom ovečky…ten se vypracoval…  
hlavně přes svýho otce ☺ ten jeho otec taky prodával drogy a… 

E: A on taky seděl nebo sedí?

R: Seděl no, v Německu… my jsme rybky jenom takový, víte co, tamten je vysoko už, ten se vyšplhal kvůli svýmu tátovi, mě nejdřív ani  
nechtěli vzít, protože mě znali jako hodnýho kluka ☺ 

E: Bylo vám to třeba někdy líto? Něco z toho, co jste dělal?

R: Většinou když jsem vystřízlivěl někde v base  ☺ když je člověk na drogách, tak je strašně zlej, neznám žádnýho feťáka, kterej by byl 
hodnej…

E: A jak moc velkou motivací jsou pro vás ty drogy?

R: No teďka právě že to jsou pro mě úplně odstrašující… úplně odstrašující případ dá se říct venku teďka… mám z  toho strach… byl jsem 
závislej jak na heroinu, tak na perníku… 

E: Ale zbavil jste se toho…

R: Tady nic jinýho nezbývá…

E: Je něco jinýho, na co se těšíte, nebo co by vás táhlo?

R: Je to třeba moje neteř, rodina, jsou věci, na který se těšim úplně nejvíc, kvůli kterým bych chtěl přestat, hlavně ta moje neteř… 

E: Co nějaká holka? 

R: To bylo jenom jednou v životě, no pokaždé na mě čekala, ale největší šok, asi přišel, po mym druhym trestu, když potratila… tak… v  tý 
době to vypadalo i se mnou dobře, ale nakonec… jak se to stalo, tak jsem vylezl ven, tak jsem začal zase pít a tak, protože jsem byl z  toho 
psychicky špatně…

E: A jste spolu pořád ještě?



R: Teď už ne… 

E: No a co ten švagr? 

R: On totiž nevěděl, že to semnou dopadne takhle… on nikdy neseděl, nevěděl, že já budu chodit a loupit a takovýhle věci… 

E: Přitom toho kluka okradl on a do toho baráku vás taky přivedl on ne?

R: ☺ ale to ještě nebyl s mojí sestrou ☺ on je teďka úplně hodnej oproti mě… on si myslel že mi pomůže tim, že budu mít kde bydlet a  
takový věci, ale nevěděl, do čeho se ženu ☺

E: A kořeny toho všeho vidíte v tom příteli tý matky?

R: Vidim sám v sobě… hlavně ☺začátek čeho to mohlo bejt tak je asi přítel matky no, protože do tý doby jsem byl suprový dítě, no to se 
nedá říct ☺ suprový dítě☺ ale… dítě, za kterýho máma mohla být hrdá, takhle… kdyby se nestal ten den, tak nejsem tady, ale někde hraju  
fotbal…

E: Kdybyste tu nebyl, tak byste hrál fotbal jo?

R: No nejspíš jo… 

E: Jaký jste měl sny a plány a tak? 

R: Jako dítě jsem hrál za svojí obec, pak přestoupil do většího klubu, pak juniorskou ligu od 15ti dá se říct… když mi padlo 16 let, tak mě 
poslali na hostování jinam, abych si zvykl na dospělej fotbal a tam už to začlo, že jsem začal fetovat, kašlat na tréninky, tak mě vyřadili…

E: Co školy? 

R: No tak to jsem se učil na kuchař číšník… a tam to bylo prostě, už jsem tam prodával drogy a takovýhle věci, začlo to docházkou prostě,  
pokaždé jsem se sebral po 3tí hodině, odešel ze školy a nakonec mě vyhodili…

E: A všechno to bylo tou partou?

R: No většinou jo… 

E: Čim myslíte že to je, že vás ta parta takhle hodně pohltila? 

R: To bylo asi tim, že jsem se cejtil jako samotář, v ten moment, úplně samotnej a pak když jsem viděl, že se dá jednoduše vydělat peníze, 
bejt s holkama, jednoduše, bejt víc než ti kluci tam od nás, tak to asi hrálo taky roli…

E: A fungovalo to?

R: U holek jo většinou ☺ no…

E: A jak to fungovalo u holek?

R: No na vztahy jsem nikdy nebyl s nima, to jsem měl jenom tu jednu, většinou to byly mladší holky, co se na mě lepily, feťačky, oni jsou 
hodně vyčůraný, když viděly, že mám drogy, tak to no ☺ 

E: Kde se ty lidi schází takhle?

R: V hernách většinou… většinou vietnamská hospoda s automatama… 

E: A co ti Vietnamci na to? ☺

R: No když si to řekneme, tak ty drogy bereme od vietnamců ☺ 

E: A jakej má  třeba vztah, ten šéf největší s těma Vientnamcema?

R: No ani to neni provázaný, maj ale dobrej vztah, on tam jeden, koupí ranec drog, zbytek rozhází nám… zbytek udělá prostě to, že zavolá 
20 lidí si a jim to rozhází… řekne jim kolik chce za to a… kdy a… kdo si na tom co udělá, to je jeho… 

E: No a jak byste chtěl jednou žít? Kde se třeba vidíte za 10 let? 

R: Spíš jak se vidim tak asi tak, že pro mě by bylo vítězství, že bych chodil do práce, žil řádný život a nefetoval no… 

E: Chtěl byste třeba rodinu? 

R: No tak samozřejmě… 

E: A co byste třeba chtěl dělat za práci?



R: Svářeče nejspíš

E: Proč zrovna svářeče?

R: Už jsem to dělal a je to práce, která mě baví a která je dobře placená…

E: A sny máte jaký? Do budoucna?

R: Třeba… cestovat a… a užívat si zbytek života no ☺ Třeba Ačko to je úplně konec, úplně Kongo, drogy tam seženete, cokoli chcete, na  
Bčku je to pracující, ale je to furt to MEZI a Cčko je takový to… jak to mám říct ☺ to ani nejde popsat ☺ mě to ani nepřijde, že jsme v base, 
dá se říct… tady jsou prostě tři typy věznice, B, C, D 

E: No a… třeba jak to funguje mezi vězněma na tom Ačku?

R: Tam je zlo, tam nefunguje nijak ☺ tam funguje prostě pěstní právo… 

E: A jak se tam dá přežít pro člověka?

R: Tam se dá přejít jenom tak, že radši nic nemáte, jinak vás furt otravujou prostě a nedaj vám pokoj a… tam je to konečná, tam je každej  
milionář a pak zjistíte, že je to každej žebrák… kradou tam… to je lepší normálně přestat kouřit, pít kávu… 

E: A jak vycházíte s mámou?

R: Mamka jezdí furt na návštěvy, posílá mi peníze takže… úplně super máme vztah…

E: A s tou ségrou?

R: S tou si furt volám, taky občas přijede na návštěvu, přiveze neteř, takže…

E: A někdo z tý party?

R: ☺ no jenom švagr teďka ☺ já se jim neozývám vůbec nic, oni se spíš ptají mámy na mě a to… 

E: A švagr je teda součástí tý party?

R: No… už je takovej jako že… spíš se straní… už… od tý doby, co se narodila ta malá… ta neteř ve mně zlomila i to hraní, já jsem všechno 
prohrál, do minuty, jsem si vydělal dvacítku a za pár minut jsem neměl ani korunu, ale ta neteře ve mně zlomila že jsem třeba šel a koupil jí  
třeba boty, kravinky, a zlomilo to ve mně a od tý doby jsem ani nesáhl na automat… 

E: A to ublížení na zdraví?

R: První čin můj, jsme šli s rukama parkem, a nějakej kluk mě nahlásil na policajty za nějakou krádež, tak jsme mu tak naložili, že jsme za to 
dostali podmínky, kluk byl v nemocnici a já měl už v 15ti podmínku dá se říct, v 18ti mi skončila podmínka no…

E: takže to vlastně byla taková pomsta jo?

R: to byla pomsta, přesně… 

E: a co si o tom teď zpětně myslíte? 

R: že to byla klukovina, blbost prostě… 


