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Anotace
Bakalářská práce se zabývá vývojovým obdobím lidského života, které je označováno
jako „práh dospělosti“. Snaží se ho uchopit prostřednictvím životních příběhu lidí, kteří se
v tomto období nacházejí. Příběhy jsou zkoumány nejprve z hlediska narativní analýzy a
později je celá analýza obohacena o hledisko existenciální psychologie a filosofie.
První kapitola práce se věnuje teoretickým východiskům - vymezení pojmů „práh
dospělosti“ a „narativní psychologie“. Poté je popsána charakteristika výzkumného postupu a
následuje samotná analýza a interpretace sebraných dat z hlediska narativního přístupu.
Analýza se snaží odkrýt způsob, jakým respondenti prostřednictvím vyprávění „dávají
význam“ své zkušenosti, a jak se svou zkušeností nakládají vzhledem k jejich věku.
Na analýzu příběhů je pak pohlíženo z hlediska existencialismu, jelikož se v ní
objevují témata myšlenkám existencialismu blízká. Jedná se např. o téma odpovědnosti,
nalézání hodnot, identity, reflexe, smyslu, utrpení, svobody nebo časovosti.

Abstract
This thesis is focused on a developmental period of people, which is called “the
threshold of adulthood”. It is investigated through life stories of people, who are in this
period. The stories are analyzed according to narrative analysis and then a view of existential
psychology and philosophy is added.
First section contains the theoretical base of this thesis, i.e. the definition of the
threshold of adulthood and narrative psychology. Second section contains the description of
the used analysis procedure, which is followed by the analysis itself and closed by an
interpretation of the collected data in terms of a narrative approach. The objective of the
analysis is to reveal the manner, how narrators through the telling of their life stories value
their experience and deal with it according to their age.
At the end the analysis of the stories is explored from a perspective of existentialism.
The reason is that some topics such as responsibility, finding values, identity, reflection,
sense, suffering, freedom and perception of time are similar to its thoughts.
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1. Úvod
Kde je předěl mezi dětstvím, respektive dospíváním a dospělostí? Kdo se za dospělého
již dá považovat a kdo ještě nikoli? Či co ovlivňuje to, že se dospělým člověk stává? Tyto a
další podobné otázky mne napadaly, když jsem přemýšlela o tématu bakalářské práce, které
jsem si více než před rokem zvolila. Takové otázky mne však nenapadaly pouze ve spojitosti
se zamýšlením se nad svou prací, ale vzpomínám si, že jsem si je kolikrát kladla, i když jsem
byla mladší – v dětství a dospívání. Možná to byl také jeden z důvodů, proč si podobné téma
pro bakalářskou práci zvolit.
Ve vývojové psychologii existují různá kritéria, která posuzují to, jestli člověk již
dospěl či nikoli. Nechtěla jsem zde však popisovat jen tato kritéria, a ve svém výzkumu se
pak tázat, zdali je respondenti již splňují či nikoli. Měla jsem spíše zájem uchopit životy
těchto lidí vcelku a zkoumat, jakým způsobem interpretují své zkušenosti. Jako nástroj
výzkumu jsem si proto zvolila metodu narativní analýzy. Právě tato metoda je spojena
s reálným životem a já se díky ní mohu lépe přiblížit člověku, který se ocitá na prahu
dospělosti, a který vyprávěním přikládá významy svým zkušenostem a svému životu.
V bakalářské práci se tedy budu zabývat, jak kritérii, která se váží k vývojovému
období, kdy člověk spěje do dospělosti a dospělým se stává, tak popíši směr narativní
psychologie, který vymezím, pokusím se vystihnout jeho hlavní myšlenky a budu se zabývat
metodou jeho výzkumu. Tyto body budou předmětem teoretické části.
V další části práce již přejdu k samotnému výzkumu, kde provedu analýzu několika
příběhů lidí, kteří se věkem ocitají na prahu dospělosti. Každému příběhu se budu věnovat
zvlášť, jelikož ho každý vnímám jako jedinečný celek. Zaměřím se na obsah příběhů a na ono
„dávání významů“ zkušenosti člověka, který svůj život prožívá a vypráví ho svým
jedinečným způsobem. Myslím, že je analýza příběhů spojena s „odhalováním“. Pokusím se
v ní odkrýt to, jak zkušenosti člověka, jejich vnímání a jejich pozdější interpretace ovlivňují
jeho přítomný i budoucí život.
Během analyzování příběhů jsem zjišťovala, že se zde nachází několik témat blízkým
existenciální psychologii a filosofii. Tím také došlo k určitému „odhalení“. Jsou to témata
jako: odpovědnost, identita, nalézání hodnot, reflexe, časovost, smysl nebo utrpení a objevují
se, jak v popisu vývojového období prahu dospělosti, tak je spatřujeme v narativní analýze.
Životní příběh na prahu dospělosti z hlediska existenciální psychologie a filosofie bude
předmětem poslední kapitoly práce, kde se pokusím o těchto společných tématech pojednat.
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2. Teoretická východiska
2.1.

Práh dospělosti

V této části mé práce se budu zabývat pojmem „práh dospělosti“ a jeho vymezením.
Zaměřím se ale i na období adolescence, ve kterém se pokusím vyhledávat charakteristiky,
které se váží již k onomu „předělu“, kdy člověk období adolescence opouští a pomalu
vstupuje do dospělosti.
Říci přesně, kdy už je člověk dospělý, a kdy ještě není, je velmi problematické.
Existují samozřejmě určitá kritéria, kdy se člověk za dospělého považuje. Podle Říčana
(2006) se vyznačuje dospělý člověk tím, že koná produktivní práci, dokáže spolupracovat s
ostatními, samostatně hospodaří, jedná vyspěle s nadřízenými, impulzivně se nebouří proti
autoritě, má realistické plány do budoucna, bydlí samostatně, je schopen trávit svůj volný čas
sám, má úzký kruh přátel a vyrovnaný vztah s druhým pohlavím, je cílevědomý a pečuje o
blaho rodiny.
K těmto kritériím bychom mohli dokonce přidat i další a určitě se k nim ještě níže
dostaneme, ale musíme brát na vědomí, že pokud určitá kritéria pro dosažení dospělosti
vymezíme, tak se mnohdy bude jednat o ideální stav, kterého v tomto období člověk nemusí
plně dosáhnout.
K takovémuto vývojovému předělu samozřejmě nedochází ze dne na den, ale
vymezuje se širším obdobím1. Je to období, kdy člověk opouští roli dospívajícího a postupně
se stává dospělým, což odborná literatura vymezuje obdobím dvacátého až pětadvacátého
někdy dokonce třicátého roku života (Langmeier, Krejčířová, 2006). Arnett pro toto období
používá termín „vynořující se“ či nastupující dospělost. V takovouto chvíli už člověk
vystoupil z adolescence, ale nepřevzal ještě plnou odpovědnost za svůj život, tedy za to, být
dospělý. Musí se naučit ještě množství nových znalostí a dovedností a setkat se s řadou
nových úkolů (Arnett in Langmeier, Krejčířová, 2006). Počátek období dospělosti se tedy
nedá vymezit pouze věkem. Člověk by měl nejprve splnit určité vývojové úkoly a dosáhnout
takového stupně zralosti, aby se dospělým mohl stát.

1

V některých primitivních společenstvích se setkáme s rituály dospělosti, které jsou přímým předělem

mezi dětstvím či dospíváním a dospělostí.
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Už ze samotného termínu „práh dospělosti“ je patrné, že se jedná o nějaký „předěl“,
konkrétně tedy o přechod člověka z období dospívání do období dospělosti. Člověk, který
touto vývojovou fází prochází má za sebou určitou minulost, prožitých zhruba 20 let života a
před sebou budoucnost, tedy ještě tří nebo čtyř násobek toho, co již prožil. Právě prožití
minulosti a vědomí budoucnosti se k takovému životnímu „předělu“ také váže. Člověk
v tomto období reflektuje svou minulost a činí plány do budoucna a způsob, jakým to dělá,
má vliv na vstup do jeho dospělosti.
Ráda bych se tak zastavila u toho, co dospělosti předchází. Je to období adolescence.
Pokud se totiž zamyslíme nad tím, čím si jedinec v tomto období musí projít, tak můžeme
lépe pochopit, jaké okolnosti se ke vstupu do dospělosti váží a vystihnout chvíle, kdy se onen
„předěl“ objevuje. Hovořit budu o utváření identity, a to především o periodizaci duševního
vývoje podle Ericsona. Také ale zmíním pohledy jiných autorů, které jsou se vstupem do
dospělosti spojena.
„Slovo adolescence je odvozeno z latinského slovo „adolesco“, což znamená dospívat,
vyvíjet se, ale také vzmáhat se, sílit a mohutnět.“ (Říčan, 2006, s. 191). Adolescent se někým
stává, k něčemu dospívá, stává se silnější a hledá sám sebe skrze sebe samého i skrze své
okolí. Dalo by se říci, a je to patrné již ze samotného názvu, že období dospívání je obdobím,
kdy jedinec spěje k dospělosti.
Adolescence je vymezena časovým rozmezím zhruba od 10 let do 20 let případně i
mnohem déle2. Dnes se tato část života již nepovažuje, tak jako dříve, za období vášnivých
emocí, konfliktů a vzdoru, ale mladý dospívající se je člověkem, který investuje do období
pozdějšího. Je to pak opravdu tzv. „přípravné období na dospělost“. Adolescent se blíže
setkává se sociálními normami, zažívá je na vlastní kůži, zkouší si různé role a hledá se skrze
nové činnosti, přičemž má právo dělat chyby, ale také je napravovat (Macek, 2003).
Období adolescence je v periodizaci duševního vývoje podle Eriksona obdobím
hledání vlastní identity3 (Macek, 2003). V tuto chvíli dospívající bojuje proti nejistotě o své
vlastní roli, nalézá sám sebe a hledá odpověď na otázky typu „kdo jsem“, „jaký je smysl
života“ apod. Prochází určitým psychosociálním konfliktem, který musí zdárně vyřešit, aby u
něj nedošlo ke zmatení rolí, které by se projevilo především v pozdějším věku. K určitému
psychosociálnímu konfliktu nedochází však jen v adolescenci. Podle Eriksona je takových
2

To určuje např. studium na vysoké škole, kde se studenti ještě v prvních letech studia považují spíše za

adolescenty než za dospělé (Macek, 2003).
3

Utváření vlastní identity je celoživotním procesem, ale v období adolescence je to úkol centrální

(Macek, 2003).
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stádií během lidského života celkem osm, přičemž v každém z nich se rekapitulují stádia
předcházející a jsou v nich (zatím však implicitně) obsažena i stádia následující. V každém
stádiu musí tedy člověk zvládnout určité vývojové úkoly, aby jeho pozdní vývoj nebyl
ohrožen. K utváření identity v adolescenci pak přispívají stádia: v útlém věku formování
bazální důvěry proti nedůvěře, v batolecím věku nalézání autonomie proti nejistotě,
v předškolním věku jde o iniciativu dítěte proti pocitům viny a ve školním věku usiluje dítě o
to být pilný proti vlastní méněcennosti. A jelikož v adolescenci dochází u dospívajícího
k anticipaci jeho budoucnosti, dělá si plány a uvažuje o svém směřování, zahrnuje toto
stádium i vývojové úkoly dospělosti a stáří4 (Macek, 2003).
Mít identitu, neboli stát se dospělým znamená, vědět, kdo jsem, znát se, rozumět svým
citům, vědět, kam patřím a kam směřuji, čemu doopravdy věřím, v čem je smysl mého života,
znám své meze, jsem ukotven k tradici, podílím se na tvorbě své budoucnosti a mám větší
podíl na svém životě (Říčan, 2006). Toho všeho by dospívající měl dosáhnout, aby se stal
dospělým. Cesta k nalezení identity však nebývá jednoduchá. Dospívající hledá sám sebe
v rozporech, vymezuje se proti autoritě, stává se méně závislý na rodičích (osamostatňuje se),
má první partnerské vztahy, ve kterých poznává sám sebe a nechává se poznávat, řeší
konflikty, experimentuje, definuje své životní hodnoty, nachází své nové vlastnosti a objevuje
i ty, kterých si dříve nevšímal, zamýšlí se nad duchovním životem, volí si typ školy pro něj
vhodný a uvažuje o svém budoucím povolání a dalším životě, který ho čeká. Tímto a mnohým
dalším si pak utváří svou identitu a stává se odpovědnějším za svůj život. Je důležité si
uvědomit, že zde jde o aktivní utváření vlastního života, kdy se člověk snaží být sám sebou a
přibližuje se svému ideálu5. Cesta dospíváním nebývá ale vždy přímá, je spojena s různými
oklikami, strmými místy a překážkami6. Po jejich překonání – často až na konci adolescence
- ale dochází k uklidnění a vnitřní síle člověka (Říčan, 2006).
Utváření identity nezahrnuje jen nalezení sebe sama, překonávání zvratů minulosti a
přítomnosti a uvědomování si toho, co bych rád, aby bylo obsahem mé budoucnosti, ale

4

Vývojová stádia po adolescenci jsou celkem tři – intimita vs. izolace, produktivnost vs. stagnace a

integrita vs. nevyrovnanost.
5

Jak bylo řečeno, tak ideálu se nemusí přiblížit plně. Dospívající se také učí vyrovnávat se s tím, co

změnit nemůže a co je mu dáno.
6

Jde o opuštění starých jistot, člověk se může mnohdy cítit sám, je zmatený a do dospělosti nemusí

vkročit plně vyrovnaný se sebou a se situacemi, které ho na jeho cestě potkaly. Může u něj tak dojít k difúzní
identitě či zmatení rolí, kdy člověk nevnímá sám sebe jako jedinečný subjekt, který je odlišný od ostatních
(Macek, 2003).
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dospívající také uvažuje o druhých, je s nimi v interakci a nějakým způsobem se k nim a
k celé společnosti vztahuje. Jde o celou síť zpětných vazeb. Rodiče a vrstevníci se např.
podílejí na utváření identity dospívajícího tím, že podporují jeho pocity kompetence či s ním
otevřeně komunikují7. Adolescent pak, i přes jejich přítomnou podporu, nemusí mít pocit, že
je na nich závislý, ale na určité věci již stačí sám. Postupně také přestává být centrem
vlastního zájmu a ve svých aktivitách se obrací k druhým, což je také kritérium dospělosti
(Macek, 2003).
Přechod do dospělosti je spojen i s procesem individuace, která pokud je úspěšná, tak
u člověka dochází k psychické diferenciaci a nezávislosti (Langmeier, Krejčířová, 2006).
Jedinec si uvědomuje, že je odlišný od ostatních, akceptuje chyby svých rodičů, přijímá
odpovědnost za sebe sama a je schopen jednat sám za sebe bez pocitů viny a úzkosti. Na
vývoj sebepojetí má tak vliv i to, jaké měl dospívající dětství, a jak se dokázal vyrovnat nebo
jak se stále vyrovnává s případnými zraněními.
Jak můžeme spatřovat výše, proces nalezení vlastní identity, prožitek dospívání a
vkročení do dospělosti není úplně jednoduché a zahrnuje mnoho skutečnosti, které člověk
musí odhalit, přijmout za své, vzdát se jich, odpoutat se, přehodnocovat je apod. Pro dnešního
adolescenta je nejdůležitější, aby byl autentickým člověkem, což však někdy může vést
k ambivalentním pocitům (Macek, 2003). Dalo by se říci, že v tu chvíli, kdy adolescent
takové pocity překoná, stává se plně dospělým. Toto období je pak klidnější a harmoničtější.
Člověk už tolik nepochybuje, ale jedná, je pragmaticky střízlivý, reálně svobodný a nezávislý
na příkazech shora. Jeho profesní dráha je jasnější, přijímá plnou osobní a občanskou
odpovědnost, je ekonomicky nezávislý, udržuje partnerský vztah s jednou osobou8 a rozvíjí
své osobní zájmy (Říčan, 2006) 9.
Jak už bylo řečeno, dosažení vrcholu období dospívání a přechod do dospělosti, je u
různých jedinců vymezen trochu odlišným věkem. Velmi záleží na okolnostech, které člověka
v životě potkávaly, jaký jim přikládá význam, a důležité je i to, kde se nachází nyní, jestli je

7

Zde má smysl např. i otevřený konflikt, který dospívajícímu může dopomoci k uvědomování si svých

názorů a názorů druhého (Macek in Smékal, Macek eds., 2002).
8

V pojetí Eriksona nastává stádium, kdy je člověk ochoten vstoupit do intimního vztahu s druhým a

plně se mu otevřít. Pokud se člověk takovému vztahu vyhýbá, může u něj dojít k pocitu izolace (Erikson in
Langmeier, Krejčířová, 2006).
9

O období rané dospělosti a dospělosti vůbec se však ve vývojové psychologii příliš nehovoří, jelikož je

to období plné velkých rozmanitostí a nelze ho tudíž přesněji vymezit a generalizovat.
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např. ve 20 letech pracující, bude-li ještě pět let studovat vysokou školu, či jestli ještě žije ve
společné domácnosti s rodiči10.
Do dospělosti se pak člověk dostává v tu chvíli, když překoná rozpory dětství a
dospívání, stává se autentickým jedincem, tedy tím, kým chce, aby se stal, ne tím, jakého ho
chtějí druzí, a přijímá vlastní činy za své i s jejich riziky a slabinami (Langmeier, Krejčířová,
2006). V tuto chvíli také rozhoduje to, jakou představu má dvacetiletý či dvaadvacetiletý
člověk sám o sobě, jestli sám sebe hodnotí, jako ještě dospívajícího nebo jako toho, který je
již jednou či dokonce oběma nohama v dospělosti.
Z výše uvedeného je patrné, že je opravdu těžké určit, kdy se člověk stává dospělým
jedincem. Existují tu určitá kritéria, která různí autoři pojmenovávají různým způsobem.
Všechny jsou pro nás ale možností, jak „vstup do dospělosti“ hodnotit. Vzhledem k tomu, že
takových kritérií je mnoho, tak bychom je mohli rozčlenit do určitých kategorií, které
rozhodnou, jestli se jedinec již dospělou osobou stal. Je to jeho věk, splnění vývojových
úkolů, dosažení zralosti a také to, jestli se jedinec již za dospělého člověka považuje.

2.2.

Narativní psychologie

2.2.1. Strukturace lidské zkušenosti
Narativní11 psychologie je současný psychologický směr, který především tvrdí, že
člověk svůj život žije prostřednictvím příběhů. Podle Sabrina je lidské vyprávění
organizujícím prvkem lidské psychiky (Sabrin in Chrz, 2007). Znamená to, že člověk myslí
z hlediska příběhů, prožívá svůj život z hlediska příběhů a na jejich základě jedná, čímž se
jeho realita stává realitou konstruovanou. Narativní konstrukce je v narativním přístupu
považována za princip strukturace naší zkušenosti. Život v tu chvíli dostává tvar, souvislost,
směřování a smysl a prostřednictvím narativní konstrukce je také ztvárněn a interpretován
(Chrz, 2007).
Všechny vyprávěné příběhy o životě však nejsou stejné. Mají různou strukturu, různé
zápletky a vyústění, představují nám různě jednající postavy pohybující se v prostoru a čase a
10

Dospělým se člověk stává, pokud se odpoutá od závislosti na rodičích, která se vyznačuje i tím, že

s nimi žije v jednom domě, dostává od nich finanční podporu nebo s nimi jí každý den u jednoho stolu. Pokud se
však dospívající od rodičů naopak odpoutá příliš brzy, stává se dospělým ve věku, kdy na to ještě nemusí být
připraven (Macek in Smékal, Macek, 2002).
11

Slovo „narativní“ je knižní výraz a znamená doslova „vyprávěcí“ (Klimeš, 1998).
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ukazují nám přání a záměry těchto postav, které jsou obsaženy v různých dějových
souvislostech. Prostřednictvím různosti přání a záměrů vyprávějících, které jsou obsaženy
v možných modelech jednání, dostávají příběhy svou podobu a tvar, stávají se jedinečnými a
tvoří tak jednotu příběhu. Z toho pak vyplývá, že příběh o životě je konstrukcí hodnotového a
morálního řádu, člověk v něm zhodnocuje své cíle a ospravedlňuje a zdůvodňuje jednání k cíli
vedoucí (Chrz, 2004). Vyprávěním příběhů tak dáváme smysl událostem našeho života,
navzájem je organizujeme a do příběhu „zasazujeme“ vyrovnávání se s minulou zkušeností i
anticipaci budoucnosti (Čermák in Čermák, Miovský, 2002).
Narativní psychologie si často pokládá otázku, „jaký je vztah mezi příběhem a
samotným životem?“, tedy jestli „vyprávíme život nebo žijeme vyprávění?“. Nabízejí se tu
různé odpovědi. První říká, že existuje určitá primární prožitková úroveň zkušenosti, nějaký
„přirozený postoj“, který pokud verbalizujeme – vyprávíme ho, tak z něj děláme něco
odvozeného od naší primární zkušenosti (Chrz, 2007). Je tu také názor opačný, který od sebe
život a vyprávění takto neodděluje. Tento pohled se radikálně obrací k jazyku, diskursu či
textu (Konopásek in Jiránková, 2008). Život se zde považuje za samotný text a zkušenost má
narativní strukturu v sobě přímo obsaženou. Kompromisem je pak pojetí Paula Ricoeura,
který vychází z tradice hermeneutiky (Ricoeur in Chrz, 2007). V tomto pojetí má svou
narativní strukturu příběh, ale i samotný život, který dostává význam právě skrze své narativní
ztvárnění. Hermeneutické pojetí tak předpokládá, že život má svou přednarativní strukturu, ve
které je obsaženo předporozumění řádu lidského jednání. Člověk je tedy „zasazen do života
jakožto jednající bytost vždy se již vyskytující v prostoru určitých okolností, motivů, cílů,
aktérů, interakcí a výsledků. V prostoru těchto daností, do nichž je „vržen“, se člověk jakožto
(alespoň v určité míře) svobodná a odpovědná bytost aktivně „rozvrhuje““ (Chrz, 2004, s. 8).
Toto pojetí je velmi blízké myšlenkám existencialismu.
Merleau-Ponty hovoří o pojetí vztahu mezi životem a příběhem (Merleau-Ponty in
Čermák, Miovský, 2002). Podle něj je život člověka základem pro vyprávění příběhu, ale není
jím přímo určen, vyprávění o životě však dává životu bohatší význam. Oba – příběh i život jsou tak ve vztahu vzájemného ovlivňování.
Narativní psychologie se také zamýšlí nad identitou člověka. Podle Čermáka si člověk
vyprávěním vlastního příběhu tvoří svou identitu, jelikož se v něm zamýšlí nad sebou samým,
nad svými prožitky a jednotlivé části příběhu dává do smysluplného celku (Čermák in
Čermák, Miovský, 2002). A právě nalezení smyslu našeho života je podle Čermáka hlavním
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důvodem toho, proč si tvoříme vlastní příběhy. Příběhy neutvářejí jen naši osobní identitu, ale
uvádějí nás do světa hodnot, smyslu či tradice, tedy do světa lidské kultury. To nám pak
dovoluje vyprávět své příběhy v kontextu své doby a kultury. Stát se skutečnou osobností
znamená přijmout takové příběhy za své a převzít za ně odpovědnost (Chrz, 2007).
Pokud zde hovoříme o tématu identity ve vztahu k vyprávění příběhu, tak nemůžeme
opomenout zmínit McAdamse, který se jím velmi zabývá. Pro McAdamse je příběh
metaforou ke ztvárnění identity. Podle něj se vypravěčem svého vlastního příběhu člověk
stává na počátku adolescence. Nejprve nejsou zápletky v jeho vyprávění tolik reálné a
vyskytuje se v nich především jako hrdina. Postupem času se však jeho příběhy stávají
realističtější, a tím jedinec dosahuje identity (McAdams, 1988).
2.2.2. Výzkum v narativní psychologii
Příběh je v narativní psychologii prostředkem i cílem výzkumu. Abychom mu lépe
porozuměli, mohli se dostat k jeho struktuře a mohli ho zkoumat, snažíme se zachytit vztah
mezi lidským životem a příběhem, který je o něm vyprávěn.
Jako metodologický nástroj se v narativní psychologii využívá hermeneutickonarativní přístup, který spadá do rámce kvalitativní metodologie (Čermák, 2002). Tento
přístup představuje určitou perspektivu příběhu, z jehož hlediska pohlížíme na zkoumanou
skutečnost (Sabrin in Jiránková, 2008). Jak už bylo řečeno, Sabrin považuje vyprávění
příběhů za organizující princip lidské psychiky. Psychologie by pak měla pohlížet na svět
prostřednictvím metafory příběhu, která odpovídá lidské a sociální realitě. Narativní
perspektiva se zaměřuje na prožívanou biografickou zkušenost a její význam, což znamená,
že skrze svoji narativní organizaci dostává lidská zkušenost určitý tvar, řád, souvislost,
směřování a smysl.
Z předchozí podkapitoly také vyplynulo, že zkušenost a vyprávění nelze plně
ztotožňovat. Výzkumník zkoumající lidský příběh má však při svém výzkumu k dispozici
pouze vyprávění o životě, a proto mu nezbývá nic jiného než tomuto vyprávění důvěřovat.
Zaměřuje se tedy na způsob narativní konstrukce v příběhu, čímž se dozvídá, jaký význam
dává člověk své zkušenosti, a jak odpovídá na výzvy situací v jeho životě12. Zkušenost a
porozumění zkoumané osoby, ale i výzkumníka, tu jsou chápány jako vyprávění. Narativní
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Zde si je potřeba uvědomit, že vyprávění je jednou z mnoha verzí ztvárnění života (Čermák, 2002).

Lidé přikládají rozličným situacím odlišné významy, a proto je důležité zabývat se konkrétním příběhem
v kontextu situací a zkoumat specifické významy, které jsou těmto situacím a poté celému životu dávány.
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výzkum je pak jakýmsi převyprávěním vyprávění či interpretace v interpretaci, díky čemuž se
výzkumník snaží uchopit, předvést a zvýraznit struktury „dávání významu“ (Chrz, 2007).
V biografickém výzkumu se používá především metoda rozhovoru (Hendl, 1997). Zde
výzkumník nepokládá otázky, ale vybízí zkoumanou osobu k volnému vyprávění na určité
téma. Příběh je „především činnost, která dává smysl dějům a situacím každodenního života.
Vyprávění o událostech tyto události přirozeně propojí s jinými jevy – vznikne síť vztahů
např. mezi zkušenostmi v jedincově životě. Ve vyprávění se objevuje bilancování a hodnocení
těchto zkušeností.“ (Daněčková, 2003, s. 25). Výzkumník se tak může přiblížit struktuře
příběhu, tomu, jak člověk propojuje jednotlivé události a jak se k nim vztahuje a jaké má
hodnoty a směřování. Později může hlouběji analyzovat či nacházet různé souvislosti
s příběhy druhých lidí.
Předmětem narativního výzkumu mohou být i psané texty - autobiografické příběhy,
deníky apod. V nich můžeme spatřovat taktéž strukturu příběhu a nacházet významy, které
lidé přikládají situacím, se kterými se ve svých životech potkali a potkávají. Analyzování
psaných autobiografických příběhů je předmětem mého výzkumu, jehož bližší charakteristika
bude popsána v kapitole „Charakteristika výzkumného postupu“. Ve svém výzkumu
využívám metody čáry života, která se někdy užívá i při autobiografickém rozhovoru, jako
jeho iniciace a facilitace (Tyl, 1985). Čára života může člověku dopomoci při samotném
vyprávění o životě – člověk si jeho plynutí může lépe představit v čase a o událostech, které
popsal u čáry života, se může více rozhovořit či rozepsat.
2.2.3. Kategorie narativního výzkumu
Zkušenost můžeme popisovat různým způsobem a při její analýze vycházet z různých
teorií. V této části mé práce bych chtěla ukázat jeden z možných způsobů, jak je možné
pohlížet na lidskou zkušenost a lidský příběh v rámci narativní psychologie.
Jak bylo řečeno výše, narativní psychologie vychází z předpokladu, že lidská
zkušenost je narativně konstruovaná a její výzkum se zabývá možnými oblastmi této
zkušenosti a propojením mezi nimi. Níže proto popíši kategorie narativního výzkumu, které
mohu být jakousi osnovou narativní rekonstrukce, a jsou jedním ze zmiňovaných možných
způsobů popisování lidské zkušenosti13 (Chrz, 2007).
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Tyto kategorie však nejsou statické, dají se pozměňovat a doplňovat. Podle Čermáka je proto

narativní přístup ze své podstaty „on the road“ („na cestě“) (Čermák, 2002).

14

2.2.3.1. Životní téma
Každý autobiografický příběh má své „životní téma“, vyjadřuje, „oč v životě běží“,
„oč se v životě jedná“. V příběhu o životě můžeme sledovat různorodá přání a záměry
člověka, na které dává důraz (McAdams in Chrz, 2004). Ve vyprávění o nich člověk může
přímo hovořit nebo my sami je můžeme vypozorovat, jelikož jsou prodchnuty celým
vyprávěním. „Životní téma“ příběhu je něco, co člověk chce a sleduje v čase - je to
„tematická linka“ procházející celým příběhem.
2.2.3.2. Ztvárnění jednání
Jednání je už samotná činnost člověka, která v sobě obsahuje ono „oč se v životě
jedná“ – „životní téma“. Zkušenost - chápána jako narativní rekonstrukce - je ztvárněným
jednáním. Člověk se ve svém vyprávění situuje do určitých pozic a přebírá různou míru
odpovědnosti za situace, které dělá, nebo které se kolem něj dějí. V příběhu je tedy jakási
rovina „aktérství“, která vyjadřuje způsob a míru, v níž se člověk chápe jako aktivně
působící a jednající bytost (Chrz, 2004). Člověk jako aktér různým způsobem a mírou reaguje
na „potíže“, které se v jeho životě dějí a různou mírou a způsobem dosahuje žádoucího a
vyhýbá se nežádoucímu (Bruner in Chrz, 2007).
2.2.3.3. Zápletky a konfigurace
Ke ztvárnění jednání nedochází jen tak samo, ale prostřednictvím nějaké dějové
souvislosti. Jedno vyplývá z druhého, prostřednictvím určité zápletky či konfigurace. Díky
tomuto „dějovému řetězci“, který má nějaký začátek, prostředek a konec, je pak naše
zkušenost určitým jednotným celkem, který dává smysl. Nejde tu o pouhý sled událostí, kde
vše má svou příčinu, ale o určité směřování vedoucí k cíli. Člověk je pak jednající postavou,
která má (alespoň v určité míře) své důvody vědomě a svobodně sledovat své cíle a záměry.
Zápletka naší zkušenosti dává souvislost a směřování a životu je vtiskován celkový tvar
(Chrz, 2004).
2.2.3.4. Hodnoty a přesvědčení
Každý člověk má v životě určitý systém hodnot a přesvědčení, který se je spojen s
jeho „životní filosofií“, určitým osobním „krédem“, „světonázorem“ apod. Tento systém
hodnot a přesvědčení můžeme pak sledovat i ve vyprávění o životě a souvisí s tím, „oč
v životě běží“, „oč má cenu usilovat“ či „jak správně jednat“. Není to ničím, o čem by
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vyprávějící pojednával nějak samostatně, ale jeho hodnoty a přesvědčení či, dalo by se říci,
hodnotový a normativní řád je prodchnut celým vyprávěním – je takříkajíc „ztělesněn“ v jeho
konstrukci (Chrz, 2007).
Při pojednání o kategorii „ztvárnění jednání“ jsem zmínila termín „potíž“, tedy
přesněji, člověk nějakým způsobem reaguje na určité „potíže“, které se v jeho životě objevují.
Termín „potíž“ („trouble“) používá Bruner pro vyjádření situace, kde jde o nějaké vytržení
z očekávaného nebo o narušení obvyklého či řádného. „Potíž“ může být také určitá nesnáz,
trápení či krize. Je to něco, co příběh „popohání“ a činí ho hodným vyprávění. Systémy
hodnot a přesvědčení člověka dávají životu smysl tím, jak reaguje na výzvy těchto „potíží“, tj.
životních nesnází, krizí či narušení řádu (Bruner in Chrz, 2004).
2.2.3.5. Obrazy sebe a druhých
Ve vyprávění o životě stavíme sami sebe do určité pozice a to vždy ve vztahu
k druhým lidem. Pozice vyprávějícího se v rámci narativní konstrukce váže k jeho přáním a
záměrům, ke způsobu „aktérství“, k hodnotám a přesvědčením - ztvárněným prostřednictvím
zápletek a figur. Sebeobrazy a obrazy druhých jsou v příběhu určitým „rozvrhováním pozic“
v určitém prostoru a čase. Vyprávějící rozvržením sebe sama v čase je pak bytostí, která - při
určité míře a způsobu „aktérství“ – směřuje k nějakému hodnotou obdařenému cíli.
Jedinec, který vypráví příběh, však není nositelem pouze jedné role a pozice, ale rolí a
pozic má více. Podle Hermanse (Hermans in Chrz, 2004) má „já“ řadu „pozic“ a jim
odpovídajících „hlasů“. Každý hlas má také svá přání, své záměry, různé způsoby „aktérství“,
své hodnoty a přesvědčení a figury a zápletky. Mezi těmito hlasy pak dochází k dialogům a
sporům, které se přou o to, „oč v životě běží“, čímž spolu dojednávají onen smysl.
2.2.3.6. Reflexe a hledisko
Jak už mohlo být patrné výše, vyprávění o životě neobsahuje pouhý sled události,
které se děly a dějí či jednání lidí – aktérů příběhů, ale je odvozeno od určitých našich přání,
záměrů a přesvědčení, které určují důvody a smysl našeho jednání. Bruner v tomto smyslu
hovoří o existenci dvou krajin: „krajiny jednání“ a „krajiny vědomí“. „Krajina jednání“ je ona
sekvence událostí, které se dějí a ty mohou lidé pozorovat zvnějšku. Zatímco „krajina
vědomí“ je vztažena k vnímání a prožívání jednajícího člověka. Patří sem to, co člověk ví a co
neví, co cítí a co necítí, co zamýšlí, oč usiluje apod. Tím jeho zkušenost může dávat smysl.
Bruner také říká, že tak, jak se jedinec vyvíjí, jeho vyprávění obsahuje stále více reflexe,
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hlediska, subjektivity a „mentálních událostí“. V příběhu narůstá uplatnění „krajiny vědomí“.
(Bruner in Chrz, 2004).
Zkušenost je v narativní konstrukci ztvárněná skrze „filtr vědomí“, který se váže ke
kategorii hlediska. Tato kategorie označuje „úhel pohledu“, který může být dvojí: 1. kdo
vypráví a 2. kdo se „dívá“. Zkušenost může být tedy ztvárněna jak vyprávějícím (subjektivní
hledisko), tak také z hlediska druhých, z obecného hlediska či způsobem „nezúčastněné“
reportáže, která teprve čeká na hledisko druhých (Adler in Chrz, 2007).
2.2.3.7. Diskursivní kontext
Pokud vyprávíme příběh, nepojednáváme „pouze“ o určitém tématu, ve kterém se
„rozvrhujeme“, ale vyprávíme ho také směrem k nějakému příjemci či příjemcům. Jde tu o
určitou komunikační interakci, přičemž příjemce či příjemci mohou být přítomni přímo či jen
„implicitně“. Konverzace mezi mnou a druhými se pak stává interakcí „žitých vyprávění“.
Podobnou dynamiku lze nalézt i v širším diskursivním kontextu společnosti, kultury či
historické epochy. Takové diskursy můžeme také považovat za vyprávění. Naši sociální,
kulturní a historickou zkušenost utvářejí řady „velkých“ a „malých“ vyprávění, do kterých
jsme „vrženi“. Nabízí se tu určitý prostor možných „pozic“ a v něm se sami aktivně
„rozvrhujeme“. Kulturní a historická zkušenost je tedy výsledkem individuálního a
interpersonálního rozvrhu s rozvrhem sociálním (Chrz, 2004).
2.2.3.8. Autorství
Myslím, že je v mé práci na místě zmínit i kategorii „autorství“, jelikož podobně jako
se v průběhu života utváří identita, tak v průběhu života dostává člověk víc a víc příležitosti
stát se autorem svého jednání (Jiránková, 2008). Kategorie autorství se velmi váže k výše
popsané kategorii aktérství – dalo by se říci, že je její nadstavbou. „Při „vyprávění o životě“ či
„žitém vyprávění“ je pravděpodobné, že vypravěč je zároveň aktérem příběhu. Je ale otázkou,
zda se cítí být i jeho autorem.“ (Jiránková, 2008, s. 58). Autorem svého příběhu je takový
člověk, který se za něj cítí plně zodpovědný a ztotožňuje se s centrem rozhodování, prožívání
a hodnot. Tato myšlenka se váže k pojmu „locus of control“. Pokud se člověk cítí odpovědný
za své činy, je jejich „původcem“, jeho rozhodnutí jsou jeho svobodnou volbou a alespoň část
svého osudu bere do svých rukou, tak vychází z „vnitřního místa kontroly“. Pokud však
člověk volí a za své volby se necítí odpovědný a přičítá úspěchy a neúspěchy nějakým
vnějším vlivům, vychází z „vnějšího místa kontroly“ (Chrz, 2004).
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Pokud je člověk autorem svého příběhu, pak to co dělá, je v souladu s jeho racionální,
emocionální i spirituální složkou osobnosti. Je to „autentické“ a kongruentní, protože
rozhodnutí a činy autora jsou v souladu s tím, s čím se identifikuje (co si myslí, přeje, co cítí,
ale i co si nemyslí, nepřeje a necítí). Autor je ten, který je v souladu sám se sebou, do svého
jednání vnáší maximální míru vědomí, s nímž se objevuje i prostor pro svobodná rozhodnutí a
odpovědnost vůči druhým (tzn. dokáže odpovědět, proč dělá to, co dělá). Jeho počínání pak
může být spojeno s radostí, pocity kompetence a „vlády“ nad sebou i nad světem (Jiránková,
2008).

3. Charakteristika výzkumného postupu
2.1.

Výzkumná situace

Můj výzkum je založený na analýze životních příběhů lidí, kteří se věkem nacházejí na
prahu dospělosti. Když jsme přemýšlela nad tím, kde sebrat data pro můj výzkum, napadalo
mne mnoho možností. Uvažovala jsem nad tím, že by bylo nejjednodušší oslovit blízké
přátelé, jelikož někteří z nich spadají do této věkové kategorie. Tuto možnost jsem však
zavrhla z prostého důvodu, že by se osobní vztah mohl odrazit na analýze příběhů.
Nesoustředila bych se na sebraná data, ale byla bych ovlivněna postoji, které k daným lidem
zaujímám.
Poté jsem uvažovala o tom, že bych oslovila některého ze svých přátel, kteří studují
vysokou nebo vyšší odbornou školu a mohli by mne odkázat na vyučujícího, který přednáší
v prvním ročníku na dané škole. Vzhledem k tomu, že můj kolega má velmi dobré vztahy
s jedním ze svých vyučujících na Evangelické akademii, což je vyšší odborná škola sociální
práce v Praze, tak jsem této příležitosti využila a požádala jsem právě jeho.
S vyučujícím jsem se domluvila, že mohu přijít na jeho poslední hodinu školního roku.
Sám mi řekl, že to může být i dobrá příležitost, jak se studenti seznámí s nějakou možnou
metodou výzkumu.
Ve třídě se nacházelo 13 studentů, všichni o mém příchodu dopředu věděli. Pan doktor
mne vybídl, abych se představila a o svém výzkumu něco krátce pověděla. Studentům jsem
sdělila své jméno a řekla jsem jim, že bych je ráda požádala o spolupráci, jelikož sbírám data
pro bakalářskou práci. Zmínila jsem se o tom, že jejich spolupráce pro mne bude velkou
pomocí – tím jsem se snažila apelovat na jejich kolegialitu vůči mně. Pojednala jsem krátce o
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narativní psychologii, která je s mým výzkumem spojena a řekla jim, že právě jejich příběhy
budou tím, co pro výzkum ve své práci použiji. Studenty jsem požádala, aby se vyhýbali psaní
formálních životopisů a aby se soustředili na osobní vzpomínky, které je v životě ovlivnily
nebo jsou pro ně nějak důležité. Také jsem je požádala, aby u příběhů vyplnili své křestní
jméno, které samozřejmě v analýze později změním. Dále měli vyplnit věk a e-mailovou
adresu, protože jsem jednotlivé příběhy po přepisu do počítače chtěla každému zaslat zpět,
což jsem také udělala.
Poté už jsem všem studentům rozdala první list papíru, na kterém byla tato instrukce:

Před vámi je čára se šipkou, která zobrazuje váš život od narození až do současnosti.
Nyní na této čáře vyznačte několik bodů, které označují důležité události ve vašem životě.
Popište, o jaké události se jedná.

Studentům jsem dala čas na vypracování, každý ho potřeboval jinak dlouhý, proto
jsem asi po deseti minutách všem rozdala druhý list papíru, na kterém byla instrukce:

Před vámi je úsečka, která zobrazuje lidský život od začátku do konce. Nejprve na této
úsečce vyznačte bod, ukazující, kde se ve svém životě nyní nacházíte. Potom se zaměřte na
část, která zobrazuje budoucnost. Představte si svůj budoucí život tak, jak byste ho chtěli
prožít, a podle toho na úsečce vyznačte důležité události a popište je.

Po dalších deseti minutách jsem studentům rozdala třetí list papíru. Na něm byla
instrukce, která byla zaměřena již na vlastní vyprávění životního příběhu:

Nyní se podívejte na obě zobrazení a napište vyprávění o svém životě. Vyprávějte o
svém životě tak, jak si ho pamatujete, jak ho vnímáte a vyprávějte také o tom, jak byste si
představovali svůj život v budoucnosti. Můžete vyjít z událostí, které jste zaznamenali na
svých zobrazeních, ale můžete psát také o jiných událostech. Pokuste se napsat takové
vyprávění, ze kterého by si někdo druhý mohl udělat obrázek o vašem životě.
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Psaní příběhu trvalo studentům od dvaceti do čtyřiceti-pěti minut. Během instrukcí
dorazila do třídy ještě jedna studentka. Ta se odmítla na psaní životního příběhu podílet. Jak
vypověděla, stále se jí v jejím životě někdo „hrabal“ a už to nemá zapotřebí. Její volbu jsem
naprosto respektovala a do psaní ji nenutila.
Poté, co všichni studenti své příběhy dopsali, vyučující je postupně vybídl ke krátké
reflexi vztažené k psaní příběhu. Všichni říkali, že bylo zajímavé se na svůj život takto
komplexně podívat. Vybavili si vzpomínky, na které si už dlouho nevzpomněli. Pro někoho
bylo těžší shrnout své zážitky do vět a souvětí na dva listy papíru a pro někoho vůbec
zavzpomínat na minulost.
Osobně jsem pak studentům poděkovala a popřála jim, aby pokračování jejich
životních příběhů bylo spojeno hlavně se šťastnými chvílemi.

3.2. Výzkumný vzorek
Vzorkem ve výzkumu je 13 mladých lidí – 12 žen a 1 muž ve věku od 19 do 26 let.
Všichni navštěvují stejnou třídu, 1. ročník Evangelické akademie, což je Vyšší odborná škola
sociální práce v Praze. Sebrat data pro můj výzkum v prvním ročníku vysoké nebo vyšší
odborné školy jsem považovala za vhodné proto, že se v něm vyskytuje nejvíce lidí, kteří se
věkem nacházejí na prahu dospělosti. V mém vzorku je ale přesto poměrně velké věkové
rozpětí (7 let), což však ve výzkumu nepovažuji za problematické vzhledem k tomu, že práh
dospělosti není vymezen pouze věkem14.

4.

Analýza a interpretace životních příběhů
2.1.

Myšlenkový postup

Sebraná data (příběhy) jsem nejprve přepsala do počítače a to se všemi náležitostmi,
které se v textech nacházely (gramatické chyby, stylistické chyby, různá znaménka apod.).
Pro analýzu dat jsem pak zvolila postup opakovaného pročítání, kdy jsem se snažila
zaměřovat na to, co mají jednotlivé příběhy společného a co je naopak od sebe odlišuje. Při
pročítání jsem si do textu dělala různé poznámky, členila je podle délky, věku, hlavních
témat, spojovacích linií, zaměření na určitá životní stádia apod. Poté jsem se snažila soustředit

14

Tato skutečnost byla přesněji popsána v první části práce.
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na jednotlivé kategorie narativní analýzy a opět na to, kde se příběhy protínají a kde se
rozcházejí. Takový postup mi přišel jako optimálnější. Pokud jsem příběhy členila podle
aspektů vyjmenovaných výše, nedokázala jsem všechny příběhy zařadit do zvolených
kategorií nebo se kategorie velmi prolínaly. V této fázi zpracování dat jsem se snažila najít
takový směr analýzy příběhů, který by byl vhodný pro mnou sebraná data.
Poté, co jsem příběhy začala členit podle kategorií narativní analýzy a snažila se sama
vymyslet kategorie, které by pro mé příběhy byly typické, usoudila jsem, že ani takovýto směr
analýzy nebude vhodný, a to z několika důvodů. Za prvé proto, že příběhy nejsou příliš
dlouhé a respondenti popisují jednotlivé etapy a témata ve svém životě různě. Jakékoli jejich
rozdělování mi připadalo jako vytrhávání těchto životních etap z kontextů. Dalším důvodem
bylo to, že jsem zvolené kategorie ve všech příbězích nenacházela, stejně jako u zmiňované
kategorizace výše. A nakonec jsem zjistila, že pokud bych si zvolila tento směr analýzy,
později bych musela určité fáze života jednotlivých respondentů v textu několikrát opakovat,
protože se váží k více kategoriím, a to by v analýze mohlo působit trochu zmatečně.
Pro analýzu příběhů jsem tedy zvolila takový směr, kde příběhy nedělím, ale
zachovávám jejich celistvost a interpretuji a analyzuji každý zvlášť. Tak se mohu lépe
soustředit na každý jednotlivý příběh, na to, čemu jednotliví lidé dávají významy, jestli je
v jejich příběhu nějaká spojovací linka, příp. jaká, co jednotlivé lidi ovlivnilo v minulosti, jak
to reflektují a jakou představu, v návaznosti na již prožité, mají o své budoucnosti.
Také se téměř v každém příběhu zaměřuji na témata aktérství a autorství. Hledám to,
kdo, jak a na koho v jednotlivých příbězích působí, jestli se daný člověk, jako autor svého
vyprávění cítí a jedná podle svých hodnot a přesvědčení, nebo jestli naopak nechává iniciativu
na druhých a také hledám to, jak se téma aktérství a autorství vyvíjí v čase.

4.2. Obsah příběhů
V příbězích se objevují různá témata, která jsou popisována různým způsobem. Začíná
to již vyprávěním o narození respondentů, tedy o jejich vstupu do života a končí náhledem na
jejich přítomnost či budoucnost. Rozložení témat je v každém příběhu také trochu odlišné.
Téměř vždy se setkáme s pojednáním o rodinném či školním prostředí, což je spojeno
s velkým vlivem na samotný vývoj jedince. Dále jsou vyprávění prodchnuty vzpomínkami,
kterým jednotliví respondenti dávají osobní význam a to proto, že takové události měly vliv
na jejich další život či pro ně byly „jen“ velmi intenzivními prožitky. Vyprávějící také často
hodnotí svou minulost a popisují přítomnost. Reflexe minulosti je někdy vztažena k tomu,
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jaká je jejich představa o budoucnosti. Můžeme vidět velké provázání příběhu v čase, tedy
spojitost minulost – přítomnost – budoucnost.
Čáry života vztažené k minulosti a budoucnosti bývají pro vyprávějící při samotném
psaní pomocí k tomu, aby si svůj život mohli představit kontinuálně, a tak ho ve vyprávění
snadněji postihnout. Při zpracování dat byly čáry života u některých příběhů nápomocny mně
samotné a to, jak pro doplnění některých událostí do příběhu, tak pro lepší představu určitých
období života jednotlivých respondentů. Některá data, která byla vypsána u čar života, proto
využívám pro analýzu.
13 příběhů níže analyzovaných jsem nakonec rozdělila na dvě části, jelikož jsem
vnímala, že přeci jen mám v rukách dva typy odlišných příběhů. První část obsahuje příběhy
spojené s poklidným životem a ta druhá příběhy, kde převažují životní zlomy, zklamání a
smutek a příběhy působí „bez elánu“. Každou část nejprve stručně charakterizuji, poté
provádím interpretaci a analýzu jednotlivých příběhů a obě části zakončuji rekapitulací.
Příběhy jsou v textu uvedeny kurzívou v plném znění, přičemž analýza každého z nich
následuje ihned za ním.
4.2.1. Příběhy „poklidného života“
V první části naleznete šest příběhů, které mají spíše kladný nádech, jsou prodchnuty
především pozitivními vzpomínkami a životy vypravěčů neobsahují příliš velké zlomy nebo
zklamání. Velkými tématy v příbězích je rodina a/nebo léta strávená ve škole, kdy škola je
často v příběhu spojovací linkou. Tato témata většinou nejsou pro vyprávějící nějak
problematická, ale jsou spojena s kladnými vzpomínkami (nebo se na kladné vzpomínky
zaměřují). Díky takovým zážitkům působí vyprávějící poměrně vyrovnaně i v současném
životě. Většinou své životy vnímají jako krásné a plné vzpomínek a někteří by rádi, aby
takové byly i v budoucnosti. Několik respondentů však počítá s tím, že v budoucnosti přijdou
i těžké chvíle. Jedna dívka vychází z nepříjemných událostí, které zažila během života, a proto
se snaží být realistická. Budoucnost pak nechává otevřenou, aby přílišným očekáváním nebyla
zklamaná. Tento příběh jsem do první části zařadila proto, že negativní události v jejím životě
nepřevyšují nad těmi kladnými a vypravěčka působí vyrovnaně. Někteří respondenti svou
budoucnost odevzdávají do „rukou osudu“. Vypovídají o tom, že vše dopadne tak, jak má.
Nyní už se zaměřím na samotnou interpretaci a analýzu jednotlivých příběhů.
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Pavla, 20
Myslím, že jsem prožívala šťastné dětství, když jsem žila ve společném domě
s prarodiči (je tomu tak pořád). Bývala jsem s nimi často na zahradě, jezdili jsme často na
výlety a na chatu. Jediné, co mě moc nebavilo bylo jezdit na zábavy, kam mě vždy poslali. Na
ZŠ jsem neměla žádné problémy, těšila jsem se až vyrostu a půjdu na střední školu. Hodně
vzpomínám na dovolené, kdy jsme s mamkou byli na horách a několikrát u moře.
Po SOŠ jsem se chtěla dostat na VOŠ, což mi vyšlo. Teď hlavně chci zvládnout
zkoušky, úspěšně ukončit VOŠ, abych měla v budoucnu větší možnosti se uplatnit.
Moc bych si přála do budoucna klidný život bez hádek a nějakých závažných událostí.

Z příběhu Pavly můžeme mít dojem, že její dosavadní život byl jakýmsi klidným
„plynutím“ bez žádných velkých komplikací a zvratů. Pavla hned z počátku svého příběhu
hodnotí své dětství. Myslí si o něm, že bylo šťastné. V jejím dětství velmi figurovali její
prarodiče, se kterými trávila hodně času. Prarodiče byly nejspíš těmi, kteří organizovali pro
Pavlu náplň jejího volného času a ona mnohé vnímá jako příjemné, ale zmiňuje se i o aktivitě,
která ji tolik nebavila, tedy jezdit na zábavy. Pavla si ale nemohla vybírat a byla postavena do
pozice, že musí. Nebyla tak autorem svého času, ale autory byli její prarodiče. Jelikož většina
aktivit s prarodiči byla pro Pavlu příjemných, hodnotí toto období kladně. Ráda také
vzpomíná na dovolené se svou matkou, které pro ni byly nejspíš příjemně stráveným časem, i
když to přímo nehodnotí.
Tématem Pavly života jsou také léta ve škole. Již na základní škole se těšila na střední
školu a poté se dostala na vyšší odbornou. Vypadá to tedy, že Pavla ve škole neměla žádné
problémy a její přechod z jedné školy do druhé byl poměrně snadný, ona ho vnímá jako pro ni
důležitý. Důležitost studia můžeme také pozorovat v tom, že dostudování školy popisuje jako
něco, co jí pomůže se v budoucnu uplatnit.
Pavly přáním do budoucna je klidný život bez hádek a nějakých závažných událostí. Je
to něco, co zůstává z minulosti, kdy její dosavadní život byl také klidný, bez závažných
zvratů. Pavla v čáře života zobrazující budoucnost, budoucnost poměrně podrobně popisuje a
i v tomto popisu můžeme spatřovat, že by ráda proplula životem lehko a klidně. Rozvržení je
vždy v pěti nebo desetiletých intervalech. Po škole by chtěla mít dobré zaměstnání, snažila by
se spořit a cestovat, dále by ráda založila rodinu, měla spokojené manželství a malý útulný
domeček se zahrádkou. Po čtyřicátém roku věku by si ráda udržela životní úroveň, zvládala
pracovní tempo, po šedesátém-pátém roce by pak chtěla dožít důchod, udržovat domov a styk
s přáteli.
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Pavly život je něčím, co má své směřování a jasné souvislosti. Od hezkých vzpomínek
na dětství a „proplutí“ školním obdobím směřuje k dobrému uplatnění v práci, šťastnému
rodinnému soužití a pokračování v prožitku klidného života.

Marie, 23
Ze všeho nejdřív jsem se narodila – řvala jsem, pila jsem a tak normálně, co mimina
dělávaj. Chvilku jsem si tak lebedila ve středu zájmu, ale pak se narodila ségra. No, ráda
jsem jí prý ze začátku neměla (dá to rozum, vždyť jsem se od teď musela dělit o rodiče). No,
tak jsem jí prý tvrdě šla po očičkách. Žili jsme si krásně mamka a my dvě doma, táta chodil do
práce. No a pak jsem nastoupila do školky, kde jsem si oblíbila krásného duhového medvídka.
S dětmi jsme se o něj často prali. Narodil se mi bráška – se ségrou jsme se pořád střídali
v chování a hraní. Na toho už jsem nežárlila :). Po školce jsem nastoupila na základku, kde
jsme za dobré chování dostávali malé zvířátka – přívěšky. Ve druhé třídě jsem dostala
báječnou paní učitelku, ale měla jsem ji jen dva roky. A voda tekla a tekla a roky ubíhaly až
jsem došla do šesté třídy, kde jsem odešla do jiné třídy (hodně dětí z ní odešlo na gympl a oni
by ji jinak rozpustili). Tam jsem našla mou nejlepší kamarádku. A pak zas utíkaly roky a
dostala jsem se do devítky, udělala přijímačky na OA, úspěšně jsem dostudovala a složila
maturitu. Hned jsem nastoupila do práce – dělala jsem paní účetní a moc mě to bavilo. Pak
„moje“ firma ukončila činnost a já si našla novou práci – tentokrát ve velké mezinárodní
firmě a zase jsem dělala účtařinu. Před nástupem do této práce jsem si našla dobrovolnickou
činnost v nemocnici. No – nějakou dobu jsem zase pracovala a průběžně zkoušela zkoušky na
VŠE. Ale asi mě tam nechtěli, protože mi vždycky poslali zamítavý dopis. Takže jsem si řekla –
když mě nechtějí na ekonomce, tak to zkusím někde jinde – vzdělání je přece důležité! No a
protože na EA mě vzali, zakotvila jsem tady. Škola mě, stejně jako před tím OA baví, takže
ještě nevím, jestli budu SP nebo se vrátím k účatřině. Každopádně víc už toho ze sebe
nevyplodím – takže – zazvonil zvonec a pohádky je konec – alespoň prozatím…

Marie vypráví svůj život jako „opravdový“ příběh. Používá v něm formulace jako: „Ze
všeho nejdřív jsem se narodila…“, „Žili jsme si krásně…“, „A voda tekla a tekla…“,
„…zazvonil zvonec a pohádky je konec…“. Těmito formulacemi dává svému životu určitou
strukturu, která má souvislost a nějakým způsobem ho tím zpestřuje.
Rodinné soužití vnímá Marie jako krásné. Narození sestry ale spojuje se žárlivostí. To
už nebyla tím hlavním objektem rodinné péče jako dříve. Toto období je pro Marii jakýmsi
prvním uvědoměním si toho, že člověk není po celý život středem zájmu, ale musí se v životě
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o něco dělit – zde o své rodiče. Brzy nastala další situace, kde si Marie mohla uvědomit, že
není středem zájmu a musí se s ostatními o něco dělit. Bylo to v mateřské školce, kde si
oblíbila duhového medvídka. Děti se o něj často praly, jelikož i ony ho měly rády. Bylo to
stádium vývoje, kdy byly děti ještě příliš malé na to, aby učinily nějakou společnou domluvu,
např. že si budou s medvídkem hrát společně. Marie však popisuje i situaci, kdy dospěla do
stádia, že byla vzájemná dohoda možná. Bylo to poté, když se jí narodil bratr. Na něho už
nežárlila a dokázala se sestrou o jeho chování a hraní si s ním střídat.
V dalších letech Marie úspěšně dokončila základní školu, našla si tam nejlepší
kamarádku a dostala se na obchodní akademii, kterou také úspěšně dokončila. Po škole šla
hned pracovat. Vystřídala dvě zaměstnání, zároveň dělala dobrovolnickou činnost a
absolvovala zkoušky na VŠE. Z Mariina vyprávění můžeme mít pocit, že žila soběstačně a
byla opravdu aktérem a autorem svého života. Ona dokončila školu, ona šla pracovat, ona si
našla dobrovolnickou činnost, ona se zkoušela dostat na VŠE… Měla tedy určité směřování,
které ji popohánělo k tomu něco dělat a něčeho dosahovat. Při pokusech dostat se na VŠE
však popisuje, že ji vždy poslali zamítavý dopis a že ji tam tedy asi nechtěli. Tímto jakoby
poukazuje na to, ale cítím z toho malý žert, že odpovědnost za úspěšné/neúspěšné přijetí na
VŠE, má vysoká škola a ne ona sama. Marie si z toho ale nedělala hlavu. Jako nějaký obecný
fakt cítí, že vzdělání je důležité, a tak to zkusila na EA, kam se dostala a „zakotvila“ se tam.
Budoucnost Marie nechává poměrně otevřenou, co se kariéry týče. Má na výběr, buď
bude dělat sociální pracovnici, nebo se bude věnovat účtařčině. Obojí ji totiž baví. Z čáry
života, která znázorňuje budoucnost, můžeme vyčíst, že Marie chce mít „krásnej život“ a
sama ví, že ji toho ještě mnoho čeká, teď už sice prý nic „nevyplodí“, ale ví, že je to jen
prozatím.

Dan, 25
Narodil jsem se roku 82 v Domažlicích, které stále považuju za domov. Pak jsme se
přestěhovali do Prahy kde se v roce 85 narodil můj bratr. V Praze jsem začal navštěvovat
jesle kam jsem hrozně rád chodil, pak školka, kde jsem hrozně rád zlobil. Pak jsem se úspěšně
dostal na základní školu, kde byly skvělé učitelky. Tento rok byl také převrat, tak jsme se učili
píseň Krásný vzduch… Po odchodu paní učitelky (3. třída) přišla zlá, a tak jsem začal zlobit.
V páté třídě jsem přestoupil do jiné třídy, kde se mi moc líbilo. Úspěšně jsem dokončil
základní školu a nastoupil na strojárnu, ze které jsem odešel po půl roce. Rok jsem byl na
brigádách a v novém školním roce jsem se přihlásil na novou školu – EA. Kde jsem byl rok a
pak jsem byl na další rok odejít. Potom jsem se probral a na školu znovu nastoupil a
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dostudoval. V průběhu studií jsem začal vést Modřanskou trojku. Teď studuju Vošku, kterou
snad dodělám.
Dosavadní život byl zajímavý, hektický, rychlý prostě stejný jako já.

Dan se na začátku svého příběhu osobně vztahuje k městu, kde se narodil, jelikož ho
považuje stále za svůj domov. Spojovací linií Danova příběhu je však téma školy.
Jesle, školka i škola jsou pro něj místem, kde něco dělal rád (rád tam chodil, rád tam
zlobil). Pokud se jedná o zlobení, tak v mateřské školce se Danovi zlobení prostě jen líbilo,
ale na základní škole už příčinu zlobení přisuzuje paní učitelce, která byla zlá, a proto zlobit
začal. Aby zlobit přestal nebo aby se mu ve škole začalo znovu líbit, tak muselo dojít k nějaké
změně zvenčí - tou byl přechod do jiné třídy. Dan byl v takovém případě aktérem svého
zlobivého chování, které však bylo odpovědí na chování někoho jiného – zde paní učitelky.
Sám změnu svého chování ale neovlivnil. Ke změně došlo až přechodem do jiné třídy. Změna
tak nebyla v jeho rukou, nebyl jejím autorem.
To, že se Dan dostal na základní školu a že ji ukončil, vnímá jako svůj úspěch. Je to
možná z toho důvodu, že další jeho studia byla opravdu „pendlováním“ mezi školou a
životem bez ní. Důvody Danova odchodu ze školy nám však z příběhu nejsou známy. Možná
z toho, jak Dan svůj život reflektuje - „byl zajímavý, rychlý a hektický“ - můžeme nabít
dojmu, že sám považuje svůj dosavadní život jako určitý spěch, ve kterém hledal pro něj
vhodnou životní cestu. Takové hledání považuje za zajímavé. Svůj život spojuje sám se
sebou, přijímá ho jako plný prožitek sebe sama a je tedy jeho opravdovým autorem.
Dan působí jako člověk, který si životem rychle proplouvá a řeší věci tak, jak
nastanou. Příkladem je i to, že se v příběhu vůbec nevztahuje k budoucnosti. V čáře života má
ale několik záchytných bodů, ke kterým směřuje. Chtěl by časem získat titul Bc. a poté Mgr.
Chtěl by také mít rodinu - 2 děti a později vlastní dům. Rodina a práce jsou pro něj pojítkem
ke spokojenému životu. Je ale zajímavé, že Dan ve svém dětství a dospívání svou rodinu
vůbec nezmiňuje. Zmiňuje jen narození bratra.

Kristýna, 21
Není jednoduché sepsat všechny důležité dny v mém životě. Určitě jsem na nějaké
zapomněla. Nejdůležitějším dnem v mém životě byl den mého narození, což je pochopitelné,
protože jinak bych vůbec neexistovala. Jako každé dítě jsem začala chodit do MŠ, ve které
jsem nebyla spokojená, protože jsme měli zlou paní učitelku, proto je pro mě důležitý den, kdy
jsem přestoupila na jinou MŠ. Když se narodil můj bratr, byla jsem velmi šťastná, ale také
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jsem již nebyla nejmladším členem rodiny a ze začátku jsem trochu žárlila. Jako každé dítě
jsem rostla, až mi bylo 8 let. S mojí sestrou jsme byly na táboře, kde jsem se naučila sama
plavat. Pamatuji se, že jsem se všem chlubila. A už jsem tak stará, že jsem se dostala na SŠ,
kterou jsem vystudovala. Po SŠ jsem musela rok pracovat, až po roce jsem se dostala na VOŠ.
Po prázdninách jsme byly spolu s holkama na seznamovacím pobytu, tam jsem pochopila, že
budu mít nové dobré kamarádky. V průběhu studia se můj bráška dostal na SŠ, celá rodina
tuto událost prožívala. Bráškovi jsem držela palce, aby se na školu dostal, protože to byl jeho
sen, který se naštěstí splnil. Také jsem byla na různých praxích, na kterých jsem poznala své
silné a slabé stránky. Myslím, že mě toho v životě ještě hodně čeká, ať už kladného nebo
záporného. Samozřejmě bych chtěla dostudovat VOŠ. Potom bych chtěla ještě zkusit studovat
VŠ. V průběhu studia bych chtěla chodit na brigády a dobrovolnictví v oblasti, kterou studii,
abych zjistila, kterou práci bych jednou chtěla dělat. Jako každá žena bych chtěla mít děti,
svatbu a spokojené manželství. Až děti budou zodpovědné a budou se umět postarat samy o
sebe, chtěla bych s manželem cestovat po světě.

Kristýna se začátkem příběhu hovoří o tom, že pro ni není jednoduché sepsat všechny
důležité dny v jejím životě. Tím poukazuje na to, že takových dní je v jejím životě asi mnoho.
Ve svém vyprávění se Kristýna opravdu zaměřuje více než na určitá období na důležité dny,
které ji nějakým způsobem ovlivnily do budoucna. Byl to den narození, kdy „začala
existovat“, den, kdy přestoupila do jiné mateřské školky, protože měli zlou paní učitelku, den,
kdy se naučila plavat. Z Kristýnina vyprávění ale můžeme vycítit určitou komplexnost a
souvislost, která má začátek, prostředek a cíl.
Stejně jako Marie výše Kristýna popisuje pocit žárlivosti po narození sourozence.
Takovou situaci ale zároveň spojuje se štěstím. Kristýnin bratr pro ni bude nejspíš velmi
důležitou osobou, jelikož se o něm zmiňuje i později, kdy mu držela palce, aby udělal
přijímací zkoušky na střední školu a aby se tak naplnil jeho sen a ona mu to velmi přála.
Kristýna také vypráví, jak musela mezi střední a vyšší odbornou školou pracovat. Ono
„muset“ v její výpovědi svědčí o tom, že to asi nebyl její prvotní záměr. Situace, která nastala,
nejspíše to, že neudělala přijímací zkoušky na vyšší odbornou školu, ji k tomu nutila. Vyšší
odborná škola, kam se po roce dostala, pro ni byla přínosem nových dobrých kamarádek a
zúčastnila se praxí, na kterých mohla poznat své silné a slabé stránky. Účast na praxích byla
pro Kristýnu možností, jak lépe poznat sama sebe a pravděpodobně to má a ještě bude mít
vliv na její osobní, ale asi i profesní život.
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Kristýna si je vědoma toho, že ji toho v životě ještě spoustu čeká a je jí jasné, že vše
nebude jen pozitivní, ale nastanou i negativní chvíle. Je to tedy určité realistické očekávání,
které by jí mohlo dopomoci k tomu, že ji případné negativní situace v jejím životě nemusejí
tolik zaskočit. Motivací pro ni je dostat se na vysokou školu. Při studiu by chtěla již prakticky
zakoušet něco ze svého oboru a tím zjistit, co by opravdu chtěla dělat. Ještě nemá přímo
vyspecifikované, jaká by měla být její profesní kariéra. Pokud však vyzkouší více druhů
činností, bude moci říci, kam by ráda směřovala.
Přáním Kristýny je také mít, jako každá žena, spokojené manželství. V takové
formulaci je slyšet určitá generalizace, že takové přání má opravdu každá žena. I cestování
hraje v Kristýnině představě o budoucnosti roli, ale až poté, co její děti budou zodpovědné
samy za sebe.

Hanka, 26
První zážitek, který si pamatuji ze svého života je ten, kdy jsem uloupila malinkou
sestřičku v zábalce z postýlky a šla si ji uložit do svého vlastního kočárku. K né moc velké
radosti rodičů. Byly mi přibližně 4 roky. Pak vzpomínám na velkou bouračku na kole, kdy
jsem s brekem a sedřená do krve seděla na silnici a kolo držela v náručí dokud si pro mě
někdo nepřijel. Následkem toho mě babička vydrhla kartáčkem, protože jsem upadla na
kamenité cestě. Jizvy mám dodnes. Mezitím probíhá prima čas strávený u babičky a dědy na
vesnici, starání se o zvířata, zahradu, moje rozbité koleno se kterým jsem musela na šití,
fotbalové zápasy s bandou kluků na hřišti. Také výlety s druhou babičkou a dědou na hrady,
zámky, letní koupání, dovolená s rodiči na Malé Skále kam jezdíme dodnes. První tábor v lese
mezi skálami nedaleko rybníka u nás v Českém Ráji. Výlety se školou k Máchovu jezeru a do
Adršpašských skal na které na srazech vzpomínáme skoro pořád. Víkendy trávené v lese na
chalupě s velikánkou loukou na, které se výborně válí sudy. První tábor na kterém jsem měla
zodpovědnost za 20 dětí. První velkou lásku. Narození prvního synovce, který se stal
miláčkem rodiny. Narození mojí nejmladší sestřenice. Rodinné oslavy na které chodí každý
rád. Velkou kytici kopretin k svátku od přítele. Je toho strašné moc, v poslední řadě (o tomto
víkendu) víkendový pobyt s rodiči a dětmi ze sdružení v Adršpachu. Vydařilo se nám počasí,
užili jsme si spoustu srandy.
Můj život je jedna vzpomínka za druhou, a protože vzpomínám jen na ty dobré je mi
fajn.
Budoucnost neřeším vždy to dopadne jak má.
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Vyprávění Hanky je velmi obsáhlé. Není ani tak dlouhé jako spíš plné vzpomínek a
zážitků, které se Hanka snaží vyjmenovat. Příběh začíná vyprávět celými větami, ale poté
nejspíš usoudí, že pro ni bude lepší udělat jakýsi výčet vzpomínek, který by postihl maximum
z jejího života. Mnohé Hančiny vzpomínky jsou navíc ještě vylíčeny i u čar života, a to jak u
té z minulosti, tak u té vztažené k budoucnosti.
Hančino dětství bylo velmi aktivní a mnoho času strávila v přírodě. Nejen její život,
ale ona samotná jako aktivní člověk působí. Můžeme to vidět již v jejím útlém dětství, kam
spadá Hanky první vzpomínka, kdy „uloupila svou sestřičku“. Mohl to být nejspíš projev
žárlivosti, o které již v minulých příbězích byla několikrát řeč. Byla to ale akce, kterou
zinscenovala ona sama, a již v tak útlém věku byla přímou autorkou svého činu. I její další
život byl plný nějakého dění a aktivit, na kterých se přímo podílela a plně je prožívala.
Hanka později mluví o své první zodpovědnosti za dvacet dětí na táboře. Je to v jejím
příběhu jakýsi předěl, kdy už není jen tou, která skotačí s vrstevníky a válí sudy v trávě, ale
přebírá určitou zodpovědnost, které si je plně vědoma. Ve spojitosti s odpovědností Hanka
neztrácí optimismus, který je možno z příběhu vycítit.
Pokud se ale podíváme na Hanky čáru života, která se vztahuje k minulosti,
nenalezneme tam jen období, která dýchají optimismem, ale dozvíme se i o Hanky kritickém
období. Bylo to období od prázdnin do Vánoc v jejím dvacátém roce života, kdy ztratila tři
členy své rodiny (babičku, strýce a tetu). Záhy však popisuje ty činnosti, které ji pomohly se
s krizí vyrovnat. Byly to tábory, kam jezdila jako vedoucí, dobrovolnictví ve sdružení pro
pomoc mentálně postiženým a hlavně nalezení nových nejlepších přátel, kteří ji v krizi velmi
pomohli. Hanka zde popisuje jakýsi zlom v jejím životě, kdy ztratila své blízké, ale již se
s krizí dokázala vyrovnat a vrátil se jí její optimismus. I nyní Hanka zažívá poměrně smutné
období, jelikož jsou vážně nemocní její druzí prarodiče. Jak ale vypovídá, tak se stále drží.
Pro Hanku bude rodina důležitou součástí jejího života. To můžeme vidět ve výpovědích o
rodinných oslavách, kam všichni rádi chodí a o času stráveném s prarodiči v jejím dětství.
Ztráta rodinných příslušníků je pro Hanku spojena s velkým smutkem. Kritické období je ale
už za ní a s prarodiči, kteří ještě žijí, je stále v kontaktu, což je pro ni důležité.
To, že Hanka zmínila kritické období jen u čáry života, potvrzuje i to, o čem vypovídá
na konci svého příběhu. Vzpomíná ve svém životě jen na dobré události, a proto je jí fajn.
Krizi považuje za součást svého života, ale už na ni nechce tolik vzpomínat. Toto období je za
ní a vzpomínky, které jsou kladné, ji dodávají sílu do života.
Nyní bych ještě chtěla zmínit, co Hanka napsala ke své budoucnosti u čáry života.
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Budoucnost se nedá naplánovat, stačí jeden špatný den a vše může být jinak. Co vím,
že chci být s člověkem se kterým je mi dobře, založit velkou rodinu. Byla bych ráda někomu
užitečná – ideální pracovat ve sdružení kde jsem jako dobrovolník. Ale nemá smysl si malovat
svůj budoucí život na růžovo mnohokrát se mi to vymstilo.
Hanka o své budoucnosti říká, že si ji nemá smysl nijak extra plánovat, ale přesto ji
opírá o hodnoty, které jsou jí blízké. Je to vztah s partnerem, rodina a práce, kde by mohla být
někomu užitečná. Tak vnímá místo, kde působí již nyní jako dobrovolník. To znamená, že už
teď někomu užitečná je. Jelikož má ale Hanka negativní zkušenosti s plánováním budoucího,
tak příliš konkrétní plány nedělá. K životu se staví tak, že není statický, a proto se ze dne na
den může mnohé změnit. V takové myšlence je nádech realismu, který je opřen o vlastní
zkušenosti.

Lucie, 20
Narodila jsem se ve šťastném manželství svým rodičům – vychovávali mně dobře, měla
jsem moc krásné dětství, na nic si nemůžu stěžovat. Později se narodila moje sestra. Chodila
jsem do MŠ, ZŠ, SŠ, když jsem maturovala a celý svaťák probrečela rodiče mě podporovali.
Nyní chodím na EA PRAHA rodiče mě podporují, protože se stresuju, abych školu zvládla.
Svůj život vnímám krásně, až (na období zkouškového období) kdy jsem na nervy. Budoucnost
zatím neplánuji, ona nějak vyplyne, jen doufám že dobře.

Lucie začíná svůj příběh tím, že se narodila rodičům, kteří žili ve šťastném manželství.
Je to podle její výpovědi nějaký předpoklad pro to, aby jí dobře vychovávali a měla krásné
dětství. Rodina v Luciině životě hraje velmi důležitou roli, dalo by se říci, že tu hlavní.
Nejenže měla dobrou výchovu v dětství, ale podpora ze strany rodičů přicházela (a stále
přichází) i později, a to hlavně při zvládání studia. Právě tou spojovací linkou Luciina příběhu
je školní docházka. Lucie popisuje, jak se ve škole v období nějakých zkoušek poměrně
stresuje a to, jak dříve na střední škole, tak i nyní na vyšší odborné. Svůj život vnímá krásně a
to nejspíš proto, že zažila šťastné dětství a má pevné vazby z rodiny. Období zkoušek jí ale
vnímání krásného života přeci jenom trochu kazí.
Z Luciina příběhu můžeme, i přes její vnímání šťastného dětství, mít pocit, že nestojí
pevně na svých nohách – potřebuje při studiu, které je v jejím příběhu spojovací linkou,
velkou podporu rodičů a ta je jí zjevně dopřána. To, že nestojí pevně na svých nohách,
můžeme vidět i při jejím popisu budoucnosti. Lucie ji dává do rukou náhody – budoucnost
neplánuje a „jen“ doufá, že vše dopadne dobře.
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Rekapitulace
Příběhy „poklidného života“, jak jsem je nazvala, byly většinou prodchnuty hezkými
vzpomínkami z dětství a dospívání a každý z nich působil poměrně uceleně. Touto uceleností
mám na mysli to, že příběhy měly svůj začátek, prostředek a konec, přičemž mezi těmito
částmi byly přímé souvislosti a v pozadí každého příběhu jsme mohli nalézt určité životní
směřování vypravěče. Respondenti často zažili krásné chvíle v rodině a rodinné události jsou
velkými tématy v příbězích. Jediný Dan se však o rodině příliš nezmiňuje. Vypovídá pouze o
narození bratra. Téma rodiny v jeho příběhu zůstává nevyprávěné a je tak jakousi „trhlinou“.
Z hlediska narativního přístupu lze toto „nevyprávěné“ připodobnit k tomu, co psychoanalýza
nazývá „vytěsněným“. Téma nebo zkušenost není adekvátním způsobem vřazena do
smysluplné souvislosti příběhu (Schafer in Chrz, 2007). Protože Dan o své rodině v příběhu
nevypráví, tak by se dalo uvažovat o tom, že vyprávět o takovém tématu by pro něj mohlo být
těžké, jelikož je možná spojeno s nějakými nepříjemnými vzpomínkami. V té části mé práce,
kde se budu zabývat analýzou příběhů se zlomy a zklamáním, budeme moci takových „trhlin“
v příbězích spatřovat mnohem více.
Co je ale na všech těchto příbězích zajímavé, je to, že se v nich objevuje určitý pocit
kompetence a odpovědnosti za jednání každého jedince, a to tím více, čím je osoba starší.
Dětství respondenti popisují jako období, kdy zažívali většinou krásné vzpomínky, ale oni
sami nebyli „strůjci“ těchto událostí. Většinou rodiče či prarodiče byli těmi, kteří dětem
strukturovali čas a i ve školce a škole mnohdy přicházely situace, kde samotní žáci nebyli
přímými aktéry a autory. Teprve až se střední školou přicházela první velká rozhodnutí, která
už většinou byla na nich samotných. Oni se rozhodovali, kam půjdou na střední školu a jak
budou trávit svůj volný čas a později přišlo též rozhodování o dalším studiu a pracovním
uplatnění. Nyní jsou respondenti ve fázi, kdy reflektují svůj život, popisují pocity s ním
spojené, hodnotí současné období a přemýšlí o budoucnosti. Už tedy nejsou těmi, kteří jsou
závislí na rodině (výjimkou je Lucie, která stále potřebuje velkou podporu rodičů), ale jsou
soběstační a centrum rozhodování je uvnitř nich samých. Výše zmíněné by se tedy dalo
shrnout tím, že v průběhu života člověk dostává víc a víc příležitostí být autorem svého
jednání, a do jisté míry i autorem svého prožívání, resp. vztahování se ke svým prožitkům a
emocím (Jiránková, 2008).
4.2.2. Příběhy s životními zlomy, smutkem a zklamáním
V této části se vyskytuje sedm příběhů. Jsou to příběhy, které jsou spojeny s nějakým
zlomem, smutnými událostmi či zklamáním během života jednotlivých lidí. Často se jedná o
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negativní zážitky z dětství a dospívání, které jsou spojeny s rozvodem rodičů, alkoholismem,
šikanou, zdravotními problémy apod. Jak respondenti popisují, tak pro ně byly takové události
často velice náročné. V některých příbězích můžeme spatřit i postoje, které vyprávějící k
takovým událostem zaujímali nebo jak je nyní reflektují. Je jasné, že ovlivnily jejich
přítomný život a často budou mít vliv i na jejich budoucnost. Zde záleží na tom, jak se s tím
konkrétní člověk vyrovnal a vrovnává, jaké má hodnoty, co mu v životě dává sílu apod. V
některých z těchto příběhů nalezneme přijetí a pochopení minulosti a zážitků s ní spojenými,
což někdy vede dokonce až k optimistickému náhledu na život. Některé příběhy ale působí
„bez elánu“, jelikož je z nich ještě nyní cítit velké zklamání a nepřijetí toho, co se dělo
v minulosti, nebo toho, co děje ještě dnes.

Barbora, 19
Narodila jsem se do rodiny, kde spolu rodiče nebyli spokojení, ve čtyřech letech mi
celkem úplně vymizela mužská složka. S matkou jsme žily samy, ale brzy si našla svého
„řepáka“ a s ním se odstěhovala (i se mnou vlastně) na vesnici. To bylo, když jsem byla ve 2.
třídě. Ostatní děti mě nebraly, možná se i bály. Nechtěla jsem tam být a do „devítky“ jsem
přetrpěla. Na střední jsem šla zpět do Prahy a jsem tu, mezi lidmi, spokojená. Pracuji pro
kapelu, jejíž muzika mě baví, dělám s postiženými, což byl můj sen. Moje práce míří stále výš.
Máme stále větší (vyšší) cíle.
V současné době mám i pozitivní perspektivu, co se týče vztahu, je možné, že
s partnerem založíme rodinu, budeme mít byt, svůj vlastní, nebo dům, děti.. Hlavně ty děti.

V příběhu Barbory můžeme během jejího života vysledovat určitý přerod od
záporného ke kladnému, který nastal s odstěhováním se z vesnice do Prahy a přechodem na
střední školu. Do patnácti let hraje Barbora ve svém vyprávění roli aktéra, který není tvůrcem
dění kolem sebe, ale situace, které nastávaly, byly v rukách někoho jiného. Narodila se do
rodiny, kde spolu již rodiče nebyli spokojení, matka si později našla nového přítele –
„řepáka“. Osobně takový termín neznám, ale přijde mi neutrálně zabarvený. Také nevnímám,
že by ze strany Barbory byl k příteli matky vybudován vztah nějaké významné blízkosti.
Barbora popisuje, že se její matka s přítelem odstěhovala na vesnici a v závorce zmiňuje, že to
bylo vlastně i s ní. Tím jakoby zdůraznila, že toto rozhodnutí nebylo její vlastní volbou, ale
volbou matky a jejího nového partnera, přičemž cítila, že v jejich volbě nesehrávala nejspíš
žádnou roli. Barbora také vypráví o tom, že nebyla spokojená na základní škole. Bylo to
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způsobeno tím, že jí spolužáci neměli rádi. Do konce školní docházky však nenastala žádná
změna a z její pozice jí nezbývalo nejspíš nic jiného, než to přetrpět.
Pak ale nastává onen zmiňovaný „přerod“, kdy Barbora odjíždí do Prahy, kde začíná
studovat střední školu. Popisuje, jak je spokojená mezi lidmi, což je způsobeno i tím, že má
zaměstnání, které bylo jejím snem získat. Barbora se zmiňuje o tom, že její práce míří stále
výš a že mají stále vyšší cíle. Vnímá tedy, že její práce nestagnuje, ale stále se rozvíjí, přičemž
ona sama je nejspíš autorem takového dění. Cíle v práci jsou společné s ostatními a
dohromady aspirují na cíle stále vyšší.
Barbora je optimistická i vůči vztahu, který má perspektivu do budoucna. Můžeme se
domnívat, že založení rodiny a narození dětí je pro Barboru jednou z největších životních
hodnot.

Marťa, 23
V dětství jsem měla velmi malý kontakt s vrstevníky. Do 6. třídy jsem nepoznala pravý
kamarádský vztah – přátelství. Od 7. třídy jsem měla pěkný kamarádský vztah se spolužačkou.
Z venkova na SŠ odcházím do Prahy. S novým prostředím začínám být i jiná, otevřená
lidem, otevřená novým kamarádským vztahům.
V 16 letech zažívám první lásku, která je opětována ☺ Po rozchodu, zažívám velkou
samotu a zklamání.
Ve 22 potkávám velmi úžasného kluka, kterého miluju. Cítíme se spolu šťastni. Cítím,
že je to ten pravý, ale rozcházíme se, protože cítí být povolán jít do semináře…
Budoucnost – viz. papír.

V příběhu Marti jsou životním tématem vztahy. Často jsou však nenaplněné. Již své
útlé dětství a první stupeň základní školy spojuje s tím, že měla malý kontakt s vrstevníky.
Teprve v 7. třídě přišel první kamarádský vztah. S odchodem z venkova do Prahy Marťa
stejně jako Barbora popisuje určitý „přerod“ – začala být více otevřená lidem. Jeden
z důvodů, proč měla v dětství malý kontakt s vrstevníky, může být i její dřívější uzavřenost.
Je také možné, že Marťa neměla v rodině příliš příznivý vzor, co se týče vztahů. O rodině se
totiž ve svém vyprávění vůbec nezmiňuje, což může být právě důvod nějakého nepříznivého
zázemí.
V dospívání zažívá Marťa dva velké vztahy, ale oba se rozpadají. S prvním rozchodem
prožívá smutek a zklamání. Ve druhém vztahu Marťa cítí, že je to ten pravý, ale její partner
volí jako svou životní cestu odchod do semináře, čímž vychází najevo, že za svou nejvyšší
33

hodnotu v životě považuje víru v Boha. Marťa svůj smutek sděluje jen prostřednictvím tří
teček na konci příběhu. Je ale opět zklamaná.
Marťa ve svém příběhu zmiňuje jen jeden kladný vztah, vztah s kamarádkou v 7. třídě.
U čáry života ale zmiňuje ještě osmnáctý rok života jako období vzniku velmi dobrých a
kvalitních přátelství, jež trvají dodnes. Nejspíše to budou vztahy, které navázala nyní se
spolužáky ve škole. Tito přátelé pro ni budou asi lidmi, u kterých může hledat oporu
v těžkých situacích a může cítit, že mít kvalitní vztahy s blízkými je možné. U čáry života
vztažené k budoucnosti však žádný partnerský vztah nefiguruje. Nejspíš k takovým vztahům
je již skeptická. Přeje si mít práci, ve které se bude věnovat mládeži, cestovat do zahraničí a
poté uskutečnit nějakou misii. Na konci života uvádí život v komunitě, tam však přidává
znaménko otazníku, tudíž si Marťa takovým životem není jistá.

Andrea, 20
Je mi 20 let, jsem narozena v r. 1988. Moje velká událost byla nástup do školky →
nechtěla jsem tam, každý den jsem brečela. Hodně času jsem trávila s babičkou, naši hodně
pracovali. V 6 letech jsem nastoupila do ZŠ, byla to velká událost → bylo to přebírání malé
zodpovědnosti sama za sebe (ježdění do školy, učení se sama). V 7 letech přišel zlom →
rozvod rodičů → tátu jsem d té doby nikdy neviděla. V 9 letech si matka našla přítele → z mé
strany odmítání jeho osoby, ignorace a nenávist. Přesto všechno v 10 letech, máma porodila
jeho dítě mého sourozence. Bylo těžké si zvyknout, ale po pár týdnech bylo vše v pořádku,
sourozence jsem přijala. Ve 14 letech jsem si přála psa → měla jsem narozeniny a přání mi
bylo splněno. Pak bylo velké rozhodování o mém zaměstnání co bych chtěla studovat. V 18
letech jsem si udělala řidičský průkaz → pro mě velká úspěšnost že jsem to dokázala. V 19
letech úspěšná maturita. Po maturitě nástup na VOŠ. Po této škole bych chtěla nastoupit do
zaměstnání. Udělat si nějakou slušnou kariéru (tak tzv. ZÁZEMÍ). Do toho bych přimotala i
svůj soukromý život. Byla by svatba a hned 1. dítě. Chtěla bych 2 děti kluka a holčičku. A
kdyby to nevyšlo tak budem zkoušet dále. Každopádně moje dětství nebylo nic extra, tak bych
chtěla aby mé děti měly dobré zázemí, abych měla dobré vztahy s partnerem (manželem), aby
nenarušoval vývoj dětí. Chci aby mé děti měli úplnou rodinu a né aby vyrůstali po boku pouze
jednoho rodiče. Děti potřebují péči, výchovu, lásku od obou. Vím to podle sebe, a jaký chyby
udělala moje matka, tak ty já udělat nechci, protože vím jak to dítě trpí. A po dětech opět
nástup do práce.
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Andrea ve svém vyprávění dává velký důraz na nějaké velké nebo zlomové události.
Sama je i tak nazývá a při popisu několika takových událostí používá šipky jako znázornění
toho, že situace mají nějaké následky.
Andrea ve svém dětství popisuje dvě velké události. Byl to nástup do školky a do
školy. Nástup do školy Andrea vnímala jako přebírání malé zodpovědnosti za sebe sama. Na
cestě jejím životem tak poprvé ucítila, že se stává aktérkou, která více rozhoduje o svých
činech a důsledky, které z nich plynou, jsou převážně na její odpovědnosti. Dále však Andrea
hovoří o zlomu, který v jejím životě nastal. Tam už nefigurovala, jako aktérka, která by sama
režírovala události, které se dějí. Bylo to v 7 letech, kdy se rodiče rozvedli. Takový zlom byl
pro Andreu nejspíš velice bolestný a to také proto, že otce od té doby už neviděla. Dva roky
po rozvodu si matka našla nového přítele. Andree se však takové počínání matky
nezamlouvalo. Svůj nesouhlas dávala najevo nenávistí a odmítáním jejího partnera. Matka
později porodila jeho dítě a dalo by se říci, že to Andrea považuje za zradu, jelikož i přes
nenávist, kterou Andrea cítila k jeho osobě, matka toto dopustila. Nepřijetí sourozence není
tedy spojeno se žárlivostí, která byla tématem v příbězích výše, ale s křivdou matky vůči ní.
Andrea však později sourozence přijala a vypadá to, že se tím události v jejím životě začaly
obracet k lepšímu. Další události Andreina života byly opět v jejích rukách a zvládnutí
takových situací bylo vždy úspěšné. Sama se rozhodovala o tom, co by chtěla studovat, sama
udělala úspěšně řidičák a maturitu apod.
Andrea v závěru svého vyprávění plánuje svou budoucnost. Ráda by po škole
nastoupila do zaměstnání a měla nějakou slušnou kariéru. Tu nazývá jako „zázemí“, což ale
nekoresponduje s tím, jak tento pojem používá později, když říká, že její „děti by měly mít
dobré zázemí“. Takový pojem bude vyjadřovat určitou jistotu, kterou v životě člověk má.
Andrea by ke kariéře „přimotala“, jak vypovídá, i její soukromý život. Toto
prohlášení zní, jako kdyby pro ni kariéra měla větší hodnotou než rodina. Dále se dozvídáme,
že to pravda není, jelikož Andrea vyvyšuje rodinné hodnoty nade vše. Při vztahování se
k budoucnu reflektuje svou minulost. O svém dětství hovoří jako o ne příliš šťastném, a ráda
by se proto ponaučila z chyb, které dělala její matka, a z událostí, které se v její rodině, když
byla malá, staly. Andrea ví, že děti potřebují oba rodiče a přála by si mít manžela, který by
nenarušoval vývoj dětí. Zde to vypadá, že se taková Andreina výpověď vztahuje k jejímu otci,
který nejspíš takovým narušovatelem byl. Andrea má odhodlání být dobrou matkou, která by
společně s manželem dávala dětem lásku, péči a dobře je vychovávala. Rodina, která by
takovým způsobem žila pospolu, pro ni má nesmírnou hodnotu.
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Ivana, 20
Narodila jsem se v roce 1987. V pěti letech jsem začala chodit do MŠ, v 6. do ZŠ.
V roce 2003 jsem nastoupila na střední školu. Od 19 let jsem měla (mám?) první vážný vztah.
Těžko říct, jestli trvá nebo ne. On je debil a neumí se rozhodnout. Dalším důležitým bodem
byla maturita v květnu 2007. Nyní je to studium na VOŠ. Do budoucna bych chtěla dodělat
školu, možná i studovat jinou dálkově (lákal by mě obor speciální pedagogika). Po škole se
vdát. Mít dvě až tři zdravé děti. Hodného, věrného manžela, který mě bude mít rád a dokáže
se postarat o rodinu. Jo a hlavně s ním musí být sranda. Co se týče zaměstnání, představu
moc nemám. Láká mě práce s dětmi.

Příběh Ivany jsem do této části zařadila z toho důvodu, že působí jaksi „bez elánu“.
Spojovací linkou příběhu je téma školy. Ivana však vypovídá pouze o nástupu do mateřské,
základní a poté střední školy. Ve vyprávění jsou velké „trhliny“. Školu Ivana nespojuje se
žádnými vzpomínkami a jiná témata, jako např. zmínka o její rodině v dětství, se také
neobjevují. Jedinou „vsuvkou“, která mezi spojovací linkou školy je, je začátek Ivanina
vztahu s přítelem. Vypadá to však, že Ivana v takovém vztahu není spokojená, jelikož o
partnerovi vypovídá jako o „debilovi“, který se nedokáže rozhodnout - není nám však známo,
o čem. Bude to ale nejspíš rozhodnutí spojené s pokračováním či nepokračováním ve vztahu.
Je patrné, že Ivana je na partnera naštvaná, jelikož pro jeho nerozhodnost nedokáže říci, jestli
tento vztah vůbec existuje.
Ivana vypovídá o své budoucnosti stejně dlouze jako o své minulosti. Má plán dodělat
školu a případně navazovat dalším studiem. Mluví o určitých „lákadlech“, co se týče její
profesní kariéry. Láká ji studovat obor speciální pedagogika a poté pracovat s dětmi. Ivana o
tom ještě není přesvědčená, nějakým způsobem jí to ale touto cestou táhne. Důležité je pro ni
se vdát a mít věrného a hodného manžela, který ji bude mít rád, dokáže se postarat o rodinu a
se kterým bude sranda. Toto ukazuje na určitý paradox k tomu, jak Ivana vypovídala o svém
současném příteli. Ten by taková očekávání nejspíš nenaplňoval. Ona čeká na nějaké jeho
rozhodnutí, které má nejspíš určit to, jestli spolu ve vztahu dále budou pokračovat nebo ne.
Autorem existence jejich vztahu je partner Ivany a ne ona sama. Můžeme se domnívat, že
kdyby Ivanin současný vztah pokračoval, pak by k naplnění jejích tužeb o budoucím
partnerovi, nemuselo dojít.
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Kristýna, 22
Do svých 18 let, jsem žila v malé vesnici nedaleko Benešovska. Dalo by se říci, že mé
dospívání negativně ovlivnil můj otec, který byl ředitelem na „kriminálce“, ale je také
alkoholik a velmi agresivní, pokud byl pod vlivem často si nás „pletl“ se svými podřízenými,
někdy padla i rána. Matka se to vždy snažila urovnávat, ale bylo to jen jakési plácnutí do
vody. Za následek si do budoucnosti odnáším fobii z agresivních lidí, nebo pokud jsou pod
vlivem alkoholu. Na střední škole přišlo období, kdy jsem si snažila přiznat svou sexuální
orientaci na stejné pohlaví. Myslím, že jsem to zvládla na výbornou, nemám důvod něco tajit
nebo si něco namlouvat, mé blízké okolí to ví a respektují to, což je pro mě důležité.
Na konci střední školy pár měsíců před mou a bratrovou maturitou, se mu přihodila
vážná nehoda (při cvičení dobrovol. hasičů), přejela ho hasičská cisterna (pachatel
nenalezen), odnesl to prasknutím lebky, roztrženým uchem, zlomenou čelistí, atd. … zotavoval
se několik měsíců, jako „nemilou vzpomínku“ si ponese trvalé následky (nevidí na pravé oko).
Po maturitě jsem se přestěhovala do Phy, jako argument jsem uváděla vzdálenost mezi
školou a domovem. Hlavní důvod – opuštění otce – společné bydlení s přítelkyní.

Kristýna svůj příběh začíná až vyprávěním o svém dospívání, které negativně ovlivnil
její otec. Možná díky tomu, že pro ni toto období bylo těžké, tak je její dětství jakousi
„trhlinou“ v příběhu. Kristýna vypovídá, že její otec mnohokrát zaměňoval roli otce s jeho
profesí, s rolí ředitele na „kriminálce“. Choval se k rodinným příslušníkům jako k jeho
podřízeným a někdy je i fyzicky napadl. Toto jeho chování bylo zapříčiněno hlavně tím, že
byl alkoholik. Kristýna v souvislosti s takovými událostmi nehovoří jen o negativním vlivu na
její dospívání, ale i o vlivu na její současný život, kdy má strach z agresivních lidí a z těch,
kteří jsou pod vlivem alkoholu. Nepříjemnou situaci společného žití s otcem však Kristýna
řeší tím, že odchází do Prahy15. Jako hlavní důvod uvádí velkou vzdálenost mezi školu a
domovem, čímž nechce narovinu přiznat, že před otcem utíká. Odchod do Prahy jí pomáhá
oprostit se od problémů doma a sama je autorkou takového činu. V čáře života vztažené k
budoucnosti Kristýna uvádí, že by se ve dvaceti-sedmi letech chtěla vrátit domů, pokud to
tedy situace dovolí, což značí, že toto místo pro ni bude nejspíš stále velice důležité.
Kristýna také hovoří o období, kdy se snažila přiznat si svou homosexuální orientaci.
Toto období hodnotí jako úspěšně zvládnuté a je pro ni důležité, aby to blízcí lidé

15

Z čáry života je patrné, že to bylo v patnácti letech.
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respektovali. Kristýna je se svou orientací nejspíš opravdu vyrovnaná, jelikož v současnosti se
svou přítelkyní dokonce žije a před nikým to netají.
Důležitou a bohužel smutnou vzpomínkou v Kristýnině životě je nehoda, která se stala
jejímu bratrovi - dvojčeti. Přejela ho cisterna a má z toho trvalé následky. Kristýna takovou
událost nijak nehodnotí, ale je pro ni významná, už jenom proto, že ji v příběhu uvádí a týká
se velmi blízkého člověka, který si odnáší do života nějaké trvalé postižení.
Kristýna by podle čáry života vztažené k budoucnosti chtěla pokračovat ve studiu a
najít si práci se sociálním zaměřením. Chtěla by si pořídit jedno až dvě děti, nejspíš se svou
přítelkyní. Otázkou je, jakou cestu pro oplodnění nebo osvojení dítěte by volily.
Kristýnin příběh není příliš souvislý a má spoustu „trhlin“. Ve vyprávění můžeme
spatřovat vzpomínky, které pro Kristýnu byly nějak významné či ji ovlivnily – bohužel často
negativně. Velkou hodnotu pro ni má vztah s přítelkyní a založení rodiny, což můžeme
považovat za to, co ji dělá, i přes smutné vzpomínky, šťastnou.

Lenka, 22
Když jsem se narodila, žila jsem v kompletní rodině. Když sem chodila pamatuju si, že
mama se pohádala s otcem kvuli sekaný. Pak nasledoval rozvod. V dospělosti jsem zjistila, že
byl alkoholik a mlatil mámu. Doteťka mi chybí otec, že bych chtěla nějakého mít. Mám velkou
rodinu, žijeme v rodinem baráku. Občas to vře. Teta a moje mama se pravidelně v nějakým
období hadaj. Teta nemá rada přítele moji naší mami proto vznikaj konflikty. Od narození
mám diagnozu ADHD, LMD. Byla jsem živé dítě Psycholožka poradila mí mámě, ať mi davá
více času a přestávky a ať mě netrestá. To jsem zaslechla a dalo se toho zneužívat. Vychovu
jsem měla autoritativní takže moc nejsem samostatná a když mám jít ke kadeřnici tak chci aby
šla taky. Mám ráda svý stereotypy Na základce jsem měla problémi s učením. Ale vždy mě
škola bavila. Na zakl. jsem se setkala se šikanou od učitelky. Musela jsem si stoupnout před
třídu a učitelka řekla: „co je na tobě pěknýho nic, kromě rtů. Žáci mě šikanovaly kvůli vadě
očí např. lena z tokia, šikmoočka možná proto nerada nosím bryle. Za zákl jsem nekouřila
spíše jsem druhý za to buzerovala. Na zdravce se šikana opakovala. Ve druhaku naší třídu
dělili naštěstí jsem měla kamarádku, která byla se mnou ale s ní jsem se slížila myslela jsem,
že je nudná, ale poznala jsem jí mimo školu. Na praxi jsem byla s jinýma holkama. Jedna byla
zlá, druha neměla ráda pražáky. I oni mě psychicky napadali. Ty dvě se přidali protože jsem
s nima nechodila na praxi. Říkaly ni, že sestry nechtěj abych píchala insulíny davaly mi oš
práci, Ja jsem pracovala a oni si užívaly. Byli to hrozný muka. Pak jsem měla psych shroucení
Pak jsem přešla do jiný třídy. Do teťáku ale to víte už mají nějaký vztahy a já pořád do teď
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připadam jak vetřelec i když jdu s nima na třídní sraz. Na střední jsem si připadala jako tulák
z místa do místa, malé sebevědomí, zanechávat zasebou své lidi. Na střední jsem začala kořit
kvuli matice. Kamarádka přerušila ročník a těšila jsem se že budem ve stejný třídě se učit.
Vyšlo to, ale pak jí oznamily, že musí do jiný že je u nás hodně. No a pak přestala studovat.
S touto kamarádkou jsme se tak trochu rozešly. Našla si přítele má dítě, ale děla trest. činost

Lenka ve svém vyprávění popisuje mnoho těžkých chvil, které během života
prožívala. Tyto těžkosti mají nejspíš vliv i na součastný život, jelikož je v Lenčině výpovědi
cítit mnoho smutku. Lenka se narodila s diagnózou ADHD16 a s vadou očí. Obě tyto diagnózy
byly velkou příčinou toho, že si obtížně nacházela kamarády a mluví v této souvisloti i o
šikaně, která na ní byla páchána.
Lenčina rodina nebyla příliš stabilní. Její otec byl alkoholik a její matku fyzicky
napadal, což se dozvěděla až později. Rozchod rodičů má spojený se vzpomínkou, kdy se
rodiče pohádali kvůli „sekaný“. Popisuje ale, že ji otec velmi chybí. Lenka poté vyrůstala se
širší rodinou, kde se také objevovaly vztahové problémy. Měla autoritativní výchovu, která ji
však nepomohla se osamostatnit, což si dnes uvědomuje. Lenky matka měla své dceři podle
psychologického doporučení dávat na dokončení aktivit více času. Protože ale Lenka
doporučení psycholožky zaslechla, tak toho zneužívala. I to mohlo zapříčinit to, že matka
Lence nedopřála více prostoru pro její osamostatnění, jelikož viděla, že toho Lenka není příliš
schopná. Možná by ale schopná byla, to ale v určitých situacích maskovala. Jak bylo řečeno,
Lenčina výchova byla autoritářská, tudíž i z tohoto důvodu nebyl prostor k tomu, aby Lenka
byla ve větší míře autorkou svých činů.
Lenka ve svém příběhu velmi zdůrazňuje šikanu, která na ni byla páchána. Bylo to už
na základní škole, kdy autorkou šikany byla paní učitelka i žáci ve třídě. K šikaně pak
docházelo i na střední škole. V takovou chvíli Lenka nemohla najít hodnotu sebe sama,
jelikož byla obětí posměchu a psychického napadání lidmi z okolí. Nemohla dělat to, co jí
baví, protože zvenčí přicházely stále nějaké příkazy a zákazy. Popisuje, že to pro ni byla velká
muka, což pak vedlo k psychickému zhroucení. Na střední škole začala dokonce kouřit kvůli
problémům s matematikou. Tím se vzdala svého přesvědčení o tom, že kouřit nechce, které
měla již na základní škole, kde za to ostatní sama kárala. Těžkosti s matematikou byly
příčinou začátku jejího kouření a „přemohly“ tak i její silné přesvědčení. Lenka především

16

Attention Deficit Hyperactivity Disorder - tato diagnóza bude důvodem toho, proč jsou v příběhu

velké stylistické a gramatické chyby – diagnóza ADHD bude nejspíš spojena i se specifickými poruchami učení.
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nenacházela oporu v okolí, neměla nikoho, kdo by ji v těchto svízelných situacích pomohl. Na
střední škole si našla kamarádku, se kterou se sblížila. Nejprve si myslela, že bude nudná, ale
poté ji poznala i mimo školu a zjistila, že taková není. Lenka v blízkém člověku nehledala jen
oporu, ale potřebovala někoho, s kým by se smála a byla s ním zábava. Bohužel takové chvíle
ve svém životě neprožívala příliš často. Lenka se později se svou kamarádkou rozešla, jelikož
ona odešla ze školy a nyní páchá trestnou činnost. I toto pro ni muselo být velkým
zklamáním.
Lence také chybí partnerský vztah. Sleduje, že ostatní spolužačky ho již mají. Když je
ve společnosti spolužaček a jejich partnerů, tak si připadá jako vetřelec. Lenka si nepřipadala
na střední škole jen jako vetřelec, ale i jako „tulák z místa na místo“, který není nikde stabilně
ukotven. Ve své čáře života vztažené k budoucnosti popisuje, že nerada plánuje, že dělá to, co
ji právě napadne, čímž si ale volí to, tak trochu „tulákem“ být. Vyšší školu vnímá ale
pozitivně. V čáře života můžeme vidět, že Lenka přeci jen trochu plánuje. Chce pracovat ve
zdravotnictví nebo v sociální sféře, naučit se znakový jazyk, mít rodinu a cestovat.

Marie, 22
Byla jsem velmi očekávaná. Naši měli už tři kluky a tak si přáli holčičku. Taťka
vyhrožoval, že pokud to bude další kluk bude se jmenovat Klofiáš. Nakonec jsem se opravdu
narodila já. Když jsem byla malá v předškolním věku, tak jsem byla hodně nemocná, proto
jsem nastoupila do 1. třídy o rok později. Když mi bylo deset, byla jsem ve škole velmi
oblíbená, protože jsem byla přebornicí v pinpongu. Taky se narodil můj nejmladší, takže už
nás bylo 8 dětí. V šesté třídě začali být problémy, všichni mě zničehonic začali šikanovat a
najednou jsem neměla žádné kamarády. Chtěla jsem zmizet ze světa a přestat věřit, že může
být nějaký Bůh. Na přelomu 8. - 9. třídy jsem navštívila setkání mladých věřících v komunitě
Jan Křtitel, tak jsem poprvé zakusila opravdové přátelství a ujistila se, že Bůh je opravdu tady
a přítomný. Od té doby se to všechno změnilo. Najednou jsem byla sebevědomější. Nemohu
říci, že se změnilo moje okolí, ale změnila jsem se já a vše začalo být lepší.
Ze základní školy jsem se dostala na SOU Provoz služeb v Semilech, kde to bylo tak
úžasné, protože jsem se nemusela učit, vše pro mě bylo tak jednoduché, že jsem spoustu času
trávila s kamarádama na vejletech, fotbale a užívali si úžasné chvíle. Mím snem bylo vždy být
zdravotní sestřičkou a tak s doměním, že nemůže nic ztratit jsem si podala přihlášku na SZŠ
v Turnově kam jsem se také dostala, jenže jsem v tu dobu byla bezhlavě zamilovaná do kluka,
který bydlel se mnou na internátě a jen, co se dozvěděl, že jsem přijatá tak mě nechal a já
prožila první a pořádný zklamaní. Na střední to bylo pěkně těžký, bojovala jsem v každém
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předmětu. V druháku přišel do prváku nový kluk s kterým jsem se spřátelila a po nějakém tom
času jsme spolu začali chodit a trvá to až do dnes. Ve třeťáku jsem dělala reparát z chirurgie,
protože si na mě primář zased. Udělala jsem to tak jak jsem uměla nejlíp a přece tomu
hodnocení vůbec neodpovídalo. Pak jsem se začala připravovat na maturitu a nervově jsem se
zhroutila. Nakonec jsem to přežila a zůstali jen problémy v podobě exémů. Zjistila jsem, že
mám alergii na dezinfekci a tak nemůžu pracovat jako zdravotní sestřička. V tu chvíli jsem
byla úplně ztracená. Hned po maturitě jsem chtěla pracovat do Hospice, ale najednou to
nešlo. Na radu mého přítele faráře jsem podala přihlášku na EA. Přijímačky byli úplně
v pohodě, všichni se stresovali a jediná já se stresovala co kdyby mě náhodou přijali.
Opravdu mě přijali a já jsem to úplně ořvala, že sem vůbec nechci. Nakonec jsem to přijala a
protože jsem věřící, tak jsem udělala dohodu – Boha. Řekla jsem mu, že pokud mě chce
v Praze, tak mi dá velmi levné bydlení a práci. Do konce září jsem měla všechno: práci a byt
3+kk nájem pod 1000 kč. Takže úplně úžasný a ještě jsem dostala bonus, že mě poprvé
v životě baví ve škole. Moji budoucnost nevidím, ale přeji si, abych na nic nemusela čekat,
protože jsem děsně netrpělivá. Jen co udělám absolutorium, chci se vdát za svého nynějšího
kluka Petra. Pracovat se seniorama a odcestovat do USA, já bych zůstala radši tady, ale budu
následovat svého manžela. Chceme mít 4 děti a žít spokojeným životem, i když nebudem moc
bohatý tak budem bohatý vnitřně. Chtěla bych založit Dům pro klidné stáří, který bude pro
seniory o které se nebude kdo moci postarat a kteří budou sami a nebudou mít nikoho.
Nakonec by to mohla být celá síť domů po celé ČR.
Nejvyšší hodnotou v životě Marie je víra v Boha a duchovní růst17. Bůh je pro ni ten,
na koho se může obrátit v případě nouze, prosit ho o radu a on ji dodává životní sílu. Její otec
se k víře obrátil, když ji byly čtyři roky18 a takový obrat mu pomohl přestat pít. Víra v Boha
pro Marii byla během života pomocí v těžkých situacích. Bylo to, když ji začaly ve škole
šikanovat, k čemuž podle Marie došlo z ničeho nic - před tím byla ve škole totiž oblíbená.
Toto období bylo v jejím životě první pochybností o Bohu. Jakoby si říkala, jak by vůbec
nějaké takové zlo mohl Bůh dopustit. Poté, co však Marie začala navštěvovat komunitu
věřících, se její život změnil k lepšímu. Začala být šťastná a uvěřila, že je Bůh přítomný a že
stojí při ní. Marie tak ve svém životě zažila první velký zlom, který však měl šťastný konec.

17

O něm se zmiňuje v čáře života.

18

Opět najdeme v čáře života.
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Marie nastoupila na učiliště, které pro ni bylo velmi jednoduché, a proto měla mnoho
času na kamarády. Bylo to pro Marii úžasné období, ale měla sen, být zdravotní sestrou. Za
ním si chtěla plně jít, a proto se později takového období sama vzdala a nastoupila na
zdravotní školu. Zároveň zažila první velké zklamání, protože se s ní rozešel přítel. Důvodem
bylo to, že škola byla příliš daleko od bydliště. Ale i studium této školy bylo velmi náročné.
Propadala v předmětech a před maturitou se dokonce nervově zhroutila. Takovými
nepříjemnými zážitky to ale nekončilo. Marie zjistila, že má alergii na dezinfekci a nemůže ve
zdravotnictví pracovat. Její sen, za kterým si naplno šla, se jí najednou rozpadl a ona byla
ztracená. Byl to určitý pocit marnosti a neměla motivaci dělat nic jiného. Na doporučení
faráře, si však podala přihlášku na Evangelickou akademii. Stále se ale nedokázala smířit
s tím, že nebude dělat to, co bylo jejím snem, studovat tuto školu vůbec netoužila. Marii opět
podle její výpovědi v rozhodnutí pomohl Bůh. Její osud byl v rukách božích. Ten ji v Praze
přinesl bydlení a zaměstnání a Marie do Prahy odešla. Za toto vše Marie Bohu děkuje a říká,
že je na vyšší odborné škole velmi spokojená.
Marie spatřuje také velkou hodnotu v rodině. Její rodina má deset členů a to, že jsou
věřící, je drží pohromadě. Ona sama se chce brzy vdát za svého nynějšího přítele, kterého
poznala na střední zdravotnické škole. To, že studovala tuto školu, pro ni tedy nebylo jen
nešťastným obdobím a zmařením jejího snu, ale škola jí přinesla životního partnera.
S partnerem by měla ráda čtyři děti a chtěla by také založit síť domů pro klidné stáří. To je
jejím profesním snem. Nejprve však bude následovat svého manžela do USA, kam příliš
netouží jet, ale pro svého manžela to je schopna udělat. Podle čáry života to vidí jako
příležitost naučit se dobře anglicky, trochu španělsky, pracovat v sociální sféře a pěstovat
dobrá přátelství. Marie v čáře života svůj budoucí život rozepisuje podrobněji, celý je
prodchnut pěstováním přátelství, spokojeným a klidným životem, časem tráveným s rodinou,
péčí o seniory, ale hlavně duchovním růstem. K němu Marii pomohou především činnosti již
zmíněné.

Rekapitulace
Příběhy, které jsem interpretovala a analyzovala výše, jsou většinou plné zlomů a
zklamání. Vyprávějící si jsou někdy vědomi toho, že negativní situace, které v jejich životech
nastávaly, mají vliv i na jejich současné životy a na jejich budoucnost. Někdy je to negativní
vliv např. nějaká fobie či neschopnost vykonávat určité věci samostatně. Negativní situace
jsou pro některé respondenty ponaučením do budoucna, např. nechtějí dělat chyby jako jejich
rodiče, chtějí mít plnohodnotný vztah s partnerem, mít lepší budoucnost apod. Některé
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příběhy mají dokonce šťastné konce, čímž mám na mysli to, že určité zlomy a zklamání v
životech vyprávějících jsou již za nimi a přesto, že na ně měli negativní vliv, tak mohou jít dál
a budoucnost brát jako výzvu pro to, dělat něco jinak nebo něco změnit.
Několik příběhů v analýze, jak jsem ostatně už zmínila výše, takové šťastné konce
nemá. Zde jde příběh Lenky a Marti. Přítomnost je vyprávěna jen tak letmo a o budoucnosti
se ani nezmiňují nebo se o ní zmiňují pouze u čáry života. Není přítomna žádná reflexe
minulosti, celý příběh je „pouze“ vyprávěn a je prodchnut mnoha zklamáními.
V této části práce mají příběhy četné „trhliny“. Znamená to, že nemají jasnou
komplexnost a jsou v nich mnohdy vyprávěny jen určité části života. Kristýna např. vůbec
nevypráví o vstupu do života a jejím dětství. Zaměřuje se až na období dospívání, které
negativně ovlivnil její otec. Velká „trhlina“ je i v příběhu Marti, kde se jedná o téma rodiny,
které je taktéž nevyprávěné. Právě nevyprávěné rodinné vztahy v příběhu Marťi mohly mít
vliv na to, že měla problémy navázat vztahy s vrstevníky nebo vztah s partnerem, což je
z velké části obsahem jejího příběhu. A Ivana mluví jen o docházce do mateřské, základní a
střední školy a o vztahu s partnerem, ve kterém je momentálně nespokojená. Popisuje jen
jakousi kostru jejího života, kterou nerozvádí - její vyprávění má taktéž velké „trhliny“.
Ráda bych se zde také pozastavila nad tématem autorství, což velmi souvisí s tím, o
čem jsem nyní pojednala. Negativní události a zlomy, které se respondentům v jejich životech
děly, nebyly jejich volbou, oni sami si nezvolili, že se takové věci stanou nebo budou stávat.
Barbora si nezvolila, že se její rodiče rozvedou a taktéž si to nezvolila Andrea, Kristýna a ani
Lenka. Nezvolili si ani to, že jejich otec bude alkoholik, bude rodinu fyzicky napadat nebo ho
od rozvodu už nikdy více nespatří. Tyto situace byly často v rukách rodičů a vypravěčkám se
pouze „děly“ a ovlivnily jejich další životy. Taktéž si Lenka nevybrala, že se narodí
s diagnózou ADHD a s vadou očí a bude mít problémy se začleněním do kolektivu, nebo
Marie, že bude alergická na dezinfekci a že jí to zamezí v naplnění jejího snu stát se zdravotní
sestrou. Vypravěčky tedy nebyly autorkami těchto situací a důsledkem toho se některé z nich
pak ani nestaly autorkami situací dalších a vůbec autorkami svého života. O konkrétních
příkladech autorství v době po krizi či zlomu, tedy o tom, jak se s tím vyprávějící vyrovnávali
a vyrovnávají, bych chtěla pojednat nyní.
V příbězích Barbory a Marti došlo k pozitivní změně při navazování vztahů s
vrstevníky po odstěhování se z vesnice do Prahy. Takový akt sice nebyl jejich rozhodnutím,
byl rozhodnutím rodičů – ti byli jeho autory, přesto však Barboře a Martě dopomohl k
pozitivní změně. Barbora si pak v Praze mohla dokonce splnit svůj sen pracovního uplatnění,
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začala být více odpovědná za své činy a mohla se tak stát autorkou svého života. Marťa
bohužel i později zažívala další zklamání.
Další možností, jak reagovat na nepříjemné situace v životě, je vzít si z nich
ponaučení. Pokud si člověk bere ponaučení z minulosti, o kterém byla už výše řeč, zaujímá
určitý postoj k tomu, co se dříve dělo. Když pak dokonce tento postoj spojuje se svými
osobními přesvědčeními a hodnotami a odpovídá na výzvy „potíží“, stává se autorem svého
života (Chrz, 2007). V příběhu Andrei je takové ponaučení obsaženo při reflexi jejího života
ve vztahu k její budoucnosti. Vypovídá, že by nechtěla udělat stejné chyby jako její matka a
že by chtěla mít rodinu, která drží pohromadě. Tím si bere ponaučení z chyb matky, zaujímá
k minulosti určitý postoj a životní hodnotou se pro ni stává rodinné zázemí. Marii pak pomáhá
k překonávání těžkých situací to, že životní hodnotu spatřuje v Bohu. Její víra jí dodává sílu
při rozhodováních v životě, a tak se stává autorkou svých činů.
K tomu, aby se člověk po nějakých negativných zkušenostech, které neovládá, mohl
stát autorem svých činů, mu může pomoci nějaká jemu blízká osoba nebo odborník, např.
psycholog či terapeut. Blízcí lidé, a to např. už „jen“ jejich přítomnost, pomohli při překonání
těžké situace Martě, Barboře či Kristýně. Osoba odborníka se v žádném příběhu přímo
neobjevila.
V některých příbězích však můžeme vidět, že se autorství vypravěče z jeho života
jaksi vytrácí. Zde jsou to ty příběhy, které nemají „šťastný“ konec. Minulost je pryč,
vypravěči nebyli přímými aktéry situací v jejich životě, bylo jim ubližováno a nebyli schopni
s takovými situacemi nic dělat. Příběhy jsou bez reflexe takové minulosti, což vypovídá o
tom, že si s ní nějak neví rady nebo ji nemají zpracovanou. O budoucnosti většinou
respondenti nevyprávějí nebo jen velmi stroze, tudíž nejsou ani autory toho, co nastane. Opět
se události jen budou „dít“ a oni je nebudou ovládat. Takovým příkladem, jak už bylo řečeno
je např. příběh Lenky a částečně i Marti.
Další zajímavý ukazatel toho, že člověk nemusí být zcela autorem svých činů, i když
by rád, je pasáž z příběhu Ivany, která o svém partnerovi tvrdí, že je „debil“, ale v budoucnu
by ráda měla láskyplného muže, pečujícího o rodinu. Je zde tedy rozpor mezi tím, „co chci“ a
tím, „co (proto) dělám“.
Jak se pak lidé, kteří byli natolik ovlivněni nepříjemnými situacemi, že jejich životy
jsou „bez elánu“ a prodchnuty smutkem, mohou stát autory svého života? Nejspíš by
potřebovali učinit nějakou změnu či obrat. Za příklad si můžeme vzít právě příběhy těch
vypravěček, které se s tíživými situacemi už vyrovnaly nebo vyrovnávají. Tím bylo čekání na
to, co jim život pozitivního přinese, změna vlastního postoje k situacím, které se jim děly,
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čímž se mohly stát větší měrou aktéry svých činů, či využití podpory nějakého blízkého
člověka. Také je dobré mít na paměti to, že pokud si člověk se svou tíživou minulostí neví
rady, tak mu s jejím zvládnutím může pomoci i odborník.
V této části mé analýzy jsme mohli vidět, že se vyprávějící se životními situacemi
vyrovnávali a vyrovnávají různě. Je patrné, že takový obrat nastal až postupem času, kdy
vypravěčky byly schopné svou minulost reflektovat a vracet se k ní zpět. Autory svého života
se tedy stávaly a stávají postupně, stejně jako tomu bylo v části předešlé. Nejprve se jim věci
pouze „děly“ a ony nebyly přímými aktéry akcí, ale nyní zaujímají postoj k životu a mají
představu o své budoucnosti, což je činí dospělejšími. Několik vypravěček se však stále ještě
trápí a čekají na to, co se bude „dít“.

4.3. Shrnutí
V této kapitole jsem interpretovala a analyzovala příběhy třinácti studentů
nacházejících se na prahu dospělosti. Zabývala jsem se každým příběhem zvlášť, jelikož jsem
usoudila, že příběhy jsou moc krátké na to, abych je rozčlenila podle kategorií narativní
analýzy, které jsem popisovala v teoretické části. Každý příběh ve výzkumu je jedinečný a
dohromady vždy dává určitý pohled na to, jak daný jedinec svůj život vnímá a reflektuje.
Zabývání se pouze úryvky příběhu by tedy bylo vytrháváním těchto částí z kontextu.
Texty jsem v plném znění rozdělila na dvě části, jelikož jsem vnímala odlišnost mezi
jejími obsahy. Tato odlišnost se pojí se zkušenostmi vyprávějících. Jedni ve svém dosavadním
životě nezažili žádná velká zklamání a zlomy, druhá část příběhů se však se zklamáním,
zlomy a ublížením pojí. Nedá se obecně hodnotit, zdali jedni prožili život „plněji“ než ti
druzí, anebo jestli ti jedinci, kteří ve svém životě zažili nějaká velká zklamání, jsou méně
šťastni než ti, kteří je nezažili. Zde vždy záleží na tom, jak svůj život reflektují a jak se jedinci
s negativními zkušenostmi vyrovnávali a vyrovnávají.
V první kapitole bylo řečeno, že ve vývoji jedince můžeme spatřovat stále více
reflexe, náhledů na své zkušenosti, subjektivity a „mentálních událostí“ tedy, že v jeho
vyprávění narůstá uplatnění „krajiny vědomí“ (Bruner in Chrz, 2004). A také jsme se mohli
dočíst o tom, že jak člověk spěje do dospělosti, tak se jeho příběhy stávají stále realističtější a
dosahuje tak své identity (McAdams, 1988). Ve většině našich příběhů můžeme spatřovat
poměrně velkou míru reflexe a také to, že náhledy vyprávějících na vlastní životy jsou
poměrně realistické. Jedinci již dokážou reflektovat chyby druhých a brát si z nich ponaučení
a poměrně reálně plánovat svou budoucnost. Téměř u všech příběhů můžeme vidět, že se
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vyprávějící vyvazují ze závislosti na rodičích a druhých lidech a mají ve větší míře podíl na
svém životě. O druhých lidech však uvažují, a to poměrně hodně, vzhledem k tomu, že nejspíš
všichni studenti míří do nějakých pomáhajících profesí.
Tím, jak vyprávějící reflektují svou minulost, hodnotí přítomnost, realisticky plánují
budoucnost, uvažují o druhých a mají velký podíl na svém životě, tak se stávají dospělými a
dalo by se říci, že i autory svých životů.
V některých příbězích jsou však určité „trhliny“, které mohou znamenat, že se člověk
obdobími, o kterých nevypráví, nechce zabývat - má na ně např. špatné vzpomínky nebo si je
možná ani nevybavuje. Taková témata či životní období mohou být pro člověka do budoucna
skutečností, se kterou by se měl ještě vyrovnat či se jí více otevřít, aby mohl být plně autorem
svého života. Smutná témata či životní období nemusí být v příběhu „jen“ „trhlinami“, ale
mohu být plně uvědomělé. I tyto záležitosti čekají na zpracování samotným člověkem, který
je prožil, aby se blíže dostal ke své identitě a plněji se podílel na svém životě.
Radostné i nepříjemné prožitky a zkušenosti vyprávějících, kteří mi poskytli příběhy
pro analýzu, mne inspirovaly se zamyslet nad tím, jakou měrou je člověk tvůrce svého života,
tedy nad tématem lidské existence. O tom však bude poslední kapitola práce.

5. Životní příběh pohledem existenciální psychologie a filosofie
2.1.

Úvod

Při pročítání a analyzování příběhů pro výzkum do bakalářské práce jsem stále častěji
viděla člověka jako bytost, která si sama tvoří svou existenci a tvar svého života, a to takovým
způsobem, jakým přikládá významy svému jednání a situacím, které se ji dějí. Přišlo mi proto
zajímavé vztáhnout výzkum k existenciální psychologii a filosofii, které se otázkou lidské
existence a bytí ve světě přímo zabývají. V této části práce bych chtěla ukázat spojitost mezi
lidským příběhem a myšlenkami existencialismu.
Nejprve se zaměřím na charakteristiky existencialistického myšlení a pojednám o tom,
jak existencialismus nahlíží na lidskou bytost a jeho život a prostřednictvím toho budu moci
ukázat, jak se tyto myšlenky váží k narativní psychologii, tedy přesněji k vyprávění životního
příběhu. Poté se zamyslím nad tématem časovosti, které se k vyprávění příběhu také váže, a
zaměřím se především na vyprávění o budoucnosti, které v sobě velmi často obsahuje
pojednání o životních hodnotách a lidském směřování. Dalším tématem této části bude téma
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„autorství“, kterým se zabývá narativní psychologie a byla o něm již výše mnohokrát řeč. I
existencialismus má k tématu „autorství“ velmi co říci, což uvidíme už v pojednání o
existencialismu samotném. Toto téma také vztáhnu k vývojovému období prahu dospělosti.
Tuto kapitolu pak zakončím Franklovou teorií lidské existence, která se nazývá „logoterapie“.
Zaměřím se především na jeho pojetí „vůle ke smyslu“, a to se budu snažit najít ve výše
analyzovaných životních příbězích.

5.2. Myšlenky existencialismu
Existencialismus jako směr vzniká s počátkem 19. století a staví se do opozice proti
racionalistickým a idealistickým trendům. Na člověka pohlíží jako na subjekt, ale neodtrhává
ho od objektu – tedy od okolního světa. Je zde dán důraz na bezprostřední prožitek člověka a
na jeho zkušenost ve vztahu ke světu (Coan, 1999). I v příbězích o životě se vyprávějící
k něčemu vztahují, dávají sami sebe a své zkušenosti do určitých kontextů, tvoří si postoje,
hodnotí, ospravedlňují své činy apod. Člověk je tak ve svém životě jednající bytostí
zasazenou do určitých okolností, motivů, cílů, aktérů, interakcí a výsledků (Chrz, 2007).
Je důležité zaostřit na dvě věci, které byly právě řečeny. První věcí je to, že lidský
jedinec je bytostí „jednající“, tudíž je „pánem“ svých činů a ze své podstaty plně svobodný. Je
však také bytostí „zasazenou“ či podle existencialistického myšlení „vrženou“ do tohoto
světa, tudíž se vyskytuje v situacích předem daných, se kterými sám nic nezmůže. Jeho
svoboda mu dovoluje zaujímat postoje, rozhodovat se, být odpovědný, autentický, svou
svobodu přijímat a být otevřený vůči možnostem, které mu život nabízí. Takový člověk by
však podle existencialismu byl optimální bytostí a takovými bytostmi být, se nám lidem vždy
nedaří (Coan, 1999). Často před svobodou unikáme, popíráme ji, naše rozhodování
necháváme na druhých, zaměřujeme se spíše na to, co bychom měli nebo co musíme, než na
to, jaké činy by vyjádřily naši osobnost apod. Martin Heidegger pak hovoří o člověku, jako o
bytosti, která žije v napětí mezi autentickým a neautentickým modem existence (Heidegger in
Chrz, 2007). Člověk jakoby hledal své „optimum“, to, čím opravdu je, ale zároveň sám sebe
ztrácí právě skrze únik před svobodou, která mu je z jeho přirozenosti dána. Napětí mezi
takovými mody můžeme vidět i v některých příbězích v analýze. Někteří vyprávějící činili a
činí určitá rozhodnutí o svém studiu a o své budoucí práci, a tím hledají to, co je pro ně
vlastní, hledají svou autenticitu. Jiní si však z minulosti nesou určité negativní vzpomínky
nebo i v současnosti zažívají těžké chvíle, které jim nedovolí se plně otevřít tomu, čím ve
skutečnosti jsou, nebo čím by mohli a chtěli být. Pokud se však s těžkými situacemi snaží
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vyrovnat, tak i to je cesta, jak se přiblížit svému „optimu“. Můžeme se tedy domnívat, že
všichni tito lidé balancují mezi autentickým a neautentickým modem své existence. Napětí
mezi těmito mody pak může být o to více podmíněno jejich věkem, který spadá do období
prahu dospělosti. Jeho charakteristikou je podle Eriksona nalezení identity19, kdy člověk
hlouběji poznává sám sebe, tvoří si životní hodnoty a otevírá se intimním vztahům (Macek,
2003). Vidíme, že mnozí vyprávějící během života, a to hlavně v dospívání, hledali to, co
chtějí dělat a co je jim blízké, a i přes určité menší nebo větší útrapy, je většina z nich nyní
v období, kdy zjišťují nebo už zjistili, kam je život „táhne“ a jakou cestou by se chtěli vydat.
Ono „optimum“ pak může být směřováním k „ideálu“, o kterém jsem se zmínila v první
kapitole. Člověk se k němu snaží přiblížit, snaží se ho najít a „zasadit“ ho do své identity.
Existencialismus tedy říká, že člověk má život ve svých rukách, tím, že svobodně
reaguje na situace, které se mu dějí. Je do tohoto světa „vržen“, ale svobodně se v něm
„rozvrhuje“. Pro člověka však není vždy jednoduché tuto svobodu přijmout a také pak
přijmout to, že je bytostí konečnou, což mu způsobuje úzkost (Coan, 1999). Také z těchto
důvodů pak mnohdy před svobodou uniká a stává se neautentickou bytostí. Vědomí
konečnosti pro člověka ale může být výzvou proto, aby přítomný život prožil právě s co
největší mírou autenticity sebe sama, a vědomí jeho vlastní svobody mu v životě může dodat
sílu dělat to, co ho vyjadřuje, může sám sebe měnit a prožít tak „dobrý příběh“, který „dává
smysl“ (Chrz, 2007).

5.3. Časovost a životní příběh
Christine Wicki (Wicki in Längle, Sulz ed., 2007) hovoří o současném okamžiku jako
o bodu, který je tvořen minulostí, přítomností a budoucností. Právě v tomto čase se tvoří
lidské bytí. Život člověka je tak bezprostředním prožitkem přítomnosti, který je odvozen od
již prožitého a je vztažen k očekávání a uvažování o budoucnosti. A takové je i lidské
vyprávění o životě. Člověk z pozice „tady a teď“ hovoří o minulosti a vztahuje se
k budoucnosti, čímž svůj příběhu spojuje do jednoho celku.
I v analýze životních příběhů jsme mohli vidět názorné příklady toho, jak životy
vyprávějících plynou v čase. Popisují „vstup do života“, vzpomínají na události z dětství a
dospívání a hledí do budoucnosti – na to, co je čeká a co by chtěli prožít. Současné vyprávění
pak dává těmto událostem význam a ukazuje nám postoje, které k nim vypravěči zaujímají.
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Opět musím poznamenat, že identita se vytváří během celého života, ale v adolescenci to je úkolem

centrálním.
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Oni sami jsou tvůrci vlastních postojů a významů a skrze jejich vyprávění jim můžeme
nahlédnout.
Zde je důležité si uvědomit, že minulost nelze zrušit, záleží na tom, jak ji lidé včlení
do přítomného života a jaký význam pro ně získá. Minulost nás tedy vybízí k tomu, abychom
se s ní vyrovnali. Pak by nemusela omezovat naši přítomnost a my se mohli soustředit na
možnosti, které se nám nabízejí v budoucnosti a většinou nás popohánějí k jednání (Wicki in
Längle, Sulz ed., 2007). V některých „našich“ příbězích jsme mohli spatřovat mnoho „trhlin“,
které z vyprávění jednotlivých lidí nedělají jednotný celek. Pro vyprávějící byly určité situace
tak těžké, že se na ně nezaměřují nebo těžké události naopak překrývají to, co v jejich životě
bylo potěšením. Vidíme však, že mnoho vyprávějících své negativní zážitky reflektuje, a tak
se s nimi snaží vyrovnat a pohlížet dál do budoucnosti. Minulost používají jako nabitou
zkušenost, ze které mohou těžit a přemýšlí nad možnostmi svého budoucího života.
Život je ustavičný proces, kdy jedinec není „hotov“, ale „stává se“ (Coan, 1999). To,
jakým způsobem se však „stává“, podle existencialismu záleží především na něm samotném a
„to je na skutečnosti, že osobní život se odehrává v čase, to vážné. Čas si nenechá se sebou
pohrávat. Buď je využit, nebo je promarněn. Je prostřednictvím našeho růstu nebo našeho
zániku.“ (Wicki in Längle, Sulz ed., 2007, s. 54). V mnohých příbězích tak můžeme spatřovat
určité hledání svého cíle a svých možností, právě proto, že vyprávějící svůj život nechtějí
promarnit a někam směřují. Ti, co však prošli v životě většími krizemi a ještě dnes se trápí,
mohou vnímat budoucnost jako nejistou, a tak se k ní příliš nevztahují. Tak je tomu např.
v příběhu Lenky či Marti.

5.4. Téma budoucnosti v příběhu
V této části bych se ráda zaměřila na část lidského života a vyprávění, která je spojena
s pohledem do budoucnosti. Toto téma je pro existencialismus poměrně důležité, jelikož říká,
že díky vědomí budoucnosti odhalujeme smysl své existence (Wicki in Längle, Sulz ed.,
2007). Lidská bytost totiž nejenže přikládá událostem, které se staly, nějaké významy a
zaujímá vůči nim postoje, ale také se sama sebe ptá na to, co by měla splnit do budoucnosti,
neboli co si od ní život žádá (Frankl, 1994). Jak bylo řečeno v pasáži výše, vyprávění je
určitým sledem událostí, které se dějí v čase. Ty však nejsou pouhým „dějem“ v tu danou
chvíli, ale díky tomu, že k nim člověk zaujímá určité postoje a nějak v nich jedná, tvoří
události následující. Proto je důležité, aby se ke své budoucnosti člověk vztahoval.
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Člověk má svá přání, chce dosáhnout určitých hodnot a cílů a jeho reakce na situace
v přítomnosti by měli být dílčími cíli k tomu, aby svých přání, hodnot a životních cílů
opravdu dosáhl. To by se dalo vyjádřit i rčením: „Každý je strůjce svého štěstí“. Lidé
samozřejmě někdy jednají bezmyšlenkovitě a přecházejí tak z autentického modu existence
do neautentického. Snažit se stát se autentickou lidskou bytostí je však pro člověka
prostředkem, jak životních cílů dosahovat (Coan, 1999).
V analyzovaných příbězích však někdy rozprava o budoucnosti chybí nebo ji
vyprávějící příliš neplánují. To je z toho důvodu, že se jim přílišné plánování do budoucna už
někdy vymstilo nebo si myslí, že budoucnost dopadne tak, jak má, čímž dávají spíše důraz na
lidský osud. Znamená to snad, že se tak vzdávají možnosti být autory své budoucnosti, svého
života? Jak už bylo naznačeno výše, tak by podle existencialismu měl náš život být prodchnut
nějakým smyslem, nějakými hodnotami a cíli, které jsou v pozadí našeho jednání, a ty
bychom měli naplnit v budoucnosti (Frankl, 1994). Naše budoucnost tedy nemusí být detailně
naplánována, ale naše chování a myšlení v přítomnosti by mělo být ke smyslu našeho života,
našim hodnotám a cílům vztaženo, čímž si pak tvoříme budoucí život. V mnoha našich
příbězích můžeme vidět, že jsou v nich životní hodnoty hluboce obsaženy. Je to hodnota
rodiny, hodnota Boha a duševního růstu, hodnota partnerského vztahu, hodnota pomoci
slabším apod. Ty tvoří jednotu každého příběhu a někam vyprávějící „ženou“. Pokud někteří
vyprávějící budoucnost neplánují, protože se už několikrát ve svých očekáváních zklamali,
jsou si vlastně vědomi toho, že nemohou být autory všeho a vše není v jejich moci, tudíž
pohlížejí na život realisticky. Patologií by zde podle Ludwiga Binswangera bylo, nechtít
přijmout svůj osud (Coan, 1999).
Jak už bylo řečeno, tak pro ty, kteří prošli nějakým větším utrpením v minulosti a ještě
se s ním nevyrovnali (např. příběh Lenky a Marti), může být obtížné se svou budoucností
zabývat, jelikož nemají nějakou hlubší jistotu života a na své vlastní hodnoty se také příliš
nespoléhají. Neznamená to však, že se samy k žádným hodnotám nevztahují nebo že nemají o
své budoucnosti žádnou představu, spíše jim životní zklamání vzaly sílu jednat tak, aby se
jejich přání v budoucnosti naplnila.

5.5. „Být vržen do života a rozvrhovat se v něm”
V předešlé části jsem pojednala o tématu budoucnosti a o důležitosti vztažení se
k němu ve svém životě a osobním příběhu. Toto téma je v lidském vyprávění důležité
především proto, že lidé o svých hodnotách a o svém směřování často hovoří právě až ve
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vyprávění o budoucnosti. Tam se k nim vztahují přímo a uvědomují si je a ve spojitosti
s předešlou jejich zkušeností ve vyprávění nám čtenářům či posluchačům mnohdy dochází,
proč jsou jejich hodnoty zrovna takové, jaké jsou, či proč v minulosti jednali, tak jak jednali,
jelikož už v tu chvíli jejich reakce vycházely z již vytvořených hodnot. Jak bylo ale řečeno,
tak se člověk v průběhu života „stává“, tudíž jeho hodnoty neexistují od narození, ale on sám
si je tvoří během života (Frankl, 1994). Vytvořené hodnoty během života pak většinou
považuje za své a podle nich jedná, a tak by se dalo říci, že se tak stále více stává autorem
svého života. O tématu autorství, již byla řeč v teoretické části, zaměřila jsem se na něj i
samotné analýze příběhu a také v pojednání o časovosti. Je však patrné, že k tématu má co říci
i existencialismus a vývojová psychologie, a proto se nad ním zde zamýšlím znovu.
V našich příbězích můžeme vidět, že pokud vyprávějící popisují své dětství, je v něm
jen málo situací, které by nějak sami „režírovali“. Mnohé události se jim prostě „děly“ a jejich
autory byli druzí či život sám. Zde nabízím několik příkladů: „Narodila jsem se do rodiny,
kde spolu rodiče nebyli spokojení…“, „Narodila jsem se ve šťastném manželství svým
rodičům – vychovávali mně dobře, měla jsem moc krásné dětství, na nic si nemůžu stěžovat.“,
„Jediné, co mě moc nebavilo bylo jezdit na zábavy, kam mě vždy poslali“, „S matkou jsme žily
samy, ale brzy si našla svého „řepáka“ a s ním se odstěhovala (i se mnou vlastně) na
vesnici.“, „…mé dospívání negativně ovlivnil můj otec…“.
Samozřejmě, že i v dětství jsou situace, kdy je člověk autorem svých akcí, ale faktem
je to, že čím je člověk starší, tím přebírá stále více odpovědnosti za svůj život, sám se
rozhoduje, činí více svobodných voleb a sám sebe skrze tyto volby tvoří (Coan, 1999). Toto
můžeme v příbězích spatřovat při rozhodování se, kam člověk půjde na školu, jak bude řešit
konflikty s rodiči, jakého partnera si vybere apod. Jak bylo řečeno, tak vše toto a mnoho
dalšího, co se děje během dětství a dospívání, přispívá k vytváření identity člověka, což je
podle Eriksonovy periodizace duševního vývoje centrálním úkolem, který by měl být naplněn
během adolescence (Macek, 2003).
V našich příbězích je vyprávějícím od devatenácti do šestadvaceti let, tudíž by tento
centrální vývojový úkol měl být možná už naplněn. Můžeme se tak domnívat i proto, že u
téměř všech příběhů spatřujeme, že vyprávějící reflektují svůj život, dávají mu významy,
které jsou spojeny s jejich hodnotami a mají vliv na věci budoucí, ale vyprávějící také svou
budoucnost v různé míře anticipují. Příběhem, který o sobě vyprávějí, si tedy tvoří svou
identitu (Chrz, 2007) a pokud příběh přijímají za své a přebírají za něj odpovědnost, pak by se
dalo hovořit o tom, že se stávají plně dospělými a dokonce i autory svých životů.

51

Někdy se však i dospělým lidem nedaří věci dělat tak, jak by je opravdu chtěli dělat a
jak je cítí. To se pak může projevit na míře jejich životního štěstí. Štěstí je totiž složitá souhra
mezi tím, co máme a tím co chceme (Kolbe in Längle, Sulz ed., 2007). Pokud tedy člověk
chce být šťasten, tak by o to měl usilovat, jelikož i za své štěstí je podle této myšlenky
odpovědný. Je na něm, jestli zvýší své úsilí, protože není spokojen s tím, co má a co mu např.
život přinesl, a tak dosáhne svého cíle nebo také může snížit své nároky na cíl a s tím, co má
se prostě smířit.
Podle této myšlenky a myšlenek předešlých by se člověk dal považovat za bytost,
která od „vrženosti“ směřuje k „rozvrhu“, tedy, že i přes situace a skutečnosti, které ji byly
přisouzeny, aktivně tvoří svůj život. Tato „aktivní tvorba“ probíhá skrze zaujímání postojů
k těmto situacím a skrze svobodné a odpovědné jednání člověka.

5.6. „Vůle ke smyslu”
V poslední části práce bych se ráda zabývala Franklovou teorií lidské existence a to
hlavně jeho pojetím „vůle ke smyslu“ (Frankl, 1994, 1995). Frankl se soustředí na smysl
lidské existence a na jeho hledání a hovoří o „vůli ke smyslu“ jako o něčem, co je prvořadou
hnací silou člověka. O hledání smyslu v životě člověka jsem se již výše několikrát zmínila,
nyní bych však chtěla Franklovo pojetí přiblížit a téma hledání smyslu pak nacházet
v lidských příbězích.
Výše bylo řečeno, že jsme tvůrci svých postojů a hodnot, to se však nedá říci o
smyslu, o kterém mluví Frankl. „Jeho“ smysl totiž nevynalézáme, nýbrž ho odhalujeme
v průběhu života. Člověk je tak stále aktérem, který je ve střehu, hledá a je tvůrcem hodnot a
odpovědnou bytostí. Ideální stav, jak říká Frankl (1994), není tedy homeostatický trpný klid,
nýbrž „noodynamika“, což je napětí mezi představovaným smyslem a jeho naplněním.
Samozřejmě neexistuje obecně platný smysl pro všechny, ale my ho odhalujeme ve vztahu ke
„svému“ světu, či zde mohu dokonce říci, ve vztahu ke svému příběhu.
Tak jako je tedy „identita“ vývojovým úkolem v dospívání, tak by se „naplnění
smyslu“ dalo považovat za úkol, kterého máme dosáhnout během lidského života. Frankl pak
říká, že naplnění smyslu lze dosáhnout třemi cestami. Je to prováděním nějakého činu,
zakoušením nějaké hodnoty, či utrpením (Coan, 1999, Frankl, 1994).
Všechny tyto „cesty ke smyslu“ můžeme nalézt i v našich příbězích. Vyprávějící
odhalují smysl, který mají v průběhu života naplnit, a to skrze studium, pracovní příležitosti,
komunikaci s lidmi, lásku k druhému člověku či duchovní růst.
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Zajímavým pohledem je však třetí Franklova představa cesty k dosažení smyslu,
kterou je utrpení. I tato cesta je spojena s tím, co bylo už řečeno výše, že ideální stav není
homeostatický trpný klid. V životě člověka se něco děje a i přesto, že je jeho utrpení často
spojené s velkou bolestí a smutkem, tak k němu člověk podle Frankla může zaujmout takový
postoj, že z utrpení může těžit. Člověk je totiž ochoten trpět pod podmínkou, že je v jeho
utrpení obsažen nějaký smyl (Frankl, 1994).
Mnoho „našich“ vyprávějících prošlo v životě určitými krizemi či zažilo utrpení. A já
se ptám, jestli v nich byl obsažen nějaký smysl? Frankl by jistě řekl, že ano. V příbězích
opravdu smysl utrpení můžeme spatřovat. Andrea např. díky nepříjemným událostem, které se
děly v její rodině, ví, že nechce udělat chyby jako její matka a je pro ni důležité, aby měla
manžela, který se bude schopen postarat o rodinu. Velký smysl lidské existence tak Andrea
spatřuje v tom, být dobrým rodičem. Jedině tak, může dítě dostat tu pravou lásku.
Hanka prožívá kritické období při úmrtí tří členů její rodiny, které je spojeno s velkým
smutkem. Později, ve vztahu k budoucnosti, říká, že nemá smysl si malovat svůj budoucí
život na růžovo, jelikož se jí to už mnohokrát vymstilo. Zdálo by se, že vzdává nějaké své
usilování, zároveň ale říká, že by chtěla založit velkou rodinu a chtěla by být někomu
užitečná. To je tím, co je její hnací silou a i přesto, že pro ni bylo kritické období těžké,
naučilo ji brát život realisticky. V kritickém období také poznala opravdové přátele a snažila
se dělat věci, které jí dělají radost. A protože přinášejí radost i ostatním, tak vidí smysl v nich
pokračovat.
Marie pak největší smysl spatřuje v Bohu a v duchovním růstu. Tak může prožít
plnohodnotný život a být šťastná. Vědomí Boha jí během jejího života pomohlo při mnohých
útrapách. Nejprve o něm sama pochybovala, jelikož nechápala, jak může dopustit takové zlo,
které se jí děje. Po návštěvách v komunitě Jana Křtitele ji však došlo, že Bůh opravdu
existuje. I při dalších kritických chvílích pak Marii její víra velmi pomáhala a je pro ni
v životě smyslem sama o sobě.
Odhalit smysl utrpení je pro člověka někdy velmi těžké. V tu chvíli mu chybí smysl
života, jeho postoj je bezplánovitý a jeho život či životní příběh může působit tak nějak „bez
elánu“. Člověk, který se nachází v situaci, že je pro něj život natolik tíživý, že ztrácí svou
hodnotu, může využít terapie (zde spíše „logoterapie“). Ta by pro něj mohla být nástrojem pro
nalezení či znovunalezení smyslu. Frankl by při terapeutické práci s klientem, který utrpení
prožil či prožívá, hovořil a snažil by se s ním odhalit, v čem může být jeho utrpení
povznášející či jaký by pro něj mohlo mít smysl, jelikož podle Frankla každé utrpení smysl
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má. Tato terapie by měla člověku pomoci být více odpovědný za svůj život, přijmout sám
sebe a minulost takovou, jaká je, a odhalovat smysl, ke kterému ho život vybízí.

5.7. Shrnutí
Analýzu příběhů jsem vztáhla k existenciální filosofii a psychologii, protože v ní
vidím možnost, jak lze pohlížet na lidské bytí. Spojitost mezi existencialistickým myšlením a
životním příběhem mne napadala až v průběhu práce na výzkumu. Postupně jsem odhalovala,
že čím se vyprávějící více dostávají do současnosti a zabývají se svou budoucností, tak sami
sebe mnohem více poznávají, zaujímají postoj ke své minulosti, ať už byla špatná nebo dobrá,
vymezují své životní hodnoty a vyslovují svá přání. A právě díky tomu se dá říci, že se
vyprávějící ve svých příbězích stále více „stávají“. „Stávají“ se více autory svých činů a svého
života v přítomnosti a odhalují čím více či ještě by se chtěli „stát“ v budoucnosti. Jak bylo
řečeno, může to být o to více podmíněno jejich věkem, jelikož „vystupují“ z období dospívání
a pozvolna přecházejí do dospělého věku.
V existencialismu vidím také směr, který může člověku dodat sílu vyrovnat se
s životními útrapami a jednat podle svého autentického já, jelikož nahlíží na lidské utrpení
jako na něco, co může dát životu smysl. V tu chvíli si však člověk nejprve musí přiznat vlastní
svobodu a tím převzít odpovědnost za žití a nalézání oné smysluplnosti.
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6. Závěr
V mé práci jsem se zabývala vývojovým obdobím prahu dospělosti a životními
příběhy lidí, kteří se v tomto období nacházejí. Příběhy jsem se snažila analyzovat z hlediska
narativního přístupu, ale také pohledem existenciální psychologie. Zmiňovaná tři témata či
pojetí - práh dospělosti, narativní psychologie a existenciální psychologie – v sobě obsahují
motivy, které jsou jim společné, a tak na sebe mohou navzájem reagovat. Spojitost je možné
vyjádřit také klíčovými pojmy, které se k nim vztahují. Těmi např. jsou: smyl, reflexe,
odpovědnost, identita, minulost – přítomnost – budoucnost, „vyrovnávání se“, život, význam,
utrpení, interpretace, svoboda či hodnoty, a jistě bych nalezla ještě další. Nejprve jsem chtěla
životní příběhy vztáhnout pouze k narativní analýze, ale během analyzování příběhů mi
docházelo, že existenciální psychologie má se zvoleným tématem mnoho společného.
V úvodu práce jsem si pokládala otázku, kde je onen předěl mezi dospíváním a
dospělostí. Striktně to určit, je velmi obtížné, což jsme v textu několikrát zmínila. Existují
určitá kritéria pro hodnocení, a ta byla ve velké míře vyjmenována, jsou ale mnohdy
považována za „ideál“, který člověk se vstupem do dospělosti zcela nenaplňuje.
Pokračovala jsem tedy pojednáním o narativní psychologii, metodách jejího výzkumu
a samotným výzkumem, kde jsem analyzovala jednotlivé příběhy. Výzkum v narativní
psychologii se zabývá způsoby, jakými člověk vypráví svůj příběh a jak interpretuje své
zkušenosti. Je tak spojen s reálným životem, jelikož do reálného života člověka, i když
interpretovaného, přímo vstupuje. Pokud se tedy ptáme na to, kde je předěl mezi dospíváním a
dospělostí, tak právě způsob interpretace života člověkem, který ho žije, nám může být při
zodpovězení této otázky nápomocen. Jako výzkumníci se přibližujeme lidské zkušenosti a
vidíme, jak ovlivnila a ovlivňuje život člověka, jakým způsobem ji zpracoval a zpracovává a
jakou představu má o své budoucnosti. V jednom příběhu, tak spatřujeme mnoho kritérií,
která hodnotí, zda se člověk již stal dospělým. Prostřednictvím příběhu o životě máme ale
také bližší přístup k hodnotám člověka a k tomu, z čeho tyto hodnoty vycházejí, k reflexi
minulých zkušeností, k druhým lidem s mírou jejich aktérství ve vyprávění a k samotným
vypravěčům, kteří pohlížejí na svůj život a jsou autory příběhu. I taková zjištění nám mohou
dopomoci práh dospělosti posoudit.
Při analýze příběhů ve spojitosti s teorií, jsme opravdu mohli vidět, že pokud člověk
svůj životní příběh dokáže přijmout za vlastní a přebírá za něj odpovědnost, tak se přibližuje
sám sobě – své identitě, vyrovnává se s minulostí a může plánovat svou budoucnost.
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Vyprávěním dává životu smysl a dává smysl tomu, co dělá a jak to dělá. Stává se tak
dospělým a přebírá odpovědnost nad svým životem.
Zde může vyvstat otázka, jestli se „autorství“ rovná dospělosti. Obojí se váže
k odpovědnosti člověka, který má centrum rozhodování uvnitř sebe a je si vědom toho, co
dělá a proč to dělá. Odpověď částečně souvisí s „trhlinami“, které jsou v lidských příbězích
něčím vytěsněným a mohli jsme je nalézt i „naší“ analýze. Tím, že člověk o událostech
nevypráví, tak se vyhýbá svému problému, nechce za něj být odpovědný, a není tak autorem
svého života nebo jeho části. Neznamená to však, že se nemůže stát dospělým jedincem.
Pokud se v sobě snaží problém zpracovat a z „trhlin“ v příběhu udělat vědomou skutečnost,
tak ke svému životu přistupuje odpovědně, vědomě a dospěle. V analýze jsme pak mohli
spatřovat i příběhy, které jsou bez zpracování těchto „trhlin“. Zde ještě minulost jednotlivých
lidí čeká na zpracování. Pak bude moci být jejich vývoj v dospělosti plynulý.
Důležitou myšlenkou mé práce bylo to, že se dospělým člověkem a autorem svého
života člověk „stává“. Existenciální psychologie má také podobnou ideu, a proto mne napadlo
jejími myšlenkami práci obohatit. Podle existencialismu člověk v průběhu svého života nalézá
svou autenticitu - „stává“ se sebou samým. To ale vychází především z jeho úsilí - je ze své
podstaty plně svobodný. Člověk však před svou svobodou uniká, protože má obavy z toho, se
jí zcela otevřít.
Ve většině analyzovaných příběhů jsme mohli spatřovat, že vyprávějící odhalují své
hodnoty a zjišťují, kam chtějí směřovat – někdy si tím jsou dokonce jisti. Reflektují minulé to, do čeho byli „vrženi“ a snaží se s tím různými způsoby vyrovnávat. V termínech
existenciální psychologie bychom to opět vyjádřili tak, že hledají svou autenticitu.
Jak jsem ve své práci zmiňovala, tak k nalézání autenticity dochází v průběhu celého
života. Na tomto místě se ale můžeme domnívat, že práh dospělosti je obdobím, kdy, i přes
občasné „bytí“ v „neautentickém modu existence“, dochází k odhalování autenticity mnohem
více.
Mou práci je tak možné uzavřít jakousi tezí, která z práce vyplývá. Tou je, že ze
života, do kterého je člověk „vržen“, se stává „rozvrh“, jehož by člověk měl být autorem.
K tomu dochází především na prahu dospělosti.
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