
Příloha 1
Anamnéza

1. Nejvyšší dosažené vzdělání (obor): 
2. Věk:
3. Zaměstnání (případně poslední zaměstnanecký poměr):
4. Jaké máte zájmy, koníčky?

5. Jste ženatý/vdaná/? Nebo žijete s partnerem/partnerkou?
6. Kolik máte dětí?
7. Jak vzpomínáte na vlastní dětství? 
8. Jakým stylem jste byl(a) vychováván(a)?
9. Jaký máte nyní (případně jste měli) vztah se svými rodiči? 

10. Dostal(a) jste někdy od psychiatra či psychologa nějakou diagnózu? Pokud ano, 
jakou? 

11. Byl(a) jste někdy hospitalizována se svými psychickými potížemi? (Kdy poprvé?
Kolikrát? Jak dlouho? atp.)

12. Užíváte nějaká psychofarmaka?  (užíváte nyní? Případně v minulosti? Jaké? V jakém 
množství?)

13. Podstoupil(a) jste někdy psychoterapii? (V minulosti? Nyní? Kde? A proč?)

14. Jaký máte vztah ke svým snům? 
15. Jak často si pamatujete sen (př. kolik snů za týden, za měsíc)?
16. Nejčastější motiv ve snech?
17. Nejčastější pocity ve snech?
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Příloha 2

ZÁZNAM SNU
Popište svými slovy (zde nebo na jiný papír) co nepodrobněji svůj sen (prosím čitelně

___________________________________________________________________

Co ve snu sledovat? 
Při popisu svého snu věnujte pozornost /nezapomeňte popsat následující oblasti: 

PROSTŘEDÍ
(např.: venku/vevnitř, město/příroda, den/noc, roční období, teplo/zima, světlo/tma)

OSOBY / ZVÍŘATA  A JINÉ BYTOSTI
(např.: známí/cizí, jak vypadají, jak se chovají sami o sobě, jak se chovají k vám?)

VY SÁM /SAMA
 Co ve snu děláte? 
 S kým a jak se setkáváte, komunikujete? 
 Jak na druhé osoby/zvířata a situace reagujete? 

VAŠE POCITY
 Nejintenzivnější pocity během snu  - jaké a v jakých situacích?
 Závěrečný pocit ze snu
 Jak snu rozumíte? 
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Příloha 3
Analýza snu pacienta se schizofrenií

Jsem hospitalizovaná na psychiatrii. Vyhýbám se kontaktu se sestřičkami. Smějí se mi, 
ponižují mě. Procházím se po chodbě, kde na stěnách visí tři obrazy, které jsem 
v Kosmonosech namalovala. Sestřičky říkají, že to je „černá magie“. Jsem z toho špatná. 
Čekám, kdy to bude lepší. 

Prvotní porozumění snu na straně snícího: 
Strach, že už nebudu moct kreslit. Že to se mnou bude čím dál horší. 

Poznámka: Pacientka vyprávěla sen, který se jí zdá každý den už několik let. Ne vždy se 
všemi detaily, ale pocit a základní obsah je prý stejný.

ROZHOVOR O SNU
Prostředí

 Nemocniční chodba. Je den, ale všechno je bílo-šedivé. Prostředí jako za 2. světové 
války. 

2. světová válka
 Myslím si, že jsem v minulém životě byla Hitler. Říkají mi to moje hlasy… Je to 

strašná představa. Strašná vina!
Lidé

 Snící tuší, že tam jsou i nějací další pacienti, kteří se spolu baví, ale není s nimi 
v kontaktu. Jsou spíše nevýrazní. 

Sestřičky 
 Jsou tam dvě tři sestřičky, které znám. Jsou na sesterně, do které já nakukuju. Ony mě 

vidí a smějí se mi. Smějí se nahlas. 
 Vysmívají se mi a ponižují mě. 
 Říkají, že ty mé obrazy na stěnách jsou černá magie. Ty sestřičky ve snu vlastně říkají 

stejné věci jako ty mé hlasy ve dne. 
Co pro vás znamená „sestřička“?

 Hodný člověk, na kterého se mohu obrátit, když potřebuji pomoc. Který mi řekne 
pravdu a ubrání mě. Skoro andělské bytosti... 

 Moje máma je sestřička. 
Černá magie

 Satanistický kouzla. Pro mě je to ta největší hrůza. Ale zároveň mám pochybnosti, že 
bych tím skutečně mohla být, že mají pravdu. 

Obrazy 
 Na jednom je růžice jako na kostele, modrá a žlutá. Na druhém jsou kytičky a 

rozpůlený srdce a nápis „Snad už brzy…“.
 Ten první mám ráda, je hodně „duchovní“ – vyjadřuje moji touhu po duchovním 

životě. 
 Ten druhý moc ráda nemám, připomíná mi rozchod s přítelem. Nebylo mi dobře….
 Nápis „Snad už brzy…“ znamená, že doufám, že mi už bude dobře, že se uzdravím, že 

se snad už brzy povahově změním.

Snící sama
 Pozoruji ty sestřičky a věřím, že to přestane. Cítím se strašně, bezmocně. Ale možná 

jim i věřím. 
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SHRNUTÍ SNU
Sen poukazuje k nemoci (Svoboda) snící pacientky. Bludná sebeobviňující přesvědčení, jimiž 
trpí v bdělém stavu, se objevují také ve snu. K nemoci odkazuje již samotné prostředí 
(Prostorovost) snu (psychiatrie) a zejména pak pacientčino přirovnání snového prostředí 
k nemocnici za „druhé světové války“ (Časovost). V bdělém stavu totiž trpí úporným 
přesvědčením (Porozumění), že v minulém životě byla Adolfem Hitlerem (Porozumění), které 
je navíc umocňované hlasovými halucinacemi. Stejná slova jako její bdělé halucinace 
pronášely ve snu sestřičky, které se pacientce vysmívaly a ponižovaly ji (Spolubytí). Stejně 
jako v bdění, i ve snu pacientku sužují pocity neopodstatněné viny. Zatímco v bdělém stavu si 
vyčítá, že byla Hitlerem, ve snu jí sestřičky podsouvají, že její obrazy jsou plné černé magie 
(Vina). Jedná se o reálné obrazy, které pacientka namalovala a které visely na zdech 
nemocniční chodby. Z jejich obsahu, který pacientka popisuje, však nic nehovoří pro 
„magický obsah“. Sestry pro pacientku zároveň představují autoritu (Spolubytí), které věří.  
V bdělém stavu pro ni „sestřička“ dokonce představuje téměř nadpozemské, andělské dobro. 
Navíc má tuto profesi spojenou se svojí matkou (Dějinnost), která je též zdravotní sestrou. 
Sestry ve snu však nejsou andělské, přátelské, nýbrž zraňující a nepravdivě obviňující. Snové 
obvinění (stejně jako to bdělé)  je pro pacientku nejvýše zraňující, přesto je přijímá a jen trpně 
doufá, že to brzy přestane (Otevřenost). Neumí se bránit. Ovšem samotná myšlenka na to, že 
by obvinění nemuselo být pravdivé, v ní vyvolává úzkost (Úzkost). 

POCITY VE SNU: 
Celkový pocit ze snu: hrozný

 provinění – že mají sestřičky pravdu: že dělá černou magii, že byla Hitler v minulém 
životě

 bezmoc –  neschopná udělat nic, aby to přestalo
 úzkost – že by to mohla být pravda, že byla Hitlerem. 
 naděje – že bude líp.
 strach – že to nikdy nepřestane (její nemoc)

EXISTENCIÁLY v popředí
NALADĚNÍ
Privativní modus

 Naladění snu je úzkostné, plné strachu a provinilé. Depresivní ladění podtrhuje 
charakter prostorovosti popsaný výše.

VINA
Privativní modus

1. Že byla Hitlerem
2. Že je čarodějnice

Tento existenciál vystupuje snad nejvíce ze všech. Vinou je prostoupené celé bytí pacientky. 
Je vina již tím, že je (čarodějnice). Je vina něčím, co se nedá vyvrátit. Jediné, co na druhých 
lidech vnímá, je to, že ji viní z toho, jaká je špatná. Vina ji drtí, bojí se jí, doufá, že to není 
pravda, ale zároveň se obává, že to pravda je.  

SVOBODA
Privativní modus

1. Pacientka je lapena v nesvobodné propadlosti svému bludnému porozumění.
2. Sen odkazuje k nemoci pacientky.
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POROZUMĚNÍ
Privativní modus

1. Mylné porozumění, že byla Hitlerem.
2. Mylné porozumění, že je čarodějnice.

SPOLUBYTÍ
Privativní modus

 Vztahové možnosti pacientky jsou omezeny na vnímání druhých pouze jako 
odmítajících a ohrožujících bytostí. 

1. Pacientka není ve snu s nikým v kontaktu. Ostatní pacienti jsou pro ni nevýrazní, 
v jakémsi oparu. Spolu se baví, ale s pacientkou nikoliv. Ani ona nevykazuje tendenci 
se k nim nějak přiblížit. 

2. Jediné bytosti, které je pacientka schopna vnímat, jsou sestřičky, které se však 
k pacientce chovají nepřátelsky – vysmívají se jí a ponižují ji. Jejich útoky ji hluboce 
zraňují, ale nedokáže se jim bránit a co víc, sama má obavu, že by sestřičky mohly mít 
pravdu. Nepřátelské sestry zabírají veškerou pozornost naší pacientky. 

ČASOVOST
Privativní modus

1. Nemocnice odkazující ke 2. světové válce
2. Zacyklenost – opakující se hlasy a sestřičky a snové motivy
3. Obava z budoucnosti

Otevírající modus
 Věta „snad to bude lepší“ nicméně vyjadřuje kapku naděje, která v pacientce ještě 

přežívá.

Čas jako by se zastavil, uvízl v dávné minulosti, pro kterou hovoří pacientčino přirovnání ke 
druhé světové válce. Čas ve snu nevykazuje žádný pohyb. Přítomnost je šedivá, provinilá a 
bolestivá. Věta „snad to bude lepší“ nicméně vyjadřuje kapku naděje, která v pacientce ještě 
přežívá. Tato věta nicméně pramení ze zoufalství z nemoci, o kterém pacientka sama hovoří. 
Fakt, že se sen pacientce zdá skoro každý den, vypovídá o maximální důležitosti tohoto 
tématu a dále pak o beznadějné zacyklenosti.  

PROSTOROVOST
Privativní modus

 Prostor je uzavřený do šedivých chodeb psychiatrie, které navíc připomínají druhou 
světovou válku. Je sice den, ale nikoliv slunný, nýbrž šedivý. Celý prostor odkazuje 
k fenoménu nemoci. 

SMRTELNOST
Neutrální modus

 Smrtelnost jako by se zdála stát v pozadí tohoto snu. 
 Ke smrti nepřímo odkazuje přirovnání prostředí ke „druhé světové válce“ a také černá 

magie, ze které je obviněna. 

FENOMÉNY ve snu:
Nemoc – fenomén Svobody
Autorita – fenomén Spolubytí
Provinilost – fenomén patologické Viny
Naděje – fenomén Časovosti
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EXISTENCIÁL
m. 

privativní m. otevírající m. neutrální pocity
NALADĚNÍ 1

Časovost 3 1 naděje bezmoc

budoucnost úzkost

Vina 2 provinilost strach

Spolubytí 2 autorita naděje

Porozumění 2

Svoboda 2 nemoc

Prostorovost 1

Smrtelnost 1
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Příloha 4
Analýza snu pacienta s depresí

Jsem na nějaké přednášce. Ani jsem tam nechtěla jít, asi jsem tam zabloudila. Beru si židli, 
abych se nemusela mačkat vzadu. Se mnou jsou tam i některý kamarádky. Přednášející je 
žena, v upoutávkách slibovala téma „uzemnění“. Je odměřená, rázná a připomíná mi primářku 
z plicního. Předává slovo i jiným řečníkům, ženám, které vypadají dost ztrémované. Řeší se 
„uzemnění“, ale ony říkají nějaký neadekvátní příběh. V ruce drží loutku z nečesané vlny, 
která má podobu dítěte. Pozdvihují ji sem a tam, nesou v náručí a vypráví příběh o ženě a 
dívají se někam za mě. Za sebou vidím, jak další ženy pomocnice nesou velkou loutku ženy 
matky – vypadá jako Panna Maria. Přitom jsou všechny „povznesené“. Mám pocit jako 
houpání na houpačce, až se mi z toho dělá zle, ale hned ten pocit potlačuji a říkám si, jestli to 
náhodou není to „uzemnění“. Možná ukazují, jak to vypadá, když je člověk uzemněný anebo 
že dítě člověka uzemní. Jsem z toho zmateně znechucená, ale poslouchám dál, jestli si něco 
odnesu. Otáčím se zpět, snažím se vnímat řečníka, ale ze strany do mě stále hučí kamarádka, 
že je to blbost, že ji to nebaví, že jí je z toho zle. Říkám jí, ať mě neruší, i když taky nechápu 
tu souvislost. V tom schytávám káravý pohled od přednášející, tak naschvál kamarádce nahlas 
řeknu, že to má z toho, že to na ni působí a že se jí cosi děje. Říkám to nahlas, aby to slyšela 
ta primářka, aby viděla, že poslouchám a uvažuji a že neruším. Vidím, že mě slyšela a že 
přikyvuje. Do sálu proudí čím dál víc lidí, znechuceně si říkám, že z toho nebudu nic mít, tak 
jdeme s holkama ven. 

Scéna2
Vedlejší workshop, kam jsem původně chtěla. Je to o citech, lásce a přijetí.  Je mi hloupé, že 
jdu tak pozdě. A taky, že si beru nějaké edukační materiály, když jsem tam nebyla celou 
dobu. Ale moc je chci, tak svůj odpor potlačím. Vítá mě tam přednášející – taky žena, která 
vypadá úplně stejně jako ta vedle, akorát že je milá a zářící. Dostávám od ní vodu na
osvěžení. Workshop je o citech, ale pak vidím nějaké nádoby – stůl prostřený ke snídani, na 
kterém se učili, jak ergoterapeuticky pracovat s postiženými. Sedám do lavice, vnímám tu 
atmosféru. Vidím další edukační letáky – básnické sbírky pána, který teď přednáší. Vezmu si 
„Proměny lásky“, „Proměny mého života“. Nechávám tam ležet „Proměny léta“, „Proměny 
přírody“ a „Proměny dětství“. Nakonec si ještě beru „Proměny a krása smrti a umírání“. Cítím 
teplo a pohodu. 

Prvotní porozumění snu na straně snícího:
Snící rozumí některým dílčím fragmentům snu. 

ROZHOVOR O SNU
Scéna1
Prostředí

 Šero, chlad
 Bílý umakart
 Všechno improvizované

Přednášející
 Připomíná mi primářku z plicního. Ta je na pacienty jak mílius, ale k podřízeným se 

chová strašně.
 Káže jak kazatel k hříšníkům.
 Připomíná mi babičku s jejími morálními představami – vychovávala mě v duchu 

velmi přísné katolické výchovy.
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Ženy – pomocnice
 Vůbec mi nejsou příjemný.
 Jsou uťápnutý, šedivý, ztrémovaný.
 Vlastně jim to vadí, přesto to dělaj – jakoby z donucení.
 Ještě se u toho tváří strašně povzneseně a svatě.

Uzemnění
 O tom je ta přednáška.
 Znamená to být nohama na zemi, žít v realitě.
 Dodržovat obecná pravidla.
 Mám s tím problém, učím se uzemňovat, aby na mě nebylo pohlíženo špatně. Když 

jsem, jaká jsem, tak je mě všude moc a lidem to vadí. 
 Usnadňuje to život.

Mateřství
 Já tam jdu na téma uzemnění a oni mi tam cpou téma „dítě a matka“, to se mi nelíbí.
 Je mi z toho zle.
 Je to pro mě dlouhodobě aktuální téma.
 Měla bych dítě kvůli někomu, ale ne kvůli sobě… resp. nechci mít dítě se svým 

současným partnerem – aby se k dítěti choval stejně arogantně jako ke mně.
Panna Maria

 Když ji vidím, je mi z ní zle. Říkám si, že to vlastně může být pěkný, ale radši to 
potlačím.

 Zářila čistotou.
 Pro mě znamená sebezapření.

Kamarádka
 Mám ji ráda, ona dítě má, jsme obě silné.
 Jí se to nelíbí  a hučí do mě.
 Já si myslím totéž, co ona, ale nějak to potlačuju a kultivuju, abych byla za hodnou, 

společensky přijatelnou.
Káravý pohled

 Mám na to tykadla.
 Cítím se nespravedlivě obviněná.
 Tak se hlasitě projevím, abych se obhájila, aby ta přednášející viděla, že nejsem rušič, 

že nejsem špatná.
 Aby na mě nebylo pohlíženo jako na špatnou.
 Jsem spokojená, protože ta přednášející to zaznamená a souhlasně kýve hlavou.

Scéna2
Prostředí

 Úplný opak toho prvního sálu.
 Je tam teplo, vše je v renesančním, historickém stylu.
 Prosvíceno teplým žlutým světlem.
 Ta přednáška je o Citech, o Lásce a Přijetí a je to odevšud a ze všech cítit.

Přednášející
 Vypadá jako ta první, ale tahle je přátelská a milá.
 Vítá mě sklenicí vody.
 Je obklopena ženami s krásnými dlouhými hustými vlasy.
 Bohužel jsem přišla o její přednášku, teď tam je jiná.
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Ergoterapie
 Učíme se, jak pomáhat nemocným, aby se mohli najíst, obsloužit.
 Je tam prostřený stůl.
 Aby mohli stolovat s ostatními. 

Letáky
 Jsou to básnické brožury toho muže, co přednáší.
 Lákají mě, ale bojím se je vzít, je mi to hloupé, když tam nejsem od začátku.
 Nějaké si přesto beru.
 Téma všech jsou „proměny“.
 Beru si „Proměny mého života“, „Proměny lásky“ a „Proměny a krása smrti a 

umírání“.
Smrt

 Mé oblíbené téma.
 Znamená pro mě osvobození a možnost jít někam dál, jinam.
 Smrt jako vysvobození.
 Nebojím se smrti.

POCITY VE SNU
 Pocit nepřátelství stran autority
 Znechucení nad chováním druhých
 Zle od žaludku
 Pocit odsouzení
 Pocit přijetí stran autority

SHRNUTÍ SNU
Sen hovoří o dvou protikladných (ne)možnostech v životě snící. V první scéně se snící 

zobrazuje vše v negativním světle – trpělivě se sebezapřením (patrně jí v životě vlastním) 
snáší přednášku od nevlídné autority o tématu „uzemnění“, kterému se snící má naučit. Téma 
a celou atmosféru vnímá jako maximálně neSvobodnou, snící je konfrontována s maximálně 
citlivým tématem mateřství a ženství – tomu dominuje figura Panny Marie, která pro snící 
představuje symbol sebeobětování a sebezapření a navíc je spojená s bigotní katolickou 
výchovou její autoritářské babičky. Snící této situaci nerozumí, ale je jí z toho zle, což v sobě 
opět rychle potlačuje. Její pocity pravdivě formuluje spolusedící kamarádka, snící se jim však 
brání a veškerou snahu vynaloží na to, aby ona sama nebyla špatně vnímaná nevlídnou 
přednášející. „Mám na to tykadla“. 

Druhá scéna je v mnohém protikladná vůči té první – prostředí je vřelé, teplé, 
láskyplné. V této přednášce jde o city lásky a přijetí. Snící toto vnímá s naprostou libostí a 
radostí. Má tendenci si tento způsob bytí osvojit, bere si proto letáčky s básněmi, přičemž 
překonává svůj stud, aby si někdo neřekl, že si toho bere moc. Téma lásky se jí přitom 
ukazuje ve velmi dospělé a altruistické podobě – nejde tam totiž o lásku výhradně pro ni, ale o 
lásku jako takovou, která tvoří základ pro péči o druhé. Nicméně tyto životní možnosti si ještě 
neumí osvojit v přímém kontaktu s živými lidmi, ale prostřednictvím veřejné přednášky, resp. 
letáčků.

EXISTENCIÁLY v popředí
NALADĚNÍ
Naladění snu je rozštěpené na úzkostně, provinile sebeočišťující a uvolněně přijímající. 
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VEŘEJNÝ ANONYM
Privativní modus:

 (2x) Snící žije ve snu v trvalém strachu z nepřijetí druhými, zejména pak autoritami. 
„Aby nevypadala jako ta špatná“ (před přednášející, před lidmi obecně).

 V tématech „Uzemnění“ a „Panny Marie“ se snící ukazuje síla tohoto anonyma, se 
kterou potlačuje přirozenost snící.

SPOLUBYTÍ
Privativní modus:

1. Snící se ve snu vztahuje primárně k autoritám, na jejichž mínění jí záleží nejvíce.
2. Se svojí kamarádkou se nachází ve vztahu, kdy jí opět více jde o mínění autority než o 

skutečnost samu (že má kamarádku pravdu).
3. Snící vnímá přítomnost dalších lidí a snových žen s nelibostí.

Otevírající modus
 Snící je na druhé přednášce schopná prožít pocit blízkosti s druhými.

SVOBODA
Privativní modus:

1. Snící trpně dlouho a proti své vůli dobrovolně pobývá v prostředí, které jí nesedí.
2. Snící potlačuje a sebezapírá se kvůli tomu, jak bude vypadat před druhými, zejména 

autoritami.
Otevírající modus: 

 Snící zažívá pocit „přijetí“ a sama se učí brát a přijímat od druhých, byť zatím jen na 
veřejné přednášce a prostřednictvím brožurek. 

POROZUMĚNÍ
Privativní modus:

 Snící je zle a neví, z čeho (souvisí to asi s tématem „uzemnění“ a „mateřství“)
Otevírající modus: 

1. Snící si uvědomuje, jaký druh spolubytí ke svému životu potřebuje.
2. Uvědomuje si, že mateřství by podstoupila jen kvůli druhým, a to nechce.

STAROST
Otevírající modus: 

 Téma lásky se jí přitom ukazuje ve velmi dospělé a altruistické podobě – nejde tam 
totiž o lásku výhradně pro ni, ale o lásku jako takovou, která tvoří základ pro péči o 
druhé.

SMRTELNOST
Privativní modus:

 Snící smrt vnímá jako vytoužené vykoupení z pozemského utrpení.

VINA
Privativní modus:

 Snící se cítí „již předběžně“ vinna něčím, co vůbec neudělala.

TĚLOVOST
Privativní modus:

 Některým  tématům (např. mateřství) je snící schopna porozumět jen na úrovni 
tělesných pocitů.
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OTEVŘENOST A ČASOVOST
Otevírající modus: 

 Snící si uvědomuje možnosti proměn (života, vztahu atd.,) do budoucna, o které má 
zájem. Zatím ale jen v podobě básnických brožurek. 

FENOMÉNY ve snu:
Nepřátelská autorita – jako modus Spolubytí
Mateřství – jako modus Porozumění
Ženství – jako modus Porozumění
Láska – jako fenomén Starosti
Braní a přijímání – jako fenomén Svobody
Proměny – jako fenomén Časovosti
Uzemnění – jako modus Veřejného anonyma
Sebeobětování – jako modus Veřejného anonyma

EXISTENCIÁL
m. 

privativní m. otevírající m. neutrální FENOMÉNY pocity
NALADĚNÍ 1 1

Veřejný anonym 3 sebeobětování nepřátelství

uzemnění

Spolubytí 3 1
nepřátelská 
autorita znechucení

Svoboda 2 1 přijímání zle od žaludku

Porozumění 1 2 mateřství odsouzení 

ženství
nepřijetí stran 
autority

Starost 1 láska provinilost

Smrtelnost 1

Vina 1

Tělesnost 1

Časovost 1 proměny
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Příloha 5
Analýza snu pacienta s fobií

Nějaká žena mi radí a předvádí, jak vytvořit psovi kvalitnější srst. Já zírám a nevím, jestli to 
myslí vážně. Prázdná místnost, ve které je jen sporák a na něm pozinkovaný hrnec bez vody. 
V něm sedí pes – je to psí holčička, yorkšírek. Je krásný, líbí se mi. Ta baba mi radí, že se tam 
naleje voda a i s tím pejskem se to musí dlouho vařit, aby srst byla krásná. Jen to teoreticky 
ukazuje, ale prakticky k tomu nedojde. Ta pejsková klidně sedí v hrnci, je hodná, má krásné 
oči, dívá se úplně jako člověk. A má skutečně krásnou srst. 
Já i ta žena jsme rozmazané. Vidím vše z vnějšku. Čitelný a zřetelný je jen ten krásný modro-
béžový pejsek. Jakoby rozuměl. Je trpělivý. 

Prvotní porozumění snu na straně snícího:
Vyvrátit někomu, že jeho pravda je blbost, je neproveditelné. 

ROZHOVOR O SNU
Místnost

 Malá, neznámá místnost v nějakém domku.
 Vymalovaná okrově, vše je staré, ošuntělé, zdi popraskané.
 Neútulné.
 Sporák na propanbutan a na něm pozinkovaný hrnec.
 Vedle mycí pult s vyšoupávacími lavóry – taky pozinkovanými.
 Vlastně mi možná připomíná dům, ve kterém jsem žila s rodiči do 12 let.
 Sporé světlo od jediné slabé žárovky visící na drátě ze stropu.
 Žádná okna.

Hrnec:
 Evokuje mi vzpomínku na dětství, v takovém hrnci máma vyvařovala prádlo.

Baba
 Musím jí říkat „baba“, protože chtěla tomu psu ublížit.
 Myslela to sice dobře, ale byla to naprostá blbost.
 Vidím ji rozmazaně, rozostřeně.
 Je striktní, odměřená, nepřipouští žádný odpor ani debatu, má svoji neochvějnou 

pravdu.
 Asi podnikatelka, ten pejsek je její.
 Má krátký vlasy, zástěru její tělo se celé vlní.
 Připomíná mi moji tchýni, tím svým chováním.
 Tvrdí, že se to „má dělat“, že to je tak nejlepší.

Pes
 Vždycky jsem takového psa chtěla, ale jako dítě jsem ho nikdy neměla.
 Až dceři jsem koupila pejska, dnes mám podobného yorkšírka doma.
 Pes ve snu není můj, ale její.
 Proč má takovou hroznou babu? Říkám si.
 Obdivuju ho, jak dokáže být klidný a hodný. 
 Dívá se, jako kdyby rozuměl – en řeči, ale celé situaci.
 Je klidnej, spokojenej, nebojí se.

Proč HOLKA PES?
 Musí to být holka, protože kluk by takhle odevzdanej nebyl. 
 Kluci jsou nezbednější, on by se ozval. 
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Psí oči
 Krásný velký, hnědý, upřímný.
 Ne plačtivý, ale hladěj, uklidňujou mě, že to není tak strašný.
 Jakoby říkaly „Neboj se“.
 Vlastně není spokojenej, jen smířený, rezignovaný. 

Psí srst
 O té je ve snu řeč.
 Za cenu krásné srsti musí pes trpět.
 Srst = jak má vypadat na venek, před ostatními.

Snící sama
 Zažívá ve snu údiv, zděšení, překvapení.
 Úplně mě to její chování paralyzuje.
 Jsem úplně zkoprnělá, pasivní, nezmůžu se na nic.
 Na psovi ale vidím, že nic zachraňovat nemusím.
 Nevím, proč tam jsem, co tam dělám.
 Rozumím více psovi než té ženě.
 Neumím říct, co v tu chvíli cítím, ale hýbe to se mnou.
 Takové jednání mě vždy naprosto odzbrojí.

POCITY VE SNU
 překvapení
 údiv, zděšení
 paralýza
 neporozumění situaci
 soucit se psem

SHRNUTÍ SNU
Snící se ocitá v PROSTORU, který je neútulný, stísněný a šerý. To celé zvýrazňuje 
nepříjemné LADĚNÍ snu. Prostředí a vyskytující se předměty snící evokují vzpomínky na 
dětství do 12 let (DĚJINNOST). Setkává se zde s osobou, která je nekompromisní a tvrdá ve 
svém přesvědčení a řeči (nevlídná autorita - SPOLUBYTÍ). Své přesvědčení jenom 
demonstruje, avšak nevykoná, o čem hovoří. To by mělo smrtící následky pro psa, o kterého 
jde. Psa snící vnímá s plným soucitem.  Nevlídné „babě“ (jak snící ženu označuje) jde v prvé 
řadě o to, aby pes měl krásnou srst = čili o to, jak bude vypadat a působit navenek, na ostatní 
(VEŘEJNÝ ANONYM). Snící je plná pocitů, ale nedokáže je vyjádřit, tvrdostí projevu snové 
baby je paralyzována (ÚZKOST). Všechno kromě psa vidí ve snu rozmazaně, babě ani situaci 
totiž nerozumí (POROZUMĚNÍ). Pouze psa vidí naprosto zřetelně a barevně – jemu totiž 
rozumí, jeho oddané chování je jí důvěrně známé. Pes je vůči autoritě v odevzdané,
submisivní pozici a navzdory reálné hrozbě uvaření se dokáže tvářit spokojeně, dělá druhým 
radost. Snící ve snu cítí bezmoc (ne-SVOBODA). Pes jí připomíná sebe samu, jak se sama 
tváří v tvář nevlídné autoritě chová. Má to v životě podobně. Pes ve snu je holka, kdyby byl 
kluk, určitě by se za sebe postavil (ona NE-SVOBODA je nějak vázaná na příslušnost 
k ženskému pohlaví). Samotný fenomén „psovitosti" navíc sám odkazuje k poslušnosti, 
oddanosti, sebezapírání. 

EXISTENCIÁLY V POPŘEDÍ
NALADĚNÍ
Privativní modus:

 Úzkostně, nevěřícně zděšené. Snící je chováním nevlídné autority paralyzována, 
nedokáže se postavit za sebe, za to co cítí a co si myslí. 
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SPOLUBYTÍ
Privativní modus:

 Snící je paralyzována nevlídnou, dominantní autoritou. 
 Sama je v pasivní, přijímající až rezignované roli, stejně jako snový pes. 

Snící autoritě nedokáže odporovat. 

POROZUMĚNÍ
Privativní modus:

1. Chování nevlídné dominantní autority jí je cizí, nerozumí mu. 
2. Submisivnímu, bezmocnému psovi rozumí jako sobě samé. 
3. Ženské chování jednostranně vnímá jako nutně podřízené, zatímco mužskému 

přisuzuje možnost bránit se. 

VEŘEJNÝ ANONYM
Privativní modus:

 Ve snu jde o to, jakou bude mít pes srst = jak se bude jevit druhým (pes skutečně má 
krásnou bohatou srst).

Otevírající modus: 
 Snící si uvědomuje, že tento cíl má být dosažen pomocí drastické metody, která je 

neslučitelná se životem psa.

SVOBODA 
Privativní modus:

1. Snící a pes se projevují značně nesvobodně. 
2. Zatímco snící není jen schopná adekvátní, sobě vlastní a autentické reakce, pes jde ve 

vlastním sebezapření tak daleko, že se v dané situaci, kdy mu hrozí uvaření, tváří 
šťastně a spokojně. 

PROSTOROVOST
privativní modus:

 Je stísněná, neútulná, šerá – podtrhuje úzkostné ladění snu

TĚLOVOST
neutrální modus: 

 Snící a druhá osoba jsou rozmazané
 V jasných barvách a konturách vnímá snící jen psa, resp. ty životní možnosti, které 

tento pes ve snu ukazuje.

DĚJINNOST
neutrální modus:

 Prostor snového dění nepřímo odkazuje ke vzpomínkám z dětství do 12 let.

FENOMÉNY ve snu:
Nevlídná autorita – jako jednostranný modus Spolubytí
Neautenticita – jako privativní modus Svobody
Pohlavnost – jako modus Porozumění možnostem „mužskosti“ a „ženskosti“
Pes  – jako privativní modus Svobody
Poslušnost – jako privativní modus Svobody
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EXISTENCIÁL
m. 

privativní
m. 

otevírající
m. 

neutrální fenomény POCITY
NALADĚNÍ 1

Spolubytí 1
nevlídná 
autorita překvapení

Porozumění 3 pohlavnost údiv, zděšení

Veřejný anonym 1 1 paralýza

Svoboda 2 pes neporozumění situaci

poslušnost soucit se psem

Dějinnost 1

Tělesnost 1

Prostorovost 1




