
PŘÍLOHY 

 

Příloha č. 1 otázky do rozhovoru 

 

Máš doma, ve škole, příp. v zájmovém kroužku „něco“, co má pro tebe „nějaký“ 

význam? 

 

O co (věc) se jedná? Vyrobil jsi „to sám /osoba, která ti „to“ darovala? O jaký význam 

jde? 

 

Nemáš nic? Dobře tak se zamysli nad tím, co tě v prostředích v kterých se pohybuješ, 

obklopuje? Jak jsi k těm věcem přišel? Má pro tebe nějaký význam, že jsi „to“ získal 

sám příp. od konkr. osoby dostal? O jaký význam se jedná? Pokud jsi „to“ od někoho 

dostal, měl s ním darovaný stejný úmysl (pokud ti ho řekl), jako ho teď používáš ty? 

 

Jak jsi na ten význam přišel? 

 

 Používáš „to“ často? V jakých situacích? 

 

Má „to“ význam samo o sobě, nebo je „to“ spíše něčeho symbolem? 

 

Musíš s „tím“ ještě něco dělat, než to začne fungovat? 

 

A jak to funguje? 

 

Používáš „to“ pouze ty, nebo je „to“ přenositelné i na někoho jiného? Víš o „tom“ 

pouze ty a udržuješ to v tajnosti nebo to ví ještě někdo jiný? Je v tom nějaký smysl? 

 

Teď obecně, co podle tebe amulet/talisman je? Jak funguje? Co může zajišťovat?  

 

Shodují se některé body s tím, co, nebo jak „to“ používáš ty? 
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Myslíš si, že amulety/talismany jsou jen pro děti, nebo je používají i dospělí? A kdy si 

myslíš, že se používají? 

 

Proč si myslíš, že talismany/amulety dospělí nepoužívají? 
1 
Příloha č. 2 přepsané rozhovory 
2 
Martin 11 

 bych se tě chtěla zeptat, jestli máš doma, nebo jestli chodíš do nějakých 

áš nic. A když se takhle jakoby rozpomeneš, tak ty chodíš, že jo do školy. A 

 kromě toho, že chodíš do školy, chodíš někam do nějakých 

 A co tě takhle jako zajímá, nějaký koníčky, co máš? 

 Jakože, že něco jako sbíráš, jo? 

. No a takhle jako ty sbírky, co máš těch aut, tak to si jako nějak sháníš sám, 

m. 

akhle, když si třeba vzpomeneš, co jsi od někoho třeba dostal, nebo jestli jsi 

                                                

V: Takže já

kroužků, máš nějaký předmět, ke kterýmu máš zvláštní vztah. S kterým já nevím, který 

nosíš třeba při sobě, a který by ti nějakým způsobem třeba pomáhal nebo něco 

takovýho? 

I: Ne. 

V: Nem

jenom kolik tak ti je let, do jaký třídy chodíš? 

I: Teď půjdu do šestý. 

V: Do šestky dobře. A

kroužků? 

I: Ne. 

V: Ne.

I: Auto. 

V: Auto.

I: No. 

V: Aha

nebo? 

I: No sá

V: A ještě t

třeba něco našel? Co jako takhle když jsi doma, co jako okolo sebe máš, tak jestli 

nějaká věc, je pro tebe významná? 

I: Ne. 

 
1 „to“ zastupuje talisman, který informanti uvedou 
2 V – zkratka pro výzkumníka; I – zkratka pro informanta 
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V: Nic, není. Já ti nechci říct úplně na co přesně, abych ti neřekla přímo, abych tě nějak 

nenavedla, jo.  Ale třeba jsou lidi, který si berou třeba nějaký kamínky nebo něco 

takovýho. A mají pocit, že jako ty kamínky jim pomůžou, já nevím, třeba když jdou hrát 

nějakej zápas nebo tak, tak že jim třeba nějak pomůžou. Tak jestli něco takovýho? 

I: Ne. 

V: Nemáš nic. A znáš třeba takový lidi, který by třeba něco takovýho měli? 

I: Ne. 

V: Nene. Dobře a co. Ještě takhle se tě zeptám, co si myslíš třeba, když bys takovou věc 

měl, tak jak bys ji třeba používal? 

I: To nevim. 

V: No a obecně jak si myslíš, že lidi tyhle věci používaj, nebo jestli vůbec něco 

takovýho maj? 

I: To netušim. 

V: Hmm. No a ještě takhle třeba, ty jsi říkal, že máš rád ty auta. 

I:  No. 

V: Tak třeba vím, že ty závodníci, co jezděj v těch formulích, tak tam maj takový 

panenky. To víš ne. A k čemu jako to je ty panenky? 

I: Pro štěstí. 

V: Pro štěstí. A pro štěstí jako aby vyhrál, nebo jak to tam je? 

I: Aby vyhrál. 

V: Jo a to každej má svojí, nebo jak to tam je, vysvětli mi to? 

I: Já nevim. 

V: Nevíš? A ty se teda zajímáš o auta jako normálně, o nějaký závodní, nebo jak? 

I: No, o takový ty sportovní. 

V: Jo, sportovní, takže jako nějaký, já si to moc nedovedu představit, vysvětli mi to. Já 

teda jako taky mám bráchu, ale ten se jako moc o auta, moc nezajímal. Jaký se ti třeba 

jako nejvíc líbí, nebo třeba jako něco? 

I: Mustang. 

V: Hmm. Teda tady to zrovna znám, tady to auto. No a ještě ty jsi říkal, že to sbíráš jako 

v nějakých kartičkách. Tak to jako měníte ve škole, nebo si to sbíráš jako sám? 

I: Vobčas měníme, taky takový kartičky jsem měl, ale teď mě to moc nebaví to sbírání. 

V: Nebavilo tě to. A ty si třeba o těch autech takhle něco zjišťuješ? 
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I: No. 

V: Jo, a co třeba takhle o nich sháníš? Já si to vůbec nedokážu představit. 

I: No tak koukám třeba na závody. Nebo v televizi dávaj, takový kde jezděj a zkoušej ty 

auta. 

V: Jo, aha. A jenom na auta, nějaký takový závody na těch motorkách to ne, jenom na 

auta. 

I: Hmm. 

V: No a až bys byl pak jako starší, a dělal by sis řidičák, tak do budoucna by sis jako 

sám chtěl koupit nějaký auto taky? 

I: Hmm. 

V: No tak jo, a ještě bych se tě takhle zeptala, jak jsme se bavili o těch figurkách, že tam 

maj v těch formulích. Tak maj něco ty auta, který jako takhle závoděj, maj taky něco 

takovýho? 

I: To né, ale třeba maj takový ty medailony pověšený na zrcátkách, něco takovýhle ho. 

V: Jo, a o tom se jako normálně ví, že to tam ty závodníci mají? 

I: No. 

V: Jo. Oni to jako nijak netajej. Řeknou prostě, že to maj a… 

I: No. Vono by se to správně nemělo. 

V: A proč by se to nemělo? 

I: To nevim. 

V: Jako že ty pravidla to nedovoloujou. 

I: No nedovolujou, to tam mít. 

V: A když by sis představil, že třeba ty bys závodil. Tak co by sis tam třeba jako vzal 

k sobě? 

I: To nevim. 

V: Nevíš. Jako já nevim, třeba někdy ve škole v něčem soutěžíš? Co tě jako zajímá, jako 

tělák nebo něco takovýho? 

I: No, tělák, fotbal. 

V: Jo, a hraješ jako ve škole jenom? 

I: No vo tělák hrajeme fotbal. 

V: Hmm. No tak to jo. A když třeba jako hrajete takhle, tak se tam nějak dělíte na ty 

týmy. 
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I: No. 

V: A máte něco jako ve třídě? Nějakou věc, která by vás jako podporovala při tom 

fotbale? 

I: Hmm… Ne 

V: A hraješ takhle jako za školu, nebo hrajete, jakože jenom o těláku? 

I: Ne jenom vo těláku. 

V: No, a co ještě jako myslíš, když takhle jezděj v těch autech. Jestli musej mít nějaký 

testy, nebo, víš o tom něco takhle? 

I: To ne. 

V: To já, právě taky nevím. A právě jsem si říkala, když se o to zajímáš, jestli to 

nebudeš vědět. No a jako ještě teda když se díváš na ty závody, tak který třeba jako 

takhle vyhrávaj, jako z jaký země jsou ty závodníci. 

I: To nevim. 

V: Sázej si na ně. Vono to funguje jako tak, že si na ně jako někdo vsadí, jo? 

I: No. 

V: A to je normálně přístupný třeba kolik tak jako na ně sázej? 

I: No, to ne. 

V: Ne. Za kolik to tak jako jezděj, ty okruhy ty auta? 

I: To nevim. 

V: No já se tě třeba ještě takhle zkusím zeptat, jestli třeba ve třídě znáš někoho, nebo 

ňákýho kamaráda svýho, kterej se buď zajímá o to samý, co ty? Máš tam někoho 

takovýho? 

I: Jo. 

V: Jo. A třeba jako ty tvoji kamarádi, tak jako maj nějaký takovýhle věci, jestli něco? 

I: Sbíraj ty karty. No a to je všechno. 

V: Hmm. Ty karty sbíraj. A to je jako, že si uděláš nějakou sadu jo, a pak tím končíš, 

když vysbíráš všechny ty karty? 

I: Vono jich je hodně. To asi ještě nikdo nenasbíral všechno. 

V: Nenasbíral, a to jsou jako nějaký sešity, do kterých to jako lepíš? 

I: Ne. To si měníme. Jako pokémoni, tak jsou auta, a tam je napsaná rychlost. A vono se 

to hraje tak, že když má vyšší rychlost, tak ten, co má tu menší, tak tomu sebere tu kartu 

a nechá si ji. 
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V: Jo takhle. A kolik už těch karet takhle máš? 

I: Já už ani jednu. Já už to nesbírám. 

V: Už to nesbíráš. A ňák jsi přestal jako z nějakýho důvodu, nebo už tě to prostě 

nebavilo? 

I: Nebavilo mě to. 

V: A co teď jako o prázdninách, co jsi tak jako dělal nebo tak? 

I: No, byl jsem na chalupě. 

V: Na chalupě jo. 

I: Pak jsem jezdil v kombajnu. 

V: Fakt. A jaký to je, takhle jet v kombajnu? 

I: Dobrý. 

V: No to jako musí bejt. Já si to nedovedu představit, jak se taková…  A to jsi jako řídil, 

jo? 

I: No no. 

V: A to jsi třeba jako neměl strach, že se to rozjede? 

I: Ne. 

V: A to jsi tam jel s někým, nebo sám? 

I: S jedním pánem takovým. 

V: Aha, aha. No dobře a ještě bych se tě zeptala jako jinak, že ty říkáš, že žádnou 

takovou věc nemáš. To je jako možný, každej to mít nemusí. Ale co si myslíš, že to 

vůbec je ten talisman? 

I: Něco pro štěstí. 

V: Pro štěstí. No dobře. To jako určitě. A co si myslíš, že je to štěstí? Třeba jako pro 

tebe, když bys to vzal, co je to štěstí? 

I: Nevim fakt. 

V: Nevíš. Já to myslím třeba tak, co bys jako ty považoval v tuhle chvíli za štěstí? Nebo 

jako že by se ti něco povedlo. Jak jsi říkal, že ta věc je jako pro štěstí. 

I: Pro štěstí, já si myslím, že je to něco, když se někomu něco podaří, a pak z toho má 

radost. 

V: Hmm. 

I: No už nic. 
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V: No to máš pravdu. No a jako myslíš si, že to ten člověk třeba začne používat proto, 

že se mu nedaří. Nebo jak k tomu dojde, že si to takhle, začne říkat, že to má pro štěstí? 

I: No když to vod někoho dostane. 

V: Když to od někoho dostane. A když by si to jako vymyslel sám. Prostě sám by si 

vzal nějakej kamínek, nebo něco. A jestli by to jako sám, když si to sám vymyslí, tak 

jestli by to fungovalo stejně, nebo by v tom byl nějaký rozdíl, myslíš? 

I: To netušim. 

V: No dobře. A když si říkal, že ten člověk z toho má radost, že se mu to povede. Tak, 

co si myslíš, že třeba když potom by byl bez tý věci, tak jak by se třeba ten člověk 

cejtil? Když by ses třeba, já nevim, vžil do toho, že třeba máš nějakou takovou věc. 

Řekněme, že ten člověk má nějakou takovou loutku, jako jsou ty panenky do těch 

formulí, tak když by třeba najednou ten jezdec vyjel bez toho. Někdo by mu třeba 

znemožnil si to tam vzít. A prostě by byl nucenej bez toho vyjet, co si myslíš, jako jestli 

by to mohlo mít vliv na něj nějak? 

I: Prohrál, by nebo by vyhrál. 

V: No to máš teda pravdu. 

I: Prostě by se musel snažit von. 

V: Hm. A ty si myslíš, že ta věc by to za něj ňák udělala? 

I: To nevim. 

V: Hmm. No a ještě se tě takhle zeptám, jestli si myslíš, že když to ty lidi používaj, že 

to třeba jako tajej, že to třeba jako tu věc maj. Že to můžou tajit? 

I: Já si myslim, že je to každýho věc. 

V: Hmm. Že jako to prostě nemusí nikomu říkat. 

I: Hmm. 

V: No dobře a třeba jako ve škole. Já třeba vím, že lidi takhle ve škole používaj, třeba 

aby se jim něco povedlo. Třeba nějakej test, nebo když jsou zkoušený nebo něco. Viděl 

jsi někdy někoho, že by něco takovýho měl? 

I: Ne. 

V: Dobře a ještě bych se tě zeptala, od kdy si myslíš, že to tak ty lidi tyhle věci začnou 

si vyrábět a mít je jako při sobě. 

I: No. To nevim. 
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V: Jako tady na to není žádná, víš jako správná odpověď. To je prostě podle toho, co si 

ty sám myslíš. 

I: Nevim. 

V: No a ještě bych se tě zeptala takhle. Jestli třeba jsi viděl ňákej film, v kterým nějakou 

takovou věc používali? 

I: Hmm. 

V: Jo a jakej třeba? 

I: Film Zátaras. 

V: Jo a tam to bylo jak. To vůbec tady to neznám ten film. 

I: Tam měli jako takový peníze na tom zrcátku, tak se mu splňovaly ty jeho, co von si 

přál. Si přál třeba, aby vyhrál a takhle. Tak se mu to splnilo. 

V: Jako na zrcátku auta to měl? 

I: No. 

V: Aha. A normálně to říkal, těm lidem o tom, jako že to tam má. 

I: No. 

V: No voni hodně jako třeba do filmů ty talismany dávaj. A právě tomu třeba jako dávaj 

velkej smysl. A myslíš si, že jako někdy, jako ve filmu to člověk ví, že je to třeba někdy 

nadhodnocený. Ale že třeba ty lidi tomu tak věřej, že je to úplně jako ovládne. 

I: Hmm. 

V: A co třeba jako takhle, jak jsi říkal tady ten film. Tak jak to bylo. On tam měl ty 

peníze vždycky, aby se mu to jako splnilo, jo. 

I: No. 

V: Předtím byl jako ňák chudej, nebo? 

I: No. Nevyhrával, tak mu dali kamarádi ten medailon a začal vyhrávat. 

V: Aha. Takže ho dostal od kamarádů. 

I: No. 

V: A když takhle myslíš, člověk dostane věc od nějakýho kamaráda, jak to jako přijme. 

Tak mu to dá, a řekne, tady to máš jako pro štěstí. Jak to jako ten člověk přijme, nebo 

jak se s tím jako zachová, myslíš? Nebo co bys udělal třeba ty, kdybys byl na tom místě 

toho člověka z filmu. A někdo by ti tam dal takhle jako medailonek, jakože abys 

vyhrál? 

I: No poděkoval a… 
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V: Jako věřil bys tomu, jako že to tak je? 

I: No tak já, bych tomu asi nevěřil no. 

V: A proč bys tomu nevěřil? 

I: Nevim. 

V: No a třeba myslíš si, že by jako bys to nevyužil. A oni by ti třeba řekli, můžeš vyhrát 

milion, a nezkusil bys to? 

I: No tak zkusil bych to, to jo, ale. 

V: A když by se to třeba povedlo, tak co by sis myslel. Když by se to třeba náhodou 

povedlo a vyhrál bys? 

I: Já bych si myslel, že to funguje. 

V: Že to funguje a pak bys to normálně používal jako dál? 

I: No asi jo. 

V: Hmm. A třeba myslíš si, že třeba některý lidi můžou dávat tyhle věci, třeba jako i se 

špatným úmyslem? 

I: No, můžou. 

V: A myslíš, že to ten člověk odhalí. Jako že mu to třeba neřeknou a on to ňák pozná, 

jako že mu to dali takhle? 

I: Nevim. 

V: Dobře tak jo. A ještě jak jsi říkal v tom filmu, že to ten člověk používal, tak jako to 

byl prostě jeden medailon? 

I: No. 

V: A von to tam měl jakoby pořád, nebo si to sundával? 

I: Pořád. 

V: Pořád. A jako měl to při sobě, když sázel, nebo jak to bylo? Nebo třeba měl v autě 

nějaký ty tikety a tam? 

I: No. 

V: Jo. A jak věděl, který čísla tam napsat, nebo. 

I: To nevim. 

V: To jako prostě náhodně zkusil? 

I: Náhodně si vymyslel čísla, a bylo to. 

V: Hmm. 

I: A pak vlastně mu ten medailon vzali a on jel domu, no a zabil se. 
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V: Aha. A kdo mu ho vzal? 

I: Takovej chlap, no. 

V: A byl v ňákým vztahu. Nebo byli nějak kamarádi s tím, kdo mu ho vzal? 

I: Ne jako soused to byl. A jak viděl, že mu to nosí štěstí, tak to hned chtěl taky. 

V: Aha. No vidíš, to je pravda, že by si to takhle mohli závidět. No vidíš, to mě třeba 

jako vůbec nenapadlo, že by to třeba někdo, někomu mohl vzít. Protože některý lidi si 

můžou myslet, že když to funguje jednomu, tak že to zkusej, a bude to fungovat i na ně. 

A třeba fungovalo mu, to tam ještě bylo, nebo už nebylo? 

I: Ne to tam nebylo. 

V: A ještě třeba znáš jako někde, že by o těch amuletech něco bylo nebo o těch 

talismanech? 

I: Ne. 

V: Hmm. Ale to je opravdu zajímavý, že jsi říkal, že se může stát, že mu to ten člověk 

chce vzít. Myslíš že to takhle funguje i v běžným světě nejenom ve filmu? 

I: No možný to je. 

V: Že třeba někdo něco má. 

Pozn.: Nosil velký stříbrný křížek. Prý žádný smysl. Navštěvuje ZŠP. Toto sdělil, když 

již nebyl nahráván. 

 

Adam 11 

V: Já se tě nejdřív zeptám, jestli máš doma nebo do nějakých kroužků, jestli chodíš, 

nějakou věc, která má pro tebe zvláštní význam? 

I: Hmm, tak já chodím v pátek na kroužek, co máme s hasičema. 

V: Hmm. 

I: Že trénujeme hasiče, a tak. Máme každej pátek a jinak nic. 

V: Jojo, dobře. A nějakou věc, kterou bys nosil. Třeba jako lidi nosej různý věci, třeba 

pro štěstí, něco aby se mu někde dařilo. Máš něco takový taky? 

I: Nene. 

V: Nemáš. A když si vzpomeneš, co jsi dostal za různý věci od někoho. Takže třeba 

něco tě tak jako zaujalo, že ta věc je třeba významnější než ostatní, co jsi dostal? 

I: Hmm. Ne 
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V: Ne. Dobře. Tak to zkusíme ještě takhle, že. Když bychom to vzali obecně, že 

existujou určitý věci, který nosí lidem štěstí. Co si myslíš, že takový věci můžou být?  

I: Třeba ňákej takovej, ty šperky, takový ty peníze velký, ňáký ty náhrdelníky. Třeba 

někdo nosí kartu pro štěstí. Třeba takovej ten papírek na krku, takovej ten talismánek. 

V: Medailonek myslíš? 

I: Jojo, hm, no. Ňákou fotku třeba. 

V: Hmm. A jak si myslíš, že tyhle věci fungujou třeba? 

I: Třeba někdo někam jde a myslí si třeba, dejme tomu na poker. A dejme tomu, třeba 

tejden nevyhrál a teďka si myslí, třeba neví, že vyhraje, ale líbí se mu to. 

V: Takže si myslíš, že mu to pomůže v tom, aby vyhrál? 

I: Ňák mu to pomůže mít to štěstí.  

V: Jo, a myslíš si, že lidi, co tyhle věci maj, tak že to říkaj ostatním, že to maj? 

I: Hmm. Ne. 

V: A proč myslíš? 

I: Hmm. Že třeba, kdyby někdo něco takovýho měl, tak třeba ten druhej, by mu to mohl 

vzít. 

V: Hmm. A když by mu to třeba vzal, co myslíš, že by se stalo? 

I: Tak ten dotyčnej, co by to měl před tím, by třeba to ztratil. Jako že už by neměl štěstí. 

A tamten by ho třeba měl. 

V: Hmm. Jo, jo. A myslíš, že když by mu to takhle někdo vzal, tak že by to mohl použít 

i proti němu? 

I: Já bych řek, že asi ne. 

V: Hmm. No, a když třeba někdo má takovou věc, jako ten talisman a jestli si myslíš, že 

je rozdíl, když ho od někoho dostane nebo když si ho vyrobí sám? 

I: No, když ho od někoho dostane, tak bych řek, že bude mít větší cenu, než když si ho 

vyrobí sám. 

V: A proč myslíš? 

I: No protože, když ho dostane od ňáký dejme tomu starý pani, která to ví, že to to štěstí 

nosí, anebo když si ho vyrobí sám. Tak bych řek, že mu to přinese větší štěstí, než když 

si ho vyrobí sám. 
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V: Aha, a myslíš to, jako v tom smyslu že když ví, od koho to dostal, tak že by mu to 

nosilo štěstí? Nebo že to vyrobil pro to, aby mu to nosilo štěstí, nebo? Teď tomu moc 

nerozumím, jak to myslíš. 

I: No, jako když třeba to někdo dostane od někoho, a tamten měl předtím štěstí a 

dostane to jinej, tak by, tak bych řek, že bude mít větší štěstí než ten, kdo si to jako 

vyrobí sám. 

V: Aha. Že se to štěstí jakoby ňák znásobí, když to jednomu přináší štěstí, tak že 

druhýmu taky. 

I: Nono. 

V: Jo takhle. Hmm. No a ještě se tě zeptát, když třeba někdo takovou věc má, třeba 

nějakej kámen nebo jak jsi říkal ten medailonek, jestli si myslíš, že s tím musí ještě něco 

dělat, než to začne nosit to štěstí. Jak jsi říkal třeba v tom pokeru. Že někdo má nějakej 

penízek, tak než mu to začne nosit štěstí, než začne vyhrávat, tak jestli s tím musí ještě 

něco dělat? 

I: Hmm. Tak já bych řek, že jakoby jo, že jo. Někdo dělá to, že to pohladí.  

V: Hmm. A ty si sám říkal, že chodíš k dobrovolnejm hasičům. A máte tam třeba 

ňákýho, nějakou věc jako týmovou, která vám třeba pomáhá na nějakých těch 

závodech? 

I: My jako že nemáme. 

V: Dobře. A máte třeba nějaký pokřik, když jdete na ty závody. Nebo tam závodíte, 

každej sám za sebe? 

I: Hmm. My jakoby někdy máme týmovou práci a někdy každej sám za sebe. Ale spíš 

vždycky ty týmy. Ale nic takovýho nemáme.  

V: Hmm. Dobře tak jo. No a ještě se tě zeptám takhle, že když třeba od někoho jako 

dostaneš, když by to bylo třeba od nějakýho kamaráda, bys dostal nějaký ten talisman a 

teď on by ti třeba řekl, že máš to, aby ti to nosilo štěstí a ty by ses to rozhodl používat 

k jinému účelu. Myslíš si, že by to mělo vliv na to, jak ta věc bude fungovat?  

I: Já bych řek asi že ne. 

V: Ne. A proč myslíš, že by to na to nemělo vliv? 

I: No jako že, kdyby to jako když to používá má to štěstí, tak kdyby to používal na to, 

aby se mu dejme tomu třeba snížily daně, tak že to fungovat nebude.  

V: No a myslíš si, že hodně lidí používá ty talismany?  
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I: Já bych řek, že jo. 

V:  Jo. A od kolika jako let si tak myslíš, že je používají?  

I: Já bych řek, že tak od devatenácti. 

V: Hmm. A proč myslíš, že takhle, když už jsou tak jako starší nebo?  

I: No, já bych řek, že ty mladší, jakoby o tom ještě nic moc nevědí. 

V: Hmm. No a ještě by mě zajímalo, že teď jsem zapomněla, na co jsem se chtěla 

zeptat. Jo v jakech situacích to ty lidi můžou používat?  

I: Hmm, třeba když, jde o nějakou sázku, nebo v nějakých potížích.  

V: Hmm. A znáš třeba někoho, kdo něco takovýho používá? 

I: Tak jeden kámoš ze školy to má. 

V: Jo. Nějakou takovou věc? 

I: No. 

V: A tebe třeba nikdy nenapadlo něco takovýho mít taky? 

I: No, zatím ani ne. 

V:  No a tobě je kolik let? 

I: V říjnu mi bude jedenáct.  

V: Jojo. Jedenáct. A ještě by mě třeba zajímalo, jestli třeba v nějakých filmech by sis 

vzpomněl, že tam byla nějaká věc, která tam vystupovala v tý pozici toho talismanu, 

nebo amuletu? 

I: Většinou bývají takový ty starší filmy, kde jde třeba o nějaký ten amulet, kde je třeba 

ňákej jako fotkách, a oni se ho snaží získat.  

V: A proč ho třeba sháněj? 

I: No protože je cenej a vědí, že jim bude nosit štěstí, tak třeba dva lidi budou chtít to se 

pro něj jakoby dostat. 

V: Jo a ty jsi mi vlastně už říkal, co to může být za věci ty amulety a talismany. A když 

by sis představil, že bys měl nějakou takovou věc, třeba nějakej ten penízek, a jestli si 

myslíš, že tobě by to nosilo třeba štěstí, a že bys to někomu půjčil. A řekl mu, jako zkus 

to taky, jestli ti to taky nebude dávat to štěstí. Že by mu to přineslo nějaký štěstí. Myslíš 

si, že to jde předávat ten talisman mezi lidma? 

I: No já bych řek, že možná jednou jo, že bych to chtěl ale pak zpátky vrátit. 

V: Jo to jo. Ale myslím třeba (skočil mi do řeči) 

I: Když bych to někomu dal, a on by to půjčil dalšímu? 
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V: Ne. Že když ty bys nějakou takovou věc měl, jestli bys to takhle někomu půjčil? 

Jestli si myslíš, že by to fungovalo? 

I: No, osobně já bych to asi nikomu nepůjčil. 

V: Hmm. A kvůli čemu? 

I: No, třeba, kdyby to bylo ňáký hodně cenný, tak by mi to moh vzít, taky by to moh 

ztratit někde. Nebo to vzít někdo jemu. 

V: A když bys mu to půjčil a on by ti to vrátil. Přistupoval bys k tomu stejně. Že když 

bys měl nějakou věc pro štěstí, tak kdybys to někomu půjčil, on by ti to vrátil, myslel by 

sis, že to má pořád tu funkci, jako předtím? 

I: Ta já bych řek, že jo. 

V: Hmm, tak jo.  No a ještě jsme se bavili o tom, že lidi to tajej, že maj ty talismany. A 

proč si myslíš, že to takhle tajej? 

I: No, třeba kdyby to někomu řekli, tak by jim to ten dotyčnej mohl vzít nebo to říct 

někomu dalšímu. Nebo by si to mohl vzít a to štěstí by mu třeba přestalo fungovat. 

V: Jo přestalo by mu to štěstí fungovat, jako proč? 

I: No, třeba by se to dozvěděli ty lidi, a tak by se to třeba rozneslo, a tak by mu to třeba 

vzali, a pak mu to vrátili, a ono by mu to pak přestalo fungovat. 

V: Jo takhle, že oni by mu to jako vypotřebovali? 

I: No, vzali by si to, používali by to na ty svoje účely, a pak by mu to vrátili, že by mu 

to třeba nefungovalo. 

V: Jo takhle. No a jak myslíš, že se na ten význam přijde, k čemu to používat. Třeba 

najdeš nějaký kámen, a že tě zrovna napadne ho používat k tomu, aby ti to přineslo 

nějaký štěstí v tom pokeru, abys měl? 

I: No já bych si to jako nechával pro štěstí. Třeba jako něco ve škole nebo něco 

takovýho.  

V: No dobře a ty jsi říkal, že někoho znáš, kdo to taky používá. No a to bude asi tak 

všechno. No a ještě jestli bys mně řekl, co ten amulet znamená?  

I: Amulet je třeba takový starodávný, třeba na takovým řetízku nebo se to dá nandat na 

krk, nebo je to nějaká taková placatka, a tam má nějakej drahej kámen, a nebo je to ze 

zlata. Jsou na tom nakreslený takový malby a používalo se to třeba ve starejch dobách 

k ňákýmu těm obřadům a takový. 

V: Hmm. A myslíš že, ještě dneska se to takhle může k tomu používat? 
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I: Já si myslím, že třeba někde se to ještě používá. 

V: A jaký myslíš, že typy lidí by to používali, jak si říkal, že se to používalo jako dřív 

ve starých dobách. Tak k jakým účelům si myslíš, že se to používalo? 

I: No. Kdyby třeba večer se chtěli dostat, kdyby třeba věřili na nějaký duchy, tak kdyby 

se s nima chtěli spojit. Tak ono se to většinou dělá takovej tanec, kde měli ty amulety, 

nebo ty šamani měli amulety. 

V: A myslíš, že dneska ještě něco takový existuje? 

I: No třeba v Austrálii, nebo tam, kde jsou ty kmeny, tak tam se to provádí. 

V: A kde ses to všechno dozvěděl, že v Austrálii jsou nějaký kmeny? 

I: No já nevím, my takhle hodně s bráchou hodně hledáme po internetu, koukáme se do 

knížek.  

V: Aha. Tak to je zajímavý. 

I: My takhle jako spíš chráníme tu přírodu. 

V: Aha.  

 

Petr 13 

 

V: Tak mě by zajímalo, jestli máš nějakou věc doma, ve škole, nebo jestli chodíš do 

kroužku nějakýho, která má pro tebe nějakej zásadní význam? A teda když bys něco 

měl, tak o jaký význam se jedná?  

I: Tak to nevim. Nemám nic. 

V: Nevíš. A doma, nebo když si vzpomeneš, v jakých prostředích se pohybuješ, tak co 

tam jsou za věci. Tak nevzpomněl by sis na něco, co má pro tebe nějaký zásadní 

význam? 

I: Spíš to kamarádství s klukama a s holkama ze třídy, nebo s rodinou s bráchou, se 

ségrou a tak.  

V: Hmm. Určitě, určitě. No a ještě se chci zeptat, jako nějakou věc, která by ti něco 

přinášela, s kterou jsi nějakým způsobem spojenej. Že jsi ji třeba od někoho dostal a 

používáš ji pro různý účely? 

I: Tak to jsem nic nedostal. 

V: Nedostal. Anebo co sis sám třeba vytvořil?  

I: Tak to jsem vytvořil, ale to jsem sám dal mamce.  
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V: Jojo. 

I: Nějakej keramickej výrobek. 

V: Jojo. A když si jí to dával, dával jsi jí to třeba s nějakým smyslem, aby jí to třeba 

něco přineslo? 

I: Já jsem jí to dávala třeba, aby si tam mohla něco vodkládat. 

V: Jo. Takže jako čistě účelově. 

I: No. 

V: Jasně. No a mě by teď zajímalo, protože je to jako výzkum na ty talismany. Tak co si 

myslíš, že obecně znamená talisman nebo amulet? Co by měl tomu člověku přinášet? 

I: Ukázat třeba jakej ten člověk je, nebo co má rád.  

V: By měl ten amulet ukázat? 

I: No. 

V: A v jakým smyslu to myslíš? 

I: No jako třeba já nevim, někdo má rád zvířata jako kočky, psy, orly a tak dále. 

V: Jo, takhle.  

I: Nebo jako gepard, že je třeba rychlej a hbitej. Že on taky je rychlej a hbitej.  

V: Jo, že to jako takhle na ty vlastnosti. To určitě taky. A co třeba může tomu člověku 

přinášet? Co si myslíš? 

I: Já nevim třeba štěstí, nebo smůlu nebo něco takovýho. 

V: Hmm. A jak myslíš, na jakým principu ty amulety fungujou?  

I: Nevim. 

V: Nebo přičem ty amulety používaj? 

I: Já nevim, třeba při něčem, co jim nejde. Že třeba si vezmou ňákej náramek nebo 

prstýnek nebo něco takovýho. Něco, co jim nejde. Třeba mně kdyby nešel hokej, tak 

bych si ho vzal s sebou. Záleží na tom, jestli ňáký štěstí existuje. Že by mi to pomohlo 

v tom. Že kdybych třeba věřil tomu, že mi to pomůže.  

V: Hmm. A co si myslíš takhle, že je štěstí? Když jsi říkal, jestli něco takovýho existuje.  

I: Jako štěstí, že když mi něco nejde, tak že se mi to vydaří.  

V: A používáš třeba něco takovýho? 

I: Používám jenom takovejhle náramek akorát (oranžový gumový).Ale ten mi moc štěstí 

zatím nepřináší. 

V: A jak jsi k tomu náramku přišel? 
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I: Sestra ho dostala a já jsem ho od ní dostal ke svátku. 

V: Jojo aha. 

I: Před dvouma rokama.  

V: A ona když ti ho dávala, dávala ti ho jako dárek, nebo jakoby ti řekla? 

I: Jako dárek. 

V: Jako dárek. 

V: A tys ho začal nosit. 

I: No já jsem ho začal nosit a nosím ho doteďka.  

V: Jojo. A nosíš ho jako na parádu, nebo taky aby ti nosil štěstí? 

I: No někdy i na parádu a někdy, i aby mi nosil štěstí.  

V: Hmm. A ještě by mě zajímalo, když ty talismany ty lidi jakoby nosej, tak jestli se 

tam dělaj nějaký obřady, si myslíš? Aby to začlo fungovat, nebo jestli ty s tím 

náramkem něco dělal? 

I: Myslím si, že se žádný obřady na to bejt nemusej.  

V: Hmm. Že fungujou prostě samy od sebe? 

I: No prostě jestli ten dotyčnej tomu věří, nebo ne. 

V: No to určitě je důležitý. A třeba takový jako ovlivnit druhýho. Jako jestli myslíš, že 

člověk, když má nějakou takovouhle věc, takže může ovlivňovat toho druhýho?  

I: Já si myslim, že ne. 

V: Hmm. No a ještě by mě zajímalo, jestli si myslíš, že třeba dospělý používaj taky ty 

talismany, nebo že je to jenom pro děti?  

I: Někteří jo, někteří zase ne. Třeba můj táta a jeho přítelkyně používají takovýhle ty. 

Kamínky třeba. 

V: Jo. A k jakýmu účelu, jestli se můžu zeptat? 

I: Hmm. Tak to nevim. Tak asi pro štěstí, že byli nějak spojený, nebo něco takovýho.  

V: A proč si myslíš, že některý lidi to tajej, že maj ty talismany nebo amulety? 

I: Aby se jim třeba ostatní nevysmívali kvůli tomu, že věří tomu, že ten talisman jim 

třeba pomůže.  

V: Hmm. A čím si myslíš, že když ty lidi tomu věřej, jak to funguje? Že když oni tomu 

veřej, že to funguje a někdo jim řekne, že je to třeba blbost, tak? 

I: No já si myslim, že když mě někdo řekne, že blbost, že žádnej talisman nefunguje, 

nebo že žádný štěstí není. Tak já to ignoruju, a pořád tomu věřím. 

 79



V: Hmm. A v jakých situacích si myslíš, že to ty lidi používaj tyhle věci?  

I: No třeba, jak už jsem řikal, spíš v těch, co jim nejdou třeba nějaký sporty, ňáký vědy, 

nebo třeba něco ve škole.  

V: Jojo. A třeba ten náramek, co máš, tak o tom asi všichni vědí, že ho nosíš? 

I: Vědi no. 

V: Ale třeba některý lidi nosej ty talismany a nikomu to nesdlělujou. Myslíš si, že v tom 

je nějaký význam, když to vědí jenom oni sami?  

I: Jo, jenom asi pro ty dotyčný, co to schovávaj, je to asi nějakej význam.  

V: Hmm.  Tak jo. A tady ty jsi dostal ten náramek, tak jak jsi na ten význam přišel, že 

bys ho používal i pro štěstí?  

I: Mně se nejdřív vůbec nedařilo ve škole, pak se mi začalo trochu dařit v tý češtině, 

matematice, dějepise, zeměpise a tak dále. Ale některý předměty mi doteďka nejdou. 

Podle mě je to pravda. 

V: Jako je pravda, že ten náramek pomáhá, myslíš? 

I: No něco takovýho. 

V: A myslíš, že to je, že pomáhá proto, že tomu člověk věří?  

I: Hmm. Myslim si, že jo.  

V: No tak to určitě. No a ještě by mě zajímalo, když si ho člověk vyrobí sám, ten 

talisman nebo amulet, nebo ho od někoho dostane, jestli si myslíš, že v tom je nějaký 

rozdíl? 

I: Je v tom podle mě velkej rozdíl, protože když ho od někoho dostane, tak je to podle 

mě větší význam, než když si ho vyrobí sám.  

V: Větší význam. 

 I: No větší význam. No má jistotu, že když ho dostane, tak má jistotu, že ho ten 

dotyčnej má rád.  

V: Aha, tak to je zajímavý. No a ještě třeba, když ho od někoho dostane, může mu ho 

dát třeba i v negativním smyslu?  

I: Tak to si nemyslim. 

V: Hmm. Já teda taky jsem se většinou setkala, že ty lidi ty talismany většinou 

dostávali, aby jako mu pomohl. A většinou ten negativní smysl, tam nějak nebyl vidět. 

No a ještě by mě zajímalo, jestli si myslíš, že třeba děti chápou význam těch talismanů?  

I: Jako dvouletý, tříletý jako takhle myslíte? 
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V: No klidně, ale třeba i starší. 

I: Já si myslím, že ty děti dvouletý, tříletý ty to ještě nechápou, až potom ty starší, že to 

pochopjej. Jako ty pátý, pětiletý, ty to potom pochopjej, jakej ten talisman má význam. 

V: Hmm. Jo a ještě, já nevím, jestli jsem se na to už neptala, ale ty jsi říkal, co obecně 

ten talisman znamená, a jak bys to jako řekl. Já vím, že někdo tam psal různý věci, co 

ten talisman je, co dělá. 

 I: Já jsem to řikal, že je to ukázka jeho osobnosti.  

V: Jo, to jsi vlastně říkal. Jakože ty vlastnosti ještě podpoří, si myslíš? 

I: Já myslím, že jo. 

V: Hmm. Že nějaký sportovci používaj ty talismany, myslíš? 

I: No. Někteří jo. Ňáký cizinci, ale i naši používaj ňáký ty řetízky, prstýnky, a tak dále. 

Spíš teda ty řetízky na krk.  

V: Hmm. A to o tom víš, že třeba jako někdo jako konkrétně to používá? 

I: No. 

V: Jo.  

V: No a ty ten náramek používáš každodenně. Je s tebou při všech činnostech?  

I: No, já ho nosim každej den, i když jdu spát, nebo když se koupu, a tak dále. 

V: Takže ho vůbec nesundáváš?  

I: Jenom někdy ho sundavám.  

V: A… 

I: Když mi někdy vadí, tak ho sundám. 

V: A třeba máš nějakej zvláštní pocit, když ho sundáš? Že třeba bys měl… 

I: Mám. 

V: Jo.  A jak bys to jako popsal ten pocit?  

I: To bych nedokázal popsat.  

V: Nebo jakoby co při tom prožíváš, když ho sundáš? 

I: Podle mě se mi zhorší nálada třeba. Třeba když ho mám, tak mám nejlepší náladu na 

světě, potom když ho sundám, tak se mi zhorší ta nálada.  

V: Hmm. Dobře. A jak jsme se bavili, že jsi to používal ve škole, aby se ti zlepšily 

známky. Tak třeba, když by sis ho nevzal na nějakou zkoušku, tak myslíš si, že to třeba 

na to má vliv? 

I: To už ne. 

 81



V: Hmm. Dobře. A ví někdo, že ho k tady tomu účelu používáš, nebo si jako myslej, že 

je to jenom na ozdobu? 

I: Já si myslim, že spíš k ňákýmu účelu. 

V: Jo, a myslím konkrétně jako třeba, jestli někdo ví, že to používáš pro štěstí? 

I: Ne, tak to neví, jenom já sám. Tohlenc sám, nikomu jsem to zatím neřek. 

V: Jako z nějakýho důvodu jsi to nikomu neříkal, nebo? 

I: Já si teda myslím, že by se mi všichni začali pomalu smát. Že třeba nosím věci pro 

štěstí, a voni tomu neveřej, a že já jo.  

V: Hmm. To si myslím, že co jsi teďka řek, velká pravda. Že takhle lidi nosej různý 

věci pro štěstí, ale nepřiznaj se k tomu. A pak jakoby ty druhý, co tomu věřej, jsou jim 

pro smích.  

V: Některý lidi chtějí způsobit tomu druhýmu něco skrze tu sošku? 

I: No, to je jediná možnost to woodu. Viděl jsem jeden seriál, vzali nějakou fotku 

někoho. Vystřihli fotku, třeba jenom obličej, dali to na nějakou panenku, a potom třeba 

špendlíkem jí propíchli ruku, třeba. A pak ukázali, že třeba fakt měl něco s rukou, že 

třeba, měl ňáký hrozný bolesti. A pak mu ji dali do sádry. 

V: Hmm. A myslíš si teda tady na to woodů, když ta oběť, i ten kdo to dělá, o tom ví, že 

to má nějakej smysl, že se to opravdu může stát?  

I: Já tady na to fakt nevěřim. Já si myslím, že woodu neexistuje. 

V: Hmm. A myslíš si, že nějaký kmeny v Africe mohou něco takovýho používat? 

I: Je to možný. 

V: Nějakou tu magii. No tak jo, to by asi tak nějak bylo všechno.  

 

Mirek 14 

V: Takže já bych se tě nejdřív zeptala, jestli máš doma, nebo v prostředích, v kterých se 

pohybuješ, v nějakým kroužku nebo tak, nějakou věc, která má pro tebe hlubokej 

význam? Nebo že ji používáš za nějakým účelem? 

I: Hmm. To nemám. 

V: Nemáš? A co děláš takhle kromě školy? 

I: Jsem venku, a koukám na televizi. 

V: No tak jo. A když jsi třeba tady doma, že jo, tak ty věci, který kolem sebe máš, tak 

který jako jsou pro tebe třeba ňáký důležitý? 
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I: Třeba jako máma. 

V: Jo ale to není, že jo věc. Myslím s tím jako smyslem, jak jsem ti říkala o těch 

talismanech. Tak jestli něco takovýho, co tady máš, by se do toho dalo dát? Že to má 

nějakej takovej význam. 

I: No ta televize nejvíc. 

V: Hmm. A ta televize je pro tebe jako co? Nebo jako v čem. 

I: Ne důležitá, je to zas jako zábava, když nemám, co dělat.  

V: Hmm. No a třeba ty chodíš jako do školy, já nevím, do kolikátý třídy tak chodíš? 

I: Do osmičky půjdu možná, dělám opravky.  

V: Jo, takže ti je čtrnáct? 

I: Čtrnáct. 

V: No tak jo, tak se zeptám jinak. Jestli třeba co si myslíš, podle tebe, je talisman? 

I: Já, nevím no něco. Třeba koníček.  

V: Koníček jako si myslíš, že je.  

I: Ne jako koníček, ale něco, co třeba hodně používám. 

V: Jojo. A co by to tak mohlo bejt? Nemyslím jako třeba ty, ale co myslíš, by mohli mít 

lidi? 

I: Věci. Třeba jiný lidi. Kamarády. 

V: A myslíš, že ten kamarád, že může fungovat jako talisman, jako zastupovat věc? 

I: To ne. Ale třeba můžou říkat, hele támhle ten kluk je můj talisman.  

V: Jak to myslíš jako? 

I: Jako že je to jeho třeba největší kamarád. 

V: Jo. Jako že je to jeho největší kamarád, proto mu říkaj jako talisman? 

I: No, třeba. 

V: Aha. A co tam jako je. Von je jeho kamarád, a v čem mu pomáhá, nebo jak je jakoby 

talisman? 

I: To nevim. 

V: No ne, že jsi říkal. To je můj talisman, že se kamarádí. Tak jak jsi to myslel? 

I: Tak třeba, že se poznali a znaj se vod malička.  

V: Jo aha.  

I:Tak, že si pomáhaj navzájem.  

 83



V: Hmm. No, dobře. No a ještě takhle se tě zeptám jinak, jestli třeba víš o někom, kdo 

používá nějakej jako věcnej talisman? 

I: Můj kamarád a jeho talisman, to je Kuba, jeho talisman je počítač.  

V: Počítač? 

I: No. 

V: A jako jak ho používá jako talisman? 

I: No. Nejvíc se vysedí u her.  

V: Aha. Takže jako ty prostě, jestli tomu dobře rozumím, tak ten talisman chápeš jako 

něco jako, co tě zabaví, nebo? 

I: No.  

V: Jojo. No a ještě takhle. Ty jsi říkal, že pro tebe jako talismanem je televize, která tě 

zabaví. A máš třeba, jako je třeba ve třídě, jako něco, co funguje jako talisman? Jako 

jestli máte, nějakej společnej třídní, nebo něco takovýho? 

I: To nemáme. 

V: Ne. A ty kromě školy, nic jiného nenavštěvuješ, že jo, jsi říkal. Takže jenom ta 

zábava je, to co jsi mi řek, vlastně. Tak jo, a ještě bych se tě zeptala, že ty jsi říkal jako 

vo většině těch talismanů, je lidi používaj jako pro zábavu. Třeba jako, aby je zabavily, 

a třeba jsou známý případy, jakože různých talismanů ve filmech, jako vzpomeneš si? 

I: Kameny pro štěstí.  

V: Pro štěstí. A myslíš jako, že je to častější jako tohle to použití, nebo je spíš to použití, 

který jsi říkal ty? 

I: No, vono je voboje stejný. Zase lidi si udělaj štěstí tím, že dělaj něco dobře.  

V: Jo, a že jako myslíš, že ten talisman jim k tomu nějak dopomůže, že to dělaj dobře, 

jo? 

I: Protože si myslej, že jim to pomůže.  

V: Takže jako ty jsi říkal, že teďka ty lidi si myslej, že jim to pomůže. 

I: No. 

V: Takže rozhodující je, že tomu ten člověk věří. Nebo proč to jako, je? 

I: No jakože, von tomu věří, tak si myslí, že mu to pomůže a von si pomůže sám.  

V: Jojo, hmm. No a znáš nějakej takovej film, kde by se ten talisman v takovýhle 

podobě vyskytoval?  

I: Třeba ten Medailon s Jackie Chanem.  

 84



V: Hmm. No a to bylo jako jak, že měl? 

I: Že von dostal, von zemřel, vod toho kluka dostal ten talisman tu půlku a von vožil.  

V: Jo aha. Tak to je zajímavý. Ve třídě jako žádnej talisman takhle nemáte. A ty jsi 

říkal, že ten tvůj kamarád má ten talisman jako ten počítač. 

I: No. 

V: Že ho to zabaví. A znáš někoho, kdo má ten talisman přímo jako věcnej? Jako že jak 

jsme se tady vo tom bavili, jako pro to štěstí? 

I: To neznám. 

V: Ne. A ty taky žádnou takovou věc nemáš, kterou bys používal jako za smyslem toho 

štěstí? 

I: Ne. 

V: Ne. Tak jo. A ještě by mě zajímalo, jestli si myslíš, že třeba lidi můžou, to že ten 

talisman maj, tajit třeba před okolím? 

I: No, to je jejich věc jestli ho maj, nebo ne. 

V: No, ale jestli to pro ně má jako smysl, že to tajej, jako víš. Jestli jako to pro ně má 

nějakej význam, že to nikomu neřeknou, že ho maj?  

I: Nevim. Třeba si myslej, že jim to ublíží, když to někomu řeknou.  

V: Hmm. A jako v jakým smyslu? 

I: Že jim to pak nepomůže v tom štěstí.  

V: Aham. Hmm, jo. A myslíš si, že některý talismany můžou bejt i v negativním 

slmyslu? 

I: Jo, můžou. 

V: Že jako by třeba někomu ublížily. No a ještě se tě zeptám, jestli si myslíš, že je rozdíl 

mezi tím, když si ten talisman vyrobíš sám, nebo sám k němu přijdeš, nebo když ti ho 

někdo daruje, nebo ho od někoho dostaneš? 

I: Není v tom rozdíl. 

V: Není. 

I: Buď to je to dar, nebo je to vlastní výroba.  

V: Jojo a myslíš jako, že je to prostě jako jedno jestli? 

I: No. 

V: Hmm. A od kdy si třeba myslíš, že jako lidi tak ty talismany začínaj používat? Jako 

nějakého věku. 
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I: No. Já nevim. 

V: Hmm. No a ještě bych se tě zeptala takhle, jestli si myslíš, že. Ježiš, teď jsem 

zapomněla, co jsem se chtěla zeptat. Jestli když hmm. Jo o tý tajnosti jsem se tě ptala. 

Jo. Jestli třeba ten smysl toho, co jim ten talisman přináší, jako jestli si myslíš, že 

s některýma talismana se musí ještě něco dělat, než začnou ňák fungovat? 

I: Nemusej. 

V: Jo, takže jako třeba si myslíš, že dostaneš nějakou věc a automaticky, to funguje.  

I: No. 

V: Hmm. No a ty jsi říkal o nějakým tom závodníkovi, že měl nějakej takovej talisman. 

A když by sis představil, že bys nějakou takovou věc měl, jako měl ten člověk v tom 

filmu, tak jak bys to třeba použil, nebo k čemu by ti to bylo? 

I: No, kdyby někdo zemřel, jako bych byl ten mladej kluk, tak kdyby někdo zemřel, tak 

bych mu to dal. Třeba někdo hodně blízkej.  

V: Jo, to by bylo jako v tom smyslu, jak že ten talisman toho člověka oživil, a že bys ho 

moh oživit. 

I: No. 

V: A když bys jako třeba neměl tady tu moc, ale moh bys mu dát ty sám, moc jakou bys 

chtěl, tak k čemu bys ho jako třeba používal? Čeho třeba bys s ním chtěl dosáhnout, tak 

jsem to jako myslela.  

I: Abych se brzo nedožil stáří. 

V: Aby ses nedožil stáří.  

I: No. 

V: Abys byl dlouho mladej.  

I: No.  

V: Tak to bych taky takovej chtěla najít. No tak jo, tak to je asi tak nějak všechno, co 

tady mám ty otázky, tak ňák. No a ještě takhle. Jestli třeba, když ti někdo dá ten 

talisman a má s ním nějakej úmysl a ty ho pak třeba používáš úplně jinak. Myslíš si, že 

to na tu věc může mít nějakej vliv jako, že třeba… 

I: Nemůže. Protože, když někdo někomu dá dar, tak mu přece nemůže určovat, co s ním 

má dělat? 

V: No to ne. Ale třeba když ti dá někdo něco a řekne, tady to máš pro štěstí, a ty to třeba 

používáš pro něco úplně jinýho? 
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I: Nevim. Bylo by to lepší, kdyby to třeba bylo furt to štěstí, ale zase je to jeho, může si 

dělat, co chce s tím.  

V: Hmm.  

I: Ale zase by si měl vážit toho, že to dostal prostě. A řek mu, že to má pro štěstí. 

V: Jo. Takže abychom to, tak ňák uzavřeli. Ty jsi říkal, že pro tebe jako ten talisman, že 

to chápeš jako v tom smyslu, že tě to prostě zabaví.  

I: Jo. 

V: Tak jo. Takže to je jenom ta televize. Jinou věc, která by byla pro tebe tak ňák 

srovnatelně důležitá, nemáš? 

I: Nemám.  

 

 

Michal 15 

V: Já bych se poprvý chtěla zeptat, jestli máš doma nebo někde nosíš při sobě nějakou 

věc, která, nebo nějaký předmět, která má pro tebe zásadní význam? Jako v tom smyslu, 

jak jsem ti říkala o těch talismanech. 

I: Mám, kůži (černá kožená kůže na levém zápěstí, několikrát obtočená dokola). 

V: Aha. 

I: Potom náramek a řetízek (okrovo – hnědé barvy, náramek na pravé ruce, řetízek 

obepíná „pevně“ celý krk) akorát. 

V: Jo, jo. A to si jako koupil sám, nebo jak si k tomu přišel? 

I: Ano. 

V: Jo,jo. 

I: Koupil jsem si. 

V: Dobře a za jakým účelem tyhle věci nosíš? 

I: Za prvý se mi to líbí. A když se na to podívám, tak mi to dodá sebevědomí.  
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V: Aha. 

I: Když to na sobě mám, vlastně když to na sobě nemám tohle (ukazuje na dřevěný 

náramek a řetízek), tak mi to nevadí. Ale když nemám na sobě tu kůži, tak mi to prostě 

nedodává, že něco na sobě mám, prostě mi to dodává energii. 

V: Aha dobře, a když by si byl bez toho, měl bys nějaký špatný pocity z toho? 

I: No, jako cejtil bych se prázdnej. No jako že. 

V: No, jak to myslíš jako prázdnej? 

I: No, prázdnej. Jako, že to na sobě nevidim a nedodává mi to, a cejtim se takovej 

špatnej, jako ne naštvanej, ale takovej skleslej, necejtim se bez toho dobře. 

V: Jo, dobře. A vím o tom někdo, že to k tady tomu používáš? 

I: Ne. Všichni myslej, že je to jenom image. 

V: Jo, jasně. A to je jako úmyslně to nikomu neříkáš? 

I: No. 

V: Dobře. No a, aby to ti dodávalo to sebevědomí, tu energii, jak jsi říkal, tak musíš 

s tím ještě něco dělat, nebo stačí, když si to přivážeš na ruku. 

I: Mám, to přivázaný, nic jiného s tím, nedělám vůbec. 

V: Jo, a sundáváš si to, třeba někdy? 

I: (Skočí mi do řeči) Ne. 

V: Ne, vůbec, jsi v tom pořád. 

I: Při sportu, nebo když se jdu koupat, nebo takhle. 

V: Jo. A jak jsi říkal, že ti to dodává sebevědomí, tak v jakých situacích? 

I: (přemýšlí) Třeba mluvení s dospělím. Že prostě nemám rád nikomu koukat do vočí. 

Buď se dívám na to (tím myslí kůži), nebo po místnosti. Koukám na to, hraju si s tím, a 

tak mi to dodává sebevědomí. 
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V: Hmm. Tak to děkuju, že se na mě díváš. Tak to je vidět, že to funguje. No ještě jsem 

se chtěla, že třeba to využíváš, jak jsi říkal, když s někým mluvíš. Jo ještě jsem se chtěla 

zeptat kolik ti je let? 

I: Patnáct. 

V: To teď končíš základku? 

I: Ne ještě, ne. Jdu do devítky. 

V: Teď, co si myslíš obecně, že amulet, nebo talisman, ať je to cokoliv, těm lidem 

přináší? 

I: Jako ostatním lidem. 

V: Jojo. 

I: No, já nevim, prostě. Všichni, co to viděj, si myslej, že je to dodavek mý image. 

Abych vypadl líp, a tak. Lidi nevědi, že mi to dodává sebevědomí. Všichni si myslej lidi 

a kamarádi, že je to prostě tak. 

V: Jo, a co si myslíš, že je to obecně, to už se nevztahuje na ten náramek, ale obecně, co 

obecně, ten amulet nebo talisman znamená, co to je? 

I: Já nevim, jako. Jenom nevim. 

V: K čemu si myslíš, že to lidi obecně používaj, v jakých situacích? 

I: Třeba navlíkaj si na to všelijaký korále, nebo to maj jen tak vyvěšený. Nebo někdo, 

když si vyrabí z mědi ňáký, tak si to dá na to. Nevím, na co to by to, mohli lidi používat. 

V: No a ještě. Jestli si myslíš, že je rozdíl, když ten talisman od někoho dostaneš, nebo 

ho získáš vlastním přičiněním, nebo když si to koupíš? 

I: Je v tom velkej rozdíl, protože když to od někoho dostanu, tak nemůžu vědět, jestli 

von už to  nepoužíval. A jestli mi to něco bude dodávat, když on to už používal. A když 

vim, že jsem si to koupil sám, nebo získal svojí buď silou, nebo svýma možnostma. Tak 

vim, že mi to dodá, že ať je to cokoli, ten talisman nebo to, že si to ne uvědomí, ale že to 
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zjistí, že jsem to získal svojí, mi to bude dodávat jenom mně, nikomu jinými. Když to 

dostanu od někoho, dostanu, tak si to sundavám.  

V: A dostal jsi to od někoho něco. Že ti třeba řekl, používej to pro štěstí. A ty sis to 

takhle sundával? 

I: Jo, hodně. Prstýnek, řetízek, kamýnek měnící barvu. Já jsem to používal pro štěstí, 

štěstí mi to přálo, tak to taky používej. Ale já jsem to sundával. Protože jsem tomu 

nevěřil. Protože to bylo vypotřebovaný. 

V: Myslíš si, že lidi, co mají ten amulet, že to povětšinou tajej? 

I: Řek bych, že jo. Že se s tím, nikde nechlubí. 

V: A proč myslíš, že to tajej? 

I: Aby, si to nikdo hned nekoupil, ne že aby to měl jenom on. Ale aby to neztratilo tu 

sílu toho, ale aby to dodávalo pořád. A ne že, kdyby mu to někdo vzal. Řek, bych, že je 

to lepší to mít v tajnosti. Tak by se tomu dotyčnýmu mohli posmívat. Je, štěstí, to je 

osud. Máš tady na krku ňákej kámen, nebo kus kůže myslíš si, že ti dodává. Já se s tím, 

nechlubím, hlavně kvůli tomu aby se mi nikdo neposmíval. Když se mě na to někdo 

zeptám, řeknu, jo mám to jenom, abych líp vypadal. Ale v duchu, v sobě mám 

zafixovaný, mám, že mi to dodává sílu, abych se lidem moh dívat do očí a nekoukat po 

místnosti, nebo si s tím hrát. 

I: No, tak to je dobrá věc. 

V: Od kdy lidi ty talismany používaj? Jako věku lidí. 

I: Řek bych, že to používaj, když ztratěj lásku nebo někoho v rodině. Řek bych, že 

v mým věku od 15. Maj to jako ztráta lásky, někoho v rodině, úmrtí. Aby jim to dodalo 

sílu, aby mohli žít dál. 

V: To je určitě pravda. A myslíš si, že převažují lidi, který tyhle věci, o tom se jako 

neví, kdo to používá a kdo ne. Že i lidi, co to tajej, tak obecně že těch lidí, co to jako 

maj je hodně? 
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I: Řek bych, že toho má docela dost lidí. Když máte známého, tak vám to neřekne, ale 

můžete to, třeba tušit. Ale řek bych, že lidí, co maj takový talismany a drží to v tajnosti, 

tak jich je hodně, ale nikdo to neví. Že jich je o hodně víc. Hodně lidí si tím, dodává 

sebevědomí a sílu. 

V: A znáš někoho takový, kdo to taky takhle používá? 

I: Znám. Mám kamaráda, kterej byl na Velikonočním ostrově. S mámou a tátou na 

dovolený tam, byly. Na projížďce. A byly se tam zastavit. A on u jednoho 

velikonočního kamene našel přívěsek s hlavou toho velikonočního kamene. Přímo pod 

ním byl vyříznutý ze dřeva, a že mu to vonělo, jak náš smrk. Že to bylo čerstvý. A zajel 

si do toho města tam, no města spíš vesnici. Ve vesnici si koupil z lýka bužírku. A má to 

do dneška a sundavá to jenom na mytí, aby se to nezničilo. I s ním spí. Má sebevědomí. 

Bál se bavit s rodičema o svých věcech a problémech. A že je to příroda, tak mu to 

dodává sebevědomí, štěstí. Nikomu to neřiká. Když se ho někdo zeptá, řekne, že si to 

koupil, protože kdyby řekl, že to našel tak by mu řekli, že kecá a tak. Takže když se ho 

někdo zeptá, tak to taky drží v tajnosti. 

I: To věřím, to je zajímavý. 

V: Myslíš si, že talismany fungujou negativně? 

I: Jo, když to někdo používá na negativní prostředky, jako že se snaží bejt zlejší než je, a 

má to a dává do toho svojí negativní energii, tak bych řek že jo. A jinak bych řek že ne, 

že toho moc není. 

V: Že třeba proti někomu, že někomu chce uškodit? 

I: No možná jo, ale nevim.  

Pozn. Poté, co už nebylo nahrané, řekl, že hraje fotbal a mají týmového talismana a to 

míč, starý volejbalový s podpisy hráčů. A před zápasem na něj dají všichni hráči ruku. 

Bývá na jednom místě, oni se o něj starají. Jen někdy ho berou na zápasy. I při zápase se 

na kůži podívá (svého náramku) a má pocit větší síly. Jinak mu to také pomáhá při jeho 

problému ve škole. Chtěl by být hasičem nebo jezdit kamionem, jako jeho otcové 
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(vlastní a nevlastní) Náramek jako by mu říkal, jdi si za tím, co jsi vždy chtěl, takže asi 

řidič kamionu. 

 

Robert 13 

 

V:Teďka bych se tě chtěla zeptat jestli máš ve škole nebo v nějakým zábavním kroužku 

nějakou věc, kterou nosíš stále při sobě. To záleží na tobě, která má pro tebe nějaký 

význam? 

I: Ne. 

V: Nemáš, dobře. A když se jako rozmyslíš, co domě tě obklopuje, jaký předměty tě 

obklopují. A z toho, jestli má pro tebe něco zásadní smysl? 

I: Počítač. 

V: Jo, ale to je v tom smyslu, že to máš jako pro zábavu. Já to ale myslím v tom smyslu, 

jestli to má pro tebe nějaký význam jako v tom smyslu. Že já mám třeba nějakou věc, 

kterou nosím, když třeba chci, aby se mi něco povedlo. Tak jestli v tomhle smyslu něco 

máš? 

I: Třeba achetovej znak, protože hraju basket a to mě povzbuzuje.  

V: A jak ten znak vypadá? 

I: Třeba ňákýho týmu z NBA, to je zámořská soutěž. 

V: Jo, a ty máš jakoby jejich znak. A ty hraješ basket sám? 

I: No. Závodím taky. 

V: Jo aha. A jak dlouho takhle závodíš?  

I: Rok. 

V: Jo, tak to je dlouho. No a to je znak, že ho máš při sobě nebo jakoby že jste si ho 

zvolily jako tým? 

I: Ne, prostě jako tým, tam hrajou moji oblíbený hráči.  

V: Jo, takhle aha. A ten znak máš jenom ty, že jako o něm víš, že ten znak je pro váš 

tým. Nebo jako pro ten tým, v kterým hraješ? Nebo ne? 

I: Ne. 

V:  A já teď tomu nerozumím, jak to myslíš? 

I: Jako že jenom pro sebe mám ten znak. 

 92



V: Jo, aby ti to pomáhalo? 

I: No. 

V: Jo takhle. A zvolil jsi sis ten znak, na základě toho, že ten tým je úspěšnej, nebo proč 

jsi sis ten znak zvolil? 

I: Protože je to nejlepší tým v tý soutěži. Prostě jak říkám. Jsou tam moji oblíbení hráči. 

V: Jo, a jak ten znak vypadá? 

I: Je tam basketovej míč a ten nápis a pozadí. 

V: Jo, a jestli se tě můžu zeptat, co je tam za nápis? 

I: Los Angeles Lackers. 

V: No a ještě by mě zajímala další věc, že od kdy takhle tu věc používáš k tomuhle 

účelu? 

I: Od tý doby, co hraju basket. 

V: Jo, takže to je zhruba asi tak ten rok. 

I: Hmm. 

V: Jo. A je to nějak tak, že předtím se ti třeba nedařilo, a potom se to začalo zlepšovat. 

Nebo úplně od začátku, jsi to používal tenhle? 

I: No od začátku, protože se mi ten basket líbil, ten sport. Tak jsem si to zvlolil. 

V: Jo, hmm. No dobře a co ti to jako přináší, jako obecně bys řekl při tom sportu, když 

to máš ten jejich znak? 

I: Daří se mi. 

V: Jo. A to pro tebe jako jednotlivce, nebo pro celej tým? 

I: Ne jenom pro mě. 

V: A ty tam hraješ jako sám za sebe, nebo v nějakým týmu? 

I: No v týmu. 

V: Jo. A to jste v nějakým Kralupským týmu tady? 

I: No za Kralupy. V.K. Syntos Kralupy. 

V: Jo, takhle. A už jste hráli i nějaký zápasy tady? 

I: No my jsme vyhráli Eastercup, mezinárodní turnaj. 

V: No tak to je paráda. No to je velký ocenění. No tak jo, a to jsi říkal, že máš tohle to. 

No a teď by mě zajímalo, co si myslíš obecně, že je talisman nebo amulet? Jako, co to 

je? 

I: No, aby to lidem přinášelo štěstí, no. Nevim dál,co říct. 
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V: A jak myslíš, že jim to to štěstí přináší? 

I: Že když ho maj u sebe, nebo když ho od někoho dostanou, nebo takhle, tak že jim to 

přináší štěstí. Vzpomínky a takhle. 

V: Jo, a myslíš si, jak si říkal, že když ho od někoho dostanou, tak jestli je rozdíl mezi 

tím, když ho od někoho dostanou, nebo když si sami tu věc vymyslej, sami ji vyrobjej a 

sami ji maj. Nebo když ji od někoho dostanou, tak jestli je mezitím rozdíl? 

I: No jakože, když si ji vyrobí sám, tak. Prostě když to dostane od člověka, tak je to od 

někoho, kterýho buď má rád, bude mít na něj vzpomínky, a když sám tak. 

V: Jestli jsem to pochopila, tak to dostal od člověka, kterýho on má rád, nebo ten člověk 

ho má rád? 

I: Von ho má rád. 

V: Jo, proto že mu to dal?  

I: Nono. 

V: A ještě jsi říkal, že to lidem přináší štěstí. Tak co si myslíš, že je štěstí? Buď pro 

tebe, nebo obecně, jak chceš. 

I: No štěstí. Přináší úspěchy v životě. 

V: Jo dobře, a úspěchy, co by pro tebe konkrétně bylo úspěch? Co bys považoval za 

úspěch? 

I: Dostat se na vysokou. 

V: Jo a na jakou vysokou by ses chtěl dostat? 

I: Se sportovním zaměřením. 

V: Jo tak to bys mohl mít docela šance, když takhle hraješ. Ty si teďka na základce, 

takže bys šel na nějakou střední, která je víc zaměřená na ten sport. 

I: Hmm. 

V: No a ještě by mě zajímalo, jestli si myslíš, že ty talismany používají jenom děti nebo 

i dospělý? 

I: I dospělý to používaj.  

V: No a myslíš, že to nějak tajej, že to používaj ty dospělý. Že nechtěj, aby to někdo 

věděl? 

I: Podle mě to tajej. 

V: No a ten talisman, co říkáš ty, jako tu značku toho týmu, tak o tom ví někdo, že to 

k tomu používáš? 
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I: No. 

V: Jo. Jako třeba ty spoluhráči to vědí, že máš něco takovýho?  

I: Ne spíš kamarádi. 

V: Jo. A sděluješ to každýmu takhle jako? 

I: Ne. 

V: Ne. A má to pro tebe nějakej význam, že těm lidem, kterým to řekneš, co to má za 

smysl? Že něco takovýho máš a že ti to přináší štěstí při tom basketu.  

I: No aby si při tom basketu taky zvolili nějakej podobnej talisman, třeba nějaký lidi.  

V: Jo aby si zvolili jako co? 

I: No ňákej ten talisman nebo znak. Když chtěj sportovat ty lidi nebo něco takovýho.  

V: Jo abys je přivedl k tomu, aby si taky něco takovýho zvolili? 

I: No. 

V: Jo takhle. To je dobrý. No a teď by mě ještě zajímalo, ty sis na ten znak přišel sám, 

že to takhle budeš používat. A máte třeba v týmu něco, co máte dohromady? 

I: Jo. 

V: A co to je? 

I: Plyšovýho tygra. 

V: Plyšovýho tygra. A to jste od někoho dostali, jako od trenéra nebo? 

I: Od trenéra. 

V: Od trenéra. A on vám ho dal za nějakej úspěch, nebo vám ho dal hned na začátku? 

I:  Na začátku. No to je týmovej maskot, něco takovýho.  

V: Jo aha. A jak ho používáte? Vozíte ho nějak? 

I: Na zápasy. Na střídačce je vždycky. 

V: No a tam ho jako někdo hlídá, nebo tam jenom sedí? 

I: No sedí tam.  

V: No to každej člověk něco má. To je pořád slyšez, jak takhle ty sportovci maj různý 

věci jako pro štěstí, aby se jim dařilo. No a já nevím, jestli se vám už někdy stalo, že jste 

toho tygra s sebou nevzali? 

I: Ne to ne. 

V: Ne. Vždycky ho vozíme. A myslíš, že třeba kdybyste ho nevzali, tak že by to mělo 

vliv na výkon toho týmu? 

I: No možná jo. 
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V: No tak to jste dostali od trenéra. To, co máš svoje, sis zvolil sám, jsi říkal. A ještě 

bych se tě zeptala, jestli ten tygr, co máte nebo tu značku, jak jsi říkal. Jestli s tím musíš 

ještě něco dělat, před tím než ti to začne nosit štěstí? Jestli s tím musíš dělat nějaký jako, 

něco prostě? 

I: Tomu dá každej pusu. 

V: Jako tomu tygrovi? 

I: No. A pak už nic jinýho. 

V: A pak už začne fungovat, že? 

I: No. 

V: Hmm. No a ještě by mě zajímalo, od kdy myslíš, že děti začínaj chápat, nebo lidi 

obecně. Kdy si začínaj pořizovat tyhle talismany a rozumí tomu významu? 

I: Od první třídy, by tak děti mohly už chápat. 

V: Hmm.  A proč si myslíš, že třeba od tý první třídy, by si děti začaly ty talismany 

pořizovat? 

I: No, že maj city, jako když jsou takhle menší.  

V: No a pro vás je ten tygr jako symbol toho štěstí, že jo.  

I: No. 

V: Jako symbolizuje tu víru. No a ještě ukazujete toho tygra, jako společnýho toho 

týmu, těm protihráčům? Vědí, že máte toho tygra?  

I: Když se zdravíme tak ho nosí kapitán vždycky.  

V: Jo má ho při sobě, a ten druhej tým taky něco má? 

I: Jo. 

V: No a to že ty máš tu značku, toho týmu, tak to máš jako sám pro sebe. Má to jako 

nějakou spojitost s tím tygrem, nebo jako, jak máte ten týmovej, nebo je to jako zvlášť? 

I: No zvlášť to je.  

V: Jo už vím, na co jsem se chtěla zeptat. A když máš tu značku toho týmu, tak půjčil 

bys jí třeba někomu? Když ty bys nemohl hrát, když by se ti třeba něco stalo, třeba by 

sis vyvrknul nohu a nemohl v tom týmu chvíli být. Jestli bys ji někomu dal, aby měl to 

štěstí, a pak by ti ji vrátil? 

I: No on by si na to musel zvyknout, takže asi ne.  

V: No a vy teda, jestli to dobře chápu, tak v tom týmu máte každej nějakou takovou 

značku? 
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I: No každej ne, ale většina jo. 

V: Hmm. Tak to by asi tak bylo všechno. Jo a ten trenér, když vám ho dával, tak vám 

řek, že je to přímo k tomu účelu určený? Jako aby vám to nosilo štěstí? 

I: Ne, prostě nám řekl, že to máme jako maskota. Že když poprvý, tak každej tým má 

svýho maskota, aby mu nosil štěstí, tak nám ho prostě dal. 

V: Jojo. A jak jste si na něj navykly, jako ten tým, že jste ho začaly vozit, jako 

automaticky to bylo? 

I: Jo, kapitán ho vždycky vozil. 

V: Jojo, a ten kapitán je pořád stálej, nebo se mění, že to může být kdokoliv z týmu? 

I: Po sezóně se mění kapitán. 

V: Jo. A ty už si někdy kapitánem taky? 

I: Na začátku. 

V: Takže jsi taky nosil toho tygra. A má to pro tebe nějaký význam, když neseš toho 

tygra proti tomu druhýmu týmu. Že si třeba připadáš silnější než ostatní? 

I: No je to lepší, když nesu toho maskota.  

V: Hmm. Tak jo. Tak to bude všechno. 

 

 


