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Abstrakt 

 Ve své práci se snažím podrobně zmapovat tzv. intencionální profil 

mladistvých delikventů, tj. způsob, jakým delikventi vnímají a prožívají okolní svět, 

jaké mu přisuzují významy a jak o něm přemýšlí. Součást tohoto profilu je také 

představa úlohy a začlenění sebe sama v rámci tohoto světa. Dalším cílem výzkumu 

je vysvětlení funkce delikventního chování v rámci tohoto profilu. Výzkum proběhl 

v diagnostickém ústavu se čtyřmi chlapci ve věku 16 a 17 let s delikventní minulostí. 

Spočíval v narativní a diskursivní analýze padesáti-minutových autobiografických 

rozhovorů s důrazem na vlastní přinášení životních témat samotnými respondenty. 

Výsledkem analýz bylo sestavení tzv. teorie egocentrismu. Její srovnání s různými 

dalšími teoriemi a výzkumy a začlenění do společensko-vědního kontextu se nachází 

v druhé polovině práce. Egocentrismus je srovnáván především s obranným 

mechanismem štěpení v pojetí M. Kleinové a interpretován v souladu s myšlenkami 

E. Fromma a C. G. Junga. Na závěr také formuluji některá psychoterapeutická 

doporučení pro práci s delikventy především pro pracovníky výchovných a 

diagnostických ústavů, která vycházejí z nabytých poznatků.  

 

 Abstract 

In this paper I will be mapping so-called intentional profile of juvenile 

delinquents. This is way of their perception and experience of surrounding world, 

how they apply significance and how they think about it. Part of this profile is idea of 

role and participation within the frame of this world. Next goal of this research is 

explanation of delinquent behavior as part of intentional profile. Research took place 

in youth detention center. It consisted of narrative and discourse analysis of four fifty 

minute long autobiographic interviews with four boys sixteen or seventeen years old 

with delinquent past. In interviews was emphasized independent selection of subject 

by respondents themselves. Result of analysis was formation of so-called theory of 

egocentrism. This theory has been compared with other theories and research and 

embodied in context of social sciences in second part of this paper. Egocentrism is 



 
 

compared with splitting defense mechanism according to M. Klein. In conclusion of 

this paper were formulated psychotherapeutic recommendations for employees of 

youth detention centers for work with juvenile delinquents based on findings of 

performed research. 
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Úvod 

 

 Problém kriminality a delikvence zatěžuje lidskou mysl již od počátku věků. 

Každá společnost, o které máme zmínky, se s kriminalitou potýkala, bez ohledu na 

svou velikost, historické období či zeměpisnou polohu. Historie byla svědkem 

mnoha pokusů, jak tento problém vyřešit, nebo spíše obejít. Asi nejkontroverznějším 

příkladem tohoto počínání je vytvoření trestaneckých kolonií při osidlování Austrálie 

na počátku 19. století. Tisíce trestanců sem byly pravidelně deportovány, jako by se 

britská společnost snažila problém „vytěsnit“, nemít jej na očích. Jaké překvapení 

následovalo, když první Australané (pomíjíme-li domorodé obyvatelstvo) vytvořili 

normální fungující společnost, se všemi svými institucemi a atributy, včetně svého 

vlastního podsvětí. Zločin zřejmě patří ke každé kultuře, tak jako stín ke světlu. 

Podle mnoha sociologů navíc plní nejrůznější funkce pro samotnou společnost. 

Kriminalita přirozeně vznikala v místech největší slabosti té které společnosti, jakoby 

ji usvědčovala z jejích neduhů a prostopášností.  

 Pro člověka v každé době bylo přirozené kriminalitu pochopit a vysvětlit, 

stejně jako řadu jiných fenoménů, které se mu zdály záhadné a přesto významně 

ovlivňovaly jeho život. Velice běžné byly pověry a nejrůznější mýty. Lidé ve 

středověku vysvětlovali kriminální chování např. spojením s ďáblem, čarodějnicemi 

nebo třeba s učením o predestinaci. Nejpropracovanější, i když mnohdy velmi 

spekulativní teorie vzniku zločinu se objevují až v novodobých dějinách. Mezi 

takové patří např. Lombrossova typologie „rozeného kriminálníka“ (Hrčka, 2001, s. 

154). S nástupem osvícenství se zrodil racionalistický přístup ke zkoumání zločinu. 

M. Foucalt (2000, s. 52) s tímto rozmachem vědeckého zájmu o zločin spojuje i např. 

vznik detektivní literatury, snahu o prevenci kriminality, psychologizaci zločinců, 

apod. V současnosti je výzkum orientován především pozitivistickým směrem. Tato 

orientace se podle mého názoru silně projevuje v charakteru získaných poznatků. 

Zdá se, že výzkumníci do jisté míry rezignují na spojení s teorií, která má spíše 

deduktivní charakter. Jejich prioritou je ověřitelnost a objektivita poznatků, přičemž 
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se mnohdy stává, že výsledkem výzkumu je cosi v podstatě samozřejmého, 

dostupného i běžné laické zkušenosti. S narůstajícím množstvím respondentů a 

hledáním měřitelných projevů ale ztrácíme schopnost jít do hloubky. Ve svém 

výzkumu jsem se chtěl pokusit o hlubší analýzu příčin delikvence a to i za cenu horší 

ověřitelnosti a objektivity. Rozhodně souhlasím, že spekulování o příčinách 

delikvence by měla předcházet kvalitní indukce. Jsem přesvědčen, že induktivní 

postoj ke zkoumané problematice lze zaujmout i u extrémně malého vzorku 

respondentů. Pokud tento závazek dodržíme, měla by podle mého názoru následně 

proběhnout diskuse s již existující teorií, vedená ambicí vysvětlit a propojit nově 

nabyté vědomosti.  

 Jak jsem již nastínil, přistupuji ke klasickému pozitivistickému konceptu 

výzkumu s jistou skepsí. Již před samotným sběrem dat jsem inklinoval především 

k autorům patřících do psychodynamických směrů (hlavně k analytické psychologii). 

Mé názory na problematiku delikvence vždycky vycházely z této oblasti a výsledky, 

ke kterým jsem došel, jsou touto optikou určitě poznamenány. Abych ale eliminoval 

zkreslení výsledků, zaujal jsem při sběru a analýze dat a-teoretický přístup. Ke 

komparaci s již existující teorií jsem se uchýlil záměrně až po formulaci výsledků. 

Studium většiny pramenů probíhalo až po sestavení teorie egocentrismu. Výjimku 

tvořila díla C. G. Junga, E. Fromma, S. Freuda, J. Poněšického, F. Perlse, a A. 

Adlera. O názorech těchto autorů jsem však předtím nikdy nepřemýšlel v kontextu 

problematiky delikvence. Při strukturaci práce jsem se snažil zachovat a doložit 

skutečný výzkumný postup. V následujícím textu bych chtěl čtenáře stručně seznámit 

s obsahem jednotlivých kapitol.   

 V kapitole Výzkumný problém upozorňuji na nedostatek v současném stavu 

poznání ohledně psychologických příčin delikvence. Problém podle mého názoru 

tvoří především nepropojenost nabytých poznatků, nevysvětlení jejich podstaty a 

vzájemné součinnosti. Závěry výzkumů také nejsou integrovány do společného 

teoretického celku. V kapitole Cíle a výzkumné otázky objasňuji svůj badatelský 

záměr, který by se dal shrnout do čtyř otázek: 1) Jaký je intencionální profil 

vybraných delikventů? 2) Z jakých složek se skládá a jak jsou tyto složky vzájemně 
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provázány? 3) Jak a proč v rámci tohoto profilu vzniká delikventní chování? 4) Jak a 

proč takový intencionální profil v životě delikventů vzniknul? Předkládám zde také 

definici vlastního pojmu „intencionální profil“, který budu i nadále v textu používat. 

Kapitola Sběr dat se soustředí na charakteristiku výzkumného postupu, v tomto 

případě narativního rozhovoru s prvky rozhovoru s návodem. Vysvětluji zde také, 

proč jsem zvolil právě tuto metodu a jak tento výběr odpovídá deklarovaným cílům a 

výzkumnému problému. Dále zde podrobuji rozhovor reflexi a popisuji techniky, 

které jsem v něm cíleně užíval, abych se od respondentů dozvěděl maximum 

informací. Kapitola Soubor respondentů se zaměřuje na popis cílové skupiny, na 

které byl výzkum proveden. Jde o chlapce ve věku 16-17 let z diagnostického ústavu 

s delikventní minulostí. Jmenuji zde důvody výběrů konkrétních respondentů a 

snažím se je orientačně zařadit do Zikmundovy typologie problémové mládeže, 

abych zevrubně vymezil hypotetickou oblast platnosti později nabytých poznatků.  

 Každé samotné analýze rozhovoru předchází krátké představení respondenta. 

Údaje v tomto seznámení pocházejí ze samotných rozhovorů, nedají se proto 

s rozhovory srovnávat za účelem narativní analýzy. Smyslem byla pouze pomoc 

čtenáři při orientaci v textu analýz. V analýzách jednotlivých rozhovorů se snažím 

ukázat způsob, jakým jsem jednotlivé kategorie pozdějšího intencionálního profilu 

v datech objevil a jak jsem došel k úvahám o jejich podstatě a vzájemných vztazích. 

V kapitole Souhrnná interpretace sceluji výsledky analýz do jednotné teorie a 

odpovídám tak na první tři výzkumné otázky. Výsledek výzkumu souhrnně nazývám 

„teorií egocentrismu“, neboť ten jsem určil jako centrální fenomén intencionálního 

profilu delikventů. V diskusi poté teorii srovnávám s pojetími autorů starších i 

současných a zároveň odpovídám na čtvrtou výzkumnou otázku. V Závěru stručně 

shrnuji výsledky výzkumu, nabízím alternativy dalších, navazujících studií a 

formuluji některá psychoterapeutická doporučení pro práci s delikventy, která 

vycházejí z formulované teorie egocentrismu.  
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Empirická část 

 

Výzkumný problém 
 

 Jak jsem již v úvodu avizoval, pro člověka je velmi důležité správně pochopit 

zásadní fenomény ovlivňující jeho život. To je i úkol vědy. Mezi nejožehavějšími 

problémy, které se vyskytují na poli společenských věd, vystupuje do popředí právě 

kriminalita a delikvence. Neporozumění v této oblasti lze totiž ve společenském 

životě pocítit tím nejpalčivějším způsobem. Potřebujeme správně porozumět vzniku 

kriminality, abychom jí mohli předcházet. Stejně tak musíme rozumět samotným 

zločincům, protože jedině pak s nimi budeme moci správně zacházet a usnadnit 

jejich návrat do společnosti.  

O možných příčinách kriminálního chování toho již bylo mnoho napsáno. 

Výzkumníci se nejčastěji zaměřují na analýzu faktorů, které se s největší 

pravděpodobností na vzniku delikvence podílejí. Mezi takové faktory patří např. 

nepřítomnost otce v rodině, nedůsledná výchova založená převážně na trestech, život 

v sociálně vyloučených lokalitách, atd. A. Koudelková píše: „Sociologický přístup 

ovšem nemůže vysvětlit, proč se v oblastech vysokého výskytu delikvence pouze 

menšina dětí stane delikventními. Ani nám nevysvětlí delikventní chování u dětí, 

žijících v privilegovaných sociálních podmínkách.“ (Koudelková, 1995, s. 33) 

Odpovědět na otázku „proč“ je vždycky komplikované. Domnívám se, že 

sociologický přístup může zjistit pouze podmínky, za jakých delikvence vzniká. 

Zaměříme-li se výzkumně pouze na prostředí a doprovodné faktory, podstata 

delikvence nám proklouzne mezi prsty. Nepomůžeme si ani konstatováním, že 

delikvence vzniká setkáním těchto podmínek a specifických osobnostních dispozic. 

Tyto osobnostní dispozice, kterými je „statisticky průměrný delikvent“ vybaven, 

jsme totiž zjistili podobným způsobem, jako výše zmíněné podmínky. De facto 

můžeme jen říci, že člověk páchající trestnou činnost je obvykle nositelem těch a 

těch vlastností a pochází nejčastěji z toho kterého prostředí. Taková zjištění jsou 
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nepochybně přínosná pro další zamyšlení, ale samy o sobě tvoří pouhý popis. 

Nepřinášejí nám tolik potřebné vysvětlení, proč delikvence vznikla, na co je reakcí, 

co je jejím smyslem, proč je udržována, atd. Kvůli tomu potom nejsme schopni 

zaujmout k delikvenci adekvátní postoj, správně zacílit terapeutický a pedagogický 

vliv a určit prognózu. 

 Na tuto výzkumnou mezeru poukazuje i O. Matoušek, když hovoří o 

typických vlastnostech mladistvých delikventů – impulzivitě a nerealistických 

očekávání do budoucna: „Patrně to u většiny z nich souvisí s jejich méně 

komplexním vnímáním světa a se specifickou strukturou rozumových schopností.“ 

(Matoušek, 2003, s. 56) Sousloví „méně komplexní vnímání světa“ je samo o sobě 

hypotézou. Je vidění světa delikventů ve srovnání s intaktní populací nedostačivé? 

Jaké vlastně doopravdy je? Formulace „specifická struktura rozumových schopností“ 

vyvolává dokonce ještě více otazníků a přímo si říká o další, podrobnější výzkum. 

Na jiném místě v textu O. Matoušek píše: „Cestu ke kriminálnímu chování otevírá 

nedostatek vypěstovaných zábran, slabé rozlišování mezi „dobrem“ a „zlem“, způsob 

kognitivní reflexe světa, impulzivita a další osobnostní činitelé v úzké součinnosti. 

Komplexní pohled na interakci těchto složek je požadavek patrně přesahující 

možnosti současného společenskovědního výzkumu.“ (Matoušek, 2003) Jinými 

slovy: zdá se, že zatím nejsme schopni uspokojivě vysvětlit, jak jsou spolu jednotlivé 

složky osobnosti u delikventů významně propojeny do jednoho pochopitelného 

celku. Tento celek můžeme nazývat specifickou strukturou rozumových schopností, 

komplexním systémem interakce osobnostních složek nebo třeba intencionálním 

profilem – bez ohledu na pojmenování pro nás ale zůstává stále jen velkou 

neznámou. Do doby, než tento celek výzkumně zachytíme a alespoň zčásti mu 

porozumíme, nejsme schopni ničeho jiného než popisu, neřkuli výčtu. Popisovaný 

výzkumný problém bych tedy souhrnně nazval nevysvětlením a nepropojením 

současných poznatků týkajících se psychologických příčin delikvence.  

 Dovolil bych si částečně nesouhlasit s tvrzením, že tento celek – říkejme mu 

třeba intencionální profil – nelze v rámci současného společenskovědního výzkumu 

zachytit. Domnívám se, že značnou část potíží v tomto ohledu vytváří metodologie 
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většiny výzkumů delikvence, která úzce souvisí s filosofií dnešní vědy. Data se 

sbírají plošně, s co možná nejširším záběrem a s velkým ohledem na nezaujatý, ne-

interpretativní postoj examinátorů. Požadavek kvantifikace s sebou přináší potřebu 

redukce; data jsou převáděna na nějaký společný jmenovatel, aby je bylo možné 

statisticky zpracovat. Výsledky těchto výzkumů jsou sice poměrně objektivní, ale na 

druhou stranu také oploštělé, kusé, bez logické vzájemné vazby. Potřebujeme daleko 

podrobnější popis jednotlivých složek (např. osobnostních), abychom v následných 

úvahách mezi nimi našli pomyslné oslí můstky. Tuto dedukci nám ale kusé a 

rozpojité informace, které jsme zatím získali, neumožňují.  

 Věřím, že existující výzkumnou mezeru lze vyplnit díky důslednějšímu 

idiografickému přístupu. Je třeba mít možnost vidět tyto dispozice (jevy, myšlenky, 

atd.) takříkajíc „v přímém přenosu“, posuzovat je v jejich přirozeném kontextu a 

dohledávat jejich skutečnou podstatu a vzájemnou příbuznost. Jedině pak se o nich 

můžeme dozvědět tolik, že je budeme schopni spojit do smysluplného celku – 

intencionálního profilu. Toto spojení bude mít samozřejmě deduktivní charakter, 

v ideálním případě se ale bude zakládat na předchozí přísné indukci. Doufám, že 

dostatečným pozorováním zblízka můžeme nashromáždit tolik informací, aby z nich 

následná dedukce logicky vyplynula. Z těchto důvodů bych nerad předem vymezoval 

oblast, ze které hodlám teoreticky čerpat. Nestanovuji si dopředu žádné výzkumné 

hypotézy a očekávám emergenci teorie ze samotných dat.  

  

Cíl a výzkumné otázky 
 

 

 V návaznosti na předchozí kapitolu bych rád formuloval cíl své práce. Chtěl 

bych zaplnit výše popisovanou mezeru v dosavadním vědeckém poznání tím, že se 

pokusím o přesnější a podrobnější popis delikvence a následně o pochopení její 

podstaty. Jejím popisem nemyslím shrnutí jejích pozorovatelných nebo měřitelných 

projevů. Nechci popisovat delikvenci jakožto chování. Mnohem více mi jde o 
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vystihnutí vnitřní podstaty delikvence. Předpokládám, že delikventní chování je 

výrazem určitého vnitřního rozpoložení. Pro delikventa je zřejmě určitou odpovědí 

na jeho otázky, řešením jeho potíží. Již zmíněný výzkumný problém tedy podle 

mého názoru vyžaduje důkladný popis a vysvětlení vnitřní reality delikventů a 

následně pokus o vysvětlení vzniku delikvence v tomto kontextu. K označení této 

vnitřní reality užívám pojmu „intencionální profil“. Intencionálním profilem 

rozumím způsob, jakým člověk vnímá a prožívá okolní svět, jaké mu přisuzuje 

významy a jak o něm přemýšlí. Nezbytnou součástí intencionálního profilu je podle 

mého názoru také představa o působení a zařazení vlastního já v tomto světě. 

Výzkumný cíl mé práce by se dal tedy formulovat takto: 1) charakterizování 

intencionálního profilu vybraných respondentů, 2) explikace komponent profilu a 

jejich vzájemných vztahů a interakcí, 3) vysvětlení funkce delikventního chování 

v kontextu tohoto profilu a jeho komponent, 4) objasnění původu a smyslu 

popsaného intencionálního profilu.  

 Takto deklarovaný výzkumný cíl lze přirozeně převést i do příslušných 

otázek: 1) Jaký je intencionální profil vybraných delikventů? 2) Z jakých složek se 

skládá a jak jsou tyto složky vzájemně provázány? 3) Jak a proč v rámci tohoto 

profilu vzniká delikventní chování? 4) Jak a proč takový intencionální profil v životě 

delikventů vzniknul?   

 

Sběr dat 

 

 

 Na úvod kapitoly bych chtěl objasnit, proč jsem za výzkumnou metodu zvolil 

právě rozhovor. Již v kapitole výzkumný problém jsem avizoval, že mi jde o 

idiografický přístup, nikoli nomotetický. Při užití kvantitativní metodologie je 

odpověď respondenta buďto redukována na určité společné jmenovatele, nebo je 

předem vymezena a strukturována examinátorem. Respondent má v takových 

případech předem stanovený rámec vlastního vyjádření. Jeho úkolem není vysvětlit 
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svojí realitu, ale vybrat si některou z předem připravených možností. Z tohoto 

důvodu jsem zvolil raději kvalitativní přístup. Domnívám se, že např. studium 

anamnestických údajů, analýza spontánní tvorby ani pozorování nemohou tuto 

ambici naplnit takovou měrou jako právě rozhovor. Jedině tato metoda totiž 

umožňuje respondentovi odpovídat volně, svým vlastním způsobem a examinátorovi 

dovoluje prohlubovat reaktivními otázkami dané téma, dokud nemá pocit, že je 

vyčerpáno. Abych těchto možností co možná nejvíce využil, rozhodl jsem se použít 

narativní rozhovor s prvky tzv. rozhovoru pomocí návodu (viz Hendl, 2008, s. 174). 

Nešlo mi o stejný, objektivní přístup k respondentům, ale o maximální možné 

přiblížení se každému z nich. Narativní rozhovor mi umožňoval sledovat samostatné 

směřování respondenta a reagovat sondážními otázkami podle potřeby a s ohledem 

na situaci. V tomto směru jsem vycházel z předpokladu, že respondent je expertem 

na vlastní život a sám nejlépe ví, jaká témata jsou v utváření jeho vnitřní reality 

nejdůležitější. Pokud respondentovi došla řeč, uchyloval jsem se k rozhovoru pomocí 

návodu. Tento typ rozhovoru neobsahuje konkrétní, předem připravené otázky, ale 

spíše určitá témata, která jsou důležitá pro examinátora a která není vhodné před 

koncem procedury opomenout (viz níže).  

Na rozhovory jsem měl vyhraněný čas cca 70 minut, abych nenarušoval denní 

program zařízení. Nakonec jsem ale každý rozhovor ukončil po 50-60  minutách, 

aniž bych sledoval čas, jelikož jsem měl pocit, že jsem se dozvěděl dostatek 

informací. U všech respondentů se také cca po 50 minutě rozhovoru dostavovala 

určitá únava. První rozhovor trval 51 minut, druhý 50, třetí 59 a čtvrtý 56. 

Rozhovory probíhaly v klubovně – rozlehlé místnosti se třemi kulatými stoly a 

tabulí. V místnosti kromě nás nikdo nebyl. Seděl jsem vždy u stejného stolu 

s respondentem, na vedlejší židli. Rozhovory jsem nahrával na diktafon, v příloze 

uvádím vždy doslovný přepis.  

Před samotným rozhovorem jsem se respondentovi představil a požádal jej o 

svolení k pořízení audio-záznamu. Po tom, co personál opustil místnost, jsem se ho 

zeptal, co už o našem rozhovoru ví. Tuto otázku jsem nepokládal pouze v prvním 

rozhovoru. Až po něm jsem totiž zjistil, že místní etoped chlapcům předem sděloval, 
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že moje práce se týká trestné činnosti. Nechtěl jsem ale, aby tím bylo vyprávění 

respondentů ovlivňováno. Naopak jsem usiloval o to, aby hovořili o svém životě 

v plné šíři a zmiňovali témata, která pokládají za důležitá. Účelem otázky bylo zjistit, 

co od rozhovoru očekávají, abych jim tuto představu mohl následně opravit. Vlastně 

vždycky jsem dostal odpověď, že rozhovor by se měl týkat trestné činnosti. Moje 

reakce byla vlastně instrukcí k začátku rozhovoru: „Moje práce se týká spíš životního 

příběhu chovanců v diagnostickém ústavu. Můžeš vlastně vyprávět, o čem chceš, 

třeba o tom, co ti připadá v tvém životě nejdůležitější. Také můžeš začít, kde chceš.“  

Protože mou prioritou bylo samostatné přinášení informací respondentem – 

chtěl jsem zjistit, které oblasti ve svém životě považuje za nejdůležitější – nechával 

jsem každého z nich vyprávět o libovolných životních etapách a k cíleným otázkám 

jsem se uchyloval teprve tehdy, když respondent dokončil načaté téma a nevěděl, o 

čem by měl mluvit dál. Témata, ke kterým jsem cíleně směřoval, pokud k tomu 

vznikl prostor, jsou tato: 1) primární rodina (vzájemné vztahy, historie), 2) případná 

referenční delikventní skupina, 3) koníčky a zájmy, 4) životní cíle, 5) začátek trestné 

činnosti a užívání drog.  

V rozhovoru jsem se snažil respondentovi předkládat otevřené otázky 

navazující na jeho předcházející odpovědi. Snažil jsem se mu tak poskytovat co 

možná největší prostor pro vlastní vyjádření. Přirozeně jsem tedy rozvíjel témata, 

která přinášel sám respondent. Doptával jsem se na každou nejasnost nebo 

zvláštnost, která mě na jeho odpovědích zaujala. Chtěl jsem tak předejít určité iluzi 

porozumění z mé strany a maximálně využít možnosti upřesnění, kterou metoda 

rozhovoru nabízí. Respondenti měli také často pocit, že se nedokážou přesně 

vyjádřit. V nahrávkách a přepisech je to zřejmé např. z pomlk, opakování slov nebo z 

bezradných uvozovacích vět. Pomoci jim překlenout tuto bariéru bylo pro mě 

opravdu klíčové. Používal jsem k tomu několik technik, které jsem si připravil 

předem: 1) navádění ke komplexnějšímu vyprávění, 2) navádění k podrobnějším 

výpovědím, 3) povzbuzení k vlastní strukturaci rozhovoru.  
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K první technice jsem se uchyloval tehdy, když respondent zaměřil své 

vyprávění pouze na krátké, časově striktně vymezené období svého života. Tak tomu 

bylo prakticky vždycky po prvotní instrukci, kdy respondenti popisovali události, 

které je přivedly do diagnostického ústavu. Účelem techniky bylo stimulovat 

respondenta k popisu opomenutých životních událostí a oblastí. Příklad využití 

v jednom z rozhovorů je např. tato formulace: „Tys začal rovnou tou trestnou 

činností, jako kdyby nic jinýho neexistovalo… no a co život před tím, než jsi začal 

dělat tyhle věci?“ Jiným příkladem je následující věta: „No a kdybys to měl vzít 

úplně, třeba od toho dětství…“ Technika navádění ke komplexnějšímu vyprávění 

obvykle předcházela připraveným otázkám na životní oblasti, které mne zajímaly 

(viz výše). Tyto otázky ale tvořily spíše jakýsi „nouzový balíček“. Doufal jsem totiž, 

že respondent začne o těchto oblastech hovořit sám, aniž bych ho k nim musel cíleně 

nasměrovat. Použitím cílených otázek jsem se totiž zbavoval možnosti posoudit, na 

kolik jsou daná témata pro respondenta důležitá. Také už nebylo tak snadné zjistit, 

jak jsou přirozeně propojena s ostatními intencionálními aspekty.  

Druhou technikou bylo navádění k podrobnějším výpovědím. Respondenti 

často popisovali události ze svého života velmi kusým, až stenografickým způsobem 

(tento fakt interpretuji v analýzách, viz níže). Abych byl schopen více pochopit jejich 

vnitřní svět, musel jsem je vybízet k podrobnějším výpovědím. Nechtěl jsem ale, aby 

šlo o explicitní instrukce. Příkladem užité této techniky je následující pobídka: „Mě 

zajímá, co si o tom myslíš, co si měl za pocity, jestli tě to bavilo, jestli jsi měl špatný 

svědomí, proč si to chtěl udělat a jak tě to napadlo, …“. Kumulaci otázek, ke které 

zde dochází, můžeme vidět jako negativum ve smyslu zmatení nebo zahlcení 

respondenta. Domnívám se ale, že tím byla kompenzována jistá sugestibilita 

pobídky, neboť jsem v ní zmínil spoustu oblastí, o kterých chci, aby respondent 

hovořil. Obvykle se však dostavil úspěch; respondent začal hlouběji popisovat svoji 

realitu, aniž by přímo odpověděl na některou z obsažených otázek. Jinou, skrytější 

formou navádění k podrobnějším výpovědím bylo postavení respondenta do expertní 

pozice vůči mně. „Já jsem to nikdy nedělal, pro mě je to úplně jiný svět.“ Tato 
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formulace velmi pomohla např. v rozhovoru č. 2. Nejjednodušší a nejčastěji 

užívanou formou techniky bylo konstatování: „Můžeš to klidně víc rozvést.“  

Třetí technikou nazvanou povzbuzení k vlastní strukturaci rozhovoru jsem se 

snažil respondenta vybízet k tomu, aby dále spontánně hovořil o vlastních tématech. 

Stejně jako technika č. 1 i tato v rozhovorech obvykle předcházela předem 

připraveným cíleným otázkám. Snažil jsem se tak podpořit respondenty v introspekci 

a pomoci jim překonat jistou bariéru, která mezi námi jakožto „reprezentanty 

opačných stran“ v rámci dané instituce přirozeně vznikala. Nejčastěji užívaná verze 

této techniky byla věta: „Tak já nechci, aby to bylo jako výslech“. Apeloval jsem tím 

na zkušenost každého z nich, přičemž jsem se snažil dát najevo, že jde o naprosto 

odlišnou situaci.  

 

Soubor respondentů 

 

 

 Kutálková (1995) definuje juvenilní delikvenci souhrnně jako přestupky 

mladých osob, zpravidla do šestnácti až osmnácti let, které měly za následek, že se 

mladistvý dostal k soudnímu řízení. „Mladistvými delikventy“ tedy rozumím osoby 

spadající do této kategorie. Ve svém výzkumu jsem se rozhodl zaměřit na 

adolescentní chlapce ve věku 15-18 let, jelikož u nich můžeme uvažovat o delikvenci 

jako o určitém výsledku dosavadního vývoje. Chtěl jsem vyloučit možnost, že 

delikvence bude u respondentů projevem přílišné nezralosti nebo probíhajících 

osobnostních i fyziologických změn. Předpokládal jsem také, že bude zajímavé 

pozorovat pomyslný přerod dětské intencionality do dospělé, tj. stabilnější podoby. I 

když delikventi mohou být v tomto věku značně nevyzrálí, přeci jen od nich 

společnost požaduje určité vzorce chování, které se od mladších věkových skupin 

výrazně liší, což je mimo jiné vyjádřeno i hranicí trestní odpovědnosti. V neposlední 

řadě jsem také doufal v nalezení možností dalšího psychoterapeutického a 
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pedagogického působení, které má, alespoň v mých očích, u mladistvých delikventů 

větší smysl než u dospělých kriminálníků.  

Při výběru respondentů jsem si uvědomil, jak různorodá může zdánlivě 

přehledná kategorie „delikventi“ být. Jelikož jsem chtěl zkoumat jakousi 

hypotetickou „základní delikventní intencionalitu“, rozhodl jsem se z delikventů 

vybrat ty, kteří náleželi k pomyslnému středu. Na stranu jsem tedy dal, laicky řečeno, 

problémové děti a příležitostné delikventy stejně tak jako pachatele nejzávažnějších 

trestných činů. Chtěl jsem, aby pro vybrané respondenty byla delikvence 

charakteristickým a přetrvávajícím znakem, nešlo mi ale o výzkum extrémních 

poruch chování. A. Zikmund (1930) rozděloval delikventy do tří skupin: 1) mravně 

ohrožení, 2) mravně narušení, 3) mravně vadní. Tyto třídy se jakožto odborné 

termíny ujaly především v etopedii. První skupinu charakterizuje především vliv 

špatného prostředí (zhoršené výchovné a životní podmínky, sociálně vyloučené 

lokality, kriminogenní subkultury, atd.) na utváření jejich osobnosti. Ve skupině 

druhé by se měla nacházet určitá charakterová slabost (slabé svědomí a sebekontrola, 

zhoršené sebepojetí, impulzivita, …). Třetí skupinu potom tvoří jedinci, u kterých 

bychom dnes pravděpodobněji diagnostikovali poruchu osobnosti. Podle Koudelkové 

(1995, s. 30) existují četné moderní výzkumy, které výše uvedené rozdělení 

víceméně potvrzují. Autorka výsledky studií shrnuje do tří kategorií delikventů, které 

se ve většině bodů shodují se Zikmundovou typologií: 1) socializovaní delikventi, 2) 

emočně narušení (neurotičtí) delikventi, 3) psychopatičtí delikventi. Podle některých 

studií prý existuje ještě čtvrtá kategorie, kterou bychom mohli pojmenovat jako 

„nevyzrálí pachatelé“. K velmi podobným výsledkům dospěli badatelé různými 

metodami (faktorová analýza, posuzovací škály pro učitele a vychovatele, aj.). 

Z hlediska Zikmundovy typologie jsem k rozhovorům záměrně vybíral delikventy, 

kteří by se dali zařadit spíše do první nebo druhé skupiny, ev. na jejich pomezí  

(způsob výběru respondentů uvádím níže).  

Výzkum jsem se rozhodl realizovat v diagnostickém ústavu pro mládež. 

Umístěni jsou zde chlapci od 15-18 let. Tento typ zařízení jsem si vybral z několika 

důvodů. V centru mého zájmu stáli delikventi, kteří nejsou plně poznamenáni 
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dlouhodobějším pobytem v zařízeních, jako je např. výchovný ústav. Mým cílem 

nebylo zkoumání subkultur, které v těchto institucích vznikají. Věřím, že 

intencionalita takových delikventů bude v tomto směru významně ovlivněna. Chtěl 

jsem naopak prozkoumat delikvenci jakožto fenomén vznikající v jejich přirozeném, 

původním prostředí. Zajímalo mě, jak pohlížejí na svět, který je obklopuje (a nikoli 

na ten, do kterého byli umístěni proti své vůli) a jak v rámci tohoto výkladu světa 

vzniká delikventní chování, chápané svým aktérem jako výhodná životní strategie. 

Na druhou stranu jsem chtěl také prozkoumat způsob uvažování nad disciplinujícími 

silami společnosti, které již jejich život ovlivňují. Určitě existují delikventi - 

prvopachatelé, kteří po prvních sankcích od svého chování upustí. Pro mě ale bylo 

důležité zkoumat delikvenci jako konstantu, nikoli jako náhodu nebo zkusmou akci. 

Proto jsem se zaměřil na delikventy - recidivisty. Pro svůj výzkum jsem si tedy 

vybral respondenty, kteří již dostali podmínečný trest a v důsledku další trestné 

činnosti byli umístěni v diagnostickém ústavu. Drobnou výjimku tvoří respondent č. 

2, který se v diagnostickém ústavu ocitl již podruhé. Jeho první pobyt trval 1 měsíc. 

Poté byl umístěn do výchovného ústavu, v obou zařízeních ale celkem strávil cca 

pouhé dva měsíce. Mezitím byl opět poměrně dlouho na svobodě (asi rok a půl), 

načež se opět uchýlil k trestné činnosti. Ani u něj tedy nepředpokládám zásadní vliv 

internačních zařízení a subkultur jejich chovanců na jeho intencionalitu.  

 Při konzultaci s etopedem jsme společně vybrali pět respondentů, kteří 

splňovali výše uvedená kritéria. Rozhovor s posledním respondentem jsem nakonec 

analýze nepodrobil, později u něj totiž byla diagnostikována disociální porucha 

osobnosti a blíže nespecifikovaná sexuální aberace. Trestná činnost by u něj tedy 

mohla být výrazem specifické patologie. Respondenti byli mimo jiné vybráni kvůli 

předpokládané motivovanosti ke spolupráci. Fakt, že byli všichni zároveň uživateli 

drog (především marihuany a pervitinu), nebyl výsledkem výzkumného záměru. 

V tomto ohledu nejsem schopen posoudit, na kolik je deskripce jejich intencionality 

platná i pro delikventy, kteří drogy neužívají. Zobecnění výsledků na delikventní 

populaci ale stejně není záměrem mé práce. Závěry výzkumu jsou proto možným 

nástinem intencionálního nastavení delikventů, kteří jsou kromě výše uvedených 
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kritérií také drogovými uživateli. Vzhledem k cíli výzkumu se mi jevil počet 

respondentů jako dostačující. Snažil jsem se o velmi důkladnou analýzu každého 

rozhovoru. Věnovat stejnou pozornost většímu počtu respondentů by si vyžádalo 

práci mnohem většího rozsahu. Identifikované kategorie se navíc ve třetím a čtvrtém 

rozhovoru opakovaly s velkou frekvencí a jejich množství i vztahy byly postačující 

k sestavení paradigmatického modelu a ucelené teorie. Dospěl jsem tak k názoru, že 

výzkum je saturován.  

 

Analýza dat 

 

 

  Při analýze sebraných dat jsem se inspiroval zásadami tzv. zakotvené teorie
1
 

(Strauss, Corbinová, 1999). Jde o typ kvalitativního výzkumu, ve kterém se očekává 

emergence hypotézy ze samotných dat. Začíná se tzv. otevřeným kódováním, což je 

pojmenovávání všech zvláštností a jevů, na které v datech narazíme a u nichž 

předpokládáme význam vzhledem k problému, který se snažíme prozkoumat. Dalším 

krokem je tzv. axiální kódování, v jehož rámci spojujeme jednotlivé kategorie 

dohromady a uvádíme je do vzájemných vztahů. U axiálního kódování postupujeme 

podle paradigmatického modelu (viz níže). Typické je střídání induktivního a 

deduktivního myšlení (na počátku stojí samozřejmě indukce). Tento postup „vracení 

se k datům“, jehož účelem je ověřování vznikající hypotézy, je vlastně jádrem 

třetího, tzv. selektivního kódování.  Kýženým výsledkem tohoto postupu je taková 

teorie, která opravdu vychází z dat – odtud pojmenování „zakotvená“ teorie.   

 Nyní bych rád podrobněji ukázal, jak jsem doopravdy při analýze postupoval. 

Doslovné přepisy rozhovorů jsem si vytiskl a opakovaně si je pozorně četl. Zpočátku 

                                                             
1
 Použít přímo zakotvenou teorii nebylo možné, jelikož oblast zájmu byla předem vymezena, stejně 

jako konkrétní, i když velmi obecné, výzkumné otázky. Zakotvená teorie důsledně pracuje 

s emergencí – předpokládá, že se samotné otázky vynoří z dat. Příslušný postup analýzy lze ale podle 

mého názoru bez potíží využít. Učinil jsem tak stejně jako řada dalších výzkumníků přede mnou, 

neboť postup nabízí možnost přirozeně utvářet teorii za současné maximalizace opory v nasbíraných 

datech.  
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jsem pouze podtrhával tužkou takové formulace a obraty respondentů, které mi přišly 

něčím zvláštní a originální. Nejprve jsem se vůbec nesnažil přemýšlet, co je jejich 

podstatou, pouze jsem je vyznačoval v textu. Raději jsem zvýrazňoval i taková 

vyjádření, která nemusela mít žádný speciální vztah k delikvenci a která jsem se 

později rozhodl neanalyzovat, protože jsem usoudil, že jde o běžnou věc i mezi 

adolescenty, kteří žádnou trestnou činnost nepáchají (např. některá sprostá slova, 

slangové výrazy, atd.). V této fázi analýzy jsem se zkrátka snažil označit cokoli 

potenciálně se vztahujícího ke zkoumané problematice. Chtěl jsem předejít ztrátě 

některých významných jevů a využít získaná data v maximálním možné míře.  

Když jsem usoudil, že jsem v rozhovorech zvýraznil všechny důležité 

momenty k analýze, přistoupil jsem k otevřenému kódování. Zastavoval jsem se u 

vyznačených míst v textu a přemýšlel jsem, zda 1) bych je neměl z analýzy vyřadit, 

protože se nejedná o „zvláštnost“ vnímání a přemýšlení delikventů. Pokud tomu tak 

nebylo, 2) hledal jsem pro ně co možná nejvhodnější pojmenování. Při hledání 

výrazu, který by daný jev vystihoval, jsem mnohdy zpočátku použil třeba i 

víceslovný výraz. Protože jsem ještě nevěděl, co je podstatou daného fenoménu, tato 

„první pojmenování“ měla spíše popisný charakter. S narůstajícím počtem 

pojmenovaných jevů jsem také 3) kontroloval, zda každý nový jev není již obsažen 

v některém z předchozích. Už v druhém rozhovoru jsem zaznamenal menší přírůstek 

nových jevů, většina z nich se začala opakovat. Ve čtvrtém rozhovoru jsem měl 

pocit, že je výzkum v tomto ohledu nasycen. Nabyl jsem dojmu, že mám všechny 

důležité jevy identifikované a pojmenované.  

Druhou fází tohoto postupu inspirovaného otevřeným kódováním bylo 

zpřesňování názvů jednotlivých jevů. V tomto bodě jsem využíval především 

diskursivní analýzu. Na dané jevy jsem se snažil pohlížet jako na taktiky 

zvýznamňování. Např. u jevu, který jsem si v první fázi kódování nazval 

„zdrobněliny“ (respondent říkal své trestné činnosti „lumpárny“, „vylomeniny“, 

apod.), jsem následně uvažoval o funkci, kterou pro respondenta plní. K čemu tato 

taktika slouží? Jaký význam se snaží vybudovat? U tohoto zpřesňování pojmů jsem 

se snažil vycházet z kontextu, ve kterém se daný jev objevoval. Díky tomu jsem 
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např. zjistil, že se objevuje společně s kategorií nazvanou „užívání právnických 

termínů“ (v textu šlo o pasáže jako je např. tato: „a další moje trestná činnost byla, že 

jsem kradl motorky“), nebo s kategorií „dělání nepořádku“ („koupili jsme si flašku 

rumu a dělali jsme bordel“). Identifikace tohoto „shluku“ strategií vedla k většímu 

pochopení jejich podstaty a k zavedení přesnějších termínů. Všechny tyto pracovní 

názvy jsem potom shrnul pod kategorii nazvanou „zlobení“, a první jmenovaný jev 

jsem ze „zdrobnělin“ přejmenoval na „eufemismy“. Uvědomil jsem si totiž, že cílem 

této taktiky je zlehčování vlastní trestné činnosti a abstrakce od morální roviny. Díky 

posuzování kontextu jevů společně s nacházením jejich přesnějších názvů jsem také 

přicházel k hlubšímu pochopení jejich vzájemných vztahů. Tak např. u nově 

pojmenované kategorie „zlobení“ jsem nalezl také kategorii „neřešení“ a „očekávání 

intervence autority“. Ukázalo se, že neřešení slouží k odsunutí 1) následků trestné 

činnosti a 2) morálního aspektu trestné činnosti na stranu, aby mohlo být 

provozováno zlobení. Očekávání intervence autority následně ratifikovalo, že se 

skutečně jedná o jakési zlobení, protože sankce ze strany „dospělých“ je 

anticipována s naprostou samozřejmostí a někdy dokonce vítána. Druhá fáze 

otevřeného kódování tak naprosto přirozeně ústila v axiální kódování, tedy 

identifikaci vztahů mezi jednotlivými kategoriemi. Při axiálním kódování jsem tedy 

hledal způsoby, jakým některé kategorie vysvětlují jiné. Ačkoli jsem v jeho závěru 

identifikoval jednu z kategorií jako „centrální fenomén“, což je přirozené vyústění 

axiálního kódování podle zásad zakotvené teorie, seřazení kategorií do 

paradigmatického modelu proběhlo až po sepsání analýz jednotlivých rozhovorů. Do 

té doby jsem si nalezené vztahy mezi nimi uchovával v podobě mentální mapy a 

v jednoduchém schématu příběhu, o kterém vzhledem k narativní analýze píše V. 

Chrz (2007, s. 9). Toto jednodušší uspořádání kategorií, vedle paradigmatického 

modelu, rovněž uvádím v kapitole Souhrnná analýza.  

Po této fázi, která by se dala souhrnně nazvat jako konceptualizace, jsem se 

uchýlil k selektivnímu kódování. Velmi pozorně jsem znovu četl každý rozhovor a 

zakrýval jsem si dosud nepřečtenou část textu archem papíru. Na základě dedukce 

z nově vzniklé teorie jsem se snažil předvídat odpovědi respondentů na mé otázky. 
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V tomto ověřování teorie obstála. Jako příklad mohu uvést následující úsek 

konverzace: Respondent uvedl, že by býval pokračoval ve studiu na odborném 

učilišti, kdyby nebylo „té kraviny“. Zeptal jsem se ho: „A proč to byla kravina?“ 

V tomto momentě jsem při čtení rozhovoru dovedl uhodnout charakter 

respondentovy odpovědi. Věděl jsem, že kategorie „eufemismy“ nepoukazuje 

k morálnímu aspektu trestné činnosti, naopak se jej snaží zbavit. Zdánlivé odsouzení 

krádeže respondentem za současného použití „eufemismu“ znamenalo, že zavrhnutí 

je motivováno egocentrismem, tzn. snahou vyhledávat potěšení a vyhýbat se 

„problémům“ (což je další kategorie v rámci teorie). Odpověď respondenta na otázku 

po důvodu zavrhnutí tedy bude vedena z pozice odmítání problémů, které 

následovaly po dopadení. Půjde tedy o pouhý utilitární kalkul. Odpověď zněla: „No 

kravina, to teď beru, jako že mám tu podmínku plus musím za to dát třicet tisíc jako 

škody…“.  
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Analýzy rozhovorů 
 

 

Analýza rozhovoru s respondentem č. 1 

 

Seznámení s respondentem 

 

Nyní bych rád ve stručnosti charakterizoval každého respondenta. 

Respondentovi č. 1 je 17 let.  Ve čtyřech letech se jeho rodiče rozvedli. Respondent 

žil s matkou, jeho otec je v současnosti ve výkonu trestu. Má dva sourozence – 

výrazně mladší sestru, se kterou má údajně dobrý vztah a 14letého nevlastního 

bratra, se kterým si prý moc nerozumí. S matkou příliš nekomunikuje, většinu času 

prý trávil venku s kamarády. Matčin přítel je mu nesympatický. Od 13 let údajně 

začal užívat marihuanu a posléze i pervitin. V 15 letech se s rodinou stěhovali, v té 

době se prý začal věnovat grafiti. Od té doby páchal s kamarády převážně 

majetkovou trestnou činnost. Nejzávažnější trestnou činností byly krádeže motorek 

společně s neznámým dospělým mužem, pravděpodobně přítelem jeho otce. Při 

čekání na soud byl umístěn do diagnostického ústavu.   

Analýza rozhovoru 

 

Na mnoha místech v rozhovoru jsem měl při analýze dojem, že respondent se 

cítí významně ovlivňován vnějšími silami. Když jsem se ho např. zeptal, jestli by 

trestnou činnost dále provozoval, kdyby mu nehrozil žádný postih, odpověděl, že si 

musí „dávat majzla“(!), ale že to s jeho partou (kategorie vliv party) asi nepůjde 

(těžiště kontroly je tedy umístěno mimo něj, parta má velikou moc) a že brzy do 

„něčeho“ určitě spadne. Metafora spadnutí je velmi příznačná, implikuje absenci 

kontroly a doslovnou gravitační sílu výše zmíněných „špatností“. Tuto kategorii, 

která se velmi často objevuje i v ostatních rozhovorech, jsem nazval fatalismem. 

Vyprávění delikventa o svém životě probíhalo v zvláštním, poněkud odosobněném 

narativním modu. Respondent hovořil o jednotlivých událostech ve svém životě suše, 
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jakoby stenograficky. Události kauzálně nespojoval, respektive nekladl na jejich 

propojení takový důraz. Pouze je řadil za sebe a spojoval slovem „pak“. Tuto 

kategorii jsem hned v prvním rozhovoru označil jako nespojitost událostí.   

V rozhovoru bylo patrné určité utilitární zaměření. Již na začátku respondent 

říká, že by se k trestné činnosti po propuštění nevrátil, protože je to špatné. Když 

jsem jej vyzval, aby vysvětlil, proč je to špatné, začal jmenovat negativní důsledky, 

které to mělo pro jeho život. Řekl, že musel ukradený notebook zaplatit, i když 

z jeho prodeje sám utržil minimální částku, že má nyní podmínku a kdyby cokoli 

znovu provedl (což značí, že s tím reálně počítá), šel by rovnou do vězení, dohlíží na 

něj sociální pracovník, musí být zavřený v ústavu, nemůže kouřit tolik cigaret denně, 

kolik by chtěl, atd. Když říkal, že je trestná činnost „špatná“, myslel jsem, že se 

jedná o morální kategorii. Proto mě dodatečné utilitární vysvětlení překvapilo. Velice 

zajímavé bylo jeho konstatování, že celý jeho život je špatný. Když to měl vysvětlit, 

řekl: „Všechno je to špatný, že jo, takže já to beru do jednoho pytle, není co dobrý nebo co špatný, 

ale asi ty grafiti bylo jako nejlepší, nikdo mě nechytil“. Na této větě vidíme, že špatnost (jako 

i na několika dalších místech v rozhovoru) je odvozena od negativních důsledků, 

nikoli od morální povahy samotné činnosti. To, co je dobré, je to, co není 

sankcionováno – grafiti bylo nejlepší, protože ho nikdo nechytil a nepotrestal. Na 

tomto souvětí je ale pozoruhodné i to, že v tomto „jednom pytli špatnosti“ by mohlo 

existovat i jiné, morální rozhodování – není co dobré, nebo co špatné, ale všechno je 

to špatné. Delikvent tedy možná uvažuje i o rovině dobré a špatné, kterou ale nebere 

příliš v potaz. Možná spíše tuší, že s ní nějakým způsobem operuje společnost. Jeho 

vlastní koncept špatnosti stojí spíše v protikladu ke slovu „hodný“, které v rozhovoru 

mnohokrát použil. Hodný u něj znamená, že někdo vychází se společností, chová se 

v souladu s jejími normami. V této souvislosti nemohu uvést nabízející se paralelu 

s Kohlbergovským „hodným chlapcem“, jehož přizpůsobení se společnosti je velmi 

povrchní, snažící se pouze vyrovnat určité dominující normě, nikoli vlastnímu 

morálnímu úsudku. Špatný je naopak ten, kdo má se společností „problémy“, tj. 

zmíněné negativní důsledky. Delikvent např. odpovídá na otázku po povaze svých 

přátel z party slovy „takoví, jako já, špatní – brali drogy, kradli, neposlouchali 
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doma“. Také říká, že svůj život „špatně začal“, protože má spoustu problémů (opět 

jmenuje celý seznam negativních důsledků své trestné činnosti). Z těchto informací 

jsem tedy odvodil kategorii egocentrismus, která obecně vypovídá o utilitárním a 

hédonickém zaměření respondenta, a kategorii problémy, která označuje negativní 

důsledky egocentrismu, především společenské sankce. Jako projevy egocentrismu 

jsem určil kategorie zlobení a užívání si (viz níže).  

Velmi pozoruhodný je rovněž slovník respondenta. Svou trestnou činnost 

označuje jako „lumpárny,“ „kraviny“, „kravinky“ či „vylomeniny.“ Myslím si, že 

tím svoje trestné činy zbavuje morálního rozměru. Činí tak mimo jiné i užíváním 

formálních frází a právnických termínů („a pak moje další trestná činnost byla, že jsem kradl 

motorky“; „a moje trestná činnost pokračovala dál“). Jakékoli označení trestných činů, které 

je zbavuje jejich morální dimenze, jsem souhrnně nazval užívání eufemismů.  

Specifické zacházení se zdrobnělinami mi přijde zvlášť u tohoto respondenta 

nanejvýše zajímavé. Nelze se ubránit dojmu, že „špatný“ (v protikladu k výše 

uvedenému „hodný“) člověk, který dělá „lumpárny“ je vlastně zlobivé dítě. Definice 

dětské zlobivosti by opravdu mohla znít takto: divokost (příhodně označovaná 

zdrobnělinami), která není vedena vysloveně zlým úmyslem, ale vede k problémům 

s autoritami. Myslím si, že pro zlobivost je typická abstrakce od morálního 

posuzování vlastní činnosti. Zlobící dítě naráží na autority až zpětně, po činu. Když 

jedná, nemyslí totiž na etický rozměr a o morálním kontextu svých skutků se doví, až 

když zažije trest, sankci. Trestající autorita je vnímána jako problém. Je to intervence 

zvnějšku, která zatím není dítětem vnitřně přijata a nemůže se tedy jednat o problém 

„vnitřní“. Od autority je očekáváno, že svou sankci vysvětlí. Toto vysvětlení 

rozhodne o tom, jestli proběhne výchova a domestikace, tzn. zda si dítě danou normu 

(postoj, názor, hodnotu, …) zvnitřní, nebo jestli bude sankci považovat pouze za 

nevýhodu, která nutně vyplývá ze zlobení a příště si dá pozor. To ale neznamená, že 

nebude zlobit dál, spíše se to bude snažit utajit, skrýt – nebo zlobit jinak (faktor 

utajení v souvislosti se zlobením se více objevuje v pozdějších analýzách). Bez 

pochopení a zvnitřnění postoje autority jde o pouhé podmiňování trestem.  
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Zlobení je tedy spíše divokost, nespoutanost než zkažené a nemorální jednání. 

Jde o to si užívat. Přesně tak popisuje respondent sprejování po veřejných budovách: 

„Tam bylo to odvázání, adrenalin… jsem vždycky bombil a oni třeba zařvali auto, tak jsem se 

schoval, pak jsem tam naběhl znova a to…“. Slova jako „odvázání“, „schoval“, „naběhl“ 

napovídají více o charakteru tohoto druhu zábavy. Při analýze rozhovoru mi na mysli 

vytanula podobnost s dětskou „zvonkohrou“. Jde o druh zlobení, kdy děti běhají po 

sídlišti a zvoní na všechny zvonky v každém vchodu. Poté následuje zběsilý úprk a 

hledání úkrytu před rozzlobenými obyvateli panelových domů. Cílem hry je 

pravděpodobně hlavně vzrušení a adrenalin, ale mimo jiné i pocit jakéhosi rošťáctví, 

darebáctví, záškodnictví. Co je podstatou takového darebáctví? Možná prostě jen 

vybudit akci určitých pasivních, statických struktur, pojících se s určitou 

společenskou vážností. A cítit se následně autorem této akce.  

Je třeba ještě podotknout, že tendence užívat si nemusí být vždycky spojena 

s překračováním společenských norem. Kouření marihuany nebo užívání alkoholu 

není v rámci patřičných mezí v rozporu se sociálním řádem. Některé jiné aktivity, 

jako třeba záškoláctví, sice mohou být interpretovány z hlediska společnosti jako 

„zlobení“, ale z pohledu delikventů tomu tak není. Jejich motivem totiž může být 

právě užívání si, nikoli touha působit škody. V tomto i v dalších rozhovorech 

můžeme zachytit snahu o transformaci společensky neúnosného „zlobení“ do jiných 

forem užívání si (např. kouřit marihuanu, zůstat s kamarády venku do pozdních 

nočních hodin, namalovat si grafiti na legální ploše, atd.). Abychom byli důslední, je 

třeba rozlišit kategorii užívání si od zlobení. Zlobení je evidentně zvláštní 

podkategorií užívání si.  

Na jiném místě v rozhovoru zase respondent hovoří o příhodě, kterou zažil 

v metru. V momentě, kdy ryli ostrými předměty na okno tzv. tegy (podpisy) je jedna 

z cestujících označila za vandaly a vyzvala je, aby toho nechali. Členové delikventní 

skupiny na to reagovali urážkami a drzými připomínkami. Respondent v rozhovoru 

říká, že tam bylo „hodně chlapů, třeba i dospělých, a nikdo se jí nezastal. (…) Divil jsem se, že 

nám jí nikdo neplesknul“. Když jsem se ho zeptal, jestli by to na jejich místě udělal, 

odpověděl: „Nevím, to se nedá říct z tohohle úhlu… ale kdybych byl celej život hodnej, tak asi jo“. 



22 
 

Stejně, jako dítě, očekává zásah ze strany „dospělých chlapů“, autorit, když zlobí a je 

drzý. Použití sousloví „z tohohle úhlu pohledu“ můžeme vnímat v protikladu ke 

slovu „hodný“, ale také k „dospělým chlapům“. Jeho úhel pohledu by byl tedy špatný 

(ve smyslu zlobivý) a dětský. Zároveň je jasné, že úhel pohledu, ze kterého byly 

vedeny výčitky k jeho (jejich) chování, není jeho vlastní – respondent tedy ještě není 

vychován; nejde o vnitřní hranici, ale vnější. V tomto smyslu jde opět o zlobení. 

V pozdějších rozhovorech s některými dalšími delikventy jsem rovněž identifikoval 

toto očekávání nastavení hranic zvnějšku. Tito delikventi zřejmě stejně jako malé 

děti zkoušejí, co jim projde a co už nikoli. Mnohdy se diví, proč po určitém chování 

nepřišla sankce ze strany vnějších, starších autorit, které reprezentují společenský 

systém. Tuto kategorii jsem nazval očekávání intervence autority.  

Kategorie zlobení se od prostého užívání si liší podle všeho také tím, že se 

k ní delikventi (alespoň mezi příslušníky stejné subkultury) hrdě hlásí. Výsledek 

„vylomenin“ je zřejmě něco, na co lze být pyšný. V rozhovoru delikvent říká: „Jsme 

koupili třeba flašku rumu a prostě, dělali jsme bordel. Chodili jsme malovat v noci někam, vždycky 

jsme jeli třeba metrem někam úplně jinam, někam pryč, abychom byli známí po celý Praze.“ 

Respondent také tvrdí, že si hrdě prohlížel své nápisy na budovách, když kolem nich 

projížděl autobusem. Jinde zase uvádí, že grafiti bylo nejlepší ze všech jeho 

„špatností“, protože 1) ho nikdo nechytil (absence problémů) a 2) měl „všude 

gráfka“. V úvahu tedy přichází jakési prožívání autorství a pociťování „darebácké 

identity“. Možná se jedná o kompenzaci fatalismu.  

Odpověď respondenta na otázku po životním cíli zněla takto: „Jako co bych 

chtěl dokázat? Tak barák, určitě pěknou motorku, pěknou ženskou a sen co bych chtěl si splnit, bych 

chtěl jednou jet ve formuli, na nějaký dráze si zajezdit.“ To, co by chtěl respondent v životě 

dokázat, je v zásadě čistě hédonická záležitost, cíl neobsahuje formulaci nějaké 

sociálně uznávané role ani profese. Dosažení kýžených hodnot mimo kontext 

společenského zařazení a úspěchu vyznívá samozřejmě naivně a nerealisticky. Tuto 

kategorii jsem nazval naivní plánování. Naivní plánování je, jak vidíme, čistě pudové 

povahy. Souvislost s kategorií egocentrismus je evidentní. Pro naivní plánování je 

příznačné, že se vůbec nezaměřuje na společenský úspěch v některé konkrétní 
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oblasti. O uznání ze strany společnosti tedy delikvent neusiluje, respektive nebere 

v potaz, že jej potřebuje k dosažení cíle (těžko může mít „pěkný barák, pěknou 

motorku a pěknou ženskou“ bez společenského úspěchu). Slovo „naivní“ tedy 

užívám ve smyslu bez-prostřední (bez zprostředkování společností).  

O drogách delikvent (podobně, jako následující respondenti) často hovoří 

jako o příčině další trestné činnosti (např. „… a to bylo hlavně asi kvůli těm drogám, kvůli 

pervitinu a tráva tam byla, jinak žádný jiný vylomeniny jsem předtím nedělal.“). Drogy jako 

příčina obvykle uvozují následující zlobení (=trestná činnost) a samo jejich užívání 

do kategorie zlobení patří (viz citovaná věta). Bereme-li tedy užívání drog jako druh 

vylomenin, pak je zvláštní, že vylomeniny jaksi začínají samy od sebe. Jsou zároveň 

svou vlastní příčinou. Jde tedy o tautologii. Zvláštní je, že vylomeniny začínají kvůli 

drogám (potřebují na ně peníze) a braní drog samo o sobě nemá žádný účel než 

„srandu“ a odvázání, tedy opět vylomeniny. Příznačná je odpověď respondenta na 

otázku: A proč si myslíš, žes začal brát ty drogy? Odpověď zněla: „Tak v tý bandě jsme 

začli třeba hulit.“ Příčina činnosti samé je tatáž činnost (abych předešel námitce, že 

příčinou „hulení“ a braní drog byl vliv skupiny, položil jsem delikventovi otázku, 

jestli před tím tedy nehulil – řekl, že hulil i před shledáním s partou).  

Respondent si je vědom, že drogy a zlobení obecně někdy plodí problémy. 

Pokud zlobení skončí potížemi, hodnotí ho jako „zbytečné“ – ztráty totiž převážily 

zisk. „Hlavně nechodit s klukama do žádných problémů. Jako třeba, když budou někde krást, tak 

radši jít domů… nedělat si problémy zbytečný.“ Na jiných místech zase respondent hodnotí 

svoje krádeže jako zbytečné a svůj život celkově jako „zahozený“. Proč tedy nedělat 

vylomeniny? Protože se to nevyplatí. Dále respondent říkal: „Se mi chce zase ven si jít 

dát, ale bude mě hlídat sociálka, takže se musim už kvůli tomu hlídat, mě budou kontrolovat každých 

14 dní, budu muset na testy, jestli neberu drogy, a tak.“ Delikvent vlastně říká, že se musí 

chránit před drogami a vylomeninami, které na něj svůdně působí jakoby zvenku. 

Mají nad ním určitou moc. V podstatě se dá říct, že sám preferuje delikventní způsob 

života, ale kvůli vnější kontrole se bude přeci jen hlídat (na otázku, jestli by zase 

začal s trestnou činností, odpověděl, že „neví, třeba se za dva roky změní“ – což 

znamená, že se ještě nezměnil). Když jsem se ho ptal, jestli by zase bral pervitin, 
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kdyby mohl, odpověděl: „Spíš asi to hulení. To mi nevadilo jako. Ten perník jako, to bylo 

hrozný ty stavy potom. Celou noc nespat, ani když jste si šel lehnout, tak jste nemohl spát. Peněz, 

kolik se za to dávalo, to bylo taky hrozný, vlastně kvůli tomu jsem začal krást, že jo. Takže kdybych 

chodil na brigády a koupil si za to hulení, za ty dvě stovky a tak, tak to je levnější.“ Tato odpověď 

implikuje budoucí směřování respondenta v životě – cílem je prostě najít takový 

způsob užívání si, který nebude plodit tolik problémů. Užívání si tedy není 

hodnoceno morálně, ale utilitárně. Užívání je tedy spojeno s egocentrismem a je jeho 

přímým projevem.  

S ohledem na výzkum morálního usuzování mě při rozhovoru samozřejmě 

zajímala přítomnost či nepřítomnost pocitů studu a viny. Když respondent vyprávěl o 

vyrývání podpisů do oken tramvají, položil jsem mu následující otázku: „A jak to 

uděláš, aby tě nikdo neviděl přitom? To jde dost těžko ne?“ Odpověď byla 

následující: „Si vždycky počkám, až tam nebudou lidi, nebo si někdo stoupne do toho výběžku a to. 

Ale my jsme to jako nerozlišovali takhle, podle vás jako, aby to nebylo vidět, jsme se nebáli.“ Když 

jsem se ale ptal, jak to dělají s ohledem na ostatní spolucestující, měl jsem na mysli 

stud a nikoli strach z jejich intervence. Z odpovědi respondenta usuzuji, že to, co by 

ho ve vyrývání podpisů do skla zastavilo, by byl jedině strach z nějakých problémů, 

nikoli stud
2
. Tento fakt opět dokazuje, že se respondent neidentifikuje se společností. 

Nemá v sobě „zvnitřněného druhého“, aby se před ním mohl stydět sám v sobě. Jde 

stále pouze o pomyslnou vnější hranici.  

Respondent ale sám uvedl, že cítil stud po tom, co se přišlo na jeho krádež 

notebooku ve škole. „Do tý školy jsem pak už nikdy nešel, mě to bylo hrozně trapný jakoby, že 

bych se podíval na ty učitele, nebo to. Prostě jsem se styděl.“ Na otázku, zda by se také styděl, 

kdyby se na krádež nepřišlo, odpověděl, že asi ne. Poté jsem se ho ještě zeptal: „A 

kdyby teď byla příležitost, udělal bys to taky?“ Na to odpověděl: „To asi ne. Já už bych 

do tý školy nešel nikdy.“ Má otázka ale byla abstraktní a týkala se krádeží obecně. Chtěl 

jsem vědět, jestli by mu pocit studu zabránil dále krást. Jeho odpověď se ale pořád 

                                                             
2
 Tento moment velmi pěkně potvrzuje dedukci učiněnou v kapitole Diskuse – výzkumné závěry 

v teoretickém kontextu. Díky komparaci teorie egocentrismu s mechanismem štěpení M. Kleinové je 

zde projednáván strach v období paranoidně-schizoidním oproti vině ve vývojově vyšším období, kdy 

je jedinec schopen introspekce.  
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týkala této konkrétní situace a konkrétních učitelů (eventuálně poškozených), kterým 

by se nechtěl postavit tváří v tvář. Usuzuji tedy, že stud nemůže být anticipován (ve 

většině případů, zvlášť, jde-li o poškození anonymní oběti) a je konstruován až 

zpětně, ex post – a to jen někdy (např. pokud se na to přijde). Pokud už stud vznikne, 

váže se na přítomnost konkrétní autority, není to stud před sebou samým. 

Nerespektování morálního rozměru vlastní činnosti (o čemž svědčí např. absence 

studu u krádeže notebooku, vyrývání podpisů do skla dopravních prostředků 

v přítomnosti cestujících, atd.) označuji jako neřešení. Příkladem neřešení je vlastně 

i racionalizace o morálnosti grafiti na panelových domech (prý jde o jinou formu 

soukromého vlastnictví než u rodinného domku), nebo obecně užívání eufemismů a 

právnických termínů, což rovněž svědčí o zbavování se odpovědnosti za vlastní 

trestnou činnost.  

Respondent se obecně nerad zdržoval doma, matce se nikdy nesvěřoval 

(doslova řekl, že před ní věci tajil – o kategorii tajení viz další rozhovory) a jednou 

dokonce řekl, že doma nezůstával, protože bydlel „jen s mámou“. Na jiném místě 

říká, že se s „mámou většinou nikdy nebavil“. Ke konci rozhovoru ale řekl: „Mámu tu 

mam hodně rád, protože toho pro mě teď udělala hodně, předtim jsem se k ní hodně špatně choval, že 

jsem od ní utekl, nebo byl jsem na útěku, dělal jsem tu trestnou činnost a vlastně… ona je jediná, která 

se o mě teďka snaží bojovat jakoby, to bych jí chtěl vrátit.“ Dalo by se tedy říci, že matka mu 

byla „dobrá“ jen v případě, že za něj bojovala, když to všichni ostatní vzdali. Jeho 

přízeň k ní se zdá být situační („mám jí rád, protože toho pro mě hodně udělala“) a 

svým způsobem jaksi tržní, reciproční (respondent říká, že „by jí to chtěl vrátit“). 

Tato „situační láska“ je typickou formou vztahu i pro další respondenty. Nazval jsem 

tuto kategorii reciproční vztah. Přepínání z modu dobrý-špatný nazývám 

ambivalencí. Její základ je pravděpodobně v egocentrismu, neboť jde o posuzování 

objektu z hlediska výhod či problémů.  

Naproti tomu respondent tvrdí, že před svými kamarády nic netají („hned jak 

to jde, tak to řeknu“). Když je má charakterizovat, řekne, že jsou „takoví, jako on, 

špatní, berou drogy, kradou, neposlouchají doma.“ Je docela dobře možné, že důvěra 

u respondenta souvisí s mírou participace druhého na společném užívání si a zlobení. 
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Pak by bylo třeba přemýšlet, zda jsou vztahy respondenta ke svým delikventním 

kamarádům netržní, nebo jsou naopak právě tržní, protože stojí a padají na 

společném užívání si a zlobení. Matka konec konců nesplňovala tato kritéria a 

respondent o ni nejevil zájem. Nabízející se hypotéza by spočívala v definici 

blízkého vztahu podle toho, jak je mi druhý člověk užitečný v oblasti užívání si. 

Respondent např. tvrdí, že by jej skupina přijala i tehdy, když by už nepáchal žádnou 

trestnou činnost („Nejsou takoví, že by hodnýho mezi sebe nevzali“). V rozhovoru se místy 

až zdá, že vztahy v rámci skupiny jsou vysloveně idealizovány. S podobnou 

„naivitou“ se setkáme i v dalších rozhovorech, v těch se ale objevuje i následný pocit 

zklamání a naprostý obrat v posuzování svých někdejších kumpánů. Z andělů se 

v mžiku stanou démoni. K této změně většinou vede pocit zrady. K této kategorii se 

dostanu v analýzách dalších rozhovorů.  

Zajímavým rozporem, na který bych rád upozornil, je respondentův postoj 

k otci. Jak jsem už výše uvedl, respondent říká, že doma moc nechtěl trávit čas, 

protože bydlel „jen s matkou“. Jelikož sourozence měl, jediným, kdo tedy doma 

chyběl, byl otec. S otcem evidentně nějaký vztah má, neboť ten ho seznámil s 

„pánem“, který respondenta naučil krást motorky. Respondent ale zároveň odmítl o 

otci hovořit, protože „to je všechno… špatnost.“ Říká, že otec je ve výkonu trestu a 

že „celý jeho život je špatný“. Analogicky mluví o svém životě jako o špatném (a o 

svých kamarádech jako špatných), protože svůj život „špatně začal“ a zahodil. 

Myslím, že vzhledem k dalším analýzám je důležité se zaměřit na ambivalenci, která 

se zde projevuje. Všimněme si, že se pravděpodobně zakládá na utilitárním kalkulu a 

nejspíš tedy souvisí s egocentrismem. Jak (a jestli vůbec) je tato ambivalence spojena 

s kategorií egocentrismus? Svědčí snad o prvoplánovém, pouze povrchním převzetí 

názoru společnosti na vlastní trestnou činnost? Nebo jde o nějakou formu obranného 

mechanismu (např. štěpení) v souvislosti s otcem? Na všechny tyto otázky se 

pokusím odpovědět později.  

V rozhovoru s respondentem je patrné jeho dichotomické rozdělení na 

„hodné“ a „špatné“. Při vyprávění o výše zmíněné příhodě vandalismu v metru řekl 

respondent, že „se to nedá říct, z tohohle úhlu pohledu, ale kdybych byl celej život 
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hodnej, tak…“. Být „hodnej“ tedy znamená příslušnost k nejen nedelikventní, ale i 

jinak definované společenské enklávě. „Hodní“ lidé nejsou jen ti, co nepáchají 

trestnou činnost, ale mají také jiný „úhel pohledu“. Z bifurkace „hodní“ a „špatní“ 

lze cítit rozlišení na my a oni, nebo abych byl přesný „my“ a „vy“. Když se 

respondent zmiňoval o krádeži notebooku ve škole, řekl mi: „Já jsem to viděl, tam 

byly, něco jako vy tam dělali na počítačích.“ Nutno dodat, že jsem s sebou v době 

rozhovoru počítač neměl, což znamená, že delikvent mě zahrnul do určité své 

typologie, jejímž definujícím rysem rozhodně nebylo užívání počítače. 

Pravděpodobně jsem byl jeden z těch „hodných“. Domnívám se, že z těchto 

výpovědí lze usuzovat na respondentův skeptický odstup od společnosti. Kategorie 

očekávání intervence autority možná vysvětluje tento postoj. Zlobivé dítě jakoby 

naráželo na vnější hranici, na pravidla, kterým zatím nerozumí a ani se o to nesnaží. 

Ví jen, že je „špatné, zlobivé“. Od autority (společnosti) jsou však očekávány i různé 

pozitivní intervence a místy dokonce respondent peskuje ty „hodné“ že se 

nezachovali, jak měli. Myslím, že by se zde pět mohlo jednat o ambivalenci.  

Podezření k majoritní společnosti můžeme vyčíst i z respondentových postojů 

k společenským institucím. I když tato fakta nejsou primárně v rozhovoru k nalezení, 

můžeme na ně usuzovat z nepřímých referencí. Je např. zajímavé, že respondent si 

svou „delikventní partu“ nenašel ve škole, ale mimo ni. Střední škola je přitom 

prostředím, kde zcela přirozeně a spontánně vznikají přátelství a sociální vazby. Jak 

je tedy možné, že si respondent poměrně pracným způsobem našel partu 

mimoškolní? Co ji utvořilo a spojovalo, když ne setkávání ve škole? Respondent se 

zřejmě neidentifikoval se školním prostředím, školu pravděpodobně neustále vnímal 

jako určitou „společenskou nutnost“.   

Myslím, že velmi zvláštní je i jeho popis shledání s partou: „To nebylo jako 

přesně ze školy třeba, tam prostě z toho okresu, já nevim, tak prostě skupinky lidí, někde třeba 

nadávali a to, tak jako…“ Scházet se dodatečně s lidmi „z okresu“, (zvlášť, pokud se tam 

respondent nově přistěhoval a nemohl tedy navázat na předchozí kontakty), vyžaduje 

poměrně hodně volného času a také určité ignorování kontaktů ze školy. Opět se 

ptám, proč respondent ignoruje snadnou možnost navazování známostí ve školním 
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prostředí a dá si tu práci, aby si našel úplně nové přátele v pro něj dosud neznámém 

prostředí? Paradoxní je, že respondent nedokáže proces nalezení nových přátel 

uspokojivě popsat. Říká, že si je prostě „nějak našel“. Ve výše zmíněné citaci uvádí, 

že šlo o skupinky lidí, kteří třeba „někde nadávali“. Z takové formulace nelze 

vyvozovat nějaké dalekosáhlé závěry, můžeme se ale domnívat, že proces seznámení 

s danou skupinou 1) není plně reflektován, 2) souvisí se zlobením („někde 

nadávali“). To, co respondenta s novou skupinou spojovalo, bylo evidentně právě 

ono nadávání, přičemž není jasné, o co přesně šlo. Možná, že už to neví ani sám 

respondent, prostě někde na něco / někomu nadávali. Bezpředmětný charakter 

takové činnosti stejně jako její účel (pro ni samotnou) napovídá o blízkosti ke 

kategorii zlobení.  

Respondent dále říká: „… prostě třeba jako že jsem tam byl novej, sem nevěděl, jak to 

tam chodí, tak jsem se začal nějak umísťovat jako, pak zjistili, že taky dělám grafiti, oni taky a tak… 

jinak na školu chodili asi jenom dva, co takhle malovali… já jsem tam stejně moc nechodil.“ Je 

evidentní, že respondent vnímá skupinu jako aktivní při vzájemném seznamování. 

Sám sobě přisuzuje pasivní roli novice, který je zaučen, zasvěcen. Zjištění, že 

s příslušníky nové party sdílejí další společné zájmy, následuje až po zasvěcení, které 

zřejmě spočívá v zasvěcení do zlobení. Vytváření grafiti, které následovalo, můžeme 

chápat (viz výše) jako další, konkrétní formu společného zlobení. Dále je také 

pozoruhodné, že seznámení se skupinou prostě proběhlo, stalo se. Tento dějový 

charakter vypovídá o blízkosti s kategorií fatalismus. Pozoruhodnou formulací 

respondenta, která rovněž poukazuje k fatalismu, je tvrzení, že už „ani nechce dělat 

trestnou činnost dál, ale to asi s jeho kamarády nepůjde“. Opět vidíme, že se vnímá 

jako pasivní, partou vláčený objekt, který teprve uvidí, jak to všechno dopadne.  

Nerad bych také opomněl poukázat na respondentovu odpověď, že 

nejčastějšími tématy rozhovorů v rámci skupiny jsou drogy a krádeže. Když jsem se 

ho otázal, proč si vybral za kamarády zrovna je, odpověděl, že „kvůli tomu 

malování“. Vypadá to, že parta vzniká na bázi zlobení a zlobení je také to, co ji 

utužuje a je jejím společným cílem. Je na místě formulovat hypotézu, že delikventní 
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skupina funguje jako nástroj k efektivnějšímu zlobení a užívání si a je tedy složena 

z utilitárních vztahů, které jsou také těmito nástroji.  

 

Analýza rozhovoru s respondentem č. 2 

 

Seznámení s respondentem 

 

Druhému respondentovi bylo 17 let. V 8 letech se s rodinou poprvé stěhoval 

do jiného města a o rok později se jeho rodiče rozvedli. I přes to, že chtěl zůstat 

s otcem, žil nakonec se svou matkou, kterou charakterizuje jako přísnou a 

kontrolující. Když mu bylo 10 let, opět se s rodinou přestěhoval. Ve 12 letech si prý 

matka přivedla domů přítele, který ho pravidelně fyzicky trestal a to údajně i za 

přečiny, kterých se nedopustil. O dva roky později došlo k dalšímu, již třetímu 

stěhování. V 15 letech si respondent stěžoval na mámina přítele u policie, nakonec se 

přestěhoval ke svému otci. V této době začal údajně užívat drogy (pervitin, LSD, 

marihuanu). Trestnou činnost, která následovala, odůvodňuje nedostatkem 

prostředků na drogy. Na internátu ukradl notebook spolubydlícímu, společně 

s kamarády „chodili na železo a měď“ a postupně začal krást i doma. Mladšímu 

bratrovi, který také bydlel u otce, ukradl herní konzoli. S jedním z kamarádů pořádal 

i týden dlouhé výlety do velkých měst, při kterých byl prakticky permanentně pod 

vlivem drog. Poté byl umístěn do diagnostického ústavu pro mládež a následně 

strávil měsíc ve výchovném ústavu. Následoval 1,5 roční pobyt doma. Během tohoto 

období opět začal užívat drogy a krást.  

Respondent č. 2 byl velmi hovorný a iniciativní. Myslím, že mu vyhovovala 

určitá „expertní role“, kterou jsem mu umožnil v rámci rozhovoru zaujmout. Patrná 

byla jeho snaha stočit rozhovor k zajímavostem typu toxické psychózy či reality 

drogového podsvětí. V jeho vyprávění se to jen hemžilo pistolemi, výhrůžkami smrtí 

a dokonce i vraždami. Nepochybuji ale o věrohodnosti jeho výpovědi. Odpovědi 

produkoval rychle, bez rozmyslu a s důkladným popisem. Zároveň byly také vnitřně 
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a vzájemně konzistentní. Stejně jako respondent č. 1 popisoval především 

adolescentní životní období spojené s vrcholem trestné činnosti a užívání drog.  

Analýza rozhovoru 

 

V rozhovoru č. 2 lze nalézt mnoho výpovědí, které bychom mohli bezesporu 

spojit s kategorií egocentrismus. K jednotlivým podkategoriím (projevům) se 

dostanu později, zatím bych rád poukázal na hojný výskyt všech rysů egocentrismu, 

které se dají v rozhovoru detekovat.  

Prvním typickým rysem je orientace na přítomnost. Respondent je prakticky 

výhradně zaměřen na přítomnost, jakoby se řídil zásadou „lepší vrabec v hrsti než 

husa na střeše“. Asi nejvíce ilustrativní je následující konstatování: „Máma mě nutila 

třeba mít každej den uklizenej pokoj, připravovat se do školy a tak. Táta mi řekl akorát třeba udělej 

prvák a to bylo všechno, dál se nějak nestaral a tim pádem já jsem vlastně měl volnou ruku, odpoledne 

jsem lítal venku místo toho, abych se učil a tak.“ Otec se evidentně nestaral, protože čekal, 

že se bude starat sám respondent. O této neschopnosti dostatečné seberegulace jsem 

už psal výše, tento deficit je charakteristický očekáváním, že to „za mě někdo udělá“, 

nebo že „mě někdo přinutí“ (očekávání intervence autority). Pokud je ale tato 

abstraktní instrukce „udělej prvák“ svěřena bezezbytku respondentovi, není schopen 

odolat pokušení užívat si hned teď. Kvůli svému egocentrismu vlastně neřeší některé 

důležité věci (ke kategorii neřešení se více propracuji dále v textu).  

V tomto ohledu srovnává respondent „volnou ruku“ svého otce a „režim“, 

který měl u své matky. Retrospektivně hodnotí matčin režim jako jednoznačně lepší, 

protože „byl regulován“ (souvislost s kategorií fatalismus) a to se mu dlouhodobě 

vyplatilo (což samozřejmě poznal až později). Zde také vidíme spojení s kategorií 

ambivalence – respondent hodnotí vnější regulující sílu (intervenující autoritu) jako 

dobrou ve smyslu dlouhodobého zisku pro vlastní osobu a možná i s určitým 

ohledem na její „neznámé“ cíle, ale současně jako špatnou, protože mu brání 

v přímém, bezprostředním užívání si (že by tedy projev egocentrismu?). 

K ambivalenci a k očekávání intervence autority se vrátím později. Užívání drog 

spadá bezpochyby do užívání si – je to jeden ze způsobů, kterými respondent 
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realizuje svůj egocentrismus. Toto zahrnutí opravňuje např. následující citace 

respondenta: „Jako ale užívat si život… tak třeba dřív to byly ty drogy, že jo, užívat si ten život, a 

prostě třeba teďka dát si jointa, jdeme někam do lesa, tam úplně prostě, zasmějeme se, a je sranda 

prostě.“  

Rysem egocentrismu je také kategorie neřešení důsledků. Respondent 

v rozhovoru např. popisuje, jak při návratu z týdenních drogových a kriminálních 

flámů kradl doma peníze a choval se i jinak obhrouble ke svému otci. Na jeho 

námitky třeba jen mávl rukou a řekl: „Cóó jakó, ježišmarja tak se to prostě vyřeší pak né 

prostě, čáááuu jako!“ Když mi toto chování popisoval, zasmál se. Smích podle mě 

svědčí o ambivalenci – respondent na jednu stranu odsuzuje své špatné chování 

k otci, na straně druhé se ale směje, jak to „pěkně udělal“. Jeho jednání mu i 

s odstupem času připadá vtipné. Analýza kategorie ambivalence mě dovedla 

k závěru, že její podstatou je ekonomický kalkul (jde totiž o to, z jaké pozice 

respondent danou věc posuzuje), tedy egocentrismus. K tomu ale až později. Jak je 

patrné z citace, neřešení důsledků je odvislé od priority užívání si v přítomnosti. 

Zaměření na přítomnost je primární a proto jdou všechny komplikace stranou. 

Výjimkou je ovšem stud (v tomto případě lítost) ex post: „Akorát co mě mrzí, toho lituju 

do teďka, že bráchovi zaplatit nebo to, protože mám 12letýho bráchu a on mi půjčil PSPčko, když 

jsem bral ty drogy a tak, a já ho nechtěl prodat, ale prostě nevim proč, nějak jsem se nechal ukecat 

k tomu, že jsem to PSPčko prodal, za drogy jsem ho vyměnil a dodneška toho lituju, protože já si 

dokážu před očima představit toho bráchu, jak třeba brečí.“ Respondent později dodává, že by 

chtěl bratrovi ukázat, že „mu to není jedno“. V tomto případě by tedy důsledky řešil, 

ale opět až po samotném přečinu. Jde tedy o výjimku dosti alibistickou, protože 

v době samotného odcizení herní konzole bratrovy pocity neřešil stejným způsobem, 

jakým neřešil stanovisko svého otce. V obou případech tedy neřešení důsledků 

znamená preferenci okamžitého užívání si na úkor všeho ostatního. Stud ex post je ex 

post právě proto, že nebylo výhodné stydět se (nebo soucítit) předem nebo v průběhu 

samotných přečinů. Když dále respondent hovoří o své budoucnosti, říká: „No tak jako 

že ono to půjde ten stereotyp, že třeba přijdu z práce, najim se a prostě nepůjdu spát a půjdu ven a 

budu venku třeba do jedenácti, mě je to jedno, že se potom nevyspim, ale užiju si aspoň trošku ten 

den.“ Na tomto příkladě vidíme, že neřešení slouží kategorii užívání si, které je pro 

respondenta zcela zásadní. Neřešení (např. toho, že respondent půjde ráno nevyspalý 
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do práce) potvrzuje koncept egocentrismu. Slova „užít si aspoň trošku“ stojí 

v protikladu k nudnému stereotypu. Pracovat „jako robot“ poukazuje na pocit 

omezování, kterému se chce respondent nějak vyhnout, nebo ho alespoň užíváním si 

kompenzovat. Myslím, že se tím potvrzuje, že egocentrismus je adaptací na pocit 

všudypřítomného omezování. Jako únik z tohoto omezování můžeme vnímat i touhu 

respondenta žít s otcem a vymanit se tak z omezujícího tvrdého režimu vlastní matky 

– a nespravedlivých fyzických trestů jejího přítele.  

Co se týče kategorie stud ex post, nemohu opomenout přímo ukázkový 

moment v rozhovoru, kdy delikvent říká: „Někdy jsem se tomu fakt smál, když jsme s těma 

lidma kradli nebo to, ale někdy jsem to ukradl, bylo to v pohodě, ale pak jsem někdy začal přemýšlet 

nad tim, jak ten člověk, kterýmu jsme to ukradli, se bude cejtit, až tam přijde a zjistí, že je to pryč 

nebo tak… a pak až z toho měl člověk divnej pocit, až když začal potom přemýšlet, jak bude tomu 

člověku, že jo.“ Na tomto příkladu si můžeme všimnout, že primát užívání si případný 

stud a vinu jednoduše zastínil a zatlačil do pozadí. Stud se jako blíže nespecifikovaný 

„nepříjemný“ pocit dostavil až dodatečně jako kocovina. Na otázku, zda mu tento 

pocit následně zabránil v páchání dalších trestných činů, respondent odpověděl: „Ne, 

protože já jsem to měl jenom na chvilku ten pocit, a pak prostě nějak vyprchalo, nebo na to člověk 

zapomněl.“ Morálně ušlechtilý pocit naštěstí „vyprchal“, stejně jako metaforická 

kocovina a respondent si mohl nerušeně dál užívat a zlobit.  

Když jsem se respondenta zeptal, jestli pro něj „volná ruka“ jeho otce byla 

lepší, nebo horší, odpověděl: „No pro mě to bylo horší, protože jsem teďka nevyučenej, ani 

prvák nemám hotovej a prostě co, budu bez výučáku no. Ale taky nevim, co by se stalo v těch dalších 

letech, kdybych u mámy zůstal.“ V této výpovědi vidíme hned dva zajímavé faktory, které 

stojí za to zdůraznit. Zcela evidentní je opět ambivalence. Za druhé, v citovaném 

vyjádření si můžeme povšimnout jakési dějinné spekulace „co by bylo, kdyby bylo“. 

Toto žonglování s časem a vytváření alternativ svého života je založené na vnějších 

událostech (co by bylo, kdyby respondent zůstal u matky a nepřestěhoval se k otci). I 

v dalších rozhovorech uvidíme, že tyto spekulace nejsou založeny na svobodné volbě 

delikventů (kdyby byly, spekulovali by vůbec tímto způsobem?), ale že je rozhodují 

určité události, které se jim v životě prostě přihodily (v rozhovoru č. 3 zněla 

spekulace „kdyby ty prázdniny skončily dřív…“). Tyto události se prostě dějí a nelze 
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o nich rozhodovat, lze ale snít o tom, že by se přihodily jinak. Snění o „jiném životě“ 

obsahuje potěšení a výhody, které by byly bývaly mohly přijít. Ačkoli má toto 

spekulování často přání splňující charakter, vypovídá především o tom, že život 

respondenta, podle jeho mínění, ovlivňují vnější síly a nahodilosti. Časová spekulace 

je tedy spojena s fatalismem.    

Než se pustím do analýzy rozhovoru z hlediska fatalismu, chtěl bych ještě 

krátce poreferovat o naivním plánování. Respondent řekl: „Já prostě jenom přemejšlim jak 

mít bydlení, jak tu práci a jak bejt spokojenej teďko no. (…) No, tak právě že to co bude po začátku, 

tak to zase už budu vědět, až bude ten začátek, že jo… to pak uvidim, jaký pak budou možnosti, teď 

prostě akorát mam nějakej cíl a až toho cíle dosáhnu, tak až potom si teprve dám další no.“ 

Respondent samozřejmě nevěděl, jakou práci by chtěl dělat, pouze se odkazoval na 

nějakou brigádu z minulosti. O tom „nepříjemném“ nebo „nutném“ vůbec 

neuvažoval, měl před očima pouze výhody, kterých chtěl v budoucnu požívat. Cíl byl 

dosti krátkodobý – jak sám řekl, přemýšlí, jak být šťastný teď. Patrné je tedy silné 

zaměření na přítomnost. Opět vidíme, že respondent uvažuje pouze o výhodách, 

nikoli o nutnostech a reálných možnostech (najít si práci není zas tak jednoduché, 

zvlášť pouze se základním vzděláním a záznamem v trestním rejstříku; najít si 

bydlení je o to těžší). Podle mého názoru se tedy jedná o naivní plánování. Velmi 

pozoruhodné je, že respondent k představě cíle nepřipojil žádnou společensky 

uznávanou činnost, profesi. Jeho představa seberealizace se rozhodně obejde 

bez obvyklých kulturně nastavených způsobů. Z toho můžeme vysuzovat, že 

respondent nemá potřebu takové společenské seberealizace a identity.  

A jak se v rozhovoru s respondentem č. 2 projevuje kategorie zlobení? 

Respondent sice pro svou trestnou činnost nepoužívá eufemismy a zdrobněliny, ale 

otevřeně přiznává, že ho krádeže bavily. Hovoří o „adrenalinu“ a „srandě“. Má prý 

rád takové vypjaté situace, kdy mu „srdce buší a musí jednat rychle“. Také říká, že 

s kamarády zažili spoustu legrace, když se např. snažili dostat nějakou velkou věc 

přes plot. Zdá se, že sankce, které za to plynou, vnímá respondent skoro jako křivdu. 

Dalo by se s nadsázkou říci: společnost má problém s námi a je to její problém. I u 

tohoto respondenta tedy trestná činnost připomíná dětské samoúčelné zlobení 
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zbavené morální dimenze. Respondent potom říká, že až bude chodit do práce, bude 

si stejně užívat – ne zrovna krást, ale třeba „chodit do lesa kouřit trávu se svými 

kamarády a zůstane venku dlouho do noci“ (viz výše, užívání si a neřešení důsledků). 

Sám tedy doslovně spojuje krádeže s užíváním si. Krádeže evidentně nejsou jenom 

prostředkem k získání peněz na drogy, jak respondent místy sděluje („jsem bral drogy a 

kvůli tomu jsem potom i kradl“). Jsou i samoúčelnou aktivitou.  

Fatalismus je v rozhovoru s respondentem patrný se všemi svými, výše 

definovanými rysy. Na nespojitost událostí podle mého názoru není nutné konkrétně 

odkazovat, respondent se k takovému modu vypravování uchýlil kdykoli měl více 

prostoru a chtěl popsat nějaké období ze svého života (např. když popisoval své 

dětství nebo první trestnou činnost). Souvislost nespojitosti událostí s fatalismem lze 

ilustrovat např. na tomto úryvku: „(…) Tam jsem nastoupil normálně do školy a za ty dva 

měsíce tam jsem se naučil kouřit trávu a myslel jsem si, že to bude v pohodě, jenže šlo to semnou 

z kopce, jenom jsem si to neuvědomoval a pak vlastně to nebyla jenom tráva, pokračovalo to vlastně 

LSD a pak následně i perník a to už byly ty nejhorší situace, že jsem nebyl třeba tejden doma, byl 

jsem na ulici, kradl jsem a pak jsem kradl i doma když jsem tam přišel a to jsem potom poprvý skončil 

v diagnosťáku, tam jsem byl měsíc, pak mě přemístili do Pšova (…)“. Respondentův život se tu 

jeví jako lineární výčet kauzálně nespojitých dějů. Lze na něj nahlížet jako na 

„neblahý osud“, jehož působení nelze uspokojivě vysvětlit. Na pochroumanou 

kauzalitu poukazuje i následující věta: „Takže ta škola, ta mi tam působila problémy vždycky 

no, takže když byla škola, tak byly i problémy (…)“. Kauzální souvislost je zde zaměněna za 

koincidenci – což v podstatě znamená, že všechno vnitřní je přehlíženo kvůli 

vnějšímu, zjevnému. Tomuto povrchnímu vnímání příčinnosti jsem se rozhodl říkat 

chybování v kauzalitě. Kategorie chybování v kauzalitě je zřejmě stavebním 

kamenem časové spekulace, bez špatného přisouzení příčinnosti by totiž respondent 

nemohl v mysli přeskupovat život podle působení různých událostí. O tom svědčí i 

následující výňatek z rozhovoru: „Možná jako že nejdůležitější chyba v mym životě bylo to, že 

jsem se přestěhoval od mámy k tátovi, ale zase nevim, jestli chyba, protože když bych se tam 

nepřestěhoval, tak bych na jednu stranu nezačal brát drogy podle mě, protože tady v Praze jsem měl 

jinej režim, ale na druhou stranu bych nepoznal tu holku, se kterou teďka jsem, takže nevim…“ Jak 

je zde vidět, fatalistické pojetí života opravdu respondentovi umožňuje poměřovat 
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svůj život s vymyšlenými alternativami z hlediska pro a proti. Časová spekulace 

vyplývá z fatalismu a je vedena egocentrickým uvažováním nad možným „ušlým 

ziskem“.  

Ambivalence k vlastní trestné činnosti je znatelná např. v následujícím 

souvětí: „Jo no… takovej je život, vlastně dá se říct s tim perníkem, že to je asi ten můj životní 

příběh, protože já jsem nic horšího nezažil a nic podobnýho taky ne no… akorát člověk na to 

potřeboval peníze, ty peníze už mu rodiče nedali, tak musel krást doma, já jsem kradl doma, kamarád 

kradl doma, takže oba potom doma problémy, který jsme neřešili no…“ Klíčové je použití slova 

„akorát“, které se staví do protikladu k sousloví „nic horšího“. Jak může být něco 

nejhorší, a zároveň na to „akorát“ (bohužel) potřebujeme spoustu peněz? Mám za to, 

že pozice „nic horšího“ se týká přítomného prožívání respondenta, jelikož nyní 

pociťuje nevýhody plynoucí z tehdejšího užívání si. Z hlediska nynějšího prožívání 

je minulost špatná, protože kazí přítomnost a na té jediné záleží (zaměření na 

přítomnost). Napětím mezi špatným hodnocením minulosti kvůli současnému 

strádání a užíváním si v minulosti vzniká fenomén ambivalence v hodnocení, který je 

prakticky ve všech rozhovorech s delikventy přítomný. Pozorný čtenář si určitě 

všimne, že ve skutečnosti nejde o rozpor mezi dvěma fenomény, ale o dvojí projev 

jednoho a toho samého jevu. Jak zavrhování minulosti, tak slastné rozpomínání se na 

ni je vedeno prospěchářstvím a egocentrismem. V citovaném úryvku si můžeme 

zároveň všimnout, že respondent používá slovo „musel“ v souvislosti s krádežemi. 

Jelikož peníze od rodičů nedostal automaticky (darem), musel krást, nemohl jinak. 

Jakoby respondent necítil odpovědnost za své rozhodnutí, jako by byl bezmocnou 

obětí mezi dvěma zlými pány – jedním je samotný egocentrismus, který podobně 

jako freudovské id požaduje své a druhým jsou rodiče (potažmo celá společnost), 

která nechce požadavkům egocentrismu ustoupit. Respondent je sporem těchto dvou 

instancí nakonec „donucen“ krást, protože mu údajně nezbývá žádná jiná možnost. 

Muset krást znamená neschopnost konat jinak. Tato nevyhnutelnost je samozřejmě 

projevem fatalismu. Konstatování, že „problémy doma neřešili“ jen dokazuje, jak 

k egocentrismu a fatalismu patří výše zmíněné neřešení důsledků.  
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Ambivalence se podle mého názoru projevuje i v hodnocení respondenta 

jiných uživatelů drog. Fakt, že pro jinou osobu používá označení „nějaká smažka“ by 

mohl svědčit o rozpolcenosti jeho pohledu na drogovou subkulturu. Je on sám 

jakožto letitý uživatel LSD a pervitinu také smažkou? Co ho vlastně od smažky 

odlišuje? Není to právě jeho egocentrismus, který určuje tento prazvláštní úhel 

pohledu? Ambivalenci lze zřejmě najít i v samotných vztazích respondenta s druhými 

lidmi. Během rozhovoru uvádí, že po rozvodu s rodiči chtěl být víc s otcem – 

vždycky ho „to k němu nějak táhlo“ (nebylo „to“ mimo jiné i jeho egocentrické 

zaměření?). Při analýze rozhovoru jsem se nemohl ubránit dojmu, že demokratický a 

liberální přístup jeho otce je respondentovi příjemný i nepříjemný zároveň (opět 

záleží na tom, z jakého úhlu na tento přístup nahlížíme). Jak sám říká, s otcem má 

vztah dobrý „až na ty problémy teďka“. Z rozhovoru je patrné, že problémy obecně 

vztahům respondenta nesvědčí. Na jiném místě respondent říká, že má se svými 

nevlastními sestrami dobré vztahy, že by tam „problémy neviděl“. Zdá se, že 

zásadním kritériem posouzení stability vztahu je přítomnost nebo absence problémů 

– což by potvrzovalo existenci kategorie reciproční vztah.  

Z rozhovoru jsem získal dojem, že respondent není zvyklý „problémy“ ve 

vztazích předjímat a jakkoli s nimi počítat. Tuto možnost připouští až tehdy, když se 

problémy fyzicky stanou. Egocentrické užívání si přítomnosti může evidentně narušit 

jen něco, co se opravdu zčistajasna přihodí a tuto idylku naruší (viz nespojitost 

událostí, fatalismus). V prvním rozhovoru si respondent č. 1 svoje vztahy s členy 

referenční skupiny velmi pochvaloval a možná až idealizoval. Důležité pro něj bylo 

podtrhnout, že by ho kamarádi nepodrazili. Tento respondent uvádí, že měl stejný 

dojem, dokud k takové zradě opravdu nedošlo. Toto prozření se dostavilo u celé jeho 

party („nejdřív jsou všichni hrozný kamarádi a tak ale potom začnou bejt hrozný svině“). 

Pozoruhodné je, že respondent řekl „jsou kamarádi“ a „začnou bejt svině“, nikoli 

„tváří se jako kamarádi“ a „ve skutečnosti jsou to svině“. Dalo by se spekulovat o 

neschopnosti anticipace, respektive specifickém deficitu sociální kognice a percepce 

v této oblasti. Respondent totiž zřejmě pomíjí vlastnosti a vnitřní pohnutky ostatních 

lidí. Čeká, až se něco přihodí, do té doby je všechno v pořádku (že by opět neřešení, 
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ale tentokrát v sociální rovině?) Neřešení vnitřních, méně viditelných souvislostí je 

zřejmě právě podstatou fatalismu. Rozčarování posléze nastalo i u nejlepšího 

kamaráda, se kterým trávil většinu času. „No to je jako vnímání těch kamarádů, já jsem ho 

předtim považoval za kamaráda, ale teďkon prostě mi došlo, že to nebyl kamarád, on to byl pro mě 

prostě jenom jako že dealer nebo, něco v tom smyslu.“ Na začátku rozhovoru ale respondent 

popisuje dotyčného jako přítele. Jednou dokonce zdůrazňuje, že dotyčný se pomátl a 

všude teď vykládá, že je jeho bratr. Přitom si pobaveně ťuká na čelo. Na jedné straně 

o něm tedy hovoří jako o příteli, potom jako o legračním bláznovi, který by se snad 

ani nedopustil vědomě něčeho zlého a nakonec ho popisuje jako podvodníka a 

oportunistu. Myslím, že jde opět o ambivalenci. Něčí osobnost je respondentem 

hodnocena z různých, vzájemně protikladných úhlů. Důležitost těchto úhlů pohledu 

je tímto relativizována, jakoby nezáleželo na tom, zda je kamarád šašek, prospěchář 

či důvěrník. Zvláštní je i délka, po jakou vztah nerušeně trval bez větších konfliktů. 

Jak mohl respondent s tímto chlapcem kamarádit celý rok, aniž by si uvědomil, že si 

ho druhý vydržuje jen kvůli penězům a drogám? Jeho neuvěřitelnou naivitu 

dokresluje i fakt, že si sám vzal peníze na dluh, aby je mohl tomuto kamarádovi 

půjčit na drogy. Sám se potom dostal do prekérní situace, kdy mu bylo dokonce 

vyhrožováno smrtí. Jak si tuto naivitu a zároveň ambivalenci vysvětlit? V souvislosti 

s výše citovanými zmínkami respondenta o problémech se domnívám, že jeho 

koncept „dobrého vztahu“ znamená, že míra problémů ještě podle jeho úsudku 

nepřesáhla úroveň výhod (užívání si), které spolupráce s daným člověkem poskytuje. 

Dobrý vztah je definován především nepřítomností problémů („takže tam bych problémy 

neviděl“). Co v něm může být pozitivní? Buďto sdílení a zprostředkování užívání si 

(delikventní parta, zmiňovaný kamarád), nebo jiná forma podpory egocentrického 

životního zaměření (otec jako „dojná kráva“ pro domácí krádeže, matka se svým 

režimem, který chrání před narůstáním problémů).  

 Charakteristika vztahu s matkou by rovněž odpovídala výše uvedené 

hypotéze. Respondent např. říká: „Jo, já jsem si rozuměl vždycky s mámou. (…) Jo, říkali 

jsme si všechno, to prostě bylo, s tou mámou jsem měl vždycky tvrdej režim a tím pádem jsem jí 

všechno říkal, protože tam tim pádem nebylo ani moc špatných věcí.“ Respondent měl vlastně 

s matkou dobrý vztah, protože tam „nebylo moc špatných věcí“. Vzájemné sdílení a 
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blízkost jsou pro něj až vedlejší kategorie definující dobrý vztah. Respondent se 

režimu matky podřizoval (intervence autority, zde opět vnímána veskrze pozitivně a 

očekávána) a proto mohl s matkou (své činy, nikoli pocity!) sdílet. Z citované věty je 

patrné, že by delikvent rád páchal nějaké lumpárny, které by bylo nutné před matkou 

tajit, ale díky jejímu tvrdému režimu „sekal dobrotu“ a mohl jí tedy o všem říkat 

(kategorie tajení je tedy strategií vyrovnávající se s problémy). Opět se ukazuje, že 

dobrým vztahem je ten, ve kterém druhá strana nepůsobí respondentovi problémy.  

 Ke konci bych se ještě rád v krátkosti vrátil k respondentově skupině. Při 

analýze prvního rozhovoru jsem formuloval hypotézu, že delikventní skupina slouží 

jako orgán shromažďování utilitárních vztahů a zvyšuje tak jejich efektivitu. 

Delikventi v takové skupině mohou zlobit a užívat si na mnohem vyšší a 

organizovanější úrovni (příkladem může být respondentovo konstatování, že kdyby 

bral drogy sám, bez party, tak se „asi zblázní“) Z hlediska efektivity uspokojování 

těchto potřeb se parta samozřejmě stává nefunkčním nástrojem tehdy, když dojde ke 

zradě, tzn. subjektivnímu pocitu převážení problémů nad výhodami. Někdejší 

kamarádi se tak jako mávnutím kouzelného proutku promění v „hrozné svině“ 

(doslovná citace, viz výše). Rozčarování nad kamarádem i celou partou je v celém 

rozhovoru velmi výrazné. Respondent na jednom místě prorokuje partě špatný 

konec: „To je prostě banda feťáků, který vydělávaj na druhejch a kazej si tim život a vidim to tak, že 

dlouho tady nebudou na tom světě… třeba jednoho kluka v tý partě podřízli.“ Paradoxní je, že to, 

co své původní referenční partě vytýká, je její utilitárnost. Tuto faleš nelogicky 

spojuje s násilnou smrtí jednoho z jejích členů, což by nás opět mohlo upozornit na 

to, že odsouzení původní skupiny není morálním opovržením a odsouzením 

utilitarismu (egocentrismu) jako takového, ale je to odsouzení jejich egocentrismu, 

který respondenta dostal do problémů. Myslím si, že v opačném případě by 

respondent spojil jejich vydělávání na druhých s brzkým rozpadem party kvůli 

vnitřním neshodám. Místo toho ale utilitarismus spojil s problémem, do kterého by 

se někdo z party mohl dostat i bez sobeckého vydělávání na druhých.  

 Utilitárnost party můžeme vysuzovat i z přítomnosti fenoménů, které jsem 

detekoval už v analýze prvního rozhovoru. I zde je přítomné zasvěcení („on znal ty 
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lidi…“; „oni mi nabídli“;  „tak jsem se ptal, co bych ještě mohl zkusit“) a utilitární zaměření 

vztahů obecně např. z jeho definice opravdových kamarádů („co mi už v životě 

pomohli“). O navazování kontaktů za účelem společného zlobení a užívání si svědčí i 

jeho popis flámů, kdy odjeli s kamarádem do Prahy a seznámili se s „jinýma 

vysmaženýma lidma“, se kterými „běhali“, tzn. společně si užívali. Na závěr bych 

ještě zdůraznil, že vliv party měl opět zásadní dopad na život delikventa. Prakticky 

ke všem druhům drog i trestné činnosti se dostal přes svoji partu, přičemž stále užívá 

slov „oni mi nabídli“. U výše zmíněné krádeže herní konzole také respondent říká, že 

se „nechal ukecat“. Otázkou ovšem zůstává, zda měla skupina na respondenta 

skutečně takový vliv. Co když šlo opět o fatalistické vnímání samotného 

respondenta, v jehož rámci přisuzoval skupině přílišnou moc? Zkoumáme-li 

intencionalitu, nemůžeme nic tvrdit o faktickém vlivu skupiny, což je vlastně 

sociologická konstanta. Jistě ale víme, že respondent je o takovém vlivu přesvědčen. 

Toto fatalistické přesvědčení je již proměnnou psychologickou.  

 K jeho vztahu s přítelkyní bych jenom ve zkratce rád poznamenal několik 

věcí. Za prvé, přítelkyně také příležitostně užívala drogy, resp. marihuanu. Stejně 

jako v předchozích vztazích respondenta s přítelkyní tedy spojovalo užívání drog 

jako podkategorie užívání si. Kromě toho je ale také spojoval společný osud. Jeho 

přítelkyně se také v primární rodině necítila dobře, utíkala z domova a respondent 

říká, že ji otec „mlátil“. Respondent sám se stal obětí frekventovaného fyzického 

trestání ze strany matčina přítele. U jeho kamarádů v delikventní skupině zase uvádí, 

že taky např. „neposlouchali doma“. Možná k tomu měli podobný důvod, jako on a 

jejich rodinná situace byla nanejvýš frustrující. Je tedy pravděpodobné, že vztahy u 

delikventů jsou utužovány i sdílením problémů. Delikventní život by nejen u tohoto 

respondenta mohl být jakousi reakcí na neblahý osud, mohlo by jít o určitou 

kompenzaci (viz interpretace).  
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Analýza rozhovoru s respondentem č. 3 

 

Seznámení s respondentem 

 

Respondentovi č. 3 je 16 let. Jeho rodiče se rozvedli, když byl ještě malý. Má 

tři starší sestry, které prý ještě zažily „tátovu přísnou výchovu“. Nyní jim je 25, 29 a 

30 let. Matku respondent rovněž označuje jako přísnou a zakazující. Údajně podniká 

ve finančnictví a nemá čas vykonávat domácí práce, které tak spadají na respondenta. 

Mámin přítel se vrací domů až navečer. Respondent ho charakterizuje jako 

cholerického a prudkého. Se svou rodinou žije v rodinném domu. V rozhovoru často 

uváděl, jak se cítí neustálým vykonáváním těchto prací omezován. Popsal také 

časový „harmonogram“ rozložení povinností a volného času v průběhu běžného 

týdne. Ve 14 letech se s rodinou přestěhoval. Podle svých slov do nového kolektivu 

spolužáků příliš nezapadl a tak si začal hledat kamarády jinde. V novém místě 

bydliště se prý následně seznámil s delikventně zaměřenými členy jedné rodiny. 

S nimi začal postupně užívat alkohol, kouřit marihuanu a posléze i užívat pervitin, 

což však v rozhovoru neuvedl. Tuto informaci jsem se dozvěděl později ze spisu. 

Tou dobou se respondent dopustil první vážné krádeže – odcizil ve škole z kabinetu 

peníze jedné učitelce. Na všechno se ale přišlo a respondent dostal podmínečný trest. 

V 15 letech v červnu se opět stěhoval. Během letních prázdnin si však našel dva nové 

„delikventní“ kamarády a s nimi se na konci srpna dopustil ozbrojeného přepadení 

benzínové čerpací stanice. Peníze hodlali s kamarády propít na plánovaném 

několikadenním výletu v Praze. Policisté jej ale nakonec odhalili. Zatímco 

respondent čekal na soud, matka mu povolila krátký výlet za svou přítelkyní do 

Prahy. Z tohoto výletu se ale respondent vrátil až druhý den navečer a opilý. Sociální 

kurátorka nakonec navrhla dobrovolný pobyt v diagnostickém ústavu, s čímž matka i 

respondent souhlasili.  

 Respondent č. 3 působil klidně a rozvážně. Zdálo se, že se ve srovnání 

s dvěma předchozími respondenty více identifikuje se společenskými normami a 

hodnotami. Zatímco u obou předchozích se přitakání pravidlům zdálo spíše externí a 
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utilitární, u tohoto respondenta byla znatelná snaha o vnitřní zpracování a pochopení 

pravidel. Zdálo se mi, že respondent chce žít „normální život“ a svou delikvenci 

vnímá spíše jako opakující se nehodu na této cestě, nikoli jako trvalou životní 

filosofii. Respondent mi byl dále sympatický svou upřímnou snahou o vysvětlení 

svého jednání a vnitřních motivů i tehdy, když si nebyl příliš jistý. Zdálo se mi, že se 

mnohdy intenzivně zamýšlí, aby mi mohl podat opravdu přesnou a poctivou 

odpověď.  

Analýza rozhovoru 

 

Analýzu třetího rozhovoru bych opět rád začal popisem výskytu jednotlivých 

rysů a podkategorií egocentrismu. Egocentrické zaměření respondenta bylo patrné 

tradičně především z užívání si, které bylo skutečným light-motivem celého 

rozhovoru. Veškeré svoje krádeže respondent opodstatňuje touhou opatřit si 

prostředky na drogy a alkohol pro sebe a pro své kamarády. Jeden z jeho kumpánů 

měl navíc k dispozici jakousi kůlnu, která jim sloužila jako útočiště pro bezbřehou 

konzumaci alkoholu a kouření marihuany (ačkoli to respondent v rozhovoru 

nezmiňuje, byl také uživatelem pervitinu). „Třeba když jsme byli v tý kůlně například, tak já 

jsem třeba tam byl večer, ráno jsem měl jít domů, a byl jsem tam třeba celej den, protože mě to s těma 

lidma bavilo, a třeba ráno jsem se vzbudil a třeba jsme pili dál…“ Při užívání si respondent 

nebral ohledy na následky takového počínání (neřešení), což je možné vysledovat 

hned na několika místech v rozhovoru. Jednou se např. vrátil domů opilý, když už 

byl pod dohledem soudní kurátorky a dostal od matky „poslední“ šanci. Jelikož se 

nevrátil v dohodnutý čas domů, vyhlásila po něm matka celostátní pátrání. Při 

„orgiích“ pořádaných v kůlně si navíc respondent se svými kamarády nadělal spoustu 

dluhů, což byl údajně také jeden z důvodů posledního trestného činu – loupežného 

přepadení benzínové čerpací stanice. Příznačné také bylo to, že respondent se svými 

kumpány plánoval, jak získané peníze utratí, i když jim ještě způsob opatření peněz 

nebyl znám. Podle jeho slov je přepadení čerpací stanice napadlo až posléze. Snění o 

bezhlavém několikadenním utrácení peněz v Praze tedy předčilo i ryze sebezáchovné 

důvody – jak vyváznout z již existujících dluhů. O plánovaném flámu v Praze 

respondent řekl: „A myslim si, že tam bylo i to, že bych se třeba nevrátil domů tejden. Vlastně je 
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to možný.“ Užívání si je v mysli respondenta tedy spojeno s absolutním ignorováním 

všech ostatních závazků a důsledků takového počínání. Z této věty navíc čiší určitý 

fatalismus – respondent neví, jak by to s ním dopadlo, pouze tuší, že by se slastnému 

víru utrácení a užívání si nedokázal odolat.  

 Respondent uváděl jako příčiny své trestné činnosti právě užívání si: „No že 

jsem prostě, že jsem to udělal kvůli tomu, že jsem hulil, pil a bavil jsem se s těma lidma.“ Když 

jsem se ho zeptal, proč potřeboval tolik pít a kouřit marihuanu, odpověděl: „Kvůli 

partě, a to hulení asi… asi… asi kvůli stavu. Co dává ta tráva.“ Po zopakování svojí otázky 

řekl: „Zábava… cítit se příjemně… a to no…“ Otázka po vnitřních pohnutkách 

respondentovi činila značné obtíže. V podstatě mi odpovídal stále dokola tautologií – 

potřeboval kouřit marihuanu proto, aby se cítil příjemně. Příjemně se potřeboval cítit 

proto, že se přitom cítil příjemně. Při opakovaných otázkách cílených k jeho 

motivům navíc respondent prodlužoval odmlky, usilovně se zamýšlel a přestával 

odpovídat v celých větách. Místo toho říkal jen jednotlivá slova jako např. „stav“, 

apod. Užívání si je tedy u respondenta (stejně jako u obou předchozích) něčím, co se 

těžko podrobuje reflexi. Respondenti nedokážou svou evidentně zvýšenou potřebu 

užívání si racionálně zdůvodnit. Můžeme tedy konstatovat silně egocentrický 

charakter, kdy (viz předchozí interpretace) mizí koncept vlastního já, které si „volí 

egocentrismus, protože“. V důsledku neviditelnosti já a jeho vnitřních komponent se 

užívání stává fatalistickým fenoménem – respondent se bavil se „špatnýma lidma“ a 

proto žil špatný život.  

Než se pustím do dalších odkazů na fatalismus v rozhovoru, musím se ještě 

zmínit o reaktivním nastavení užívání si. Při mém soustavném vracení se k příčině 

nadměrné potřeby užívat si nakonec respondent řekl: „Třeba jestli to není tim, že… když se 

zhulim, tak to zruší všechny moje problémy…“ Jeho odpověď mě velice zaujala. Užívání si 

by opravdu mohlo být kompenzačním fenoménem, jak jsem již naznačil dříve. 

Zajímalo mě, jestli bude mít respondent přístup k těmto vnitřním problémům, před 

kterými údajně utíká. Dle mého očekávání je ale nebyl schopen vyjmenovat, alespoň 

ne ty, které ho dovedly k užívání si (a tedy k trestné činnosti) dříve. Místo toho 

jmenoval pouze současné starosti (aby se srovnal s tím, co udělal, aby si dal život do 
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pořádku a aby jeho matka neměla starosti). To však byly pouze důsledky jeho trestné 

činnosti. Opět zde tedy máme argumentační kruh, který začíná tautologií a je uzavřen 

sám do sebe.  

Osud respondenta se nicméně v mnohém podobal předchozímu příběhu. 

Stejně jako respondent č. 2 se i tento v dětství s rodinou několikrát stěhoval a 

nevyrůstal tak v žádném stabilním vrstevnickém kolektivu. Podle jeho slov se s ním 

v osmé třídě nikdo nebavil a delikventní přátelé mu „přišli pod ruku“. Byl prý rád, že 

má alespoň nějaké kamarády. Když mluvil se svou učitelkou o krádeži, řekl, že to 

udělal mimo jiné „pro partu na drogy“. Stejně jako předchozí respondent i tento 

vyrůstal s autoritativní matkou a jejím přítelem, který byl podle všeho cholerik. „Jako 

neříkám, že mě mamka nepustila v létě, někam k vodě, to jo, ale vadilo mi třeba, prostě třeba pro mě 

přišli, jsem něco dělal a ona řekla: až to doděláš, tak můžeš ven, že bylo hodně práce, já to chápu, 

prostě bylo to třeba dělat, ale prostě ven jsem směl až večer no…“ Nakonec řekl, že si připadal 

„omezený“. Jinde zase mluví o „nevolnosti“: „No já mam… mam docela přísnou mámu a 

musel jsem na baráku dělat, žejo, když jsme se tam přistěhovali, protože bylo spoustu práce na 

baráku… přes den jsem vůbec nechodil ven, takže chodil jsem třeba v šest večer a chodil jsem domů 

třeba v půlnoci a kolikrát jsem domů ani nepřišel… já si myslim, že je to hlavně ta práce a ta 

nevolnost, že jsem byl furt zavřenej doma…“ Marihuanu začal respondent kouřit v osmé 

třídě, v době, kdy se opět s rodinou přestěhoval a měl problémy najít si kamarády. Je 

tedy na místě tvrdit, že v jeho případě bylo užívání si způsob vyrovnávání se s 

nahromaděnou frustrací. Doma byl respondent pod tvrdým režimem, ale venku si 

užíval volnosti (jak tento pocit později nazve i respondent č. 4). Budeme-li uvažovat 

o kouření marihuany jako o způsobu adaptace na tvrdé životní podmínky, omezování 

ze strany matky zamezovalo i tomuto způsobu odreagování: „Jo… jako to je 

samozřejmost, ale že mi zakazovala hulení a v tu dobu, co jsem to hulil, mi to vadilo… a tim pádem, 

jak jsem hulil, tak se to stupňovalo, ta práce a tak, začalo mi to víc vadit…“ Pokud je užívání si 

reakcí na omezování a omezování potlačuje i tuto adaptační strategii, vytváří se tak 

zřejmě začarovaný kruh dalšího a dalšího užívání (a následně delikvence), které je 

nutné před autoritou tajit. Fakt, že delikventi sdílejí společný odpor k omezování ze 

strany autorit, svědčí následující výpověď respondenta: „No jako dalo by se říct… on na ty 

rodiče třeba nadával, ale to bylo jenom takový, že se chytli, že on málo chodí domů a tak… jim to 

bylo jedno, že on nechodí domů, to spíš bylo jedno jeho mámině a sestrám, ale ten táta běhal a 
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nadával hodně, no hodně, neříkám, že mu to zakazoval, ale řikal mu „buď doma… přestaň…“ a 

takový a já zase jsem nadával na to, že nemůžu chodit tak často ven jak on.“  

Fatalismus se i v tomto rozhovoru projevoval suchým, jakoby nespojitým 

výčtem neblahých událostí, které respondenta potkaly. „Tak začalo to vlastně v osmý třídě, 

kdy jsem se začal bavit s ne moc dobrýma lidma, to byli lidi třeba nevim, třicet, dvacet let a tehdy to 

začalo, začal jsem hulit, začal jsem dělat problémy doma, někdy jsem třeba, třeba sem nepřišel domů 

vůbec, spal jsem u kamaráda, opil jsem se a tak a chodil jsem na základku a v devítce se stalo to, že 

jsem vzal učitelce klíče a vloupal jsem se jí do kabinetu a vzal jsem jí tam peníze.“ Kromě 

dějového charakteru bez reflexe vnitřního života respondenta můžeme zaznamenat i 

přehnaný důraz na vliv zvenku, který je vlastním definujícím znakem fatalismu – jde 

především o spojení formlace „tehdy to začalo“ s „ne moc dobrýma lidma“. 

Pozoruhodná je také poslední věta. Respondent říká, že se tehdy a tehdy „stalo“, že 

„vzal“ učitelce peníze. Typický je také eufemismus „vzal“, namísto „ukradl“. Jedná 

se opět o užití eufemismů, které možná slouží o odsunutí morální dimenze na stranu. 

V tom případě by se nabízela souvislost s kategorií neřešení a vlastně i studem ex 

post. Stejně tak delikvent např. říká, že „udělali přepadení benzínové pumpy“. Přitom 

také říká: „Nůž jsem měl já“. Všechny tyto eufemismy zřejmě dělají z trestného činu 

něco, o čem se dá mluvit – a nejen s další osobou, ale zřejmě i se sebou samým. To 

by ale znamenalo, že respondent má morální usuzování na takové úrovni, aby sám 

své činy odsoudil, ale snaží se jej potlačit. Této úvaze se budu více věnovat 

v interpretaci.  

Vrátím-li se k výše uvedené výpovědi, opět jsem postrádal jakékoli 

vysvětlení. Proč „to začalo“? Proč začal dělat problémy a nechodil domů? Když jsem 

se začal ptát po důvodech vlastního jednání, uváděl konkrétní vlivy prostředí, což je 

perfektní ilustrace fatalismu: „A já si myslim že to začalo i nějak tim… že jsem se vlastně začal 

bavit s těma, s těma… existencema… a kdyby, já nevim, kdybych zůstal tady v Praze, jestli by to bylo 

všechno v pořádku… do tý šestý třídy to bylo suprový, jak říkám, já jsem měl i samý jedničky, jsem 

byl i chytrej.“ Příkladné je, že delikvent byl podle vlastních slov „chytrý“ a pak se 

najednou, zničehonic začal bavit se špatnými lidmi a „zkazil se“. Vypadá to, že sám 

nechápe, co se to v něm vlastně odehrálo. V této citaci lze jinak identifikovat dvě 

chyby v kauzalitě (myslím tím přeceňování kauzality u prostředí, viz výše). U druhé 
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(„zůstat v Praze“) se jedná i o časovou spekulaci – jak je vidět, jejím základem je 

skutečně chybování v kauzalitě, tedy fatalismus. Velmi zajímavé časové spekulace se 

respondent také dopouští, když hovoří o přepadení benzínové čerpací stanice: 

„Prázdniny proběhly úplně v pořádku, nevim co se stalo, že jsem to udělal, stalo se to na konci 

prázdnin, kdyby bejvaly ty prázdniny o týden kratší, tak všechno v pořádku, teď jsem mohl bejt doma, 

ve škole, prostě všechno v pořádku…“ Přepadení se tedy prostě stalo a respondent sám je 

zřejmě nemohl ovlivnit – mohl se jen modlit, že třeba prázdniny skončí dřív, nebo 

čekat na jiné „deus ex machina“. Jeho svobodně volící já tu evidentně mělo velmi 

malý, pokud vůbec nějaký vliv. Další časovou spekulaci můžeme naleznout zde: 

„Přitom to byla taková pytlovina, mohl jsem teďko vlastně mohl, i když to co jsem provedl o 

prázdninách a předtím tak jsem mohl chodit dál do školy… a prostě jsem, nevim no… mamka mi asi 

věřila, asi mi začala věřit a já jsem… já kdybych se vrátil domů, tak je všechno v pořádku no.“ 

V tomto případě se spíše než o ilustraci fatalismu jedná o jakési litování nad 

nevýhodami, které plynou z neřešení a užívání si v minulosti. Časová spekulace je 

skoro vždy spojena s určitou sebelítostí, kterou jsem definoval jako podkategorii 

studu ex post. Ať už je však toto zpětné bědování znakem vyzrálosti a změny 

delikventa, nebo dalším z projevů jeho egocentrismu, upozorňuje nás hlavně na 

bezmoc svobodně volícího já proti užívání si a neřešení, které jsou v životě 

respondenta fatálně působící silou.  

Kategorii neřešení můžeme v datech nalézt na mnoha místech. Asi nejvíc 

ilustrativní jsou dvě následující věty: „Takže měli oba podmínku a já samozřejmě taky, že jo. 

A přitom věděli jsme to, že tu podmínku máme a nevim, proč jsme do toho šli, asi jsme čekali, že se 

na to nepřijde no.“ Na základě této citace můžeme o neřešení říci, že respondent neví, 

proč něco neřeší. Ani tehdy evidentně neměli žádnou racionalizaci, žádné 

odůvodnění, proč tolik riskovat. Mohli si např. říct, že se na to nepřijde nebo že by 

dostali malý trest, ale oni „asi jen čekali, že se na to nepřijde“. Neřešení je tedy 

absolutní a iracionální. Stejně tak respondent neřešil následky, když se vrátil domů 

až druhý den a ještě k tomu opilý, i když už byl pod dohledem soudního kurátora a 

také, jak sám říká, ztratil důvěru vlastní matky. Respondent si zřejmě neřešení 

usnadňoval užíváním drog, podle vlastních slov před každou krádeží kouřil 

marihuanu. Říká, že mu marihuana pomohla nemyslet dopředu na možná rizika a že 
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mu dodávala odvahu. Díky droze mu prý také „bylo jedno“, co zažívá přepadená 

prodavačka na čerpací stanici. Pocity viny se dostavily až posléze: „Třeba zavřu oči a 

než usnu, tak třeba začnu třeba přemýšlet nad tim, co jsem dělal a úplně, úplně je mi z toho špatně 

no…“ Tento „špatný“ pocit je pravděpodobně spojený s vinou. Podle dalších 

výpovědí respondenta přichází ve snech: „No mam noční můry třeba z toho i. Já třeba zavřu 

oči a vidim úplně tu ženskou, jak se třeba bojí a já pak úplně zdrhám a hrozně se bojim… a pak se 

probudim úplně zpocenej.“ Tento fakt mě přivádí k hypotéze, že se respondentovi ve 

snech vrací do vědomí to, co z něj prve odsunul prostřednictvím neřešení. Neřešení 

by se v tomto světle jevilo jako vytěsnění, což by nás vedlo k hlubinně-

psychologickým úvahám. Respondent dále říká, že by se chtěl s poškozenou osobou 

nějakým způsobem vyrovnat, říká, že dotyčná prodavačka s prací skončila a bere 

nějaká antidepresiva. Údajně jej napadlo, že by se jí někdy zašel osobně omluvit. 

Otázka ale je, nakolik chce jenom vyhovět své matce (nápad prý původně vycházel 

od ní), zbavit se svých nočních můr, anebo opravdu odčinit, co spáchal.  

Naivní plánování nelze v datech přesně identifikovat, jako tomu bylo u obou 

předchozích respondentů. Nepřímo by se na něj ale dalo usuzovat z toho, jak 

respondent hovoří o své sestře. „I když umí takhle plynule anglicky, tak dělá takovouhle práci, 

ona bere tam plat asi pětatřicet tisíc, tak nějak, což je sice jako dobrý… ale přeci jenom… jako 

s angličtinou a ona má už, ona má i… maturitu, si jí teď dělala… nevim jako. Je to škoda no.“ Výše 

uvedená suma, která se pohybu je vysoko nad průměrnou výší platu v ČR, se zdá 

respondentovi pro člověka s maturitou a dobrou znalostí angličtiny malá. To by se 

ale dalo také vysvětlit výchovným stylem jeho matky, která je zřejmě velmi 

výkonově zaměřená. Respondent sám říkal, že by chtěl v budoucnu věnovat stejné 

činnosti. V úvahách o budoucnosti ovšem opomíjí své delikventní sklony – myslí, že 

se všechno jednoduše vyřeší tím, že si zakáže kouřit marihuanu do 18ti let. Je 

opravdu ošemetné zakázat si „něco“, k čemu máme prokazatelně velmi silné sklony, 

aniž bychom věděli proč. Respondent by tak vůbec neřešil příčinu, ani by nad ní 

nepřemýšlel. Zákaz sám vypovídá o fatalistickém vnímání vlastního sklonu k užívání 

si. Něco neblahého se děje a je třeba to zastavit potlačováním a odříkáním.   



47 
 

Vztahy respondenta s jeho kumpány by se daly charakterizovat dvěma body: 

1) probíhá v nich společné užívání si (především užívání drog a alkoholu) a trestná 

činnost, která vede k opatření prostředků k jejich nákupu, 2) v těch vztazích, které 

respondent definuje jako blízké, probíhá společné sdílení podobných problémů 

(stěžování si na omezování). Je otázkou, jestli je užívání si cosi přejatého v rámci 

delikventní subkultury – jestli jde o výsledek vlivu skupiny – nebo jestli jde o důvod 

vyhledání samotné skupiny, tedy o něco, co do party přináší sám delikvent. Budeme-

li explicitně vycházet z dat, zjistíme, že respondent popisuje rozdílně shledání s první 

a druhou skupinou. U první delikventní skupiny vnímá svou roli více pasivně. 

Přistěhoval se s rodinou do nového města, nikoho zde neznal a „jeden z nich ho 

oslovil“. Podle jeho slov byl také rád, „že si někoho našel“ – ve třídě se s ním „nikdo 

nebavil“. Toto první shledání, které vedlo k užívání drog a nakonec k trestné činnosti 

je tedy opravdu popisováno jako reakce na neblahé životní podmínky. Jinak je tomu 

ale v případě druhé skupiny. Po dalším stěhování si delikvent našel novou partu, 

přičemž sám sebe vnímá jako mnohem více aktivního: „Protože samozřejmě, že jsem měl 

zaracha, pak mi to mamka na prázdniny povolila, jelikož jsem neměl žádný peníze, tak jsem asi i tim 

začal hledat kamarády, který… jenom, jestli jsem začal přemýšlet nad nějakym trestnym činem, ale 

asi to tak bylo, že jsem začal vyhledávat lidi, který by do něčeho… teoreticky semnou šli.“ 

Respondent si tedy v podstatě hledal komplice. Touha vynahradit si určité životní 

strádání (užívat si) není tedy zřejmě výsledkem působení vlivu skupiny. Delikventní 

parta se obzvlášť v druhém případě zdá být jaksi arbitrární, je prostě důležité najít si 

lidi, se kterými jde užívání si efektivně sdílet. „Asi mi chybělo najít si kamarády, který dělaj 

to, co já, který hulej a pijou… a asi lidi, který… asi mi chybělo se svěřit někomu s tim, co jsem 

provedl. Takže podle toho jsem si asi vyhledal lidi, kvůli tomu…“ Z této citace vyplývá i 

důležitost sdílení problémů. Tuto kategorii je v rozhovoru také k nalezení na více 

místech. Na otázku „o čem jste se nejčastěji bavili?“ odpověděl respondent: „O 

problémech s rodinou… o… to bylo tak jako všelijak, třeba co budem dělat, povídali jsme si o životě, 

co jsme třeba udělali dřív, a tak…“ O sdílení problémů by se dalo ještě podrobněji hovořit 

jako o sdílení odporu k omezování. Respondent popsal ideál svého kamaráda takto: 

„Takový… odvážný… třeba že… rodiče je třeba vůbec nehlídaj například… řeknou rodičům „já jdu 

ven“, přijdou domů, nají se a jdou ven… třeba ten 17tiletej nespí doma… za měsíc třeba jen třikrát a 
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rodiče s tim vůbec nic nedělaj… tak třeba kvůli tomu mě to táhne se s takovýma lidma bavit a já jsem 

to takhle chtěl, abych takhle mohl ty prázdniny prožít no…“  

Jak jsem avizoval dříve, kategorie vliv skupiny neznamená, že respondent je 

skupinou ovlivňován, ale že se tak vnímá. Může tedy jít o projev fatalismu a tedy 

subjektivního nastavení delikventa. Respondent v rozhovoru několikrát uvedl jako 

příčinu své delikventní kariéry styky se „špatnými lidmi“, ačkoli minimálně u své 

druhé delikventní party uvádí, že takové lidi cíleně vyhledával. Tento rozpor svědčí 

spíše o tom, že respondent je více obětí svého egocentrismu, než přímého vlivu 

skupiny. Tento fakt potvrzuje i váhavá odpověď respondenta na otázku, jestli ho 

příslušníci první delikventní skupiny ke krádeži ponoukali, nebo jestli ji vymyslel 

sám. „Bylo to částečně ze svý hlavy a částečně z jejich hlavy, si myslim… To bylo asi to, že… že 

jsem chtěl peníze, honem honem a přemýšlel jsem, co udělat… a s tim, že s jejich silama jsem přišel 

tady k tomu, že jsem udělal tadycto.“ Z tohoto úhlu pohledu bychom mohli nazírat i 

kategorii zasvěcení. Respondent podobně jako jeho předchůdci příliš nereflektuje 

způsob shledání s delikventní skupinou. U té druhé dokonce rovnou mluví o trestném 

činu, aniž by se obtěžoval vysvětlit, že to bylo v jiném prostředí s úplně jinými lidmi. 

Když jsem po něm následně chtěl, aby popsal seznámení s tuto partou, odpověděl: 

„No… když jsem se tam přistěhoval, tak jsem, vlastně jsem znal kamarády, tam chodily do školy, ale 

prostě ty kamarádi tam zase byli úplně jiný, poznal jsem, začal jsem se kamarádit s těma, co jsem znal 

a ty mě přivedli tady k těm, co jsou trochu víc problémový, takže takhle to vzniklo.“ Kategorii 

zasvěcení bychom tedy nemuseli nutně interpretovat jako silnou gravitační sílu 

delikventní subkultury, ale spíše jako neschopnost sebereflexe samotného delikventa, 

tedy projev fatalismu. Respondent tedy významně cítí vliv skupiny (co do kauzality 

v jeho životě), ale zároveň si takovou skupinu sám vyhledává a sám vymýšlí nápady 

na užívání si a trestnou činnost 
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Analýza rozhovoru s respondentem č. 4 

 

Seznámení s respondentem 

 

Respondent č. 4 měl matku prostitutku a otce ve výkonu trestu. Když mu byli 

tři roky, byl společně se sestrou umístěn do dětského domova. V 5 letech si obě děti 

vzala babička do pěstounské péče. Respondent říká, že měl už od počátku školní 

docházky kázeňské problémy. Později hovoří o tom, že šikanoval ostatní děti, kradl 

jim svačiny, atd. Ve 12 letech se rozčílil na spolužáka, který na něj žaloval učitelům 

a pronásledoval ho po škole s nožem. Kvůli tomu byl potom přeložen do školy při 

psychiatrické léčebně. Zde se údajně seznámil s „podobnými“ chlapci. Kázeňské 

problémy pokračovaly dál, přidaly se krádeže a užívání drog (marihuana, pervitin, 

LSD), které respondent také začal prodávat přímo ve škole. V 15 letech byl prý na 

pervitinu silně závislý a potřeboval shánět peníze k opatření drogy. Začal hodně 

krást, dokonce i doma. Účastnil se několika soudů kvůli krádežím a ublížení na 

zdraví. Docházel také dva měsíce do střediska výchovné péče. Ze střední školy ho 

vyhodili kvůli absenci. Stejný scénář se opakoval, když nastoupil na jinou školu. 

Babička se rozhodla pro jeho umístění v diagnostickém ústavu poté, co doma ukradl 

a prodal všechny dárky k Vánocům. Po třech dnech respondent z ústavu utekl a den 

na to ho chytili a vrátili ho zpátky.  

Respondent č. 4 byl v rozhovoru stejně ukázněný a sdílný, jako všichni 

ostatní. Snažil se odpovědět na každou otázku a také uváděl některé informace, které 

by pro něj nebylo výhodné v jiném kontextu někomu sdělovat. Stejně tomu bylo i u 

předchozích respondentů. Jsem přesvědčen o tom, že elementární důvěra potřebná 

k validitě jejich výpovědí byla navázána. U respondenta č. 4 jsem rovněž 

nezaznamenal jakékoli známky fabulací, vymýšlení nebo přehánění. Působil na mě 

spíš trochu odevzdaně a rezignovaně. 
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Analýza rozhovoru 

 

Light motivem celého rozhovoru s delikventem byla jeho potřeba užívat si, se 

svou partou i bez ní. Nutnost užívání si popsal respondent jako potřebu „volnosti“. 

„Nevim… jsem chtěl prostě mít ten pocit, nebo ne pocit… volnosti, nebo jak to vysvětlit… nechtěl 

jsem tim nic dosáhnout, nebo získat, jenom jsem si chtěl užívat s klukama mládí, srandy užívat a tak a 

nikdy mě nenapadlo, že to dojde až k trestný činnosti, říkal jsem si - budu kouřit jenom trávu, bude to 

v pohodě a ono nic… pak další drogy, další… a už to jede pak.“ Jak již vyplynulo z předchozích 

analýz, tato „volnost“ je evidentně reakcí na pocit omezování. Spočívá především v neřešení 

důsledků a ignorování omezujících sil: „Ta volnost je v tom, že třeba já jsem ráno vstal, měli jsme 

sraz s rukama už třeba půl hodiny než začínala škola, zhulili jsme se, šli jsme do školy, (…) po škole 

ven, zase jsme se zhulili, byla sranda… na tý střední to bylo, že se mi tam ani nechtělo chodit, furt 

jsem chtěl jenom hulit, hulit a tak…“. Respondent pravděpodobně vnímá běžné povinnosti 

(např. školní docházku) jako další z mnoha projevů nespravedlivého omezování, protože má 

pocit, že tomu tak v životě bylo vždycky. Podobně by to mohlo být i u fatalismu – 

respondenti se necítí jako autoři svých životů, protože je o tento pocit sebeurčení vždycky 

někdo připravil (opakované stěhování, přísná výchova, fyzické tresty, atd.). Následující 

výpověď respondenta opět podporuje hypotézu o užívání si (a vůbec celého egocentrismu) 

jako o kompenzaci nahromaděné životní frustrace. „Když jsme začali bydlet u babičky, tak 

vlastně jsme měli, tim, že jsme neměli dobrou tu výchovu, neuměl jsem ani moc mluvit v těch 4, 5 

letech, ani jsem nevěděl, co jsou to párky, a to jídlo, že prostě jsem žil v nějakym blivajzi, neznali 

jsme maso a takhle, no a neměli jsme tu výchovu tak dobrou, tak babička se snažila, co to šlo a taky 

tim jsme měli menší tu… volnost a čim jsem byl starší, chtěl jsem větší volnost, víc toho dělat, ale ona 

měla strach, tak nás nechtěla nějak… dát tu větší volnost, tak jsem si jí začal dělat sám no a ta tráva 

mi v tom hodně pomohla a i ne no…“ Z této výpovědi můžeme vysuzovat povahu vzniku 

celého egocentrismu a orientace na přítomnost. Jde o snahu vymačkat ze života 

maximum. Delikvent zřejmě na základě zkušenosti anticipuje, že příliš příležitostí k užívání 

si kvůli omezování nedostane, proto musí takříkajíc chytit příležitost za pačesy, užívat si 

hned dnes, ne až zítra a to i za cenu ztrát v budoucnosti. Jak je vidět, předchozí výpověď 

navíc končí ambivalencí, kterou bychom zde opět mohli vykládat jako litování užívání si 

v minulosti kvůli problémům teď, v současnosti. Respondent by se změnil, jen pokud by 

mohl poručit svému já v minulosti, aby tak učinilo a udělalo onu nepříjemnou práci za něj. 

Nebo by se změnil pod tlakem vnějších autorit, které by ho k tomu přinutili, ale nedokáže tak 

učinit sám kvůli svému egocentrismu. O této zvláštní otevřenosti k přinucení (očekávání 
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intervence autority) svědčí následující výpověď: „No, dětství jsem měl těžký no… bylo to těžký 

se s tim vyrovnat se všim… možná že to tak i mělo bejt takhle, nevim no, to jsou jenom domněnky. 

(…) Je to takový složitý… prostě abych zažil ten režim normálního života, že prostě ráno se vstane, 

jsou ty povinnosti, pak se jde do práce nebo do školy, což já jsem neměl, protože já jsem na to jakoby 

kašlal, takže tim, že jsem v těch ústavech, tak mám možnost to všechno pochopit, zažít se do toho, 

v klidu si to všechno promyslet, snažit se to nějak zastavit no, ty problémy…“ Respondent tedy 

v zásadě spojuje svou touhu po užívání si s těžkým dětstvím a zároveň přiznává, že 

svým způsobem přijímá intervenci ze strany společnosti a vlastní zadržení. Zařazení 

do společnosti („jiné režimy“, „povinnosti“) chápe jako určitou hodnotu, ke které ale 

nedokáže dospět sám, bez přinucení zvenku.  

Výše uvedené přinucení zvenku je vlastně očekáváním intervence autority. 

Pozitivní přijímání takových intervencí na jedné straně a jejich současné odmítání 

jako omezování na straně druhé označuji jako ambivalenci. V rozhovoru o ní lze 

hovořit např. v momentě, kdy respondent popisuje svého strýce. Podle jeho slov mu 

„hodně pomohl“, načež později řekne, že pro svého strýce prodával drogy a kvůli 

němu se opět dostal do problémů. Zcela opačně hovoří o pomoci v tomto vyjádření: 

„Tam jsem zjistil, že mám bratrance, spoustu známých a seznámil jsem se tam se spoustou kluků 

fajnovejch, který mi taky dost pomohli, třeba z toho pervitinu.“ K čemu tedy „pomoc“ míří? 

V obou případech jde o plnění cílů respondenta, ale pravděpodobně z jiných 

perspektiv. Co tyto cíle ale spojuje? Že by to byl právě jeho egocentrismus?  

S egocentrismem respondenta určitě souvisí jakási bezmoci vůči tlakům okolí 

(projev fatalismu), kterou lze v rozhovoru snadno identifikovat na mnoha místech. 

Asi nejvíc příznačné je následující vyjádření: „Ale něco mě furt táhne do těch problémů… 

nevim… jako ty drogy určitě, ta parta, i když jsem se snažil s tou partou nebejt, tak jsem furt hulil, 

bral pervitin a tak a snažil jsem se bejt doma s rodinou a tak, tak jsem hulil doma, dával si to doma.“ 

Kromě bezmoci proti „onomu“ (svému egocentrismu) si lze povšimnout i toho, že 

respondent se oddával užívání drog (což je podkategorie užívání si) doma, bez kamarádů. 

Opět se tedy potvrzuje, že egocentrismus není nic přejatého od delikventní skupiny, naopak 

je aktivitám v rámci skupiny nadřazen. Bezmoc vůči potřebě užívat si můžeme najít i 

v mnoha jiných výpovědích, např. z formulace „nebo možná kdybych nepřestal hrát ten fotbal, 

tak bych neměl tolik času na ty kraviny a ty ostatní věci“. Vlastní egocentrismus je podobně 
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jako u předchozích rozhovorů vnímán jako cosi, čemu nelze bránit přímo, jde tomu 

jen např. odříznout přísun času, stejně jako se podvazuje nádor, aby nedostával 

živiny. Na jiném místě se respondent „diví, že s tím pořád nedokázal nic udělat, i 

když se tolik snažil“. Ve výše uvedeném případě jde samozřejmě opět o časovou 

spekulaci. Kdyby se v minulosti něco stalo – nikoli z vnitřního popudu a z vlastního 

rozhodnutí – třeba by události nabraly jiný, příznivější spád. Další časovou spekulací 

je např. přemítání o tom, co by bylo, kdyby respondent netrávil většinu času se svou 

partou. K životní filosofii typu „příležitost dělá zloděje“, tedy fatalismu, se 

respondent doslova hlásí v následující formulaci: „Možná kdybych tady nebydlel a bydlel 

tam, tam je to takový odlehlejší, příroda a tak a já rád cestuju, tak by to možná bylo lepší než v tý 

Praze, tady jsou přece jenom na každym rohu ty drogy, kdežto tam se to… nevim, nedá sehnat, není 

na to tam čas a tak… myslim si, že je to i tim prostředím a tak, to určitě…“ Tento výňatek chápu 

jako důkaz souvislosti kategorie časová spekulace, která je v něm snadno 

rozpoznatelná, s přeceňováním vnějších vlivů, fatalismem. Pocit bezmoci a 

přeceňování prostředí můžeme číst i z dalších formulací respondenta, např. o 

možném vlivu genů na své chování nebo ze slovních metafor typu „spadl jsem do 

toho“.  

Jak jsme si již mohli všimnout výše, nespojitost událostí je kategorie typická 

pro fatalismus. Někteří delikventi popisují svůj život jako lineární sukcesi dějů, které 

spolu vzájemně příliš nesouvisí, maximálně se „ději spolu“. Kauzalita je potom je 

potom často zaměňována za koincidenci (tyto dva děje „přichází spolu“, jde tedy o 

příčinu a následek). V rozhovoru s respondentem č. 4 bychom ji mohli najít na více 

místech: „Tak já mam hodně velkou trestnou činnost, začalo to už od malička, od první třídy, začaly 

bejt problémy ve škole jako šikana, kradení svačin a tak, pak se to stupňovalo, čim jsem se dostával 

do vyššího ročníku, a pak to začlo bejt hodně horší.“ Formulaci „se to stupňovalo“ (a různé 

její variace) můžeme označit za typickou i pro všechny předchozí respondenty. 

V tomto smyslu lze pozorovat bezmoc spojenou se suchým výčtem událostí, které 

všechny spějí k vystupňování problémů delikventa s jeho okolím. Pozoruhodné je 

hlavně vyjádření o šikaně. Respondent jakoby říkal, že prostě „začala šikana“ a on 

byl zcela náhodou tím, kdo šikanoval. Myslím, že tento příklad krásně ilustruje 

podstatu kategorie fatalismus – chybění pocitu autorství. S tím logicky souvisí i jev, 
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který bychom mohli s nadsázkou nazvat chápání událostí od důsledků vlastních činů, 

nikoli od nich samotných: „No a vlastně všechno to skončilo tim, že o těch Vánocích, co jsem, 

co zjistili, že jsem prodal ty dárky, tak vlastně se na mě vy***li všichni.“ Na jiném místě 

respondent říká, že „se o Vánocích zjistilo, že dárky, co měly být pod stromečkem, že jich 

tam spoustu nebylo“. Později zase nadává na svého strýce: „A nejvíc mě naštvalo, že strejc, 

kterej o tom nic neví, tam přihodil víc věcí, jako že doma týrám rodinu a takhle, což mě naštvalo 

nejvíc, proto jsem odsud utekl, pak nás chytli, a on tam řval, u těch policajtů, bylo to před barákem u 

nás, prostě jsem ho poslal do pr**le, ať se stará o sebe, že mu to nikdy nezapomenu, aby se motal do 

života ostatních lidí, i když jsem udělal tyhle věci, tak každej si to má řešit sám…“ Za prvé, 

respondent používá pro svou krádež eufemismy. Za druhé, respondent chápal 

umístění do ústavu jako nespravedlnost, protože se zakládalo na vesměs pravdivé, leč 

nadsazené výpovědi svého strýce. Respondent nechápe, proč se strýc „plete do cizích 

věcí“. Fakt, že na něj všichni zanevřeli a ještě si k tomu vymysleli další přečiny, tedy 

posuzuje odděleně od toho, co sám spáchal. Jeho krádež je v jeho mysli jedna věc a 

hněv rodiny věc druhá. To první „se stalo“, to druhé je příkoří. Opět zde vidíme, že 

odpovědné já tu chybí (vědomí autorství svého činu), ale egocentrickému já je 

ubližováno. Z toho pak nutně plyne fatalismus – něco nepříjemného se mi prostě 

„děje“ bez ohledu na širší souvislosti.  

Kategorie stud ex post se v rozhovoru asi nejvíce projevuje v následující 

výpovědi: „Nevim, mě to nějak bylo jedno v tu chvíli, protože jsem byl dost opitej, zelenej, ale pak, 

když jsem byl střízlivej, tak jsem si říkal, co jsem to udělal? Dyť jsem ukradl auto, který on měl jako 

pomůcku, protože nemohl chodit moc a říkal jsem si: „co kdybych mu to naboural, dyť on nemá, jak 

se kam dostat“, tak mi došlo, že jsem udělal chybu, ale za pár tejdnů jsem to samý udělal s babičky 

autem.“ V této krátké citaci si můžeme povšimnout několika zajímavostí. Za prvé, snadno 

můžeme rozpoznat kategorii neřešení a stejně tak její souvislost s užíváním drog a alkoholu. 

Drogy zřejmě pomáhají odsunout morálku stranou a vytvořit si další prostor pro „volnost“, 

tedy užívání si. Tento fakt dokládá i doznání respondenta, že krást se svými kumpány chodili 

výhradně pod vlivem marihuany. Za druhé, lze si všimnout provázanosti kategorie stud ex 

post s neřešením. Kdyby nebylo neřešení, stud ex post by byl prožíván před činem nebo při 

něm a možná by chování respondenta reguloval. Za třetí, ani stud ex post nezabránil 

respondentovi v tom, aby se stejného činu dopustil znovu. O zbavování svých činů 

morálního rozměru svědčí opět užívání formálních frází a právnických termínů, které 
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se vůbec nehodí do zbytku výpovědi, např. formulace „odcizil jsem vozidlo“, nebo 

„šli jsme udělat trafiku“. Podobně, jako u předchozích respondentů, hovoří i tento o 

svých činech jako o „kravinách“ (užití eufemismů).  

Co se týče sociálních vztahů uvnitř delikventní skupiny respondenta, opět vystupuje 

do popředí potřeba sdílení problémů („jako já, tak jsem mezi ně docela zapadal, že jsme měli 

společný zájmy nebo společný problémy“) a společné užívání si („zažívat ty stavy s nima“). 

Podobně jako u předchozího rozhovoru, i zde jsem měl dojem, že respondent hovoří pořád o 

stejné skupině. Později jsem se ale dozvěděl, že tomu bylo jinak: „Tady v Praze jsem měl jednu 

partu, což jsem s ní přebýval většinu svýho času, nás bylo asi třicet.“ Nejen z této výpovědi, ale i 

z řady jiných jsem opět přemýšlel o delikventní skupině jako o nástroji k efektivnějšímu 

užívání si. Pro tento názor hovoří i to, že člověk, kterého respondent definuje jako nejlepšího 

přítele, není členem skupiny. S tímto fenoménem jsme se setkali i v ostatních rozhovorech 

s výjimkou prvního, kde se respondent se svou skupinou plně identifikoval. Pozoruhodné 

také je, že respondent před ostatními členy skupiny některé trestné činy tají. Hovoří o 

„soukromém životě“ a o tom, že „ostatní před ním také mají tajemství, tak proč by ho 

nemohl mít on“. Sama existence kategorie tajení v rámci skupiny může svědčit o dvou 

věcech: 1) dokládá, že důvěra mezi členy není absolutní a poukazuje na utilitární povahu 

tohoto uskupení, 2) implikuje určité nepřekročitelné morální zásady, kterými se řídí i 

delikventi. Např. zásadu „neokrádat rodinu“. Respondent řekl, že před svými kumpány 

domácí krádeže tajil, protože „se to nedělá“. Na druhý pád ale obviňoval i je ze stejných 

přečinů a stejného zatloukání. Z toho bychom mohli dedukovat, že někteří delikventi 

vyznávají určité morální zásady, které by snad i vedly k pocitům viny či studu; tyto hodnoty 

ale odsouvají stranou kvůli svému egocentrismu (neřešení, stud ex post).  

Kategorii reciproční vztahy můžeme v rozhovoru rozpoznat ve specifické 

neschopnosti předvídat chování druhých lidí. Příkladem je např. respondentovo očekávání, 

že mu při útěku z diagnostického ústavu pomůže jeho sestra. Když ho ale sestra udala na 

policii, cítil respondent „zklamání“. Toto rozčarování lze považovat za zradu, což je 

kategorie svědčící pro přítomnost recipročního vztahu. Reciproční vztahy lze také nalézt 

uvnitř referenční skupiny. Fakt, že respondent s kumpány mnoho věcí nesdílel, ba jim 

naopak některé cíleně zatajoval a předpokládal to samé u nich, svědčí o utilitárních vztazích.  
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Souhrnná interpretace 

 

V této kapitole bych rád shrnul výsledky svého výzkumu. Odpovídám zde 

také na první tři výzkumné otázky: 1) Jaký je intencionální profil vybraných 

delikventů? 2) Z jakých složek se skládá a jak jsou tyto složky vzájemně provázány? 

3) Jak a proč v rámci tohoto profilu vzniká delikventní chování? Čtvrtou otázku 

zodpovím v kapitole Diskuse – výzkumné výsledky v teoretickém kontextu. 

Odpovědí na první dvě otázky je paradigmatický model teorie egocentrismu. 

Jde v podstatě o co možná nejpodrobnější popis hierarchicky a logicky uspořádaných 

kategorií. V následující kapitole se snažím vysvětlit jejich vzájemnou provázanost a 

ucelenost do jednoho tvaru, čímž se snažím přispět k vyřešení vymezeného 

výzkumného problému. Otázka č. 3 je zodpovězena vysvětlením úlohy kategorie 

užívání si a zlobení v součinnosti ostatních komponent intencionálního profilu. Jde 

zde vysvětleno, v jakém kontextu toto chování vzniká, jaký problém řeší (na co je 

odpovědí) a jaké jsou jeho důsledky. Níže v textu podrobně popisuji, čeho jsou tyto 

kategorie projevem, jaké jiné složky vysvětlují jejich povahu, apod. Díky této 

charakteristice funkce delikventního chování formuluji v závěru práce hypotetická 

opatření, která je možné zavést v praxi výchovných institucí pracujících 

s problémovou mládeží.  

Jak už jsem avizoval v kapitole Analýza dat, uspořádání objevených kategorií 

podle paradigmatického modelu proběhlo až po sepsání analýz rozhovorů. Toto 

uspořádání není jediné možné, spíše je pomůckou k pochopení součinnosti 

jednotlivých kategorií – složek intencionálního profilu. Pro úplnost přikládám ještě 

prvotní uspořádání, které je s paradigmatickým modelem kompatibilní. Podle V. 

Chrze (2007, s. 9) se v narativní analýze se snažíme identifikovat životní „témata“ 

jedince, která vlastně znamenají 1) cíle, které jsou obsahem tužeb subjektu a 2) 

jednání, kterým se subjekt snaží tyto cíle uskutečňovat. Součástí příběhu podle 
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Brunera (1996, in Chrz, 2007, s. 13) je také potíž, narušení očekávaného. Jednání 

potom logicky překonává určité překážky, aby dosáhlo vytoužených cílů. V tomto 

duchu jsem určil egocentrismus jako hlavní téma, kategorii omezování jako potíž a 

užívání si společně se zlobením jakožto jednání a cíl zároveň. Toto základní 

uspořádání bylo východiskem pro sestavení hypotézy „začarovaného kruhu 

egocentrismu“ (viz níže). Zmíněná triáda pro mě znamenala základ pro určení pozice 

subjektu – tak, jak sám sebe respondent nazíral. Tato pozice znamená základní 

východisko interpretace zkoumaného intencionálního profilu. Díky narativní a 

diskursivní analýze jsem dále identifikoval některé kategorie jako „způsoby 

vyprávění“, které poukazují na výše zmíněnou pozici a normalizují ji. Příkladem této 

narativní techniky je např. kategorie časová spekulace.  

Paradigmatický model se odvíjí především od jedné kategorie, kterou 

výzkumník identifikuje jako „centrální“. Tato kategorie si zaslouží nejvíce 

pozornosti, neboť stojí v samotném jádru zkoumaného problému a nejlépe ze všech 

dokáže vysvětlit ostatní kategorie. Jako takovou jsem určil kategorii 

„egocentrismus“, která tvoří centrální jev na pravé straně modelu (k levé straně, 

jejímž centrálním jevem je „ambivalence“, se vrátím později). Egocentrismus je dle 

výsledků výzkumu vlastně nejobecnějším definujícím rysem intencionality 

zkoumaných delikventů. Jde o utilitární pohled na svět, ve kterém jsou jevy okolo 

posuzovány pouze z hlediska delikventa – možného prospěchu pro něj nebo vzniku 

problémů. Věci jakoby „neexistovaly samy o sobě a pro sebe“, pouze pro delikventa. 

Věci jsou v rámci egocentrismu zbavovány svých vztahů k věcem jiným a tím jsou 

zkreslovány osobními obsahy, protože jsou přivlastňovány. Jejich vlastní existence je 

umenšována ve prospěch existence v naší mysli, věc je „očišťována“ od všech svých 

originálních relací. Každé jsoucno dává smysl jen v síti přirozených vztahů s jinými 

jsoucny, pokud je této sítě v naší mysli zbaveno a uvedeno jen do vztahu s naší 

perspektivou, mění svou povahu a stává se jiným jsoucnem. Domnívám se, že 

egocentrismus je především kategorií kognitivní (neschopnost jiného úhlu pohledu), 

ale má i svou emoční a konativní složku. Užívání si a zlobení, o kterém ještě bude 

řeč, spadá do těchto dvou složek (jde o přání a chování). V dalším textu budu sice 
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používat formulace implikující autorský vztah k egocentrismu (např. delikvent 

neřešením odsouvá porozumění; využívá příležitosti; apod.), jde ale spíše o 

charakteristiku intencionálního profilu, resp. funkcí, které z něj logicky vyplývají. 

Intencionální profil chápu jako z velké části nevědomou záležitost. Egocentrismus 

podle mě probíhá spíše ne-autorsky a mimo vědomí.  

 

 

 

 

Obrázek 1 - paradigmatický model teorie egocentrismu 

  

   

Jako hlavní definující rys egocentrismu podle mého názoru figuruje 

fatalismus. Fatalismus je vnímání věcí (událostí, osob, podmínek) jako „fatálně 
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působících“ na moji osobu. Tyto věci jakoby mi braly autorství mého života, jakoby 

mě nutily odpovídat určitými, předem stanovenými reakcemi bez vlastní svobody. 

Tyto nesvobodné „reakce“ jsou právě egocentrismem, neboť ten je vnímán rovněž 

v rámci fatalismu jako něco, čemu se respondent nemůže bránit – viz popisy užívání 

si v rozhovorech: „pak se to stupňovalo“, „spadl jsem do toho“, apod.). Tyto 

formulace vzbuzují dojem jakési nemoci nebo autonomního procesu. Egocentrismus 

obecně zbavuje věci jejich samostatné existence (nezávislé na delikventovi) a tím 

pádem z nich činí něco působícího, daného; tedy fatalistického.  

Proč bychom ale měli egocentrismus tak hodně spojovat s fatalismem? 

Domnívám se, že egocentrismus se „nevybírá“, není rozhodnutím učiněným ze 

svobodné vůle (alespoň ne v očích respondenta). Pomiňme na chvíli jako důkaz 

souvislosti fatalismu s egocentrismem již zmíněné formulace respondentů. Spojení 

obou fenoménů bych rád pomocí dedukce odvodil z kategorie časová spekulace, 

jejímž základem je chybování v kauzalitě.  

Jestliže je fenomén fatalismu spojen s absencí autorství a svobodné vůle 

(události a vnější síly mají na náš úkor přehnanou moc „státi se příčinou“), je to tak 

nejspíš proto, že respondent neví, co jiného by odpovídalo za daný stav událostí než 

právě ona identifikovaná vnější síla. Zřejmě má problémy najít jinou příčinu věcí – 

tato potíž byla evidentní při přemýšlení o minulosti a alternativách současnosti 

(časová spekulace). Znamená to tedy, že si pravých příčin není vědom. V kauzalitě 

chybuje proto, že je jeho pozornost upoutána příliš hrubou, zjevnou souvislostí. 

V momentě nárůstu problémů delikvent vždycky chodil do školy, takže příčinou 

potíží je škola. Tak se to na první pohled „zdá“. Aby ale respondent odlišil 

koincidenci od pravé kauzality, musel by si všímat více jemných a podrobnějších 

jevů. To by vyžadovalo introspekci. Musel by ale sám sebe nahlížet jako někoho, 

kdo měl možnost jednat různě, ale zachoval se právě egocentricky z nějakého 

důvodu. Musel by pochopit svůj egocentrismus (např. užívání drog) jako něco, co si 

sám vybral. Aby tedy člověk nemyslel fatalisticky – nepřisuzoval přílišnou váhu 

vlivům prostředí, musí si uvědomit své volící si, ne-egocentrické já. Jedině z této 

pozice může člověk pochopit své vlastní při-činění na chodu událostí a pak si 
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případně egocentrické chování (delikvenci) nevybrat. Pro egocentrismus je tedy 

typické neuvědomování si, že je i něco jiného, než egocentrismus sám – že je tu také 

někdo, kdo egocentrismus prožívá, potažmo si jej volí. Samotná definice kategorie 

časová spekulace by mohla znít takto: Jde o způsob přemýšlení o tom, jak některé 

události v minulosti ovlivnily současný životní stav, a jak by se bývaly mohly 

přihodit jinak, čímž by se současnost také změnila. Vlastní užívání si (tedy 

egocentrismus) v minulosti je tedy percipován jako událost, nikoli jako volní akt. Ve 

„světě významů“ delikventa není egocentrismus výsledkem záměrné volby.  

 Za jeden z největších přínosů svého výzkumu považuji určení kategorie 

„omezování“ jakožto příčinné podmínky. Této pozici v paradigmatickém modelu 

náleží jev, na který je centrální fenomén (egocentrismus) reakcí, odpovědí. Můžeme 

tedy říci (podle výsledků analýz rozhovorů), že fatalismus s egocentrismem, které 

nejvíce vystihují popsaný intencionální profil delikventů, jsou adaptací na 

percipovaný stav světa, kterému říkáme omezování. Delikvent se cítí spoután a 

okraden o možnosti. Vidí okolní svět jako sérii křivd a zásahů do vlastního života, 

proti kterým se nelze bránit. V takovém světě se příležitost k užívání si naskytne jen 

zřídkakdy – a právě proto se musí takříkajíc „chytit za pačesy“. Každá možnost, jak 

si trochu přilepšit, se musí bezezbytku a bezprostředně využít. Egocentrismus je tedy 

smysluplnou odpovědí delikventa na životní podmínky, které jsou vnímány jako 

omezující a nepřejícné. Na takové jednání delikventa ovšem autority reagují dalšími 

sankcemi, což si respondent vyloží jako další omezování a jeho přesvědčení o 

fatalistických, „nespravedlivých“ autoritách se tak posiluje jako začarovaný kruh (viz 

obrázek č. 2). Kupící se omezování postupně nutí delikventa užívání si (a zlobení) 

tajit – kategorie tajení, která není zařazena do paradigmatického modelu, tedy slouží 

k vyhnutí se nepříjemným důsledkům (viz problémy). 
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Obrázek 2 - začarovaný kruh egocentrismu 

 

 Je důležité si uvědomit, že kategorie omezování je sama o sobě fatalistická. 

Už samotná interpretace zásahů autorit jakožto omezení vlastní osoby je totiž 

fatalistická – cosi na nás působí nevyhnutelně, osudově, přičemž nerozumíme 

podstatě tohoto zásahu. Domnívám se, že intencionální profil delikventů, tak, jak je 

popsán výše, je výsledkem adaptace na životní podmínky, které jsou interpretovány 

jako neúprosné, nevlídné a křivdící. Důkazem silného pocitu omezování ve svém 

životě je i fakt, že respondenti příliš nechtěli hovořit o svém dětství. Pokud na něj 

přišla řeč, komentovali toto období jako obtížné a neradostné. Jeden z respondentů 

dokonce řekl, že o dětství raději nemluví, protože by se „zase akorát naštval“.    

 Strategie jednání je forma uskutečňování centrálního jevu. Toto 

uskutečňování má vždy formu nějaké cílesměrné činnosti (nebo mentální operace) a 

v datech je proto obvykle nejlépe pozorovatelné. V tomto případě jde jednoznačně o 

„zlobení“ a „užívání si“. Obě tyto kategorie jsem také v rozhovorech identifikoval na 

prvním místě. Jak zlobení, tak užívání si je odpovědí na omezování a vychází 

z egocentrismu a fatalismu. Obě aktivity usilují o naplnění momentálních tužeb a 

rezignují na podstatu zákazů a překážek, na jejich smysl.  
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 U některých delikventů může být s fenoménem užívání si spojeno i jakési 

nahrazování si autorství, které autority delikventům svým omezováním berou. Toto 

znovunalezení autorství v rámci užívání si může být právě zlobení. Zlobení by bylo 

způsob, jak se osobně účastnit věcí, na kterých nám omezující vlivy zabraňují 

participovat. Jde o způsob, jak zažít sám sebe v krajně vypjaté, normy porušující 

(vlastně „existenciální“) situaci, aniž by byl jedinec veden vysloveně zlým úmyslem. 

Příkladem může být grafiti, kdy při zlobení dokonce zanechám svůj vlastní podpis 

nebo značku na nějakém veřejném, dobře viditelném místě.  

 V paradigmatickém modelu je pozice určená jako „kontext“ místem pro 

konkrétnější, užší soubor podmínek nutných k uskutečnění strategií jednání, 

vyplývajících z centrálního jevu. Tuto definici kategorie neřešení bezpochyby 

naplňuje. K tomu, aby se delikvent mohl uchýlit k bezstarostnému „zlobení“ a 

„užívání si“, je třeba se nejprve těchto starostí zbavit. Tyto starosti vyplývají z 

porozumění dané situaci. Vnímání a chápání reality je třeba „zploštit“, zbavit ji např. 

morální tíže. Jedině pak si mohu užívat, zatímco někdo jiný (oběť trestného činu) 

trpí. Díky analýze dat lze konstatovat, že neřešení umožňuje realizaci egocentrismu – 

probíhá před (nebo souběžně s) užíváním si a zlobením.  

Důsledkem neřešení je bez pochyby kategorie stud ex post. Běžný stud, vina, 

soucit apod. je neřešením odsunut stranou. Jeho pozdější návrat nebo spíše 

„záblesk“, o němž se respondenti často zmiňují, jsem označil jako stud ex post, 

protože je prožíván opožděně, následně.  Cítit stud předem nebo v průběhu 

samotného užívání si a zlobení by znamenalo postavit egocentrismu překážku. To si 

respondent nemůže dovolit (předpokládám samozřejmě, že neřešení neprobíhá zcela 

na vědomé úrovni). Kdyby cítil vinu či stud v průběhu samotné trestné činnosti, 

musel by činnost přerušit a uvažovat o alternativní formě uspokojení za respektování 

příslušných prostředků. Už by nemohl jednat bezprostředně. Stud ex post je tedy 

zvláštním, velice výhodným druhem studu (a viny), který člověku nebrání v 

nemorálních aktivitách. V tomto ohledu respondent ani nemůže své chování chápat 

jako nemorální, maximálně je tak může suše označit bez vlastního prožitku. Kdyby 

je totiž chápal jako nemorální, nikoli jako morálky prosté zlobení, musel by svůj stud 
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a vinu rozšířit a tím pádem se uchýlit k jiným formám uspokojení a k převzetí 

kulturně nabízených prostředků k dosažení takových cílů.   

 Poslední důležitou pozici v paradigmatickém modelu tvoří „následky“. Jde o 

stav, který nastává v důsledku proběhnutých strategií jednání. K této pozici je 

rozhodně nejvhodnější přiřadit kategorii „problémy“. Tato kategorie zahrnuje pohled 

delikventů na neblahé důsledky vlastních trestných činů (potíže s policí, soud, 

nedobrovolná internace, finanční pokuty, hněv rodičů, atd.). Na první pohled je 

evidentní, že „problémy“ souvisí s egocentrismem. Nejde totiž o projev lítosti 

někoho (poškozeného) a něčeho (vlastního činu), nýbrž o sebelítost. V tomto ohledu 

interpretuje delikvent předchozí zlobení a užívání si jakožto nevýhodný obchod. 

Způsobem, jakým se delikvent s problémy vyrovnává – nebo se jim spíše vyhýbá, je 

určitě tajení.  

 Ve shodě s tzv. začarovaným kruhem egocentrismu by v tomto bodě mohl 

celý proces analogicky pokračovat: delikvent si hromadící se problémy vysvětlí jako 

další omezování. Bude si chtít vynahradit to, co mu život nespravedlivě vzal. 

Následkem toho se posílí egocentrismus, fatalismus a objeví se další užívání si a 

zlobení. Tento neustále se opakující cyklus se zřejmě zpevňuje a teoreticky může 

antisociální hodnoty posilovat a stupňovat současně s rostoucí mírou podráždění a 

frustrace. V rámci paradigmatického modelu jsem se však snažil levou stranu 

schématu doplnit o jinou alternativu. Rozhovory s respondenty vlastně neprobíhaly 

v jejich původním, přirozeném prostředí. Levá strana modelu více odpovídá 

současnému stavu delikventa – je „polapený“ institucí, nucený k změně životního 

stylu a k jeho reinterpretaci ve vyprávění. Tato část paradigmatického modelu 

popisuje, jak v takové situaci delikvent přemýšlí a pohlíží na svůj život.  

 V první řadě si musíme uvědomit, že je mu fyzicky bráněno ve vykonávání 

další trestné činnosti. Současně je mu kladeno na mysl, že je třeba trestnou činnost 

zavrhnout, že jde o „špatnost“. Z mého výzkumu je ale patrné, že si delikvent příliš 

nepřisvojí morální hledisko, ale odsouzení svých činů, které po něm společnost 

zastoupená institucí požaduje, učiní na základě svého egocentrismu. Kategorie 
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ambivalence tedy značí odmítání trestné činnosti (a tedy částečná identifikace se 

stanoviskem společnosti), které je motivováno vlastním prospěchem. Nejde tedy o 

odmítnutí trestné činnosti jako takové, ale pouze takové činnosti, která vede 

k problémům. Egocentrismus velí vyhýbat se problémům. Delikvent tedy požadavky 

instituce začlení do svého intencionálního profilu. Výsledkem je samozřejmě 

ambivalentní postoj ke kriminalitě, protože není odmítnuta ze své podstaty, ale je 

spíše posuzována (dokonce jen některé její typy) jako „investice s nejistou 

návratností“.  

 Příčinnými podmínkami v tomto modelu jsou tedy problémy plynoucí 

z předchozí trestné činnosti. Ambivalence je zde ústředním jevem, neboť je reakcí na 

tyto problémy. Je součástí delikventova přemýšlení o řešení současné zapeklité 

situace a zcela oprávněně zastupuje egocentrismus na místě ústředního jevu, neboť 

z něj přímo vyplývá. Jde vlastně o „egocentrismus za mřížemi“ (resp. vystavenému 

bezprostřednímu tlaku autorit). Konkrétní strategií jednání je potom naivní plánování 

(a také tajení), neboť jde o jednání směřujícího k vyřešení současného stavu. 

Respondent si plánuje život tak, aby 1) uspokojil egocentrismus a současně 2) 

vyhověl požadavkům instituce. Představuje si (naivně, protože bez povinností a 

odpovědnosti) život plný užívání si bez trestné činnosti, která by přeci byla 

nevýhodná. Při bližším průzkumu ale přiznává, že se bude muset před trestnou 

činností „hlídat“. Znovu tak potvrzuje, že k podstatné změně postoje ke kriminalitě 

nedošlo.  

Abstrahujeme-li od ambivalence jakožto reakce na nedobrovolnou internaci, 

zjistíme, že je i jinak přímým důsledkem, nebo spíše projevem egocentrismu. Jde 

totiž o dvojí, protikladné posuzování jevů vzhledem k vlastnímu prospěchu, přičemž 

tato rozporuplnost respondentovi nijak nevadí. Ve shodě se základní definicí 

egocentrismu není věc posuzována „sama o sobě“, ale ze dvou různých utilitárních 

perspektiv, které nejsou integrovány do jedné reprezentace. Egocentrismus bez 

ambivalence si tedy důsledně vzato nelze představit, neboť ambivalence je projevem 

ignorování podstaty věcí a jejich vztahování pouze k vlastnímu hledisku.  
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 Naivní plánování je přímo ilustrativním příkladem egocentrismu, i když 

delikvent zdánlivě přijímá povinnosti a postoje společnosti. Anticipace budoucnosti 

je u respondenta založena na představě sebe v příjemném okamžiku „teď“ 

umístěném arbitrárně do budoucnosti. Příklad takového uvažování by byla třeba 

hypotetická odpověď: „Chtěl bych jednou pracovat v pěkné kanceláři“. Protože se 

respondent zaměřoval vždycky v životě hlavně na přítomnost a žil tak na úkor 

budoucnosti, uvažuje u budoucnosti opět jako o příjemném „teď“ okamžiku. Jde tedy 

o jakousi nepravou, vysněnou budoucnost, která se od reálných možností dosti liší. 

V podstatě je to spíše projekce orientace na přítomnost do budoucnosti. 

 Nyní bych rád více rozvedl souvislost ambivalence s egocentrismem, kterou 

jsem zevrubně popsal výše. Mohli bychom se ptát, proč respondent do jisté míry 

přitakává pravidlům, která přichází zvenčí a se kterými se primárně rozhodně 

neidentifikuje? Zdá se, jakoby chápal důvody a oprávněnost autorit (a pravidel 

společnosti, které reprezentují), protože „to s ním myslí dobře“ – respektovat jejich 

rady se dlouhodobě vyplácí. To si ovšem respondent nikdy není schopen uvědomit 

v daný moment (na svobodě), kdy si radši vybere okamžitý zisk. Pravidlům 

společnosti, povinnostem, odkladu okamžitého potěšení, apod. tedy rozumí pouze 

přes logiku ekonomického kalkulu, tedy egocentrismu. Teď mu není dobře, protože 

v minulosti neodložil nějaké okamžité potěšení na později. Tehdy mu to líto nebylo, 

protože se nejednalo o „teď“, v tomto momentu se ale už o „teď“ jedná a proto ho to 

mrzí (viz problémy). Respondent by tedy chtěl těžit z výhod, které společnost nabízí 

(např. mít výuční list a být následně zvýhodněn na pracovním trhu), ale jen, pokud 

ho k tomu někdo donutí, nebo za něj daň v podobě odložení okamžitého uspokojení 

zaplatí někdo jiný. Proto, pokud sám selhává, očekává intervenci autority zvenčí, 

protože to sám nedokáže, respektive nechce, jelikož jej to něco v přítomnosti stojí (v 

tomto ohledu bychom mohli interpretovat i naivní plánování – delikventi plánují 

výhody, které plynou z podřízení se pravidlům společnosti, ale toto samotné 

podřízení nebo plnění společenských rolí nutných k zajištění těchto výhod jaksi 

neplánují). Očekávání intervence autority je tedy projevem „dobrého hodnocení“ 

autorit v rámci ambivalence. Evidentní je také provázanost s fatalismem, neboť 
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možnost pomoci si sám, tj. ovládnout svůj egocentrismus není reflektována, k tomu 

je zapotřebí autority.  

Z těchto důvodů jsem na levé straně paradigmatického modelu určil jako 

kontext ambivalence kategorii očekávání intervence autority. Jde o skutečnou 

podmínku ambivalence, neboť aby se u delikventa mohla objevit, musí být přítomen 

tlak autority jakožto problém se svými normativními požadavky, kterými zároveň 

„supluje“ deficit morálního i plánujícího já delikventa. Bez této „zlé“ autority by si 

delikvent nedokázal poradit se svým životem dlouhodobě, resp. přinutit se 

k respektování určitých pravidel nyní, aby si zajistil dlouhodobější výhody – v tomto 

ohledu je zase autorita „dobrá“, tedy ambivalentní. Myslím, že důležitá je i souvislost 

naivního plánování s touto kategorií – delikventi plánují výhody, které plynou 

z podřízení se pravidlům společnosti, ale toto samotné podřízení nebo plnění 

společenských rolí nutných k zajištění těchto výhod jaksi neplánují. Je dost možné, 

že toto zajištění výhod budou očekávat od autority, tedy že se očekávání intervence 

autority spojí s naivním plánováním. Tam, kde by se totiž za normálních podmínek 

měli spolehnout na vlastní plánující já, spoléhají se nyní na autoritu, která plánuje za 

ně. Proto je možné, že delikventi budou očekávat, že jim společnost automaticky 

zajistí základní životní jistoty. Budou zřejmě očekávat, že výhody, o které jiní usilují, 

dostanou darem, resp. že se jim fatalisticky „přihodí“.  

 Na závěr kapitoly bych se rád krátce zmínil o hypotéze „recipročních 

vztahů“, kterou jsem nastínil v analýzách rozhovorů. Domnívám se, že vztahy 

delikventů dokonce i v rámci nukleární rodiny mohou být silně ovlivněny 

egocentrismem. Pokud uplatníme princip egocentrismu i na delikventovo vnímání 

druhých lidí, dojdeme znovu ke stejným závěrům. Vztahový protějšek bude 

posuzován ambivalentně, podle toho, jestli bude delikventovi přinášet výhody nebo 

působit problémy.  Tato dedukce je platná, neboť v datech jí potvrzují kategorie 

idealizace a zrada. Dokud byl pro respondenty vztah uspokojující z hlediska 

egocentrismu (společné užívání si a zlobení), byl druhý člověk idealizován. 

Posouzení charakteru druhého nebylo komplexní – opět nešlo o podstatu druhého 

člověka, jak vyplývá z egocentrismu – neboť „dobrá“ a „špatná“ stránka nebyly 
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integrovány do jednoho celku. Druhý člověk proto nebyl předvídatelný. Jako rána 

z čistého nebe přišla potom zrada, což bylo první setkání s problémem ve vztahu. 

V tu ránu přišla ke slovu druhá, špatná stránka ambivalence. Stejný princip se 

uplatňoval i při posuzování celé referenční skupiny. Dobré a špatné stránky se 

samozřejmě opět „dějí“, protože je nelze předvídat, resp. nelze počítat s jejich 

možností. Vnímání světa bez možností je definicí fatalismu. Tomu odpovídá i 

vyprávění respondentů o setkání se skupinou, které se jaksi „magicky“ přihodilo – 

nelze vysvětlit jak. Jakoby noví kamarádi prostě spadli z nebe. Při zasvěcení (další 

z identifikovaných kategorií) poučují starší členové skupiny nově příchozího o tom, 

jak „to tam chodí“ a usnadňují mu průchod do světa alternativních, mnohdy 

asociálních hodnot. Nelze samozřejmě s určitostí dohledat, do jaké míry je 

respondent do party (a do podsvětí) skutečně vtahován zvenku – jde o to, že to tak 

vnímá. V tomto ohledu se opět jedná o fatalistické vnímání. Rozebírat podrobněji 

problematiku referenční skupiny delikventů by však přesahovalo možnosti této 

práce. Jen bych rád podotknul, že podle mých analýz je egocentrismus něčím, co si 

delikvent do své skupiny již přináší – a co ovlivňuje jeho další zážitky a fungování 

ve skupině. Není to nic naučeného a přejatého v rámci skupiny.  
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Teoretická část 

 

Diskuse – výzkumné výsledky v teoretickém kontextu 

 

 V této kapitole bych rád vztáhnul získané poznatky k již existujícím teoriím. 

Myslím, že celá teorie, tak jak byla popsána v kapitole Souhrnná analýza, odpovídá 

pojetím psychického fungování delikventů mnoha autorů. Jako první bych rád 

nastínil souvislost s psychoanalýzou, neboť podobnost v tomto ohledu je až 

zarážející. Před tím bych rád připomněl, že jsem se k výzkumu (až do této fáze) 

snažil zaujmout spíše neutrální, a-teoretický přístup. Cílem bylo eliminovat možnou 

dedukci a „pygmalionský“ efekt výzkumných závěrů. Psychoanalýza rozhodně 

nebyla mým původním referenčním rámcem. Tato blízkost je tedy opravdu 

výsledkem dodatečného srovnání výsledků s dalšími existujícími teoriemi, což 

v mých očích dodává této paralele větší význam. Než se do srovnání pustím, rád 

bych ještě připomněl, že vycházím primárně z jiné pozice než z psychoanalytické. 

Pojmy jako „smysl“, „význam“ nebo „porozumění“ spadají spíše do oblasti 

existenciální a analytické psychologie a nejsou tradiční psychoanalytickou doménou. 

Z tohoto důvodu by čtenář mohl nabýt dojmu, že z psychoanalýzy vytrhávám některé 

myšlenky z kontextu. Považuji za důležité zdůraznit, že mi jde o vysvětlení paralel 

výzkumných výsledků s psychoanalýzou. Interpretace je samozřejmě moje vlastní. 

Záměrně pomíjím aspekty psychoanalytických teorií, které podle mého názoru 

nemají pro objasnění závěrů výzkumu žádnou vysvětlující hodnotu (např. 

pansexualistické pojmy) a naopak se snažím zdůraznit myšlenky, které jsou více 

univerzální a mohou společně s dalšími psychologickými teoriemi vysvětlit výsledky 

výzkumu.  

 Egocentrismus jakožto ústřední fenomén celé teorie silně připomíná „Ono“ ve 

Freudově psychoanalýze. V rozhovorech s respondenty se jejich užívání si zdá být 

vskutku jaksi autonomní (viz jeho fatalistický charakter). Respondenti jakoby se mu 

bránili, ale přesto v souboji prohrávali. Sami přitom v rozhovorech používají pro 
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„ono“ střední rod (např. „pak se to stupňovalo“). Snaží se „to“ zkrotit, přemoci, 

dostat pod kontrolu a někdy dokonce přelstít nebo tomu uzmout „čas a výživu“ tak, 

jako se podvazuje nádor, aby nemohl čerpat živiny a dále narůstat. Ve čtvrtém 

rozhovoru můžeme dokonce vidět pokus o únik do jiného města a k novým 

kamarádům. Zbytečně. „Ono“ vždycky dostane své, načež se respondentům v životě 

kupí problémy s tím spojené. Podle Freuda se „Ono“ řídí principem slasti a tudíž 

nebere ohled na realitu a společnost (1988, s. 201). V teorii egocentrismu, kterou 

jsem předestřel, bychom nalezli mnoho dalších paralel s psychoanalýzou. Tak např. 

neřešení by se dalo nazírat jako vytěsnění a následující stud ex post (podobný 

„kocovině“, přichází až po činu a pak zase „vyprchá“) jako návrat vytěsněného.  Při 

bližším pohledu na toto srovnání je ale patrný určitý rozpor s tradiční 

psychoanalýzou, podle které je vytěsňování spjato spíše s potlačením určitých přání a 

pudových hnutí, jež jsou v rozporu se sebepojetím (Freud, 1998, s. 177). Podle mého 

názoru je zde ale potlačováno vlastní, obvykle morální, porozumění nebo před-

porozumění. Respondent jaksi odkládá určitou část pochopení situace stranou, aby 

mohl realizovat svůj egocentrismus. Toto „odklizení“ svědomí na stranu by se dalo 

interpretovat jako slabost této instance, slabost kontrolujícího a dohlížejícího orgánu 

psýché. Hrčka (2001, s. 163) píše, že podle psychoanalýzy může být příčinnou 

kriminálního chování buď slabost superega, nebo nadměrná intenzita pudových 

impulzů. Výsledky mého výzkumu tuto hypotézu podporují: identifikace s normami 

společnosti je malá, spíše vtlačená institucí zvenku bez vnitřní integrace (o čemž 

svědčí třeba kategorie užívání právnických termínů). Tyto „slabé“ hodnoty nemohou 

zabránit realizaci silného egocentrismu. K dalším paralelám výsledků 

s psychoanalýzou se vrátím později, nyní bych rád více rozvinul myšlenku asymetrie 

dvou zmíněných instancí – požadující a kontrolující – v kontextu některých dalších 

teorií.  

 Velmi podobný názor najdeme i v symbolickém interakcionismu. Mead 

rozlišuje dvě psychické instance podobné id a superegu – „I“ (já v primární, 

nereflektované a spontánní podobě) a „Me“ (sociální já, já vyjednávané s druhými, 

konstrukce přístupná reflexi). K jejich vysvětlení uvádí autor příklad chlapce, který 
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nechce poslechnout vlastní matku, ale pak si řekne: „Ona se na mne („Me“) bude 

zlobit, pakliže se já („I“) budu vzpouzet uposlechnout.“ (Koťa, 2004, s. 30) Mead, 

podobně jako Freud, připisuje kriminalitu (společně s tvořivostí) nesocializovanému 

„I“. Podle P. Koťy (2004, tamtéž) ale existuje mezi teoriemi podstatný rozdíl 

v pohledu na interakci obou složek. Podle Freuda jsou instance spíše ve vzájemném 

konfliktu, kdežto u Meada spolupracují a vytvářejí flexibilnější a adaptivnější realitu. 

P. Koťa přitom při srovnávání obou teorií připojuje „Ono“ k Meadovu „I“, přičemž 

ego i superego k „Me“. V tomto ohledu je zajímavé vzít v potaz Freudův pojem 

princip slasti oproti principu reality. Ego je u Freuda jakýmsi „vyjednavačem“, který 

zohledňuje princip reality, když se snaží přijatelným způsobem realizovat pudová 

hnutí.  

Nyní se tedy vracím zpět k psychoanalytické literatuře (je zřejmé, že do 

značné míry oba popisované teoretické proudy popisují to samé). Podle Aichhorna 

(1925) se u delikventních jedinců jedná o selhání vývoje od principu slasti k principu 

reality zároveň s malformací superega. „Zdůraznil, že při zřeknutí se principu slasti 

hrozí deprivace, a jako vysvětlení dysfunkce superega uvedl internalizaci chabých 

rodičovských norem. Podle Reicha (1933) ego drží superego v izolaci a znemožňuje 

mu kontrolovat impulzy.“ (Fonagy, 2005, s. 79) Myslím, že velmi zajímavý je nápad 

„držení superega v izolaci“. Tato formulace vlastně přesně vystihuje podstatu 

kategorie neřešení. Jinými slovy, jak jsem již avizoval výše – jde o jakési 

„potlačení/vytěsnění superega“. Zdůrazněno je zde i to, že potlačující instancí je 

právě ego. Je ale možné, že zprostředkování kvalitního dialogu mezi „id“ a 

„superegem“ dodává egu hutnost, stabilitu, integritu a pocit autorství v životě. Zdá se 

logické, že toto „odštěpení“ požadavků od nároků (principu slasti od principu reality) 

působí v životě takřka „osudová neporozumění“, respektive problémy, proti kterým 

nelze nic dělat (fatalismus). Domnívám se, že toto odštěpení je klíčem k pochopení 

intencionálního profilu delikventů. Než se ale pustím do analýzy tohoto štěpení 

(potlačení) s pomocí další odborné literatury, rád bych se pokusil lépe vystihnout a 

popsat, co je vlastně odštěpováno.  
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G. Mead podotýká, že nejde jen o rozkol bezprostředních požadavků „I“ a 

nějakých norem. Píše o tzv. „zobecnělém druhém“. Jde o soubor kondenzovaných 

očekávání druhých lidí, který umožňuje zaujmout sociální role (Koťa, 2004, s. 29). 

Abychom mohli zvnitřnit očekávání druhých lidí, musíme jim rozumět. Jde tedy o 

jakési přitakání empatii. Freud píše, že superego v podstatě vzniká identifikací 

s otcem, který byl do té doby vnímán jako překážka k absolutnímu uspokojení potřeb 

v rámci oidipovského komplexu (Freud, 1988, s. 207). Ohledně oné instance, která je 

u delikvence „potlačována“ (odsouvána neřešením) se teorie obou autorů setkávají 

ve dvou bodech: 1) akceptace překážky, 2) porozumění překážce. První rovina je 

důležitá, protože nás informuje o tom, že nejde o pouhou introjekci norem, pravidel, 

nýbrž o snahu porozumět pravidlům, respektive postoji autority, potažmo druhých 

bytostí vůbec. Druhá rovina pak zdůrazňuje důležitost oběti – odložení okamžitého 

uspokojení stranou a navázání dialogu s překážkou. Jedině tak jí můžeme porozumět. 

V dalším textu budu této instanci, vystavené potlačení, říkat morální já, abych se 

vystříhal přílišné identifikace s kategorií některého z předchozích autorů, kteří více 

zdůrazňují některý aspekt na úkor jiného. Jako alternativa by se nabízelo i 

pojmenování „rozumějící já“, neboť vývoj této instance, jak je vidět na teoriích 

zmiňovaných autorů, je závislý na snaze o porozumění druhým lidem. Někdy se ale 

superego chápe jako introjekce zásad a norem a opomíjí se důležitost porozumění. 

Takové superego nazývá zakladatel gestalt terapie F. Perls „topdog“ (1966, s. 25). 

Jde vesměs o prudérní instanci, jejímž opakem je „underdog“, tj. věčná oběť, která se 

nechává trýznit. Jejich vzájemná hra je podle Perlse typickou „hrou neurotiků“ a 

uzdravení spočívá právě v porozumění sobě samému (1966, s. 26). V tomto ohledu 

bych rád zdůraznil, že morální já, o kterém hovořím, není tímto druhem superega, 

tímto „topdogem“.  

Zůstaňme ale u metafory oběti jakožto charakteristiky „morálního já“. Podle 

Fonagyho (2005) se v rámci Freudova strukturálního modelu Já i Nadjá vyvíjejí 

z frustrace pudů (s. 58). Morální já jakoby se vynořovalo ze schopností vydržet 

frustraci, nebo jí dokonce dobrovolně podstoupit. Egocentrismus tak, jak jsem jej 

identifikoval v datech, naopak nechce nic vydržet a jeho rysem je orientace na 
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přítomnost. Tzv. „impulzivita“ je rysem, který byl mnoha studiemi shledán jako 

typický pro delikventy (viz např. Koudelková, 1995, s. 58; Matoušek, 2003, s. 31). 

Krátká časová perspektiva a orientace na přítomnost je také typická pro uživatele 

drog, kterými respondenti rovněž byli (Zimbardo, 1999, s. 149-164) Ponechme na 

chvíli stranou otázku, proč v psychickém vývoji delikventů nedošlo k překonání 

impulzivity (potažmo právě egocentrismu, jehož projevem je impulzivita) a 

soustřeďme se na podstatu schopnosti vydržet frustraci, resp. podstoupit oběť. Aby 

oběť nebyla pouze dalším utilitárním kalkulem (tedy jen skrytým egocentrismem) ale 

svědčila o opravdové charakterové síle jedince, musí splňovat určitá kritéria. C. G. 

Jung (2001) popisuje podstatu obětování takto: „Protože dar tedy představuje mě 

samotného, zničil jsem v něm sám sebe, to znamená: vzdal jsem se sebe sama, aniž 

bych za to cokoli čekal. Tato úmyslná, záměrná ztráta ale – díváme-li se na to 

z druhé strany – žádnou skutečnou ztrátou není, naopak je ziskem, neboť to, že 

člověk může obětovat sám sebe, dokazuje, že sám sebe vlastní. (…) to předpokládá 

akt sebepoznání, bez něhož je člověk – právě pokud jde o tyto nároky – nadále 

nevědomý.“ (s. 221) Schopnost vydržet frustraci tedy předpokládá znalost toho, čeho 

se v sobě vzdávám a implikuje tedy schopnost introspekce. Opět se potvrzuje, že 

morální já je vlastně rozumějící já – a nejde jen o to rozumět svému okolí, ale i sobě 

samému. Tyto dvě stránky jsou vzájemně komplementární.  

Egocentrismus lze ve shodě s předchozími dedukcemi chápat také jako formu 

participace (pudové, bezprostřední) na světě okolo nás. Je to „podílení se“ na 

okolním světě bez respektování jeho osobitosti a smyslu (např. sprejerství, obecně 

kategorie zlobení), přivlastňování si tohoto světa. Ono „nerozumění“ (potlačení nebo 

slabý vývoj morálního já) podstatě věcí okolo nás a nerozumění sobě samému (viz 

deficit introspekce, který se projevuje i fatalismem) je vlastně nerozumění podstatě 

věcí „pro ně samotné“ a vlastnímu Já „pro mě samotného“. E. Fromm (2010) říká: 

„Narcisistická orientace je taková, v níž člověk prožívá jen to, co je v něm samém, 

kdežto jevy vnějšího světa nemají realitu samy o sobě, nýbrž prožívají se jen 

z hlediska jejich užitečnosti nebo jejich nebezpečí pro člověka, pro jednotlivce.“ 

Přehlížení podstaty věci samotné i sebe je stavem, ve kterém věc jakoby splývá 
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semnou. Výsledkem je jakýsi hybrid, ani já doopravdy, ani sama věc doopravdy. 

Nejde tedy jen o to, že já přehlížím podstatu věcí, zneužívám je a neznám je, ale i 

ony zneužívají mě. E. Fromm (2001) píše: „V modu vlastnění neexistuje žádný živý 

vztah mezi mnou a tím, co mám. To a já jsme se stali věcmi, a já to mám, protože 

mám moc si to přivlastnit. Avšak existuje také opačný vztah; to má mě, protože můj 

pocit identity, tj. mé zdraví, se zakládá na tom, že ho mám.“ (s. 96) Jinými slovy: 

svojí podstatu odvozuji od věcí, nikoli od sebe samého (neschopnost introspekce). 

Jde vlastně o stav identity sebe se světem – já se stává funkcí světa okolo, což je 

vlastně podstata fatalismu.  

Prozatím bych shrnul egocentrický a fatalistický svět jako nehostinné místo, 

kde je třeba „urvat si co nejvíc“ dokud to jde. Dlouhé rozmýšlení a analýza situace se 

v tomto světě nevyplácí, kvůli tomu může příležitost užívat si akorát tak zmizet. 

Morální (rozumějící) já ovšem není jediná instance, která je neřešením odkládána 

z důvodu využití příležitostí k užívání si. To, co je také odštěpováno, je něco co lze 

nazvat „plánující já“. Plánující já je logickým důsledkem morálního já, neboť 

vychází z porozumění situaci a sobě samému. Jedině pokud znám své potřeby, 

chování, atd., rozumím světu a pociťuji nutnost udržení kontinuity tohoto „já“ 

v rámci světa, cítím nutnost plánovat. Jak jsme ale již ukázali, delikventi mají nižší 

znalost sebe i okolí a především menší potřebu této znalosti. A. Koudelková (1995) 

shrnuje dosavadní výzkumy osobností delikventů. Všechny se v podstatě shodují, že 

delikventi mají obecně málo (pokud vůbec nějaké) dlouhodobější cíle, mají celkově 

kratší časovou perspektivu a obecně se nezajímají o důsledky svého jednání pro 

budoucnost (s. 64). P. Sak (2000, s. 217) píše: „Delikventů bez životních cílů a plánů 

je dvakrát více než u normální mládeže a u narkomanů to je dokonce třikrát více. 

Dvě třetiny narkomanů žijí bez cíle.“ Tento nezájem o důsledky a plánování lze 

vysvětlit neřešením. Povrchní plánování poplatné egocentrismu potom zaujímá 

kategorie naivní plánování, která sama poukazuje na deficit nebo odštěpení tohoto 

plánujícího já.  

Je ale zřejmé, že určitá blízkost k morálnímu a plánujícímu já u delikventů 

existuje, jinak by tyto instance nemuseli odsouvat na stranu neřešením. Samozřejmě 
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lze velmi těžko vysvětlit, jakou má jejich morální a plánující já podobu, zda je 

kvalitativně odlišné od intaktní populace, zda je vývojově níže, atd. Odpovědět na 

takovou otázku je mimo možnosti této práce. Rád bych se ale pokusil trochu více 

zamyslet nad kategorií očekávání intervence autority, která se při výzkumu vynořila. 

Podstatou kategorie je fakt, že respondenti často vyhledávali buďto „ochrannou 

ruku“ autorit, s jejichž stanovisky se neztotožňovali, nebo očekávali jejich trest jako 

přirozený (a vlastně i zasloužený) důsledek vlastní trestné činnosti.  Určité vysvětlení 

poskytuje S. Freud (1916, in Koudelková, 1995). Tvrdí, že někteří delikventi usilují o 

vlastní dopadení z nevědomých pocitů viny (s. 82). Tyto pocity mohou samozřejmě 

pramenit z úplně jiných oblastí jejich života. Více zajímavé se mi zdá vysvětlení E. 

Eriksona (1966, tamtéž), který mluví o vytváření tzv. negativní identity. Podle něj je 

pro mnoho adolescentů lepší být „špatný“, než „nikdo“. Myslím si, že dětské zlobení 

je mnohdy spjato právě s tímto hledáním hranic. Dítě hledá ne-já, aby si následně 

lépe uvědomilo, co je „já“. Při analýze rozhovorů s respondenty jsem nabyl dojmu, 

že jejich zlobení má také charakter jakési provokace autorit. Svět je egocentricky 

(tzn. bez ohledu na něj) provokován, aby reagoval a nechal se tím poznat.  E. Fromm 

(2010) píše: „Tato cesta poznání je příznačná pro děti. Dítě něco rozebírá, rozbíjí, 

aby to poznalo; anebo rozebírá zvíře; krutě trhá motýlovi křídla, aby ho poznalo, aby 

prolomilo jeho tajemství. Ukrutnost sama je motivována něčím hlubším: přáním 

poznat tajemství věcí a života. Druhá cesta k tajemství „poznání“ je láska.“ (s. 35) 

Někým, kdo zpřístupňuje toto poznání je potom samozřejmě intervenující autorita 

(rodič, instituce, policista, vychovatel, atd.). Podstata očekávání intervence autority 

tedy může být postoj delikventa typu: „potrestej mě a řekni mi, co jsem to vlastně 

udělal a kdo jsem, s jakým světem mám počítat“. Tato intervence rodiče proti směru 

užívání si je vlastně možností k postoupení oné oběti, jak jsme o tom mluvili výše. 

Jedinec se má možnost (řečeno s Freudem) „identifikovat s otcem“ a vytvořit si 

vlastní morální já. Do té doby, jak vidíme, je ale poznání zpřístupněno jen explicitní 

osobou autority. Morální já je tedy projikováno do ní, místo aby bylo nalezeno 

v sobě – což je podle mého názoru podstat kategorie očekávání intervence autority. 

Plánující já (jak je dobře vidět zejména v druhém a čtvrtém rozhovoru) je rovněž po 
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odštěpení neřešením projikováno do ostatních, neboť je očekáváno, že se „druzí 

postarají o mě, když já toho kvůli svému egocentrismu nejsem schopen.“  

Než se pustím do dalších témat, rád bych učinil menší shrnutí. Prozatím jsem 

nastínil, kterak je u delikventů pravděpodobně odděleno morální a plánující já od 

zbytku osobnosti a projikováno do druhých. To, co zbude, bychom mohli nazvat 

egocentrickým já. Kdybychom drželi přirovnání egocentrického já k Freudovu „Id“, 

pak by objektem narušení bylo samozřejmě ego jakožto zprostředkující instance. Již 

výše jsem nastínil, že ego lze nazírat jako zdroj pocitů autorství a orientace v realitě. 

Jelikož světu ani sobě není příliš rozuměno (oddělení morálního já) a potřeby 

docházejí málokdy uspokojení, přičemž nás navíc přivádějí akorát do problémů 

(egocentrické já), pocit svobody, autonomie a smyslu bude jistě značně otřesen. Ego 

chápané jako identita, čili výklad sebe v rámci světa, který nás obklopuje, je tedy 

oslabeno. Tuto hypotézu podporují i závěry mnohých dalších studií, které se 

soustředily na sebepojetí delikventů. Zjistilo se, že mají obecně horší sebekoncept ve 

srovnání s intaktní populací (Koudelková, 1995, s. 63). Psychoanalytik D. 

Abrahamsen pojímal kriminalitu jako projev osobnosti s dominantním Id. Ego je 

podle něj příliš slabé, neschopné kontrolovat impulzivní popudy. (Koťa, 2004, s. 92)  

Domnívám se, že „Ego“ jakožto kvalitní spojení „Id“ a „Superega“ dává pocit 

smyslu, vhledu, pochopení, jak do sebe věci zapadají. Z toho potom vyplývá prostor 

pro rozhodování, pro svobodnou vůli. Pocit rozumění, autorství a možnosti 

rozhodovat se je tedy pocit dobrého prostředníka požadavků a nároků („Ono“ a 

„Nadjá“, nebo „I“ a „Me“). V. Vavrda (2005) píše: „Tam, kde jedinec dosud jednal 

pod tlakem bezprostředních impulzů, bez pocitu možnosti zasáhnout do toho, jak se 

věci odehrávají, by mělo získat moc ego, tedy schopnost rozhodovat se o tom, zda 

danou akci jedinec podnikne a kdy, aby vládu získal rozum a princip reality.“ Autor 

tak reformuluje Freudův výrok, že cílem terapie je, aby se „ego rozšířilo tam, kde je 

id“ (s. 19). Autorství je logicky možné jen tam, kde lze rozeznat více alternativ a 

jednu z nich si vybrat. Fatalismus je náhled na život, ve kterém neexistují 

alternativy. Věci jsou determinovány jinými věcmi. Dějí se. V tomto ohledu si 

dovolím na chvíli vrátit se nazpátek ke sporu symbolického interakcionismu a 
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freudismu. Je u delikventů problém v soupeření obou instancí nebo spíše v jejich 

nespolupráci? Na základě předchozích dedukcí a komparace s literaturou se kloním 

spíše k symbolickému interakcionismu – intencionální profil delikventů vnímám 

spíše jako málo komplexní kognitivní mapu světa, ve které nejsou potřeby náležitě 

reflektovány. Obě složky se míjejí, místo aby participovaly na vysvětlování vnitřních 

i vnějších jevů. Další možný rozdíl mezi psychoanalytickým pojetím a mými závěry 

vidím v pohledu na egocentrické já, tedy metaforicky „Id“. Domnívám se, že 

egocentrismus je adaptací na určité životní podmínky. Egocentrické já se jeví spíše 

jako zbytek po odštěpení morálního a plánujícího já. Co zbude, když ze světa odejde 

ochota k porozumění? Nutnost postarat se o sebe v té nejprimitivnější podobě, 

protože to nikdo jiný (nepochopitelný, „zlý“) neudělá. Egocentrické já a celý 

egocentrismus lze tedy pochopit jako zoufalou snahu o záchranu ega (alespoň nějaké 

rozumění, alespoň nějaké pozitivní výsledky), když ve světě „umřel smysl“ 

(fatalismus). Egocentrické já tak, jak jsem ho měl možnost pozorovat v rozhovorech 

s respondenty, není podle mého názoru hlasem svobody a přirozenosti v člověku, ale 

stav zoufalosti, nesvobody a otroctví.  

F. Perls (1996) píše, že uvnitř ego hranice všeobecně převládá soudržnost, 

láska, spolupráce, kdežto vně ego hranice panuje podezření, cizota a nedůvěra (s. 

16). Ego hranice podle něj nejsou stabilní, nýbrž proměnlivé; ego stále ve vnějším 

světě vyhledává objekty svých potřeb, přičemž činí své hranice těmto objektům 

prostupné. Součásti vlastní osobnosti, které jsou odmítané nebo nekongruentní 

s individuálními ego-hranicemi mohou být rovněž „vyhozeny“ ven a nazírány 

s podezřením a nedůvěrou (s. 19). Za znak nevyzrálosti považuje Perls manipulaci a 

kontrolu okolí, protože tehdy se člověk snaží ovládat prostředky k dosažení vlastních 

cílů. Vzniká tedy pocit, že tyto prostředky nemá (bezmoc, nepochopení situace). 

„Čím méně důvěřujeme sami sobě, čím méně jsme v kontaktu se sebou samými i se 

světem, tím více chceme kontrolovat.“ (s. 27) Myslím si, že názory F. Perlse jsou ve 

shodě s předchozími dedukcemi. Delikventi jakoby nahlíželi na mnoho věcí ve svém 

životě s podezřením a nedůvěrou a stejně tak málo důvěřovali sami sobě; jejich 

nedůvěra by obecně souvisela s neznalostí světa i sebe samých. To všechno hovoří 



76 
 

pro jejich slabé ego se zúženými hranicemi (do kterých se evidentně nevejdou ani oni 

sami). Egocentrismus je potom snahou o kontrolu a je založen na pocitu 

nedostačivosti. Podle A. Adlera (1999) je netrpělivost (paralela s impulzivitou a tedy 

užíváním si) projevem nejistoty, zda mám dostatek sil, abych dosáhl svého cíle (s. 

38). Píše také, že zločinci trpí nedostatkem odvahy, protože jinak by volili skutečná 

řešení svých problémů (s. 37). Vidíme zde silnou podobnost s pojetím kontroly u F. 

Perlse. Můžeme konstatovat, že důvěra (v sebe i v okolí) a odvaha (která může 

souviset s nadějí a tedy s důvěrou) jsou funkce stabilního ega a delikventům se jich 

v dostatečné míře nedostává.  

V předchozích odstavcích jsem se snažil doložit, jak je pro překonání 

egocentrismu, integraci morálního a plánujícího já a tím pádem posílení ega jedince 

důležitá znalost a porozumění. Znalost je zároveň podle E. Fromma (2010, s. 32) 

podmínkou zralé lásky (Fromm má na mysli lásku obecně, i k sobě samému). C. G. 

Jung (1994) píše, že k navázání psychologického vztahu je zapotřebí vědomí. „V té 

míře, v jaké tyto nevědomosti existují, je také omezen psychologický vztah“. (s. 82) 

Na téže stránce uvádí, že v oblasti nevědomých obsahů panuje místo vztahu prvotní 

stav jakési „primitivní identity“ s druhým. V oblasti neznalosti (nevědomá místa) 

tedy neexistuje skutečný vztah k druhému, ani k sobě – což je vlastně narcisistická 

orientace, o které mluví E. Fromm (viz výše). Tuto „primitivní identitu“ jsem 

popisoval už dříve jako základ egocentrismu. Je to stav mizení objektivní podstaty 

věcí kolem mne a mé objektivní podstaty. Je to právě ona primitivní identita, která 

musí být obětována, aby mohlo vzniknout morální a plánující já a tím pádem i 

stabilní ego. Podle Adlera (1999) je objektivita a rozum neodlučitelná od tzv. pocitu 

sounáležitosti (který bychom mohli definovat jako bytostný zájem o druhé). Je 

přesvědčen, že zločinci pocit sounáležitosti postrádají a jejich mysli vládne tzv. 

„soukromá logika“, která je právě opakem objektivity (s. 16). I E. Fromm (2010) 

hovoří o objektivitě jako podmínce lásky a autentického vztahu (s. 119).  

Shrneme-li názory citovaných autorů, zjistíme, že egocentrismus vlastně 

oslabuje možnost navázání hlubšího vztahu, neboť je založen na neznalosti, 

soukromé logice a vykořisťování / prospěchářství. Z nasbíraných dat je patrné, že 
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přátelé se respondentům „dějí“ stejně jako každé jiné události. Jejich idealizace a 

následná démonizace svědčí o naivním přístupu, soukromé logice. Předěl mezi 

absolutním přijetím a zavržením tvoří zrada, která se také musí „stát“, aby ji vzal 

delikvent v potaz jako možnost. Do té doby je nemyslitelná. To všechno hovoří pro 

existenci druhého v delikventově mysli především jako jeho vlastní funkce (nebo 

obráceně), nikoli jako o samostatné entitě. Tato „sjednocenost“ (Jungova primitivní 

identita) zapadá do celkového fatalismu, kde není přesně vymezena rozlišenost 

individuí od okolního prostředí. Myslím, že kategorie reciproční vztah, kterou jsem 

v rozhovorech identifikoval, přesně odpovídá tomuto popisu. Domnívám se, že 

jmenovaní autoři fenomén velmi dobře popisují, ač mnohdy jinými slovy. Koncept 

recipročního vztahu by potvrzovala i zjištění P. Saka (2000, s. 208), který o 

delikventech a narkomanech píše: „Shodně nižší význam má pro oba soubory 

zajímavá práce, přátelství a být užitečný druhým lidem. To naznačuje společnou 

axiologickou poruchu, jedná se o narušení základní hodnoty druhé lidské bytosti, 

základní hodnoty vztahu dvou lidských bytostí „já“ a „ty“.“  

Podstata kategorie reciproční vztah je samozřejmě založená na výše 

zmíněných atributech. Předpokládám, že se v ní projevuje právě nedostatek 

v sociální kognici a percepci (narcisistická orientace - egocentrismus, viz výše) a 

artificialismus. Z těchto důvodů nejde podle mě o vztah k „reálnému druhému“, ale 

k vlastní představě, nebo spíš potřebě druhého. Pojetí delikventní skupiny jako 

soustavy recipročních vztahů, umožňující ještě efektivnější realizaci egocentrismu, 

se podle mého názoru trochu vymyká starším, spíše sociologizujícím teoriím, které 

kladou důraz na přenos delikventních „hodnot“ ze skupiny na jedince. Jednou z nich 

je např. „teorie odlišných skupin a jejich vlivu na jedince“ E. Sutherlanda. Autor 

podtrhuje význam iniciace a kulturní transmise. Říká, že pro předávání ustálených 

hodnot a norem je nutná identifikace s někým z příslušné skupiny (in Koťa, 2004, s. 

100). Tato teorie by v datech našla oporu především v kategorii zasvěcení a možná i 

v idealizaci členů skupiny. Já se ale kloním k jinému vysvětlení. Percepce vlivu 

skupiny by se dala spíše než skutečným vlivem vysvětlit jako projev fatalistického 

vnímání. Užívání si a zlobení, o kterých v souvislosti se skupinou mluvili respondenti 
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nejčastěji, jsou projevy egocentrismu, který si ale respondenti „přinesli“ do skupiny 

s sebou, respektive ji kvůli tomu vyhledali. Ať už je však směr přenosu egocentrismu 

a s ním spojených hodnot jakýkoli, skupina skutečně plní funkci vzájemného 

utvrzování v delikventním způsobu života. J. Shortt a kol. (2003, s. 522) ve své studii 

prokázal jev, který nazval „delikventním tréninkem“. Ten spočívá především 

v rozhovorech o trestné činnosti, které mají střídavě motivující a střídavě přípravnou 

úlohu. Těmito rozhovory podle autora tráví delikventi ve skupině většinu volného 

času. Myslím si, že hlavní funkci a smysl skupiny nemůže tvořit něco zcela nového 

pro každého příchozího člena. Logika „přinesení si“ egocentrismu do skupiny se mi 

zdá v tomto ohledu více na místě. 

Dědicem myšlenky kulturní transmise jsou i G. Sykes a D. Matza (in Koťa, 

2004, s. 108). Podobně jako zmiňovaný E. Sutherland mají za to, že delikventi jsou 

především recipienty ve svých referenčních skupinách, co se kriminálního způsobu 

života týče. Na rozdíl od jiných autorů ale tvrdí, že se nejedná o předávání hodnot, 

nýbrž tzv. neutralizačních technik. Tyto techniky jsou vlastně způsoby 

ospravedlňování svých činů v poli hodnot běžné populace. Podle autorů teorie 

neutralizace delikventi sdílejí normální hodnoty, ale chtějí si ještě jaksi „přilepšit“. 

K tomu jim právě pomáhají výše zmíněné techniky, které autoři rozlišují na tři 

skupiny: 1) popření, 2) normalizace (trestná činnost je normální, nebo dokonce 

pozitivní), 3) zdůvodňování a omluvy (přijímají odpovědnost, „ale“…). 

Neutralizační chování se následně posiluje a stupňuje tak kriminální chování. 

Myslím si, že teorie neutralizace může v mnohém vysvětlit diskursivní a narativní 

techniky, které respondenti v rozhovorech užívali k tomu, aby svou trestnou činnost 

zbavili morální dimenze, nebo se zbavili odpovědnosti (např. racionalizace o povaze 

soukromého vlastnictví u panelových domů při rozhovoru o grafiti, užívání 

právnických termínů a eufemismů, aj.). S autory ale nesouhlasím ohledně hodnot 

delikventů, a to z důvodů, které jsem popsal výše. Blíže se k teorii neutralizace 

vyjádřím níže, až budu hovořit o ambivalenci.  

  Na následujících řádcích bych rád odpověděl na výzkumnou otázku č. 4: Jak 

a proč takový intencionální profil v životě delikventů vzniknul? Odpověď jsem 
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v podstatě nastínil na více místech této práce. Ve vyprávění každého z respondentů 

se vyskytovalo jakési narativní „opomíjení“ dětství. Místy respondenti dokonce 

neskrývali záporné emoce s tímto obdobím spojené. Jejich orientace na přítomnost 

se zdála reaktivní k neřešení minulosti. U všech respondentů bylo také znát určité 

stažení se z nukleární rodiny. Přimknutí k delikventní skupině můžeme vnímat jako 

hledání náhradního prostoru seberealizace a navazování vztahů. Fakt, že delikventi 

přikládají vztahům s vrstevníky větší váhu, bylo už mnohokrát potvrzeno (viz např. 

Sak, 2000). Ve shodě s tím píše T. Berndt a W. Hartup: „Vrstevnické vztahy jsou 

rovnocenné. Nejsou ovládány rozdíly ve statutu či závislostí.“ (in Koťa, 2004, s. 44) 

Není zde oboustranně očekávána taková poslušnost jako ve vztahu k dospělým. Mám 

za to, že delikventi do jisté míry rezignovali na porozumění dospělým autoritám 

(symbolizujícím řád, společnost, atd.), protože s nimi měli převážně negativní 

zkušenosti. Myslím si, že intencionální profil, který jsem ve své práci popsal, je 

adaptací na neblahé životní podmínky především rodinného charakteru. V dalším 

textu tuto odpověď na otázku č. 4 rozvedu a přiložím některé výzkumy, které byly 

v tomto směru učiněny.  

A. Koudelková (1995, s. 62) popisuje studii, ve které bylo 101 delikventních 

chlapců ze šesté třídy srovnáváno s kontrolní skupinou vrstevníků na škálách 

zodpovědnosti, sebepojetí a socializace v Kalifornském dotazníku. Chlapci z obou 

skupin pocházeli z rodin se srovnatelnou socio-ekonomickou úrovní, ale rodiny 

delikventních hochů byly více rozvrácené. Badatelé došli k závěru, že delikventní 

chlapci skórovali hůře ve všech třech škálách. Slabé sebepojetí, menší zodpovědnost 

a nižší úroveň socializace dobře odpovídá výše popsanému „slabému egu“. M. 

Rhoades (1907, s. 64) studoval sto případů mladistvých delikventů. Došel k závěru, 

že minimálně 48 z nich je ve vážné nevýhodě oproti normální populaci, co se týče 

výchovných vzorů. Vycházel přitom nejen z nepřítomnosti některého z rodičů, ale i 

z hlediska pracovní vytíženosti rodičů, atd. P. Sak (2000, s. 219) ve svých 

výzkumech zjistil, že nejvíce byly v dětství tělesně trestány prostitutky, dále mládež 

z diagnostických a výchovných ústavů, narkomani, delikventi a nejméně byla 

v dětství trestána normální populace. Podle D. Baumrind (in Koťa, 2004, s. 39) se 
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nepřizpůsobivé chování u dětí dostavuje jako důsledek příliš autoritářské, nebo 

naopak příliš liberální výchovy. Takové děti jsou prý sobečtější, méně kooperují a 

obecně se snaží získat maximum svobody, neboť pociťují její nedostatek. Příliš 

liberální výchovu chápe Baumrind jako svobodu bez hranic. Podle ní je delikvence 

projevem selhání sociálního učení. Myslím si, že oba výchovné přístupy spojuje 

nezájem nebo nepřítomnost silné emocionální vazby rodiče na dítě. Podle 

psychoanalytika S. Hallecka je delikvence neschopností zpracovat úzkost a 

nespokojenost. Trestná činnost přináší pocit nezávislosti, zisku a uspokojení. Také 

jde prý o kompenzaci pocitu nezdaru a selhání. „Superego není dostatečně rozvinuté, 

protože delikventi nedostali v dětství dostatek lásky a péče a proto se nedokážou 

vyrovnat s požadavky konvenční společnosti. (Koťa, 2004, s. 92) I podle Hrčky 

může k rozvoji superega dojít jedině díky stabilní vazbě dítěte k rodičům a 

identifikaci s jejich hodnotami (2000, s. 164). Velmi známou je také teorie 

Gottfredsona a Hirschiho (1990), která označuje za primární příčinu delikvence 

nízkou sebekontrolu (self-control). Podle autorů jde o důsledek selhání dohledu na 

dítě (tedy zájmu) ve výchově. (Ezinga a kol., 2008, s. 340)  

Podle mého názoru je nejzajímavější a zároveň nejprůkaznější studií, 

zkoumající vliv špatné výchovy na vývoj sebekontroly, práce S. Jeong a M. Eamon 

(2009). U 591 chlapců ve věku 11 a 12 let autoři zjišťovali ekonomickou situaci 

v rodině, vzdělání matky, rasu, pohlaví, konflikty rodičů a 4 kategorie ve výchově: 

dohled (monitoring), zájem (involvment), komunikace (engagement), emocionální 

složka (attachment). Po čtyřech letech chlapce sledovali znovu. Zjistili, že úroveň 

sebekontroly je statisticky významně snížena, pokud se v rodině vyskytují konflikty 

rodičů. Pokud byly přítomny konflikty, výchova byla vždycky deficitní v některé ze 

čtyř, případně ve všech kategoriích. Chlapci s nízkou úrovní sebekontroly se 

následně nejčastěji stávali delikventy.  Autoři studie se domnívají, že potvrdili 

platnost tzv. spillover teorie. Teorie tvrdí, že schopnosti spojené se sebekontrolou 

(např. trpělivost) se děti učí od rodičů ve vzájemném emocionálním vztahu. Záleží na 

tom, jestli se tak rodič chová k dítěti a sám k sobě. Pokud rodič není nositelem těchto 
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vlastností a vztah nefunguje, jak má, dítě si tento příklad nese do budoucího života 

a snadněji se stává delikventem.  

S teorií „spillover“ jsou kompatibilní i závěry V. Rimkuse (2008). Jeho 

výzkumu se účastnilo 168 respondentů ve věku 12-17 let. 73 jedinců tvořili 

delikventní skupinu a 95 skupinu kontrolní, nedelikventní. Všichni respondenti byli 

podrobeni dotazníkovému šetření zkoumajícímu poměr dohledu jejich rodičů na 

jedné straně a emocionální a sociální podpory na straně druhé.  V. Rimkus zjistil, že 

juvenilní delikventi vyrůstají v méně soudržném a stabilním rodinném prostředí, kde 

je narušena rovnováha podpory a dohledu. Pro rodiny nejtěžších delikventů je 

typická téměř úplná absence vnitřní podpory a kontroly. Jejich rodiče využívají 

direktivní a represivní metody kontroly, přičemž svým dětem neposkytují 

odpovídající míru emocionální i instrumentální podpory. Rodiny delikventů jsou také 

obecně více konfliktní. V. Rimkus dále zjistil, že delikventi své problémy většinou 

řeší sami a málo vyhledávají pomoc ostatních. Tyto závěry podle mě svědčí o tom, 

že se delikvent naučil nežádat ostatní o pomoc. Zájem vychovávajících osob je 

pravděpodobně to, co vytváří základní důvěru a umožňuje dítěti vést s autoritou, 

potažmo se světem dialog – a tím pádem cítit svůj podíl na chodu věcí, tedy 

autorství.  

Zdá se, že fatalistické vnímání světa je reakcí na výše zmíněné podmínky. 

Podstatou fatalismu je zřejmě fakt, že dítě nevěří v autorství a nemá ke světu důvěru. 

Jelikož k němu nikdo nezaujal láskyplný vztah, nezaujímá ani láskyplný vztah k sobě 

samému, což se projevuje zhoršeným sebepojetím, impulzivitou, apod., tedy vším, co 

jsem výše definoval jako „funkce stabilního ega“. Delikventi možná neberou ohled 

na své okolí, protože nikdo nebral ohled na ně. Jejich „svobodné já“ bylo v jejich 

očích možná nakonec stejně potlačeno větší silou. Pokud je např. pečující osoba 

nepřiměřeně trestala a ovládala, mohli se naučit, že opravdu nejsou autory svých 

životů a jsou ovlivňováni někým zvenku. Možná se také naučili, že se o ně nikdo 

v dobrém nepostará, proto se o sebe musí postarat sami. Jejich egocentrismus by tedy 

byl snahou o toto postarání se. Byl by tak jedinou logickou a účinnou strategií ve 

fatalistickém světě. Tuto interpretaci podporuje názor J. Poněšického (2006, s. 67): 
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„Pozitivní vztah poskytuje dítěti jistotu, takže nemusí ihned reagovat a přijme i 

kritiku, je mu dán prostor k uvažování, jak jednat, tedy ke svobodě. Právě v této 

vmezeřenosti mezi stimulem a reakcí probíhá učení, k čemuž je zapotřebí 

spolehlivosti ve vztahu.“ 

Pojem „fatalismus“ používá také Zimbardo (2004), když hovoří o různých 

typech časové orientace. Ve svých výzkumech dospěl k názoru, že orientace nazvaná 

„fatalistická přítomnost“ převládá u lidí, kteří žijí v ghettech, utečeneckých táborech 

nebo u dětí chudých rodičů. Společně s Boyndem (1999) ukázal, že jak negativní 

minulost, tak fatalistická budoucnost jsou spojeny se silnými pocity deprese, úzkosti, 

hněvu nebo agrese. Takoví lidé si budují negativní sebepojetí a handicapují tak 

pokusy na konstruktivní akce. Tato orientace je podle autorů prediktorem řady 

negativních jevů, mimo jiné právě delikvence. Zajímavé jsou rovněž výsledky 

výzkumů McDavida a Schroedera (1957, in Koudelková, 1995, s. 60). Autoři zjistili, 

že delikventi na rozdíl od běžné populace statisticky významně častěji interpretují 

události pro sebe jako negativní a obecně mají s tímto rozlišováním potíže. 

V experimentu se jednalo především o rozlišení sankce a odměny. Podle autorů má 

tato nediferencovaná interpretace základ v nedůsledné výchově a neschopnosti 

identifikovat se s autoritativní osobou. Tento závěr se plně shoduje s výše 

popisovanými dedukcemi o vývoji superega, ega, nutnosti identifikace se 

stanovisky pečujících osob, atd.   

Alternativu k výkladu fatalismu jako adaptace na životní podmínky přináší 

např. Kohn (in Koťa, 2004, s. 39). Autor se domnívá, že fatalismus je výsledkem 

výchovy rodičů, kteří patří do určité společenské vrstvy. Dělníci např. podle něj 

vychovávají děti k poslušnosti, protože jejich zaměstnání vyžaduje podrobení se 

skupině a jednotné autoritě. U středostavovských povolání jde naopak o individualitu 

a komunikační kompetence. Podle mého názoru ale fatalismus není totožný 

s poslušností. Pokud je rodič dělnického původu ke svému dítěti citlivý a ohleduplný, 

jeho ego se zřejmě rozvine správným způsobem. Autor mohl ke svým závěrům dojít 

také proto, že dělníci většinou spadají do nízkopříjmových vrstev obyvatelstva. 

V těchto rodinách jsou kvůli existenčním potížím mnohem častější psychické 
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problémy a rodinné konflikty, což může být – jak je vidět z předchozích výzkumů – 

skutečnou příčinou rozvoje fatalismu a egocentrismu u dětí.  

V následující úvaze bych rád s pomocí odborné literatury poukázal na 

provázanost fatalismu a ambivalence. Objasnění provázanosti kategorie ambivalence 

s egocentrismem jsem se věnoval v předcházející kapitole. Při analýze této vazby 

jsem našel jistou paralelu s obranným mechanismem zvaným „štěpení“. Tento 

mechanismus je studován a popisován především v psychoanalýze, a to především 

M. Kleinovou. Autorka popisuje dvě vývojové pozice: paranoidně-schizoidní a 

depresivní. „Vývojově první a primitivnější je pozice paranoidně-schizoidní, vyšší je 

potom pozice depresivní. V obou případech může vznikat specifická úzkost, 

v prvním jde však spíše o strach nebo obavu před „perzekuujícím objektem“, kdežto 

v druhém případě je jedinec schopen cítit vinu za své vlastní duševní stavy (např. 

nenávist k pečující osobě).“ (1935, in Fonagy, 2005, s. 131). Štěpení je podle 

Kleinové typické pro první pozici, kdy ještě není dosaženo „objektní stálosti“. Špatná 

a dobrá stránka objektu (např. matky) jsou od sebe odděleny a posuzovány jako dvě 

odlišné bytosti. Jde o to, že integrace dobrých i špatných zkušeností do jedné osoby 

plodí velikou úzkost, které se jedinec brání právě štěpením.  

V tomto ohledu vystupuje do popředí podobnost fatalismu se strachem z 

„perzekuujícího objektu“, resp. s nedůvěrou k němu. Objektní stálost by naproti 

tomu vedla k introspekci a zakládala by vývoj ega a superega, jak jsem psal výše. 

Strach z odplaty je v pojetí Kleinové perzekuční úzkostí. Depresivní úzkost je 

naopak charakteristická starostí o bezpečí a stav objektu, například matky. Může jít o 

strach ze ztráty tohoto objektu. Proto může vznikat vina za vlastní chování (Emanuel, 

2002, s. 101). V prvním případě jde tedy o strach „před něčím“, v druhém se jedná o 

strach „o něco“, přičemž je typická odpovědnost za vlastní chování (introspekce), 

které by mohlo např. matku znepřátelit a zapudit. Vina, jak ukazuje kategorie stud ex 

post, je u delikventů rozhodně prožívána ve velmi malém měřítku a možná je 

dokonce kvalitativně odlišná. V analýzách rozhovorů jsem poukázal, že jde mnohdy 

spíše o strach z vlastních problémů (čili z perzekuce), než o pocity viny a studu. 

Přítomnost viny je vlastně znakem odpovědnosti a patřičného rozvoje sebepojetí. 
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Myslím si, že paranoidně-schizoidní pozici M. Kleinové se v tomto ohledu podobá 

tzv. monistické období vývoje vědomí u C. G. Junga (1994, s. 96). Na této úrovni je 

podle něj dítě ještě jednotné samo se sebou. Problémy samozřejmě řeší, podřizuje se 

jim nebo je obchází. Nezná ale ještě rozpor v sobě samém, „seberozštěpenost“. 

Pokrok do další, dualistické fáze, charakterizuje Jung tím, že se dosud „vnější 

hranice stane vnitřní“. Tím pádem může člověk zažívat např. pocity viny, neboť 

problém se přesouvá do něj. Monistické období je tedy charakteristické 

„perzekučními“ problémy. Problém v rámci objektní stálosti, kdy protiklady 

nerozděluji štěpením, nýbrž je integruji do jednoho objektu, pro jedince zatím 

neexistuje. Z mých analýz vyplývá, že respondenti skutečně řeší výhradně problémy 

vnější povahy. O vnitřní hranici se určitě nedá hovořit, někdy možná pouze 

v náznacích a počátcích nově vyvstávajícího uvědomění (viz rozhovor č. 3 na konci).  

Ambivalence by se podle mého názoru dala jako štěpení do jisté míry 

vysvětlit, neboť její podstatou je jakési „nestarání se“ o objektní stálost – tzn. 

inherentní kvalitu určité věci (lidí, světa, sebe, …) a určité „přeskakování“ 

v hodnocení. Vzhledem k těmto skutečnostem souhlasím s Matouškovým 

konstatováním, že delikventi vnímají svět málo komplexně (2003, s. 56). Jestliže 

delikventi skutečně fungují převážně v paranoidně-schizoidní pozici, jejich 

intencionální profil má vskutku omezené vysvětlující možnosti. J. Poněšický o 

štěpení píše: „Pakliže nedojde k integraci jak rozštěpeného obrazu sebe samého 

(reprezentace sebe), tak i spolubližních, nedokáže takový člověk vidět komplexně – 

dobré i špatné stránky – druhého i sebe sama, obě tyto stránky zůstávají neslučitelné 

bez možnosti tolerance k druhým a kritického zamyšlení se nad sebou.“ (Poněšický, 

1999, s. 126) 

Je dost možné, že se McDavid a Schroeder (1957, in Koudelková, 1995, s. 

60) ve svých výzkumech rozlišování událostí pozitivních a negativních setkali právě 

s fenoménem, který jsem zde pojmenoval jako ambivalenci. Oba fenomény 

jednoznačně spojuje nenaladění se na postoje autorit (na jejich objektní stálost), tedy 

cílené neporozumění realizované neřešením. Stejný neřešící a tím pádem mnohdy 

ambivalentní postoj je zaujímán k sobě a proto znemožňuje introspekci. Ve shodě 
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s C. G. Jungem bychom mohli tvrdit, že se jedinec nevymezuje proti vnitřnímu 

problému v sobě a v druhých, ale proti vnějším silám, což opět poukazuje na 

fatalistický pohled na svět. Podle Biona (1957, in Fonagy, 2005, s. 131) se mysl 

každého člověka může neustále cyklicky pohybovat mezi dvěma pozicemi, které 

zmiňuje Kleinová. Depresivní pozice nemůže být nikdy zcela dosaženo. Z tohoto 

důvodu neznamená srovnání ambivalence se štěpením konečnou diagnózu např. 

hraniční poruchy osobnosti pro delikventy, nýbrž pouze poukaz na rovinu, ve které 

se jejich intencionalita převážně pohybuje.  

Závěry těchto dedukcí se shodují s výzkumy Barkera a Sarbina (1956, in 

Koudelková, 1995, s. 56). „Autoři zjistili, že delikventi jsou obecně neschopni 

předvídat chování druhých lidí, a to v důsledku svých omezených poznávacích 

schémat, která jim znemožňují správnou percepci role druhých. Proto jsou také 

neschopni tolerovat případné dvojsmyslnosti. (…) Důsledkem tohoto neúspěchu 

diferencovat mezi sebou samými a ostatními lidmi je jejich tendence reagovat na 

všechny sociální objekty jako na své vlastní zrcadlové obrazy, což se považuje za 

zdroj jejich sociální retardace.“ V názorech badatelů vidíme podobnost s teorií 

egocentrismu hned v několika aspektech: 1) omezená schopnost sociální kognice a 

percepce a z ní plynoucí neschopnost anticipace chování druhých lidí (v analýze viz 

kategorie zrada a idealizace), 2) vnímání ostatních je značně zkreslené svými 

vlastními obsahy, 3) dvojsmyslnost není tolerována resp. integrována do jednoho 

celku.  

V tomto světle se jeví jinak i závěry Matzy v rámci teorie neutralizace (in 

Hrčka, 2001, s. 140). Předpokládám, že taktiky neutralizace u delikventů nevyplývají 

z intencionálního profilu podobného ne-delikventům, ale z kvalitativně odlišného 

profilu řízeného egocentrickým a fatalistickým pohledem na svět. Rozhodně nejde o 

plně vědomé rozhodnutí, nýbrž spíše o obranné mechanismy. Porozumění situacím je 

odsouváno stranou neřešením společně s odmítáním objektní stálosti. Dojmu, že 

delikventi sdílejí hodnoty s intaktní populací, mohli výzkumníci nabýt při setkání 

s ambivalencí, kterou možná chybně interpretovali jako identifikaci s hodnotami 

společnosti. Rozpor mezi delikventní a ne-delikventní pozicí potom vysvětlili 
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skutečnou a snad i vědomě zvolenou „obojživelností“ delikventů. Jak jsem však již 

uvedl, ambivalence jakožto štěpení není projevem identifikace a tím pádem dosažení 

běžné úrovně zralosti, ale spíše nepochopení a neporozumění okolnímu světu.  

Pokud je skutečně problémem delikvence nekomplexní vnímání reality 

založené na egocentrickém a fatalistickém pohledu na svět, jsem přesvědčen, že jej 

lze psychoterapeuticky a pedagogicky ovlivňovat. M. Hrčka píše: „Je možné, že 

tendence k neutralizacím by mohla být redukována některými psychoterapeutickými 

technikami, což by mohlo vést k následnému poklesu deviantního (delikventního) 

chování.“ (Hrčka, 2001, s. 140) Jelikož je popisovaný intencionální profil 

pravděpodobně adaptací na „nezájem“, nedostatek ohledu a emocionálního navázání 

k pečující osobě, myslím si, že je třeba delikventům v individuální terapii poskytnout 

korektivní emoční zkušenost. J. Vymětal (1996, s. 67) píše o jednom z efektů 

akceptace a následné explorace pocitů v terapii zaměřené na klienta: „Na život se 

přestává dívat jako na něco osudově daného či určovaného pouze vnějšími 

okolnostmi, nýbrž jej začne nahlížet jako proces, který se ho bezprostředně týká a za 

který nese odpovědnost.“ V tomto úryvku si nemůžeme nevšimnout paralely 

s fatalismem. Jsem přesvědčen o tom, že cesta z něj vede právě skrze akceptaci a 

snaha o porozumění v opravdovém vztahu. Konkrétní doporučení pro práci 

s delikventy, vycházejícími z teorie egocentrismu, uvádím v Závěru.   
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Závěr 
 

 

Svým výzkumem jsem chtěl reagovat na mezeru v současném poznání příčin 

kriminálního chování u mladistvých pachatelů. Měl jsem dojem, že bylo dosud 

zjištěno velké množství osobnostních znaků a rysů delikventů, ale stále ještě nebyla 

vytvořena jednotná teorie intencionality delikventa, ze které by jasně vyplývalo, proč 

jsou jednotlivé rysy v jejich osobnostech přítomny, jak se vzájemně ovlivňují a jak 

z tohoto intencionálního celku vzniká delikventní chování. Sestavení takové teorie 

považuji za velmi důležité, neboť na jejím podkladu lze vytvořit a správně zacílit 

potřebné psychoterapeutické a pedagogické nástroje, kterými lze delikventům účinně 

pomáhat s návratem do společnosti. O vytvoření tohoto terapeutického návodu jsem 

ve své práci rovněž usiloval, i když jsem si byl vědom omezených možností 

z hlediska rozsahu a zaměření práce. Proto tento záměr zůstal spíše okrajovým cílem. 

Myslím si, že se mi však stanovených cílů podařilo dosáhnout. V následujícím textu 

stručně shrnují výsledky výzkumu a ke konci kapitoly uvádím zmíněná terapeutické 

doporučení pro práci s delikventy, která vycházejí z vlastních výzkumných závěrů.  

Na základě důkladné analýzy rozhovorů trvajících cca 50 minut se čtyřmi 

chlapci ve věku 16-17 let s delikventní minulostí z diagnostického ústavu jsem 

sestavil tzv. teorii egocentrismu. Teorie egocentrismu zahrnuje popis tzv. 

intencionálního profilu delikventů
3
, nástin možné funkce delikventního chování 

v rámci tohoto profilu, hypotézu vzniku profilu z vývojového hlediska a popis 

procesu, kterým je profil udržován napříč přibývajícími životními zkušenostmi.  

Jádrem intencionálního profilu delikventů je ve shodě s výsledky výzkumu 

egocentrismus. Jde o způsob přemýšlení, kdy jedinec posuzuje okolní jevy 

především z hlediska vlastního prospěchu. Jeho myšlení i prožívání dominuje 

tendence vyhýbat se problémům a vyhledávat uspokojení. Pro egocentrismus je 

                                                             
3
 Intencionální profil je vlastní termín, kterým označuji způsob, jakým delikventi vnímají a prožívají 

okolní svět, jaké mu přisuzují významy a jak o něm přemýšlí. Součástí profilu je také představa úlohy 

a začlenění sebe sama v rámci tohoto světa.  
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typické posuzování věcí v okolním světě pouze z této pozice. Jejich vlastní 

svébytnost je kromě tohoto aspektu ignorována, ba dokonce odmítána. Neřešeno je 

tedy bytí věcí „pro sebe samotné“, což jsem v teoretické části porovnal 

s psychoanalytickým pojmem „objektní stálosti“. Dobré a špatné stránky jevů (z 

pohledu delikventa) jsou od sebe odtrženy, nejsou integrovány v rámci představy 

jedné, stálé entity. Její podstata totiž není v centru zájmu delikventa, pro něj je 

důležité pouze bytí věci „pro něj“. Vzájemně protikladné reprezentace stejného 

objektu tedy mohou v mysli delikventa koexistovat bez jakýchkoli problémů, neboť 

z hlediska egocentrismu není poznání pravdy důležité. Jde o určité rezignování na 

porozumění okolnímu světu, na zkoumání jeho podstaty. Tento efekt „stop-

rozumění“, který je pro egocentrismus charakteristický, souvisí s nedostatkem, 

důvěry a naděje u delikventů. Tento deficit se podle mého názoru vyvíjí v dětství, 

kdy delikventi nezažívali dostatek zájmu a lásky od pečujících osob. Nikdo se jim 

nesnažil porozumět, nejevil zájem o jejich podstatu, proto se ani oni o podstatu věcí a 

sebe sama nestarají.  

Výše uvedenou protikladnost v chápání a posuzování jevů jsem při analýze 

označil jako ambivalenci. V teoretické části srovnávám podstatu této kategorie 

s obranným mechanismem štěpení. Uvádím teorii M. Kleinové, podle které se 

štěpení odehrává v tzv. paranoidně schizoidní pozici. Jde o modus myšlení v jisté 

míře přítomný u každého člověka, kdy jde především o vyhýbání se špatným 

stránkám věcí a vyhledávání dobrých zkušeností s nimi. Tato protikladnost je právě 

štěpením. Úzkost v tomto období je čistě strachem z perzekuce „špatnými objekty“. 

Tento strach by měl být ve vývojově vyšším modu myšlení – depresivní pozici – 

nahrazen pocity viny. Schopnost zažívat vinu, stud, apod. je samozřejmě spojená se 

schopností introspekce. Té lze ovšem dosáhnout jedině tehdy, jsou-li „špatné“ a 

„dobré“ trsy integrovány do jednoho objektu. Jen tehdy je možné objekt poznat – 

rozumět správně druhému a rozumět také sobě. Jen tehdy lze navázat zralý vztah 

s druhým člověkem. Opakem je tzv. vztah reciproční, který je založen právě na 

egocentrismu. Tyto vztahy jsou podle mých závěrů typické pro delikventy.  
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Pokud není dosažena objektní stálost, vnímání světa je ochuzeno o mnoho 

podstatných detailů. Jelikož je tímto způsobem omezena introspekce, jedinec nemá 

dostatečný přístup k vlastním motivům. Jeho jednání je pro něj „neodůvodněné“, 

tedy impulzivní a jaksi osudové. Chybí pocit autorství a možnosti svobodné volby. 

Kvůli deficitu introspekce chybí alternativy, ze kterých je možné vybírat. Svět, ve 

kterém chybí alternativy a tím pádem možnosti a ve kterém se věci tedy „osudově 

dějí“, jsem nazval fatalismem. Fatalismus jsem v teorii egocentrismu určil jako 

hlavní definující rys egocentrismu a společně s ním nejvíce vystihuje podstatu 

předestřeného intencionálního profilu mladistvých delikventů. I na samotné 

ambivalenci, tedy štěpení, můžeme vidět kompatibilitu s fatalismem – v „dobrém“ 

případě jde o dar a vliv štěstěny, ve „špatném“ o perzekuci, o obavy z problémů.  

V teorii egocentrismu jsem také popsal tzv. začarovaný kruh egocentrismu. 

Jelikož jedinec vnímá intervenci společenských autorit jako omezování vlastní osoby 

– ve shodě se strachem z perzekuujícího „špatného“ objektu – nesnaží se jejich 

stanoviskům rozumět a prostě si egocentricky užívá. Egocentrismus je jedinou 

smysluplnou reakcí ve světě, kde delikvent metaforicky řečeno „od nikoho nic 

nedostane“. V důsledku toho se mu ale v životě hromadí problémy, především tresty 

ze strany autorit. Tyto problémy si delikvent ale interpretuje jako další omezování. 

Vinu nepřipisuje sobě, nýbrž „nepochopitelné autoritě“, která se tím, že ho trestá, 

vlastně chová v souladu s jeho očekáváním plynoucím z příslušného intencionálního 

profilu. Ten se tak posiluje a uzavírá delikventa do bludného kruhu, ze kterého je 

stále těžší vyváznout. 

Po krátké rekapitulaci výsledků bych se chtěl zmínit o možné aplikaci teorie 

egocentrismu v praxi. Pokud je obecný intencionální profil delikventů takový, jak 

jsem ho popsal, jsem přesvědčen, že jej lze terapeuticky ovlivnit. Klíčem 

k správnému přístupu je podle mého názoru individuální terapie, ve které dospělý 

pracovník (psycholog, pedagog, vychovatel, sociální pracovník, …) vytváří prostor 

pro maximální možnou akceptaci klienta. Terapeut by měl podle mého názoru 

klienta přijímat, což samozřejmě neznamená s ním vždycky souhlasit. Skutečná 

akceptace se u terapeuta projevuje tím, že se nad stanovisky klienta nepohoršuje, 
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nijak ho neposuzuje a i nesouhlas vyjadřuje s respektem k jeho vlastní odpovědnosti. 

V terapii je také důležitá snaha o porozumění, resp. zájem o vnitřní svět klienta. Ten 

totiž podobný zájem dosud nezažil a v rámci svého intencionálního profilu v něj ani 

„nevěří“. Snahu o porozumění je dobré dávat v terapii průběžně přiměřených 

způsobem najevo. Možnost dobré prognózy a nápravy je závislá na tom, zda klient 

zažije „opravdové setkání“ s druhým člověkem. Jedině pak může začít důvěřovat a 

následně zkoumat jak stanoviska a postoje druhého člověka, tak svoje vlastní.  

Myslím si, že je důležité vytvořit atmosféru naslouchání a aktivního zájmu o 

klientovy pocity a zkušenosti. Pracovník by alespoň zpočátku neměl mluvit více než 

klient, měl by mu spíše pokládat otázky a snažit se upřímně porozumět jeho 

vnitřnímu světu. Příliš časté kladení otázek ale také není vhodné, pokud klient 

vypráví sám od sebe. Určováním směru jeho vyprávění neustálými otázkami 

nedáváme dostatečný prostor jeho vlastnímu prožívání a neumožňujeme mu sdělovat 

to, co sám pociťuje jako nejdůležitější. Smyslem rozhovoru je vytvořit pro klienta 

bezpečný prostor, ve kterém začne vynášet na povrch „vlastní příběh“. Ohledně 

otázek mějme na paměti, že i když je naše porozumění pro klienta důležité, přednější 

je saturace jeho vlastní, dlouhodobě frustrované potřeby vyslechnutí a sdílení. 

Jeho pocity je potom dobré reformulovat vlastními slovy, aby klient vnímal, 

že mu rozumíme, nebo se mu alespoň snažíme rozumět. Cílem tohoto přístupu je 

narušit klientův koncept „omezování“ (viz kapitola Souhrnná analýza). Jakmile 

pomůžeme klientovi překlenout pocit, že neexistuje prostor pro jeho vlastní usebrání 

a vyjádření, může se začít cítit bezpečně, pociťovat sebedůvěru a začít s introspekcí. 

Je důležité mít na paměti, že předpokladem k sebeexploraci klienta je maximální 

možné přijetí. Rozhodně je třeba vystříhat se rozmlouvání pocitů klientovi, 

mentorování, posuzování a neopatrných interpretací. I nesouhlas je třeba vyjádřit bez 

hodnocení a s nejvyšší možnou mírou spontaneity a upřímnosti. Všechny zmíněné 

prohřešky totiž mohou klientovi znovu přivodit pocit „omezování“ a tím pádem 

podpoří nežádoucí intencionální profil. Smyslem našich intervencí by měla být 

čitelnost a srozumitelnost. Jde o to změnit předpoklad „nesrozumitelnosti“ autorit. I 

malé výsledky začínající introspekce budou mít podle mého názoru zásadní 
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terapeutický význam, neboť se tím narušuje zažitý model egocentrismu. Společně 

s objevenými motivy vyvstanou i dosud nespatřené alternativy možného jednání, 

které předtím egocentrický pohled blokoval. Tuto terapii může určitě provádět i ne-

psycholog, jelikož se vlastně jedná především o naslouchání a sdílení – nejde o 

užívání kvalifikovaných psychoterapeutických nástrojů. Doporučuji také nenabízet 

klientům terapii pod tímto označením, spíše s nimi začít nezávazným rozhovorem 

v rámci jiných aktivit, např. psychologického vyšetření, sbírání anamnestických 

údajů, atd. Myslím si také, že tuto terapii nemá smysl provozovat skupinově, resp. ne 

ve skupině dalších delikventů.  

V terapii bych také doporučoval používat při reformulaci klientových pocitů 

věty typu: „To ses asi musel cítit…“, „Na tvém místě bych se možná cítil…“, „Musel 

sis asi připadat…“, apod. Podobné začátky vět totiž implikují důležitost pocitů a 

zaměřují pozornost na vnitřní aspekt života. Klienti budou mít zřejmě tendenci 

mluvit hlavně o neblahých událostech ve svém životě, nikoli přímo o pocitech, které 

v tomto kontextu zažívali. Předpokladem introspekce je samozřejmě oddělení svých 

psychických stavů od vnímání sebe jako funkce okolí, což je výchozí stav 

fatalistického vnímání (viz výše), které je typické pro intencionální profil delikventů. 

Stejně tak je dobré sdělovat při terapii vlastní pocity. Opět tak klienta upozorňujeme, 

že reflexe vlastního prožívání je něco důležitého a vybízíme ho tak k naladění se jak 

na naše, tak na vlastní pocity.  

Při reformulaci je důležité používat vlastní slova klienta, protože jsou 

výsledkem jeho prožívání a při jejich zopakování k němu budou opět odkazovat. 

Můžeme se také snadněji vyhnout odporu při špatné interpretaci jeho pocitů. Na 

špatné interpretace je rovněž třeba dávat veliký pozor, neboť pocit klienta, že mu 

nerozumíme, může potvrzovat jeho zkušenost s „omezováním“, tedy 

neporozuměním ze strany ostatních lidí. Pokud si interpretací nejsme jistí, je lepší 1) 

vůbec ji nepoužít, a počkat s reformulací, dokud se nedozvíme víc, 2) položit otázku 

na upřesnění, 3) podat interpretaci jako sdělení vlastní zkušenosti v podobných 

situacích nebo hypotetické spekulování o tom, co bychom prožívali na místě klienta. 

V tomto případě bychom ale měli spekulaci jako takovou označit (např. začátkem 
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věty: „Já jsem to nikdy nezažil, takže to nemůžu vědět přesně, ale myslím, že bych se 

možná cítil…“). Spíše ale doporučuji reagovat prvním nebo druhým způsobem, 

neboť zde se doslova pohybujeme na tenkém ledě. Podstatné je nezapomenout, že 

reformulace musí zůstat „nabídkou“, nikoli konstatováním typu „tak to je“. 

V druhém případě se totiž stavíme do expertní pozice, čímž se opět přibližujeme ke 

klientovu konceptu „omezování“.  

Obecně řečeno vidím jako problematické sdružování delikventů do 

komunitních skupin a jejich vysokou koncentraci na jednom místě po delší časové 

období, což může být i doba pobytu v diagnostických ústavech. Z mého výzkumu 

vyplývá, že delikventi vyhledávají interakci za účelem společné realizace 

egocentrismu. Tím pádem se samozřejmě potvrzují ve svém intencionálním profilu, 

v interpretacích chování autorit jako „omezování“ a v konceptu recipročního vztahu, 

neboť s ostatními delikventy např. v diagnostickém ústavu stráví kratší období, než 

s kumpány na svobodě. O to víc budou vnímat povahu tohoto krátkodobého vztahu 

jako utilitární a reciproční. Vztah se stane ještě více nástrojem k překlenutí období 

„omezování“ (nedobrovolné internace v ústavu) a upevní v delikventech pocit, že 

druzí lidé nejsou hodnotou sami o sobě, ale pouze prostředkem k dosažení vlastních 

cílů. Nesdružovat delikventy dohromady je samozřejmě v současných podmínkách 

v podstatě nemožné. Přesto bychom si ale měli uvědomit rozsah tohoto problému a 

snažit se přijít na možnost alespoň částečné kompenzace.   

Jako vhodné také vidím zapojení odborného personálu v diagnostických a 

výchovných ústavech do volnočasových aktivit chovanců. Ideální by bylo, kdyby 

s nimi personál sdílel stejné, nejlépe pozitivní zážitky. Jako vyhovující se jeví např. 

společné sportování (ideální jsou kolektivní míčové hry, kde je kooperace se všemi 

členy skupiny nutností). Sport bude mladistvým delikventům určitě blízký. Dostanou 

tak možnost vnímat personál jako součást „jejich světa“, čímž se opět omezí možnost 

interpretace personálu jako „omezujícího“. Ačkoli se tento způsob práce 

s delikventní mládeží ve světě již používá, myslím si, že se v našich podmínkách 

podceňuje. Je to totiž do velké míry otázka dobrovolnosti pracovníků těchto zařízení 
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a vstřícnosti ze strany vedení. Znovu zdůrazňuji, že nejde pouze o sportovní vybití 

chovanců, ale o aktivní účast pracovníků v těchto aktivitách po jejich boku.  

Jako tragickou chybu v přístupu k delikventům vnímám zavádění bodovacích 

režimů a jiných podobných opatření, pokud každému z nich není zároveň poskytnuta 

výše uvedená terapie. Veškeré „režim a hranice vytvářející techniky“ vycházejí 

z předpokladu, že delikventům chybí disciplína. To je samozřejmě pravda, neboť 

sebekontrola je jednou z primárních funkcí stabilního ega. Zvyšováním dohledu bez 

patřičné podpory a emoční korektivní zkušenosti však budeme u delikventů 

stupňovat pocit „omezování“ a tím pádem podporovat jejich stávající egocentrickou 

orientaci. Každý takový „kontrolor“ zůstane v jejich očích nepředvídatelnou 

autoritou, která o ně nemá opravdový zájem. Takovou autoritu je podle nich třeba 

podvést, bez rozmyslu se jí podřídit nebo s ní naopak bojovat. Upevníme v nich tak 

předpoklad, že „světu není dobré rozumět, protože on se nesnaží rozumět nám“. 

Takový postup je pomyslným přiléváním oleje do ohně. Chceme klienty dovést 

k vyšším morálním principům, a přitom je odměňujeme a trestáme v souladu s jejich 

egocentrismem.  

Závěrem bych chtěl ještě poukázat na slabiny celého výzkumu a naznačit 

perspektivy pro další badatelskou činnost. Kvůli maximálnímu kvalitativnímu 

přístupu je velmi diskutabilní, do jaké míry lze výsledky zobecňovat na celou 

delikventní populaci. Trestná činnost může být samozřejmě páchána z rozličných 

důvodů. Věřím tomu, že teorie egocentrismu se týká přinejmenším některé 

z významných částí delikventní populace. Další výzkumy by mohly prověřit: 1) jak 

velkou část delikventní populace teorie egocentrismu zahrnuje, 2) jak velké mohou 

být individuální rozdíly mezi intencionálními profily delikventů, pro které stále ještě 

teorie egocentrismu platí, 3) upřesnit invarianty a naopak variující proměnné v rámci 

intencionálního profilu dle teorie egocentrismu, 4) vytvořit kvantitativní nástroj, 

kterým lze rozsah egocentrismu a fatalismu u delikventů orientačně stanovit, a to jak 

z účelů výzkumných, tj. verifikace platnosti teorie egocentrismu, tak z účelů 

praktických – výstupem by mohla být např. posuzovací škála pro pracovníky 

diagnostických a výchovných ústavů.  
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Příloha 

 

Rozhovor s respondentem č. 1 

 

Já: Dobře, tak můžeme začít.  

On: Tak chodil jsem na základku, pak jsem začal chodit na kuchař-číšník, tam začala moje první 

trestná činnost, tam jsem vzal notebooky, na to se hned přišlo. Poté mě vyhodili z tý školy, doma jsem 

nějak nechtěl bejt, když bydlim jenom s mámou, takže jsem utekl z domova a moje trestná činnost 

pokračovala dál. Byla mi navržena vlastně tamta ústavní výchova… a další moje trestná činnost bylo, 

když jsem kradl motorky. No, pak jsem se 21. září vyboural na motorce… to jsem byl převezen do 

nemocnice, tři dny jsem byl v komatu.  

Já: To bylo teď, v tomhle září? 

On: No, teď, tři dny jsem byl v komatu, hlídali mě policajti, protože jsem byl celostátně hledanej, pak 

mě převezli k soudu, to si už přesně nepamatuju a byl jsem ve vazbě…  měsíc, na Pankráci a od soudu 

jsem byl převezenej sem. (…smích), minuta a půl (záznamu, sleduje diktafon)… 

Já: Ne jako, pohoda žejo. 

On: Nevim, teď od soudu jsem dostal dva roky podmínku, předtim už něco za ty útěky z domova, 

musim zaplatit třicet tisíc škody školám a jinak…  

Já: No a kdybys to měl vzít úplně jako, třeba od toho dětství…  

On: Jsem nedělal lumpárny když jsem byl malej, to ne, až pak, když jsem šel jako na střední, tak jsem 

začal dělat… a to bylo hlavně asi kvůli těm drogám, kvůli pervitinu a tráva tam byla, jinak žádný jiný 

vylomeniny jsem před tim nedělal. Takže tak. Jinak nevim, jako co mám říkat.  

Já: Tak jako nemusíš nutně směřovat k těm jak ty říkáš lumpárnám.  

On: Dřív jsem hrával fotbal, byl jsem kuřák, taky jsem měl, to, jak se tomu říká… to to, jak si stříkáte 

do pusy tak jsem bral.  

Já: To nevim… jako nějaká droga nebo co? 

On: Ne, ne… jsem byl nemocnej, jsem byl nemocnej.  

Já: Jako nějakej sprej? 

On: No, a nesměl jsem kouřit jako.   

Já: Jo astma? 

On: No, astma, do toho jsem kouřil, takže jsem ten fotbal a to pak nějak nezvládal. Pak jsem se dostal 

tak v patnácti, když jsem vyšel základku, jinak tráva, to už byla nějak od třinácti nebo tak… já nevim 

no… jinak jsem byl předtim docela hodnej, jenom nějaký provokování učitelky a tak, ale žádná 

trestná činnost nebyla. Jinak jsem dělal grafiti, když jsem vyšel devítku, tomu se věnuju doteď… teda 

jako na papír (smích), jinak jsme chodili třeba každou noc malovat, to bylo fajn, všichni byli 

spokojený s tim. 

Já: Tak ono, když to někdo umí, tak je to docela umění. 

On: No, to jo. (…smích, dívá se na diktafon) Je to celý nějak rychlý. 

Já: Ne, můžem to jako klidně nějak rozebrat, nebo co budeš chtít z toho…  

On: Já vám řeknu všechno, jestli to nebudete někde na polici nebo to, jestli to fakt máte do školy.  

Já: Stoprocentně hele.  

On: Tak se ptejte na co chcete a já vám budu odpovídat (smích).  

Já: ale víš co, aby to nebylo jako výslech, právě proto, že to není pro tu polici, tak to nemá bejt takhle 

zformulovaný. Takže spíš co chceš no, třeba co ti přijde důležitý na tom říct, na těch trestných činech, 

co bys tak řekl kamarádovi a ne policajtovi.  

On: Tak já nevim, už bych to neudělal, to vim určitě, to jsem si uvědomil na vazbě… že jsem z těch 

notebooků měl pět tisíc a teď musím zaplatit třicet tisíc škody, tak to mi přijde docela jako velká 

hloupost, ještě mě vylili z tý školy, takže si teď musim dodělat školu, že jo. No, to bylo takový hodně 

hloupý no… jinak nemám no… 

Já: Tak mě zajímá co si o tom myslíš, víš co, než třeba co bys jako řek někomu… kdybych třeba 

rozbil  něco ve třídě, tak kdybych to měl říct učiteli, jak se to stalo, tak bych to řekl trochu jinak, třeba 
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nó my jsme se honili a nějak jsme o to zavadili, spadlo to a rozbilo se to, ale kdybych to třeba řekl 

kamarádovi, tak bych to řekl zase jinak, mě třeba zajímá co si o tom myslíš, co si tehdy cejtil přitom, 

co cítíš teď, víš jako… 

On: No v tý době jsem byl, než jsem se vyboural, takovej frajírek, nebo hajzlík takovej, že mi to bylo 

jedno nebo co, ale teďka po tý nehodě a na tý vazbě a jakoby jak sem dostal tu ránu do tý hlavy, jak 

jsem narazil čelně do auta… to je… tak jsem, mi přijde, že jsem se změnil a určitě bych nešel někam 

krást, nebo to, aby mě znova chytli nebo abych šel do basy, to nechci určitě… a jinak… já nevim no 

(smích). No teď už mam asi na to jinej pohled, než to bylo předtim, to určitě. Takže víc lidí by se 

mělo bouchnout do hlavy, aby nedělali takovýhle kraviny jako já (smích).  

Já: No tak jako… říkám prostě, ten rozhovor není od toho, abychom to hodnotili, to klidně 

nemusíme… můžeme to pojmout třeba jako proč… třeba kdyby z toho šly teď odstranit ty nepříjemný 

věci, tak jestli bys to jako znovu udělal, nebo né…  

On: No tenkrát jsem to dělal hlavně kvůli financím jakoby, že jsem potřeboval na drogy, nebo ne 

potřeboval, prostě chtěl, tak z toho důvodu, a… jinak to nemělo žádnej význam, asi kvůli těm 

financím… vždycky tráva, pervitin, a bylo to. Ale nevim, teď mi přijde, že to byly úplně zbytečný 

věci. Ale tak je to můj život, moje chyba, se musim učit… to má trvat čtyřicet pět minut jo? 

Já: Nemusí, to jak se nám bude chtít. A jako… z jakých hlavních důvodů říkáš, že to je kravina teď?  

On: To nevim, já jsem si to začal myslet už na vazbě, po tý nehodě vlastně, to bylo pět dní po tý 

nehodě, tak všechno… jsem tam celý dny přemýšlel nad tim proč, a proč sem to udělal a přijde mi to 

úplně zbytečný teď… dva roky mam podmínku, do konce života mam zápis v trestním rejstříku, takže 

mě pomalu do žádný práce nevezmou že jo, budu muset dělat brigády, nebo něco takovýho… no… 

kurátorka mě hlídá, sociální pracovnice mě taky hlídá, to je taky takovej dohled žejo. A ještě bejt tady, 

tady to taky není nejlepší (smích).  

Já: To mi taky můžeš říct klidně (smích).   

On: (smích) no že tady třeba nemůžete kouřit normálně. Jako takový, že máme program, to máme celý 

dny, jsme jako úplně furt, máme nějaký program, takže je dobrý, že ty dny utíkaj, ale kouření, to je tak 

pět cigaret denně. Takže to mě vždycky úplně… vy jste kuřák?  

Já: Ne nejsem, ale kamarádi všichni kouří a když někam jdeme, tak oni vždycky vstanou, odejdou 

jako že jdou na cígo a když se vrátí, tak si začnou balit nový a jakmile ho dobalí, tak jdou zase, takže 

tam vlastně sedim pořád sám (smích). Ale určitě kouří právě mnohem víc, než pět denně.  

On: (smích) ale tak tady nás chtěj naučit, abychom s tím tó jako… takže já nevim, už sem tady přes 

měsíc, vlastně pět tejdnů, jinak tady mam oblíbený dva vychovatele a těch ostatních si nevšímám, 

nebo jako neprudim a to… takový jako normální (smích). To můžete vzít třeba jako dva za sebou 

takhle?  

Já: No jako budu dělat ty rozhovory s víc lidma, ale dneska jenom s tebou. Příští tejden zase se tady 

objevim.  

On: Tak já nevim, o čem mám povídat (smích).  

Já: O čem chceš jako, když si vezmeš ten svůj život… 

On: Já jsem nežil moc dobrej život, takže… 

Já: Jakto? 

On: Já si myslim, že docela špatně jsem začal… špatně to dopadlo (úsměv). 

Já: A proč myslíš, žes začal špatně? 

On: No tou trestnou činností žejo, pak drogy, to je všechno špatný. Kdybych si vzal, jakej jsem už 

mohl bejt, mohl jsem mít školu… prostě přijde mi to divný, jak jsem zahodil jakoby ten život.  

Já: Kolik ti je, 18?  

On: Teď mi bude 18.  

Já: Mladej strašně… to ještě nemusíš zabalit (smích).  

On: (smích) 

Já: No a jako třeba… a předtim, to období? Než si začal dělat lumpárny? 

On: Když jsem byl malinkatej jako? Základka? Tak já nevim, to jsem dělal jen takový kravinky, 

otravoval jsem učitelky nebo to, jsem byl ADHD jak se tomu říká teď. Tak tó, nevim…  

Já: Tak to už nevypadá, že bys byl.  

On: No už né (smích).  
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Já: No a jak si říkal, že bys mi jako řekl všechno, kdybych se ptal, tak mohl bys vybrat třeba tu 

kapitolu z těch blbých začátku jak jsi říkal, nebo co bys jako chtěl říct, abych se tě neptal já? Že bys 

vybral, co chceš z toho?  

On: Mě to je jedno.  

Já: Tak co je pro tebe z toho nejdůležitější, jako i v negativnim slova smyslu klidně?  

On: Nic (smích). Ne tak je to všechno špatný, žejo, takže, já to beru do jednoho pytle, není co dobrý 

nebo co špatný, ale asi ty grafiti bylo jako nejlepší. Mě nikdo nechytil a to… A taky tam byly třeba 

lumpárny, že jsme byli před obchodem pro spreje a třeba jako… brali jsme jiným spreje, nebo to, 

takže takhle, nevim.   

Já: A co na tom bylo to dobrý, jak říkáš? 

On: Co na tom bylo dobrý? (smích) Že jsem měl všude gráfka.  

Já: Víš co, já jsem to nikdy nedělal jako, takže nevim, co na tom může bejt tak dobrý.  

On: Byl jsem šťastnej, když jsem jel třeba ráno autobusem a tam jsem měl peace, to pro mě bylo 

potěšující, nebo tak, ale nevim, teď už bych asi nechodil bombit každou zeď, na každý straně ulice, 

ale radši bych si udělal barevný gráfko třeba na legále.  

Já: Na legále? Co to je? 

On: To jsou legální zdi. 

Já: Jo takhle.  

On: Se buď dělá jako street nebo legály.  

Já: A na tom bylo nejlepší teda jako… jako… jak to říct.  

On: Tam bylo to odvázání, ten adrenalin. 

Já: A z čeho plynulo to potěšení nejvíc?  

On: No… já nevim… já jsem vždycky bombil a oni třeba zařvali auto, tak jsem se schoval, pak jsem 

tam naběhl znova a to… vždycky jsem dělal jako hlavní ulice, že jsem chodil do ulic normálně, pak 

třeba jsem neměl rád, když jsem viděl pobombenej kostel, nebo hřbitov, to mi hrozně vadilo jako, jak 

může někdo… nebo třeba rodinný domky, to sem taky neměl rád jako. Tak jako kdybych si koupil 

barák, a někdo to pobombil, tak by mě určitě nasral, já bych toho kluka normálně zlámal potom. Si na 

to celej život vydělává… ale jako takový když, panelák… jsem taky jako maloval na paneláky… a 

jinak rodinný domky, to ne. To už jsem měl takovej ten odpor (smích).  

Já: A jako kdyby se tě někdo ptal kvůli čemu, čim se liší tahle budova od týhle budovy, tak bys řekl 

co. Jako já si myslim, že to chápu, ale stejně.  

On: Já nevim, tak třeba když byl panelák, kde bylo třeba třicet bytů, tak mi to bylo jako jedno… to 

nepatřilo jako, jako patřilo to třeba výhradně jedný osobě, ale platí jí nájem, takže… vždycky jsme si 

vybrali ten panelák, než nějakej roztomilej baráček.  

Já: No vidíš, to grafiti, a to tě takhle bavilo… 

On: To byl takovej odvaz… třeba i MHD, nevim, jestli to byl odvaz, ale jako že jsme si třeba kupovali 

fixy a to… 

Já: Jo takhle, jako že ne přímo grafiti, ale… 

On: Nó, i Tegy. To jsou jako podpisy. Třeba na sklo, nebo na tu boční stěnu, jak jsou u sedaček, tak 

na to.  

Já: A jak je to velký? A to je nějakej symbol, nebo písmena? 

On: No písmena můžete dělat, jak velký chcete.  

Já: A jak to uděláš, aby tě nikdo neviděl přitom? To jde dost těžko ne?  

On: Si vždycky počkám, až tam nebudou lidi, nebo si někdo stoupne do toho výběžku a to. Ale my 

jsme to jako nerozlišovali takhle, podle vás jako, aby to nebylo vidět, jsme se nebáli. Ale… žejo, se 

daj roztáhnout dveře, se třeba vyskočí nebo tak. Jednou v metru právě na nás řvala paní, ať se 

uklidníme, ať si tohle děláme doma. Nás tam byla banda asi deseti lidí a nikdo se tý ženský nezastal. 

Tam normálně byli chlapi třeba i jako dospělý a nic jí neřekli, kluci jí tam nadávali, ať se uklidní, my 

jsme potom utekli z tý stanice, ale bylo mi divný, že nevstal nějakej chlap a že nám jí netřísknul jako. 

Prostě ženská tam nadávala, že jsme vandalové a to… a nikdo nic. To bylo divný.  

Já: To jo no. Ty bys to udělal, kdybys byl na straně těch chlapů tam? 

On: Teď to nejde říct, tady z toho pohledu ale asi, asi jo no. Kdybych byl celej život hodnej a pak 

bych viděl někoho, jak ničí metro, tak to jo.  

Já: Jste chodili v takhle velký grupě jo? 



99 
 

On: Jak kdy, jsme koupili třeba flašku rumu a prostě, dělali jsme bordel. Chodili jsme malovat v noci 

někam, vždycky jsme jeli třeba metrem někam úplně jinam, někam pryč, abychom byli známí po celý 

Praze (smích).  

Já: A furt ty samý lidi jo? 

On: To byla crew jako. Jsme měli crew vlastně a v tý jsem chodil.  

Já: Čili to je vlastně skupina lidí, který se stýkaj jenom kvůli tomu grafiti?  

On: No. 

Já: A jak ses tam dostal?  

On: No jsem uměl malovat, tak prostě jsme vytvořili jakoby tu crew nějak. A jinak oni se i snaží tam 

dostat třeba, tomu říkáme „toy“, jako to je začátečník, třeba kupuje barvy nebo to, ale to dělali třeba u 

nás ve crew, tam se to nějak nerozlišuje, jako když je to prostě dobrej, jako felák, kámoš, tak chodí 

třeba s náma, hlídat, a tak.  

Já: Fellas, to je jako fellow, jako kámoš?  

On: No jako felas prostě.  

Já: Toy, to je jako hračka? 

On: No to se říká začátečníkům, třeba jako když vám někdo ukáže jeho skicu, tak prostě řeknete třeba 

„to je toyský“ (smích). Je to divný jako, hračka… jako se to řekne… 

Já: Jako že si hraje ne?  

On: No jako… že to není grafiti prostě pořádný… 

Já: A co ty lidi který si znal třeba jako už ze školy? Tys je poznal jenom kvůli tomu kreslení? 

On: Ne, já jsem se přestěhoval jakoby… jsem bydlel někde jinde, kam jsme chodili na základku, pak 

jsem se přestěhoval a chodil jsem na tu střední a tam jsem se s nima potkal. Jinak jako nějak, že bych 

vyhledával něco, to nebylo, jsme se našli tak nějak.  

Já: Takže to byli lidi z jiných oborů? A co ze stejnýho oboru, byli?  

On: Tam jsem neměl nikoho. To nebylo jako přesně ze školy třeba, tam prostě z toho okresu já nevim, 

tak prostě skupinky lidí, někde třeba nadávali a to, tak jako… prostě třeba jako že jsem tam byl novej, 

sem nevěděl, jak to tam chodí, tak jsem se začal nějak umísťovat jako, pak zjistili, že taky dělám 

grafiti, oni taky a tak… jinak na školu chodili asi jenom dva, co takhle malovali… já jsem tam stejně 

moc nechodil.  

Já: Takže to byla mimoškolní jako skupina? Nepoznali jste se ve škole přímo.  

On: Ne.  

Já: A jaký byly?  

On: Takový jako já no.  

Já: A to znamená co?  

On: Špatný no. Brali drogy, že jo, kradli, aby si vydělávali na barvy nebo na drogy, vlastně doma 

neposlouchali, jako já… ne jako že bych byl hodnej, upravenej a to… prostě, já nevim no (smích), 

nevím jak to popsat prostě, když to mám říct normálně takhle… 

Já: Doma neposlouchali nebo cos říkal? Tys taky doma neposlouchal? 

On: Já jsem se většinou třeba nebavil s mámou nikdy. Jsem odešel, zavřel se do pokoje a to. Pak jsem 

začal i utíkat, máma si šla třeba lehnout, koukala se na televizi a já jsem prostě oblečenej vyběh a 

odešel jsem. Takový kraviny jsem dělal no.  

Já: A ty seš jedináček? 

On: Ne, tři jsme. Mam bráchu, tomu teď bude 21 a ségru, 4 jí budou. Takže nejsem jedináček. Jako že 

bych byl rozmazlenej jo? (smích)  

Já: Ne to vůbec, jako spíš jestli si byl s mámou sám v tom bytě nebo tak, ale rozmazlenej to ne 

(smích). A proč myslíš, že si začal s těma drogama? Co tě k tomu dovedlo? 

On: Tak v tý bandě jsme začli třeba hulit.  

Já: Takže tys je našel, nebrals nic, nehulil jsi ani… 

On: Né to jako jo, občas hulil třeba, ne tolik jako s nima, to bylo jinačí… ale pak ten pervitin, to jsem 

zkusil, třeba jednou, pak za tejden jsem zase zkusil si dát, celou noc jsem nespal, ale když jsem si dal 

potřetí, a pak, když už to odcházelo, tak jsem měl ne prostě, absťák, to se nedá říct, ale takovej 

vzteklej jsem byl, už jsem tu drogu potřeboval, nebo jako chtěl. 

Já: To bylo po tom třetím, když skončilo to příjemný? Na konci toho? 

On: No, dá se to tak říct. Jako nebylo to hnedka, poprvý, že bych se vyspal a měl zas chutě, to spíš až 

potřetí počtvrtý, jsem začal být takovej vzteklej, prostě jsem tu drogu už pak potřeboval. Prostě chcete 
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zkusit jako ten stav, taková malinká chuť tam je, pak už je to takový silný… úplně se klepete… někdo 

vám řekne třeba ahoj a hnedka byste mu dal jednu. To se nedá takhle vysvětlit ty pocity, nevim no.  

Já: A jaký to bylo doma? Jako předtim třeba, nebo vůbec.  

On: Tak jelikož jsem nebydlel s vlastním tátou, že máma měla vždycky nějakýho přítele, tak nic moc. 

i ze základky když jsem chodil domů, hodil jsem tašku, do večera jsem byl venku, že jsem vůbec 

nebýval doma. Mámě to potom začalo vadit, že nejsem doma, vždycky jsme radši šli za kámošema 

ven, než abych byl doma… Jinak nevim no… (pauza)  

Já: No… Tě prostě nechci do něčeho strkat. 

On: Mě to je jedno. 

Já: Kdyby ses měl třeba někomu představit, vyprávět o sobě, tak co bys řekl.  

On: Třeba jako „ahoj já jsem Martin“ (smích).  

Já: Tak prostě chtěl bys říct dál něco o sobě?  

On: Tak já nevim, to by bylo nejlepší asi jako výslech, když se mě budete ptát na něco konkrétního, 

tak bych vám to řekl, aby se vám to hodilo do tý vaší práce.  

Já: No mě by se právě hodilo, kdybys o tom vyprávěl sám, víš co, co je pro tebe důležitý, než jako 

jenom informace prostě.  

On: Tak já nevim… tak třeba motorky jak jsem kradl, to jsem byl na útěku… To mě naučil jeden pán, 

jak se to dělá, takže jsem vždycky třeba v noci jezdil, viděl jsem prostě motorku jako, bez žádných 

zámků, jenom jako vlastně kam se dává klíč, vlastně… chodil jsem a takhle za to bylo třeba hodně 

peněz, ale riskoval jsem to, co přišlo 21. září, že jsem se takhle rozsekal, jsem neměl ani řidičák, ale 

jako už odmala jsem jezdil, takže jsem motorku uměl řídit… takže to bylo dobrý, jinak… A já nevim, 

kdybych teď měl poradit lidem, co maj motorku, tak bych jim poradil, aby si koupili zámek… já 

nevim, máte motorku?  

Já: Ne, ale kámoš má. A on právě tam žádnej zámek nemá. Takže je to jako snadný jo, bez toho?  

On: Je to jako hodně snadný. Během minuty odjedete.  

Já: A jak ses k tomu dostal? 

On: Já jsem chodil s nim zezačátku, takhle po večerech jsem hlídal třeba… asi kvůli tomu. 

Já: Jako žes mu pomáhal? 

On: No.  

Já: Jak ses s nim seznámil? 

On: Přes mýho otce. Ale k tomu bych se nebavil. On je teďka ve výkonu trestu.  

Já: A proč bys jako o něm nechtěl mluvit?  

On: To je… špatnost.  

Já: A co je špatnost?  

On: Celej jeho život vlastně… všichni řekli, že jsem to zdědil. Já nevim, jak se to řekne… to jsou 

geny. Asi.  

Já: No já osobně tomuhle zrovna moc nevěřim. Myslim, že spíš to prostředí na to má vliv. A ty na to 

věříš?  

On: No já nevim. Tak byla to moje volba jako. Kdybych nezačal dělat ty kraviny, tak jsem takhle 

neskončil.  

Já: Tak si taky ještě neskončil jako on, ne? Nejsi ve výkonu trestu. 

On: Tak mě stačila ta vazba (smích), brečel jsem a říkal jsem, že už zpátky do vazby nechci, to radši 

do ústavu… ale teď jako zase ta podmínka, to je dost špatný, kdybych teď cokoli udělal, s někym se 

porval a chytli mě policajti, šel bych vlastně na půl roku, teď už by se mě neptali, přijde mi to docela 

špatný no…  

Já: Myslíš, že to bude těžký se hlídat? 

On: To ne… hlavně nechodit s klukama do žádných problémů. Jako třeba když budou někde krást, tak 

radši jít domů nebo to… nedělat si problémy zbytečný.  

Já: A budeš dál s těma svýma kamarádama chodit?  

On: Asi jo… já i když teď říkám vlastně dva měsíce bez trávy, bez perníku, tak… se mi chce zase ven 

si jít dát, ale bude mě hlídat sociálka, takže se musim už kvůli tomu hlídat. Mě budou kontrolovat 

každých 14 dní, budu muset na testy, jestli neberu drogy a tak.  

Já: A kdyby si mohl, bral by si zase ten perník? 

On: Spíš asi to hulení. To mi nevadilo jako. Ten perník jako, to bylo hrozný ty stavy potom. Celou 

noc nespat, ani když jste si šel lehnout, tak jste nemohl spát. Peněz, kolik se za to dávalo, to bylo taky 
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hrozný, vlastně kvůli tomu jsem začal krást, že jo. Takže kdybych chodil na brigády a koupil si za to 

hulení, za ty dvě stovky a tak, tak to je levnější. 

Já: Kdyby si neměl tu podmínku a teďka bys vylezl, a věděl, že z toho nemůže vyplynout takovej 

postih jak teď, tak bys šel klidně zase krást? 

On: No… tak popravdě vám to řeknu, jako asi určitě bych, neříkám, že hnedka, co bych vyšel, ale 

třeba za měsíc nebo dva už bych si nedával majzla, jako teďkon, takže bych asi do něčeho zase 

spadnul. Teď se musim hlídat…  

Já: A pak, až nad tebou nebude ta hrozba tady toho, tak jako klidně bys šel do toho?  

On: Já nevim… třeba se za dva roky změnim nebo to… hlavně tu školu si musim udělat.  

Já: A ten obor si nedodělal teda? Musíš od znova začít zase?  

On: No… pololetí prostě, mam přerušený.  

Já: Takže vlastně můžeš navázat trochu na něco. 

On: No… a chci jít asi na kuchaře, mě to bavilo. Kdyby nebylo tý kraviny no… 

Já: A proč to byla kravina? 

On: No kravina, to teď beru jako že mam za to podmínku plus musim za to dát třicet tisíc jako 

škody… ještě jsem z toho měl jenom pět tisíc, ještě jsem někomu něco dal za to, že to prodal nebo tak.  

Já: A kde si vzal ty notebooky vlastně? To bylo jako ve škole? 

On: No ve škole vlastně, tam to bylo v takový malinký skříňce, bylo to na chodbě a nezamčená ta 

skříňka, že to nebyl nějak hlídanej prostor. Já jsem to viděl, tam byly něco jako vy tam dělali na 

počítačích  o přestávkách a pak nějak asi po tejdnu jsem tam šel, řekl jsem že chci na záchod, šel jsem 

do tý skříňky a vzal jsem je. A pak jsem tam šel znova za tejden a tam už byla nachystaná kamera, 

jako že už věděli a v pondělí už volali mámě. Do tý školy jsem pak už nikdy nešel, mě to bylo hrozně 

trapný jakoby, že bych se podíval na ty učitele, nebo to. Prostě jsem se styděl.  

Já: A kdyby se na to nepřišlo, styděl by ses taky?  

On: To asi ne.  

Já: A kdyby teď byla příležitost, udělal bys to taky? 

On: To asi ne. Já už bych do tý školy nešel nikdy.  

Já: A proč bys tam nešel?  

On: Jako z toho že jsem se styděl nebo to, prostě trapný mi to je, přijít nebo to. Já nevim no. Já ani 

nechci dělat trestnou činnost jako dál, ale s mýma kamarádama to asi nepůjde. 

Já: Máš je rád jo? Rozumíš si s nima takže bys je nevyměnil za jiný kámoše? 

On: No, asi tak. Třeba budu jedinej mezi nima hodnej (smích).  

Já: Nevadilo by jim to? 

On: Ne, to oni nejsou jako takový, že by hodnýho mezi sebe nevzali, to jim nevadí. 

Já: A co by jim vadilo? 

On: Na mě asi nic, mě maj docela rádi, takže jim by bylo jedno, kdybych přestal tadyto dělat. Já 

nevim jako, nebo co myslíte, že by jim vadilo? 

Já: No to byla blbá otázka, spíš jako, jaký jsou? Podle čeho, proč sis je vybral jako kamarády? 

On: No, kvůli tomu malování hlavně. Ale jinak… teď už jakoby sem potom vázanej…, jakoby 

vázanej, že jsem se s nima za…, já nevim, jak to říct, hlavně po tý mý bouračce to bylo takový divný, 

ten mozek se dlouho vzpamatovával kvůli těm drogám, to ještě není úplně zcela fajn, asi to bude ještě 

chvíli trvat, než se to úplně ztratí, třeba teď, kdybych si vzpomněl jako, před tejdnem si nepamatuju 

konkrétní věci, co jsme dělali po obědě, to si nevzpomenu. Jinak jako, už asi v pohodě (smích). 

Předtim jsem měl problémy, jak jsem byl u toho soudu, že oni mě dali na vazbu a tam jsem byl 

v nemocnici a tam se ten mozek vůbec nespravoval. Tak když jsem si četl třeba dopisy, tak takový 

hrubky, to bych v životě nenapsal, věty nedávaly smysl, to bych nikdy nenapsal. 

Já: A ty kamarádi jako, co na nich máš rád? Jaký vlastnosti, čeho si vážíš, nebo co ti vadí naopak?  

On: Já nevim, já jich ani nemam moc. Třeba šest bych do toho zahrnul. Nepodrazili by mě. Já nevim 

třeba, kdyby mě někdo napadl, tak by mě nenechali zmlátit nebo tak. Já nevim, že se za mě postaví, že 

nejsou jako takový že by… já nevim.  

Já: O čem se bavíte nejčastěji třeba? 

On: Já už jsem se dlouho s nima nebavil. 

Já: Jasně, a předtim? O čem jste se bavili nejčastěji. 

On: Krádežema. 

Já: Ale o čem jste se bavili, jako o čem jste kecali?  
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On: Tak co doma, co ségra třeba, jeden kluk měl úplně stejnou ségru, tak jsme je brali ven. Já nevim. 

Bavili jsme se i o krádežích, třeba večer, kam půjdem, nebo to.  

Já: O čem nejčastěji jste si povídali? 

On: Asi o tý trávě. Vždycky jsme se sešli, šli jsme na trávu, pak jsme se zhulili.  

Já: Co ti na tom přijde nejlepší na tom hulení?  

On: Já nevim, byl jsem takovej uvolněnej, všechno mi bylo jako jedno… ne to ne, to bych neřekl jako 

nejlepší. Třeba někdo jenom něco řekl, tak výbuch smíchu. A jinak nejlepší asi nic, já jsem si na to 

prostě navyknul, že tu trávu jsem chtěl mít každej den, i když to nepotřebuju vlastně, teď jsem dva 

měsíce zavřenej, nepotřebuju… a když jste na svobodě, tak vám to tak nepřijde, nevim, nevim proč… 

Já: A co by si chtěl v životě jednou? 

On: Jako co bych chtěl dokázat? Tak barák, určitě pěknou motorku, pěknou ženskou (smích) a sen co 

bych chtěl si splnit, bych chtěl jednou jet ve formuli, na nějaký dráze si zajezdit.  

Já: A ještě se tě zeptám na poslední věci… můžeš trochu mluvit o tý rodině taky? 

On: Co chcete vědět? 

Já: Jako, jak ses tam cejtil, nebo jak bys popsal ty členy, jenom hrozně stručně třeba, koho máš rád, 

koho nemáš rád z tý rodiny, proč, co ti vadí třeba, a tak. 

On: Tak mámy přítele nemam rád, sem se s nim nikdy nějak nebavil ani jsem se s ním nehádal, prostě 

jako kdyby tam nebyl, jako duch. Mámu tu mam hodně rád, protože toho pro mě teď udělala hodně, 

předtim jsem se k ní hodně špatně choval, že jsem od ní utekl, nebo byl jsem na útěku, dělal jsem tu 

trestnou činnost a vlastně… ona je jediná, která se o mě teďka snaží bojovat jakoby, to bych jí chtěl 

vrátit. Táta vlastně, ten je ve výkonu, ten se o mě nemůže starat, ani mu nebyla svěřená péče vlastně, 

zatímco máma to svedla, když jsem byl malinkej, asi čtyři nebo pět, to už si nepamatuju. Jinak koho 

mám rád, tak to ségru, ta je boží. Bráchu, toho taky nějak moc nemusim. A taky má tátu jinýho.  

Já: Takže tam doma sis s nikym nepokecal vůbec? 

On: (vrtí hlavou) jsem všechno tajil jakoby před nima. 

Já: A před kamarádama všechno tajíš, nebo vůbec? 

On: Netajím, hned jak to jde, tak to řeknu. 

Já: Tak, já už tě asi nebudu dál trápit. Tak děkuju, a kdyby mě ještě příště něco napadlo, můžu se tě 

pak třeba doptat? 

On: To bude příští tejden? Tak klidně, mě to nevadí (smích). Když se mě budete takhle ptát.  

 

 

Rozhovor s respondentem č. 2 

 

Já: Na začátek bych se tě chtěl zeptat, co ti říkal pan etoped o tom našem rozhovoru?  

On: Říkal mi, že to bude o trestný činnosti. 

Já: No ono se to týká spíš životního příběhu lidí, co jsou v diagnostickym ústavu, což může být 

z různých důvodů, že jo, třeba kvůli nějakýmu zanedbávání doma, kvůli nějakým… já nevim… 

On: Tak já jsem tady vlastně jakože… jsem bral drogy a kvůli tomu jsem potom i kradl… 

Já: takže jakoby mělo by se to týkat tvýho životního příběhu, takže můžeš vlastně vyprávět o čem 

chceš… klidně chronologicky odmala, o sobě, prostě o čem chceš.. 

On: No tak já bych vlastně začal třeba o tom co se zrovna stalo, v roce 2009 jsem se přestěhoval od 

mámy k tátovi, jakože k tátovi do Nymburka, tam jsem nastoupil normálně do školy a ty dva měsíce 

tam jsem se naučil kouřit trávu a myslel jsem si, že to bude v pohodě, jenže šlo to semnou z kopce, 

jenom jsem si to neuvědomoval a pak vlastně to nebyla jenom tráva, pokračovalo to vlastně LSD a 

pak následně i perník a to už byly ty nejhorší situace, že jsem nebyl třeba tejden doma, byl jsem na 

ulici, kradl jsem a pak jsem kradl i doma když jsem tam přišel a to jsem potom poprvý skončil 

v diagnosťáku, tam jsem byl měsíc, pak mě přemístili do Pšova, tam mi nenařídili ústavní výchovu, 

tam jsem byl nějak měsíc a pak jsem šel domů. A teďka je to rok a půl, co mě pustili, tak jsem byl rok 

a půl doma, bylo to všechno v pohodě, než jsem teď v září nastoupil do školy… takže ta škola, ta mi 
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tam působila problémy vždycky no, takže když byla škola, tak byly i problémy, že jsem se třeba hádal 

i s nevlastní mámou a tak no… 

Já: No tak… můžeš vyprávět o čem chceš. 

On: Já právě přemejšlim… tak se na něco zeptej třeba, mě jako nic nenapadá…  

Já: Tak víš co, já nechci, aby to bylo jako výslech. Jako „ano, „ne“, aby to bylo jako u policajtů, to 

nechci.  

On: Tak to ne, já to třeba rozvinu, ale přemejšlim, o čem mluvit. 

Já: No o čem chceš třeba.  

On: Tak třeba o těch drogách, že tam třeba hodně lidí u toho perníku si říká, že třeba jakmile to člověk 

začne brát tak je hnedka závislej, ale já když jsem si řekl ne, tak jsem to prostě přestal brát. Tady to je 

o tom, že každej člověk to musí mít srovnaný v hlavě, jakmile to nemá srovnaný v hlavě, tak 

s drogami nepřestane, musí si uvědomit, že je to zlý no.  

Já: Já mam známýho, co právě si taky jenom řekl a přestal s tim. S perníkem jako. Zvládl to sám 

takhle.  

On: No, ono to jde sám, akorát pak si to uvědomit, i když to ten člověk bere, tak musí vědět, to už se 

mi taky stalo, že jsem říkal: já to prostě nechci jako. Jako napadlo mě, že bych si dal třeba, ale 

okamžitě jsem tu myšlenku z hlavy vymazal. 

Já: To máš silnou vůli teda.  

On: No já osobně bych řekl, že kouření je snad i víc návykový, já kdybych si denně nezakouřil, tak 

jsem pak hrozně nervózní a nejradši bych pak třeba někoho zabil (smích). A ještě potom tady to 

kouření, když mám vlastně přítelkyni a ona to snad ani neví, že jsem tady a já jsem od úterka tady a 

nemůžu jí ani zavolat odsud, tak co to je potom za nervy tady. Když každej den píšu jak blázen a ještě 

mi nepřišla odpověď… tak doufám, že má správnou adresu. Tu budu ještě asi čtrnáct dní nebo tři 

tejdny, protože sem tady byl už, takže to je pro mě výhoda.  

Já: A potom jdeš domů?  

On: Ne, odsud jdu do Pšova potom. Ale tam už to taky znám, znám tam ty kluky, takže to by mělo 

bejt v pohodě.  

Já: A ty máš nařízenou ústavní výchovu?  

On: Ne, já dostal předběžný opatření, ale ústavku tu rozhoduje soud a kurátorka, jenže počítám s tim 

když je mi v červnu 18, že mi tu ústavku daj už na těch půl roku, ale vlastně zase z Pšova se dá jít po 

dvou nebo třech měsících na podmínku, když mi bude 18, jakmile by byl třeba jeden průser, tak se 

okamžitě vracím zpátky. 

Já: Takže když to všechno půjde tak půjdeš domů třeba za dva tejdny tady a tam třeba za dva měsíce? 

Tak to není zas tak dlouho, to se dá ne?  

On: No jako dá se to vydržet, předtim jsem to vydržel dýl že jo, takže… 

Já: No vidíš… no tak můžeš povídat dál (smích) 

On: Já právě moc zážitků nemám ale to, ale kdybys chtěl potom třeba o toxický psychóze nebo tak, 

tak je tady jeden kámoš v ústavu… a on právě to měl, třeba viděl všude policajty, skočil do Vltavy a 

pak chodil po Praze v lodičkách (smích), nakonec potom skončil na Detoxu a odvezli ho sem no… ale 

já nevim, já jsem třeba pak nastoupil do školy a ty lidi, který jsem znal ještě z minula, tak oni zamnou 

třeba přišli, že jsem ještě dlužil prachy nebo to, tak prostě to jsou lidi, tak párkrát jsem musel, třeba na 

intru jsem ukradl notebook spolubydlícímu z toho důvodu, aby oni mě nezabili že jo, tak že kvůli 

tomu jsem teďka třeba policií stíhanej. Anebo třeba něco jinýho co se mi stalo jednou, jsem takhle 

dlužil kamarádovi a on po mě chtěl peníze na dluh, že mi to dá druhej den, tak já jsem mu věřil, došel 

jsem ještě za jedním klukem, ten mi to dal a já to dal jemu.  

Já: počkej teď to moc nechápu… jo aha, jo jasně, jako že ty sis půjčil peníze od někoho pro toho 

tvýho kámoše…  

On: No jasný. Tak vlastně jsem mu to dal… nakonec to dopadlo tak, že on neměl peníze a já jsem pak 

seděl u toho vařiče, a on mi mířil normálně nabitou devítkou do nohy, fakt nabitou devítku jsem měl u 

kolena a on mi říkal, že mi to koleno prostřelí, jestli mu ty peníze neseženu, tak jsem mu je pak 

naštěstí sehnal, že mi je půjčil strejda… a tady ty zážitky potom dovedou člověka k tomu, aby s tim 

jako přestal.  

Já: Víš co… to je pro mě úplně neznámej svět. Lidi, co jsou schopni klidně takhle někoho zabít… 

On: A ono to je podle mě jako že v celý Český Republice a policajti to třeba vědí ale nechávaj to 

v tajnosti jako před normálníma lidma… a to jsou takhle normálně jako lidi pod vařičema perníku a 
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oni chodí s nabitýma devítkami, když jdou na nějaký kšefty a nebojej se, že by je někdo chytnul, když 

je někdo chytne, tak za ně zaplatí vařič kauci a jsou zas venku, člověk by si řekl jako z filmu, ale ono 

to fakt takhle funguje jako.  

Já: Tak mi o tom něco řekni… o tom světu neznámym.  

On: No tak neznámej, ono se to jako řekne, ale když to člověk takhle nezná tak může bejt rád, že je 

pro něj neznámej. Protože potom jakmile se člověk do toho dostane tak nejdřív jsou všichni hrozný 

kamarádi a tak ale potom začnou bejt hrozný svině. A když si člověk uvědomí, že oni sou svině, tak 

pak už může bejt pozdě jako jo…a já jsem z toho nemohl, třeba zezačátku dobrý, v pohodě, dali mi 

dobrý množství zezačátku, ale prostě pak už jsem viděl, že nosí míň a míň, tak jsem se s nima přestal 

bavit a našel jsem si někoho dalšího, na koho už třeba byl spoleh. Teda vlastně je to o tom, že fakt ten 

člověk musí ty distributory střídat, anebo mít prostě jenom jako svýho, protož jinak mu budou nosit 

pořád míň a míň a nakonec ho budou už jenom ojebávat, když to takhle řeknu… oni zezačátku jako 

nosej jako že dobrý, dobrý, a pak už jako menší, menší… ale jako člověku to přijde pořád stejný, 

protože prostě je zvyklej chodit za tim člověkem že jo.  

Já: A to ti dávaj jakoby míň toho prášku, nebo jako naředěný nějak něčim?  

On: Dávaj míň toho prášku prostě… anebo jako jo, taky je to občas jakože říznutý, a co třeba jsem se 

smál, že mi to jednou dal cápek říznutý a normálně v tom byl paralen nadrcenej, takovýhle kusy 

paralenu jsem v tom viděl, říkám si to je paralen tyvole, já jdu, čau… 

Já: Kolik jsi jich vystřídal takhle? Těch distributorů?  

On: Já hodně jako, tak třeba po Praze vim o takových dvaceti.  

Já: A jak ses s nima seznámil vlastně?  

On: tak jako normálně, tak třeba jsem jako šel, potkal jsem nějakou smažku, zeptal jsem se jí, jestli o 

něčem neví, ona jako řekla, že jo, tak mě s tim člověkem seznámila a už prostě to šlo… 

Já: a jak ses vlastně dostal k těm drogám? Jako přes někoho, nebo… 

On: Úplně, no ono to bylo vlastně tak, že jsem začal kouřit trávu, pak jsem začal brát tripy, LSD a 

houby a tak a jednou jsem byl vlastně v Nymburce… 

Já: Promiň, že ti do toho skáču, ale jako s někym, nebo sám… 

On: Ne, já jsem to nikdy nebral sám, kdybych to bral jako sám, tak se asi zbláznim.  

Já: a to mě taky zajímá, a v jaký společnosti… 

On: já, začal jsem na střední, a tam to vlastně bylo v tý třídě, tak jsem se nějak začal s těma lidma 

bavit, oni mi nabídli ať si s nima dám jointa, pak jsem šel na jointa, tak jsem kouřil trávu asi měsíc a 

pak jsem jakože přemýšlel, co bych ještě mohl zkusit, tak jsem se ptal, oni mi nabídli toho tripa, LSD, 

tak jsem si nejdřív říkal, co to dělá a tak, kolik to stojí, oni mi řekli, že to stojí třeba dvě stovky, trvá to 

asi osm hodin, máš halucinace, seš vysmátej, říkám no dobrý no, tak já to chci zkusit, tak jsem šel, 

koupil jsem si to, jo dobrý, stav v pohodě, akorát s tim rozdílem, že po trávě je člověk taky vysmátej, 

netrvá to tak dlouho, ale po tom tripu jako funguje to i tak, že člověku je potom třeba blbě, že má hlad, 

je mu blbě, takovou divnou náladu má… a potom jsem jako třeba chtěl koupit… bral jsem tripy tak 

dva měsíce, jednou jsem šel takhle v Nymburce, měli jsme akci, a měl jsem u sebe asi pětistovku a 

nemohl nikdo sehnat tripy. A najednou přišel ten kluk, co sháněl ty tripy, a řekl že může sehnat 

perník… tak já jsem nad tim přemejšlel a pak jsem řekl tak dobrý, tak já to zkusim… a dal jsem si 

jako malou čáru, kterou jako třeba kdybych si teď dal, tak bych šel spát, ale na tý malý čáře jsem 

poprvý běhal asi dva dny, jako že jsem fakt běhal… vydrželo mi to v pohodě a už jsem zase měl 

v hlavě ty myšlenky, jako že už mě ani nebaví to LSD, jako jasně budu kouřit trávu, ale teď už jsem 

byl jako zaměřenej víc na ten perník, že prostě, ten asi poskytoval z těch tří drog ten nejlepší stav, jako 

že člověk je fakt akční, přemýšlí mu to i víc, my jsme se bavili třeba tady na programu a říkali jsme to 

vychovatelům a oni to potvrdili, že zezačátku ten perník zlepšuje funkci mozku, člověk se může třeba 

celou noc učit a pamatuje si to a jde mu to… a nevim bral jsem to a si půl roku a on se mě pořád držel 

ten jeden kluk, kterej semnou začal kouřit tu trávu… 

Já: ze třídy nějakej? 

On: No, ale on vlastně nejenom kouřil tu trávu, ale bral všechny ty věci když já jsem o tom ještě 

nevěděl. Já jsem to zjišťoval postupně, že on to bere taky… a vlastně potom, jak jsem bral perník, tak 

mi ten kluk asi po půl roce, jsme se domluvili, on mi to vlastně poprvý střelil, jako že píchnul, a pak 

přišla ta krize, jako že předtim, když si člověk nestřelí, tak ještě v pohodě, ale potom… 

Já: to jako že injekce?  
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On: No jasný no, to pak už je potom takovej úplně divnej dojezd, fakt hnusnej, člověku je potom 

úplně blbej, nevolnost, cejtí jak ho bolí celý tělo a tak… a hrozně to matlá mozek, na rovinu, potom je 

člověk fakt vymatlanej, třeba jsme nespali tři dny a jenom jsem ty tři dny šňupal a pořád jsem byl 

ještě schopnej komunikovat po těch třech dnech, ale když si to člověk střelí, tak je pak úplně 

vymatlanej, jako že sotva vnímá, co mu někdo říká, takže... že jsem třeba takhle seděl a koukal půl 

dne pře sebe a přemýšlel, co jsem vlastně dělal ty dva dny předtim, úplně vymatlanej…  

Já: to je zajímavý, a ten tvůj kamarád ze třídy… to je tvůj kamarád přímo? 

On: jo, jasně, on ten kluk se potom zbláznil a my jsme spolu fetovali asi rok v kuse, než jsem skončil 

tady a on si potom nějak vsugeroval, že jsem jeho bratr nevlastní a všem to teď tvrdí, jako blázen 

úplně (obrací oči v sloup a ťuká si na čelo).  

Já: a předtim jste byli prostě jako jenom kámoši ve třídě?  

On: No jasný, a postupem času jsem se prostě o tom začali bavit a dostal mě do toho, ale jako já 

nechci říkat dostal mě do toho, protože já jsem se dostal do toho jakože sám, že jsem byl debil a že 

jsem to zkusil že jo, ale on mi to prostě nabídnul a já jsem na to bohužel přistoupil, ale jako nejdřív 

kamarád ve škole, pak jsem nebyl třeba tejden doma, byli jsme spolu někde tejden, běhali jsme po 

městech, fetovali a tak, šel jsem domů na víkend, tam jsem se vyspal, najedl, vzal jsem si peníze a 

zase jsem jel na tejden pryč, to už pak se ani nedivim tátovi, že mě sem poslal, protože už asi nevěděl 

co semnou, že jo, když takhle jsem věčně lítal venku. 

Já: A kde jste třeba jako byli? Jako že jste někde tejden přespávali, já nevim… 

On: No právě to jsme jako vůbec nespali, když jsme fetovali, jsme třeba přijeli do Prahy, tady jsme se 

vyfetovali a běhali jsme celej večer po Praze jen tak.  

Já: A i jako několik dní třeba jako i? 

On: No jako jsme potkali třeba i nějaký jiný vysmažený lidi, tak ty potom běhali s náma, že jsme jako 

i pokecali, každej jsme pak zase běželi jinam… jako ne, že bysme jako fakt běhali, ale prostě odešli 

jsme jinam.  

Já: tyjo to musel bejt život… 

On: No, jako že ono zezačátku to bylo v pohodě, když se nad tim člověk zamyslí tak to nebylo tak 

špatný, na druhou stranu když člověk vidí, kam ho to dostalo a že ho to sežralo zevnitř a kolikrát si 

třeba nemůžu vzpomenout na věci, na který jsem si fakt vzpomněl, jako že jsem fakt dement, ale zase 

když nad tim chvilku přemejšlim, tak si na to zase vzpomenu, ale jako…  

Já: Tyjo to je hustý… 

On: Jo no… takovej je život, vlastně dá se říct s tim perníkem, že to je asi ten můj životní příběh, 

protože já jsem nic horšího nezažil a nic podobnýho taky ne no… akorát člověk na to potřeboval 

peníze, ty peníze už mu rodiče nedali, tak musel krást doma, já jsme kradl doma, kamarád kradl doma, 

takže oba potom doma problémy, který jsme neřešili no…  

Já: A myslíš jako kvůli čemu jste to neřešili, to jako že… ta droga tě k tomu prostě nutila, že ta chuť 

byla silnější, než…  

On: No ne že by jako ta chuť byla silnější, ale prostě v tu chvíli nám to přišlo úplně zbytečný řešit 

problémy doma… prostě jako „Cóó jakó, ježišmarja tak se to prostě vyřeší pak né prostě, čáááuu 

jako!“ (smích) taková jako prostě odpověď jako „nezajímá mě to teďkon“, hlavně nejhorší bylo, když 

potom má člověk ten dojezd, tak je i jako vnitřně nervozní a když po něm potom něco chce otec, nebo 

táta nebo máma, ať třeba někam jdem, tak je ten člověk nervozní potom… a ne že by to byl ten 

absťák, ale spíš ten dojezd, jako že člověk nespal a třeba dlouho a je unavenej, a ten mozek a ta 

psychika prostě no…  

Já: přemejšlim na co bych se tě zeptal ještě… mě se líbí, že takhle vyprávíš sám, když ty témata sám 

přinášíš.  

On: No mě se jako líp vypráví… víc třeba… když se spojuje víc zážitků. Kdyby tady byl třeba ten 

kluk odsud, jak jsem o něm říkal, tak třeba on by něco vyprávěl, já bych do toho něco doplnil a už by 

mě napadlo něco z mýho života, když jsou dva lidi, který se o tom spolu baví, nebo s někym, tak se 

doplňujou a vzniká příběh, kterej je sám o sobě příběhem. Ale tak já jako nevim, jestli bys chtěl třeba 

nějakej fakt hodně dobrej příběh, tak já bych se třeba mohl zeptat někoho, aby přišel ten kluk, a pak 

bychom o tom fakt mohli vyprávět jo, on třeba co ta toxická psychóza, já něco a tak.  

Já: No to mě taky zajímá, ale já spíš potřebuju do tý školy něco jinýho. Víš takhle po jednom vás vzít 

a abyste říkali jenom svůj životní příběh. Ale ty psychózy jsou taky moc zajímavý no, to jo… 
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On: No to mě se třeba stalo, že mi takhle běhaly stromy přes cestu a já jsem si prostě jenom sedl na 

lavičku a seděl jsem a čekal, až všechny ty stromy přeběhnou a až pak jsem mohl jít domů. No a ten 

kluk právě bere perník a on fetoval asi 14 dní v kuse a pak všude viděl policajty, skočil pak do Vltavy 

a když z ní vylezl, kolem něj projel cyklista a řekl mu, že je zatčenej a že jeho právo je nevypovídat a 

tak, to mu řekl cyklista prostě takový psycho a pak k němu přišel nějakej chlap, namaloval kolem něj 

kruh a řekl mu, že když z toho kruhu vystoupí, tak si půjde sednout, když z něj vystoupí dál, tak půjde 

sedět na víc a když úplně uteče, tak půjde sedět na doživotí.  

Já: to jsou zážitky… 

On: No on třeba teď se tomu člověk zasměje, ale když se mu to děje… 

Já: Hm… no a co třeba ještě ze svýho života bys vypíchl?  

On: Tak ty důležitý věci jsou s těma drogama a ono to vlastně všechno začlo, když jsem se stěhoval 

od tý mámy k tomu tátovi, a to bylo z toho důvodu, že ona si našla manžela, vlastně nevlastního tátu 

toho mýho, a s nim jsem měl vlastně problémy, jako že mě tam vlastně mlátil a tak, tak jsem si řekl, 

že půjdu radši k tomu tátovi a tak no…  

Já: No a co s tou mámou?  

On: No s mámou teďka vycházim v pohodě i s bráchou, akorát co mě mrzí, toho lituju do teďka, že 

bráchovi zaplatit nebo to, protože mám 12letýho bráchu a on mi půjčil PSPčko, když jsem bral ty 

drogy a tak, a já ho nechtěl prodat, ale prostě nevim proč, nějak jsem se nechal ukecat k tomu, že jsem 

to PSPčko prodal, za drogy jsem ho vyměnil a dodneška toho lituju, protože já si dokážu před očima 

představit toho bráchu, jak třeba brečí a já prostě nechci ubližovat svojí rodině nebo něco…  

Já: Tak to chápu no… takže mu to jako chceš jednou vrátit?  

On: No, vrátit mu to co nejdřív, aby to PSPčko měl zpátky co nejdřív, ono se dá sehnat levný, ono se 

dá sehnat třeba i za dva tisíce někde v bazaru jo, on ho taky neměl nový, ale nějak mu to sehnat, aby 

věděl, že mi není jedno…  

Já: A jak si to měl v rodině s nima? Jenom mámu a bráchu takhle tam máš?  

On: Já mam ještě dvě nevlastní sestry ještě.  

Já: A obě bydlí s mámou?  

On: Jedna bydlí s mámou a jedna s tátou. Já to mam hrozně moc složitý v tý rodině… a vlastně jako 

s bráchou a se ségrou nevlastní, s těma mám dobrý vztahy.  

Já: s těma co jsou u mámy?  

On: No. Takže jako tam bych problémy neviděl… 

Já: No a co přítelkyně… 

On: No tam je to vlastně v pohodě s přítelkyní, ona jenom kouří trávu tak třeba i kvůli ní jsem přestal, 

že spolu si dáme akorát toho jointa občas nebo to, a před týdnem jsem jí volal, že možná půjdu do 

pasťáku, tak když se v úterý neozvu, tak že jsem v pasťáku, tak to snad pochopila, jenomže od úterka 

nebo od středy píšu dopisy a nepřichází mi nic zpátky, takže se bojim, že ona se na mě za tu dobu 

vykašle, co jsem tady. Kdybych si mohl odsud aspoň zavolat, abych prostě věděl, na čem jsem. Ona 

mi předtim, než jsem sem šel, tak mi řekla, že se na mě nevykašle a tomu nemůžu věřit jako… nebo, 

rád bych tomu věřil, ale potřeboval bych třeba aby mi od ní přišel aspoň ten dopis debilní. Na druhou 

stranu si říkám, že ten dopis jí mohl dojít, ale ten její táta mě nemusí, to ani nevim proč, a třeba jestli 

ten dopis nestopil, vyhodil… a to taky nevim, takže prostě potřebuju volat (smích).  

Já: No a jak ses s ní vlastně seznámil, jak dlouho spolu jste a tak. 

On: No my teďka spolu jsme od září, čtvrt roku, a seznámili jsme se vlastně ve škole.  

Já: a jak jste se poznali? 

On: Ve škole normálně. Já jsem chodil do školy, pak jsem šel ven, nějak jsme se poznali, začali jsme 

kecat a klasika no prostě.  

Já: A rozumíš si s ní?  

On: No já si s ní rozumím asi nejlíp ze všech lidí, co znám, normálně asi víc než s rodičema třeba 

prostě.  

Já: A s rodičema si rozumíš dobře? S oběma?  

On: Jo jako… akorát teď jak byly ty problémy s tátou, ale jinak v pohodě. Jakože já nevim ona 

přítelkyně třeba kvůli mně utekla z baráku, tam měla problémy, jako že se hádala s tátou, táta jí mlátil 

a tak, tak prostě utekla na tejden a potom jsem zjistil, že jí táta hledal normálně s devítkou v autě.  

Já: Ty máš těch devítek nějak hodně v životě (smích).  
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On: jo no, normálně ale fakt s devítkou v autě, sem říkal jako co on by tě semnou naše a zastřelil by 

mě nebo co… 

Já: Tak to je nějakej šáhlej. 

On: no je nějakej divnej ten její táta. On by pořád někoho rozebíral její táta, jejich psychiku by pořád 

rozebíral. Jsem jí říkal že já kdybych si s nim promluvil tak mě by nerozebral.  

Já: No a co mi ještě řekneš (smích).  

On: No to už je asi všechno, mě už takhle nic nenapadá.  

Já: Tě nenapadá nic o sobě.  

On: Ne.  

Já:Tak co máš v životě ještě důležitý, co se stalo důležitýho, co tě ovlivnilo… 

On: Tak nevim prostě, možná jako že nejdůležitější chyba v mym životě bylo možná to, že jsem se 

přestěhoval od mámy k tátovi, ale zase nevim, jestli chyba, protože když bych se tam nepřestěhoval, 

tak bych na jednu stranu nezačal brát drogy podle mě, protože tady v Praze jsem měl jinej režim, ale 

na druhou stranu bych nepoznal tu holku, se kterou teďka jsem, takže nevim… ale radši třeba bych 

fakt ty drogy neznal a poznal jí, nevim, ono třeba… nevim… 

Já: A co plánuješ až vylezeš?  

On: Já už jsem se asi rozhodl, že do školy nepůjdu, že půjdu rovnou pracovat, já už jsem pracoval a 

šel bych do tý samý práce, jak jsem byl no.  

Já: a cos dělal?  

On: Já jsem dělal u jednoho chlápka co má koně dostihový, tak jsem tam pracoval u toho.  

Já: Tak to tě bavilo jo? 

On: no, to byla v pohodě práce.  

Já: A co plánuješ ohledně těch trestných činností, drog, nebo tak.  

On: no to ne, jako já neplánuju žádný drogy, jenom jako trávu, ale to já neberu jako drogy, protože to 

je příroda, že jo, to je kytka normálně, ale drogy jako to vůbec, když budu chodit do práce, tak z toho 

bych si potom zamáznul poslední dluhy co mam a pak už se soustředit jenom na svůj život.  

Já: A co by si chtěl v životě… 

On: Já, jako já nevim, mě prostě bude stačit, ze začátku mi bude stačit, když budu mít práci, budu mít 

byt a budu mít co jíst, tak prostě takovej základ.  

Já: A máš k tomu ještě nějaký představy? Jako co by si chtěl dělat, co by tě bavilo a tak…  

On: tak já teďka představu nemam, já to budu dělat tak, že budu mít tamtu práci načerno třeba, budu 

na pracáku, tam bych si udělal třeba nějakej rekvalifikační kurz a pak by se uvidělo, jakou bych dostal 

nabídku, tak to jako nějak neplánuju no…  

Já: Co by tě udělalo šťastnym?  

On: no to by mi pro začátek stačilo tohle… 

Já: No tak když „pro začátek“, tak musíš mít i nějakou představu co po začátku, ne?  

On: No, tak právě že to co bude po začátku, tak to zase už budu vědět až bude ten začátek, že jo… to 

pak uvidim, jaký pak budou možnosti, teď prostě akorát mam nějakej cíl a až toho cíle dosáhnu, tak až 

potom si teprve dám další no.  

Já: Takže o tom teď vůbec nepřemýšlíš.  

On: Ne no, já prostě jenom přemejšlim jak mít bydlení, jak tu práci a jak bejt spokojenej teďko no.  

Já: no a v minulosti třeba, co ty kamarádi  jako, měl jsi jích víc, nebo jen toho jednoho?  

On: Ne, ono jich bylo víc, ale prostě já jsem jim osobně řekl těm lidem, já se s nima dál bavim, ale 

jako že ve drogách už jako nebudu a že když mi budou nebo něco tak se na ně vykašlu.  

Já: v tý škole byl teda ten kluk a ještě pak víc lidí co tvořilo nějakou partu a v tý jste chodili? Nebo 

jenom vy dva jako takový sólisti? 

On: ne to ne, to je celá škola jako takováhle, to ta parta.  

Já: A definoval bys je jako kamarády? Nějakej počet těch lidí?  

On: No já bych je nedefinoval jako kamarády, ale spíš jenom jako známý, jako kamarád je pro mě 

něco jinýho než takovýhle lidi.  

Já: A co je pro tebe kamarád?  

On: Kamarád je pro mě člověk, kterej mi pomůže, když já potřebuju a já mu pomůžu, když on 

potřebuje, a kterej mě nemá jen proto, aby ze mě měl drogy nebo peníze nebo tak něco… a to prostě 

ty lidi takovýhle jsou.  

Já: A tady ten jeden takovej nebyl?  
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On: Ne, tady ten jako že ten se kterym sem byl, jako že jo, ale já jsem si neuvědomoval to, co si 

uvědomuju teďka poslední dobou.  

Já: A to je co?  

On: No to je jako vnímání těch kamarádů, já jsem ho předtim považoval za kamaráda ale teďkon 

prostě mi došlo, že to nebyl kamarád, on to byl pro mě prostě jenom jako že dealer nebo, něco v tom 

smyslu.  

Já: A on na tobě vydělával jo? Díky tomu, že je dodával tobě jo? 

On: No jasný no.  

Já: Jako že třeba měl nějaký provize, nebo… 

On: Ne, to spíš já jsem si sehnal drogy, ale ty drogy jsem vyfetoval s nim, takže on že semnou byl, tak 

pořád fetoval.  

Já: Takže, tys do toho dával víc peněz než on. Aha. A on to zprostředkovával?  

On: No. On znal ty lidi a tak. 

Já: Takže to zas tak moc nebyl kámoš co.  

On: no právě že nebyl no. A já nevim, já jsem si to prostě nějak v tu dobu neuvědomoval, ale prostě 

došlo mi to poslední dobou no.  

Já: A někdo jinej v tý partě byl kámoš?  

On: Jo, jako že třeba jeden kluk jo, v pohodě ale, teďkonc já považuju dá se říct 5, 6 lidí ve svým 

životě za opravdový kamarády.  

Já: 5, 6 lidí? To je dost.  

On: Je to dost, ale prostě ty lidi jsou rozmístěný různě po republice a třeba to jsou lidi, co už mi 

v životě pomohli a třeba toho já si vážim a proto je třeba považuju za kamarády.  

Já: ty jsou z tý party?  

On: Ne né, to jsme se znali jenom tak jako že třeba jednou za měsíc někam na pivo, nebo tak.  

Já: A s těma z tý party jste teda trávili víc času?  

On: No jasně.  

Já: A s těma jste páchali nějakou trestnou činnost? Třeba nějaký krádeže, nebo tak? 

On: No to jsme chodili třeba na železo, nebo na měď.  

Já: A většinou to prošlo?  

On: Jo, prošlo.  

Já: A co bys řekl ještě o tý partě třeba?  

On: O tý partě? Tak prostě nevim já mam toho v hlavě, akorát že to je prostě banda feťáků, který 

vydělávaj na druhejch a kazej si tim život a vidim to tak, že dlouho tady nebudou na tom světě… třeba 

jednoho kluka v tý partě podřízli. 

Já: A jako nějaký dealeři myslíš jo? 

On: No jasný no.  

Já: A to asi moc nepřijdou viď na tyhle vraždy… 

On: No vůbec no.  

Já: A když si takhle jakoby přišel o ty iluze o těch blízkých lidech, tak na čem… já kdybych o ně 

takhle přišel, tak bych z toho měl asi depky… 

On: ne tak prostě já vim, že prostě nepotřebuju sto dvacet osm lidí, který budou falešný kamarádi, mě 

stačí třeba dva kamarádi, který budou fakt kamarádi a nebudou falešný, a prostě já to vim, že nejsem 

sám na tom světě, i když jako, mam třeba, ne depky, ale prostě divnej pocit s tou přítelkyní, aby se na 

mě nevykašlala, nebo to, ale ohledně kamarádů nebo to, to vůbec. 

Já: No a mohl bys mi říct něco víc o těch krádežích? Já to nikomu vykládat nebudu. Jako jak ses třeba 

cejtil přitom, jestli si měl špatný svědomí, nebo neměl, jestli tě to bavilo a tak… tyhle věci jsou pro 

mě důležitý.  

On: No tak jakože někdy mě ta krádež bavila, někdy jsem se tomu fakt smál, když jsme s těma lidma 

kradli nebo to, ale někdy jsem to ukradl, bylo to v pohodě, ale pak jsem někdy začal přemýšlet nad 

tim, jak ten člověk, kterýmu jsme to ukradli, se bude cejtit, až tam přijde a zjistí, že je to pryč nebo 

tak… a pak až z toho měl člověk divnej pocit, až když začal potom přemýšlet, jak bude tomu člověku, 

že jo.  

Já:A to vždycky bylo po tom jo? Ne předtim, nebo při tom… 
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On: No jasný no… A ona je třeba sranda ohromný věci protahovat přes plot, nebo házet, to se kolikrát 

fakt člověk nasmál když to viděl… hlavně tady v tom je ten adrenalin, když člověk musí rychle, a 

prostě mu pumpuje to srdce a má ten adrenalin no…  

Já: A to tě baví jo?  

On: Jasný no, mě se to líbí takovýhle vypjatý situace nebo tak něco.  

Já: Jako že normálně v životě se člověk nudí, je nuda, jo, když se neděje něco takovýho?  

On: No, tak prostě v tom životě máme ohromnej stereotyp., ráno vstane, jde do práce, odpoledne jde 

z práce (dodává důraz), nají se a jde spát a takhle to jde pořád dokola, celej život, to by mě nebavilo, 

prostě chci mít trochu pestřejší život, třeba ne, že brát drogy, ale prostě užívat si trochu toho  života, to 

je příšerný prostě (kulí oči, dodává důraz). Jsou ty lidi fakt jak roboti, že jo.  

Já: No a až jednou budeš mít tu práci a bydlení, jak si říkal, tak tak budeš žít taky?  

On: No tak jako že ono to půjde ten stereotyp, že třeba přijdu z práce, najim se a prostě nepůjdu spát a 

půjdu ven a budu venku třeba do jedenácti, mě je to jedno, že se potom nevyspim, ale užiju si aspoň 

trošku ten den. Půjdu třeba ještě s někym pokecat a tak, tak si ten den aspoň trochu užiju, zasměju se 

aspoň, ne celej den pra-co-vat (důraz, kulí oči), práce, jak robot.  

Já: tak to jo no. Takže pro tebe je priorita si ten život užívat? A co tim užíváním nejčastěji může bejt 

třeba?  

On: Tak to užívání třeba… tak jako já jsem šťastnej, třeba když jsem s tou přítelkyní, že jo. Tak 

potom nic nepotřebuju. Jako ale užívat si život… tak třeba dřív to byly ty drogy, že jo, užívat si ten 

život, a prostě třeba teďka dát si jointa, jdeme někam do lesa, tam úplně prostě, zasmějeme se, a je 

sranda prostě. Protože bez smíchu by ten život prostě nešel prožít no.  

Já: A máš ještě nějaký zájmy? Koníčky?  

On: Já, fotbal a počítače no.  

Já: A co s počítačema?  

On: jako že hry, a nebo prostě internet no.  

Já: A co s mámou hele. Rozuměl sis s ní vždycky?  

On: Jo, já jsem si rozuměl vždycky s mámou.  

Já: A říkali jste si všechno?  

On: Jo, říkali jsme si všechno, to prostě bylo, s tou mámou jsem měl vždycky tvrdej režim a tím 

pádem jsem jí všechno říkal, protože tam tim pádem nebylo ani moc špatných věcí, jenže jak jsem 

přišel k tátovi, tak jsem dostal volnou ruku, a začal jsem si zase dělat, co jsem chtěl.  

Já: A jaký si měl povinnosti s tou mámou? Třeba já nevim, prát si ponožky, nebo… 

On: Ne, ne, třeba mýt nádobí, to nesnášim, už nikdy v životě bych nechtěl mýt nádobí jak šašek. To 

mě fakt nebaví taková práce, mýt nádobí, to jsem vždycky doma řekl tátovi, když po mě chtěl mýt 

nádobí, tak jsem mu řekl prosimtě to radši vysaju celej byt, ale nebudu mejt nádobí.  

Já: A co ještě tě nutila dělat? 

On: No tak třeba mít každej den uklizenej pokoj, připravovat se do školy a tak. Táta mi řekl akorát 

třeba udělej prvák a to bylo všechno, dál se nějak nestaral a tim pádem já jsem vlastně měl volnou 

ruku, odpoledne jsem lítal venku místo toho, abych se učil a tak.  

Já: A to bylo pro tebe lepší nebo horší? 

On: No pro mě to bylo horší, protože jsem teďka nevyučenej, ani prvák nemám hotovej a prostě, co, 

budu bez výučáku no. Ale taky nevim co by se stalo v těch dalších letech, kdybych u mámy zůstal. 

Já: A myslíš že potřebuješ nad sebou nějakou ochrannou ruku jako, která by ti třeba pořád říkala, co 

máš dělat?  

On: ne to nepotřebuju ochrannou ruku, ale já potřebuju prostě se vyhýbat těm partám, se kterejma 

jsem byl doteďka.  

Já: A myslíš, že to půjde?  

On: No já myslim, že to půjde, protože jsem tý partě řekl, že jakmile mi nabídnou drogy, tak se s nima 

nebudu bavit, že to prostě brát nechci. A oni ví, že kdyby mi to nabídli, tak to prostě odmítnu, nebo 

třeba bych jim řekl jo dej mi to a před nima bych to vysypal.  

Já: to bys je asi naštval co. 

On: No asi jo, ale prostě có jako (příznak). Aspoň by viděli že už mi nemá cenu něco dávat.  

Já: No a ještě jak si říkal, že si měl někdy takovej ten blbej pocit, když si něco třeba ukradl…  
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On: No takovej ten blbej pocit, že jsem úplně přemýšlel a vžil jsem se do kůže toho člověka, že prostě 

přijde a je úplně ne nas***ej, ale zklamanej z toho, co mu všechno zmizelo, o kolik hodin přišel a 

úplně… prostě nevim jak bych to popsal.  

Já: A nezabránilo ti to někdy v tom, abys to znovu zkoušel?  

On: Ne, protože já jsem to měl jenom na chvilku ten pocit, a pak prostě nějak vyprchalo, nebo na to 

člověk zapomněl. Ale teď když nad tim přemejšlim, tak prostě nějak nevim no…  

Já: A vadí ti to třeba? Jako že si říkáš tyjo já jsem hajzl, že jsem to udělal, nebo tak. 

On: Jo tak já to vim, že jsem byl prostě debil, ale prostě nic neudělám, prostě jsem to udělal a prostě 

na tom nic nezměnim. Čas prostě vrátit nemůžu.  

Já: No a kdybys jako mohl a věděl bys, že se na to nepřijde, tak bys to udělal nebo ne?  

On: No asi ne.  

Já: Jako kvůli tomu blbýmu pocitu. 

On: Kvůli tomu pocitu bych to neudělal prostě no… (delší pauza) Jako já už nevim co bych říkal 

vůbec.   

Já: Na co bych se tě ještě zeptal… no a co třeba děství, jaktože o něm vůbec nemluvíš?  

On: Jako já se dětstvím… jakože… nevim no… jako já jsem dětství strávil tak, že jsme se několikrát 

stěhovali, pak se rodiče hádali, pak se rozvedli, já jsem bydlel u mámy, z toho důvodu nějaký dětství 

nějak neřešim, protože prostě nebylo nějak hezký.  

Já: No vidíš, to je třeba zajímavý pro mě. Takže když máš popsat svůj život, tak radši přemýšlíš o 

tom, co bylo teď, nebo před chvílí, protože to dětství třeba nebylo hezký… 

On: Tak ne, že to nebylo příjemný, ale já nechci ani nějak přemýšlet nad tim, protože bych se akorát 

zase nas**al. (smích)  

Já: No… tak jasně no. 

On: No tak ono to bylo třeba o tom, že od šesti let jsem začal chodit do školy, tak vlastně jsem chodil 

do školy, to jsme bydleli v Český lípě, odtamtud jsme se stěhovali do Kladna, tam jsem chodil do třetí 

třídy, odtamtud jsme se stěhovali do Benátek nad Jizerou, tam jsem chodil do čtvrtý třídy, to už se 

rodiče se vlastně, když jsme bydleli v Benátkách, tak se rozvedli rodiče, a ještě vlastně když se ti 

rodiče rozváděli, tak máma se mě ptala, s kym chci bydlet a já jako malej jsem řekl s tátou prostě, 

nevim mě to vždycky nějak k tomu tátovi táhlo, nevim proč, a ona mi řekla že budu bydlet s ní, že jí 

to nezajímá, dobrý, tak jsem teda bydlel s ní, vlastně v Benátkách tam jsem chodil do čtvrtý třídy a do 

pátý… to jsme se přestěhovali do Prahy. To jsme vlastně bydleli na Zahradním městě, no a… na 

Zahradním městě jsme bydleli do devátý třídy a pak jsme se stěhovali do Újezda. A pak se oni ještě 

přestěhovali na Barrandov, když jsem od nich odešel… takže vlastně teďka jsou na Barrandově. A 

jako že třeba v dětství… jako ono to bylo v pohodě, pak se rodiče rozvedli, tak jsem to zkousnul jako 

nějak, byl jsem s tou mámou, v pohodě, chodil jsem do školy, všechno… měl jsem prostě režim, 

občas jsem přišel domů prostě, neudělal jsem, co jsem měl, takže jsem dostal přes hubu, že jo od 

mámy, ale prostě zapamatoval jsem si to, víckrát jsem to neudělal. Protože to je ten režim, že jo, o 

kterym mluvim, že prostě máma ho měla... A pak jsem tam byl, já nevim... A nějak v sedmý třídě se 

tam nastěhoval ten mámy přítel, teďka už manžel novej, a prostě já jsem s nim pak měl nějaký 

problémy, jako že jsme se neshodli, ta on mě zmlátil a tak, a prostě mě se to nelíbilo, protože jsem 

třeba dostal přes hubu, třeba i za něco, za co se… nevim, jako třeba a pak jsem prostě zašel na 

sociálku a řekl jsem, že chci bydlet u táty, přestěhoval jsem se k tátovi, a tam začly ty moje nový 

problémy… 

Já: A v kolika letech si přešel k tomu tátovi?  

On: No to byl v roce 2009, takže… 15.  

Já: A tim začla ta tvoje kariéra? Po těch dvou letech? A předtim nic?  

On: Předtim ne. To jsem akorát kouřil.  

Já: Počkej… jenom nějakou otázku ještě a nechám tě jít. Jako… co bylo nejhorší? Na tom dětství. Na 

tý době před tátou. Jako… my když jsme se začali bavit, tak jsi začal mluvit o tom období u táty. A co 

bylo nejhorší, jako nejošklivější, na tom období před tátou…  

On: já nevim, asi když se k nám přistěhoval ten mámy přítel, a prostě já jsem se s ním neshodnul a on 

mě mlátil a tak, na to nechci vzpomínat no… 

Já: A kolik ti bylo, když se k vám přistěhoval? 

On: 12. Plus minus 12, nějak tak no.  

Já: A do tý doby to bylo v pohodě, do dvanácti?  
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On: Jo, do tý doby to bylo v pohodě, třeba jako že mě pak mlátil, tak jsem si došel na sociálku a ta to 

nějak zařídila, že jsem se přestěhoval k tomu tátovi no. A jinak jako že do tý doby, než on se 

přistěhoval, to bylo v pohodě, jako že jsem to zvládal, prostě všechno v pohodě no. 

Já: Jo? A nevadilo ti něco, třeba ten režim tý mámy, to stěhování, nebo… 

On: Jako, ten režim mi vadil i nevadil, protože já jsem si na jednu stranu v tý době uvědomoval, že 

ona to semnou myslí dobře, protože mě má ráda, ale na druhou stranu mi to prostě vadilo no…  

Já: Víš, jako žes o tom nezačal mluvit, o tom dětství, tak jestli je ti to taky nepříjemný, na to 

vzpomínat na to období před tím přítelem, nebo není… 

On: Ne, není. Jako… nevim… jako občas mě to třeba se**e, jak se chovala, ale zase na druhou stranu 

ona to fakt myslela dobře, protože já kdybych nedělal kraviny, jako nevim, že jsem třeba ve škole 

nenapsal domácí úkol, nebo tak, tak ona by mi nikdy nedala facku, nebo něco takovýho…  

Já: A jako hádali jste se často třeba?  

On: Ne… 

Já: Jako… žes to vždycky přijmul, jo?  

On: no jasně, já jsem to vždycky přijmul. A jako že bych se s ní nějak hádal, to právě vůbec no.  

  
 

Rozhovor s respondentem č. 3 

 

Já: Můžeš mi říct, co ti o tom povídal pan etoped? 

On: Říkal mi, že jste student a že píšete vlastně příběh lidí, nebo dětí popřípadě, ze života, co provedli 

a tak. 

Já: No jako jmenuje se to životní příběh lidí v diagnostickym ústavu, takže netýká se to nějaký 

konkrétní oblasti, jako třeba zanedbávání doma, nebo drog, nebo trestný činnosti, ničeho se to netýká 

konkrétně, takže můžeš mluvit o čem chceš, prostě o svým životě no. Co je důležitý v tvym životě a 

takhle.  

On: Můžu říkat, co jsem třeba proved a tak? 

Já: Tak jestli je to pro tebe důležitý, tak to můžeš zmínit určitě. 

On: Tak začalo to vlastně v osmý třídě, kdy jsem se začal bavit s ne moc dobrýma lidma, to byli lidi 

třeba nevim, třicet, dvacet let a tehdy to začalo, začal jsem hulit, začal jsem dělat problémy doma, 

někdy jsem třeba, třeba sem nepřišel domů vůbec, spal jsem u kamaráda, opil jsem se a tak a chodil 

jsem na základku a v devítce se stalo to, že jsem vzal učitelce klíče a vloupal jsem se jí do kabinetu a 

vzal jsem jí tam peníze.  

Já: A to bylo během školního dne normálně? 

On: Já jsem šel do školy normálně, jsem se tam vloupal a vzal jsem jí asi tři tisíce. Utekl jsem ze 

školy, klíče jsem si nechal u sebe, jel jsem do města a nakupovali jsme jako takovýhle, sladkosti, pak 

taky jsem to měl samozřejmě na trávu, no a šel jsem po městě a zřejmě mě naprášil asi kamarád a oni 

si pro mě přijeli ze školy přímo… 

Já: To byl dobrej kamarád co… 

On: No jeli jsme pak autobusem z tý školy, on jel semnou a já mu říkal kam jdu, tak asi podle toho mě 

našli. Asi dvě hodiny potom. Takže mě odvezli zpátky do školy, řekli mi, jestli se chci přiznat, tak 

jsem se přiznal ke všemu, řekli mi, že když nevrátím klíče, tak budu platit padesát tisíc, to měli 

nějakej systém, tak pro klíče jsme museli jet, vrátil jsem je a odvezli mě na policii... Tam jsem byl asi 

pět hodin, dali mě na celu a vlastně pustili mě domů, máma mě zmlátila (smích), tak to bylo asi 

pochopitelný… no… a asi po 14 dnech si mě zase vzali a udělili mi 10ti měsíční podmínku, ta 

podmínka mi stále běží a mam jí do… do března.  

Já: To je za chvíli už. Pár měsíců ještě. 

On: Hm. To už bylo po tom, co jsem se dozvěděl, že půjdu sem na obchodku.  

Já: Takže kolik je ti?  

On: 16.  

Já: A máš nějakej odklad ve škole?  
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On: No, já to mam přerušený, nebo nemam to vlastně přerušený, mam tu věci, co se mam učit a mam 

to udělaný tak… že buď se, teď mam dovolenku, vrátim se, buď půjdu do jinýho ústavu, asi na 

Čakovickou, anebo se vrátim do (rodné město) a přestoupim na jinou.  

Já: Takže jsi neztratil rok… tak to je dobrý. 

On: No… jinak… 

Já: Promiň, že tě přerušuju, ale můžeš tohle klidně i víc propracovat, třeba… proč si to chtěl udělat, 

potom třeba… jak ses cejtil potom, předtim, přitom… rozumíš, jestli jsi z toho měl nějaký špatný 

svědomí, nebo ne… já to nebudu nikomu vykládat, takže můžeš mluvit úplně otevřeně. 

On: Já si myslim, že jsem to udělal… asi za prvý… bavil jsem se se špatnýma lidma, se kterýma jsem 

se bavit neměl, protože to bylo… tráva a alkohol… a… myslim, že v tý vesnici, co jsem bydlel, tak ty 

lidi bydleli v hodně špatnym baráku… no baráku, to byla taková zřícenina a myslim si, že jsem se 

snima vůbec neměl začít bavit, to je taková rodina… jeden je zavřenej, jinej je támhle, další je 

támhle… strašná rodina a já jsem se s nima začal bavit, přestal jsem se bavit úplně s okolím, jako 

bavil jsem se s kamarádama ze třídy třeba, to jo, a úplně jsem se přestal bavit s… s mejma 

vrstevníkama.  

Já: A tadyty, jak si je potkal, tuhle rodinu… 

On: Já jsem se přestěhoval do tý vesnice, a jelikož jsem neměl kamarády žádný, tak mi přišli pod ruku 

tadycty.  

Já: Jasně. 

On: Neříkám jako, že jsem se nebavil, třeba kamarád ze třídy tam bydlel v tý vesnici, ale prostě… 

nebylo to asi takový no. Asi mě zaujal ten alkohol a tráva. 

Já: A oni tě nějak povzbuzovali do toho, nebo… 

On: No… dalo by se říct, dalo by se říct, že jo, a hlavně nebyly peníze, že jo, takže to chtělo peníze. 

Takže proto.  

Já: A dalo by se říct jako… takže ne, že by tě přímo hecovali, ale… 

On: Bylo to částečně ze svý hlavy a částečně z jejich hlavy, si myslim… 

Já: A co z tvý hlavy to bylo? 

On: To bylo asi to, že… že jsem chtěl peníze, honem honem a přemýšlel jsem, co udělat… a s tim, že 

s jejich silama jsem přišel tady k tomu, že jsem udělal tadycto. 

Já: No já bych se třeba bál to udělat, i kdybych jako chtěl peníze, tak nezkusil bych to prostě, 

nerisknul bych to. Já bych teda ani nechtěl, ale jako kdyby jo, tak bych nechtěl takhle riskovat. To si 

jako v tu chvíli na to nemyslel jo, třeba? Že by tě taky mohli chytit. 

On: Já si myslim, že to ovlivnila ta tráva.  

Já: Si byl takovej jako omámenej? Si na to šel zhulenej? (smích) 

On: No (smích), aby to šlo líp.  

Já: A při těch dalších taky si byl? 

On: Jo.  

Já: No… tak to třeba můžeš říct, co chceš… 

On: No v tý devítce jsem začal hulit, hodně… jsem vlastně ten duben, květen jsem začal hulit a to 

jsem hulil třeba denně třeba dva tři jointy, i víc někdy, o víkendu třeba o hodně víc a přestal jsem hulit 

vlastně měsíc, co jsem tady… takže jako myslim si, že tu hlavu jsem měl, když se to stalo, to se stalo 

podruhý, tak jsme měl tu hlavu už hodně moc asi, když jsem udělal to, co jsem udělal, to bylo už o 

hodně horší… když jsme se o prázdninách přestěhovali… protože jsem šel sem na tu obchodku, 

přestěhoval jsem se k ******* a já jsem… prázdniny proběhly úplně v pořádku, nevim co se stalo, že 

jsem to udělal, stalo se to na konci prázdnin, kdyby bejvaly ty prázdniny o týden kratší, tak všechno 

v pořádku, teď jsem mohl bejt doma, ve škole, prostě všechno v pořádku, ale já jsem prostě poslední 

neděli před koncem… než jsem měl nastoupit na tu obchodku, tak jsem se třema kamarádama udělal 

přepadení na benzínku. To nebyla taková benzínka, to bylo… v druhý vesnici, tam, kde bydlim, tak je 

to takový, na plyn jako. Taková obyčejná benzínka, ale je to benzínka a je to trestnej čin. A bylo to 

s nožem, byl jsem tam s dvouma kamarádama, tomu jednomu bylo 17, tomu druhýmu 18, a zase, ty 

peníze, chtěl jsem peníze a byly na to, že jsem se chtěl jet bavit do Prahy.  

Já: Jste si řekli, že pojedete do Prahy se rozšoupnout trochu… a pak jste přemýšleli, jak sehnat ty 

peníze na to? Nebo obráceně? 

On: Jsme přemýšleli, co s těma penězma a pak jsme došli k tomu, že bychom mohli jet do Prahy a tam 

je rozfofrovat. 
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Já: Takže nejdřív jste si řekli, že uděláte tuhle věc a pak jste teprve přemýšleli, jak seženete peníze, 

nebylo to obráceně?  

On: Jo, nebylo to obráceně. Akorát ty prachy jsme, jakože potřebovali, já jsem měl třeba, ten jeden 

kluk měl třeba nějaký dluhy, jelikož ta tráva není levná záležitost, tak to bylo i kvůli tomu, ale 

nicméně jsme přemýšleli nad tim, že bychom jeli do Prahy to rozfofrovat no. A myslim si, že tam bylo 

i to, že bych se třeba nevrátil domů tejden. Vlastně je to možný.  

Já: Že byste třeba byli v tý Praze.  

On: Jelikož jsme přemýšleli, že jako, když to uděláme, tak těch peněz tam bude asi dost a myslim, že 

tolik peněz nejde rychle rozfofrovat. A… tak jsme tam nalítli ve třech, nůž jsem měl já a peníze nám 

nechtěla dát, že jo, to je samozřejmý a ona je zrovna počítala na stole, kamarád k ní přistoupil, 

odsunul jí, aby mě nějak neomezovala, abych si ty peníze mohl shrnout, tak jsem si je vzal a zdrhali 

jsme. Po cestě jsme ztratili nějaký drobný, jsme brali i tu kasu, ten šuplík, tam byly nějaký drobný, tak 

něco jsme poztráceli a běželi jsme k tomu kamarádovi, to schovat.  

Já: Do tý zříceniny? 

On: Nene, to jsme se už přestěhovali.  

Já: Počkej, tak abych se v tom vyznal. To byli úplně jiný lidi zase? 

On: To byli úplně jiný.  

Já: Takže jsi odešel od tý party, a našel sis pak jinde úplně novou, která se jakoby chovala stejně?  

On: (smích) To bylo to samý.  

Já: A jak si je jako poznal?  

On: No… já jsem tam už jednou bydlel, přestěhoval jsem se do toho stejnýho baráku… a když jsem se 

tam přistěhoval, tak jsem, vlastně jsem znal kamarády, tam chodili do školy, ale prostě ty kamarádi 

tam zase byli úplně jiný, poznal jsem, začal jsem se kamarádit s těma, co jsem znal a ty mě přivedli 

tady k těm, co jsou trochu víc problémový, takže takhle to vzniklo a taky hulili jsme, chodili jsme 

pořád hlavně k tomu jednomu klukovi na zahradě, prostě takovou… kůlnu, tam měl jako udělanej 

pokoj, tam byly postele, televize a tak prostě, že jsme tam chodili pít a tak… a udělali jsme si takhle 

prostě dluhy a takhle to nějak vzniklo, že jsme začali přemýšlet nad timhle, protože jsem věděl, že oni 

jsou taky problémový, že o tom můžu začít mluvit, oni měli prostě podmínku, ten jeden to měl 

protože taky udělal přepadení nějakýho chlapa, na nějakej řetěz na já nevim kolik tisíc a ten druhej to 

měl… za řízení v 16ti letech a naboural do policejního auta a ještě k tomu opilej. Takže měli oba 

podmínku a já samozřejmě taky, že jo. A přitom věděli jsme to, že tu podmínku máme a nevim, proč 

jsme do toho šli, asi jsme čekali, že se na to nepřijde no.  

Já: Jako si nad tim nepřemýšlel, nebo jo, ale… bylo to jako „a co jako, tak to zkusíme prostě“?   

On: No jako věděli jsme, že by na nás mohli přijít, ale řekli jsme si jako serem na to, jdeme do toho. A 

pak jsme to udělali, schovali jsme to ke kamarádovi domů, do tý boudy, tam jsme schovali na zahradě 

peníze a do rána jsme tam spali. Ráno jsem šel domů, žádný peníze jsme nerozdělovali, nechali jsme 

peníze tak jak to je, aby byl klid, ráno jsem šel domů, že jsem spal u kamaráda, ty dva sebrala policie, 

protože tam byli, nebo jsou, docela známí, takže byli hned podezřelí, sebrali je a oni, kdyby se 

nepřiznali… oni se přiznali a já se přiznal až potom, když jsem zjistil, že to nemá cenu zapírat. A oni 

kdyby se nepřiznali, tak myslim, že ta policie asi jako… nevim, měli podezření na nás, ale neměli by 

důkazy, protože za prvý by nenašli ty peníze s baťohem, s kuklou, nožem a tak a neměli kamerový 

záběry, takže nic… ale oni je… ten jeden, toho vzali stranou a zbili ho prej, já teda tomu nevěřim, je 

to možný, jako moc tomu nevěřim, ale nevim proč to udělali no… ale jako zavařili si sobě, protože já 

mam možnost, že… když to dostanu na tvrdo, tak si půjdu sednout na rok… 

Já: To ještě nevíš? 

On: To ještě nevim, ještě budu mít soud. 

Já: A tobě je 16 ještě? 

On: Mě je 16. No a oni maj už jistý, že půjdou sedět. Kdežto já mam možnost, že… že mi prostě…  

Já: Mě přijde zvláštní, že si přišel do toho města a jakoby dostal ses zase do takovýhle party, myslíš, 

že to byla spíš jako náhoda, že oni si tě našli, nebo si začal vyhledávat schválně tyhle kamarády… 

On: No asi mi to chybělo, jak jsem se přestěhoval, tak si myslim, že mi to chybělo, takovýhle lidi, ale 

zase to byly lidi jako v pohodě, že chodili do školy, to byli mladý lidi, 17, 18, tamto byli 25ky, 

30ky… 

Já: A co ti chybělo teda, co si měl předtim, dokázal bys to říct nějak? 
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On: Asi mi chybělo najít si kamarády, který dělaj to, co já, který hulej a pijou… a asi lidi, který… asi 

mi chybělo se svěřit někomu s tim, co jsem provedl. Takže podle toho jsem si asi vyhledal lidi, kvůli 

tomu… 

Já: A proč ses potřeboval svěřovat zrovna s timhle někomu? Je to pro tebe důležitá oblast života, 

kterou potřebuješ s někym sdílet? 

On: Já si myslim… já si myslim, že to bylo asi tim, že… jsem peníze neměl, protože samozřejmě, že 

jsem měl zaracha, pak mi to mamka na prázdniny povolila, jelikož jsem neměl žádný peníze, tak jsem 

asi i tim začal hledat kamarády, který… jenom, jestli jsem začal přemýšlet nad nějakym trestnym 

činem, ale asi to tak bylo, že jsem začal vyhledávat lidi, který by do něčeho… teoreticky semnou šli. 

Já: A bavilo tě to? Ty trestný činy přitom? Jako že by si vyhledával něco jinýho než peníze, třeba 

nějakou zábavu, nebo…  

On: Já jsem se strašně, když jsem šel na tu benzínku, tak jsem se strašně bál, ale řekl jsem si „jdou 

tam semnou, tak přeci nebudu dělat ze sebe“… tak jsem do toho šel…  

Já: Kdo to vymyslel z vás tří? 

On: No… já si myslim, že to bylo tak vzájemně, že jsme prostě přemýšleli nad tim, kde vzít peníze, 

a… tadyto nám přišlo asi takový nejjednodušší, protože… tam byla ženská, že jo, a je to nehlídaný, 

nejsou tam kamery, nic… tak si myslim, že asi všichni jsme na to nějak přišli no… 

Já: No…  

On: Stalo se to v neděli večer, v pondělí mě chytli a odvezli mě na stanici s tim, že budu něco 

vypovídat, já jsem věděl o co jde, ale zapíral jsem, že nevim o co jde, že prostě nevim a když jsem byl 

na stanici, tak semnou mluvil ten hlavní vyšetřovatel a ptal se mě, jestli jsem to udělal a říkal mi, ať 

mluvim pravdu, že mi to pomůže, tak jsem furt zapíral, žejo, protože já jsem nevěděl, já jsem tam ty 

dva sice viděl, když mě vedli do tý kanceláře, tak jsem je viděl, jak tam sedí v cele, ale prostě jsem si 

myslel, že oni fakt to zapřeli a že to nepráskli. No ale bohužel prostě pak jsem na to přišel, že to 

práskli, a to tak, že oni nevěděli o baťohu, nevěděli o místu, kam jsme to schovali, ale oni mi to tam 

řekli, tak jsem se přiznal.  

Já: A jak to budeš dělat u toho soudu? Budeš zapírat, nebo… 

On: Ne, se přiznám a budu už jenom čekat na výrok, a taky, co mi poradil advokát, ať projevim lítost, 

že mi to pomůže. A byl jsem dva dny na cele, to úterý a středa a… ve čtvrtek jsem měl jít do školy, 

nastoupit do tý školy. A ve středu odpoledne jsem měl ten soud a uvažovalo se o tom, jestli půjdu na 

vazbu, nebo jestli půjdu domů, do soudu. Tak se rozhodli tak, že půjdu do soudu domů. S tim, že do 

školy jdu druhej den, kdybych podle mě nešel do tý školy, tak si myslim, že bych doma asi nebyl a že 

bych nebyl ani tady. Po tom soudu jsem šel vlastně domů, máma teda, to bylo strašný ten první den, to 

bylo… to celej den probrečela, tak sem byl celej den zavřenej v pokoji, vůbec jsem s nikym 

nekomunikoval, nic… fakt to bylo hrozný no, a můžu si za to sám, že jo. Jsem přišel do školy, tak 

jsem přišel už i na jiný myšlenky, po tom tejdnu třeba v tý škole to bylo fakt jako že jsem si říkal co 

jsem to udělal, takováhle paráda ve škole, ty kamarádi v pohodě… přemýšlel jsem, proč jsem to 

udělal, ale pak, jak jsem zavřenej… věděl jsem… 

Já: A cos věděl? 

On: No že jsem prostě, že jsem to udělal kvůli tomu, že jsem hulil, pil a bavil jsem se s těma lidma.  

Já: A proč tě to takhle baví ten alkohol a ta tráva, proč to tak potřebuješ?  

On: Kvůli partě, a to hulení asi… asi… asi kvůli stavu. Co dává ta tráva. 

Já: A co ti dává? 

On: Zábava… cítit se příjemně… a to no… 

Já: A co potřebuješ dostávat od tý party, že s nima potřebuješ chlastat? Jaký věci se ti líbí v tom v tý 

partě? 

On: Hlavně je to zábava v tom kolektivu, jako v tý partě celý, a prostě mě… bejt, bejt s nima vůbec. 

Třeba když jsme byli v tý kůlně například, tak já jsem třeba tam byl večer, ráno jsem měl jít domů, a 

byl jsem tam třeba celej den, protože mě to s těma lidma bavilo, a třeba ráno jsem se vzbudil a třeba 

jsme pili dál… a tadycto mě bavilo no a teď jak jsem nastoupil do tý školy, tak jsem si uvědomoval, 

co jsem to dělal… že to byla úplně blbost a hlavně tak, před začátkem školního roku a úplně jsem si 

vlastně zkazil celej život, že jo… 

Já: A normálně jako s nějakýma kamarádama ze školy, s těma si nezažíval takovej odvaz, nebo 

takovýhle příjemný stavy jako s těmahle?  
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On: S těmahle lidma z tý obchodky už jo, ale jak jsem se bavil s těma z tý bývalý základky, tak… mě 

to víc bavilo s těma, co pijou a hulej no. Nevim, proč mě to nebavilo s těma… slušnýma vlastně… 

Já: A na tý obchodce, no… zkus to jako vymyslet, co potřebuješ od toho kamaráda, kromě hulení a 

alkoholu, protože… tak co potřebuješ od těch kámošů nebo od tý party, aby ti s nima bylo dobře… to 

je možná něco, co ti prostě chybí, ne? Jako třeba, to co má někdo někde jinde, tak ty to dostáváš 

takhle, touhle cestou… podle čeho ty kamarády bereš, když bys nemohl říkat, že pijou alkohol a 

hulí… 

On: Asi podle chování? Jak se chová… 

Já: Jaký chování? 

On: Takový… odvážný… třeba že… rodiče je třeba vůbec nehlídaj například… řeknou rodičům „já 

jdu ven“, přijdou domů, nají se a jdou ven… třeba ten 17tiletej nespí doma… za měsíc třeba jen třikrát 

a rodiče s tim vůbec nic nedělaj… tak třeba kvůli tomu mě to táhne se s takovýma lidma bavit a já 

jsem to takhle chtěl, abych takhle mohl ty prázdniny prožít no… 

Já: No a… proč je to pro tebe tak zajímavý bejt nezávislej na rodičích?  

On: No já mam… mam docela přísnou mámu a musel jsem na baráku dělat, žejo, když jsme se tam 

přistěhovali, protože bylo spoustu práce na baráku… přes den jsem vůbec nechodil ven, takže chodil 

jsem třeba v šest večer a chodil jsem domů třeba v půlnoci a kolikrát jsem domů ani nepřišel… já si 

myslim, že je to hlavně ta práce a ta nevolnost, že jsem byl furt zavřenej doma…  

Já: No jasný no… ty sis to chtěl vlastně jako vynahradit ne?  

On: Hm…  

Já: Takže jako třeba když jsi nebyl s nima a musel jsi bejt třeba doma a nikam jsi nemohl, tak si to 

cejtil nějak jako… 

On: Omezenej… 

Já: Omezenej tou… rodinou jo, nebo? 

On: Jako neříkám, že mi to úplně nějak vadilo, ale vadila mi prostě že… jako neříkám, že mě mamka 

nepustila v létě, někam k vodě, to jo, ale vadilo mi třeba, prostě třeba pro mě přišli, jsem něco dělal a 

ona řekla až to doděláš, tak můžeš ven, že bylo hodně práce, já to chápu, prostě bylo to třeba dělat, ale 

prostě ven jsem směl až večer no… jako bylo to zase odbrý, že jsem večer mohl, ale… mě to chybělo 

i přes ten den no…  

Já: A na tý základce to bylo podobný? 

On: Na tý základce jsme byli v hotovym baráku a tam to bylo zase tak, že jsem přišel ze školy… 

mamka byla hodně vytížená pracovně, takže já jsem třeba myl nádobí, prostě uklidil jsem v baráku a 

mohl jsem přes tejden třeba na tři hodinky ven, pak domů, někdy i učit, že jo, když to bylo potřeba a o 

víkendu, když byla práce, tak pracovat třeba v sobotu a v neděli třeba ven… a v pátek jsem spal u 

kamaráda nebo u kamarádky, a tak… a v sobotu třeba ven zase… 

Já: Takže třeba jenom na tři hodiny tě pustila ven? To je dost málo, co? 

On: No v neděli třeba celej den, ale v sobotu to bylo třeba, že jsem dělal od rána a jel jsem třeba do 

dvou do tří… nebo když bylo třeba vedro, tak jsem dělal dopoledne, odpoledne jsem se šel koupat 

třeba do tří nebo do čtyř a pak jsem šel zase do večera dělat… 

Já: A tam bylo pořád tolik práce? 

On: Třeba dřevo, jsme tam měli kotel, sekat tráva a tak… 

Já: Takže ses doma takhle hodně napracoval? 

On: No… doma třeba jo, protože matka byla hodně pracovně vytížená, protože dělá finanční 

poradkyni a otcem, nebo její přítel dělá… něco s vagónama, taky není moc doma. 

Já: A rozumíš si s nim? 

On: Jo. 

Já: No a měl si někdy třeba nějaký špatný svědomí, nebo něco takovýho? A můžeš klidně upřímně 

úplně… 

On: No mam noční můry třeba z toho i. Já třeba zavřu oči a vidim úplně tu ženskou, jak se třeba bojí a 

já pak úplně zdrhám a hrozně se bojim… a pak se probudim úplně zpocenej. 

Já: A jak často to máš třeba? 

On: Jestli jsem to měl třeba tady se mi to děje hodně často, třeba třikrát se mi to stalo už… že třeba 

zavřu oči a než usnu, tak třeba začnu třeba přemýšlet nad tim, co jsem dělal a úplně, úplně je mi z toho 

špatně no… 

Já: A v tu dobu to nebylo vůbec? Jako ona se třeba bála, tobě to bylo jedno… 
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On: Mi to bylo jedno no. I teďko, že jsem čistej, že jo, tak že mě ta droga třeba tolik neovlivní, tak to 

je třeba možná tim… 

Já: No a tu učitelku, znal si jí třeba hodně dobře?  

On: To byla moje nejlepší učitelka 

Já: A měl jsi jí rád třeba? 

On: Hm… 

Já: A to ti v tom nezabránilo?  

On: No já jsem, když jsem šel do toho kabinetu, tak to byly dvě kabelky, tam byla nějaká 

praktikantka, co tam zrovna přišla a tadycta, nejdřív jsem šel do tý k tý praktikantce a zjistil jsem, že 

tam bylo málo, tam bylo nějakých devětset a když jsem si řekl, že je to prostě málo, že se to nevyplatí, 

tak jsem šel i na tu druhou no. V tu chvíli mi to bylo jedno, to byl prostě spěch… a… prostě rychlovka 

a byl jsem pryč… 

Já: Takže vlastně tam byly nějaký další dva tisíce jo, u tý učitelky… 

On: No… 

Já: Takže vlastně ty jsi primárně šel po tý praktikantce a kdyby tam bylo víc peněz… 

On: Tak bych to tý učitelce neudělal no… tadleta učitelka, ty pocity, to bylo takový, že zezačátku je to 

kantorka a bavila se semnou normálně, ale zezačátku to bylo takový, že já jsem třeba ve třídě… se 

semnou nikdo nebavil, jenom třeba jeden dva lidi, který hulili že jo, a to pak vlastně postoupilo 

k tomu, že byl vlastně konec roku a ta učitelka se mě zeptala „ty blbče, proč si to udělal“ a já říkám 

potřeboval jsem peníze na hulení a prostě pro partu a tak… a ona, že ty lidi co bydleli v tý vesnici, 

vlastně nechodili do města, to bylo asi dvacet kilometrů od města ta škola… nebo o deset… a vlastně 

ty lidi tam byli známí docela… a ona mi říká, že kdybych se s nima nezačal bavit, tak jsem mohl mít 

všechno v pořádku, a tak no. To byla učitelka na výchovu, ona mi vlastně dělala i potom takový 

jakože sezení, že jsme si povídali o tom a tak. Mi pomohla no. 

Já: Tak to je hezký od ní, že na tebe nezanevřela úplně, spoustu lidí by se naštvalo úplně… no a ty lidi 

z tý zříceniny, jak jsi je poznal? Ty jsi je našel sám?  

On: No to bylo… vlastně jsem tam nikoho neznal, a oni mi vlastně přišli pod ruku a začali jsme 

hulit… 

Já: A oni začali s tebou hulit nebo ty jsi začal s nima? 

On: Já si pamatuju třeba… že jeden z nich mě první oslovil… já jsem šel sám, přes ulici po vesnici se 

psem a ten jeden na mě zavolal „čau jak se máš, kdo si“, nebo tak nějak, tak jsme se seznámili takhle a 

on mě vzal do tý party. Takhle nějak to začalo, ale já jsem byl rád, že jsem si někoho našel, nějaký 

kamarády, ale já jsem je zatím neznal, že jo, nevěděl jsem kdo to je, nebo co dělaj, ale pak to na mě 

nějak přišlo, že jsem byl vlastně jeden z nich no…  

Já: Co rodiče na to?  

On: Rodiče…. Oni věděli, že se s nima bavim, zakazovali mi to tam, tam asi ty rodiče to zakazovali 

v tý vesnici všem, aby se s nima bavili… a musel jsem to zapírat, že tam s nima chodim, že jo. Prostě 

to sem říkal, že chodim s kamarádkou s kamarádama prostě ze třídy a tak no, že jsem šel spát ke 

kamarádovi, přitom jsem spal u nich… a prostě jsem to zapíral no…a  došlo to do takovýho extrému, 

že se stalo to, co se stát nemělo… 

Já: No a udělal si ještě něco jinýho, nebo to bylo poslední s tou pumpou?  

On: To bylo poslední, akorát po těch dvou měsících mě mamka pustila… měl jsem domácí vězení, 

mohl jsem chodit akorát do školy a domů a ona mě pustila asi na nějaký prázdniny podzimní, nebo co 

to bylo, pustila mě ve středu za tou mojí holkou do Prahy, tam jsem si našel na tý obchodce právě 

že… a já jsem se opil a vrátil jsem se až druhej den nějak večer a asi toho měla už dost a vyhlásila na 

mě celostátní pátrání, já jsem se vrátil domů a prostě jsme jeli rovnou za kurátorkou a ona říkala, že 

doma už to radši zkoušet nemam, že se tadyto stát může, ale že mě konkrétně se to stát nemělo, a ona 

navrhla, že bych šel do nějakýho ústavu na diagnostiku, tak jsme vybírali a souhlasil jsem tady 

s tim… přitom to byla taková pytlovina, mohl jsem teďko, vlastně mohl, i když to co jsem provedl o 

prázdninách a předtím tak jsem mohl chodit dál do školy… a prostě jsem, nevim no… mamka mi asi 

věřila, asi mi začala věřit a já jsem… já kdybych se vrátil domů, tak je všechno v pořádku no.  

Já: A to si byl s tou holkou někde? Jste šli někam… 

On: Normálně na diskotéce jsme byli a pak jsem byl u ní doma… no a to jsem neměl. 

Já: no a  jaká ona je?  

On: Jako jak to bere?  
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On: Ne spíš jaká ona je… jako povaha, proč sis jí vybral. 

On: No taky hulí, jako já… podle toho jsem si jí nevybíral, ale vybíral jsem si jí podle chování, podle 

vzhledu a asi i podle toho, jak se učí no… i když asi… dobře se učí… teď jsem si s ní psal, jsem byl 

tuhle na internetu, říkala, že má dvojky, jednu trojku a jedničky má. 

Já: A to chování?  

On: Chování… bezproblémový… taková… baví se o normálních… taková, ne starší holka, vyspělá 

holka, co se dokáže bavit už o normálních věcech, tak mě zaujala. 

Já: No na co bych se tě ještě zeptal… ještě něco bys řekl zajímavýho ze svýho života, jako důležitýho 

pro tebe? Si začal rovnou tou trestnou činností vlastně, jako kdyby nic jinýho neexistovalo…  

On: Já si myslim, že… když jsem byl… no malej, když jsem měl do šestý třídy samý jedničky a 

začalo to v tý sedmý třídě a co jsem se vlastně přestěhoval z toho… z Prahy tam, tak jsem začal chodit 

do tý sedmičky a dál… a já si myslim že to začalo i nějak tim… že jsem se vlastně začal bavit s těma, 

s těma… existencema… a kdyby, já nevim, kdybych zůstal tady v Praze, jestli by to bylo všechno 

v pořádku… do tý šestý třídy to bylo suprový, jak říkám, já jsem měl i samý jedničky, jsem byl i 

chytrej, mamka říkala, že mě napadaly věci, který… jinýho nenapadaly, ale… to jsem, ale když jsem 

začal hulit tu trávu, tak přece jenom nějaký ty… Ale třeba stává se mi, že zapomínám některý věci…  

Já: No a co bys chtěl v budoucnu jako… 

On: V budoucnu bych chtěl… asi nějak dodělat tu obchodku, kdyby to šlo, tak bych si chtěl udělat 

vejšku a… chtěl bych podnikat, co dělá mamka.  

Já: Takže vejšku nějakou ekonomickou?  

On: Hm… a začít podnikat no, třeba v tom finančnictví. 

On: A takový věci už nechceš dělat teda? 

On: Já třeba neříkám že… jako do 18ti jsem si řekl, že si nezahulim prostě, ani pít nebudu… a… řekl 

jsem si, že, neříkám, že si až budu plnoletej, že si nezahulim, to neříkám, ale řekl jsem si, že dokud 

budu studovat, anebo aspoň do těch 18ti, že si nezahulim…  

Já: A je nějakej člověk, kterýmu říkáš úplně všechno? A že máš potřebu mu říkat všechno? Anebo to 

necejtíš?  

On: Tak ne úplně všechno, ale něco říkám třeba tý svý holce, a… anebo tomu kamarádovi, tomu, co 

jsem provedl tu… benzínku, tak tomu mladšímu… toho jsem vlastně i tak trochu znal z dřívějška, jak 

jsem tam bydlel, a… vlastně takhle se to, takhle jsem se… tak jemu jsem se mohl svěřit a on nikomu 

nic neřekl… 

Já: A o čem jste si nejčastěji povídali?  

On: O problémech s rodinou… o… to bylo tak jako všelijak, třeba co budem dělat, povídali jsme si o 

životě, co jsme třeba udělali dřív, a tak…  

Já: no a vlastně on měl nějakou blbou rodinu, ten kluk?  

On: Jako prdlou určitě…  

Já: Nadával on třeba na ně, nebo tak?  

On: To ani tak ne, on byl jako poslední syn a byl vlastně takovej mamánek, máma mu dovolovala 

úplně všechno, on něco zkusil, zjistil, že to jde, tak to udělal dál… 

Já: no jako rozumíš, že to bylo takový téma, že jste se o tom bavili nejčastěji, to téma rodiny, rodiče… 

tak vás to asi muselo nějak trápit… 

On: No jako dalo by se říct… on na ty rodiče třeba nadával, ale to bylo jenom takový, že se chytli, že 

on málo chodí domů a tak… jim to bylo jedno, že on nechodí domů, to spíš bylo jedno jeho mámině a 

sestrám, ale ten táta běhal a nadával hodně, no hodně, neříkám, že mu to zakazoval, ale řikal mu „buď 

doma… přestaň…“ a takový a já zase jsem nadával na to, že nemůžu chodit tak často ven jak on.  

Já: A jediný teda co bys řekl že byl problém mezi mámou a tebou teda byl ten, že ti nedovolovala 

tyhle věci?  

On: Jo… jako to je samozřejmost, ale že mi zakazovala hulení a v tu dobu, co jsem to hulil, mi to 

vadilo… a tim pádem, jak jsem hulil, tak se to stupňovalo, ta práce a tak, začalo mi to víc vadit… 

Já: A nechybí ti něco? Co bys tam jako chtěl, co tam není?  

On: Já si myslim, že s mámou je to všechno v pořádku, akorát s tim, co jsem teďka provedl, že mi asi 

nevěří, ale myslim si, že mi asi nic nechybí… akorát ten její přítel, on je v pořádku, bavíme se, ale… 

jak to říct, on je takovej… výbušnej, že mu všechno vadí. To se s nim taky mamka kolikrát hádá, ale 

to já ani nějak neřešim… 

Já: to je blbý… takže on tě jako peskuje za různý věci?  
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On: no a mamka kontroluje, aby nepřepískl… jako neříká, že on, že mě kontroluje a to, to je 

v pořádku, je to sice nevlastní táta, ale já ho beru jako tátu, ale… co je moc, to je moc. Mamka 

kontroluje, protože on občas vylítne fakt kvůli blbosti jo, třeba se koukal na sport a on dej mi tam 

televizní noviny a já říkám nedám, mamka mi to dovolila a začnem se kvůli tomu hádat a on se třeba 

rozčílí a jde si sednout do pokoje (smích), takže takhle. Ale jako mě to moc nevadí, je to taky 

vlastnost jeho… 

Já: No jasně no… takže jinak bys nic neřekl o svým životě důležitýho? Nějaká hodnota třeba tvoje… 

On: Já si myslim, hodnota moje… asi ta škola, dodělat tu školu… a vzpamatovat se ze všeho toho, co 

jsem udělal, popřípadě když si půjdu sednout, tak si to odsedět a znovu tu školu aspoň nějakou zkusit 

začít a nejlepší tuhle dodělat a nějak se sebrat a začít se sebou něco dělat a začít potom, po tý škole 

pracovat, popřípadě jít na tu vejšku.  

Já: a co očekáváš od lidí takhle, od kámošů dalších, od svojí partnerky… 

On: Já si myslim, že od tý partnerky čekám trochu pomoc, co se týče školy, chtěl bych, aby i ona 

přestala hulit. Ať si pak hulí jak chce, od 18ti, ale… dělala by mi i chutě tim, tak bych chtěl, kdyby 

přestala taky, aspoň předemnou. A… jinak ségry se semnou nebaví, tak to bych taky chtěl, aby se to 

zlepšilo, abysme si to třeba vyříkali a… hlavně ta druhá… 

Já: A proč se s tebou nebaví? Jako tady kvůli tomu?  

On: i kvůli tamtomu no, i kvůli tý trávě, i ona mi to taky říkala stokrát, ať přestanu… a zezačátku mi 

říkala „nedělej to, nebav se tady s těma lidma“, a takhle to dopadlo… a i kvůli tomu se semnou 

přestala bavit, potom to dokonce i vyčetla mamince, takže se nebaví ani s mámou, takže bych chtěl, 

aby se to všechno srovnalo a… 

Já: A ona na ně byla máma taky přísná na ty ségry, nebo na ně nebyla přísná jako na tebe?  

On: Já si myslim… já si myslim, že já to mam trochu volnější než ty sestry, ony to měly asi… nevim 

no, já si myslim, že jo, v tu dobu určitě, protože žily ještě s tátou, ten byl hodně přísnej, jsme museli 

uklízet a tak no, i já jsem to měl takový… no já jsem to měl asi hodně povolenější, než ty ségry, tý 

jedný je 29, tý druhý 30 a tý jedný 25.  

Já: A co dělají?  

On: ta jedna je teďka na mateřský, dělala v bance nějakou sekretářku ředitele a ta druhá dělá… na 

letišti něco. Zná sice perfektně angličtinu, já jsem jí i kolikrát prosil, aby mi s tim pomohla, ale ona je 

vytížená a neměla na to čas, takže nemohla, ale i když umí takhle plynule anglicky, tak dělá 

takovouhle práci, ona bere tam plat asi pětatřicet tisíc, tak nějak, což je sice jako dobrý… ale přeci 

jenom… jako s angličtinou a ona má už, ona má i… maturitu, si jí teď dělala… nevim jako. Je to 

škoda no.  

Já: a jaký koníčky máš třeba?  

On: florbal třeba. Ještě než jsem se dostal sem vlastně, tak jsem hrál za Spartu tady na Letný a tak jako 

s klukama fotbal.  

Já: Jak často si chodil na tréninky? 

On: Dvakrát týdně.  

Já: Jo? Takže jsi… ty jsi trénoval takhle dvakrát tejdně a do toho si ještě trávil čas s těma klukama 

v tý kůlně, chlastal a tak?  

On: dvakrát tejdně, no ono o prázdninách to nebylo, to jsem byl akorát tejden na soustředění, jinak…  

Já: A myslíš, že bys to udělal, i kdybys o prázdninách chodil dvakrát týdně někam? Bys možná 

nemohl ani tolik chlastat ne? Kdybys hrál ty turnaje… a hulit… ne tak jenom jako přemejšlim, víš…  

On: Hm…  

Já: No já si myslim, že pro tebe bylo těžký přestat s tim hulením a alkoholem, když nezjistíš, co ti to 

dává, víš, že prostě ti bude něco jako chybět, že ti možná nechybí ani ten alkohol a ta tráva, ale že ti to 

něco poskytuje… třeba nějakou tíseň ti to tiší, nebo tak…  

On: třeba jestli to není tim, že… když se zhulim, tak to zruší všechny moje problémy…  

Já: No no, nějaký starosti vypustit úplně… teď jde taky o to, jaký máš starosti a tak, z čeho… A jaký 

starosti si myslíš že potřebuješ dát na stranu? 

On: Já si myslim, starosti… asi nejspíš to, co jsem udělal… starosti s tim co jsem udělal, a… asi… 

starosti s tim… aby mamka přestala mít starosti.  

Já: Nebo problémy jak ty říkáš… 
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On: Aby přestala mít problémy s tim, s kym se bavim a abych si to já sám uvědomil… a začít se bavit 

s normálníma lidma no. Což vlastně… tam kde bydlim, tak tam myslim, že dlouho nepůjdu ven… a 

nějak se začít bavit s těma z tý školy a normálně, normálně žít no.  

Já: No hele, klidně už tě pustim, ale kdyby ti to nevadilo, tak si můžem ještě malou chvíli povídat… 

On: No já už se půjdu nasvačit… 

Já: No hele ještě mě jenom napadlo, jestli to nějak nesouvisí s vinou. Možná potřebuješ před tim nějak 

jako utéct… protože to máš v těch snech, jak si říkal, že se ti to vrací a tak.  

On: Jako přiznat si to nějak… Já jsem třeba přemýšlel i o tom, že bych zašel za tou ženskou a omluvil 

se jí… a třeba jí poslal dopis, a… ona v tý práci skončila a prej bere nějaký léky.  

Já: Fakt jo? A myslíš na to někdy?  

On: hm… a ona je mladá… a to mě štve no… že do konce svýho života bude žít s tim, že jí nějakej 

mladej kluk přepadl.  

Já: no a to tě napadlo samo s tim dopisem?  

On: s tim dopisem to napadlo mamku a mě napadlo… jí navštívit, místo toho dopisu. Ten dopis, ten 

dopis… nic ne to, já nevim, třeba mi neodepíše…  

Já: no to máš pravdu no… a myslíš, že by ti to pomohlo?  

On: Já myslim, že jo…  

Já: tak děkuju moc za rozhovor.  

 

 

Rozhovor s respondentem č. 4 

 

Já: Tak ten rozhovor by se měl v podstatě týkat tvýho života, ta práce se jmenuje životní příběh lidí 

v diagnostickém ústavu, ono by se to dalo klidně i nazvat témata lidé v diagnostickém ústavu, takže to 

prostě znamená, že můžeš mluvič o čem chceš, co ti připadá důležitý a tak…  

On: Jasně. No tak já mam hodně velkou trestnou činnost, začalo to už od malička, od první třídy, 

začaly bejt problémy ve škole jako šikana, kradení svačin a tak, pak se to stupňovalo, čim jsem se 

dostával do vyššího ročníku, a pak to začlo bejt hodně horší v polovině šestý třídy, což jsme 

s kamarádem natáčeli ruskou školu, jestli znáte… 

Já: To neznám.  

On: To byl takovej hit na internetu, že se tam mlátili židlema a tak, tak jsme se to snažili napodobit, 

natáčeli jsme si to, nějak se to dostalo učitelům a já v tom vzteku, protože jsem věděl, že to bude 

problém, sem vytáhl nůž a začal jsem ho nahánět po škole.   

Já: Toho učitele? 

On: Toho kamaráda. Tak ještě ten den mě vyhodili z tý školy a hned vlastně druhej den jsem nastoupil 

do nový, což byla základní škola při psychiatrický léčebně, no a vlastně tam už se to začalo stupňovat 

, začal jsem hulit trávu, šikanovat hodně děti tam a tak, s učitelama jsem nevycházel, rozkrádal jsem 

školní majetky, prodával ve škole drogy, no a vlastně od tý sedmý třídy už vlastně co jsem hulil, tak to 

začlo bejt horší, začal jsem krást doma i věci, pak do toho přišlo další drogy, takže jako peří, a tak, 

nějaký to LSD tam taky bylo, začlo se to zhoršovat, tak mě napadlo, že bych se z toho mohl dostat 

tim, že bych začal dělat nějaký sporty, což jsem dělal už od malička, jsem hrál devět let fotbal, jenže 

pak mě to nějak přestalo bavit a jak jsem začal hulit tu trávu, tak jsem se začal na ulici rvát, tak jsem 

začal chodit na bojový sporty, box, thai-box, a takhle, pak už vlastně tou osmou a devátou třídou, 

koncem devátý třídy, to začlo bejt nejhorší, kdy už jsem byl dost závislej na těch drogách, takže jsem 

začal rozkrádat majetek doma ve velkym, peníze rodičům a takhle, měl jsem spoustu soudů, kvůli těm 

krádežím a ublížení na zdraví, no a vlastně to byl poprvý, co jsem se dostal do střediska výchovné 

péče, což jsem byl dva měsíce, takže dobrovolný pobyt, tam to jako docela šlo, žádný problémy 

nebyly, tam jsem byl čistej vlastně, vlastně pak jsem ukončil ten pobyt po těch dvou měsících, vydržel 

jsem tak měsíc dva, byl klid doma, i ve škole, pak zase jsem začal hulit, pak už se to stupňovalo, zase 

to peří tam bylo. To vlastně jsem ukončil tu devítku, pak jsem vstoupil na tu střední školu, obor 

autolakýrník, jako první ty dva měsíce to tam bylo v pohodě, pak jsem nějak přestal tam chodit 
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vlastně, když mi to spočítali skoro na konci školního roku, tak jsem tam údajně byl desetkrát, což mi 

přišlo jako divný, protože sám bych řekl, že jsem tam byl víckrát, no tak jsem to vlastně ukončil a 

díky mé babičce, protože mě má v pěstounské péči, tak mi zařídila školu novou a tam už jsem začal 

chodit normálně, normálně jsem docházel, ale pak jsem se tam chytl nějakých špatných kluků, spadl 

jsem do pervitinu, no a přestal jsem tam i chodit do tý školy a už vlastně se to doma stupňovalo tim, 

že jsem rozkradl zbytek majetku co měli, odcizil jsem vozidlo rodičům… dávali mi spoustu šancí, 

abych se napravil, podávali mi pomocnou ruku, já jsem toho holt nevyužil, no sem jsem se dostal 

vlastně teďka před třema tejdnama, nějak tak, když na Vánoce na štědrý den se zjistilo, že dárky, co 

měli bejt pod stromeček, tak jich tam vlastně spoustu nebylo, jsem je předtim prodal, abych měl na ten 

fet a takhle, tak vlastně na mě podala trestní oznámení za rozkrádání majetku, ty řekli vlastně, že s tim 

nemůžou nic udělat, tak už mě doma nechtěla, chtěla mě dát druhej den pryč, nešlo tak, tak si ještě 

vymyslela, že jí mlátim, a tak, tak za tři dny se to dalo k soudu, dostal jsem předběžný opatření, dali 

mě sem, no a je to tak tři týdny, co jsem tady,  no… nevim, jsou asi spokojený, když nejsem doma, 

takže… Mám ještě ségru, tak z toho byla taky jakože špatná, nějak psychicky, hodně mi pomohl můj 

strejc, babičky syn, kterej, což jsem se divil, nedávno jsem se to dozvěděl, že hulí taky trávu, co já, a 

on je vyučenej v kuchař číšník a ještě něco a byl pracovat v Irsku, nějaký hotelový, nějaký vyšší… 

management a tak, tak jsem si myslel, že je takovej slušňák a tak a vlastně díky němu jsem do toho 

spadl zase, protože mi začal dávat trávu na prodej a tak, měl jsem toho spoustu doma, vlastně díky 

tomu se na to taky přišlo, on to sám ani nijak neřešil, spíš to nechával bejt stranou, protože byl rád, že 

má někoho, kdo mu tu trávu prodává a že v rodině je taky někdo kdo se zajímá o ty drogy, takže ho to 

nějak nezajímalo. No vlastně pak ještě před nástupem, jsem si vzpomněl, jsem byl obviněnej z dalších 

trestných činů, což bylo právě odcizení těch několik motorových vozidel, včetně těch rodinných, 

držení střelný zbraně… a takovýhle, jsem si vlastně…  no nerozhodl, dostal jsem to nařízený, že 

musim na nějakou léčbu, nebo něco takovýho, pak jsem na to přistoupil, že by mi to mohlo pomoct,  

nevim… nastoupil jsem minulej měsíc a vlastně tři dny na to jsem odsud utekl, takže vlastně jsem 

tady ztratil důvěru v těch vychovatelech a tak, takže počítám s tím, že dostanu ústavku do 19ti, s tím, 

že bych chodil na tu školu a docházel tam no.  

Já: Jasně… 

On: Myslim, že… ono je to, nechci říct v genech, ale můj fotr má za sebou taky hodně velkou trestnou 

činnost, každou chvíli sedí, tak jako nechci říct, že to mam po něm, ale něco tam asi bude.  

Já: A co si o tom myslíš ty?  

On: O čem jako? 

Já: No že si mluvil o těch genech a o tom, proč si to vlastně dělal… tak jako proč si myslíš, že to 

děláš?  

On: No určitě to bude tim, že jsem spadl do těch drog, že jsem se chytl těch špatných lidí, to bude 

určitě taky tim, jenom těma genama… něco na tom bude no, fotr má za sebou taky tu pestrou trestnou 

činnost, tak mi přijde, že jdu v těch jeho stopách, nevim jak to vysvětlit, spoustu lidí říká, že se mu 

snažim podobat, vyrovnat se mu, ale to mi nepřijde.  

Já: Myslíš, že ne jo? 

On: Myslim, že ne, spíš je to těma drogama. Jak jednou člověk spadne do těch drog, tak na tom začne 

bejt závislej, nemá na to peníze, tak začne rozkrádat ten majetek a ostatní věci a pak už vlastně spadá 

do tý trestný činnosti no.  

Já: Byly nejdřív teda drogy a pak trestná činnost?  

On: Hm.  

Já: Takže myslíš, že bez toho by ses nedal na ty krádeže a tak? 

On: Asi ne no, bych byl takovej klidnější… nebo možná kdybych nepřestal hrát ten fotbal, tak bych 

neměl tolik času na ty kraviny a ty ostatní věci. Každopádně co jsem začal dělat ten box a thai-box, 

tak se to nějak zmírnilo, ale stejnak to moc nepomohlo. Takže pak mě odtamtud vyhodili z thai-boxu, 

za to, že jsem byl moc agresivní při zápasech, když si pamatuju svůj poslední zápas, tak jsem tam 

dostal nějaký napomenutí za moc vysokou agresivitu, což je jako zajímavý.  

Já: To je zajímavý, na thai-boxu, protože to je agresivní dost, že jo… lokty, kolena… 

On: No… Je to už sedm let, co jsem v drogách a v trestný činnosti… nějak tak… takže docela dost 

dlouhá doba, nejhorší, že jsem s tim jako za tu dobu nic neudělal… že už v tom jedu sedm let, že už 

v tom jsem takhle dlouho a že se divim, že jsem s tim něco nedokázal udělat, i když jsem se snažil, 

nevim no, takový zvláštní… když mi spoustu lidí promlouvalo do duše, snažili se mi pomoct, jako tu 
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probační a mediační, docházení na ambulanci… jako pomohlo to na pár tejdnů nebo takhle, ale zase 

jsem pak do toho spadl… nevim…  

Já: Možná ti něco chybělo ne, nebo jakej myslíš, žes měl ten motiv? 

On: Motiv… jenom, spíš jak jsem přestoupil na tu školu při tý léčebně, tak tam byli ty děti s těma 

problémama, jako já, tak jsem mezi ně docela zapadal, že jsme měli společný zájmy nebo společný 

problémy, myslim, že tim, když jsem tam byl od tý poloviny šestý třídy, že jsem s nima vyrůstal až do 

tý devátý, tak jsme toho spolu hodně prožili dá se říct, měli společný… nevim no… je to takový 

složitý, komplikovaný… hlavně kluk jako já v mých letech, od tý osmý devátý, kdy už maj všichni 

holky a tak, si snažej nějakej ten vztah, tak u mě to nebylo, ani jsem ho nijak nevyhledával, to mohlo 

být taky tim, že jsem byl víc s klukama, než s holkama a tak. Teďka sice mam slečnu už skoro rok a 

půl, no ale vidim to, že asi to brzo skončí, protože já jsem tady, už toho má dost taky docela…  

Já: O čem bys ještě… chtěl mluvit?  

On: No… vlastně jako malej, to jsem mohl říct na začátku, mě to nenapadlo, od svých tří let se svojí 

sestrou jsme byli v dětskym domově, do nějakých pěti, protože matka nás nechtěla, nebo neměla na to 

peníze, nebo já nevim, co já jsem slyšel a vim, že dělala na tý E55ce a takhle, tak si myslim, že to 

určitě mělo nějakej vliv na to, že to dětství jsme měli takový těžký… ono je spoustu důvodů, proč 

dělám tyhle kraviny a tak, ale zase na druhou stranu by jsem si to měl uvědomit jako, nevim…  

Já: No a chceš si to uvědomit?  

On: No jako já jsem si to… jako uvědomim si to… ale něco mě furt táhne do těch problémů… 

nevim… jako ty drogy určitě, ta parta, i když jsem se snažil s tou partou nebejt, tak jsem furt hulil, 

bral pervitin a tak a snažil jsem se bejt doma s rodinou a tak, tak jsem hulil doma, dával si to doma a 

tak, ale myslim, že to nebyl nejlepší nápad, tim na to pak vlastně taky přišli, na tu trávu ani tak ne, 

bábi to ani moc nepoznala, ale spíš ten pervitin, protože tam našla ty injekční stříkačky a to byl to 

no… takže možná kdybych nebyl furt s tou partou a jenom bychom hulili dál, tak by z toho nebyl tak 

moc velkej problém, ale… teď si myslim, že hlavní chybou bylo, že jsem to tahal domů a dával si to 

doma…  

Já: No a co ta parta? Když říkáš, že tě táhne dolů… 

On: To nevim teďka přesně, to jsme se předtim nějak pohádali, tady v Praze jsem měl jednu partu, což 

jsem s ní přebýval většinu svýho času, nás bylo asi třicet. 

Já: Tyjo, to je hodně.  

On: Pak jsme se nějak rozpadli, zbylo nás asi pět, možná deset, takový ty fakt nej, že i se mě snažili 

vytáhnout z tý trestný činnosti, pak jsem začal jezdit ke svý známý na sever, Děčínsko a okres Děčín a 

tam jsem zjistil, že mám bratrance, spoustu známých a seznámil jsem se tam se spoustou kluků 

fajnovejch, který mi taky dost pomohli, třeba z toho pervitinu, no a hlavně tam bylo spoustu kluků, 

který měli stejný zájmy jako já, bratranci a tak… protože já hodně tancuju breakdance a tak, takže 

jsem poznal někoho, kdo má stejný zájmy, takže jsem byl chvíli čistej a zase jsem se pak vrátil do 

Prahy a začlo to no… možná kdybych tady nebydlel a bydlel tam, tam je to takový odlehlejší, příroda 

a tak a já rád cestuju, tak by to možná bylo lepší než v tý Praze, tady jsou přece jenom na každym 

rohu ty drogy, kdežto tam se to… nevim, nedá sehnat, není na to tam čas a tak… myslim si, že je to i 

tim prostředím a tak, to určitě…  

Já: Ty jsi říkal nejdřív drogy než trestná činnost, myslíš si, žes tim chtěl dostat něco, cos neměl, nebo 

tak něco? 

On: Nevim… jsem chtěl prostě mít ten pocit, nebo ne pocit… volnosti, nebo jak to vysvětlit… nechtěl 

jsem tim nic dosáhnout, nebo získat, jenom jsem si chtěl užívat s klukama mládí, srandy užívat a tak a 

nikdy mě nenapadlo, že to dojde až k trestný činnosti, říkal jsem si - budu kouřit jenom trávu, bude to 

v pohodě a ono nic… pak další drogy, další… a už to jede pak.  

Já: Víš co je zajímavý? Že všichni tady, se kterými jsem ty rozhovory dělal, tak říkali, že taky nejdřív 

začali hulit trávu, později přešli k dalším drogám a nakonec kvůli tomu začali krást a tak. Vždycky to 

probíhalo přesně takhle.  

On: Ono je to tak daný, když začne člověk brát drogy, tak pak ty peníze, aby na ty drogy měl, pak 

začne rozkrádat majetky, tim vzniká ta trestná činnost a to je pak v háji.  

Já: A co myslíš s tim pocitem volnosti, dalo by se to nějak…? 

On: Když jsme začali bydlet u babičky, tak vlastně jsme měli, tim, že jsme neměli dobrou tu výchovu, 

neuměl jsem ani moc mluvit v těch 4, 5 letech, ani jsem nevěděl, co jsou to párky, a to jídlo, že prostě 

jsem žil v nějakym blivajzi, neznali jsme maso a takhle, no a neměli jsme tu výchovu tak dobrou, tak 
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babička se snažila, co to šlo a taky tim jsme měli menší tu… volnost a čim jsem byl starší, chtěl jsem 

větší volnost, víc toho dělat, ale ona měla strach, tak nás nechtěla nějak… dát tu větší volnost, tak 

jsem si jí začal dělat sám no a ta tráva mi v tom hodně pomohla a i ne no…  

Já: Hm… aha… 

On: Ta volnost je v tom, že třeba já jsem ráno vstal, měli jsme sraz s rukama už třeba půl hodiny než 

začínala škola, zhulili jsme se, šli jsme do školy, na základce to bylo v pohodě já jsem tam rád chodil, 

zhulil jsem se, šel do školy, po škole ven, zase jsme se zhulili, byla sranda… na tý střední to bylo, že 

se mi tam ani nechtělo chodit, furt jsem chtěl jenom hulit, hulit a tak… nejdřív to bylo, když jsem 

hulil vždycky, jsem si koupil za kilo, to jsem měl třeba na půl dne, pak se to zvyšovalo, a když si teď 

vezmu, tak já sám vyhulim přes pět gramů, takže ono to narůstá, říkal jsem si furt, že nejsem závislej 

na tom a když jsem si to před těma dvouma rokama v hlavě přepočítal a tak trochu srovnal, když mi 

jeden kámoš řekl už nevim co, tak jsem si to nějak v hlavě přebral a řekl jsem si, že já hulim už pět let 

a to už je určitě závislost. A furt jsem si to nedokázal připustit, že na tom nejsem závislej. Až pak, 

když jsem prostě jednou dva dny nehulil a doma jsem byl na každýho hnusnej, vzteklej, nemohl jsem 

spát, tak mi fakt došlo, že ta závislost tam je, pak si toho všimli i rodiče a tak… no, dětství jsem měl 

těžký no… bylo to těžký se s tim vyrovnat se všim… možná že to tak i mělo bejt takhle, nevim no, to 

jsou jenom domněnky. 

Já: Jak to myslíš? 

On: Jako že už do toho dětství, co jsme byli v tom děcáku a tak, že nebylo něco v pořádku prostě u 

těch rodičů a tak, takže jakoby to, co se mi všechno přihodilo, tak že jakoby se to mělo stát, tim že 

jsem se dostal do těch ústavů a takhle…  

Já: Jak to myslíš, že se to mělo stát? To moc nechápu… 

On: Jak to vysvětlit… jakože já jsem byl zvyklej na úplně jinej režim, že jsem všechno měl, co jsem si 

řekl a takhle a co jsem začal brát ty drogy, dělal jsem si co chtěl, domů jsem chodil v kolik chci a tak, 

že vlastně asi jsem navštívil ten první ústav, byly tam ty jiný režimy a takhle… jakože, jenom jak to 

vysvětlit… je to takový složitý… prostě abych zažil ten režim normálního života, že prostě ráno se 

vstane, jsou ty povinnosti, pak se jde do práce nebo do školy, což já jsem neměl, protože já jsem na to 

jakoby kašlal, takže tim, že jsem v těch ústavech, tak mám možnost to všechno pochopit, zažít se do 

toho, v klidu si to všechno promyslet, snažit se to nějak zastavit no, ty problémy… asi takhle nějak…  

Já: Pro mě jako když jsem to všechno prožil, ten život v rodině od mala, a měl jsem všechno, tak je to 

takový nepředstavitelný… nedokážu si to představit.  

On: No já to chápu no… třeba když si vezmu, když jsem začal brát ty drogy tak i díky tomu jsem 

ztratil důvěru ve spoustu lidí, vlastně i v ségře, která při mně nejvíc stála, mi pomáhala, tak vlastně už 

se na mě i vykašlala kvůli tomu. Když jsem byl teďka na tom útěku, tak jsem se jí ozval, že jsem 

potřeboval domů, protože já už vlastně nemam ani kam se vrátit vlastně, tak jsem si potřeboval vzít 

nějaký osobní věci, jako doklady od auta a tak a věřil jsem, že mi pomůže, že bude na tý mý straně no 

a bohužel… že ještě vzápětí na mě a na ty mý kámoše, co jsme spolu utekli, zavolala polici a… ona 

věděla, já jsem jí napsal konkrétně, kde se sejdem, a nečekal jsem, že zvedne telefon a… což mě taky 

u ní zklamalo, ale na druhou stranu se nedivim… když si to tak vezmu, tak už ani nemám rodinu, nic 

takovýho, prostě jediná rodina, co já jsem bral nebo mam jsou kamarádi, lidi co, s kterýma jsem bral 

ty drogy a tak, jsem bral jako svojí rodinu. Takže na tu pravou jsem kašlal a…  

Já: No a proč si na ní kašlal? 

On: No… ani vlastně skoro nevim, bylo to těma drogama, že jsem musel bejt s těma klukama, zažívat 

ty stavy s nima, že prostě ani mě to doma nebavilo s nima, protože furt jsem jenom o těch drogách a 

tak… neměl jsem si vlastně s nima co říct, většinou jsem byl zalezlej na pokoji, kde jsem hrál 

počítačový hry…  

Já: No a co ta nelegálně držená zbraň? 

On: No… to jsem si pořídil, to je taky dýl, na svojí obranu, ne obranu, prostě… já mam takovej svůj 

styl, hip hop prostě, rap, „gengsta“ a tak… tam se to prostě bere, že jsme takový… prostě jak to máte 

ve filmech, gangy a tak… tady to máme v Praze podobný… vyrůstal jsem už od malička na hip hopu 

a takhle, co se týče styl oblečení a tak, prostě mě napadlo, měl jí kámoš, tak proč bych jí nemohl mít 

já, tak jsem si jí pořídil, a ono to je docela dobrý, i když na to nemam papíry, a je to nějaká, co není 

registrovaná a to, tak je dobrý to mít si myslim, třeba na zastrašení, třeba si tam dát slepý, plynový, to 

už je jedno… prostě být takový ten boss, nebo ne boss, ale aby ostatní věděli, že jsem jako někdo, aby 

si dávali pozor a takhle…  
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Já: Měls tam ostrý v tom? 

On: Jo taky jsem si tam občas dal jeden dva ostrý, ale spíš slepý a slzný… nechtěl jsem riskovat, že to, 

že náhodou… párkrát se mi to stalo, ale naštěstí jsem tam měl ty slepý no…  

Já: No a tu trestnou činnost jste vymýšleli s kamarádama spolu, nebo ses k tomu třeba sám doma 

rozhodl, nebo jak to probíhalo tohle?  

On: No jako i sám ale i s tou skupinou. Třeba jsme se sešli, koupili jsme si nějakou tu trávu, zhulili 

jsme se, a řekli jsme si: „jdem udělat nějakou trafiku třeba“, tak jsme se dohodli, třeba ve dvou jsme 

šli jenom, prostě jenom rychlovky. A když to bylo doma, tak vlastně o tom nevěděli, a když jsem to 

šel prodat, tak jsem řekl: „pojď semnou, potřebuju prodat nějaký věci a tak“… vlastně že o tom 

nevěděli… možná kdybych jim to řekl, tak bych to pak ani nedělal, že by mi třeba k tomu řekli něco, 

třeba to se nedělá rozkrádat rodinám majetek a tak… ale taky jsem nevěděl, co oni doma 

v soukromym životě dělaj, tak proč bych taky nemohl mít tajemství.  

Já: Vy jste si mezi sebou moc neříkali věci?  

On: Jako jo všechno, ale v tom soukromym životě ani tolik ne, spíš jako v tý partě a takhle. Měl jsem 

taky nějaký kámoše, mam kamaráda ze základky, ještě tam je, bude končit tou devátou třídou, znám 

ho hodně dlouho, je to přítel mý ségry a tomu říkám všechno, protože u nás v baráku i bydlí, s nim 

nemam problém, taky kouří trávu ale přestal, protože má astma a tak, takže je to takovej kluk, kterej 

by mohl dávat rady… má toho hodně za sebou, ví co je dobrý a co ne a dokázal by pomoct, takže asi 

jedinej kluk, kterýmu bych se svěřil se všim…  

Já: A ten nepatří do tý party, že ne? 

On: Ne. Taky zná pár těch kluků, ale moc je nemusí, nevaděj mu, ale radši se stará sám o sebe, o ty, 

co zná dobře, ví, že nedělaj problémy a takhle, se bojí, aby neměl průšvih a tak. Přitom je to jako 

stejnej, má stejnej styl jako já, hip hop, ale bere ho jinak, bere ho z tý lepší stránky. Taky má sice 

nelegální zbraň, ale to on si na to dává bacha. Je jako fakt, že, nevim, jak to říct, takovej tajnej. No a 

vlastně všechno to skončilo tim, že o těch Vánocích, co jsem, co zjistili, že jsem prodal ty dárky, tak 

vlastně se na mě vysrali všichni.  

Já: Z tý party jo? 

On: Ne, myslim v rodině a tak. Z party ani ne tolik, ty na to čekali, oni sami na to jednou dojdou. 

Já: No a co si chtěl říct? Jsem ti do toho skočil… 

On: No že o těch Vánocích to všechno asi jako skončilo, strejc mě vzal hned po Vánocích na policii, 

tam všechno nahlásili a tam se jenom čekalo na to předběžko… akorát babička - že mi přejou, ať se 

zlepšim, ať nekradu hlavně, s tim hulením, abych to omezil hodně, ale že to tolik nevadí, ale hlavně 

ten pervitin a tak a ať jsem v pohodě, ať se vyučim, ale že u nich už mam dveře zavřený, ale rádi mě 

uviděj, třeba na návštěvě, nebo tak. A nejvíc mě naštvalo, že strejc, kterej o tom nic neví, tam přihodil 

víc věcí, jako že doma týrám rodinu a takhle, což mě naštvalo nejvíc, proto jsem odsud utekl, pak nás 

chytli, a on tam řval, u těch policajtů, bylo to před barákem u nás, prostě jsem ho poslal do prdele, ať 

se stará o sebe, že mu to nikdy nezapomenu, aby se motal do života ostatních lidí, i když jsem udělal 

tyhle věci, tak každej si to má řešit sám…A to je asi všechno, ono by toho ještě bylo hodně, ale to je 

asi to hlavní, co se dá… 

Já: Čeho by bylo ještě hodně? O čem by se dalo ještě mluvit? 

On: Třeba o těch odcizenejch fotrovejch vozidlech, jsem měl štěstí, že jsem řídil třeba i opilej, pod 

vlivem návykový látky, marihuana, tenkrát mě chytili, to je nedávno a to jsem měl štěstí, že mi řekli, 

ať zabezpečim vozidlo, odvezli mě před barák a nic víc z toho nebylo no. Babička si našla přítele, 

kterej měl autonehodu, měl ochrnutou půlku těla, ale řídil normálně a jednou u nás přespával a on 

nějak trošku popíjeli, nechal klíče na stole a u mě byl ještě jeden kámoš a my jsme se strašně ožrali 

nehorázně, pak jsme se ještě zhulili, já jsem se z toho zeblil, pak jsem si dal ještě dalšího jointa a jak 

jsem byl v tom stavu, že jsem nic neřešil, tak jsem vzal ty klíče a řekl jsem mu: „pojď jedeme“, neřešil 

jsem to… a oni chrápali, bylo už tak ve dvě ráno, koukl jsem se z okna, kde stojí, abych to mohl 

potom vrátit na stejný místo, přišlo se tak na to, že se ráno probudil a auto měl úplně na jinym místě, 

naštvanej, odstěhoval se hned a tim, že jsme mu zkazili vztah tý babičky s tim přítelem, tak…  

Já: No a co si cejtil potom? 

On: Nevim, mě to nějak bylo jedno v tu chvíli, protože jsem byl dost opitej, zelenej, ale pak, když 

jsem byl střízlivej, tak jsem si říkal, co jsem to udělal? Dyť jsem ukradl auto, který on měl jako 

pomůcku, protože nemohl chodit moc a říkal jsem si: „co kdybych mu to naboural, dyť on nemá, jak 

se kam dostat“, tak mi došlo, že jsem udělal chybu, ale za pár tejdnů jsem to samý udělal s babičky 
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autem a ještě jsem jí píchl přední kolo a ona se pak ráno nemohla dostat do práce, ale jako dostala se a 

ještě mi pak volala, jestli jsem jí nevzal auto, tak jsem řekl, že ne, to naštěstí vyšlo, jako že na to 

nepřišla, si myslela, že jí to někdo prořízl nožem, nebo že… já nevim… to by byly ještě ty dvě jako 

velký… ta trestná činnost.  

Já: Aha… tak koukám, že se nám už čas nachýlil. Jenom mě ještě napadá… mě přijde, že sis možná 

chtěl nějak těma drogama a tim všim vynahradit nějakou tu pohodu a bezstarostnost, kterou jsi nikdy 

moc neměl, ne?  

On: Nebo že jsem tam neměl tu… že jsem vyrůstal jenom mezi ženskym kolektivem, že jsem neměl 

v domácnosti toho chlapa, nebo tu chlapskou ruku, se kterym bych si mohl popovídat o těch věcech, 

co maj jenom chlapi mezi sebou, jsem vyrůstal bez matky, bez otce, jenom s babkou no…  

 


