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 Abstrakt:  

Ve své práci se podrobně snažím zmapovat vnitřní svět myšlení a prožívání 

depresivních jedinců. Na základě různě prožívaných životních příběhů se budu snažit 

odhalit společné prvky, které by lépe pomohly poznat strukturu prožívání 

„depresivního modu života“. Výzkum proběhl v Psychiatrickém centru Praha se 

čtyřmi respondenty obojího pohlaví ve věkovém rozmezí 17 – 59 let. Spočíval 

v narativní analýze cca 90 minutových autobiografických rozhovorů s důrazem na 

strukturování jejich životního příběhu. Výsledkem analýz bylo sestavení modelu 

Depresivního modu organizace zkušenosti. Tento model je dále rozvíjen skrze 

modely únikového mechanismu utahování smyčky vyprazdňování externího smyslu 

a kauzálního mechanismu neochoty sebepoznání, vedoucího k deficitu autorství a 

potřebě rozumějícího a jednajícího druhého, který by nahradil tento deficit. Tyto 

modely jsou srovnávány s koncepcemi C. G. Junga a Ericha Fromma, které se 

navzájem doplňují a rozvíjejí ve výzkumu nalezené poznatky.   

 

Klíčová slova: deprese, deficit introspekce, deficit autorství, libido, 

odpovědnost životní příběh 
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Abstract: 

In this paper I will be mapping an inner world of thought and experience 

lived by individuals suffering from depression. Based on differently experienced 

narratives I will try to reveal common features, which could help with better 

understanding „depressive mode of life experience“. Research took place in Prague 

Psychiatric Centre. It consisted of narrative analysis of four 90 minute long 

autobiogaphic interviews. Four respondents were of both sexes and 17 – 59 years 

old. In these interviews was emphasized formation of structure in their life narrative. 

The result of this analysis was formlation of theory of Depressive mode of 

organizing the experience. This theory is expanded with mode of escape mechanism 

describing tightening of depletion of external purpose loop and causal mechanism of 

reluctance to pursue introspection, which leads to deficit of authorship and need for 

understanding and acting other, who would compensate described deficit. These 

models have been compared with other theories and research of C. G. Jung and Erich 

Fromm. Ideas of both authors complete each other and expand findings of this 

research. 

 

Keywords: depression, deficit of instrospection, deficit of authorship, libido, 

responsibility 
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Úvod 

 

Deprese je v současné společnosti jedním z nejrozšířenějších onemocnění. 

Přestože dochází k navyšování životního standartu, lékařské péče a rozvoji medicíny, 

deprese a jiné civilizační problémy nerušeně vzkvétají. Podle každoroční zprávy 

Světové zdravotnické organizace (WHO) trpí depresí 11,9 % populace. Dle prognózy 

WHO v případě, že budou statistická čísla narůstat stejnou měrou jako doposud, se v 

oblastech s nejvyšším procentuálním výskytem stane deprese nejčastějším 

onemocněním. Před hrozbou epidemie depresivní poruchy je nutno zintenzivnit 

výzkum v této oblasti. Depresivní porucha začíná být ve společnosti akceptována 

jako běžný společenský jev. Zdůrazňování biologických příčin vede ke snímání 

odpovědnosti z depresivních jedinců a k preferenci farmakologických alternativ 

namísto terapeutického řešení této poruchy.   

Výzkumy prováděné v této oblasti jsou většinou kvantitativního charakteru. 

Jejich snahou je podchytit co největší množství osob trpících touto poruchou. 

Kvantitativní výzkum má, oproti kvalitativnímu nevýhodu v tom, že s narůstajícím 

množstvím respondentů a hledáním měřitelných projevů dochází ke ztrátě schopnosti 

jít do hloubky a odhalit strukturu příčin depresivní poruchy. V honbě za objektivitou 

se výzkumy ochuzují o možnost hlubšího vhledu do struktury myšlení a prožívání 

depresivních jedinců a jejich výsledkem je pak cosi v podstatě samozřejmého, 

dostupného i běžné laické zkušenosti. Ve svém výzkumu jsem se chtěla pokusit o 

hlubší porozumění depresivní poruše i za cenu menší objektivity a složitější 

ověřitelnosti. 

Pro účely svého výzkumu jsem tedy zvolila kvalitativní analýzu rozhovorů 

s depresivními jedinci, které jsem následně zpracovala metodou zakotvené teorie 

Strausse a Corbinové. Pro větší objektivitu jsem se rozhodla při analýze zvolit 

ateoretický přístup a teprve až po vlastní interpretaci výsledků analýzy dat jsem 

přistoupila ke srovnávání mých závěrů s odbornou literaturou.  

Výzkumný soubor tvořil skupinu, která se lišila v mnoha oblastech. Vybraní 

respondenti byli různých věkových skupin, různého pohlaví, pocházeli z různých 

sociálních vrstev, měli odlišný stupeň vzdělání, různili se také svým rodinným 
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stavem, zkušenostmi z nadužívání alkoholu a omamných látek. Přestože šlo o životní 

příběhy s různým obsahem, podařilo se mi u nich nalézt významné podobné znaky, 

na základě kterých jsem utvořila model únikové strategie jednání utahující se 

smyčky, kdy dochází k vyprazdňování externího smyslu. V datech, která jsem 

získala od všech respondentů, byla nalezena podobná struktura, svědčící pro tento 

model strategie jednání.  

V kapitole Výzkumný problém a výzkumné otázky upozorňuji na mezery 

v konceptu vulnerability, která je považována za jednu z možných příčin deprese. 

V této kapitole uvádím své výzkumné otázky: 1) Existují nějaké typické společné 

znaky myšlení osob trpících depresí? 2) Čím je specifická depresivní zkušenost? 3) 

Jak lze tuto zkušenost uchopit „zevnitř“, tak jak dává smysl a jak ji prožívají 

depresivní lidé? 4) Jak ji uchopit v celku lidské osoby, tj. jako určitý „způsob 

organizace zkušenosti“? Poslední z otázek zní: 5) Jak takové uchopení koresponduje 

s různými přístupy k depresi. V kapitole Sběr dat se zaměřuji na popis metodologie 

výzkumu, kterou je v mé práci narativní rozhovor s prvky problémově zaměřeného 

rozhovoru. Zdůvodňuji výběr této metody a dále předestírám, jakým způsobem jsem 

při rozhovorech motivovala respondenty k větší sdílnosti. Kapitola Soubor 

respondentů je koncipována jako představení cílové skupiny výzkumu, jejíž členy 

jednotlivě krátce představuji na základě sdělení získaných z rozhovorů a doplněných 

o informace ze spisové dokumentace. 

V kapitole Analýzy rozhovorů objasňuji, jakým způsobem jsem jednotlivé 

kategorie objevila a jak jsem došla k úvahám o jejich podstatě a jednotlivých 

vztazích. Kapitola Souhrnná analýza je zaměřena na objasnění jevu, který jsem 

označila jako centrální. V kapitole Souhrnná interpretace uvádím jednotlivé 

kategorie do vzájemného vztahu a odpovídám tak na první čtyři výzkumné otázky. 

V diskuzi nejdříve přistupuji k vlastní interpretaci výsledků analýz, které následně 

srovnávám s koncepty autorů odborné literatury. V Závěru stručně shrnuji výsledky 

výzkumu a zmiňuji oblasti, které je možno dalším zkoumáním rozvinout. 
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Empirická část 

 

Výzkumný problém a výzkumné otázky 

 

Deprese je jedním z nejčastějších a zároveň nejvíce vysilujících 

psychologických onemocnění (Ross, Smith, Booth, 1997, cit dle Greenberg & 

Watson, 2006). Údaje o výskytu deprese se velice různí, pravděpodobně v závislosti 

na nejednotnosti diagnostických kritérií. Podle různých autorů deprese postihuje 1-

20% dospělých lidí (Rahn a Mankomp, 2000). Historie deprese jako nozologické 

jednotky sahá až do antické doby, k Hippokratovu termínu melancholie (Hunt 1999). 

Přestože toho o depresi bylo již mnoho napsáno a je předmětem vědeckého 

zkoumání již řadu desetiletí, stále jí plně nerozumíme, neznáme jednoznačná 

vysvětlení toho, jak vzniká, stejně jako si nejsme jisti vhodnou terapeutickou 

intervencí.  

Co se týká etiologie deprese, většina autorů spatřuje příčiny deprese v oblasti 

biologické a psychosociální. Nejčastěji se jedná o etiopatogenezi smíšenou (Raboch 

2012, Praško, 2008, Rahn, 2000). Vágnerová (2008) vysvětluje multifaktoriální 

původ deprese: „Důvodem odlišení příčin tohoto onemocnění je mimo jiné 

skutečnost, že jde spíše o skupinu poruch, které se z hlediska svých symptomů 

podobají. Lze tudíž předpokládat, že k jejich vzniku může přispět více faktorů, které 

působí ve vzájemné interakci“ (Vágnerová, 2008, s. 371). 

Při studiu literatury mě zaujala skutečnost, že se mnoho autorů zmiňuje o 

faktoru vulnerability jedince jako o jedné z možných příčin depresivního 

onemocnění. Na tomto místě bych ráda shrnula názory některých odborníků na tuto 

predispozici. 

Praško (2008) hovoří o dispozici, která je jedním ze základních předpokladů 

vzniku depresivního onemocnění. „Tuto dispozici tvoří nadměrná citlivost a zvýšená 

zranitelnost“ (Praško, 2008, s. 59). Kombinace specifické zvýšené zranitelnosti a 

negativních životních událostí může podle Praška (2008) vést ke snížení adaptace na 

stres a postupnému rozvoji biochemických změn v mozku, které vyústí do deprese. 

Raboch (2012) je toho názoru, že riziko vzniku deprese je zvýšené u některých typů 



10 
 

osobnosti nebo při přítomnosti jistých charakterových vlastností. „Jedná se např. o 

rigiditu, obsedantnost, dominanci nebo závislost. Byl popsán tzv. melancholický typ 

osobnosti, kdy bývá zaznamenán zvýšený smysl pro pořádek, pro výkonnost a je 

rozvinuta závislost na blízkých osobách. Rahn (2000) ve své publikaci popisuje 

model vulnerability u deprese. Faktor vulnerability, ve srovnání s ostatními autory, 

vysvětluje hlouběji. Rahn (2000) hovoří o tom, že model vulnerability u deprese 

respektuje moderní koncepce nemoci, které chápou depresi jako multifaktoriálně 

podmíněný mechanismus, jak s ohledem na příčinu, tak na účinek a důsledky 

onemocnění. Zdá se, že depresivní chování je potenciálně možné u většiny lidí, 

aktivuje se ale teprve různými podmínkami a co je určitě rozhodující, může se také 

stabilizovat. Rahn dále popisuje: „Významné pro onemocnění se zdají být kognitivní 

schopnosti postiženého, tedy druh jeho úsudku, jeho hodnocení a vytváření smyslu, 

které dohromady tvoří jeho kognitivně-afektivní vazebnou strukturu“ (Rahn, 2000, s. 

240).  

Koncepty kognitivně-afektivní vazebné struktury „protodepresivní“ 

vulnerability můžeme podle mého mínění považovat za kvalitativně stejné entity. 

Jedná se pravděpodobně o predispozici projevující se ve způsobu uvažování člověka, 

ve způsobu, jakým zvýznamňuje svoji zkušenost apod. Výše zmiňovaní autoři 

popisují faktor „protodepresivní“ vulnerability, který je pravděpodobně jednou z 

hlavních příčin depresivního onemocnění. Jejich popis je ale „pouhým“ výčtem 

osobnostních vlastností či druhů „kognitivních schopností“. Faktoru vulnerability je 

v literatuře obvykle věnována velmi malá pozornost. Výzkumy zabývající se 

problémem etiologie deprese využívají kvantitativní metodologie. Nevyhnutelným 

důsledkem kvantitativních metod je bezesporu redukce možného poznání 

výzkumného jevu. Nemůžeme si tak být jisti, zda jsme některé důležité aspekty 

problému neopomenuli. Výzkumný problém spatřuji v přílišné obecnosti definice 

faktoru vulnerability a také v jeho nedostatečném prozkoumání.  

Na základě stanovení výzkumného problému jsem se rozhodla pro tyto 

výzkumné otázky:  1) Existují nějaké typické společné znaky myšlení lidí trpících 

depresí? 2) Čím je specifická depresivní zkušenost? 3) Jak lze tuto zkušenost uchopit 

„zevnitř“, tak jak dává smysl a jak ji prožívají depresivní lidé 4) Jak ji uchopit v 
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celku lidské osoby, tj. jako určitý „způsob organizace zkušenosti“? Poslední otázka 

zní: 5) Jak takové uchopení koresponduje s různými přístupy k depresi? 

 

Metoda sběru dat 

 

V této kapitole bych chtěla nejdříve uvést důvody, které mne vedly k tomu, 

že jsem jako metodu sběru dat zvolila rozhovor. 

Cílem mé práce bylo zkoumat vnitřní svět respondentů. Chtěla jsem se co 

nejvíce přiblížit jejich depresivní zkušenosti. Mým cílem nebylo ověřování hypotéz, 

ale snaha o porozumění podstatě zkoumaného jevu bez toho, abych zkoumaný jev 

předem redukovala na určité předem vymezené oblasti. Z těchto důvodů jsem se 

rozhodla využít kvalitativní přístup. 

Chtěla jsem získat subjektivní pohled na realitu každého z respondentů. 

Zajímalo mne, jaké významy dávají své depresivní zkušenosti, jak jí rozumní v 

kontextu svého života, jak ji prožívají atd. Pro získání tohoto druhu informací se mi 

jako nejvhodnější metoda jevil narativní rozhovor s prvky problémově zaměřeného 

rozhovoru. „U narativního rozhovoru se vychází z předpokladu, že existují 

subjektivní významové struktury o určitých událostech, které se vyjeví při volném 

vyprávění a naopak se neprojeví při cíleném dotazování“ (Hendl, 2005, s. 176). 

Narativní rozhovor jsem se rozhodla kombinovat s problémově zaměřeným 

rozhovorem, protože umožňuje přizpůsobení se povaze problému (v tomto případě 

depresi) a je orientován na proces - „to znamená, že jde o postupné zjišťování, 

ověřování a analýzu dat, přičemž se pomalu odhaluje jejich podstata a vzájemný 

vztah“ (Hendl, 2005, s. 175). 

Metoda narativního rozhovoru mi umožnila poskytnout respondentům 

svobodnou volbu ve výběru témat, která ve svém životě považovali za důležitá. 

Problémově zaměřený rozhovor mi pak umožňoval zacílit dotazy na jejich zkušenost 

ve vztahu k depresi. 
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Rozhovory probíhaly v různých částech oddělení PCP. První rozhovor jsem 

pořídila v prostorné klubovně, druhý a třetí v kanceláři psychologa a čtvrtý v malé 

místnosti stranou hlavní části oddělení. Vždy jsem seděla u stolu spolu s 

respondentem. V místnosti kromě nás nikdo nebyl a v průběhu rozhovoru do 

místnosti nikdy nevstoupila další osoba. Rozhovory jsem se svolením respondentů 

nahrávala na diktafon. Jejich doslovný přepis je uveden v přílohách. 

Na každý z rozhovorů jsem měla vždy čas cca 2 hodiny. Tři rozhovory trvaly 

cca 90 minut a jeden cca 60 minut. Ukončovala jsem je v momentu, kdy jsem měla 

dojem, že jsem získala dostatečné množství informací. 

Před započetím samotného rozhovoru jsem se respondentovi představila a 

uvedla jsem důvody, pro které rozhovor získávám. Vždy jsem požádala o svolení 

audio záznamu a následně jsem respondentovi sdělila instrukci k zahájení rozhovoru: 

„Chtěla bych, abyste mi vyprávěl/a svůj životní příběh. Můžete začít, kde chcete. 

Zajímá mne také, jak to všechno začalo s tou depresí, a také to, jak ji chápete v 

kontextu svého života a co to pro vás znamená.“ 

Každý z respondentů se po určitou dobu věnoval vyprávění své autobiografie. 

Dva z respondentů tomuto vyprávění věnovali poměrně velký prostor. Další dva 

respondenti se tomuto vyprávění věnovali po velmi omezenou dobu, takže jsem se 

jich na jednotlivá životní období dotazovala. Vždy jsem pokládala otevřené otázky, 

které a) přirozeně navazovaly na respondentem započatá témata, b) navazovaly na 

respondentem zmíněná témata, ale měla jsem dojem, že bych v dané oblasti mohla 

získat také informace jiného typu, c) otázky, které primárně vycházely z 

respondentova vyprávění, ale snažila jsem se díky nim zjistit, jak respondentem 

uvedené skutečnosti souvisely s depresivním onemocněním. 

Vždy jsem se snažila poskytovat respondentům volný prostor pro výběr 

témat. V určitých částech rozhovorů ale docházelo k situacím, kdy jsem se pro 

nedostatek iniciativy respondenta a pro vyčerpanost předchozích témat uchylovala k 

otázkám na nová témata, kterými jsem se snažila respondenta stimulovat k tomu, aby 

opět přejal iniciativu za výběr vlastních témat. 
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Výzkumný soubor 

 

Na úvod této kapitoly bych se ráda krátce zmínila o symptomech deprese a 

také o jejím základním diagnostickém rozdělení, protože tyto skutečnosti byly 

základními kameny, jež mi pomohly určit kritéria výběru respondentů.  

Podle Rabocha (2012) jsou pro depresivní epizodu typické následující 

symptomy: poruchy nálady (smutná nálada, neschopnost prožívat radost – 

anhedonie, ztráta zájmů, nižší motivace pro jakoukoliv aktivitu, apatie nebo anxieta), 

poruchy myšlení a vnímání (snížená koncentrace, nerozhodnost, ztráta sebevědomí, 

pocity viny, beznaděj, přání zemřít, sebevražedné myšlenky), poruchy 

psychomotoriky. Raboch (2012) dále hovoří o tom, že podle intenzity příznaků 

rozlišujeme několik forem depresivní epizody: mírná, střední, těžká a těžká s 

psychotickými příznaky. Dojde-li v průběhu času k opakování depresivní epizody, 

pak hovoříme o periodické depresivní poruše.  

V literatuře se můžeme dočíst, že existují různé formy deprese. Jedinec může 

utrpět jednu či vícero depresivních epizod. Každý typ depresivní epizody má ale 

velmi podobný klinický obraz. V diagnostických kritériích (MKN 10, 2009) je 

uveden jednotný výčet symptomů, které se u všech forem depresivních epizod 

mohou či nemusí projevit. Jistou odlišností depresivních epizod je pouze skutečnost, 

že se symptomy projevují v různé intenzitě či v různém počtu. Výjimkou je 

diagnóza: depresivní epizoda s psychotickými příznaky, u níž jsou navíc přítomny 

takové symptomy jako bludy (Rahn, 2000, Raboch 2012). Pro přítomnost dalších 

kvalitativně odlišných symptomů u depresivní epizody s psychotickými příznaky 

jsem se rozhodla nezařazovat do svého výzkumu respondenty s touto diagnózou. 

Pro podobnost klinického obrazu různých forem depresivního onemocnění 

jsem se rozhodla, že nebudu výzkumný vzorek omezovat výběrem respondentů v 

závislosti na jejich přesné diagnóze.  

Důležitým faktorem při výběru výzkumného souboru byla skutečnost, že se 

respondenti v současné době léčí pro depresi v rámci hospitalizace. Významným 

faktorem při výběru respondentů byla také jejich ochota podělit se o svou zkušenost. 
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Výzkumný soubor tvořil skupinu, která se lišila v mnoha oblastech. Vybraní 

respondenti byli různých věkových skupin, různého pohlaví, pocházeli z různých 

sociálních kruhů, měli odlišný stupeň vzdělání, různili se také svým rodinným 

stavem, zkušenostmi z nadužívání alkoholu a omamných látek. 

Nyní bych chtěla krátce představit každého z respondentů. Nejdříve se 

zmíním o jejich diagnóze a poté ve stručnosti představím jejich biografické údaje a 

shrnu důležité informace o tom, jak probíhal rozhovor. Informace, které zde o 

respondentech uvádím, jsem získala z rozhovorů a z jejich spisové dokumentace. 

Respondentkou č. 1 byla žena ve věku 37 let, která se v PCP léčila pro 

periodickou depresivní poruchu, přičemž současná fáze byla diagnostikována jako 

těžká depresivní epizoda. Tato fáze trvala již několik měsíců. V diagnostické historii 

této ženy byla uvedena jedna hypomanická fáze.  

Respondentka je devět let vdaná a má 10 letou dceru. Se svými dvěma 

mladšími sourozenci (bratrem a sestrou) má v současnosti dobrý vztah. S rodiči se 

nestýká, protože si podle respondentčiných slov nikdy příliš nerozuměli. Její 

sourozenci se s rodiči stýkají velmi sporadicky. Klientka byla do doby před stávající 

hospitalizací poměrně častou a již dlouholetou uživatelkou marihuany a v jistých 

obdobích života nadměrně konzumovala alkohol. Je vyučená a většinu života se 

věnovala podnikatelské činnosti v oblasti pohostinství. Pracovala také jako realitní 

agentka a finanční poradce. Již několik let trpí rekurentní depresivní poruchou, pro 

jejíž léčbu podstoupila třikrát hospitalizaci. Respondentka byla při pořizování 

rozhovoru velmi sdílná. Poté, co jsem jí sdělila úvodní instrukci, se chopila slova  

a vyprávěla mi svůj životní příběh. Na moje následné otázky odpovídala velmi 

ochotně. 

Respondentem č. 2 byl muž ve věku 59 let s diagnózou periodická depresivní 

porucha – současná fáze těžká. V průběhu svého života prodělal mnoho depresivních 

epizod (různých forem), pro které byl ve většině případů hospitalizován. V jeho 

diagnostické historii byla uvedena přítomnost několika hypomanických stavů.  

Respondent č. 2 byl v současné době (potřetí) rozvedený. Z posledního 

manželství má dva syny (27 a 30 let), se kterými má velmi dobrý vztah. Vystudoval 
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psychologii, ale přes velký zájem o tento obor v něm nikdy nepracoval. V minulosti 

vystřídal různá zaměstnání. Živil se např. jako fotograf, politik, spisovatel, 

podnikatel. 

Respondent působil velmi sečtěle, měl vytříbený slovník. Mluvil pomalu a 

rozvážně a velmi často používal odborných výrazů. Zdálo se, že pečlivě vybírá slova, 

kterými se rozhodne popisovat svoji zkušenost. Při rozhovoru jsem se nemohla 

ubránit dojmu, že jeho chování i mluva působí na jednu stranu velmi důstojně a 

charismaticky, ale že z nich na druhou stranu zaznívá něco mladistvého, nedospělého 

a předvádivého. V rozhovoru č. 2 jsem byla, na žádost respondenta, v kladení otázek 

aktivnější než např. v případě prvního rozhovoru. Respondent nevěděl, kde má začít 

a o čem přesně by měl mluvit. I přes moje ujištění, že to záleží jen na něm a že nic z 

toho, co si vybere, nebude „špatně“, požadoval konkrétnější dotazy. Pokládala jsem 

mu otevřené otázky týkající se např. jednotlivých období v jeho životě, na které 

odpovídal velmi ochotně. Od předmětu mých otázek často zabíhal  

k jiným skutečnostem, jež zřejmě považoval za důležité zmínit. 

Respondentkou č. 3 byla žena ve věku 48 let s diagnózou: středně těžká 

depresivní epizoda. Hospitalizace v PCP byla její první. 

Respondentka procházela v době hospitalizace rozvodovým řízením svého 

druhého manželství. Z prvního manželství měla 3 děti. V průběhu života vystřídala 

několikero zaměstnání (často pracovala ve vedoucích pozicích). Po úvodní instrukci 

se jala slova a svůj životní příběh mi odvyprávěla takřka jedním dechem. Téměř po 

celou dobu svého vyprávění a také v průběhu následného rozhovoru seděla se 

skloněnou hlavou a zarývala si své dlouhé nehty do dlaní. Na otázky odpovídala 

velmi ochotně, s třesoucím se hlasem. V jednom okamžiku rozhovoru se rozplakala. 

Respondentka byla v době sběru dat hospitalizována v PCP po dobu dvou týdnů, její 

depresivní epizoda ale trvala již několik měsíců. 

Respondentkou č. 4 byla žena ve věku 17 let. V PCP se léčila pro diagnózu: 

periodická depresivní porucha – současná fáze těžká.  

Respondentka č. 4 byla ve druhém ročníku svých středoškolských studií (17 

let). Měla jednu sestru, kterou uváděla jako jedinou osobu, které kdy mohla věřit. S 
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rodiči si příliš nerozuměla. Její depresivní stavy trvaly již asi dva roky. V minulosti 

se několikrát pokusila o sebevraždu. Hospitalizace v PCP byla v jejích záznamech 

uvedena jako třetí v její historii. Pořizování dat bylo zpočátku poněkud obtížné, 

protože respondentka odpovídala jednoslovně či ve velmi krátkých větách. V 

průběhu rozhovoru se mi ale přesto podařilo vyzískat poměrně podrobné výpovědi. 

 

Analýza dat 

 

Sebraná data ve svém výzkumu analyzuji metodou zakotvené teorie. Pro 

výběr této metody jsem se rozhodla teprve poté, kdy jsem dokončila všechny 

rozhovory. Učinila jsem tak proto, že jak před započetím sběru dat, ale i po jeho 

ukončení, byla moje výzkumná otázka velmi široká a tato skutečnost mi tak 

dovolovala využít metody zakotvené teorie. Autoři zakotvené teorie, Strauss a 

Corbinová v úvodní kapitole své publikace (1999) vysvětlují, že pro použití této 

metody je třeba, aby výzkumná otázka byla poměrně široká, nicméně v průběhu 

výzkumu se tato otázka postupně zužuje. Výzkumnou otázkou je ve výzkumu podle 

zakotvené teorie výrok, který identifikuje zkoumaný jev“ (Strauss, Corbinová, 1999, 

s. 24). Mým původním záměrem bylo přiblížit se vnitřnímu světu jedinců trpících 

depresí, pochopit, jakým způsobem uvažují v kontextu své nemoci sami o sobě, o 

svém životě, o vztazích atd. Výzkumná otázka vztahující se ke konceptu 

vulnerability vyemergovala teprve v procesu analýzy v souvislosti s četbou odborné 

literatury vztahující se k problematice deprese. Díky povaze své výzkumné otázky a 

procesu jejího vzniku jsem považovala nároky Strausse a Corbinové pro použití této 

metody za splněné.  

Metoda zakotvené teorie je tvořena třemi druhy kódování. Nejdříve 

výzkumník přistupuje k otevřenému kódování, kdy v datech odhaluje určitá témata, 

která pojmenovává. „Otevřené kódování je analytickým procesem, jímž jsou pojmy 

identifikovány a rozvíjeny, ve smyslu jejich vlastností a dimenzí“ (Strauss, 

Corbinová, 1999, s. 52). Výsledkem tohoto procesu je seskupení podobných událostí 

a případů do kategorií.  
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Druhou fází je axiální kódování, které spočívá v pojmové analýze možných 

hodnot znaků fenoménů a případů v dané kategorii. Jedná se o proces uvádění 

subkategorií do vztahu k nějaké kategorii. „Je to složitý induktivně-deduktivní proces 

o několika krocích, které jsou stejně jako při otevřeném kódování vykonávány 

prostřednictvím porovnávání a kladení otázek. Ovšem při axiálním kódování je 

použití těchto postupů zaměřenější a je zacílené na objevení a rozvinutí kategorií se 

smyslu paradigmatického modelu“ (Strauss, Corbinová, 1999, s. 84).  

Třetí fází zakotvené teorie je selektivní kódování, kdy výzkumník začíná s 

integrací výsledků. Výzkumník identifikuje hlavní témata projektu, přičemž hledá 

případy, jež ilustrují témata, provádí porovnání a kontrasty. (Hendl, 2005) 

Konečným výstupem metody zakotvené teorie je vytvoření paradigmatického 

modelu, který získané poznatky spojuje ve smysluplný vysvětlující celek.  

V další části této kapitoly bych ráda ukázala, jak jsem při analýze 

postupovala. Audiozáznamy rozhovorů jsem doslovně přepsala a pomalu jsem je 

opakovaně četla. Při čtení rozhovorů jsem podtrhávala místa, která mi připadala v 

něčem zvláštní. Podtrhávala jsem jednotlivá slova, slovní spojení a někdy i celé věty. 

Zpočátku jsem nepřemýšlela nad jejich významem.  

Při následujících čteních rozhovorů jsem přistoupila k otevřenému kódování a 

ke tvorbě kategorií. Proces kategorizace probíhal tak, že jsem se k rozhovorům 

opakovaně vracela a snažila jsem se přemýšlet nad významem podtrhaných míst v 

kontextu celého rozhovoru, jednotlivých výpovědí či vět. Zkoumala jsem souvislosti 

mezi odpověďmi  k jednotlivým otázkám. Následně jsem se snažila pojmenovat 

významy, které jsem v podtržených částech objevovala. Pojmenování byla v 

mnohých případech poměrně dlouhá, nicméně jsem se snažila na abstraktnější rovině 

vystihnout podstatu objevujícího se jevu. V průběhu analýzy jsem přemýšlela nad 

tím, zda se nově pojmenované jevy nevztahují k jevům již označeným, zda nejsou 

projevem té samé kategorie. Pokud tomu tak bylo, označila jsem je stejným 

„pracovním názvem“. V průběhu analýz dalších rozhovorů jsem občasně 

identifikovala nové kategorie, nicméně shledávala jsem, že se mnohé kategorie 

opakují. Pracovní názvy identifikovaných kategorií jsem se v závěru otevřeného 

kódování snažila pojmenovat výstižnějšími názvy. 
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V druhé fázi analýzy, axiálním kódování, jsem přemýšlela nad vztahy 

jednotlivých již vytvořených kategorií. Hledala jsem kategorie a koncepty, které 

spolu souvisí, a ověřovala jsem, zda určitá kategorie nemůže náhodou vysvětlovat 

jinou. Tohoto postupu jsem využila např. při vytvoření kategorie deficit introspekce. 

Kategorii deficit introspekce jsem pak v rámci otevřeného kódování označila jako 

dvě rozdílné kategorie. První kategorie nesla pracovní název: popisné vyprávění bez 

introspekce, bez vysvětlení, neschopnost popsat pocity, neporozumění sobě samému. 

Druhou kategorii jsem pojmenovala jako: vynechání popisu, popis vnitřních stavů 

bez podrobností. Obě kategorie vysvětlovaly způsob respondentčina popisování 

vnitřních stavů. Uvažovala jsem nad tím, zda jsou ve své podstatě opravdu rozdílné 

či zda by se nemohlo jednat o tentýž jev. Respondentka na otázky po vnitřních 

stavech jako by nereagovala. Popisovala je buď prostřednictvím jednoslovných 

výrazů (např. „bylo mi hrozně“), či svých tělesných symptomů. Seznala jsem, že 

výše uvedené kategorie vysvětlují tentýž jev a to jakýsi deficit v oblasti introspekce. 

Nově vzniklou kategorii jsem tedy následně pojmenovala deficit introspekce. V 

rámci axiálního kódování jsem se snažila prozkoumat a pochopit vztahy mezi 

jednotlivými kategoriemi a vytvořit si představu funkčního logického celku. 

Třetí částí analýzy bylo selektivní kódování. Vracela jsem se k jednotlivým 

rozhovorům a hledala jsem výpovědi, jež ilustrovaly jednotlivé kategorie. Ověřování 

kategorií jsem prováděla tak, že jsem si vytiskla neokódované („čisté“) rozhovory a 

měla jsem k dispozici pouze seznam již vytvořených kategorií. Kategorie ze seznamu 

jsem následně přiřazovala k výpovědím respondentů. V jednotlivých výpovědích 

jsem často označovala výskyt několika různých kategorií. O souvislostech mezi 

jednotlivými jevy jsem měla představu již v procesu axiálního kódování. Nicméně 

teprve v průběhu selektivního kódování jsem se snažila poznatky spojit v jednotný 

vysvětlující a logický celek. Namísto klasického paradigmatického modelu, ke 

kterému Strauss a Corbinová směřují, ustanovuji kategorie do jiné formy vzájemného 

uspořádání, neboť mi takový model připadá, vzhledem k povaze mé práce, z 

některých důvodů příhodnější (viz kapitoly Souhrnná analýza a Souhrnná 

interpretace). 
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Analýzy rozhovorů 

 

Analýza rozhovoru s respondentkou č. 1 

 

Na mnoha místech v rozhovoru jsem měla při analýze dojem, že činy, 

události, ale také pocity respondentky jsou ovládané existencí „něčeho“ ve vnějším 

světě. Při analýze jsem seznávala, že jí do značné míry chybí jakési autorství, což je 

podle mého soudu zřetelné jak z obsahové, tak z formální stránky její výpovědi. Tuto 

kategorii jsem nazvala jako deficit autorství
1
. Z hlediska obsahové stránky tento 

deficit autorství zaznívá např. ve výroku: „...no a vlastně narodila se dcera a nějak 

jako to začalo bejt divný...“. Na tomto místě respondentka hovoří o tom, že něco 

začalo být divné, nesděluje, že ona sama se necítila dobře, ale že situace sebou 

přinesla něco divného. Autorství „něčeho divného“, co s sebou „přineslo“ také 

depresi, není připisováno vlastnímu pocitu či vlastnímu vnímání situace, ale situaci 

samotné. Deficit autorství je také zřetelný ve výroku: „...to bylo vlastně to, co mě 

dostalo zpátky do Prahy...“. Respondentka odkazuje k nějaké vnější příčině, kvůli 

které se odstěhovala, nehovoří o tom, že to bylo její rozhodnutí, ale o tom, že ji 

nějaká okolnost donutila k tomuto aktu. Dalším příkladem deficitu autorství je také 

výrok: „...no ale nějak se to prostě neřešilo a ten jeho stav tak nějak nebyl lepší, tak 

jsme to museli teda se nějakýho podniku vzdát, takže nakonec jsme měli dva, ale 

pořád to tady bylo s náma jako...“. Deficit autorství spatřuji v tom, že jednání 

respondentky je závislé na vnější okolnosti, není založeno na vlastním rozhodnutí. 

Respondentka hovoří tak, že se zdá, že není v její moci měnit podmínky nebo se 

rozhodovat, ale nezbývá jí nic jiného, než reagovat na nastalé situace, které nemůže 

ovlivňovat.  

Fakt, že těžiště kontroly nespočívá v její moci, jsem rovněž vypozorovala z 

hlediska formální analýzy vyprávění. Respondentka v rozhovoru velmi často 

používala zvratných sloves a trpného rodu: „...všechno se odehrávalo v tý Praze...“, 

„...hodně věcí se prostě začalo kazit...“, „...najednou se objevily nějaký manželovy 

                                                           
1
 Deficit autorství znamená připisování původu myšlení, prožívání i jednání subjektu nějaké vnější 

entitě. V reakci na „tíži života“ se subjekt vzdává odpovědnosti, kterou z důvodu snížené schopnosti 

jejího snášení připisuje objektům ve vnějším světě. 
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dluhy, který se musely zaplatit...“. Deficit autorství v těchto výrocích spatřuji v tom, 

že respondentka velmi často užívá obecný podmět. Neříká já nebo my jsme museli 

zaplatit dluhy, ale „dluhy se musely zaplatit“. Ačkoli význam je tentýž, forma věty 

s třetí osobou jednotného čísla „to/ono“ je z lingvistického hlediska obecný či 

anonymní podmět. Právě díky této konstrukci chybí v takové větě mluvnický podmět 

a pojmenovaný činitel děje (chybí tam MY nebo JÁ). Tento obecný podmět je 

používán ve smyslu „věci se (mi) dějí“, ne ve smyslu „já se rozhoduji, já se cítím“. 

Respondentka ve větné hierarchii není původcem děje (podmětem věty). Původcem 

děje ve vyprávění respondentky je velmi často někdo či něco anonymního, 

nekonkrétního. Respondentka nemá na toto uspořádání žádný vliv, není v její moci 

toto uspořádání měnit.  

Dalším zajímavým a velmi často se vyskytujícím fenoménem byl (i v 

ostatních rozhovorech) velmi stručný způsob vyprávění týkající se vnitřních stavů 

respondentky. Tuto kategorii jsem nazvala jako deficit introspekce. V rozhovoru č. 1 

můžeme nalézt mnoho výpovědí, ve kterých můžeme zmiňovaný deficit introspekce 

rozpoznat: „...začalo to bejt takový zašmodrchaný...“, „...to bylo už prostě strašný že 

jo jako...“, „...prostě mně bylo šíleně, prostě to bylo hrozný...“, „...ty deprese jako 

začaly pomalu ustupovat, ale jako neustoupily jako úplně no, bylo furt jako takový 

vlažný no a už to nebylo tak hrozný...“. Respondentka své negativní ale také pozitivní 

pocity komentovala velmi spoře, často jednoslovně jako „strašný“, „hrozný“, 

„zašmodrchaný“, „výborný“ apod. Popis svých stavů (dojmů, tušení, strachů atd.) 

dále nerozvíjela, nýbrž pouze suše oznamovala. Pozoruhodné bylo také to, že na 

sporý popis vnitřních stavů obvykle navazoval výčet vnějších okolností či popis 

jejích fyzických stavů: „... to bylo asi nejhorší v období co jsem kdy zažila a prostě 

to bylo hrozný no, mně bylo špatně prostě, jsem po cestě na autobus měla třikrát 

pocit, že se pozvracím, protože se mi zvedal žaludek jako vod nervů... “, „... úplně 

jsem prostě z toho dostala záchvat nějakej, jako že jsem brečela prostě strašně, že 

sem byla úplně nějaká divná ne ...“. Z výpovědí se zdá, jako by respondentka 

namísto vnitřních stavů trpěla nějakými fyzickými záchvaty. Tuto kategorii jsem 

nazvala deficitem introspekce jednak kvůli povšechnému zabývání se vnitřními stavy 

a také kvůli tendenci tyto stavy popisovat prostřednictvím výčtu somatických 

projevů či vnějších událostí. Nabyla jsem dojmu, že respondentka k vysvětlení či 

pochopení vlastních pocitů potřebuje odkazovat na něco hmatatelnějšího či 
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konkrétnějšího (např. na tělesné symptomy), než na pouhý abstraktní slovní popis 

vnitřního rozpoložení.  

Při analýze jsem zaznamenala zvláštní způsob, kterým respondentka řeší 

různé problémy i své depresivní stavy. Tuto kategorii jsem nazvala únikem. 

Respondentka se např. za pomoci kouření marihuany snažila vyrovnat se situací, kdy 

měl její manžel psychické a fyzické obtíže a kdy je provázely finanční problémy. Ke 

kouření marihuany či k pití alkoholu se celkově často uchylovala v situacích, které 

popisovala jako obtížné. Příkladem takového výroku je např.: „…prostě všechno šlo 

vniveč no a vlastně za půl roku prostě já jsem se teda prostě rozkouřila víc ještě, no 

já musím říct, že jsem začala vod ráno jo, abych to tam prostě nějak přelouskala…“. 

Respondentka se neuspokojivou situaci snažila vyřešit tím, že se uchylovala ke 

kouření marihuany, jež jí na nějakou dobu pomohla problémy snášet. Kategorii únik 

zde spatřuji v tom, že se respondentka při nastalém problému nezabývala problémem 

samotným, nesnažila se pochopit jeho podstatu či příčinu a na základě tohoto 

poznání zvolit vhodnou strategii řešení. Namísto toho zvolila pouze nástroj, který jí 

pomohl situaci snášet či od ní uniknout. Musím také podotknout, že kouření 

marihuany či pití alkoholu samotné osobně hodnotím jako únik od skutečné podstaty 

problémů, jakkoliv by se po konzumaci obojího člověk mohl cítit dobře.  

Na několika místech v textu respondentka uvádí, že jako řešení depresivních 

stavů volila velké pracovní nasazení. Sdělovala, že v období, kdy začala pracovat, se 

její stav zlepšil a peníze vydělané tvrdou prací jí pomohly vyřešit finanční obtíže. I 

přesto se však deprese po jisté době opět přihlásily o slovo. Kouření marihuany, pití 

alkoholu i tvrdá práce se osvědčily jako řešení depresivních stavů i jiných problémů, 

ale vždy na omezenou dobu. 

Výše zmíněné strategie řešení považuji za únik z několika důvodů: ad 1) 

nebyly zacíleny na vzniklé problémy, ale spíše na to, jak se problémům vyhnout, ad 

2) byly nepromyšlené a unáhlené, ad 3) ve vícero případech se prokázaly jako 

nefunkční, ale respondentka se k jejich používání opětovně vracela. Na základě 

těchto informací bych se odvážila tvrdit, že únik je možné považovat za základní či 

typickou copingovou strategii klientky. 
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Při analýze mě zaujal charakter cílů, ke kterým směřovala strategie řešení 

(únik) respondentky. V jedné části rozhovoru respondentka uvedla, že když nastaly 

problémy v oblasti podnikání a stav jejího manžela se nelepšil, rozhodli se společně, 

že se přestěhují na venkov a založí tam nový podnik (únik). Toto rozhodnutí bylo 

spojeno s velkou finanční investicí a také s prostředím (venkov), které dříve 

považovala za nesnesitelné (opět kategorie únik). Přestěhování vysvětlovala 

následovně: „Mně už to tady taky moc nebavilo, ale jinak jako jsem si to nedokázala 

moc představit, jako líbilo se mi to, jako tam je takovej penzionek, před tím rybník 

prostě, za tím les, takový jako z filmů prostě, si tam člověk představoval, že si koupí 

terénáka a že to bude to vono ne“.  

Zmiňované přestěhování v této ukázce považuji za únik, pro jeho 

nepromyšlenost, unáhlenost, pozdější nefunkčnost, ale především proto, že řešení 

primárního problému nespočívalo ve snaze tento problém vyřešit, ale opět spočívalo 

ve snaze od primárního problému utéci.  

Ve výše zmíněné ukázce bych se chtěla především zaměřit na 

charakterizování cílů, ke kterým směřoval únik respondentky. Cíle respondentky 

byly: založení nového podniku, nová práce, nové prostředí, penzion, les, filmová 

představa, „terénák“. Únik respondentky směřuje k cílům, které jsou velmi 

konkrétní. Respondentka předpokládala, že jí uspokojení přinesou věci, prostředí 

apod. Nesnažila se hledat vnitřní uspokojení, ani se vyrovnat s problematickou 

situací. Respondentka při nastalých těžkostech volila ve většině případů řešení 

únikem, přičemž se zaměřovala na dosažení „vnějších“ materiálních cílů. 

Předpokládala, že dosažením takových cílů nalezne kýžený klid či nový smysl. Tuto 

kategorii jsem nazvala externím smyslem. Dalšími příklady kategorie externí smysl 

jsou v rozhovoru č. 1 práce, peníze úspěch.  

Je pozoruhodné, že práci, peníze i úspěch můžeme ve vyprávění 

respondentky označit jednak jako strategie řešení, kterými respondentka unikala od 

podstaty problémů, ale také jako cíle do kterých vkládala smysl (externí smysl). Na 

tomto místě považuji za důležité naznačit spojitost kategorií externí smysl a únik. 

Nastalé problémy i depresivní stavy se respondentka nesnažila řešit, unikala od nich 

k cílům výhradně materiálního či externího charakteru. Od podstaty problémů tedy 

unikala k externímu smyslu. 
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Pozoruhodný byl také fakt, že cíle, do kterých respondentka vkládala smysl 

(externí smysl) neměly dlouhou trvanlivost. Tuto kategorii jsem nazvala jako 

vyprázdnění externího smyslu. Jako příklad slouží následující výroky: „...mně už to 

tady taky moc nebavilo...“, „...první tejden už bylo jasný, že je to průšvih...“, 

„...potom už mě to začalo nějak nudit...“. Všechny tyto výroky se vztahují k cílům 

(kategorie externí smysl - např. práce, kouření marihuany, úspěch), které 

respondentka považovala za dobrá řešení neuspokojivých situací. Tyto vnější, často 

materiální cíle obvykle začaly respondentku po nějaké době „nudit“   

a právě pro jejich „prchavý účinek“ jsem tuto kategorii označila jako vyprázdnění 

externího smyslu. 

Kategorie externí smysl a vyprázdnění externího smyslu se významově pojí s 

kategorií únik. Respondentka se při nastalých problémech či depresi uchylovala k 

únikovým řešením, jež vždy směřovala k cílům, které byly vždy podobného 

charakteru a které jsem pro jejich vnější zaměřenost označila jako kategorii externí 

smysl. A jak již jsem naznačila výše, cíle, do nichž byl projikován smysl, se záhy 

staly „nudnými“. Docházelo tedy k tomu, že smysl postrádaly (kategorie 

vyprázdnění externího smyslu).  

Ráda bych také upozornila na způsob, kterým respondentka vysvětluje své 

pocity, jednání ale také události ve svém životě. Tuto kategorii jsem nazvala 

důsledek bez příčiny. Respondentka říká, že se „její milenec stal po narození dcery 

jejím manželem“, a že „ po porodu najednou začaly problémy“. Začala mít deprese. 

Dalším příkladem je výrok: „investice do toho byla obrovská a hodně věcí se prostě 

začalo kazit, jako ohledně financí, prostě najednou se objevily nějaký manželovy 

dluhy, který se musely zaplatit, ne malý prostě, že jo, no a teď manžel zrušil auto 

prostě v opilosti“. Respondentka popisuje události nespojitě, jako by spolu 

nesouvisely, nevysvětluje na základě principu kauzality. Můžeme si povšimnout, že 

v obou výše uvedených příkladech se objevují výrazy „začaly“ a „prostě“. 

Respondentka těchto výrazů užívala velmi často, když vysvětlovala „proč“ se něco 

stalo. Je paradoxní, že vysvětlení důvodu obvykle zůstalo jen u těchto slov (prostě, 

začalo). Respondentčino vysvětlování důvodů se neslo v modu: „něco se prostě 

stalo“, „něco najednou začalo“, „najednou prostě začala mít deprese“. Respondentka 

nepopisovala možné příčiny důsledků. Pojmenováními pro příčiny byly zřejmě 
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výrazy jako prostě, najednou či začalo. Hovořila způsobem, který naznačoval, že 

před náhlými začátky neexistovaly žádné předchozí důvody, jež mohly přispět k 

jejich vzniku. Za dílčí důkaz kategorie důsledek bez příčiny můžeme považovat 

téměř úplnou absenci spojek s významem příčinným a také důsledkovým. 

Respondentka jako by nerozlišovala příčiny a následky, jako by existovaly pouze 

náhlé začátky. 

Další kategorií, kterou jsem při analýze zaznamenala je konstrukce alibistické 

kauzality, která popisuje další způsob zdůvodňování, kterého respondentka ve 

vyprávění užívala. Nejdříve bych uvedla několik výroků, ve kterých můžeme tento 

způsob zdůvodňování rozpoznat: „...já jsem začala kouřit jako víc trávu, protože 

prostě abych se jako nabila, abych to zvládla všechno...“, „...ale začali jsme popíjet, 

že jo, tak prostě po těch letech dřiny, co jsme opravdu jako dělali, jako abychom se 

dostali tam, kde jsme byli“. Respondentka udává důvody svého jednání (např. začala 

kouřit marihuanu, protože se potřebovala nabít, začala popíjet alkohol, protože za 

sebou měla léta dřiny), nicméně tato kauzalita působí poněkud podezřele, nedává 

smysl. Slovní spojení „že jo“, můžeme v souvislosti s udáváním důvodu považovat 

za vynucování souhlasu. Respondentka podle mého názoru vynucuje souhlas („že 

jo“) po uvedení důvodu, který nezapadá do kontextu, s očekáváním přikývnutí a 

uznání, že přece neměla jinou možnost. Také (výše již zmiňovaný) důvod pro 

přestěhování se na venkov z města působí poněkud podezřele. Respondentka 

očekávala, že stěhování vyřeší vzniklé problémy. Uváděla, že se jí tento nápad 

„líbil“, protože to vypadalo jako scéna z filmu. V kontextu vyprávění se zdá až 

nepochopitelné, že si jako cílovou destinaci vybrala venkov. Byla si vědoma toho, že 

má ráda městský život a společnost mnoha lidí. Osamělý život na okraji města 

považovala v minulosti za nesnesitelný, a přesto se rozhodla přestěhovat na místo 

podobného typu s očekáváním, že „to bude to vono“. Kauzalita „bude to dobré, 

protože to bude jako z filmů“ působí nereálně až alibisticky.  

Velmi významnou se pro respondentku zdála být potřeba druhé (blízké) 

osoby. Tuto kategorii jsem nazvala potřeba rozumějícího a jednajícího druhého. 

Můžeme ji detekovat například ve výrocích: „...a pak mě z toho manžel nějak vytáh a 

řek prostě ať jdu do práce, protože viděl, že mi to doma vůbec nesvědčí, že jako se 

tam utápím úplně prostě...“, „...najednou to bylo hrozný, jako sem došla no a rodina 
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jako můj bratr z Liberce najednou tam začali nějak jezdit, no a vlastně mě 

přesvědčili, že to takhle dál nejde, ať se prostě vrátím do Prahy, že se to nějak musí 

udělat...“. Respondentka popisuje, že jí manžel pomohl dostat se z deprese. 

Pochopil, že jí doma není dobře, a navrhl možné řešení, kterým ji z deprese doslova 

„vytáhl“. Aktivitou, porozuměním vnitřních stavů i návrhem úspěšného řešení 

disponuje namísto respondentky její manžel. V dalším výše uvedeném výroku je 

zdrojem pochopení a aktivity blízká osoba – bratr a jeho rodina. Rozumějící osoba 

navrhuje řešení, které respondentka bezezbytku přijímá jako dobře míněný „rozkaz“.  

Ve vyprávění č. 1 můžeme zachytit kategorii potřeba rozumějícího a 

jednajícího druhého jednak ve smyslu - nejsem sám sebou, mám v druhé osobě 

jakési zrcadlo vnitřních stavů, ale také ve smyslu, že řešení pro nepříznivý stav 

(depresi) často nabízí druhá osoba, která jedná za mě. Na jiném místě zase 

respondentka vypráví o situaci před porodem: „Mně to vyhovovalo s manželem, že se 

o mě tak trošku staral a já jsem měla zase na starosti ty věci, víc v tý práci a on dával 

pozor, jestli mi je dobře, prostě se tak o mě staral“. Respondentka popisuje manžela 

jako osobu, která se starala o její blaho a samu sebe jako osobu, která měla na 

starosti záležitosti praktického charakteru. Důležitost druhé osoby spočívala ve 

schopnosti zachování pohody či harmonie respondentky, ve schopnosti porozumění 

jejímu vnitřnímu stavu.  

Respondentka vypráví o tom, že se situace po narození dítěte změnila, manžel 

musel trávit více času v práci, a ona tak zůstala sama: „…a realita byla taková, že to 

začalo jako zlej sen prostě a pokračovalo to...my jsme měli všechno připravený, 

všechno pěkný, teď přijdete domů a místo toho co prostě vočekáváte je, že zůstanete 

sama bez toho manžela“. Nepřítomnost manžela byla pro respondentku neúnosnou 

realitou připodobňující se zlému snu. Potřebu rozumějícího a jednajícího druhého 

dokazuje také skutečnost, že respondentka v textu několikrát označila nepřítomnost 

rozumějící osoby, která se starala o to, aby jí bylo dobře, jako jednu z možných 

příčin svých depresivních stavů.  

Na otázku po domnělých příčinách deprese respondentka zmínila, že jednou   

z možných příčin mohou být zážitky z dětství, říkala: „Ty deprese, no já nevim, taky 

to má asi nějakou spojitost třeba s dětstvím, nebo jako...že ty děcka jsou jako vod 

mámy, který jsou jako citově deprimovaný a takhle...“. Zde můžeme vidět, že 
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respondentka o sobě mluví jako o dítěti citově deprimovaném. Je otázkou co si pod 

„citovou deprivací dítěte“ představuje respondentka. Domnívám se, že respondentka 

jako citově deprimované dítě ve své matce „rozumějící“ prvek postrádala. 

Respondentka také uváděla, že se se svými rodiči nestýká, protože si nikdy příliš 

nerozuměli. Na základě dedukce se domnívám, že tato nepřítomnost rozumějící 

osoby v dětství mohla v dospělosti vyústit právě v silnou potřebu rozumějícího a 

jednajícího druhého. 

Na jiném místě v rozhovoru zase respondentka hovoří o období, které 

následovalo po nepovedené operaci jejího manžela. Následkem jednodenního 

vnitřního krvácení se zhoršil jeho psychický stav. Respondentka v rozhovoru říká 

„…já jsem vůbec nevěděla vo co jde...ale prostě mu bylo furt špatně a nebylo vidět 

proč...“, „....najednou se prostě úplně změnil, z pracovitýho člověka mu to připadalo, 

že furt leží v posteli“. Respondentka nechápala, jak se mohlo manželovo chování 

změnit, když napovrch „nebylo nic vidět“. Za důležité zde považuji použití výrazu 

„vidět“. Zdá se, jako by „neviditelná“ příčina nemohla existovat, jako by nemohla 

ovlivňovat chování. Respondentka do svého uvažování nad náhlou změnou chování 

zřejmě nezařazuje možnou příčinu spočívající ve „vnitřním světě“ druhé osoby. 

Nehmatatelný a neviditelný vnitřní svět druhé osoby jako by pro ni neexistoval. Tuto 

kategorii jsem nazvala jako deficit mentalizace. Na tomto místě považuji za nezbytné 

vyjasnit, jakým způsobem zde má být rozuměno pojmu mentalizace. Vladimír 

Vavrda (2005) ve své publikaci říká, že pojmu mentalizace obecně rozumíme jako 

schopnosti nakládat se svými vnitřními stavy na psychické úrovni, regulovat, 

formovat a vymezovat vztahy, jejich hranice a průběh v čase v intersubjektivní a 

nikoli fyzikální rovině. Mentalizace tedy označuje schopnost intersubjektivní, ale 

také interpersonální. Význam pojmu mentalizace se v názvu této kategorie vztahuje 

výhradně k rovině interpersonální – ke schopnosti jedince vnímání a pochopení 

vnitřního světa druhých lidí. 

V jiné části textu respondentka vypráví: „...on mi vyprávěl, jak mu je furt 

špatně...Já jsem to prostě vůbec nemohla pochopit...“. Respondentka nemohla 

pochopit, proč je jejímu manželovi špatně. Bušilo mu srdce a na základě toho se 

domníval, že má infarkt. Lékaři tuto domněnku vyvrátili, což znamenalo, že 

neexistuje konkrétní „hmatatelná“ příčina jeho stavu. Nedošlo ke změně vnějšího 



27 
 

prostředí, ani ke změně jeho fyzického stavu. Příčina spočívala v jeho psychickém 

stavu, který respondentka nebrala v potaz. Nehmatatelná psychická příčina jakoby 

pro ni byla neuchopitelná či nepochopitelná. Deficit mentalizace se tedy týká 

neschopnosti detekovat vnitřní „neviditelný“ svět druhého člověka. V tomto ohledu 

je deficit introspekce zrcadlovým ekvivalentem téhož – tedy nedostatkem kontaktu s 

vlastním vnitřním světem. V obou případech jde s největší pravděpodobností o dva 

projevy téhož fenoménu souvisejícího s omezenou možností a schopností rozumět 

lidskému chování (starostem, problémům, etc.) na psychické úrovni (viz níže).  

 

Analýza rozhovoru s respondentem č. 2 

 

V rozhovoru č. 2 se vyskytuje mnoho výpovědí, ve kterých můžeme 

detekovat kategorii deficit autorství. Příkladem deficitu autorství jsou např. výroky: 

„...už tenkrát se mi ta deprese nějakým způsobem projevovala...“, „...těch 

vopakovaných depresí bylo hodně...případně každej rok byla hospitalizace, někdy i 

dvakrát, když bylo jaro a když byl podzim, tak dolehla no...“, ...dokáť pak nezasáhla 

taková ta vlna, která mě byla schopná srazit ve formě tý deprese...“, „...a pak se šlo 

zase zahospitalizovat...“. Kategorie deficit autorství se v těchto výrocích projevuje 

například ve způsobu používání bezpodmětových větných konstrukcí se všeobecným 

podmětem ve 3. osobě jednotného čísla a d nevyjádřeným původcem či činitelem 

děje (lingvisticky – agentem). Nikoli já jsem se podrobil hospitalizaci, ale „ono“ se 

šlo zahospitalizovat.  

Skutečnost, že byl několikrát ženatý respondent, komentoval slovy: „Já jsem 

byl kouzelnej manžel. Chtěla se brát, tak jsme se vzali. Chtěla bydlet, tak jsem zajistil 

byt. Chtěla se rozvíst, tak jsme se rozvedli. Tři přání, všechny splněný“. Respondent 

popisuje, jak jako kouzelný manžel plnil přání své již bývalé manželky. Autorem 

vážných životních rozhodnutí, která se respondenta bezprostředně týkala, nebyl on 

sám, nýbrž jeho žena. Zdá se, jako by respondent za tato rozhodnutí nenesl žádnou 

odpovědnost, jako by se rozhodování o vlastním životě neúčastnil. V rozhovoru č. 2, 

se kategorie deficit autorství projevovala velmi výrazně ve zvláštním odosobněném 

modu. Respondent jako by postával vedle vlastního života, který plynul svým 
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vlastním způsobem, a on nemohl dělat nic jiného, než svůj život zpovzdálí 

pozorovat. 

Na otázku jak se v současné době cítí, odpověděl: „No teď je to tak, že podle 

Beckový škály, tak já jsem sem přišel na 49 bodech a vodcházím o 9 bodů níže...“. 

Respondent popisuje svůj vnitřní stav pomocí psychologického nástroje - posuzovací 

stupnice. Skutečnost, že respondent popisoval své pocity a stavy za pomoci odborné 

terminologie byla v rozhovoru poměrně častým jevem. Vyprávěl např. o tom, jaký 

typ medikace užívá, o tom, že je „farmakorezistentní“, že mu „chtěli dát konvulzní 

terapii“ atd. Tento jev považuji za deficit introspekce, protože respondentův popis 

vnitřních stavů velmi často zůstal pouze u tohoto odborného „objektivního“ rámce. 

„Neodborné“, „subjektivní“ vyprávění o tom co prožíval, bylo ve většině případů 

velmi sporé. Příkladem jsou např. výroky: „byla to hodně nepříjemná deprese“, 

„viděl jsem věci pesimisticky až černě“. 

Když respondent popisoval své depresivní stavy, říkal: „No, to v těch 

depresích, tam v podstatě člověk není schopen ničeho, jak jsem uváděl, je více méně 

paralyzován k jakýkoliv aktivitě. Všechno vobtěžuje, soustředění, za chvíli to je, bolí 

hlava, co se jedná nějakejch těch fyzickejch procesů, tak obvykle zrovna nechutná 

moc jíst, no a je chuť samozřejmě na tu berličku, na ten alkohol“. Alkohol popisuje i 

v jiných částech vyprávění jako způsob, kterým se snažil vyváznout z deprese, jako 

způsob řešení (kategorie únik). Respondent od podstaty problému uniká pitím 

alkoholu. Pití alkoholu i kouření cigaret označuje jako „berličku“. Samotný výraz 

(„berlička“) podle mého názoru vypovídá o charakteru zvoleného řešení. Tomuto 

způsobu řešení zřejmě i respondent rozumí jako do značné míry náhražkovému, 

„falešnému“, jako řešení, které není zacíleno na problém samotný, ale na to, jak se 

problému vyhnout, jak od něj uniknout (kategorie únik). 

Respondent hovořil o tom, jak se po propuštění z oddělení psychiatrie stále 

potýkal s nějakými problémy, ale v daném období jim nevěnoval výraznou 

pozornost, „protože byl mladý muž a měl spoustu zajímavých zájmů“. Na otázku s 

jakými problémy se potýkal, odpověděl: „No v podstatě s nějakejma smutnejma 

náladama s neschopností usnout, s neschopností vstát, vidět věci pesimisticky až 

černě, že jo, tak jsem se z toho snažil vyvlíknout alkoholem, to je taková ta nejsnažší 

cesta, samozřejmě, a tím, že jsem se tedy, ne jako opíjel, ale byl jsem denním 
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konzumentem alkoholu a vobčas i piva a to zásadně teda dvanáctky, malý pivo sem 

nepil a whisku, no a ještě... A teď mám vokno, to je jedno“. Respondent popisuje, 

jaký postoj zaujímal k problémům. Snažil se z nich „vyvlíknout“. Mohli bychom říci, 

že zřejmě i samotný respondent hodnotí svůj způsob řešení problémů jako únik 

(kategorie únik). Nastalé problémy vlastně neřeší, „nevěnuje jim pozornost“. 

Respondent uniká k pití alkoholu, jež podle mého názoru představuje externí smysl 

(rozbor projevu kategorie viz níže). Velmi pozoruhodný je rovněž způsob, kterým 

respondent zdůvodňuje své jednání. Nevěnoval problémům pozornost, protože byl 

„mladý muž a měl spoustu zajímavých zájmů“. Toto zdůvodnění působí jako 

racionalizace (konstrukce alibistické kauzality). Respondent vypráví, že byl denním 

konzumentem alkoholu a tuto skutečnost zlehčuje, když říká „že jsem se tedy ne jako 

opíjel“. Zlehčováním pití alkoholu podle mého názoru nalhává něco sám sobě  

a/nebo svému posluchači (konstrukce alibistické kauzality). 

Za nejilustrativnější příklad kategorie konstrukce alibistické kauzality 

považuji rozpor, který jsem v rozhovoru objevila a který se týkal respondentova 

hodnocení konzumace alkoholu, jímž se snažil řešit depresivní stavy. Na jednom 

místě v rozhovoru respondent popisuje, že byl sice „denním konzumentem  

alkoholu“, ale že se „neopíjel“. Když jsem se na jiném místě v rozhovoru 

dotazovala, jak může alkohol oddálit deprese a jak působí, odpověděl: „No tak ta 

praxe je taková, že když se člověk nakalí příjemně, tak je mu hezky, všecko to 

rozpustí, všecky ty nepříjemný stavy, který se začínaj promítat...“. Přirozeně mě tedy 

napadla otázka po tom, zda se respondent „opíjel“ nebo pouze „popíjel“. Konzumaci 

alkoholu hodnotí jako „opíjení se“ jen v souvislosti s tím, kdy z „expertní“ pozice 

vysvětluje, jak alkohol působí. V okamžiku, kdy o konzumaci alkoholu vyprávěl 

jako o vlastním způsobu řešení deprese, hodnotil ji jako pouhé „popíjení“. Ve výše 

popsaném rozporu spatřuji projev kategorie konstrukce alibistické kauzality. 

Respondent je ochoten lhát sám sobě či svému posluchači zřejmě proto, že se snaží 

nahlížet sám sebe či ukázat se svému posluchači v pozitivním světle.  

V rozhovoru se objevuje mnoho výpovědí, ve kterých můžeme detekovat 

kategorii externí smysl. Respondent vyprávění o svém životě rozčleňuje na dvě 

opakující se období (období, kdy ho „dostala“ deprese, a období, kdy deprese na 

nějaký čas odezněla). Období bez deprese popisuje jako čas, kdy si mohl užívat, 
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ovšem vždy jen do té doby, než se „zase dostal do nějaký depky“. Období bez 

deprese bylo naplněno prací a „užíváním si“. Respondent se označoval jako 

„výkonovec“, říkal: „byl jsem naprosto free a výrazně sebevědomej a jako vodvážnej 

v mnoha případech a všecko mi více méně docházelo a vycházelo“. Velmi hrdě se 

také označoval za člověka s výbornými sociálními dovednostmi, vyprávěl: „...co se 

týká nějaké společnosti nebo společenských aktivit, tak tam jsem dominoval, no a 

když mi bylo dobře, tak proč ne, to je příjemnej pocit. No, když ví, že ho to za pár 

měsíců zase sejme, tak si to užívá todleto. A teď k tomu byl ještě ten alkohol, který   

v podstatě vybalancovával nějaký křivky, který se začaly vobjevovat...“. V tomto 

výroku, ale také na mnoha dalších místech v rozhovoru jsme svědky toho, že si 

respondent období bez deprese snaží užít „co jen to jde“. S předtuchou přicházející 

depresivní ataky se snažil „žít naplno“. „Zbývající“ čas obvykle věnoval alkoholu, 

práci a společenskému životu. V průběhu rozhovoru jsem nabyla dojmu, že 

respondent je na tento způsob trávení „volných“ chvil bez deprese hrdý. „Dominoval 

ve společnosti“, „všechno mu vycházelo“ apod. Nemohu se ubránit dojmu, že 

všechny tyto aktivity a cíle byly povrchními vnějšími náhražkami opravdového 

hlubšího smyslu. Respondentovo užívání si v mezičase na mne působilo jako 

„prázdné“ bloumání životem. Respondent v průběhu celého vyprávění ani na jednom 

místě nezmínil nějak „vnitřní duchovní smysl“, který by jej naplňoval či kterého by 

rád dosáhnul. Zaměřoval se výhradně na uspokojení vnějšího typu. Charakter tohoto 

povrchního zaměření hodnotím jako upínání se k externímu smyslu. Považuji za 

nezbytné doplnit, co přesně chápu pod výrazem „vnitřní duchovní smysl“. 

Duchovním smyslem rozumím něco, co bychom mohli nazvat sebepřesahem, 

směřováním k nějakým hodnotám. V rozhovoru se zdá, že respondent vlastně nemá 

žádný životní projekt. Upíná se k vnějším stimulům bez toho, aby disponoval 

nějakými vnitřními hodnotami, duchovními cíli. 

S kategorií externí smysl je úzce spjata kategorie vyprázdnění externího 

smyslu. Respondent popisuje např. konzumaci alkoholu (externí smysl) jako dobrého 

pomocníka, který mu pomáhal zvládat deprese, a jako svým způsobem vzrušující 

trávení času. V obdobích, kdy mu konzumace alkoholu již nepřinášela kýžené 

uspokojení, se k této aktivitě vyjadřoval skepticky. Dobré účinky alkoholu odezněly 

a přicházela deprese. Alkohol mu byl v jistých obdobích dobrým sluhou, nicméně 

následně se transformoval ve špatného pána. Důkaz kategorie vyprázdnění externího 
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smyslu spatřuji právě v této transformaci. Falešná hodnota (externí smysl) jako by 

byla „předem odsouzena k zániku“. Podobný osud (vyprázdnění externího smyslu)  

potkal také ostatní jevy označené jako externí smysl (práce, společenská aktivita, 

úspěch, výkon). Konzumaci alkoholu používám jako příklad hodnoty, u níž můžeme 

pozorovat vyprázdnění externího smyslu. Transformaci externího smyslu na 

vyprázdněný externí smysl můžeme ve vyprávění pozorovat také u jiných hodnot 

respondenta (externích smyslů) např. práce, společenská aktivita.  

Respondent vypráví o událostech ve svém životě téměř striktně popisným 

způsobem. Události za sebou pouze řadí. Zřídka vyjadřuje příčiny či důsledky. Jeho 

vyprávění budí dojem jako by spolu události nesouvisely, jako by se pouze 

odehrávaly jedna za druhou. Velmi zřídka užívá příčinných či důsledkových spojek. 

Jednotlivé události často spojuje výrazem „samozřejmě“, a budí tak dojem, že tomu 

ani jinak být nemohlo, zkrátka to tak „samozřejmě“ bylo. Příkladem je výrok: „a tak 

jsem ráno nebyl schopen vstávat no a tak tam samozřejmě ten útěk do nemoci byl...“. 

Popisný nesouvisející způsob vyprávění a neudávání příčin jsem v rozhovoru č. 2 

označila jako projev kategorie důsledek bez příčiny.  

Další kategorie, kterou jsem v rozhovoru č. 2 detekovala je potřeba 

rozumějícího a jednajícího druhého. Respondent vyprávěl o své zkušenosti z 

individuální psychoterapie, kterou ukončil po čtvrtém sezení. Důvodem předčasného 

konce byla neochota terapeutky participovat na odkrývání jeho problémů. 

Respondent říkal: „...já nejsem schopnej sedět a probírat a nebo respektive 

ventilovat svoje problémy, pokud tam není nějaká interakce, nějaká zpětná vazba, 

která by to nějak umocnila nebo podpořila, že jo...nějak bych asi potřeboval nějakou 

výraznou expanzi, abych to vychrlil, ale ta není, no...“. Respondent sděloval, že by v 

terapii potřeboval nějaký rámec svého vyprávění. Respondent popisuje potřebu 

participace druhého člověka v odkrývání jeho problémů či pandořiných skříněk. Zdá 

se, že potřebuje aktivitu a porozumění druhé osoby k tomu, aby mohl začít rozumět 

sám sobě. V procesu introspekce potřebuje participanta (kategorie potřeba 

rozumějícího a jednajícího druhého).  

Respondent popisoval pozitivní zážitek z KBT, kdy mu terapeutka nastavila 

zrcadlo jeho pocitů. Tuto terapii hodnotil jako přínosnou. Byl zde pomáhající faktor 

– druhý člověk. Respondent v rámci KBT terapie zjistil: „nemám-li hmatatelné 
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důkazy, že jsem selhal jako otec, tak že jsem v tom případě otcem dobrým“. Dlouhou 

dobu ho pronásledovaly výčitky svědomí, protože si myslel, že je špatným otcem. 

KBT terapii hodnotí jako přínosnou, protože zde byla zřejmě naplněna potřeba 

rozumějícího a jednajícího druhého. Nicméně tato potřeba se v kontextu vyprávění 

jeví jako závislost na názoru druhé osoby, která má klienta o něčem přesvědčit. 

Skutečnost, že je respondent dobrým otcem, mu „byla vysvětlena“. Nesděluje, že 

tuto skutečnost pochopil, pouze ji přejal od někoho jiného. Druhá osoba 

respondentovi rozumí. Jako by tato rozumějící osoba disponovala jeho vnitřním 

světem a respondent na něm byl závislým. 

Respondent hovořil o tom, že se „na oddělení psychiatrie vždy vraceli v 

takové základní skupině šest lidí“, že tam „tenkrát byla taková příjemná společnost“. 

Odpověď na otázku jaké mezi sebou měli vztahy, zněla: „No, byli jsme dobří 

kamarádi“. Tímto výrokem popis vzájemných vztahů skončil. Respondent 

pokračoval v popisu zaměstnání jednotlivých kamarádů. Popisoval vztahy 

prostřednictvím popisu jejich zaměstnání a jejich osudů. Tento jev jsem označila 

jako deficit mentalizace. Dalším ilustrativním příkladem deficitu mentalizace je 

respondentova odpověď na otázku, jak to bylo se zbytkem jeho života, jak jeho 

depresivní stavy působily např. na jeho okolí nebo jeho okolí na něj. Respondent 

odpověděl: „Jak jsem já působil na okolí, to nevím“. Respondent neví, jak působil na 

okolí zřejmě proto, že není schopen popsat pocity druhých lidí, jako by nebyl 

„schopen“ empatie. Pokračovala jsem v dotazování se po kvalitě vztahů a otázku 

jsem směřovala na příslušníky jeho rodiny. Respondent se opět nedostal k popisu 

vztahů, jejich charakteristik ani k čemukoliv, co by naznačovalo empatii či 

mentalizaci. Řekl pouze, že se s rodinou přestal stýkat někdy po svém osmnáctém 

roce, a dále pokračoval ve vyprávění o tom, jak „dominoval ve společnosti“ (externí 

smysl).  

Navzdory mým následným snahám zjistit něco více o vztazích v jeho rodině   

a o charakteristikách jeho rodinných příslušníků, se mi vždy dostalo odpovědí, které 

tyto informace neobsahovaly. Respondent vyprávěl o tom, kdo jej chodil navštěvovat 

apod. Neprojevoval schopnost empatie či mentalizace, ale schopnost popisu vnějších 

okolností (důsledek bez příčiny). V celém rozhovoru jsem našla velmi málo výroků, 

ve kterých bych mohla shledat skutečnost, že respondent disponuje „schopností“ 
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mentalizace (ve výše zmíněném smyslu). Nepřítomnost výroků prokazujících 

schopnost mentalizace a skutečnost, že respondent na přímé otázky „po mentalizaci“ 

neodpovídal tak, že bychom mu tuto schopnost mohli přiřknout, hodnotím jako 

deficit mentalizace. 

 

Analýza rozhovoru s respondentkou č. 3 

 

Analýzu třetího rozhovoru bych ráda začala popisem výskytu kategorie 

deficit autorství. Respondentka popisuje běh svého života jako závislý na vnějších 

okolnostech, na rozhodnutích svého manžela, na tom co se podle mínění vnějších 

autorit „má či nemá dělat“. Často opět používala konstrukcí s 3. osobou v singuláru 

bez mluvnického podmětu, kde původcem aktivity je nějaká neurčitá entita. Při 

analýze jsem nabyla dojmu, že respondentka není osobou, která o svém životě 

rozhodovala. Svůj život obětovala především svým blízkým a na základě jejich 

potřeb či rozhodnutí se odvíjel směr jejího života (kam se přestěhovala, jakou práci 

dělala apod). Sdělovala, že „druhým lidem neumí říkat ne“. Příkladem deficitu 

autorství jsou např. výroky: „Já jsem o ty přátele tak trochu přišla se svým mužem.“, 

„...nějak mám zakořeněný, že nemám obtěžovat“, „postupem času jsem zjistila, že 

pracuju víc, mnohem víc vlastně až se mi to podepsalo na zdraví...“, „...v podstatě 

vod tý doby, co jsem se poprvý vdala tak jsem i ten život měla takovej, každej rok se 

prostě něco něco stalo...“. Respondentčino sdělení, „...zjistila jsem, že pracuju 

víc...“, vzbuzuje dojem, že neovlivňovala kvantitu práce, kterou vykonávala. 

Pracovala hodně, protože to bylo třeba a zkrátka nad tím nepřemýšlela. 

Respondentčino sdělení, že „o přátele přišla se svým mužem“ zní jako stížnost. Vinu 

za to, že nemá přátele, přisuzuje svému muži. Neříká, že se rozhodla s přáteli 

nestýkat, nebo že tyto přátelské styky nepotřebovala. O své přátele doslova „přišla“. 

Zdá se jako by respondentka byla objektem cizí vůle a svou vlastní buď neměla, 

nebo neprojevovala. Respondentčin způsob zpředmětňování vlastní osoby a vnímání 

sebe samé jako do jisté míry nesvobodné osoby, která se podřizuje potřebám či vůli 

ostatních lidí a okolnostem považuji za deficit autorství.  

Další kategorií objevující se v rozhovoru č. 3 je deficit introspekce. 

Respondentka popisovala své depresivní stavy následovně: „Takže doma se to 
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nelepšilo, všechno tam na mě padalo, nebyla jsem schopná vylézt z postele, vlastně 

mi to bylo úplně jedno.“ nebo „...s tím se pak mám mnohem hůř...protože se mně 

udělá zle jakože, sevře se mi žaludek, točí se mi hlava, takže musím pryč, mám pocit, 

že chci vyskočit z kůže nebo já to neumím popsat...“. Respondentka své vnitřní stavy 

popisovala často jednoslovně („hůř“, „zle“) a na tento jednoslovný popis pocitů 

obvykle navazovat výčet tělesných symptomů. Respondentka sděluje, že své pocity 

nedokáže popsat. Nedokáže se o nich vyjádřit. Na jiném místě   

v rozhovoru zase popisovala, jak se její pocity měnily několikrát v jednom dnu, 

říkala, že „v tom lítala jako nudle v bandě“. Respondentka se ptala své kamarádky 

„jestli by nemohla mít depresi, nebo něco, nějakej, že to není normální, jak se 

chová“. Respondentka se domnívá, že by mohla mít depresi na základě svého 

chování. Své pocity v rámci této výpovědi popisuje pouze pomocí výrazů „šťastná“ 

a „nešťastná“. Na žádném místě v rozhovoru se nevyskytuje hlubší rozbor vnitřních 

stavů respondentky. Posluchač či čtenář si na základě respondentčiny výpovědi může 

velmi přesně představit, jak se cítila po tělesné stránce. Vnitřní stavy respondentky si 

ale můžeme představit jen velmi povrchně, zůstávají nezodpovězenou otázkou. 

Vnitřní stavy jsou zjevně „záhadou“ i pro samotnou respondentku.  

V souvislosti s kategorií deficit introspekce je velmi zajímavé, co 

respondentce sdělila psycholožka, kterou před hospitalizací v PCP navštívila: „A ona 

řekla, že až se mi ty emoce potkaj s tim rozumem, že to mám rozumově zpracovaný 

všechno a jenom emoce, že mám někde jinde“. Výrok psycholožky považuji pouze za 

doplnění důkazů o přítomnosti kategorie deficit introspekce, poněvadž se nejedná o 

sdělení samotné respondentky. Psycholožka popisovala, že respondentka nemá 

rozumově zpracované emoce, což považuji za důkaz deficitu introspekce.  

V rozhovoru č. 3 jsme svědky toho, jak se respondentka vyrovnávala s 

problémy i depresivními stavy. Říkala: „měla jsem z toho strach, tak jsem odjela 

úplně na druhý konec republiky“. Negativní pocit řeší respondentka odjezdem na 

druhý konec republiky. Zdá se, jako by utíkala před vlastním strachem, což hodnotím 

jako únik. Respondentka na mnoha místech popisuje, že jí byl manžel opakovaně 

nevěrný. V jedné části textu vypráví, že v době, kdy se dozvěděla o jedné z jeho 

nevěr, měla její dcera automobilovou nehodu. Reakce respondentky byla následující: 

„takže jsem vytěsnila co se mi stalo a uzavřela jsem se do takovýho vakua, vlastně 
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jsem se zaměřila jenom na tu dceru. Až to tak nějak vyšumělo“. Respondentka se 

snažila nevěru manžela vytěsnit, tento problém neřešila, ale zaměřila se na starost 

nad zdravím své dcery (externí smysl viz níže). Respondentka od problému unikala, 

„až to tak nějak vyšumělo“. Na problém „se“ tedy „nějak“ zapomnělo a pokračovala 

dále v životě. Manželovu nevěru neschvalovala, tato skutečnost byla zdrojem 

velkého trápení, od kterého ale respondentka zjevně odvracela tvář. Unikala od 

podstaty problému k externímu smyslu. 

V rozhovoru č. 3 jsem také detekovala kategorii externí smysl. Jak jsem již 

naznačila v předchozí analýze, kategorie externí smysl úzce souvisí s kategorií únik. 

V rozhovoru č. 1 respondentka unikala např. do opojení alkoholem/marihuanou, 

posléze na venkov, do iluzorní představy o něm. V rozhovoru č. 2 zase unikal 

respondent od podstaty problémů k externímu smyslu. Stejný vzorec můžeme 

pozorovat i v rozhovoru č. 3. Jak jsem již vysvětlila výše, respondentka řešila 

problémy i depresi únikem. Cílem jejích úniků byly vnější cíle (práce, rodina, 

manžel). Svými problémy nechtěla zatěžovat své blízké, navíc si říkala „že je to 

malichrený, že všude je něco. A spíš jsem to doháněla prací“. Respondentka na své 

starosti zaháněla prací (externí smysl). Další příklad projevu kategorie externí smysl 

můžeme rozeznat v části textu, kde respondentka vypráví o jedné z nevěr jejího muže 

a o tom, jak s touto situací naložili. Říkala: „Koupili jsme si motorku, řekli jsme si, že 

to zkusíme dál...a že budeme jezdit na motorce, po čem jsme oba vlastně dycky 

toužili“. Respondentka řešení nevěry spatřuje v koupi motorky. Očekává, že 

fungování svého manželství se bude odvíjet od vlastnění a používání věci. Na tomto 

příkladu můžeme postřehnout několikero kategorií. Respondentka uniká od řešení 

podstaty problému (nevěry) a vkládá své naděje na zlepšení situace do věci (externí 

smysl), přičemž tato kauzalita působí jako racionalizace (konstrukce alibistické 

kauzality viz níže). Ve vyprávění jsme svědky toho, že respondentka před nastalými 

problémy často odvrací zrak a upíná jej na místa, do kterých vkládá naději na 

vyřešení, na úlevu, na odeznění problému. Respondentka se zaměřuje směrem ven - 

na intenzivní péči o rodinu, na práci ve zběsilém tempu apod. V tomto vnějším 

zaměření spatřuji kategorii externí smysl.  

Respondentka říkala: „Tak já vůbec nevim, já prostě, práce byl můj hnací 

motor celý život, rodina a práce a najednou jsem neměla chuť na nic“. Ve výše 
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popisované kategorii externí smysl jsme byli svědky toho, že respondentka neřešila 

podstatu problémů. Namísto toho se uchylovala k práci, péči o rodinu (externí 

smysl). Respondentka ale také mluvila o tom, jak tyto cíle (práce, rodina) najednou 

ztratily smysl. Externí smysl byl jejím hnacím motorem celý život. V jistém 

momentu ale došlo k vyprázdnění tohoto externího smyslu. Práce, ani starost o děti 

respondentku neuspokojovaly. Mohli bychom si myslet, že přestože respondentku 

opustil manžel, se má k čemu utíkat (k práci, dětem – k externímu smyslu). 

Respondentka ale propadla depresi. Mohli bychom se dotazovat, jak je tedy možné, 

že se neuchýlila ke svým „hnacím motorům“? Domnívám se, že příčina vyprázdnění 

externího smyslu tkví ve skutečnosti, že smysl vkládala do entit vnějšího charakteru, 

které byly ve skutečnosti pouhou náhražkou „opravdového vnitřního“ smyslu. A 

právě proto, že její cíle byly „náhražkami“, docházelo k vyprázdnění jejich smyslu.  

V rozhovoru č. 3 jsem také detekovala kategorii konstrukce alibistické 

kauzality. Respondentka vyprávěla, že když se rozhodla žít se mužem, který se stal 

jejím druhým manželem, dozvěděla se od svého bratra, že „je potřetí ženatej a je 

samá ženská“. Tato informace respondentku vyděsila a sdělila své obavy svému 

budoucímu manželovi. Vyprávěla o tom, jakým způsobem ji přiměl k tomu (deficit 

autorství), aby s ním zůstala.: „Sedli jsme si a on mě v podstatě přesvědčil (potřeba 

rozumějícího a jednajícího druhého), že já mám tři děti, on je třikrát ženatej, že z 

průměru jsme na tom stejně, a že on nemůže mít děti a že pořád hledal někoho, jako 

jsem já, kdo má úplnou rodinu. A já jsem tomu uvěřila“. Respondentka byla ochotná 

přijmout racionalizaci (jsme na tom v průměru stejně) jako pádný důvod k tomu, aby 

s tímto mužem zůstala. Byla ochotna lhát sama sobě za cenu toho, že svým dětem 

„pořídí“ dobrého otce. A právě v ochotě přijmout tuto racionalizaci považuji za 

jeden z důkazů kategorie konstrukce alibistické kauzality. 

Respondentka události ve svém životě kauzálně nespojovala, popisovala je 

bez návaznosti, jako by spolu nesouvisely. Když mluvila o problémech či těžkostech, 

které ji v životě potkaly (deficit autorství), nemluvila o možných příčinách či 

důvodech. Události či své pocity nevysvětlovala. Velmi často používala výrazů 

„prostě“, „v podstatě“ na místech, která si žádala vysvětlení nebo udání souvislostí. 

Výše uvedené jevy jsem označila jako kategorii důsledek bez příčiny. Příkladem této 

kategorie jsou např. výroky: „...jsem měla ten život takovej, každej rok se prostě něco 
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stalo...“, „...pak spolu odjeli na dovolenou a prostě se mně zhroutil svět a vod tý 

doby jsem vlastně nemocná...“, „…prostě to tak bylo, bylo to potřeba, byla jsem na 

to zvyklá, že prostě musím všechno zvládnout...“. Respondentka neudává příčiny ani 

důsledky situací či svých vnitřních stavů. Říká, že se jí „prostě zhroutil svět“, že „to 

bylo prostě potřeba“. Zdá se, jako by respondentka nerozlišovala příčiny svého 

jednání, situací ve svém životě, jako by existovaly jen jednotlivé samostatné reakce 

na to, co se událo, „co se muselo“. 

Respondentka sdělovala, že se v obdobích, kdy byla sama (bez manžela) 

cítila bezradná. Říkala: „a pak jsem byla nějakej dva tři roky sama se třema dětma, 

poznala jsem svýho nynějšího muže, protože jsem tak trochu nevěděla co dál...“. 

Respondentka říká, že poznala svého nynějšího manžela, protože nevěděla co dál. 

Zdá se jako by přítomnost druhé osoby vnímala jako sílu, která jí pomůže vyřešit 

problém „co dál se životem“. V průběhu druhého manželství jí byl manžel 

opakovaně nevěrný. Respondentka touto skutečností velmi trpěla, nicméně „neměla 

sílu odejít“. Skutečnost, že manžela neopustila, vysvětlovala např. následujícími 

slovy: „Já jsem chtěla vodejít, že pudu jednou do práce a z práce se nevrátím   

a protože on mě tak trochu asi znal, tak vlastně za mnou chodil každej den do práce 

a čekal tam jen abych náhodou nemoha jet jinam. A zase jako kdyby to někdo nějak 

řídil (deficit autorství), vybourala se dcera v autě...takže já jsem v tu chvíli začala 

myslet víc na ni (externí smysl), takže jsem vytěsnila, co se mi stalo (únik)“. Manžel 

ji znal a na základě toho věděl, že jej respondentka může opustit, a svou aktivitou 

vlastně rozhodl o tom, jak se respondentka zachovala. V tomto výroku můžeme 

detekovat kategorie deficit autorství a potřeba rozumějícího a jednajícího druhého. 

Deficit autorství spatřuji ve skutečnosti, že respondentka o svém jednání nechala 

rozhodnout svého manžela. Samostatného rozhodnutí se vzdala. Respondentka fakt, 

že manžela nakonec neopustila, přisuzuje tomu, že ji tak trochu znal   

a svým jednáním tomu zamezil. Z výroku jsem nabyla dojmu, že respondentka byla 

za manželovo „zamezující“ jednání svým způsobem vděčná. Manžel ji „znal“ a svým 

jednáním podpořil její neschopnost od něj odejít. V jiné části textu respondentka 

říkala např.: „...a on řek, my jsme si pak spolu koupili domek vlastně...“. 

Respondentka svého manžela popisuje jako osobu, která určovala, zda se přestěhují, 

zda má respondentka přijmout nabídnuté zaměstnání apod. Nabyla jsem dojmu, že 

svému manželovi vzhlížela jako k „autoritě“ určující, co je pro ni samotnou dobré, 
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což považuji za projev kategorie potřeba rozumějícího a jednajícího druhého. 

Potřeba rozumějícího a jednajícího druhého se podle mého názoru také odráží ve 

skutečnosti, že manžela přes jeho opakované nevěry nebyla schopna opustit 

(„neměla na to sílu“) a také v jejím pocitu bezradnosti, v období, kdy byla sama s 

dětmi, i po tom, co ji manžel nakonec opustil. 

Respondentka vyprávěla o tom, že měla zhoubný nádor. O svém stavu 

neřekla nikomu ze svých blízkých. Operace dopadla dobře a až poté o této 

skutečnosti informovala své děti. Říkala: „Oni mně vyčítali, když jsem byla pak po 

operaci, že jsem jim to neřekla, že co kdybych zemřela. Jenomže jak řeknete dětem, 

který jsou na středních školách, že máte zhoubnej nádor, a že možná taky nebudete, 

to je strašně těžký“. Respondentka uváděla, že své děti nechtěla zatěžovat. Tento 

výrok bychom mohli interpretovat jako starost o nedospělé děti. Podle mého názoru 

se v tomto sdělení ale také zračí skutečnost, že se respondentka nebyla schopna nebo 

ochotna vcítit do pocitů vlastních dětí, které jí po operaci vyčítali, že „jim to 

neřekla“. Respondentka zřejmě nepřemýšlela nad tím, jak by se její děti cítily, kdyby 

jim po operaci zemřela matka, se kterou se např. neměly možnost rozloučit. 

Nepřemýšlela nad tím, že by také mohly např. trpět pocity viny za to, že své matce 

nebyly oporou apod. Z nedostatku empatie, který v respondentčině jednání spatřuji, 

vysuzuji projev kategorie deficit mentalizace. 

 

Analýza rozhovoru č. 4 

 

V analýze rozhovoru č. 4 bych se opět v prvé řadě ráda zaměřila na projevy 

kategorie deficit autorství, které můžeme detekovat např. ve výroku: „...dělaly se 

nějaký vyšetření, jestli je to psychickýho rázu, tak se vlastně nasadily nějaký 

psychický léky a vlastně následoval jenom jakože Motol, kde mi vlastně upravili tu 

medikaci...a pak vlastně začala pro mě taková, takovej koloběh depresí...“. 

Respondentka o sobě mluví jako o objektu psychiatrické péče, jako by se svým 

psychickým stavem neměla co dočinění. Dostávalo se jí péče od někoho jiného a zdá 

se, jako by o tuto péči ani nestála. Projev deficitu autorství spatřuji také ve způsobu, 

kterým respondentka tvořila věty s 3. osobou singuláru bez mluvnického podmětu. 
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Stejně jako v předchozích rozhovorech se i ve čtvrtém rozhovoru vyskytovalo velmi 

mnoho větných konstrukcí s anonymním podmětem. Opět tedy původcem jednání či 

akcí nebyla sama respondentka, ale nějaká jiná, neurčitá entita. Respondentka velmi 

často užívala této reflexivní konstrukce ve smyslu „něco se mi stalo“. Sama sebe 

tedy zřejmě nepovažovala za osobu, která může rozhodovat či rozhoduje o svém 

osudu. Svůj příběh vyprávěla způsobem, ze kterého jsem měla dojem, že byl určován 

nějakou vnější silou a ona se s touto situací musela jen vyrovnat. V jiné části 

rozhovoru respondentka říkala: „Noo tak jako většinou to samo přišlo, samo vodešlo, 

ty části se jakože někdy roztahovaly, někdy se zase nevím, jak kdy to bylo“. 

Respondentka o své depresivní zkušenosti mluvila jako o něčem, co ji nějak potkalo 

a pak „srazilo“, což podle mého názoru také naznačuje deficit autorství.  

Deficit autorství spatřuji také v tom, že respondentka své depresivní i jiné 

vnitřní stavy popisovala jako stavy, za které vlastně nenesla odpovědnost, protože k 

ní samy nějak přicházely, jako by měly vlastní vůli a respondentka byla tím pádem 

jejich obětí. Za okrajový projev deficitu autorství také považuji možnou interpretaci 

respondentčiny noční můry, která ji pronásledovala již asi čtyři roky. Zdálo se jí o 

tom, že jede v sanitce, neví, kdo ji řídí, a na konci snu se vždy objevila nějaká jiná 

osoba, která jí sdělovala, že přijela pozdě. Respondentka nepodávala interpretaci 

svého snu. Podle mého soudu jde ale o podobenství pocitu, který zažívá v 

každodenním životě. Skutečnost, že neví, kdo řídí sanitku, a že jí někdo cizí jí 

sděluje, že přijela pozdě, bychom mohli interpretovat jako neschopnost či neochotu 

řídit vlastní život (deficit autorství), se kterou se pojí špatný konec. Respondentka 

sdělovala, že by si přála, aby alespoň jednou přijela včas, zřejmě proto, aby byl její 

problém ještě řešitelný. Nicméně ona sama sanitku neřídí, nemůže za to, zda přijede 

pozdě nebo včas. Tuto důležitou skutečnost řídí někdo jiný. Ve snu je tedy autorem 

jejího života někdo či něco jiného a tato skutečnost předznamenává špatný konec 

(možnou depresi). 

Další kategorií, jejíž projevy můžeme rozpoznat v rozhovoru č. 4 je deficit 

introspekce. Když jsem se respondentky dotazovala na popis pocitů, které zažívá při 

depresivních stavech, odpověděla: „No já nevím, já jsem se tak vlastně cítila jako 

taková špatná, že jsem jako musela dohánět to učení a tak nějak mi to, jakože jsem 

byla v tom Motole, tam je to takový voddělený vod těch kamarádů a je to tam takový 
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jakože, když tam je člověk tejden, že nemůže ani přijímat návštěvy a potom, kdy je 

tam dva tejdny tam potom může přijímat návštěvy...“. Jediné, co bychom v tomto 

výroku mohli považovat za popis pocitů je skutečnost, že se respondentka cítila 

špatně. Ve zbylé části výroku respondentka odkazuje pouze k vnějším okolnostem 

své hospitalizace pro depresi. Sporé popisování pocitů a odkazování ke skutečnostem 

v prostředí se vyskytovalo v průběhu celého rozhovoru, z čehož usuzuji na projev 

deficitu introspekce. V pasážích, které se týkaly popisu depresivních stavů a pocitů, 

se velmi často vyskytoval jev zobecňování vlastních pocitů na ostatní lidi. 

Respondentka neodkazovala k sobě, ale k nějakému člověku („každej to cíti jinak, 

vůbec nemá člověk náladu něco dělat“). V odkazování na ostatní a v neochotě či 

neschopnosti popisovat vlastní vnitřní stavy spatřuji kategorie deficit introspekce a 

deficit autorství. 

Na otázky po introspekci respondentka často odpovídala velmi vyhýbavě. Jak 

jsem již zmiňovala výše, odpovídala buď popisem vnějších okolností, nebo svoji 

odpověď směřovala na oblast, která s položenou otázkou souvisela velmi málo nebo 

vůbec. Nepřiléhavost jejích odpovědí považuji za únik. Kategorie únik se v 

rozhovoru č. 4 projevovala také tím, že respondentka své negativní duševní stavy 

neřešila, ale naopak od nich utíkala. Popisovala, že se snažila na ně zapomenout 

například běháním. V pozdějším stádiu hodnotím jako pokus o finální únik 

respondentčiny opakované pokusy o sebevraždu. Domnívám se, že k sebevraždě 

(úniku) se respondentka uchýlila v momentu, kdy pro ni již bylo bezvýznamné utíkat 

se k jakémukoli externímu smyslu (viz níže kategorie externí smysl).  

Další kategorií, která se objevovala v rozhovoru s respondentkou č. 4, je 

externí smysl. Stejně jako v předchozích rozhovorech i respondentka č. 4 měla 

tendenci unikat od podstaty svých problémů a následně se přimykat k něčemu 

vnějšímu, co mohlo nabídnout dočasnou úlevu. Respondentka na mnoha místech v 

rozhovoru uváděla, že ji trápí nezájem jejích rodičů, že ji nemají tolik rádi jako její 

sestru, že když s ní mluví, mluví vlastně o nepodstatných záležitostech apod. 

Mnohokrát zmiňovala určitý nedostatek lásky a důvěry ve své rodiče   

a také v ostatní lidi. Velmi mne tedy překvapilo, když na jednom místě nezájem 

rodičů komentovala slovy: „No tak my jsme spolu nikdy moc nemluvili, tak já to 

doháněla s těma kamarádama nebo tak takže to jako ani tak problém není“. 
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Výpověď tohoto typu (vlastně je mi jedno, že se o mě rodiče nezajímají) se v 

rozhovoru objevuje několikrát a je silně nekoherentní s obsahem celého vyprávění 

(konstrukce alibistické kauzality). Nekoherentnost odpovědí budí dojem toho, že si 

respondentka nechtěla nebo nemohla tuto skutečnost připustit. A nejen sobě samotné, 

ale také mně jako svému posluchači, „opakovaně lhala“, což hodnotím jako projev 

konstrukce alibistické kauzality (viz níže). Na výše uvedeném výroku bych ale chtěla 

zdůraznit především skutečnost, že respondentka a) neřeší podstatu problému, b) 

utíká se k něčemu vnějšímu (kamarádům), od nichž očekává, že jí nabídnou něco, co 

rodiče nedokázali. Upíná se k nim jako k externímu smyslu.  

V jiné části rozhovoru respondentka vyprávěla o tom, že ji velmi trápí, že 

neví, co bude v budoucnosti dělat. V době rozhovoru byla ve druhém ročníku na 

střední škole. Popisovala, že si musejí vybírat semináře, které podle jejích slov 

rozhodnou o tom, co budou v životě dělat za profesi. Všichni její spolužáci měli 

podle jejích slov v této oblasti jasno. Věděli, že budou lékaři, „rodiče jim předávali 

firmy“. Respondentka jako jediná o své budoucnosti představu neměla. Stav jisté 

budoucnosti spolužáků, ale také samotné přesvědčení, že propásla svoji šanci na 

„dobrou“ budoucnost, protože si ještě není jistá, se mi jeví poněkud 

nepravděpodobně a podezřele (konstrukce alibistické kauzality – viz níže). 

Respondentka se svou nejistotou trápila, přestože jistotu spolužáků popisovala jako 

do jisté míry směšnou. Tuto „směšnou jistotu“ paradoxně přijala jako svůj problém a 

zároveň jako svůj cíl. K jisté budoucnosti se upínala jako k externímu smyslu, který, 

kdyby byl naplněn, by vyřešil její problémy a také depresi. Jeden z důkazů „jisté 

budoucnosti“ jako externího smyslu spatřuji v respondentčině odpovědi na otázku po 

tom, pro co mohou žít ostatní lidé, která zněla: „Na tak oni už to maj nalajnovaný, 

oni už vědí, že půjdou na medicínu a už rodiče jim předávají firmu a jdou si za tím a 

že tak“. Respondentka nebyla ochotna přijmout svoji nejistotu týkající se toho, že 

neví co „ji baví“. Unikala od podstaty svého problému. Namísto toho přejala 

domnělý externí smysl druhých lidí a tuto skutečnost dokázala položit na piedestal 

celkového smyslu života.  

Jak jsem již naznačila v předchozích analýzách, kategorie externí smysl se 

úzce pojí s kategorií vyprázdnění externího smyslu. Respondentka popisovala svoji 

opuštěnost, nedostatek lásky a také důvěry ve své rodiče, sama v sebe a v lidi 
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obecně. Tento problém ale nebyla ochotna nikdy řešit. Unikala k externím smyslům 

různého charakteru (náhradním vztahům, jisté budoucnosti, sportování). Díky 

upínání se k externímu smyslu si vždy mohla na nějakou dobu od svého problému 

nebo od deprese odpočinout. Respondentka popisovala, jak ale postupně přestávala 

věřit ve své externí smysly. Jejich hodnota se postupem času snižovala. Nejdříve se k 

nim upínala, ale zdálo se, jako by energie do nich vložená nikdy nepřinesla klid a 

kýžené uspokojení. Respondentka v době svého rozhovoru neviděla hodnotu ani v 

jedné ze skutečností, které v analýze č. 4 označuji jako externí smysl. Respondentka 

např. sdělovala: „Hmm důležitý je takový lidi najít, někdy člověk hledá celý život a 

nenajde. A pořád je tady ta otázka, proč žít, proč se pořád pokoušet hledat někoho, 

kdo je aspoň trochu podobný jako já“. Všechny dřívější cíle jí vlastně přišly 

zbytečné, což považuji za projev kategorie vyprázdnění externího smyslu.  

Odpovědi respondentky na otázky po introspekci, depresivních prožitcích, 

vztahu s jejími rodiči, vztahu k přátelům, apod. byly velmi nekoherentní. Odpovědi 

byly povětšinou jednotné v rámci jedné odpovědi, nicméně v rozhovoru jako celku 

byly velmi rozporuplné. Svoje vztahy s rodiči zpočátku popisuje jako 

bezproblémové, nicméně v průběhu rozhovoru přiznává jejich výrazné nedostatky. 

Tuto skutečnost bychom si mohli vysvětlit jako postupné otevírání se respondentky 

neznámé osobě či jako postupný vhled do problému. Velmi zajímavý je ale 

bezesporu fakt, že se respondentka po přiznání „nějakého problému nebo 

nedostatku“ byla schopna, v následující odpovědi na podobně směřovanou otázku, 

vrátit ke svému původnímu bezproblémovému pohledu na věc. V případě vztahu s 

rodiči se respondentka, po vyjádření nedostatku jejich opory a porozumění vrátila k 

původnímu tvrzení, kdy vyjadřovala, že jí na tom vlastně nezáleželo a tuto potřebu 

kompenzovala se svými přáteli. Silnou nekoherentnost odpovědí hodnotím v 

rozhovoru č. 4 jako konstrukci alibistické kauzality.  

Respondentka události ve svém životě, své pocity i depresivní stavy 

popisovala jako by spolu nesouvisely. O svém životě vyprávěla jako o řadě po sobě 

jdoucích událostí bez zjevné příčiny, možného vysvětlení či důsledku. Jednotlivé 

události spojovala výrazy či slovními spojeními: „potom, vlastně, nějak to najednou 

začalo, prostě…“. Respondentka např. sdělovala: „...to jako za mnou chodili, to bylo 

dobrý, no a pak jsem jako začala mít potom nějaký deprese a takový jako no, a tak už 
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potom spíš na mě křičeli nebo něco...“. Respondentka velmi zřídka používala 

příčinný či důvodových spojek. Skutečnosti, že respondentka obvykle neuváděla 

příčiny vnitřních či vnějších stavů rozumím jako projevu kategorie důsledek bez 

příčiny.  

V rozhovoru č. 4 jsem detekovala také kategorii potřeba rozumějícího a 

jednajícího druhého. Respondentka hovořila o své sestře jako o jediné vztažné osobě, 

která jí byla po dlouhé roky nablízku. Sestra ji bránila před znehodnocujícími útoky 

rodičů, kteří respondentku hodnotili jako hloupější. Respondentka hovořila o období, 

ve kterém se její sestra začala měnit. Měla jiné zájmy, nenacházely už tolik 

společných témat. Popisovala příhodu, kdy sestře ostříhala „milované“ panenky 

barbie, kterým sestra věnovala více pozornosti, než jí samotné. Nevěděla proč. 

Domnívám se, že chtěla získat její pozornost. Reakce sestry na tuto událost byla 

velmi negativní. Propast mezi nimi se ještě zvětšila. Respondentka říkala: „A to tam 

je mezi náma furt, no. A kvůli tomu jsme se snad nejvíc pohádaly za celou dobu, co 

se známe. Fakt, jakože nikdy jsme se nepohádaly víc než kvůli panenkám barbie“. 

Respondentka sdělovala, že s žádnou jinou osobou nikdy nemohla hovořit tak 

otevřeně, jako se svou sestrou. V rozhovoru jsme svědky toho, že sestra zastává jak 

roli obránce, tak roli blízkého člověka. Respondentka se se „ztrátou“ tohoto 

výlučného vztahu nikdy nedokázala vyrovnat, nenašla žádnou vhodnou substituci, 

což hodnotím jako projev kategorie potřeba rozumějícího a jednajícího druhého. 

Kategorie deficit mentalizace se v rozhovoru asi nejvíce projevuje v 

charakteru odpovědí na otázky po vztazích, či charakteristikách ostatních lidí 

(rodičů, spolužáků, sestry). Příkladem je respondentčina odpověď na otázku po 

vztahu jejích rodičů: „No oni spolu moc nemluvěj a jako tak voni jsou nějakejch přes 

těch 20 let spolu, no a tak jako ty chyby tam taky nějaký jsou, tatínek on je takovej 

jakože, on je takovej hodně upovídanej, mluví s vostatníma lidma, trošku takovej 

bohém, ale maminka je taková, jakože vypovídaná, ona učí jako tak ona se vždycky v 

tý škole vymluví a tatínek zase v práci moc nemluví a potom je to takový, jakože se, 

že se nemůžou dohodnout dycky, tak je to takový jako různý, ale když on něco tak 

potřebujou, oni maj takový vztahy, to je fakt takový podivný, maminka se najednou 

rozhodne, že půjdeme koupit televizi, ona jede, pořád jde dobře, není ani tak stará a 

pak přijde a řekne, dneska si koupíme televizi a my nic nenamítáme a koupíme 
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televizi, takže tak“. Respondentka popisovala vztah svých rodičů na základě projevů 

jejich chování. Nemluvila např. o vnitřních motivech jednání svých rodičů, nebo o 

tom, jak je či jejich vztah vnímá na základě jejich charakterových vlastností, či jejich 

domnělých vnitřních stavů. Jejich vztah vnímala jako „podivný“. Pouze tento výraz 

můžeme v rozhovoru považovat za náznak „subjektivního“ hodnocení vnitřního 

stavu jiné osoby či za subjektivní porozumění této osobě. Toto jednoslovné, neurčité 

hodnocení charakteru či vztahu jiných osob je podle mého názoru velmi sporé. 

Nedostatek porozumění druhým osobám (deficit mentalizace), spatřuji v rozhovoru 

č. 4 především v popisu vnitřního světa druhých a jejich vztahů na základě vnějších 

projevů jejich chování.  
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Souhrnná analýza 

 

V této kapitole považuji za nezbytné uvést skutečnosti, které jsem objevila při 

dokončování analýz jednotlivých rozhovorů a hledání centrálního jevu pro 

paradigmatický model. V této části své analýzy jsem měla pocit, že na základě svých 

zjištění není možné detekovat jeden centrální jev, od kterého se odvíjí ostatní 

kategorie a který je nejlépe vysvětluje. Měla jsem pocit, že všechny kategorie musím 

„spojit“, protože vše, co respondenti „dělají“, „oč se snaží“, je reakcí na „něco“, na 

strach z „něčeho“. Podle mého názoru je z rozhovorů patné, že respondenti reagovali 

na strach z toho, jak zvládnout „tíži života“. 

Příběhy respondentů můžeme vnímat, jako hledání útěchy před vnější tíží, 

jako cesty ven z této tíže. Všechny detekované kategorie podle mého mínění popisují 

snahy o cesty ven a samozřejmě troskotání těch snah, jako série vice či méně 

neuspokojivých pokusů najít nějaké konečné řešení. Zdálo se, jako by depresivní 

respondenti hledali nějaký velmi podobný vzorec toho, jak zvládnout život tak, aby 

byl spokojený. Zdálo se, jako by na ně dopadala tíže života, kterou nejsou schopni 

snášet, a proto hledají způsob, jak „vyzrát na život“, „najít konečné (vy-) řešení 

života“.  

Respondenti si vytvořili určitý mechanismus, skrze který se snažili vyhnout 

„tíži života“. Tento mechanismus, který je v podstatě kompenzací „snížené 

schopnosti snášet tíži života“, se obzvláště projevuje u kategorií externí smysl, únik, 

konstrukce alibistické kauzality a deficit autorství, ale především u kategorie deficit 

introspekce. 

Právě deficit introspekce se mi zdál jakožto pokus o vyřešení životní tíže 

nejpříznačnější. Zdálo se, že pro depresivního člověka bylo nejsnadnější vyrovnat se 

s tíží tak, že přestane být „prožívajícím“ člověkem. Tíže potom jeho prožívání 

nebude moci zasáhnout, neboť v době dopadu těžkostí nebude žádné prožívání 

existovat. Depresivní člověk se mi v tomto smyslu s trochou nadsázky jeví jako 

judista, který se snaží nebýt v době dopadu úderu soupeře na místě. Před nepřítelem 

"životní tíží" spálí depresivní člověk všechny vesnice, úrodná pole, aj. 
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Souhrnná interpretace 

 

V této kapitole bych ráda shrnula výsledky svého výzkumu. Za pomoci 

vytvořeného modelu odpovím na v úvodu předestřené otázky: 1) Existují nějaké 

typické společné znaky myšlení lidí trpících depresí? 2) Čím je specifická depresivní 

zkušenost? 3) Jak lze tuto zkušenost uchopit „zevnitř“, tak jak dává smysl a jak ji 

prožívají depresivní lidé? 4) Jak ji uchopit v celku lidské osoby, tj. jako určitý 

„způsob organizace zkušenosti? Poslední otázku, která zní: Jak takové uchopení 

koresponduje s různými přístupy k depresi, zodpovím v kapitole Diskuze - 

výzkumné výsledky v teoretickém kontextu. 

Jak jsem již avizovala výše, odpovědí na první čtyři otázky je model, který 

jsem nazvala Depresivní modus organizace zkušenosti. 

Model je vlastně popisem logicky uspořádaných kategorií, jehož 

prostřednictvím se snažím odpovědět na výzkumný problém. V rámci modelu se 

snažím vysvětlit provázanost jednotlivých kategorií, vysvětlit povahu a vztahy 

jednotlivých kategorií a seřadit je do funkčního celku.  

K vytváření modelu jsem přikročila po ukončení analýz všech rozhovorů. 

Mým původním záměrem bylo vytvořit paradigmatický model po vzoru Srausse a 

Corbinové (1999), nicméně po pečlivém zvážení povahy dat, jsem nabyla 

přesvědčení, že pro co nejpodrobnější a nejlogičtější popis vztahů mezi kategoriemi 

není tento model nejvhodnějším. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla vysvětlit vztahy 

mezi kategoriemi prostřednictvím jiné formy vzájemného uspořádání. Jsem 

přesvědčena, že právě díky tomuto „odlišnému“ modelu mohu kategorie uspořádat 

do smysluplného a funkčního celku a jejich vztahy přesně popsat. 

Jak jsem již předeslala v kapitole Souhrnná analýza, vysvětlujícím a 

spojujícím prvkem všech detekovaných kategorií u všech čtyř příběhů byla snížená 

schopnost respondentů snášet tíži života. V detekovaných kategoriích se zračí jednak 

to, jak respondenti popisují své prožívání, smysl svého života, vztahy k druhým 

lidem, ale také jejich jednání či způsob, kterým řeší problémy atd. Z rozhovorů se 

zdálo, že všemi složkami svého života, jež jsou zachyceny v jednotlivých 
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kategoriích, projevují respondenti obavu ze světa a ze života, které na ně dopadají 

jako nesmírná tíže. Respondenti na tuto „hrozící tíži“ reagují tak, že se snaží „dostat 

ven z toho, co na ně z vnějšku dopadá“.  

 

Obr. 1 Model: Depresivní modus organizace zkušenosti 

 

Za jednu z nejpříznačnějších kategorií, ve které se projevuje neochota snášet 

tíži života, považuji deficit introspekce. Projevem deficitu introspekce byla 

neschopnost respondentů popisovat své pocity. Své vnitřní stavy popisovali velmi 

spoře, často jednoslovně. Rozpracovanější popis vnitřních stavů se neobjevil v 

žádném z rozhovorů. Na otázky po tom, jak se cítí, když prožívají depresi, velmi 

často odpověděli, že „hrozně“ či „špatně“, nicméně posléze pokračovali pouze v 

popisu vnějších okolností či fyziologických projevů, které provázely jejich 

depresivní stavy. Zdálo se, jako by si respondenti své pocity ani neuvědomovali, jako 

by se raději zaměřovali na tělesné symptomy, které jsou do jisté míry myšlenkově 

uchopitelnější a hmatatelnější, ale především jaksi „vnější“ a nezávislé na nich 
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samotných. Respondenti vyprávěli o tom, že na ně deprese „dopadala“, že je vždy 

nějak „dostihla“. Dopadla na ně v tak nesnesitelné podobě, že ji nechtěli či nemohli 

prožívat. Zdálo se, že pro depresivního člověka bude nesnadnějším řešením přestat 

prožívat, protože jedině tak se dokáže tomuto obrovskému nárazu ubránit. 

Respondenti nemluvili o tom, že by chtěli přijít na příčinu svých depresivních stavů. 

Když hovořili o obdobích, která byla poznamenána depresí, sdělovali, že přemýšleli 

nad tím, co v minulosti udělali špatně, čili se opět pohybovali na vnější rovině, na 

rovině jednání. Jediným možným východiskem z deprese byla změna vnějšího 

prostředí. Vnitřní svět se pro ně zdál být neznámou oblastí. Zdálo se, jako by jej 

popírali na rovině příčin i východisek. Možné příčiny deprese i způsoby „jak se   

z ní dostat“, spatřovali ve vnějším hmatatelném světě. Rozhodli se neprožívat na 

vědomé úrovni, v čemž spatřuji sníženou schopnost snášet tíži života. Samozřejmě 

otázkou zůstává, do jaké míry můžeme považovat deficit introspekce za vědomé 

rozhodnutí. Je také možné, že touto schopností nedisponují do takové míry, aby nad 

svými vnitřními stavy mohli rozjímat. O tomto problému zde ale nemohu pojednat. 

Faktem přesto zůstává, že schopnost introspekce byla pro respondenty do velké míry 

v obdobích deprese nedosažitelná.  

Snížená schopnost snášet tíži života se projevovala také v kategorii deficit 

mentalizace. Vnitřní stavy druhých jedinců či vztahy mezi lidmi popisovali 

respondenti na základě projevů chování. Skutečnosti, které nebyly na pohled zřejmé, 

jako by nebyly pro respondenty dosažitelné. Příkladem „nepochopitelnosti na 

základě neviditelnosti“ je např. sdělení respondentky č. 2, která nemohla pochopit, 

jak se její manžel cítil, když trpěl panickou poruchou, protože „nebylo nic vidět“. 

Hovořila také o tom, že chápe svého manžela, když není ochoten naslouchat jí, 

protože ani ona nebyla s to vyslyšet jeho. Jako důvod uváděla, že „to člověk nemůže 

unést“. Respondentka jako by nepředpokládala možnost intersubjektivity či empatie, 

ale spokojovala se s „emocionální zdí“, která přirozeně existuje mezi lidmi. Nabyla 

jsem dojmu, že si respondenti jistou „emocionální zeď“ budovali pro její ochrannou 

funkci. Jsem toho názoru, že když se respondenti snažili chránit druhé před svými 

negativními stavy, chránili vlastně sami sebe. Kdyby své vlastní stavy nastínili druhé 

osobě, znamenalo by to, že by si je museli připustit nejprve sami, což pro 

respondenty bylo v danou dobu nedosažitelné či nesnesitelné.  
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Respondenti jako by zcela odmítali nejen svůj vnitřní svět (deficit 

introspekce), ale také vnitřní svět druhých lidí (deficit mentalizace). Deficit 

introspekce je zrcadlovým ekvivalentem téhož – tedy nedostatku kontaktu s vlastním 

vnitřním světem. V případě deficitu introspekce i deficitu mentalizace jde s největší 

pravděpodobností o dva projevy téhož fenoménu, kterým je neochota či neschopnost 

rozumět lidskému chování na psychické úrovni. V důsledku tohoto fenoménu 

nemůže dojít k navázání plnohodnotného vztahu s druhou osobou.  

Neschopnost navazovat plnohodnotné vztahy s druhými lidmi jsem 

pozorovala v projevech, které jsem popisovala v rámci kategorie potřeba 

rozumějícího a jednajícího druhého. Z výsledků analýz je zřetelné (ve třech ze čtyř 

případů), že výskyt osoby saturující potřebu rozumějícího druhého do jisté míry 

zabraňoval rozvoji depresivní epizody. Respondentům tato blízká osoba pomáhala v 

oblastech, ve kterých v důsledku deficitu introspekce a mentalizace nebyli schopni 

samostatně fungovat. V případě, kdy rozumějící osoba přestává plnit tyto funkce, 

způsobí nenaplněná potřeba obrat směrem k rozvoji depresivní epizody. Vztahy 

respondentů k rozumějícím osobám lze považovat za nevyvážené, neboť využívají 

blízkou osobu k naplnění potřeb, které nejsou schopni sami nezávisle uspokojovat. 

Depresivní člověk jako by odmítal rozumět sobě samému a sám za sebe jednat. V 

rozumějícím a jednajícím druhém hledá náhražku vlastní subjektivity, zřejmě proto, 

že subjektivita umístěná v jeho vlastním psychickém prostoru by pro něj znamenala 

příliš velkou zátěž, kterou není neschopen unést.  

Sníženou schopnost snášet tíži života můžeme rovněž pozorovat v projevech 

kategorie deficit autorství. Respondenti hovořili způsobem, který naznačoval, že 

neovládají své jednání, ale ani své pocity. Velmi často ve svých výrocích používali 

neosobních větných konstrukcí a zvratných tvarů sloves, kde jednajícími osobami 

nebyli oni sami, ale nějaké vnější entity. Jednali jako by z donucení, na popud 

okolností, které s sebou „přinesl život“. V jejich jednání se zračila jistá závislost na 

vnějších okolnostech, ale také nepromyšlenost možných dopadů, které jejich jednání 

bude mít na vnější svět i na ně samotné. Svůj deficit v oblasti autorství kompenzovali 

mechanismem úniku. Namísto řešení aktuálních problémů dost často přenesli svou 

pozornost na jiné a méně důležité aspekty svého života. Tímto se snažili vyhnout 

skutečnému řešení aktuálních problémů. Vyprávění respondentů budilo dojem, že 
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musí jednat ne z vlastní vůle, ale z donucení okolnostmi, které s sebou přinesl život. 

Jejich jednání mělo čistě reaktivní charakter. Nedokázali si představit, že by bylo v 

jejich moci nastalé uspořádání měnit a jejich reakce na toto uspořádání se zdály být 

jedinými možnými. 

Jednání respondentů i jejich pocity byly nahodilými výsledky vnějších 

okolností. Respondenti jako by byli objekty něčí zvůle. Problémy či obtíže pro ně 

byly zřejmě nesnesitelnými, a kvůli této nesnesitelnosti se rozhodli přisuzovat původ 

svého jednání (ve smyslu příčiny i následku) nějaké vnější moci, která bude namísto 

nich odpovědná za nastalé skutečnosti. Pouze zbavováním se odpovědnosti mohli 

alespoň zčásti uniknout z nesnesitelné tíže svobody a zároveň požadavku 

odpovědnosti za svůj život. Deficit autorství je možné u těchto respondentů spojovat 

s deficitem odpovědnosti. Projevy kategorie deficit autorství můžeme spatřovat také 

ve skutečnosti, že životy respondentů se z jejich vyprávění zdály jako sled 

nesouvislých událostí bez jakékoli kontinuity. 

Důležitou pozici v modelu mají také dvě kategorie (konstrukce alibistické 

kauzality a důsledek bez příčiny). Obě kategorie jsou projevem specifického 

„systému zdůvodňování“ událostí, jednání, pocitů respondentů. Tento „systém 

zdůvodňování“ měl velmi propracovanou podobu. Myšlenková práce, kterou 

respondenti vykonávali, nebyla zacílena na pochopení problémů, ale spíše na to, jak 

se „skutečnému“ porozumění vyhnout. Projevem kategorie, kterou jsem označila 

jako důsledek bez příčiny, byla například téměř naprostá absence principu kauzality. 

Absenci kauzality je možné pozorovat např. v používání výrazů „prostě“, „začalo“, 

ve smyslu „prostě se to stalo“, „něco prostě začalo“. Respondenti jako by 

nespatřovali či nechápali ani možné příčiny skutečností ve svém životě. Jako by 

existovaly pouze začátky, bez souvislostí, bez příčin. Projev nedostatku kauzálního 

vnímání reality můžeme také prokázat téměř naprostou absencí příčinných či 

důsledkových spojek. Kategorie konstrukce alibistické kauzality je taktéž projevem 

stejného „systému zdůvodňování“. Tato kategorie popisuje pokusy vysvětlování 

skutečností různého charakteru, které ale v příběhu jako celku nedávaly smysl. 

Respondenti na mnoha místech v rozhovorech sice uváděli možné příčiny svého 

jednání či prožívání, nicméně tyto příčiny působily v „lepším“ případě jako 
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racionalizace, v „horším“ případě nezapadaly do kontextů vyprávění v jejich 

celistvosti.  

Na základě vyprávění respondentů můžeme pozorovat jejich neschopnost 

nebo neochotu chápat principy kauzality. Jejich životy jako by byly pouhým sledem 

nespojitých událostí, které nemohou ovlivňovat (deficit autorství), kterým nemohou 

rozumět (deficit introspekce) a které nemohou vysvětlit a zdůvodnit (konstrukce 

alibistické kauzality a důsledek bez příčiny). Možnost získání kontinuity života by 

byla nutně spojena s porozuměním skutečným příčinám, jemuž se respondenti 

vyhýbali nebo jej nebyli schopni. 

Nesnesitelnost životní tíže nutí respondenty k vytvoření kompenzačního 

mechanismu, v němž si utvářejí vlastní obraz světa, který již pro ně není ohrožující. 

V tomto vlastním světě vytvářejí i vlastní řetězec kauzality, a ten je zbaven 

nepříjemných prvků, jimž v realitě unikají. Takto lze vysvětlit spojení kategorie 

konstrukce alibistické kauzality s centrálním jevem, kterým je neochota snášet tíži 

života.  

Kategorii únik považuji ze všech detekovaných kategorií za jednu z 

nejdůležitějších. Odkazuje ke specifickému rysu chování respondentů týkajícího se 

způsobu, kterým řešili problémy. Respondenti se řešení samotných problémů 

vyhýbali. Nesnažili se dopátrat příčin problémů ani jim porozumět. Jako by 

pociťovali příliš velké nebezpečí, než aby byli ochotni prozkoumat nastalou situaci 

(v důsledku deficitu introspekce byli často neochotni zkoumat tuto situaci a svůj 

vztah k ní), což je přimělo k aplikaci kompenzačního mechanismu, jímž byl únik. 

Únik byl často spojen s vytvořením nahodilé, nepromyšlené a unáhlené strategie 

jednání.  

Úniku rozumím v kontextu práce jako samostatné kategorii, zároveň je ale 

také významným vysvětlujícím prvkem popisované neochoty snášet tíži života. 

Respondenti unikali před tíží vnějšího světa, kterou nebyli ochotni či schopni unést. 

Mohli bychom říci, že mnoha různými způsoby unikali před vlastní subjektivitou 

(deficit introspekce). Unikali před vnitřními světy druhých lidí (deficit mentalizace). 

Unikali také od pocitu odpovědnosti (deficit autorství). Kategorie únik ilustruje 
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kompenzační mechanismus, kterým se respondenti vyrovnávají s problémy 

vynořujícími se v oblastech, jež jsou zachyceny ve všech detekovaných kategoriích.  

S kategorií únik velmi úzce souvisí kategorie externí smysl. Respondenti při 

nastalých problémech volili strategii řešení únikem, jehož cílem byl vždy externí 

smysl. Respondenti hledali objekt, ke kterému by navázali smysl svého života. 

Charakter objektů, do kterých se rozhodli vkládat smysl, byl vždy externího 

charakteru. Objekt, ve kterém hledali respondenti smysl, nebyl v žádném z případů 

spojen s jejich vnitřním světem, ale byl vždy součástí vnějšího světa, který měl do 

jejich světa přinést význam. Nikdy tedy nešlo o lásku, přátelství, mezilidskou pomoc, 

neboť všechny tyto cíle vyžadují funkční mezilidské vztahy, které respondenti nebyli 

schopni navazovat. Externí smysl je vyústěním strategie jednání únikem   

a je nasměřována k externímu smyslu, protože vnitřní smysl vyžaduje schopnost 

introspekce, kterou respondenti nedisponují.  

Z analýz rozhovorů vyplývá, že externí smysly ztrácejí postupem času v očích 

respondentů svou původní atraktivitu. U cílů, které si postavili na piedestal, se 

obvykle začínají objevovat i záporné aspekty, které jsou respondenti po jistou dobu 

ochotni popírat. Konfrontace s ambivalencí těchto objektů vede k vytěsnění 

negativních faktorů a vytvoření idealizované formy těchto objektů ve vlastním světě 

respondentů. Na základě neschopnosti vytvoření plnohodnotného vztahu nenavazují 

svůj smysl k reálným objektům, ale navazují svůj vztah k objektům uměle 

vytvořeným v jejich vnitřních světech, které již jsou v upravené podobě odlišné od 

reality. Zaměření respondenta na objekt ve vnitřním světě způsobí, že rozpor s 

objektem v reálném světě postupně narůstá. Tento rozpor pak graduje ve chvíli, kdy 

reálný objekt zmizí ze života respondenta. Ten je následně nucen konfrontovat svůj 

objekt ve vnitřním světě s absencí objektu v realitě. V této chvíli dochází k 

vyprázdnění externího smyslu, jenž je pro respondenta nesnesitelným. Respondent 

má možnost upnout své naděje k jinému externímu smyslu. Tímto způsobem se 

kompenzační mechanismus dostává do smyčky, kdy po vyprázdnění externího 

smyslu dojde k hledání dalšího externího smyslu, který má jeho pozici nahradit. V 

případě, že není žádný další externí smysl v očích respondenta k dispozici, dojde k 

narušení smyčky kompenzačního mechanismu a u respondenta se rozvine depresivní 

epizoda.  
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Ve chvíli definitivního vyprázdnění možností externího smyslu nemá 

respondent alternativu jak a kam před tíží života uniknout. Jeho neochota snášet tíži 

života je nyní konfrontována s neexistencí alternativy úniku, což nevyhnutelně 

způsobí depresivní epizodu. Respondent disponuje pouze jedním druhem strategie 

řešení, kterou je únik. V momentu, kdy dojde k vyčerpání kompenzačních 

mechanismů, respondenti pokračují v úniku. Tato reakce je uvrhne do neschůdné 

situace projevující se degradací vnitřního světa, který dříve sloužil jako obranný 

mechanismus a nyní na sebe bere úlohu vězení, tedy depresivní epizody. 
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Teoretická část 

 

Diskuze – výzkumné výsledky v teoretickém kontextu 

 

V této kapitole budu nejdříve představovat hlubší interpretaci získaných 

poznatků. Vlastní interpretaci získaných dat jsem následně porovnávala s literaturou 

a snažila se najít vhodné paralely a koncepce, které by mohly rozvinout a doplnit mé 

výzkumné závěry. Na základě toho jsem došla k závěru/ vyvodila, že nejblíže mému 

pohledu na problematiku vnitřního světa depresivních jedinců je dílo autorů C. G. 

Junga a E. Fromma. Následně budu konfrontovat své výzkumné výsledky s 

koncepcemi těchto dvou autorů a budu se snažit obohatit vlastní koncepci o jejich 

podněty.  

V životě depresivního jedince hraje velkou roli jejich neochota vyrovnávat se   

s ambivalencí a paradoxností každodenního života. U většiny respondentů byl 

akcentován jejich požadavek na jednoduchou a smysluplnou strukturu života, po 

které intenzivně toužili, ale nikdy nevyvíjeli cílenou aktivitu pro naplnění těchto 

tužeb. Jejich charakteristickým rysem bylo očekávání, že svět se přizpůsobí jim a oni 

nebudou muset čelit jeho výzvám. V případě depresivních respondentů jsme svědky 

specifického uchopování problémů. Problémy, které se podle mého mínění jeví 

mnoha lidem jako zvládnutelné a překonatelné vnímají depresivní jedinci jako 

pricipielně neřešitelné bloky, které je dále oddělují od lidí a světa okolo nich. 

Vzhledem k tomu, že se snaží těmto překážkám vyhýbat, určují tyto jejich bloky 

jejich cestu mnohem více než jejich vlastní vůle. Jejich manévrovací prostor je tedy 

do značné míry omezen jejich vlastním pojetím možnosti volby. Zdá se, jako by 

depresivní jedinci vnímali pouze jedinou alternativu, která nevychází z jejich myšlení 

a pocitů, ale přesto jsou nuceni na základě tlaku vnějších okolností se po této cestě 

vydat bez toho, aby disponovali důvěrou ve vlastní myšlení a především cítění. Při 

ztrátě důvěry v tyto produkty se jejich vědomí nadále oslabuje, neboť nejsou 

motivováni tyto oblasti rozvíjet. Na základě tohoto je pro depresivní jedince méně 

atraktivní a méně důležité své vlastní myšlení a cítění zkoumat  a uvědomovat si jeho 

možný potenciál. 
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Depresivní jedinci se začínají polovědomě vzdávat možnosti sebepoznání a i 

částečně se vzdávají svého dosavadního poznání sebe sama. Přestávají si 

uvědomovat hodnoty vlastní osoby, protože se vzdávají možností, jak se o této 

hodnotě přesvědčit. Ve snaze uchopit vlastní subjektivitu dochází k postupnému 

zbavování se jí, jehož důsledkem je ochuzení člověka samého o jeho těžiště, které 

mu pomáhalo plnit jeho úlohu ve světě. Na základě ztráty tohoto těžiště není již 

jedinec schopen nezávislého pohybu, ale je vláčen událostmi, jejichž působení není 

schopen předem odhadnout. Takto se snaží ochránit značně redukovanou vlastní 

subjektivitu, kterou se dále snaží stahovat ze světa kvůli vysokému nebezpečí zásahu 

vnější nepředvídatelné síly. Ráda bych zdůraznila, že celý tento proces se odehrává 

na hranici mezi vědomou a nevědomou částí mysli. Jedinec má po většinu času 

možnost rozhodnout se tento proces zastavit, toto rozhodnutí však vyžaduje značnou 

míru introspekce, kterou jedinec bez vnější podpory většinou nedisponuje. 

Dalším pozoruhodným rysem, který byl společný depresivním jedincům je 

tendence absolutizace různých skutečností v jejich životech, ale také absolutizace 

hodnocení vlastních prožitků. Depresivní jedinci nejsou schopni vnímat či zakoušet 

diverzitu a intenzitu vlastních pocitů či svého vnitřního světa. Svou potřebu 

jednoduchého a jasného vidění světa kompenzují absolutizací jak hodnocení, tak i 

prožívání událostí tohoto světa i sebe samých.  

V případě depresivních jedinců dochází k zaměňování psychických prožitků 

za prožitky fyziologické. Tento jev si vysvětluji jako regresi vnímání sebe sama   

z komplikovanější psychické úrovně na úroveň nejzákladnějších fyziologických 

potřeb, ve snaze zjednodušit oblast pro ně příliš složitého vnímání vlastní psychické 

reality. 

Během analýzy dat se vynořil vzorec se dvěma možnými vyústěními: 

„neznám sebe – nemám sebe – potřebují někoho, kdo mě „bude mít“ / nemohu být 

autorem svých činů“. Důsledkem prvního vzorce je potřeba osoby, která „mě bude 

mít“ a která nahradí pro mě nepoznatelnou část mé subjektivity. V důsledku 

nedostatku introspekce dochází k značnému okleštění subjektivity (jak jsem již 

pojednala výše). Po zmenšení subjektivity vzniká v tomto jedinci prázdnota, která 

neprodleně vyžaduje zaplnění. Jedním z možných řešení je vyhledání osoby, jejíž 

porozumění je schopno částečně rekonstruovat jejich ztracenou subjektivitu. 
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Depresivní jedinci nejsou ochotni přijmout odpovědnost nutnosti sebepoznání a snaží 

se vyhledávat alternativy, jak se této odpovědnosti zbavit. Jednou z těchto alternativ 

je vyhledání rozumějícího druhého, jenž nahradí svým poznáním depresivního 

jednice požadavek introspekce, jež ale původně přísluší samotnému jedinci. V 

případě, že blízká osoba je po určitou dobu ochotna poznávat depresivního jedince, 

nahrazovat mu introspektivní funkci a je ochotna snášet tíži přenesené odpovědnosti, 

může depresivní jedinec „fungovat“ ve svém životě, ale již v závislosti na rozumějící 

osobě. Ve chvíli, kdy rozumějící osoba přestane akceptovat tíhu odpovědnosti 

depresivního jedince, je jedinec samotný nucen čelit odpovědnosti, kterou po jistou 

dobu delegoval na jinou osobu, za účelem lépe snášet vlastní život.  

Na tomto místě budu věnovat pozornost druhé variantě vzorce: „neznám sebe 

– nemám sebe – nemohu být autorem svých činů“. Na základě neschopnosti poznání 

vlastního myšlení a cítění nemůže depresivní jedinec odpovědně znát příčinu 

vlastního jednání. Důležitým prvkem, který umožňuje člověku převzít autorství 

svých činů, je převzetí odpovědnosti za vlastní myšlení a cítění, na základě čehož 

může člověk působit sám za sebe ve vztahu k sobě i druhým. Pokud jedinec není 

ochoten převzít za své myšlení a cítění odpovědnost, stává se součástí neřiditelného 

řetězce událostí, ve kterém není schopen odhadnout dopady vlastního jednání, ani 

není schopen toto jednání kontrolovat. Nabízí metafora člověka sedícího na kraji 

rušné silnice. Rušnou silnicí je v tomto případě život depresivního člověka. Není 

schopen sám vejít do silnice, kde ostatní vozidla ohrožují jeho samotnou existenci, 

ani není schopen si „stopnout vozidlo“ a najít si plnohodnotný vztah, na základě 

kterého by se mohl do plného provozu zapojit. Nezbývá mu nic jiného než zůstat na 

kraji a nečinně pozorovat míjející vozidla na dráze jeho života. Není schopen nalézt 

jinou možnost, než prohlášení silnice života za nebezpečný a cizí prvek, kterému se 

musí nadále vyhýbat a za život prohlásí svoje osamělé místo na krajnici. 

Depresivní jedinec musí nadále vyvíjet určité jednání i přes svou limitaci 

odmítáním odpovědnosti. Jinými slovy, není možné, aby zcela rezignoval na jakýkoli 

pohyb. „Od přírody je totiž lidský duch čilý a chtivý pohybu. Je mu vítaný každý 

podnět, který ho vyburcuje, aby vyšel ze sebe, tím vítanější, čím prázdnější je hlava, 

nalézající uspokojení v přecházení od jedné činnosti k druhé“ (Seneca, 1973, s. 28). 

Je tedy nutné, aby se vyskytl nějaký kompenzační mechanismus, který vytvoří pro 
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depresivního jedince alternativní realitu, ve které je jeho „přežití“ možné. 

Předpokladem fungování člověka ve společnosti je nutnost uvědomění si hranic 

vlastní osobnosti. „Zdravě uvažující člověk“ si definuje své místo ve společnosti na 

základě svého sebepřesahu. Jeho život je zaměřen k určitému cíli, který ho integruje 

do systému a v tomto systému ho toho zacílení chrání. Díky tomu je si schopen 

uvědomit, kde jeho osobnost končí a kde jeho přesahující cíl začíná. Zaměření v 

rámci vyššího celku pomáhá jedinci v dotváření identity a poznání své role v řádu 

světa a jeho kauzalitě. Bez vědomí sebepřesahu není jedinec jinak v hrozivém světě 

schopen jednat ve shodě se svou úlohou ve společenském řádu. Přestože si člověk 

nenese svou odpovědnost ve společnosti, která tuto odpovědnost po něm vyžaduje, je 

nutné, aby směřoval k nějakému cíli a jeho život sledoval určitou dráhu. Musí si 

vytvořit něco, co nahradí přirozenou strukturu „společenského řádu“ a jeho 

kauzality. Depresivní jedinci vytrhávají prvky, které považují ve svém životě za 

těžko pochopitelné, z řádu kauzality a osamostatňují je s vysvětlením, že jde o jevy 

nahodilé, a jejichž příčiny ani hledat nutné není. Vedle těchto prvků, které jim do 

jejich pojetí světa nezapadají, si s pomocí racionalizací utvářejí „alibistickou“ 

strukturu vnímání světa. Tento „alibistický systém“ si vytvářejí pro porozumění 

vlastnímu myšlení a cítění a tento pohled na sebe sama, který je chrání před 

požadavky pro ně příliš náročného světa, rozšiřují na vnímání všech dalších 

okolností ve světě. Rozšíření „alibistického systému“ z vnitřního světa na celý svět 

neprobíhá vědomě, přesto však jim systém „alibistické kauzality“ pomáhá utvrdit se 

ve vlastním pojetí světa. Tento systém kauzality pomáhá depresivním jedincům 

vytvářet iluzi reality jednoty jejich útočiště ve vnitřním světě s okolním světem. Díky 

tomu mají možnost do tohoto iluzorního prostoru uniknout, aniž by si byli vědomi, 

že se stahují před tíží života ze světa. 

Za důvod preference mechanismu úniku považuji značnou vyhýbavost 

depresivních jedinců. Ve chvíli kdy je depresivní jedinec konfrontován se situací, 

kterou považuje za problematickou, má tendenci ustoupit před touto situací. Možnou 

příčinou tohoto jednání je na základě nedostatku sebepoznání či na základě vyhýbaní 

se vlastní subjektivitě neznalost vlastní pozice ve světě, ale také neochota tuto pozici 

zastávat a hájit. 
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Seneca ve svém spisu O duševním klidu hovoří také o jedincích, kteří duševní 

klid postrádají. Jeho popis těchto osob se velmi podobá soudobé charakteristice 

depresivních symptomů. Seneca říká: „Každý před sebou stále jen prchá. Co je to 

však platné, když nikdy neuprchne? Sám sebe sleduje a nikdy se nezbaví této 

nesnesitelné společnosti. A tak si musí uvědomit, že naše potíže nejsou způsobeny 

místem, ale námi samými, abychom vše snášeli, a nedokážeme se vyrovnat ani s 

prací, ani s potěšením, ani se sebou samými, vlastně vůbec s ničím, trvá-li to jen 

trochu déle. Některé lidi to dohání až k sebevraždě. Protože se přes věčné měnění 

plánů točili stále v jednom kruhu a znemožnili si jakoukoli novotu, začal je mrzet celý 

svět a ozvalo se v nich to, co se nutně musí ozvat v nevyléčitelném požitkáři: ('Jak 

ještě dlouho bude všechno!“ (Seneca, 1973, s. 31 – 33). Depresivní jedinec nemá 

přes své únikové snahy reálnou šanci uniknout, protože příčina vlastních problémů 

spočívá na jeho bedrech. Postojem, jenž zaujímá sám k sobě, uniká před tíží života, 

ale není si vědom skutečnosti, že jeho útěk je součástí samotného problému.  

Pokus řešení problému únikem se podobá problému hypoteční černé díry. 

Klient si vezme půjčku, již spotřebovává a na splacení této půjčky si bere další 

půjčku. Každý pokus o splacení půjčky vede k nárůstu úroků a dluh se tedy neustále 

rozrůstá. Útěk způsobený nárůstem problémů nutí depresivního jedince neustále 

opakovat jediné řešení, které zná a dochází tedy k monopolizaci únikové strategie, 

která jej tlačí do pozice, ze které nemůže ze samotné podstaty této situace nikdy 

uniknout. Únikové jednání depresivního jedince se obvykle zaměřuje k cílům, které 

jen částečně odráží jeho volbu. Předpoklad možnosti výběru je to, že známe 

alternativy. Depresivnímu jedinci ale tyto alternativy kvůli nedostatku introspekce 

chybí.  

Depresivní jedinec si nemůže cíleně vybírat z existujících alternativ a vlastní 

jednání či snažení zaměřuje na smysl, který je vůči němu vnější. Externí smysl se 

tedy pojí k části subjektivity, které už se depresivní jedinec postupně vzdal. Na 

základě této premisy není možné, aby depresivnímu jedinci cíl či smysl, který 

považuje za vlastní a hodnotný, poskytoval skutečné osobní naplnění.  

Nyní se zaměřím na objekt cíle depresivních jedinců. Plnohodnotný vztah 

respektuje svůj objekt s jeho pozitivy i negativy. Depresivní jedinci si objekt, na 

který navazují cíl svého života, uzpůsobují podle své potřeby vyhnout se negativním 
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aspektům života. Tento proces způsobuje oddělování se cíle jejich života od objektu, 

který byl původně s tímto cílem spojen. Tento externí cíl se dále oddaluje od 

reálného objektu, protože depresivní člověk pracuje s externím cílem pro prosazení 

svých egoistických zájmů, které nerespektují odlišné pohledy než jeho vlastní. Dále 

také externí cíl nereflektuje vývoj, který v objektu probíhá, protože depresivní člověk 

má zájem o vytvoření stabilního a neměnného opěrného systému, který mu udržuje v 

jeho světě řád. Toto může vést až k rozpadu vztahu s objektem (např. rozvod   

s manželem, rozkmotření se se sestrou, opuštění práce etc.).  

Externí smysl je v takovémto případě konfrontován s absencí objektu, což 

způsobuje nesnesitelnou situaci. Depresivní člověk je proto nucen tento rozpor 

vyřešit nalezením nového externího smyslu, který bude saturovat jeho potřebu 

zacílení života. Takto se tedy obsah externího smyslu, který byl čistě v jedincově 

vnitřním světě, vyprazdňuje a prázdný prostor požaduje navázání nového smyslu, 

který je vždy opět externího charakteru. Vytváří se mechanismus vyprazdňování 

externího smyslu, během kterého dochází k mnohem rychlejším vyprázdněním 

následujících externích smyslů, které čím dál méně odrážejí reálné potřeby 

depresivního jedince a stávají se čím dál více pouhými úchytnými body, které ho 

udržují před pádem do „života beze smyslu“. Tato fáze života beze smyslu odpovídá 

klinickému termínu depresivní epizody. Z této fáze se může dočasně dostat jedinec 

navázáním nového externího smyslu, ale opět hrozí, že po jeho vyprázdnění k riziku 

ke znovu upadnutí do depresivní epizody. 

V této kapitole budu nejdříve představovat hlubší interpretaci získaných 

poznatků. Vlastní interpretaci získaných dat jsem následně porovnávala s literaturou 

a snažila se najít vhodné paralely a koncepce, které by mohly rozvinout a doplnit mé 

výzkumné závěry. Na základě toho, jsem zjistila, že nejblíže mému pohledu na 

problematiku vnitřního světa depresivních jedinců je dílo autorů C. G. Junga a E. 

Fromma. Následně budu konfrontovat své výzkumné výsledky s koncepcemi těchto 

dvou autorů a budu se snažit obohatit vlastní koncepci o jejich postřehy.  

Na tomto místě se budu věnovat srovnání vlastních závěrů s koncepcemi 

podobně smýšlejících autorů. Během studia této problematiky jsem zjistila, jak už 

jsem výše zmínila, že autory, jejichž koncepce se nejvíce přibližuje závěrům mého 

výzkumu, jsou C. G. Jung a Erich Fromm. Tito autoři vycházejí z různých směrů, ale 
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na základě jejich terapeutické praxe si vytvořili vhodně doplňující se obraz 

depresivního jedince, který je ve shodě s poznatky, jež jsem získala z rozhovorů s 

depresivními jedinci. Dále se pokusím jejich koncepce přiblížit a zapojit je spolu s 

mými závěry do logicky strukturovaného celku. Při zkoumání problematiky 

depresivních jedinců mě zaujala stanoviska Jana Poněšického, jehož názory 

vycházejí z klinické praxe a poskytují vhodný rámec doplňující mé vlastní závěry a 

koncepce výše zmíněných autorů. 

Jan Poněšický ve své publikaci Neurózy, psychosomatická onemocnění   

a psychoterapie píše o depresi následující: „U depresivních onemocnění se jedná 

často o pacienty s tzv. depresivní osobnostní strukturou, jež je charakterizována 

víceméně vědomou či nevědomou úzkostí ze ztráty lásky a ochrany jak zevnitř, na 

základě nízkého sebeocenění a přísného svědomí, tak i z odmítnutí ostatními. Druhou 

stránkou této mince je silná potřeba harmonie, bezkonfliktních vztahů, přijímání 

ostatními, pocitu být jen dobrý, nikomu neublížit, ba vyhnout se konfliktu i tváří v 

tvář bezpráví. S tím souvisí i výrazná tendence se přizpůsobit, jakož i pasivita, neboť 

jakákoli aktivita vůči druhému, vyjádření přání či nevole, by mohla vést ke konfliktu 

zájmů“ (Poněšický, 2004, s. 45-46). Poněšický v tomto výroku popisuje prvky 

zranitelnosti depresivních jedinců. Jeho poznatky jsem spolu s daty získanými z 

mého výzkumu spojila do vytvoření konceptu vulnerability, který popisuje specifické 

predispozice jedince, u kterého je riziko rozvoje depresivně orientovaného způsobu 

života. Poněšický hovoří o jisté osobnostní struktuře, která popisuje člověka 

náchylného k možnosti depresivního způsobu prožívání. Tato struktura má dvě 

složky – vnitřní a vnější. Vnitřní se týká přístupu depresivního jedince k vytváření 

vlastní identity. Depresivní jedinec není ochoten skrze introspekci většího poznání 

vlastní osobnosti na základě, které by si byl schopen vytvořit silnou identitu 

schopnou odolávat tíži života. Vnější aspekt struktury prožívání depresivního jedince 

tvoří jeho postoj vůči vnějšímu světu. V něm očekává harmonický a idylický stav, 

aniž by byl ochoten či schopen investovat své úsilí, kterým by napomohl k utváření 

tohoto vytouženého harmonického stavu „světa“. Jediný aspekt, který sám depresivní 

člověk může změnit, je sebepoznání. Skrze něj by mohl být schopen se vyrovnat s 

ambivalencemi vlastní osoby i osobností ostatních lidí. Důležitosti tohoto momentu 

introspekce si povšimnul Erich Fromm ve svém díle Strach ze svobody. Protože se 

Erich Fromm nevěnoval cíleně problematice deprese, krátce uvedu strukturu jeho 
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koncepce. Zdrojem mi byl text textu, který shrnuje jeho postoje týkající se vztahu 

struktury osobnosti a vytvoření neurotického postoje k životu.  

Fromm popisuje ve svém článku receptivní orientaci následovně: „Lidé s 

receptivní orientací očekávají, že dostanou to, co potřebují. Jestliže se jim toho, co 

očekávají, nedostane okamžitě, jsou ochotni čekat. Věří tomu, že všechno pozitivní a 

všechno uspokojení přichází z vnějšího prostředí, ne z nich samotných. Tento typ 

receptivně orientovaného člověka je typický pro rolnické společnosti. Tento jev 

můžeme najít také v kulturách, které mají dostatek přírodních zdrojů, z čehož 

vyplývá, že příslušníci takové kultury nemusí tvrdě pracovat, aby se uživili (ačkoliv 

v přírodě může dojít k náhlé změně, kdy její zdroje nejsou dostupné). Očekávání 

uspokojení potřeb z vnějšího prostředí je běžný na „úplném dně společnosti“ : 

v případě otroků, služebníků, rodin závislých na sociálních dávkách, 

přistěhovaleckých dělníků…všichni jsou vydáni na milost ostatních lidí). Receptivní 

orientace je spojována do souvislosti se symbioticky žijícími rodinami, obzvláště 

s takovými, ve kterých jsou děti pohlcovány vlastními rodiči, a s masochistickou 

(pasivní) formou autoritářství. Tento bychom mohli připodobnit k Freudově orální 

pasivitě, Adlerově přiklánění - dostávání a poddajné osobnosti Horneyové. Ve své 

extrémní formě může být receptivní orientace charakterizována např. adjektivy 

submisivní a toužící. V mírnější formě bychom mohli receptivní orientaci popsat 

adjektivy akceptující, optimistický a popisný“ (Fromm, 1957, s. 2). Receptivně 

orientované charaktery mají podle Fromma sklon k autoritářským mechanismům 

úniku.  

Fromm (1993) popisuje autoritářství jako jednu z alternativ mechanismu 

úniku před svobodou. Jde o tendenci vzdát se nezávislosti svého vlastního 

individuálního já, sloučit se s někým nebo s něčím mimo sebe sama, a tak získat sílu, 

hledat nové „odcizené“ vztahy k objektu za plnohodnotné, které depresivní jedinec 

ztratil. Výraznější formy tohoto mechanismu nacházíme v pokusech o podřízenost 

nebo ovládnutí, v masochistických a sadistických snahách, jak se s nimi setkáváme v 

různých stupních u normálních, případně neurotických osob. Pro kontext této práce 

se budeme dále zabývat masochistickým pólem autoritářství jako strategií úniku, 

kterou považuji za typickou pro depresivního jedince. Fromm rozlišuje morální 

masochismus a masochistickou perverzi. Oba jevy jsou prostředkem k cíli, jímž jsou 
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snahy dosáhnout zapomenutí na své já. „Rozdíl mezi perverzí a rysy morálního 

masochismu v podstatě spočívá v následujícím: že u perverze je tendence zbavit se 

vlastního JÁ vyjádřena pomocí těla a je spojena se sexuálními pocity, zatímco v 

morálním masochismu se masochistická tendence zmocní celého člověka a směřuje 

ke zničení všech cílů, jichž se JÁ snaží vědomě dosáhnout“ (Fromm, 1993, s. 80). 

Problematika introspekce je koncept, který řeší oba výše zmínění autoři, když 

se snaží přistupovat k problematice depresivního člověka. Deficit introspekce byl 

jedním z klíčových momentů, který vyvstal z mého výzkumu depresivních jedinců. 

Závěry mého výzkumu se přibližují názorům E. Froma o deficitu introspekce jako 

momentu ztráty sebe sama pro depresivního jedince. Výsledkem této ztráty je 

neschopnost jednání, které odráží strukturu subjektivity depresivního jedince – jeho 

jednání je tedy ovlivňováno motivy, které nevycházejí z jeho vlastní „vůle“. E. 

Fromm o tomto aspektu říká: „Mnohé zdánlivě neřešitelné problémy najednou zmizí, 

vzdáme-li se představy, že motivy, o nichž si lidé myslí, že je motivují, jsou nezbytně 

tytéž, které je ve skutečnosti nutí jednat, cítit a myslet právě tak, jak to činí“ (Fromm, 

1993, s. 77). Nedostatek introspekce vede člověka k neustále se zvětšující ztrátě v 

oblasti jeho subjektivity. Ztráta se neobjevuje jen v oblasti, kterou si již jedinec 

vydobyl, ale i v oblasti získání potenciálního prostoru pro vlastní rozvoj. Tato ztráta 

znemožňuje kvalitativní vývoj směrem kupředu (získávání nového materiálu k 

budování identity), ale naopak u depresivního jedince slouží jako obrana vůči ztrátě 

již vydobytého materiálu.  

K problematice ztráty u depresivního jedince se vyjadřuje i Poněšický: „Svým 

způsobem jde vždy o specifickou, depresivní reakci na ztrátu – jak něčeho uvnitř 

sebe, co si člověk zvláště cení či ke své duševní rovnováze potřebuje, např. sebeúctu, 

sebeovládání apod., tak i něčeho mimo sebe, co pro tyto potřeby a přání uspokojuje“ 

(Poněšický, 2004, s. 45). Přestože sám o deficitu introspekce nemluví, dle mého 

mínění je možné zahrnout jeho názory do rámce deficitu introspekce.  

Problematika deficitu introspekce je součástí klíčového konceptu individuace 

C. G. Junga. Tento koncept zahrnuje požadavky, které jsou kladeny na každého 

jednotlivce při jeho cestě k plnohodnotnému životu. Jedním z klíčových požadavků 

je požadavek odpovědného rozhodnutí při formování vlastní identity, základem 

jejíhož úspěchu je introspekce: „Problémy nás vláčí směrem k osiřelému a 
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izolovanému stavu, ve kterém jsme opuštěni přírodou a ve kterém jsme hnáni k 

vědomí. Neexistuje žádný jiný způsob, skrze který bychom se mohli otevřít, jsme 

nuceni uchýlit se k rozhodnutím a řešením, skrze které budeme jako dříve věřit 

přírodnímu dění. Každý problém s sebou tudíž přináší možnost rozšíření našeho 

vědomí, ale také nezbytnost rozloučení se dětinským nevědomím a dětinskou vírou v 

přírodu“ (Jung, 1933, s. 110). 

Tato nutnost staví před člověka volbu, zda je ochoten provádět introspekci 

nebo zdali je neochoten toto učinit. Pouze skrze introspekci se člověku vynoří 

možnosti, které by kvůli předešlé neznalosti sama sebe nepovažoval za možné. Právě 

díky introspekci získává tedy člověk možnost svobodné volby. S touto volbou je 

spojena odpovědnost, která ale člověka dovede k naplnění potenciálu, který sebou 

tato volba nese. Depresivní jedinec není ochoten tuto odpovědnost přijmout, na 

základě toho nevidí možné alternativy, a proto není vnitřně jednotný s alternativou, 

kterou se rozhodne realizovat. Toto vede u depresivního člověka k pocitu, že 

autorem jeho jednání je někdo jiný nebo že jde čistě o výsledek vnějších okolností: v 

obou možnostech však ztrácí depresivní jedinec spojení s autorstvím vlastních činů.  

 „Nejčastějšími formami, v nichž se projevují masochistické snahy, jsou 

pocity méněcennosti, bezcitnosti, individuální bezvýznamnosti. Analýza osob, jež jsou 

jimi posedlé, ukazuje, že si tyto pocity plně uvědomují a rády by se jich zbavily, ale 

existenci nějaké síly v jejich nitru, která je k pocitu méněcennosti nebo 

bezvýznamnosti dohání, si neuvědomují. Jejich pocity jsou víc než jen uvědomění si, 

skutečných nedostatků a slabostí (ačkoli jsou obvykle racionalizovány, jako by jimi 

byly); tito lidé vykazují tendence podceňovat se, stavět se slabými, neschopnými 

zvládat své věci. Zcela pravidelně vykazují zjevnou závislost na vnějších silách, na 

jiných lidech nebo institucích či na přírodě. Často jsou zcela neschopní zakoušet 

pocit „Já chci“ nebo „Já jsem“. Život jako celek pociťují jako něco tak je 

překonávajícího, co nemohou zvládnout nebo kontrolovat“ (Fromm, 1993, s. 80). U 

depresivních jedinců vzniká paradoxní situace. Jejich pocity méněcennosti a 

neschopnosti obstát ve srovnání s druhými odpovídá racionální analýze jejich stavu v 

jejich světě bez autorství. Tyto pocity vytvářejí značný tlak na depresivního jedince, 

který je tímto motivován k hledání smyslu, který by naplnil místo, které v jejich 

životě vyprázdnilo autorství. Skrze vnější smysl jsou schopni prožívat částečně 
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funkční začlenění do společnosti, ale způsobují sami sobě ještě výraznější odcizení 

od zbytku jejich osobnosti.  

Erich Fromm dále popisuje možnost naplnění u depresivních jedinců skrze 

externí smysl: „Tím, že se člověk stane částí nějaké moci, kterou pociťuje jako 

neotřesitelně silnou, věčnou a okouzlující, podílí se na její síle a slávě. Člověk jí vydá 

své JÁ a zřekne se veškeré síly a hrdosti se sebou spojené, ztratí vlastní integritu jako 

individuum a vzdá se svobody; získá však novou jistotu a novou hrdost svou účastí na 

moci, jíž se podřizuje. Získává tedy jistotu proti trýznivým nejistotám. Masochistický 

člověk — ať už je jeho pánem autorita mimo něj nebo si do svého nitra umístil pána 

jako svědomí či duševní nutkavý tlak, je zachráněn před vlastním rozhodováním, 

před konečnou zodpovědností, a tak i od nejistot, jak k takovým rozhodnutím dospět. 

Je tedy zachráněn od pochybností, týkajících se smyslu jeho života nebo toho, „kdo“ 

vlastně je. Na všechny tyto otázky odpovídá vztahem k moci, k níž se přidal. Smysl 

jeho života a jeho vlastní totožnost jsou určovány větším celkem, do něhož se ponořil 

celým svým JÁ“ (Fromm, 1993, s. 86). Z výsledků analýz jsem vytvořila model 

únikové strategie skrze navazování externího smyslu a jeho vyprazdňování, které 

vytváří neustále se stahující smyčku. Tento model je ve shodě s poznatky E. Fromma 

o externím smyslu u depresivních jedinců a budu ho dále konfrontovat s Jungovým 

modelem energetického pojetí libida a jeho pohybů u depresivních jedinců.  

Z mé interpretace analýz mi vyplývá důležitá oblast vztahů depresivního 

jedince. Sem spadá problematika schopnosti navázat plnohodnotný vztah u 

depresivního jedince. Výše jsem již zmiňovala problematiku spojení ne-

plnohodnotného vztahu a delegace odpovědnosti na druhou osobu. Nyní bych se 

pokusila představit podmínky navázání plnohodnotného vztahu. C. G. Jung se k této 

problematice zajímavě vyjadřuje při popisu dokonalé oběti: „Protože dar tedy 

představuje mě samotného, zničil jsem 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. Nikdo nemůže dát to, 

co nemá. Kdo se tedy obětuje a je s to vzdát se svého nároku, musí tento nárok 

nejprve vlastnit, jinými slovy musí si ho být vědom. To předpokládá akt sebepoznání, 

bez něhož je člověk – právě pokud jde o tyto nároky – nadále nevědomý“ (Jung, 
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2001, s. 221). V plnohodnotném vztahu tedy nedochází k jednostrannému 

přesměrování odpovědnosti, ale pokud se vyhneme oběti v rovině „do ut des“ dojde 

k společnému převzetí odpovědnosti, kterou nesou oba členové vztahu. Tato 

společně nesená odpovědnost je mnohem snesitelnější než náročný požadavek nést 

odpovědnost vždy sám za sebe. Přesto člověk, který není schopen nést na základě 

vlastní introspekce odpovědnost za své jednání, není schopen navázat plnohodnotný 

vztah, protože sám sebe nezná a nemůže při plnohodnotné oběti přinést sama sebe na 

pomyslný oltář. Plnohodnotný vztah může pro jedince fungovat jako plnohodnotný 

smysl života. V případě, že takový vztah není schopen navázat, je nucen najít 

alternativní smysl života, který však na základě neplnohodnotné subjektivity je vůči 

jeho já externí.  

Depresivní jedinci nacházejí alternativní – externí smysl života nejen ve 

vztahu s druhým člověkem, ale na základě své neplnohodnotné subjektivity jsou 

schopni vytvořit neplnohodnotné vztahy s jakýmkoli objektem (např. práce, úspěch, 

peníze, alkohol, společenské postavení, apod.). Depresivní jedinec si udržováním 

neplnohodnotných vazeb k objektům zabraňuje nástupu pocitů úzkosti, které jsou 

spojeny s odpovědností, kterou se navazováním neplnohodnotných vazeb snaží 

obejít. „Jakmile se rozpadnou primární vazby, jež jedinci poskytovaly jistotu, jakmile 

jedinec stane vůči vnějšímu světu tváří v tvář sám jako úplně oddělená veličina, 

otevírají se mu dvě cesty jak uniknout nesnesitelnému stavu bezmocnosti a osamělosti 

.... Druhá cesta, která se před ním otevírá, ho vede k tomu, aby se vzdal své svobody 

a aby se snažil uniknout své osamělosti tím, že se vyhne propasti, jež se rozevřela 

mezi jeho individuálním JÁ a světem. Tato druhá cesta ho nikdy znovu nesjednotí se 

světem tak, jak s ním byl spřízněný předtím, než se z něho vynořil jako „individuum“, 

protože jeho vydělení z něho je nezvratné; je to únik z nesnesitelné situace, jež by 

mohla učinit život nesnesitelným, kdyby se prodloužila. Pro tuto cestu úniku je 

příznačný nutkavý tlak, jako tomu je u každého útěku před hrozící panikou; 

vyznačuje se také tím, že se člověk víceméně úplně vzdá individuality a integrity 

svého JÁ. Není proto řešením vedoucím ke štěstí a pozitivní svobodě. Je to v podstatě 

řešení, s nímž se setkáváme u neurotických jevů. Zmírňuje nesnesitelnou úzkost a 

umožňuje žít vyhnutím se panice, avšak problém, který leží pod povrchem, neřeší a za 

to platí způsobem života, jenž se skládá často jen z automatických nebo nutkavě-

nátlakových činností“ (Fromm, 1993, s. 79). 
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Na tomto místě bych chtěla představit mechanismus úniku – externího 

smyslu – vyprázdnění externího smyslu, které za jistých podmínek nakonec ústí v 

depresivní epizodu. Tento mechanismus jsem částečně popsala již v předchozí 

kapitole a více rozpracovala v rámci této kapitoly, když jsem se zabývala vlastní 

interpretací modelu, jenž jsem na základě dat vytvořila. Již v úvodu této kapitoly 

jsem předestřela, že nejblíže mému pohledu na problematiku depresivních jedinců je 

dílo dvou autorů (C. G. Junga a Ericha Fromma). Pro propojení vlastního 

porozumění problému s myšlenkami C. G. Junga považuji za nutné nejdříve 

představit jeho koncepce v širších souvislostech. V další části se budu věnovat 

vysvětlení návaznosti vlastní interpretace zmíněného mechanismu s koncepcemi 

obou autorů.  

C. G. Jung nevyvinul ucelenou teorii deprese, nicméně v jeho rozsáhlém díle 

můžeme najít mnoho odkazů týkajících se této problematiky. Jungovy poznatky o 

depresi systematizuje W. Steinberg ve svém článku Depression: A Discussion of 

Jung´s Ideas . Myšlenky Junga teoreticky organizuje a hodnotí jejich potenciál 

vysvětlit fenomén deprese. Jeho cílem je v tomto textu také navrhnout oblasti 

budoucího možného vývoje této teorie.  

„Jung rozuměl dynamice deprese skrze koncepty kompenzace a introverze. 

Pojem kompenzace odkazuje k neodmyslitelné vlastnosti „self“, jíž je regulace 

psychického aparátu. V prostoru vědomí může být v jednom momentu drženo pouze 

omezené množství obsahů a vše ostatní je tak vyloučeno jako irelevantní. Následkem 

toho je vědomá orientace jednostrannou. Vyloučené obsahy vytváří protipozici k 

vědomé orientaci v nevědomí, která je nutná pro adaptaci, neboť nevědomá pozice je 

často nezbytná pro vyrovnání a doplnění vědomé orientace. Skrze proces introverze 

se obsahy nevyhovující vědomí přesouvají do nevědomí a odtud skrze kompenzační 

funkci nevědomí se vracejí v pozměněné podobě do vědomí. Když dochází k 

introverzi libida, libido se odděluje od objektového světa a začíná se aktivovat 

nevědomí. Tento přesun libida z vědomí do nevědomí vede k tomu, že ego „zažívá“ 

vyčerpání čili depresivní zážitek. Tento energetický stav se projevuje jak samotnými 

obsahy (ne)vědomí, tak návratem libida do objektového světa“ (Steinberg, 1989, s. 

340). 
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Nyní budu srovnávat Jungův koncept energetického libida s mým konceptem 

mechanismu úniku k externímu smyslu a jeho následného vyprazdňování, který jsem 

zformulovala na základě analýzy dat. Oba dva modely mají společný počátek v 

momentu deficitu introspekce. Na základě nedostatečného poznání sebe sama 

dochází k vytvoření neplnohodnotného vztahu s objekty ve světě, protože 

plnohodnotný vztah lze navázat pouze za podmínky ochoty poznávat sebe sama a 

obdobně také ochoty poznávat druhé - tudíž vnímat rozdíl mezi sebou samým a 

druhým a odhalit hranice vlastní identity a identity druhých. Depresivní jedinec při 

navázání vztahu k objektu není ochoten reflektovat ambivalentní prvky tohoto 

objektu. Tento jev odráží strach depresivního jedince vnímat ambivalenci vlastní 

osobnosti. Během navázání vztahu dochází k vytvoření vlastního konceptu objektu, 

který je zbavován negativních rysů, které ohrožují navázání smyslu života 

depresivního jedince k tomuto objektu. Takto navázaný smysl života nerespektuje 

negativní aspekty objektu i jednajícího subjektu, tudíž neodráží reálné potřeby 

depresivního jedince a je vůči jeho vlastní osobnosti externí. Konfrontace vlastního 

konceptu objektu a prožívání vztahu k tomuto objektu v realitě vede k nárůstu 

odcizení externího smyslu od nereflektované osobnosti depresivního jedince
2

. 

Konceptu navázání vztahu depresivního jednice k objektu odpovídá v Jungově 

teoretickém modelu nasměrování libida depresivního jedince k objektu v realitě. 

Jung ve svém díle Symbol a libido hovoří o svém pojetí pojmu libida, vymezuje se 

vůči Freudovu užití termínu libida jako čistě sexuálního pudu. Jung vnímá libido 

jako soubor veškerých pudů a dále rozšiřuje tento pojem: „Toto uvažování nás 

přivádí k pojmu libida, které se rozšiřuje v pojem směřování vůbec…o povaze 

lidských instinktů a jejich psychické dynamice víme ve skutečnosti příliš málo, než 

abychom se mohli odvážit přiznat jednomu pudu primát. Mluvíme-li tedy o libidu, je 

proto obezřetnější, když tím rozumíme určitou energetickou hodnotu, která se může 

přidělit určité oblasti jako je sféra moci, hladu, nenávisti, sexuality, náboženství atd., 

aniž by byla specifickým pudem“ (Jung, 2004, s. 191).  

Libido depresivního jedince je v plném rozsahu navázáno na objekt v reálném 

světě. Tento objekt má v sobě ambivalentní obsahy, které jedinec z obavy před 

odhalením vlastních nedostatků – tedy nucené introspekce, není ochoten reflektovat. 

                                                           
2
 Nereflektovaná osobnost depresivního jedince zde odpovídá jedinci s deficitem introspekce. 
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Depresivní jedinec je nucen jemu nevyhovující obsahy vytěsnit. Část libida, která je 

navázána k těmto nevyhovujícím obsahům objektu, se během vytěsnění přesouvá do 

nevědomí a část libida, která zbývá vědomí, je ochuzena. Dochází k přesměrování 

energetického proudu psýché z vědomí do nevědomí. Rozdíl mezi libidinózní energií 

ve vědomí a libidinózní energií v nevědomí je v pochopení, k jakému cíli je 

libidinózní energie vázána. Ve vědomí je známý cíl, ke kterému je libidinózní 

energie vázána. V nevědomí tento cíl znám není, ale působí jako tlak kompenzační 

funkce, která dále ovlivňuje vědomý postoj jedince, aniž by byla tato skutečnost 

jedincem reflektována. (Jung, 2004, 1933). 

Odcizování reálného objektu vztahů a jeho mentální reprezentace vede k 

pomyslnému rozevírání nůžek mezi depresivním jedincem a objektem jeho vztahu. 

Tento proces je dále umocňován konfrontací mentální reprezentace objektu s 

objektem vztahu v realitě, přičemž tento objekt se často v důsledku působení 

neplnohodnotného vztahu postupně rozvíjí své depresivnímu jedinci nevyhovující 

aspekty. Tento jev může v extrému vést objekt k rozvázání vztahu s depresivním 

jedincem. Objektem může být vztah s partnerem, přáteli a lidmi všeobecně, ale také s 

abstraktnějšími koncepty jako práce, peníze, úspěch, sociální status, alkohol a jiné 

drogy atd. Takto se projevuje vyčerpání externího smyslu – dojde k neudržitelnému 

konfliktu mezi objektem vztahu a mentální reprezentací depresivního jedince. V 

situaci nepřítomnosti externího smyslu nastává pro depresivního jedince nesnesitelný 

stav, který řeší únikem k novému externímu cíli, který je ještě více vzdálený 

nereflektované osobnosti depresivního jedince (viz. pozn. č. 2). K vyčerpání tohoto 

dalšího externího smyslu dojde ještě v kratším čase než u externího smyslu 

primárního. Vytváří se neustále se stahující smyčka, kdy dochází k vyčerpávání 

externího smyslu a jeho nahrazování novým ještě méně stabilním externím smyslem. 

Ve chvíli, kdy dojde k úplnému stažení této smyčky, tedy když není depresivní 

jedinec schopen najít vhodný externí smysl, ke kterému by smysl svého života 

navázal, dochází k depresivní epizodě.  

Jung (2004) ve svém energetickém modelu libida spatřuje proces 

odpovídající mému konceptu mechanismu utahování smyčky, kdy dochází k 

vyprazdňování externího smyslu. Depresivní jedinec při vytěsnění nevyhovujících 

obsahů přesunuje část svého libida, která je k těmto obsahům vázána do nevědomí. V 
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rámci kompenzační funkce nevědomí dochází ke zvyšování tlaku na kanál energie 

libida vedoucí k objektu v reálném světě. Pod vlivem tohoto tlaku dochází k 

vytěsňování dalších aspektů objektu v realitě, které před nastoupením tohoto tlaku 

nebyly vnímány jako tak palčivé problémy, aby se s nimi vědomí depresivního 

jedince nebylo schopno vyrovnat. Dochází tedy k nárůstu vytěsňovaného materiálu, 

se kterým se do nevědomí odebírá stále větší část libidinózní energie. Tento stav 

vede až k vyhrocení, kdy dochází k vyprázdnění libidinózní energie ve vědomí, 

neboť veškerá libidinózní energie, která byla navázána k objektu v realitě, se s 

vytěsněnými obsahy přesunula do nevědomí. Mentální reprezentace objektu se 

přesouvá do nevědomí depresivního jedince a v jeho vědomí zůstává pouze 

reprezentace objektu postrádající veškeré kvalitativní prvky, které ji v momentu 

počátku mechanismu vytěsňování obsahovaly. Výsledkem je vědomí depresivního 

jedince postrádající plnohodnotnou reprezentaci objektu a postrádající veškerou 

libidinózní energii, která udržovala depresivního jedince v normálním chodu života. 

„U většiny mých klientů, došlo vyčerpání obsahů jejich vědomí, které vyústilo v 

následovný popis jejich životní situace: „Uvízl jsem“. Je to právě tato skutečnost, 

která mě nutí, abych pomáhal klientům hledat skryté možnosti jejich životní náplně“ 

(Jung, 1933, s. 70).  

Našla jsem taktéž jisté podobnosti mezi mým konceptem mechanismu 

utahování smyčky, kdy dochází k vyprazdňování externího smyslu a myšlenkou 

Ericha Fromma: „Z toho pro masochismus vyplývá, že člověk je hnán nesnesitelným 

pocitem osamělosti a bezvýznamnosti. Pokouší se tomuto pocitu uniknout tím, že se 

vzdá sám sebe (jako psychologické, nikoli fyziologické entity); jeho způsob jak toho 

dosáhnout spočívá v tom, že sám sebe sníží, trpí a učiní se bezvýznamným. Bolest a 

utrpení nejsou však to, co chce: bolest a utrpení jsou cenou, kterou platí za cíl, jehož 

chce mermomocí nutkavým konáním dosáhnout. Cena je drahá. Musí platit čím dál 

víc jako zadlužený farmářský dělník: dostává se jen do většího dluhu, aniž se mu kdy 

dostane toho, zač zaplatil: vnitřního míru a klidu“ (Fromm, 1993, s. 86). Stejně jako 

C. G. Jung vidí proces vyprazdňování externího smyslu, který popisuje jako „past“, 

ve které je depresivní jedinec uvězněn.  

Vytěsňování nevyhovujících obsahů z mentální reprezentace objektu 

způsobuje jednostrannou orientaci, jež neodpovídá původním záměrům vědomí 
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depresivního jedince. Tato jednostrannost je kompenzována tlakem nevědomí, které 

je nabito libidinózní energií, která se sem přesunula s vytěsněnými obsahy 

neslučitelnými s požadavky vědomí. Touto jednostranností C. G. Jung vysvětluje 

ztrátu zájmu depresivního jedince o události probíhající ve vnějším světě na základě 

ztráty vytěsněných nevyhovujících obsahů z vědomí. : „Právě z této ztráty vyvstává 

jednostrannost a ta způsobuje nehybnost a následnou dezorientaci. V 

psychologických termínech může vést jednostrannost k náhlé ztrátě libida. Všechny 

dosavadní aktivity ztrácejí svou atraktivitu a postrádají smysl a cíle, kterých jsme se 

snažili dosáhnout, ztrácejí svou hodnotu. Co u jednoho člověka může být pouze 

prchavou náladou, může být u druhých chronickým stavem“ (Jung, 1933, s. 72). 

Jednání mnoha depresivních jedinců vede k utvrzování mechanismů směřujících k 

vyprázdnění externího smyslu, přestože je sám depresivní jedinec považuje za řešení, 

kterým by mohl dosáhnout kýženého stavu. „U neurotických snah se jedná z 

nutkavého tlaku, který má v podstatě negativní charakter: uniknout nesnesitelné 

situaci. Snahy probíhají ve směru, v němž existuje jen zdánlivé řešení. Ve skutečnosti 

je výsledek přesným opakem toho, čeho se chtělo dosáhnout, tlak uniknout 

nesnesitelnému pocitu byl tak silný, že dotyčný nebyl schopný zvolit plán postupu, 

který by mohl být řešením v jiném než fiktivním smyslu“ (Fromm, 1993, s. 86). 

Jediným prostředkem, jak zvrátit tuto situaci, je introspekce. Té však většina 

depresivních jedinců bez vnější pomoci není schopna dosáhnout, neboť nejsou 

ochotni snášet nesnesitelnost odhalování vlastní slabosti a převzetí odpovědnosti za 

tuto svou slabost. 
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Závěr 

 

Deprese je v současnosti mnoha autory zabývajícími se touto problematikou 

považována za multifaktoriálně podmíněnou poruchu, jejíž příčiny od sebe nejsou 

oddělovány. Autoři se nesnaží odhalit vzájemné vztahy jednotlivých faktorů 

přispívajících k rozvoji této poruchy. Došla jsem k závěru, že v této situaci by mohl 

být užitečný kvalitativní výzkum zaměřující se na vnímání a prožívání depresivní 

poruchy samotnými depresivními jedinci. Na základě těchto dat si můžeme udělat 

představu, jaké faktory považují sami depresivní jedinci za klíčové během rozvíjení a 

průběhu depresivní poruchy. Na základě formulace životního příběhu můžeme 

nahlédnout do struktury jejich myšlení a prožívání.  

Výzkumný soubor tvořil skupinu, která se lišila v mnoha oblastech. Vybraní 

respondenti byli různých věkových skupin, různého pohlaví, pocházeli z různých 

sociálních vrstev, měli odlišný stupeň vzdělání, různili se také svým rodinným 

stavem, zkušenostmi z nadužívání alkoholu a omamných látek. Přestože šlo o životní 

příběhy s různým obsahem, podařilo se mi u nich nalézt významné podobnosti, na 

základě kterých jsem utvořila model únikové strategie jednání model utahující se 

smyčky, kdy dochází k vyprazdňování externího smyslu. V datech, která jsem 

získala od všech respondentů, byla nalezena podobná struktura potvrzující tento 

model strategie jednání.  

Analyzovaná data jsem v průběhu axiálního kódování strukturovala do 

jednotlivých kategorií. V detekovaných kategoriích se zračí jednak to, jak 

respondenti popisují své prožívání, smysl svého života, vztahy k druhým lidem, ale 

také jejich jednání či způsob, kterým řeší problémy atd. V průběhu vytváření 

„otevřeného paradigmatického“ modelu jsem odhalila jejich vzájemné vztahy. 

Vysvětlujícím a spojujícím prvkem všech detekovaných kategorií u všech čtyř 

příběhů byla neochota respondentů snášet tíži života. Z rozhovorů se zdálo, že všemi 

složkami svého života, jež jsou zachyceny v jednotlivých kategoriích, projevují 

respondenti obavu ze světa a ze života, která na ně dopadá jako nesmírná tíže. 

Respondenti na tuto „hrozící tíži“ reagují tak, že se snaží „dostat ven z toho co na ně 

z vnějšku dopadá“.  
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Při následné interpretaci mi vyvstaly specifické vztahy mezi kategoriemi. Za 

nejvýraznější z příčinných jevů považuji deficit introspekce, který stojí na počátku 

cesty k depresivnímu prožívání života. Neochota a neschopnost poznat sebe sama 

nadále ovlivňuje všechny prvky života depresivního jedince i jeho formulaci 

vlastního životního příběhu. Deficit introspekce jsem označila jako primární 

příčinnou kategorii, která se projevuje v dalších kategoriích, kterými jsou potřeba 

rozumějícího a jednajícího druhého a deficit autorství. Pro ilustraci jejich 

vzájemného vztahu mohou sloužit schémata: neznám se – nemám se – potřebuji 

někoho, kdo mě bude „mít“, neznám se – nemám se – nejsem autorem svého života. 

Na základě nedostatečné znalosti sama sebe nezná respondent alternativy, které mu 

zužují v životě svobodnou volbu. Depresivní jedinec, který je postaven před zúženou 

volbu, však není ochoten zaujmout jasné stanovisko a převzít odpovědnost za vlastní 

rozhodnutí, na základě čehož se snaží navázat vztah s někým, kdo za něj toto 

rozhodnutí učiní. Takto na něj deleguje nesnesitelnou odpovědnost a s odevzdáním 

odpovědnosti ztrácí možnost aktivně určovat směr svého života, tedy přestává být 

autorem svého života.   

Další kategorie popisují strategii jednání, tedy způsob, jakým se depresivní 

jedinec vyrovnává se zmenšující se schopností snášet tíži života. Depresivní jedinec 

se s touto snižující se schopností snášet tíži života vyrovnává za pomoci úniku. 

Nedostatek introspekce způsobuje, že depresivní jedinec neuniká ke konkrétnímu 

cíli, neboť na poznání tohoto cíle by musel být schopen znát sama sebe. Na základě 

protěžování únikové strategie ztrácí depresivní jedinec prostor pro návrat k funkčním 

strategiím jednání. Cíl, ke kterému se únik naváže, neodpovídá struktuře jeho vlastní 

osobnosti (viz. pozn. č. 2), ale kvůli nereflektované části vlastní osobnosti je vůči 

depresivnímu jedinci externí. Objekt externího cíle se neshoduje v plné míře 

s objektem v reálném světě. Nevyhovující prvky reálného objektu chybí ve vlastní 

mentální reprezentaci, kterou si depresivní jedinec vytváří, když dojde k navázání 

neplnohodnotného vztahu. Konfrontací mentální reprezentace objektu s objektem 

v reálném světě dochází tedy k vyčerpávání externího smyslu, který není nadále 

schopen udržovat depresivního jedince v aktivním zapojení do života. Je opět volena 

úniková strategie vedoucí k dalšímu externímu cíli, který je ještě více vzdálený 

životním potřebám depresivního jedince. Tyto tři kategorie spojuje můj model 

utahování smyčky vyprazdňujícího se externího smyslu. 
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Modelu utahování smyčky vyprazdňujícího se externího smyslu odpovídá 

Jungově chápání depresivních jedinců, které popisuje prostřednictvím energetického 

modelu libida. V Jungově koncepci hraje klíčovou roli kompenzační funkce 

nevědomí. Nevyhovující aspekty objektu, ke kterému je navázán cíl života, jsou 

vytěsňovány do nevědomí a s nimi se do nevědomí přesouvá i část libida, která byla 

navázána k výše zmíněným aspektům objektu. Nevědomí, které je obohacováno 

libidinózní energií depresivního jedince vyvíjí tlak, jehož cílem je kompenzovat 

jednostranný vztah navázaný k objektu. Před tímto tlakem depresivní jedinec znovu 

užívá strategie úniku - přesouvá další libidinózní energii do nevědomí a ta neustále 

zvyšuje tlak, před kterým depresivní jedinec utíká. Toto vede až k úplnému 

vyčerpání libidinózní energie ve vědomí, což můžeme nazvat depresivní epizodou.  

Při zkoumání příčinných kategorií jsem nalezla více podobností 

s myšlenkami Ericha Fromma. Fromm popisuje svůj koncept morálního 

masochismu, který dle mého názoru odpovídá projevům depresivní poruchy. Fromm 

popisuje hledání smyslu u depresivního jedince na základě vzdávání se vlastní 

identity ve prospěch přijetí širšího celku, který dodává smysl, který depresivní 

jedince postrádá. Může jít jak o osoby, tak i o mentální konstrukty (např. úspěch, 

práce, starost o rodinu). Klíčovým aspektem je předávání odpovědnosti, která je pro 

depresivního jedince nesnesitelná, zažívá depresivní jedinec bolest  

a utrpení, které není ochoten snášet, a ještě více pokusem o útěk „vyprazdňuje sebe 

sama“ ve prospěch vnějšího smyslu. To co depresivní jedinec považuje za řešení 

ještě prohlubuje jeho problém a výsledkem tohoto procesu je depresivní epizoda. 

Závěrem bych chtěla ještě naznačit perspektivy dalšího možného výzkumu 

v oblasti deprese. Další výzkumy by mohly prověřit 1) model utahování smyčky 

vyprazdňujícího se externího smyslu, 2) možnosti odhalování predispozic k rozvoji 

depresivního způsobu myšlení a prožívání, 3) možnosti specifického terapeutického 

přístupu ke klientům trpícím depresí.  
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Příloha 

 

Rozhovor s respondentem č. 1 

 

R: A vodkaď chcete začít jako? 

M: No, to záleží úplně na vás. 

R: No, tak do jeslí jsem chodila do týdenních, do školky vlastně taky do týdenní, potom 

normálně škola proběhla, šla jsem do učňáku, no začala jsem pracovat, prostřídala jsem pár 

míst, tři, čtyři, pět a začala jsem podnikat v 96. roce. V tý době teda už jsem bydlela s 

přítelem asi pět let, podnikání šlo dobře, ještě se k tomu přidal milenec, jsem byla dva roky 

jako paralelně, pak jsme, no, začali jsme kouřit trávu, v partičce, no a s přítelem jsem se teda 

rozešla po sedmi letech a koupili jsme si vlastní dům, milenec se stal manželem po narození 

dcery, to už jsem teda hodně daleko, no a vlastně tam začaly problémy, vlastně po tom 

porodu. Já jsem začala mít deprese. 

M: Já jsem tomu úplně přesně nerozuměla. Vy jste měla přítele a zároveň milence a potom 

jste se rozešla s tím přítelem a vzala si toho milence? 

R: Hm, ale my jsme se hned nevzali, my jsme se vzali až potom, co byli dceři dva roky, jako 

z důvodu nějakýho zdanění společnýho, ale jinak spíš jsme byli proti tomu, se nám to líbilo 

takový svobodný, jakože jsme mezi sebou no a vlastně narodila se dcera a nějak jako to 

začlo bejt divný, my jsme spolu dělali deset let, jsme na sebe byli zvyklí vod rána do večera, 

no a najednou jsem prostě byla sama doma, vždyť taková slaměná vdova jsem byla, jako se 

dá říct, protože vokolo nás nikdo nebyl a vlastně do Prahy jsem moc nejezdila, přátelé za 

náma taky moc nejezdili a všechno se odehrávalo v tý Praze kam my jsme teda pořád jezdili, 

měli jsme 4 podniky o který se bylo potřeba starat. No a pak mě z toho manžel nějak vytáh a 

řek prostě, at jdu do práce, protože viděl, že mi to doma vůbec nesvědčí, že jako se tam 

utápím úplně prostě, jsme byli zvyklí prostě vod rána do večera bejt mezi lidma a v těchhle 

těch nočních podnikách bejvalo živo, nebyl problém tam být do tří do rána a zase do rána 

jsme jako dycky vstali, protože byly povinnosti, že jo, zase s číšníkama a takhle, no a začala 

nám pomáhat tchýně, začala hlídat, tak jako nějakou dobu, potom vlastně, manžel šel na 

operaci slepýho střeva, nějak mu to špatně udělali a vlastně krvácel do břicha 24 hodin, 

prostě z toho úplně zešílel ne, měl nějakou, já jsem vůbec nevěděla vo co de, prostě v tý 

době jako, teď už víme, že to je nějaká panická porucha, ale prostě mu bylo furt špatně, ale 

nebylo vidět proč. Najednou se prostě úplně změnil, z pracovitýho člověka mu to připadalo, 

že furt leží v posteli a já měla na krku vlastně čtyři podniky a tak to bylo jako hodně. No ale 

říkám, ta tchýně nám furt ještě jako pomáhala no, ale nějak prostě se to neřešilo a ten jeho 

stav, tak nějak nebyl lepší, tak jsme to museli teda se nějakýho podniku vzdát, takže nakonec 

jsme měli dva, ale pořád to tady bylo s náma jako, no já jsem začala kouřit jako víc trávu, 

protože prostě, abych se jako nabyla, abych to zvládla všechno. 

M: A jak bylo v té době vám? 

R: No já jsem byla jako v pohodě, já jsem to jako držela, jako nad vodou všechno a naopak 

jsem byla ráda, že to všechno zvládnu jako no, vlastně mi to vyhovovalo, že nemusím být 

celej den s tou dcerou, jakože vod poledne jsem s ní byla třeba až do večera, nebo že jo do 

rána, že jo, manžel to prostě šel večer jenom zkontrolovat, že jo, prostě autem, že jo, to mu 

jako nevadilo, ale začalo to bejt takový zašmodrchaný no právě, jako kvůli tý nemoci, že jo, 

že jsme prostě nevěděli co bude, se všechno zvýšilo, jako ty náklady na to podnikání, nájem 

a platy, tak se to prostě začalo zvyšovat všechno a ty ceny byly furt stejný a díky konkurenci 

jsme to zase nemohli nějak zdražit, že jo, no a jelikož jsme to dělali už asi 10 let, že jo, nebo 

12, tak jsme se rozhodli, že se přestěhujeme na Vysočinu, tam bylo manželovi dobře. Mě už 

to tady taky moc nebavilo, ale jako jsem si to nedokázala moc představit, jako líbilo se mi to, 

jako tam je takovej penzionek, před tím rybník prostě, zatím les, takový jako z filmů prostě, 

si tam člověk představoval, že si koupí terénáka a že to bude to vono ne. Holku jsme teda 
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vzali z první třídy, se dostala na jazykovou školu, to měla teda radost, to mě trochu brzdilo 

no, potom abych tam šla, ale nakonec jsme se teda domluvili, že tam pudeme teda, že ji 

dáme do školy, že tam byly tři spojený třídy a prostě najednou takovejchdle skok, ale jí tam 

bylo dobře, žádnej problém tam neměla, no a my jsme potom se teda přestěhovali, nechali 

jsme si potom teda v Praze bydlení, protože jsme vlastně vyřizovali hypotéku, protože jsme 

museli místo toho penzionu, vlastně potom koupit takovou roubenku, se jí to líbilo, vlastně 

to bylo taková jako podmínka, že jí koupíme roubenku a ona že nám jako přenechá ten 

penzion a už to začalo zle, jak jsme se tam přestěhovali, první tejden už bylo jasný, že je to 

průšvih jako, začala dělat prostě cyráty jo, a že to na nás nepřepíše prostě a muž prostě, že 

barák nemáme, teď furt něco chtěla po manželovi, že jo prostě, prostě ho tam udržovala co 

nejdýl, že jo, protože je tam sama, manžel jí zemřel a s žádným příbuzenstvem se nebaví že 

jo, takže dřív už byla vlezlá, ale teďka to bylo už prostě strašný, že jo jako jo, i dceru vlastně 

začala lanařit, protože autobus zastavoval těsně před jejím barákem takže ji hnedka 

odchytávala ze školy, že jo, prostě ať k ní jde a takhle no a k nám žádný děti zase chodit 

nechtěly, že jo, protože to bylo uprostřed lesa. Děcka byly malý, takže ona tam měla na 

náměstí prostě větší prostor, že jo, se tam seznámit, že jo, takže jsem to nechtěla hrotit, ale 

prostě bylo mi to líto jako, že ji vidím míň, no ale jsme začali to popíjet, že jo, tak prostě po 

těch letech dřiny, co jsme opravdu jako dělali, ne to, tak jsem to viděla prostě, že jsme sedm 

let neměli žádnou dovolenou. Od pondělí do neděle jsme dělali jako abychom se dostali, tam 

kde jsme byli a žili jsme si teda jako výborně, jak jsme byli úspěšný měli jsme peníze a 

prostě byl to hezkej život no a tady se to prostě se to úplně zhatilo, prostě všechno šlo vniveč 

no a vlastně za půl roku prostě, já jsem se teda prostě rozkouřila víc ještě, no já musím říct že 

tam už jsem začla prostě vod rána jo, abych to tam prostě nějak přelouskala prostě, nebyla 

jsem na to zvyklá, že jo najednou nic nedělat, tak jsme chtěli tu chalupu nejdřív 

zrekonstruovat a furt jako, tam nebylo nic vidět jako, bylo to moc velký prostě a nezvládli 

jsme to, že jo, ty investice. Investice byla do toho obrovská a na to jsme prostě neměli, no a 

hodně věcí se prostě začalo kazit, jako ohledně financí, prostě najednou se objevily nějaký 

manželovy dluhy, který se musely zaplatit, ne malý prostě, že jo, no a teď manžel zrušil auto 

prostě v opilosti noo, to bylo vlastně až to, co mě dostalo zpátky do Prahy no, jako já jsem 

tam úplně se zhroutila s tím, že jsem si lehla do postele prostě napsala jsem dopis, prostě, že 

už takhle dál nemůžu a že tomu nevěřím, že to bude lepší, a že nevím prostě jak z toho ven, 

no a přestala jsem jíst, jsem zhubla 12 kg a manžel mě tam dovezl k nějakými psychiatrovi 

šílenýmu, byl jako neštěstí, na jeden ten doklad no a prostě do blázince, najednou to bylo 

hrozný, jsem jako došla no a rodina jako můj bratr z Liberce najednou tam začali nějak jezdit 

no a vlastně mě přesvědčili, že to takhle dál nejde a ať se prostě vrátím do Prahy, že se to 

nějak musí udělat, no a já jsem měla jako hrozný deprese prostě, úplně jsem nemohla vyjít 

ani ven a natož pak prostě se stěhovat do Prahy s holkou. A vůbec nevím jak, asi to tenkrát to 

auto a prostě jak to zrušil, tak jsem řekla, že to byla prostě poslední kapka a jela jsem teda 

zpátky do Prahy. Tady bydlel teda bratr, kterýmu jsem teda půjčila domek než jako se 

vrátíme, nebo prostě na neurčito, takže jsem tam bydlela s ním, asi za 14 dní jsem teda 

vyřídila dceři školu tady a zpátky nastoupila vlastně do stejný školy a to mě jako nějak začlo 

pomáhat z těch depresí, prostě mně bylo šíleně, prostě to bylo hrozný, ráno vstát prostě a 

vypravit ji do tý školy a jet zpátky a pak zase zpátky pro ni do školy, protože je to na Prahu 9 

a je to cesta autobusem a pak tramvají a ještě prostě pěšky a je to daleko, no tak prostě to 

bylo asi nejhorší vobdobí co jsem kdy zažila a prostě to bylo hrozný no, mě bylo špatně 

prostě, jsem po cestě na autobus třikrát měla pocit, že se pozvracím, protože se mi zvedal 

žaludek jako vod nervů a nebyla jsem schopná s ní nějak rozumně mluvit, no a snažila jsem 

se na ni mluvit jako, ale bylo to všechno takový konstruovaný, jakoby ne nic prostě 

přirozenýho, aby to vypadalo v pohodě, no a potom vlastně se mi vozvali lidi z práce bývalý, 

vlastně z realitky, že votvíraj novou realitku a jestli bych tam nechtěla jít, ale jelikož tady 

těch financí bylo málo, byla tady ještě ta hypotéka, která se musela platit, tak teda jsem 

nastoupila a to bylo teda taky hrozný ze začátku ty první dva tři měsíce, fakt to zvracení, ty 

návaly a ten pocit, že je to stejně k ničemu, a že to nebude lepší, no nakonec teda jsem tam 

měla dobře našlápnuto, takže se mi to začalo dařit, skoro hnedka nějaký štěstí nebo tak, 

prostě začala jsem hnedka prodávat, noo trošku se mi zvedlo asi sebevědomí, ty deprese jako 
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začaly pomalu ustupovat, ale jako neustoupily jako úplně no, bylo to furt jako takový vlažný 

no a už to nebylo tak hrozný. No holka teda začla chodit normálně do školy, už to začalo bejt 

lepší prostě no a potom po půl roce když s ní jdu tak se nemusim prostě tlačit do toho abych 

jí něco řekla, ale že už jí to můžu říct normálně. Tak to bylo, asi myslim dva roky takhle, 

potom už mně to začlo nějak nudit, tak jsem si řekla, že si, ta kamarádka mě ještě zlákala do 

nový práce, že by to mohlo bejt dobrý jako, současně s těma realitama, vlastně jako finanční 

poradce. No a prostě různý produkty a samozřejmě s tím bylo spojený různý školení a prostě 

spousta novejch věcí, kterým jsem, teda já nikdy sem teda pojišťovnictví nedělala, tak toho 

bylo tak hodně fakt jako hodně moc, ale tak jako zvládla jsem to jako, zase, ten úvodní, aby 

mě tam zase vzali, no a reality jsem trošku zase nechala bejt, trošku se to právě začalo zase 

kazit právě v těch realitách, no a tak jsem koupila byt vlastně, před tím jsme prodali chalupu 

teda musim říct, tu roubenku a vlastně současně jsem kupovala byt, to jsem, to jsem, no 

vlastně chlápek co přes nás prodával byt, tak najednou šel s cenou hodně dolů, takže prostě 

jsme měli nějakou investici díky tomu, že jsme tu chalupu, tak jsem to od něj koupila a 

vlastně teď šlo o to to zrekonstruovat a vlastně prodat hned zase zpátky, aby jsme mohli 

zaplatit tu hypotéku, to byl jako ten cíl. No a což sem teda udělala, no a, ale úplně mě to 

voddělalo. V podstatě jsem měla vlastně dvě práce a do toho ten byt, jsem začala už jako 

polehávat, když jsem to už jako nestíhala, protože lidi votravovali prostě z realitky, ty 

zájemci, teď na mě tlačili z toho finančního poradenství, že jo na výkony, prostě každej 

měsíc bylo potřeba nějaký smlouvy udělat jako, no se tomu člověk vopravdu musel věnovat, 

to nešlo nějak narychlo, no a ten byt, místo toho, jsem myslela, že to bude hotový za čtrnáct 

dní, prostě to trvalo dva měsíce, každej den jako, to jsem tam musela bejt s těma zedníkama, 

prostě, shánět věci a takhle. A do toho už jsem měla kupce, tak ten teda na mě taky tlačil, že 

už se chce teda nastěhovat, no a tak jsem říkala, že dost jako, no a prodala jsem to jako a 

zaplatila jsem hypotéku a řekla jsem prostě, že si beru volno, odjela jsem s dcerou na 14 dní 

do Chorvatska. A už tam mi nebylo dobře jako. Jsem si říkala, ty jo, prostě už zase to začalo 

být takový to ráno, člověk vstával, a je to prostě takový, že se nechce ani vstávat, a že mě to, 

ani nebavilo jako jo. Akorát večer, když jsme si daly s kamarádkou třeba jointa, tak to bylo 

lepší jako, ale jinak ne. No a šla jsem vlastně k doktorce, když jsem přijela a ta mě nechala 

ještě asi dva měsíce doma, protože se to nějak furt jako zhoršovalo, a potom mě teda řekla, 

že neví už co se mnou, a nechala mě, to bylo, skončila jsem v nemocnici na psychiatrii, aby 

teda řekli, co mi je. Tam to měli jasný, prostě, třináct let prostě kouří trávu, tak prostě teď ji 

nekouří, tak má z toho prostě nějak absťák nebo něco, no to tam prostě řekli jako. No, bylo 

to tam vidět, jak se chovali, jakože to je jakože feťačka a to vzniklo, jako po nějakejch asi 

třech nedělích, mně se stalo něco divnýho, prostě že jsem si úplně vzpomněla na ten porod a 

ve sprše se mi vybavilo, prostě jak jsem se, po tom porodu prostě sprchovala, úplně jsem 

prostě z toho dostala záchvat nějakej, jako že jsem brečela prostě strašně, že jsem byla úplně 

nějaká divná ne, a vlastně doktorka si mně zavolala a říká jako co se děje a já jsem jí to řekla, 

říkám, já jsem úplně někde jinde a vona říká kde jste? No prostě já tady nejsem jako. No a 

nějak, jak to myslim, tak jsem jí prostě řekla no kde sem, jak to tam vypadá, říká, tak je tady 

šedivo prostě, že jo takový a ona jak jako prostě a najednou mi to docvaklo, že to je prostě z 

toho porodu, že vlastně já po tom porodu, já sem ho měla císařským řezem, ty jo, a my jsme 

měli peníze, já jsem měla nadstandartní pokoj, kerej byl prostě dál a nikdo mě tam neslyšel a 

oni mi zapomněli doplnit ten epidural, no a prostě, já sem tam byla na živo s tim a myslela 

jsem prostě, že zešílim, úplně. Kdybych se mohla fakt hnout jako, prostě telefon tam 

nefungoval, ještě k tomu, prostě jo, prostě kdybych se mohla hnout tak vyskočim prostě z 

vokna vokamžitě jako jo. Prostě hrozný. Prostě já sem se nemohla pohnout prostě vo 

centimetr. A tam právě sem si jako řekla, že musim úplně jinak, jako ne, s mozkem, že já, 

jinak se z toho zbláznim prostě. No, tak sem jako vodešla, no a, prostě jinam. A potom prostě 

jenom akorát i se mi to vybavilo, co bylo potom prostě, jak mně budili a nevim jestli to bylo 

nějaká klinická smrt, nebo něco, oni říkali, že by tam musely bejt nějaký záznamy vo 

nějakym oživování a todle, to prostě nevim, ale prostě, ale prostě si i sem si vybavila celej 

den, prostě ten den se mi celej nějakej jako vybavil zpětně, na co jsem vůbec prostě 

nemyslela, prostě jsem to vytěsnila todle to, a v tý nemocnici se mi to vybavilo. Prostě a 

nejdnou mi začalo bejt úplně supr. Jako když sem si to, prostě jako takhle už promítla ne, jo, 
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tak mi jako najednou, prostě tam to je z toho teď to víš jo, tak teď to bude dobrý. No a, ono 

to bylo dobrý až nějak moc. No a v tý době, já sem o nějaký maniodepresi vůbec neslyšela, 

vlastně maximálně s Kopeckým, že jo, to zná každej, no ale prostě ty příznaky tam byly, já 

sem to ještě nevěděla, prostě najednou mi bylo dobře, měla sem takový jakože, že všechno 

zvládnu prostě, že vidim do lidí, jako i ségře sem říkala prostě, vo její holce, jak se k ní má 

chovat, a takhle a vo pacientce, že se cítí jako dítě, a prostě takový, jako těžko se to říká, 

není to jak rengen, ale je to jakože, vlastně víte co v tom člověku je, jakej je, nebo co ho trápí 

prostě jo. Třeba za mnou přišla na návštěvu ségra s dítětem a já, že jo, říká, jéé to je pěkná 

holčička aniž jako bych to ne, pak říkám, ježiš, to seš ty Sáro, normálně potom co se mi todle 

vybavilo, tak já sem ji normálně nepoznala na první ten, na první pohled, no. Úplně jako, 

úplně všichni lidi mi připadali jiný. Jako to byla sestřenice, prostě, přišla, samozřejmě prostě 

sem ji poznala, ale prostě mi připadala jiná, než před tim. 

M: A jak jiný? 

R: Takový jako hezčí, mi připadli. No a tak to pokračovalo ještě, protože sem si potom 

myslela jako, že ty schopnosti jsou jako hodně velký, tak jsem to začala studovat na internetu, 

zkoušela jsem, prostě i s řetízkem se mi dařilo hejbat myslí, a to už sestřenice říkala, to je 

nějaký moc jako ne? Říkám no ne, já to prostě umim jo a hledala jsem ty lidi na tom 

internetu, že to taky umí, jo a, pak nějak sem začala mít pocit jakože ty lidi mi v tý 

nemocnici nevěřej, že vidim do těch lidí a jeli tam na mně nasadili nějaký svý lidi, aby to 

jako vodhlalili, a tak to už bylo jako moc, ale já sem to furt jako nevěděla, no. Prostě byla to 

ta představa, takže jsem utekla prostě z tý nemocnice a schovávala jsem se prostě v křoví a 

koukala na auta jestli mně sledujou a připadalo mi prostě, i vláda má na tom nějakej zájem a 

takhle, ale nakonec teda jsem se vrátila zpátky, protože měl přijít manžel s dcerou, no a 

vznikla vlastně, pak si mně tam vodchytila doktorka a chtěla se mnou něco řešit, ale ty jo, já 

sem s ní nechtěla nic řešit, protože jsem tam měla tu návštěvu, že jo, a tak se to úplně zvrtlo, 

ona, že mi dá injekci, já že ne, prostě, tak nakonec ty jo, mně vodvedli prostě, na to uzavřený 

voddělení a už mě vodtamtuď nepustili. No a mi dali jako injekci nedobrovolně, prostě 

dvanáct lidí, prostě takhle přede mnou a říkali, no dáte si ji nechat dobrovolně a říkám, no 

nedám, jako jo. 

M: A za co? 

R: No já nevim! Asi to viděla, že jsem prostě nějaká rozjetá prostě. No a tak, tam jsem byla 

asi tři neděle na uzavřeným voddělení, nedobrovolně, jsem tam kula proti nim pikle, že je 

dám k právníkům, no a todlencto ne, no a naše právníčka zrovna byla v Himalájích, jinak 

bych to tam rozjela jako jo, ale jako, já nevim, po těch 3 nedělích jsem si začla uvědomovat, 

že teda asi teda to vopravdu bylo moc. No a asi za tři neděle mně pustili domů, jsem 

naskočila do domova, manžel potřeboval nějak, nějaký peníze, tak sem mu je dala, no a, pak 

to nějak nesplnil jako to co měl, jsme se pohádali, já sem ho vyhodila, to bylo před 

Vánocema, takže von je takovej jako trošku potížista, tady v tom, jako furt má nějaký 

problémy, vlastně vod tý doby, co jsme se seznámili (tišší). A tak, horší bylo teda, že sem to 

nezvládla a ty deprese prostě přišly znova a prostě dost teda, ukrutně. A teď prostě 

automaticky jsem si lehla, s tím, že teda nic nedělám, mě nic nezajímá prostě, jenom 

přemýšlí člověk o sebevraždě, co si udělá, ale nic prostě sem si nikdy neudělala, protože sem 

byla na to srab, abych něco udělala. Takže jsem šla znova do tý nemocnice a tam teda sem 

byla znova dva měsíce a to už mi nějak nepomohlo. Takže jsem přišla domů prostě a měla 

jsem na starosti i voproti tomu co sem měla dřív jo, tak teď sem měla na starosti vyzvednout 

dceru prostě, uklidit a nakoupit a uvařit. No a tak jsem to jako dělala asi měsíc, a prostě bylo 

to peklo, jako vůbec prostě vstát a umejt se a jet do tý školy prostě, zase to bylo to peklo co 

sem prožila, když sem se vracela z tý Vysočiny. Jsem si zase všechno jak stroj prostě, jak 

robot. No a tak sestřenice se na to nemohla koukat, mě přihlásila sem no a teď jsem tady. A 

je mi líp,  ale bojim se prostě co bude. A chtěla bych prostě se vrátit tam kde jsme byli no a 

nevim jestli to ještě pude. 

M: A vy jste byla celou tu dobu, od té doby kdy jste se vrátili z té Vysočiny i s dcerou i s 

manželem? 

R: On potom přijel, no, asi po 2 měsících. 

M: A teď jste spolu taky pořád? 
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R: Ne, no. ??? 

M: A kam byste to chtěla vrátit. 

R: No tam jak jsme byli ještě před tím porodem prostě. To bylo všechno v pořádku. A 

obávám se jakože to už takhle nikdy nebude. Jako manžel mi to říká taky prostě, hele to už 

takové nebude, byli jsme mladý jako že jo, teď už po nás zase nastoupili mladý, my jsme 

starý jako jo. 

M: A kam myslíte, že místo vás nastoupili ty mladý? 

R: Jako, že maj lepší pozice pracovní. 

M: Aha, tak ale vy máte zase hodně zkušeností. 

R: No jo no, a nervy na dranc. 

M: A máte třeba nějakou vlastní představu o tom, co ty všechny deprese znamenají, nebo co 

je způsobuje? 

R: Já si myslím, že tam jsem se prostě zbláznila v tý nemocnici, v tý porodnici. Já si myslím, 

že i když jsem se to snažila nějak zahrát, aby sem se z toho nezbláznila, tak že jsem se z toho 

zbláznila. 

M: Myslíte z toho zážitku z toho nedodání epiduralu. 

R: No, já si myslím, že to takhle bylo, jako po těch 3 měsících, jako prostě nikdy sem neměla 

mánii a najednou po tomhletom, když se vám to přehraje prostě. To bylo tak hluboko, prostě, 

že vopravdu sem na to zapomněla jo. Já sem si nato nikdy nevzpomněla, jako jak to bylo 

hrozný. 

M: Ani když jste přijela domů s dcerou, s miminkem.. 

R: Tam už sem měla depresi, když sem přijela domů, takže sem myslela prostě na jiný věci, 

že jo. A za ty léta, fakt sem nevěděla prostě, že to tam mám v tý hlavě. A jako prostě jak 

kdyby to samo vyplulo a řeklo jako to tady prostě máš, no. Ty deprese, no já nevim, taky to 

má asi nějakou spojitost třeba s dětstvím nebo jako.. 

M: A jakou? 

R: No, že, říkaj, že ty děcka, který jsou jako vod mámy, který jsou jako citově deprimovaný 

a takhle , že možná to.. Možná i jako ta tráva v tom hraje roli, jako to je taky možný, tak 

přece jenom že jo, to je takovej danášskej dar, že vám je potom dobře a potom špatně. Já 

nevim mně to dycky uklidňovalo prostě, žádný problém jsem s tím neměla jako jo. Spíš jako 

vokolí z toho dělalo vědu. Mně to jako nepřipadá no, jako. No já jako všechny lidi co znám, 

tak.. Je to jako jak alkohol, že jo. Něco podobnýho. 

M: A když jste v té depresi, můžete třeba na něco myslet? Nebo, myslíte na něco? Nebo je to 

spíš takové hodně fyzické, že člověk nemůže nic dělat, a že chce spát a nic ho nezajímá, 

nebo… 

R: No, to by mohlo bejt dohromady, no. Jakože to je i fyzický, že člověk nemůže nic dělat 

prostě, spát, jenom spát. Ať mu dají všichni pokoj, jako. Tak to mám hodně, zároveň 

nemůžete prostě spát, pořád, že jo. Takže v tom čase prostě, když člověk nespí a jenom leží, 

prostě, tak vám to jde hlavou, že jo. A teď co bylo támhle, že to bylo dobrý prostě a kde jsem 

udělala tu chybu prostě. Proč jsem šla na tu Vysočinu, jo, že sem to prostě podělala všechno, 

že jsme se mohli mít dobře, co mi zbejvá teďka, že vopravdu jenom co si uděláte vlastně, teď 

prostě třeba myslíte na to, že se voběsíte, říkám, dyť já neumím prostě ani uvázat to prostě 

(smích). Tak to si pak uvědomím, že tam se jeden voběsil v kriminále na nějakým prostěradle, 

jako jo. A tak říkám, to je blbý prostě jo, tak něco jinýho, prostě jo. Tak, že se podřežu, nebo 

něco jo. A zase si říkám, to je blbý. Tak jako já si tady lehnu do vany, že jo, ten kdo přijde, 

mě najde jako jo, tak prostě to bude horor pro něj. Nedej Bože, že by mě mohla najít dcera, 

že jo. Takže to taky zavrhnu prostě. A tak si říkám, jedině prostě vodněkaď skočit, jo. To je 

teda nejjistější způsob, že jo, jako jo. No tak jako, vymejšlím teda vodkuď skočím, kde by to 

bylo nejlepší, že jo. No a samozřejmě, že jo, mně napadne Nuselák. Potom si řeknu, tak tam 

už teďka nepřeskočím, že jo, tak jedině z nějakýho mostu, jako jo, že bych skočila. To si 

říkám zase, že bych to mohla přežít, že bych si třeba jenom zlomila páteř nebo něco. No a 

pak mě napadne na nějakej panelák prostě vylízt, jako jo. Pak si řikám, že tamhle jsou ty 

schody zavřený, prostě jo, a co když na někoho spadnu, že jo. No a takhle si to zase dycky 

nějak zahraje do autu, že prostě, pak si zase říkám, že prostě, to nemůžeš udělat tý holce, 

jako jo, protože říkali, že prostě by z toho měla trauma jo. A tak říkám, nemůžeš to udělat, jdi 
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něco dělat, bojuj s tim. Tak třeba já sem věděla, že jako musim teda uklidit, tak teda jsem šla 

uklidit v tu dobu, co vlastně to byl konec těchdle těch myšlenek, jako jo a hned jak jsem 

uklidila, tak jsem si šla lehnout, jo prostě. Si co nejdřív to prostě udělat, dcera chodila do 

dvou do školy, takže potom zase jsem věděla, že ve dvanáct musím být u malý, tak zase teda 

ty myšlenky, a jít se umejt jo, a tak třeba deset minut můžu na to myslet jo, co pak budu dělat, 

jo. Pane Bože, jak to dopadne takhle. Nebudeme mít peníze, holka nebude mít kam jet na 

prázdniny, musíš to všechno zařídit todle to, se nemůžeš se tady jen tak válet. No a jede 

člověk do školy, že jo, no a cesta hrozná teda, že jo, s lidma, se bojím na někoho podívat, jo, 

jestli prostě, von jako, jestli já nejsem nějaká divná. No a s holkou vememe něco v obchodě 

k jídlu, přijdem domů, takže to bylo fakt děsný, jako jo. Já sem byla akorát schopná dojít na 

procházku prostě se psem a jinak jsem fakt ležela. No a Louda teda koukala na televizi, což 

úplně nesnáším, prostě jo, aby děti koukaly na televizi. Tak koukala prostě tři, čtyři hodiny 

na televizi a říkám prostě holka nezlob se, ale já prostě fakt nemůžu, a je mi vopravdu blbě. 

No a teď teda se blíží ta hodina, když ten manžel má přijít domů, takže říkám, musíš uvařit 

prostě jo. Tak mu jdu uvařit, přijde manžel domů, jako, všichni se najíme a zase si lehnu 

prostě a už nevstanu jako jo. A takhle vlastně je koloběh, to bylo těch, vopravdu, ty dva 

měsíce. Peklo. 

M: A co manžel? Mluvíte spolu o tom? 

R: No, jako já se snažím, prostě s ním o tom mluvit a samozřejmě jako, když potom, to je 

téma hovoru prostě každej den, tak ten druhej prostě na to nemá, aby to unes, jako jo. Když 

si pamatuju, že on mi vyprávěl, jak mu je furt špatně. Já jsem to prostě vůbec nemohla 

pochopit. Že mu buší srdce a prostě jo, že má ten tlak na prsou, prostě furt jezdil do 

nemocnice, jestli nemá infarkt. A pak mu řekli, že tam nic není prostě. Jako já jsem to 

nemohla pochopit, prostě tak mám takovej dojem, že to prostě člověk jako.. Když to prostě 

vysvětlujete každej den, tak to je pak obtěžující pro toho druhýho. I mi to řekl. Hele už mi to 

prostě neřikej, jako jo, no a já se mu jako nedivím, že jo. 

M: A co mu třeba říkáte? 

R: No co říkám, třeba prostě, hele co budeme dělat prostě, já sem prostě úplně v prdeli, jo a 

co jako? A on, no tak mi to prostě neříkej, to já vím prostě jo, já se prostě snažit tady nějak 

fungovat, tak mi prostě pomož co můžeš, jo. Tak asi tak no. 

M: A co myslíte, že je všechno v háji? 

R: No, jako ten dobrej život. Jako co sme žili. Jako co jsme si vlastně vybudovali, co jsme se 

snažili, co se nám líbil žít, takže prostě, že je to prostě v čudu, no. 

M: A v čem spočívá ten dobrej život? 

R: No, že nás jako bavil. 

M: Jako ten pocit z toho života? 

R: Jako jsme byli šťastný no. Prostě člověk ráno vstal a byl v pohodě. Prostě nechtělo se mu 

třeba vstávat, ale to je normální, že jo. Ale teďka prostě to je úplně jiný, no. S tou depresí 

jako, člověk už se budí v noci a kouká, kolik mu zbejvá času do toho dne, prostě musí 

vstávat a hýbat se, prostě, nebo chovat se jako normálně, prostě. 

M: A mně ještě napadá, jak to vypadalo v té nemocnici na té psychiatrii, ta léčba. Co jste tam 

dělalli? 

R: No tak různý terapie, jako tady, KBT, nějaká taneční terapie, po druhý už to tam neměli, 

protože jim došly peníze, ale to první bylo dobrý, dramaterapie, muzikoterapie, fakt mi to 

pomohlo, že nějak si člověk uvědomí jako sám sebe, a jak je člověk tvrdej, nebo já to tak 

teda mám, jako nechci moc dávat najevo nějaký city, tak jako se mi to uvolnilo jako pěkně, 

že jsme tam zpívali a takhle. Já sem se začátku jako vůbec nezpívala, a todle to, ale potom 

jsem zjistila, že to je fakt dobrý jako, jo. Takže jsem se přestala stydět a zazpívala jsem si s 

nima taky. A i ta dramaterapie mi fakt jako taky hrozně pomohla, jo. Nějak ze sebe to shodit 

prostě, úplně jako, díky tomu myslím, že se mi tady uvolnila ta myšlenka prostě o tom 

porodu. Že vlastně todleto ji uvolnilo. Že sem nebyla prostě v nějaký křeči a že sem nechala 

doma telefon prostě, nikdo mě neotravoval, prostě s nikým jsem nechtěla mluvit, prostě bejt 

jenom tam prostě, sama sebou, jaká jsem. 

M: A bylo vám tam líp? 

R: No bylo, no. 
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M: Oba dva ty pobyty, co jste tam byla? 

R: No podruhý už tolik ne, jo. Protože tam chyběly ty terapie. Sem tam dostala akorát KBT a 

nějaký cvičení a před tím tam byla ještě jóga. A vlastně sami ty doktoři říkali, hele, jako já 

tady s váma nic moc prostě udělat nemůžu, jo, jsme tady dva, prostě na celý patro, já jsem 

ještě rád, když si zapamatuju vůbec někoho jméno, jo. 

M: A chodila jste někdy na nějakou skupinovou terapii, nebo na individuální? 

R: To vůbec. No teďka naposledy mi to doporučili, že bych měla chodit k nějakýmu 

placenýmu psychologovi, ale to já jako nevim. Chci spíš jako pracovat a na tohleto 

zapomenout, než abych chodila někde a někomu dávala těžce vydělaný peníze, abych se 

mohla vypovídat jako jo. Tak to se můžu vypovídat manželovi a vyjde to nastejno jako jo. 

Stejně ten psycholog, že jo, on nemá radit, a todlencto. To jako, aby mě někdo poslouchal, 

jako, to ještě mám svý lidi, jako jo. 

M: Tak to je super. No a třeba mně ještě napadá, součástí té mojí diplomky měla být ještě 

taková druhá část, jestli by jste k tomu měla ještě chuť. Já jsem se pak chtěla zeptat, jak by 

ten váš život, který by se zakládal na tom vašem reálném životě, měl vypadat tak, aby jste 

neměla depresi. Mohla byste změnit nějaké události, tak, aby jste tu depresi neměla, tak aby 

ten současný stav byl bez deprese, co by se muselo změnit v tom vašem životě? V minuosti, 

nebo přítomnosti, věci, lidi, události, místa.. 

R: No asi ten porod by se musel změnit. Buď jako, aby to dopadlo líp, nebo aby nebyl vůbec 

žádný. Nevim prostě, takhle nám to hrozně vyhovovalo. Mně to vyhovovalo s manželem, že 

se o mě tak trošku staral a já sem měla jako zase na starosti ty věci, víc v tý práci a on dával 

pozor jestli mi je dobře, prostě se tak o mě staral. No a jak jsme měli děcko, tak najednou 

začal bejt prostě v práci do večera, a jsme se jako vod sebe úplně vodtrhli no, jo. To prostě, 

no potom tam začala ta deprese, říkám nevim, jestli to bylo z tohodle zešílení, nebo prostě z 

tohodle roztrhnutí, a manžel to má asi nastejno, taky říkal prostě jo, dřív si na mě dávala 

prostě pozor, jo, prostě hleděla si se mně, a to prostě nejde teďka, prostě je tady děcko a už je 

to přece jenom jinší. Prostě jsem měla jako možná zvážit, jestli na to mám, jako na to, abych 

byla matkou prostě. Jako já jsem to dost zvažovala, trošku víc jsem se toho bála. Jestli to 

zvládnu. My jsme to jako plánovali. Jako na jednu stranu jsem chtěla zmizet vod tý trávy, 

jsem si říkala, že už je toho moc, jsem říkala, budeš mít dítě, tak toho necháš, stejně je to 

teďka nuda, už nás to tak nebavilo po těch letech, tak prostě budeš mít dítě, bude to zase 

něco jiných hezkýho, jo. A prostě realita byla taková jako, že to začlo jako zlej sen prostě, a 

pokračovalo to, jo. Prostě my jsme měli všechno připravený, přichystaný, všechno pěkný, 

teď přijdete domů a místo toho co prostě vočekáváte, je, že zůstanete sama bez toho manžela. 

M: Ale tak třeba teďka už by to mohlo být jiné, ne? Dcera je větší.. 

R: No ale už jsme vo deset let starší, prostě normální manželé a co tady tak slyším ty rodiny, 

tak je to všude stejný. Nevim no, je to takový, není to ideální, no. A myslím jako, že už se to, 

ono by se to možná vrátilo, ale já nevim, jestli tam je ta energie ještě na to. Spíš jde vo to, 

jako to udržet, bych byla ráda, kdybych to udržela takový jaký to je, jo. Myslím, že si moc 

jako naděje nedělám, jo, že by to mělo bejt někdy tak dobrý jako prostě to bylo, no. 

M: A jak dlouho už jste tady? 

R: Asi měsíc a tejden. 

M: A cítíte se líp, než když jste sem nastoupila? 

R: Jo, před 14 dněma se mi to najednou přehouplo, mi začlo bejt dobře a říkám, to je super, 

prostě, a manžel taky, to je výborný, prostě, na všechno se vyprdni, vo ničem nepřemejšlej, 

říkám no jasný, a tak jsem si to užívala těch 14 dní a vlastně teď jako už nastal ten čas jako, 

kdy teda mám jít domů, nějak, že jo, prostě že už jsem v pořádku, takže bych měla jít domů, 

no o a já jsem tady prostě najednou zoufalá, co budu dělat jo, že prostě o práci jsem přišla, 

no a ještě prostě zmatky s důchodem a todlencto, ne, že jo, prostě nemůžete pracovat hlavou, 

když máte když máte důchod, že jo. Prostě před měsícem mi to podával, já jsem se toho 

neúčastnila, protože mi fakt bylo blbě jo, a mám prostě, hrozně jsem z toho nervózní, jo. 

Jako že se mám vrátit domů a budu muset zase strach, abych nezačla pracovat prostě jako jen 

ten úklid, chození do školy a jídlo. A když prostě nebudu chodit do práce, tak vím, že to tak 

bude. No, to si jako uvědomuju, ale netuším prostě, do jaký práce půjdu. Už prostě jenom 

jako představa hledání práce, jako že se jdu někam představit prostě na pohovor, mluvit 
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souvisle, to je prostě pro mě úplný peklo jako jo.   

M: Fakt? Tady mluvíte hodinu souvisle úplně skvěle. Tak,.. 

R: (smích) Jako nechci brát nějakou podřadnou práci, já jsem prostě velela spoustě lidem, 

hrozně dlouho, a na druhou stranu vím, že k takovdle práci se nedostanu, že jo. No a jsem z 

toho prostě úplně v čudu, takže nevim, prostě nevim. 

M: A tak třeba není něco mezi? Nemusí to být podřadná práce, ale třeba ne úplně vytěžující. 

Nebo jaká práce by se vám líbila? 

R: Vo takový nevim. Tak jako já nemám moc vzdělání a s tím, že, nebo bez toho člověk 

hledá těžko jako. Jazyky moc neumím, prostě, já sem taková k ničemu jako, jo. Na druhou 

stranu prostě když se do něčeho jako zaberu, tak to de jako jo. 

M: A co ta realitka? 

R: No já bych tam možná šla jako říkám, ale zase tady ten sociální pracovník mě prostě vod 

toho vodrazoval, jako jo, ať tam nejdu. Já jako teda jedu na živnosťák vod 96., ale von říkal, 

že mi to seberou, když budu dělat hlavou, ten důchod. Prostě jako říkám si, že když jako 

podnikáte, tak máte náklady, jako třeba prostě 5000 měsíčně, že jo, tu sociálku a zdravotku a 

musíte prostě vydělat, že jo. A to není nic jistýho. Takže sem byla ráda třeba, že nebudu 

muset platit to sociální a zdravotní a tím se mi fakt uleví jako jo, se si říkala. A jestli mi daj 

nějaký dva litry nebo tři, tak jako dobrý no. Ale že si budu dělat svoji práci, jo. Ale ne, že ji 

nebudu moct dělat. 

M: Tak třeba půjde udělat nějaký kompromis. 

R: No jenom na něj přijít ale. Vopravdu já si třeba řeknu, musíš na to myslet, musíš vo tom 

přemejšlet, a vůbec mi to nejede v tomdletom směru. Já jako prostě v tom mám nějakej blok. 

M: A nemůžete si třeba sednout s někým, kdo vám bude dávat návrhy toho, co byste mohla 

dělat, nebo co by vás mohlo bavit. Aby vám na to pomohl příjít. 

R: To někdo takovej je? To teda nevim. Kdo by takhle moh fungovat? 

M: Tak mně napadá, když by to nemohl být nějaký kamarád, který má přehled, proč by to 

nemohl být nějaký psycholog? Já myslím, že by se to třeba mohl řešit v rámci poradny pro 

dospělé, nebo v rámci nějakého pracovního poradenství na ÚP. 

R: No je to vod vás hezký, že se na něco snažíte příjít, že to není jenom vo tom, že vode mně 

něco to, to vodceňuju, ale vůbec jako nevim, kdo tak takhle jako.. 

M: A stála by jste o to? Aby vám někdo pomohl přijít na to.. 

R: No to stoprocentně. To hodně no. Možná by to mohl být někdo z tý Greendoor, nebo 

takhle. 

M: Greendoor? Co to je? 

R: Ta organizace co tady třeba zajišťuje třeba tu pátou kolonu, a tohlecto, nějaký 

zaměstnanci. Jenomže tam jako dělaj za 30 korun na hodinu no a to jako, prostě to nejde. 

M: No já myslím, že tohle to by se dalo možná řešit v rámci poradny pro manželství rodinu a 

mezilidské vztahy.   

R: No já myslím, že ale nikdo takovej není. 

M: Rozumím tomu dobře, tak, že byste chtěla pracovat, tak aby to nebylo příliš zatěžující, 

ale taky aby to nebylo příliš nudné? 

R: No jako já radši dělám víc než míň. 

M: A ptala jste se na to pana docenta? Nebo dostali jste se k tomu? 

R: Ne. Ne vůbec. Mně taky připadá, že to je, jak tady slyším ty problémy těch lidí, tak že se 

nejde až do tý hloubky. No, že to je asi na tom povrchu, jo. Ale jako nějaký to řešení až do 

konce, že to prostě chybí, no. Ale tak, to asi není v lidskejch silách, no. Úplně to nějak 

dokončit jako. 

M: A co vám tady doporučili dělat, až tady skončíte? 

R: No to jako, to nikdo neřeší. 

M: Nebavili jste se o tom? 

R: Ne. Jako vím, že vlastně kolegyně, po jedný chtěli plán jako co bude dělat, ale já vůbec 

jako nevim. 

M: No, mě přijde, že aspoň zčásti víte co byste chtěla. A možná by nebylo od věci najít 

někoho, kdo by vám to pomohl víc utřídit. A pro to by myslím nebyla špatná ta poradna. A 

možná by vám pan docent mohl doporučit někoho, kdo by byl pro vás vhodný.. 
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R: Jo? Hm.. tak já se ho zeptám. 

 

Rozhovor s respondentem č. 2 

 

R: Tak začít životem, tak na to nebude stačit kapacita. Tak mi to determinujte nějak, co 

chcete jako, že to rozfázujem na nějaký úseky třeba.  Po deseti letech nebo po pěti letech. 

M: Tak to záleží na vás. 

R: Jak jako? To má být souvislej příběh jo? 

M: No, souvislej příběh a jaké v tom příběhu má místo ta deprese. 

R: No výrazné no. 

M: Třeba, kdy to začalo, nebo.. 

R: To začalo někdy v dětství, ale to nikdo netušil, že to je deprese, nebo respektive já jsem to 

netušil a rodiče to bagatelizovali. Takovým způsobem, že takhle trpí každý vyrůstající dítě, 

posléze každej puberťák a tam teda, že nejsem v ničem odlišnej, no a já jsem se jim snažil 

vysvětlit, že jsem v něčem odlišnej. Ale nedokázal jsem to specifikovat. Prostě jsem to tak 

jen cejtil, že jsem se začínal dostávat do situace, kdy vlastně vrstevníci, nebo vlastně má mít 

člověk dřív kamarády, ale já jsem se vlastně dostával do izolace. A to nebylo zrovna 

příjemné, pro to období a to nebylo příjemné ani asi pro další období vůbec. Obecně. 

M: To takhle bylo už od malička? Co si pamatujete? 

R: No, co si pamatuju. Co si pamatuju, tak tam furt něco bylo, nějakej stín tam byl, ale 

neuměl jsem ho pojmenovat samozřejmě a jako s vodstupem času jsem vlastně jako pochopil, 

že už tenkrát se mi ta deprese nějakým způsobem projevovala, no a teď jsem měl řadu 

psychosomatickejch vonemocnění, nebo to se ví, že jsou psychosomatický, tenkrát se to 

nevědělo, že jo, tenkrát mě prostě doktorka nějakým způsobem léčila tabletama a kapkama a 

kde čím vším ještě, to už si nepamatuju, no a samozřejmě tam vznikal taky únik do nemoci, 

že jo, to bylo asi to nejjednodušší co se dalo províst, že jo. Protože, když to bylo vobtížný 

třeba ve škole, tak bylo potřeba se tomu vyhnout nebo naopak, když jsem teda, já sem měl 

měl teda poruchu spánku, vlastně vod dětství co si pamatuju, takže jsem usínal velice, velice 

pozdě, mnohdy až k ránu, a tak jsem ráno nebyl schopen vstávat no a tak tam samozřejmě 

ten útěk do tý nemoci byl, tou nejsnažší cestou, která existuje. No a tak s tímhle spaním to 

mě provází furt, to je takový stav nějakej podivnej no. 

M: No a jak to bylo pak? Vy jste říkal, že vás to provázelo až do puberty, nebo, že jste se v 

pubertě začal víc izolovat, nebo.. 

R: No v tý pubertě jsem nějak si začal různých věcí všímat, začal jsem se víc izolovat a 

všímat si i sám sebe nějak a snažil jsem se to teda konfrontovat nějak s něčim, rspektive s 

literaturou a samozřejmě, že v tomdletom takovým období ten člověk tam nepostřehne určitý 

niance nebo není schopen určit rámec toho syndromu a no a tak to šlo takhle nějak dál a no a 

pak jsem první těžkou depku měl někdy, Charta vznikla někdy 77 tak v 78. to mě zastavili s 

autem policajti nebo předjeli přede mě a zabrzdili jako no a vyvlekli mě ven, zmlátili mě tam, 

sebrali ty materiály Charty, to se akorát kompaktovaly ty materiály a to se dělalo tak, že se to 

házelo do schránky, kolikrát na cizí jméno, jako různě v barákách a tak podobně, no a já jsem 

tam měl jako nepříjemnej úraz, to byla fraktura báze lební a temporální, no a těžký otřes 

mozku a no a na to jsem se nějak rozsypal a byl jsem prvně hospitalizován na depresi, asi 3 

měsíce. No nicméně se nedomnívám, že zrovna tady došlo k nějaký zásadní změně, že by mě 

někdo nějakým způsobem, ať už medikačně a nebo jinak, tam vlastně nic jinýho nebylo, no 

než medikace, nevim jak je to dneska, ale tenkrát to tak bylo, že ta medikace mi až zas tak 

nezabrala, jako ty 3 měsíce toho nějakýho klidu. A tak jsem potom vodtamtaď vodešel a více 

či méně jsem se potýkal s nějakými problémy a nevěnoval jsem jin tenkrát výraznou 

pozornost, protože jsem byl mladý muž a měl jsem spoustu zajímavých zájmů. 

M: A s jakýma problémama? 
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R: No v podstatě s nějakejma smutnejma náladama s neschopností usnout s neschopností 

vstát, vidět věci pesimisticky až černě, že jo, tak jsem se z toho snažil vyvlíknout, alkoholem, 

to je taková ta nejsnazší cesta, samozřejmě, a tím, že jsem se tedy, ne jako, že bych se opíjel, 

ale byl jsem denním konzumentem alkoholu a vobčas i piva a to zásadně teda dvanáctky teda, 

malý pivo sem nepil no a whisku, no a nebo eště.. A teď mám vokno, to je jedno. Vybavuju si 

podskupiny toho nápoje, ale nevybavuju si jeho jméno. 

M: Jaké? 

R: Martini. Martini nelong. No a v tý době jsem už vlastně nějak začal taky trochu dost psát 

a nebo respektive s přestupem do školy jsem začal dost psát a něco se zachovalo a něco se 

vydalo v samizdatu, něco nenávratně zmizelo někam, dneska k mojí lítosti teda (smích). 

M: Co se vydávalo? 

R: Já jsem tenkrát psal takovou valnou poezii, no a vobčas nějaký povídky, no a tak v tom 

samizdatu byl docela hlad po nějakejch takovejdlech věcech, protože běžná síť to 

nepřinášela, to nebyl socialistickej realismus, to se prostě nebralo v úvahu, no a to co, to co, 

přišlo jako rozhodující moment je hospitalizace v 94., kde se přistoupilo i k elektro konvulzi, 

k anafranelovým infuzím a k tenktát dostupným antidepresívám. Tenkrát to bylo spíš v tý 

první generaci, vobčas něco druhýho se vobjevilo, no a zjistilo se, že jsem farmakerezistentní, 

že to na mě nezabírá, když jsem tam byl teda tři měsíce, když se teda vytvořila nějaká 

kombinace, která relativně teda začla působit, no a tak jsem vodtamtaď vodešel, no a tak 

jsem tam chodil teda ambulantně, teda respektive ambulant jsem tam pořád, a těch 

vopakovaných pobytů kvůli depresi bylo hodně, v podstatě se dá říct, že každej druhej rok 

rozhodně a případně každej rok byla hospitalizace, někdy i dvakrát no, když bylo jaro a když 

byl podzim, tak dolehla no. 

M: A na jak dlouho třeba? 

R: Tak třeba na ty dva měsíce, když to tenkrát ještě pojišťovna hradila, tak třeba na dva 

měsíce, nebo na měsíc, podle toho jakej ten úvodní stav byl při tom přijetí a jak se ho dalo 

nějakým způsobem potlačit. Pak přistoupily nový generace antidepresiv, tak se zkoušely zase 

ty, takže... 

M: A jak to pak třeba vypadalo po zbytek roku? 

R: Po zbytek roku? No, byly v období, kdy jsem z tý nemocnice vyšel, a byl sem free 

naprosto, dokáť pak nezasáhla taková ta vlna, která mě byla schopná srazit ve formě tý 

deprese, tak jsem byl teda naprosto free a výrazně sebevědomej a jako dost vodvážnej v 

mnoha případech a všecko mi více méně docházelo a vycházelo a pak se zase šlo 

zahospitalizovat a byla tam taková příjemná společnost tenkrát. Jsme se tam vraceli v takové 

základní skupině 6 lidí, aniž bysme si teda dávali vědět, že teda si pudeme lehnout na 

psychinu. Všecko to byli depkaři, tak jsme se tam takovým dost krásným způsobem setkávali 

a byli to velice inteligentní lidi, nebo jsou do dneška. A tam to bylo příjemné v tom smyslu, 

že jsme si tam vytvořili svůj prostor, tak jako se to dělá třeba v kriminále, tak si musíte 

vytvořit svůj prostor, aby vám tam nikdo nelez a ostatní vás respektovali, tak to sme si tam 

dělali dycky my a, nebo budu upřímnej, hodně jsem to dělal já (smích). 

M: A jak vypadal ten vlastní prostor? 

R: Například, že todle křeslo patří mně a když tam někdo sedí, tak vypadne, protože tam si 

jdu sednout já. Jak to vypadalo.. Že bylo co kouřit, což je poměrně nezbytná pomůcka při 

hospitalizacích, že bylo v zásadě co jíst. Nějaký salámy se pořizovaly a něco takovýho, aby 

se člověk moh dorážet, no a jakože se do nás nikdo neopíral a prostě když jsme přišli, tak se 

zvedli ty lidi a vodešli a nechali ten prostor tý kuřárny v zásadě jenom nám a nebo když 

přišli, tak postávali jenom mezi dveřma a tam si zakouřili a pak prostě vodešli. 

M: A jaké to bylo mezi váma? Mezi tou vaší skupinou, těch 6 lidí? 

R: No, byli jsme dobří kamarádi. My jsme se v civilu nějak nekontaktovali, ale měli jsme to 

v období, kdy jsme se tam nějak sešli, ne třeba v jeden den, ale třeba během tejdne 10 dnů, 

tak jsme tam byli všichni. Tam byl Novák, to byl člověk, kterej fotil pro Playboy, ten bohužel 

se pověsil doma a teď je tam ještě jeden, nebo promítá se tam ještě jeden chlapec, který je na 

dialýze, takže ten už taky nemůže se nechat zahospitalizovat, tomu už to tiká. 

M: A jak to bylo se zbytkem vašeho života? Já myslím, kromě těch hospitalizací, jaké byly ty 

vaše okolnosti, jak to třeba působilo na to okolí, nebo jak to okolí působilo na vás? 
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R: Jak jsem působil já na okolí, to nevím.. 

M: No já myslím, jak to třeba bylo s rodinou?.. 

R: No, tak s rodinou jsem se v podstatě záhy přestal stýkat, což bylo někdy po 18. roce, a 

jako co se týká nějaké společnosti, nebo společenských aktivit, tak tam sem, aniž bych se o 

to snažil, tak jsem tam dominoval, no a když mi bylo dobře, tak jako proč ne, to je příjemnej 

pocit (smích). No, když ví, že ho to za pár měsíců zase sejme, tak si to užívá todle to. A teď k 

tomu byl ještě ten alkohol, kterej v podstatě vybalancovával nějaký křivky, který se začly 

vobjevovat, no a .. Co jste mi dávala tu druhou otázku? 

M: No, jak na to reagovala, nebo jak na vás působila vaše rodinou s tou depresí, vy jste říkal, 

že jste byl ženatý. 

R: To sem byl taky, no. Co se teda týká tý základní rodiny, to znamená teda z tý, ze který 

jsem vyšel, tak tam se ta situace bagatelizovala vždycky, tam to prostě bylo vo postoji k 

neschopnosti a vymejšlení si a takovejmdle závěrům. Jako nikdy mi z rodiny nikdo nepřišel 

na návštěvu ať jsem byl hospitalizován kdykoliv nebo kdekoliv, tak tý návštěvy jsem se v 

podstatě nedočkal a což se dalo přežít, ale tak trošku to mrzelo, no, když se to dovede do 

důsledku, no. Když je člověk na zavřeným voddělení, tak je to takový blbý. No pak když 

jsem měl svoji rodinu, tak tam už v podstatě ty děti byly, už chodily do školy, tak byly 

natolik schopný, že už za mnou přijely a šli jsme si sednout do parku na lavičku a tam jsme 

si nějak tak jako popovídali a oni pak běžely zpátky a no a když bylo nevlídný počasí, tak je 

tenkrát byl vlastně lékařem vedoucím dozorčím Novák a to voddělení vo něčem vypovídalo, 

no. Dneska je to dost tristní záležitost. Pak šel dělat na ženský, teda ale když byl na tom 

mužským voddělení, tak to teda bylo fakt na úrovni. A byl tam jinej klíč na výběr pacientů. 

Dneska je tam spousta psychotiků a to tenkrát nebylo, tam to bylo tak hodně poměrný, jako 

tady. Že jsou tady ty depkaři a pak nějaký ty bipolární. Tak to tam vesměs bylo. Vobčas se 

tam objevil někdo kvůli pozorování, že to byl nějakej toxik, nebo nějaký individuum 

podivný, nicméně ten schizopat tam někde byl, dělal si co chtěl, že jo. To nás nezajímalo 

tydle ty věci. 

M: A jak to bylo třeba, když jste se ženil? Ty deprese, jste už měl? 

R: Po kolikátý jsem se ženil? (smích) 

M: Vy jste byl několikrát ženatý? To jsem nevěděla... 

R: Já jsem byl kouzelnej manžel. Chtěla se brát, tak jsme se vzali. Chtěla bydlet, tak jsem 

zajistil byt, chtěla se rozvíst, tak jsme se rozvedli. (smích) Tři přání. Všechny splněný. 

(smích) 

M: A kolikrát jste byl ženatej? 

R: Třikrát. Ale děti mám jenom z jednoho manželství. 

M: A ze kterého? 

R: Z toho posledního. 

M: A kdy jste se poprvé ženil? 

R: No ve dvaceti jsem se ženil poprvé, asi po 14 denní známosti (smích), tam jsem to nebral, 

tam jsem to neprožíval nijak, chtěla se vdát, tak se pojď vdát, tak jo, no, proč ne? Ale to 

vydrželo asi půl roku ten svazek, no pak jsem měl vlastně asi rok a půl nebo téměř dva roky 

partnerku, no a nakonec jsem si teda vzal matku svejch dětí. To bylo už poměrně pozdě, to 

už byl 82. asi nebo 80. rok, protože Jan se narodil asi ve 83., no tak jo jasně, Vánoce, před 

Vánocema 82. 

M: A jak dlouho jste se znali? 

R: Tak s tou druhou jsem dokonce i chodil, asi půl roku a nikdy jsem jí nepolíbil, až jí 

konečně došlo, že mě musí svést, tak mě svedla a pak jsme se vzali. (smích) No a .. 

M: A jak dlouho jste byli spolu? 

R: Asi ty dva roky, no. Tam teda ta se mnou začala hrát taky nějakou roli, protože tam si 

uvědomuju, že v tomdletom vztahu jsem už byl zase na psychiatrii a zase mi tam teda nijak 

zvlášť nepomohli, a za tý, nebo po rozvodu s tou první manželkou, tak tam jsem měl taky 

nějakou epizodu. Několikaměsíční, no a z tý jsem se teda vyhrabal výrazně za pomocí 

alkoholu, tam žádná medikace nebyla a potom, potom vlastně až v tý souvislosti s tou 

matkou mejch dětí, tam nastala už nějaká intenzivnější frekvence těch depresivních 

syndromů a já jsem nikdy neměl mánii já jsem byl v hypomanickejch stavech, který jsem 
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považoval za normální, že jsem byl výkonovec, teda nemoh jsem moc spát, všechno se dařilo, 

jako šlo to vod ruky, nebyl žádnej problém vůbec s ničím a já jsem si to tak vysvětloval, že 

to je prostě normání stav, ve kterým bych měl  bejt, no a teda až mi teda bylo řečeno, že ne, 

že to je hypomanickej stav a  že jako je dobrý ho zažívat, ale nesmí se překlenout do mánie, 

no, takže, tu bych si přál nebo říkal jsem, že tu bych si přál zažít opakovaně až mně teda tady 

ubezpečila jedna doktorka, že si to přát nemám, protože se tam nadělá spousta hloupostí, 

dlouho to netrvá a pak je tam hroznej propad, tak jsem si přestal přát mánii, ale ty 

hypomanický stavy bych rád protože, v tý depce se nedá moc tvořit a já v podstatě jsem přes 

dva roky nenapsal vůbec nic. Já jsem jedinej člen syndikátu novinářů, kterej nepublikuje a 

no a ztratil jsem samozřejmě komunikační schopnost, protože, jsem se nějak po tom rozvodě 

posledním vlastně stáhnul víc do sebe a kompenzoval jsem to tedy psaným slovem, no ale 

nicméně postupem času ta verbalizace začla jako se snižovat, no a takže jsem se z toho 

dostal, tak, že se mi líp píše, než vyjadřuje a je to ta izolace, kterou jsem si proved na 

nějakejch 13 let nebo 15, ale po 13 letech mi začlo vadit, že jsem sám, takže v podstatě dva 

roky mi to nějakým způsobem vadí, nebo 2 a půl už dneska. 

M: A víte, proč vám to začalo najednou vadit? 

R: No začalo mi to vadit, protože jsem se začal cítit sám, no. Najednou přišla zase epizoda 

depresivní, no a já jsem se začal cejtit sám a že by bylo rozumný, aby měl člověk někoho vo 

koho by se moh vopřít jako v uvozovkách, nebo s kým by si moh mile si podiskutovat, nebo 

si promluvit a v zásadě realizovat všechny ty úkony, které k partnerství patří a no a při tom 

jsem si uvědomoval, že ta verbální schopnost je už někde hodně, hodně daleko, špatně a 

takže se mi teď úplně ne nejlépe vyjadřuje ve společnosti a pokud se tam má něco probírat, 

nějaké vážnější téma. Jinak, když jsem mezi těma vrstevníkama a Jiřího a Oldy, tak tam je to 

založeno na tý bázi, že se známe v podstatě už vod základní školy, kterou dělali soukromou, 

a všichni jsou na vejšce z tý školy, no a pak nějak ještě z gymplu, no tak pár děcek z toho 

gymplu a takže tam to, tam to je trošku na jiný úrovni, tak jako oni mě berou jako kámoše, 

že mně znají dlouho, že jo, taky ta otázka tý diskutability je potlačena, protože není co 

diskutovat. 

M: Jakto? 

R: No to se řekne nějakejch takovejch pár základních věcí, který jako nejsou vysloveně 

frázema, ale dotýkaj se těch jednotlivejch lidí, tak já jsem vlastně tak jako terapeuticky 

působil u těch děcek, co měly špatný vztahy s rodinama, no a tak jako jsem se jim snažil 

vysvětlit, jak dosáhnout toho, aby se tam cejtili líp a ono se to zadařilo v některejch 

případech, v některejch ne samozřejmě, to je individuální záležitost, no a teď já mám s těma 

dětma jako velmi dobrej vztah citovej a no a pak jsem se dostal zase do nějaký depky vlastně 

a to už se narodil Olda, no a tam už jsem zase po dvou letech, co se narodil Olda, tak jsem 

byl, odešel z tý domácnosti a takže ty kongnitivní fáze se u něj nedokončily jak jako měl Jiří, 

jinými slovy naprogramovaný na studium, protože od 3 let už chodil na němčinu a za 4 roky, 

než šel do 1. třídy, tak už uměl slušně skloňovat, konverzovat a všechno to měl jenom jako 

paměťový signály, protože jinak to nefungovalo, neučili je psát ani číst a takže todle Olda už 

nemohl zažít, protože přišel už 90. rok a ta paní učitelka, která učila tenkrát za nějakejch 400 

kč měsíčně, ta chtěla 6400 na hodinu a to sem nebyl schopen zvládnout no. 

M: 6400? Na hodinu vyučování? 

R: No, 6400, protože za tydlety peníze dělala tam v tom kulturním domě v kovoprůmyslu, a 

že chce tydlety peníze a pak bude učit, ať si teda seženu další lidi, mně se nepodařilo sehnat 

další lidi, vyjma teda jedný maminky, která se pak zhrozila, že by měla platit hodně peněz, 

tak zůstal ten Olda sám, no, tak už se nic nerealizovalo. No, pak ho maminka odmítla pustit 

do tý školy hrou no a tam on se těšil takže to byl takovej první nepříjemnej moment pro něj, 

no a jestli tam už se dostal do deprese to nevim, v každým případě jak depresivní syndrom se 

u něj začal projevovat, no a když byl na psychiatrii, tak se ještě zjistilo, že má OCDčko a 

nicméně byl schopen tady.. Vzpomínáte si na nějaký psychiatry tady? (smích) Praško.. No 

tak s Praškem si notoval, měl dokonce takovou výhodu, že Praško zastupoval takovou 

kolegyni, která byla na dovolené 14 dnů, takže si to tam s ním mohl užít jako opravdu naplno, 

no a přišel s tím, že bude rovnat všem vztahy a naučí je rámovat a (smích) a expozice jim 

zadávat a takovýdle věci. No tak tam trošku ta disperse se začla projevovat ve škole, on dělal 
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dálkový gymnázium, teď tam je přerušenej, no a tam prostě to začlo nabírat zase nějaký 

obrátky a já sem tam s ním chodil dva roky, abych pochopil, jak mu nejde učení a nebo proč 

mu nejde učení a že bysme vyplnili podmínky doma, jenom aby se to dalo nějak zvládnout a 

samozřejmě se nic doma nerealizovalo, protěž neměl čas prostě... (smích) 

M: Kdo? 

R: Syn. 

M: A to už byl starší? 

R: No to už mu bylo kolem těch 18 let, no. 

M: A vy jste říkal, že když mu byly dva roky, tak že vy jste odešel z té domácnosti...? 

R: No, no... Ono to bylo tak, že v podstatě ten starší syn po rozvodu zůstal u mně v péči a 

maminka potřebovala dokončit sebeindividuaci a domnívala se, že jí v tom bráním tak, 

prostě vod nás odešla a šla si ji dokončovat někam, no a pak se vrátila za nějakej čas a tak 

jsme jí zase vzali zpátky, no a pak došlo teda k tomu rozvodu, no a na podkladě toho 

vývojovýho papíru se pak vrátila, tak já jsem jí zařídil byt 150 metrů ode mě, aby ty děti 

mohly bejt jako, aby neměly problém. No a... To vodbíhám, ne? 

M: To nevadí. 

R: Ne, jo... Dobře... Tak ten starší kluk nemá tenhle handicap, ten mladší ho má, no a mně se 

začlo stávat pozdějš, že to byly vlastně až ty dvě hospitalizace za rok, byly už kratší, do toho 

asi zasahovala nějak ta pojišťovna nebo něco, takže protože byly vomezený ty pobyty taky i 

když je pravda, že ten Žuko mě tam nechával poměrně dlouho a no a ty fáze s tou hypománií 

se nedostavovaly, přestaly se objevovat, to mě docela zdrblo a v podstatě mě to hodilo 

někam zpátky do deprese. No a, ta deprese se v zásadě projevuje jakousi paralýzou k 

čemukoliv, že člověk není schopen, že. Krajní depresi jsem měl, když jsem 14 dní nespal a 

byl jsem vomezenej teda výhradně na osobní hygienu a na pití, už jsem ani nejed, no a pak 

přišel teda syn, mě viděl, vodjel za Žukovem, mu řekl teda v jakým jsem stavu, mu řekl ať 

mě hned přivezou, tak mě přivezli a nějak se to rozplejtalo tam, to byla jedna z těch 

nejhlubších s tou deprivací spánkovou. A vlastně vod toho úrazu, kterej jsem měl, tak jsem 

bral hypnotika na spaní, takže jsem vlastně na těch benzodiazepinech nějakým způsobem 

závislej a bez dormika neusnu a … 

M: Od toho úrazu s těma policajtama? 

R: No... Furt no... Nepřetržitě. 

M: No a jak to pak bylo? Syn vás vzal za tím doktorem Žukovem... A kdy to bylo? 

R: No... Ta hluboká deprese, to mě potkalo, to bylo staršího data, to bylo Jiříkovi kolem 13, 

14 let, tak někdy před rokem 2000 mě to sejmulo... A když jsem byl ve vysoký politice, tak 

jsem v zásadě, já jsem rozhodoval takže to pro mě nebylo zas až tak nemožný, když jsem se 

nesoustředil, ale nebyl jsem více míně jsem nebyl schopen dávat dohromady nějaký 

záležitosti, ale byl jsem schopen je revidovat. Tam se dávaly nějaký návrhy zákonů, 

kdokoliv... To byla taková hektická doba, kdy legislativce odvolali všechny, protože byli 

spojený s komunistickou minulostí, jak se uvádělo a sami legislativu neuměli, ti co tam přišli, 

nebo se tam nechali navolit, tenkrát to bylo takový, že ti co tam přišli mezi prvníma třema, 

tak bylo jasný, že bude odsouhlasen, no a tam se pak vobjevila hodně nepříjemná deprese a 

já jsem, já jsem tím pádem začal, těžko říct z jakýho důvodu se objevila, jestli to bylo pod 

tlakem, kterýmu jsem byl vystaven a nebo to byla zase nějaká ta epizodní záležitost, tak tam 

já jsem rušil firmu vlastně a rušil jsem svoji politickou aktivitu, no a nějak přes půl roku 

jsem, jsem marodil jako s nějakou hospitalizací a pak jako ambulant a pak taky to nebylo 

zrovna příjemný. Z toho jsem se nějak trošku vyhrabal a pak jsem měl, pak jsem měl asi ty 

hypomanický stavy ještě, no a ještě před dvěma lety, nebo dva a půl roku je to zpátky co 

jsem ho ještě zažil ten stav a vod tý doby už ne, vod tý doby v tom lítám. 

M: A teďka je to jak? 

R: No teď je to tak, že podle Beckový škály, tak já jsem sem přišel na 49 bodech a 

vodcházím o 9 bodů níže, takže si myslím, že v zásadě, kdyby byl nějaký delší pobyt, tak že 

by se to někam pohnulo, a nebo rehospitalizace, která mi je navrhována, tak že by se to taky 

nějak mohlo pohnout, tady už mi chtěli dát konvulzní terapii, ale já jsem mezitím, moc se mi 

to nelíbilo, ale tak jsem na to přistoupil v podstatě, ale mezitím jsem dostal virózu a už bylo 

těch dnů poměrně hodně vyčerpanejch, takže bych se nevešel ani to tý základní série, bejval. 
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A tak, tak ta případná rehospitalizace by už asi nebyla vo šokách, protože ten akutní stav, ve 

kterým jsem přišel je už vlastně zmírněn, a taky se tady hledala nějaká farmaka, která budou 

vyhovovat, až se snad něco našlo, co bude fungovat i venku, no. 

M: A funguje to teďka? 

R: No, relativně jo no. Sice problém se spaním zase, a teď mi nasadili tritiko a to prodlužuje 

tu dobu útlumu po probuzení, o nějakých pár hodin, no a .. 

M: No, takže už nejste farmakorezistentní? Teďka? Nebo už teda něco zabírá? 

R: Působí tady něco, co se zkoušelo, otázka je do jaké míry působí režim s aktivitami, do 

jaké míry tady působí medikace a do jaké míry tady působí skutečnost, že člověk je tady jak 

na dovolený. To jsou 3 věci, který jsou zásadní a těžko se k tomu vyjádřit co z nich má právě 

ten správnej vliv, no. 

M: A co myslíte vy? 

R: (smích) Já si myslím, že to spojení tý dovolený a těch aktivit, který jsou v zásadě kromě 

ranního cvičení příjemný, a že ta medikace je takovou tou podpůrnou složkou. Otázka je, jak 

bych vypadal bez tý medikace. Ona je poměrně taky nastavená poměrně dost nahoru už. Ale 

protože to původní nastavení nepřinášelo efekt, se to navyšovalo, nějak navyšovalo, no a 

snad včera nebo předevčírem se to navýšilo naposled, s tím, že to poznám teda až budu doma. 

No to v těch depresích, tam v podstatě člověk není schopen ničeho, jak jsem uváděl, je více 

méně paralyzován k jakýkoliv aktivitě. Všechno vobtěžuje, soustředění, za chvíli, to je, bolí 

hlava, co se jedná nějakejch těch fyzickejch procesů, tak obvykle zrovna nechutná moc jíst, 

no a je chuť samozřejmě na tu berličku na ten alkohol a je chuť, no a ta cigareta v zásadě, 

když je epizodní, tak ze začátku působí jako anxiolitikum, no ale pak, když je člověk 

rozkouří, tak už potom samozřejmě ne, že. No a bylo to tak, že jsem prostě kouřil před 

hospitalizací a vrátil jsem se a byl klid, nepotřeboval jsem už jako cigarety. No při tý 

poslední hospitalizaci se mi to nepovedlo, já jsem začal na podzim vlastně koketovat s těma 

cigaretama, pak se to propadlo do hospitalizace, tam se mi to vůbec nepodařilo nějakým 

způsobem ukočírovat. A tak jsem si říkal bude jaro, vylezu ven ono se to povede, no 

nepovedlo se to. Až tady se mi to povedlo no... 

M: A jak na vás působí ty skupiny, tady? 

R: No ty skupiny, tady jsou dobrý skupiny, to se nedá srovnat ani se skupinama na Karláku, 

nebo na některých pavilonech tady a jsou velmi příjemný, jsou víceméně komorný, tady je to 

rozděleno na dvě skupiny a má to asi nějaký klíče i když se tvrdí, že ne, protože s Preissem 

je to na hodinu a půl a to áčko s tím Novákem to má asi na hodinu jenom. Asi tady bude 

nějakej klíč na přerozdělování a nakonec je jedno, jestli je nebo není no... A když jsem se 

konečně dostal do stádia, že bych otevřel tu svoji pandořinu skříňku, no tak už jsem byl v 

tom pobytu tak daleko, že mně nějak sdělil ať to nedělám, ať otevřu když tak nějaké lehčí 

téma, třeba tu současnost a co si představuju do budoucna. No tak to jsou dvě věty, tam není 

co řešit, no ale ať to neotvírám teďka, že by mě to mohlo hodit zpátky... Tak sem to neotevřel, 

no. 

M: A co si myslíte vy? Hodilo by vás to zpátky? 

R: No já se domnívám, že ne.  Já si myslím, že ne. No, ale respektoval jsem to, asi ví o čem 

mluví ten člověk, že jo. No. 

M: To bylo jako nějaké vážné téma, o kterém jste chtěl vyprávět...? 

R: No, v podstatě se dá říct, že vážné téma, taková pandořina skříňka. Jsem to byl schopen 

rozčlenit na nějaký, jako, úseky, jako je třeba dětství, jako je třeba dospívání, jako je ta raná 

dospělost, nebo jak vypadá první dospělostní krize a vlastně jsem se vod tý první dospělostní 

krize odpíchnul víceméně nějak. Nějak už do toho svýho svéráznýho života. 

M: A on ten pan doktor Novák věděl, co je ta vaše pandořina skříňka, vy jste mu to řekl? 

R: Neřekl, jenom jsem mu řekl, že jsem nějak připravenej se jako votevřít, z tý hloubky, že 

jsem to teda vytyčil na nějaký podstatný vzpomínky, nebo to je špatně formulovaný... 

M: Zážitky? 

R: (smích) Jo, děkuju. No, jo, no. To je ta moje verbalizace, která chybí, no. A tak, kdyby 

mělo dojít k nějaký rehospitalizaci, tak už bych byl připravenej to otevřít jako daleko dřív, a 

protože když vemu ta témata, tak jich je pět, přičemž teda 3 jsou dost zásadní, jo a takže si 

myslím, že bych do toho vstoupil i několikrát i opakovaně do tý skupiny, protože jsou tady 
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hodně častý jevy, jako že ta skupina odmítá pracovat a sedí tam čtvrt hodiny, půl hodiny 

ticho a  dneska se dokonce Preiss naštval odešel na sestenu a řek, že až se ta skupina probere, 

tak ať si pro něj dojde. Skupina prostě seděla mlčky a čekala co bude... Pak přišel před 

koncem, udělal kolečko a bylo. 

M: No a ta vaše pandořina skříňka, to jsou pro vás důležité zážitky a vy byste to chtěl sdělit 

na té skupině, nebo někomu, protože...? 

R: No ty zážitky, jsou nezpochybnitelně důležité, nebo respektive jejich verbalizace bude 

nezpochybnitelně důležitá. A ona individuální psychoterapie má jeden problém, protože tady 

vlastně nikdo nedělá žádnou interakční, všichni dělají buď dynamickou, nebo já nevím 

KBTčko taky skoro nikdo nedělá venku… 

M: A to by se vám líbilo, třeba? 

R: KBTčko venku by se mi docela líbilo, protože tam je nastavený zrcadlo a jde to snadno, 

tam se to formuluje dobře. Tam mi třeba bylo vysvětleno tady tou dívku, která se tím zabejvá, 

ona je docela dobrá, že tak že nemám-li hmatatelné důkazy, že jsem selhal jako otec, tak, že 

jsem v tom případě jsem otcem dobrým (smích). 

M: A jak jste to pak cítil vy, to by mě zajímalo? Já jsem nad tím přemýšlela, já jsem na té 

skupině byla, já si to pamatuju. 

R: Jo? Aha. Jo tak to si nevybavuju, že jste tam byla. 

M: A co si teď myslíte? 

R: No bylo to příjemný ulehčení, no já jsem si nikdy nepředstavoval, že by verbalizace 

nějakejch potlačenejch problémů a procesů, který probíhaly, že by mohl mít tak výraznej 

efekt. Více méně jsem teda jako terapií pohrdal, skupinama už vůbec, jako vobecně a 

individuálka mi nějak nepřipadala taky smysluplná, jak se u nás provádí, no a... 

M: Já jsem se chtěla jenom zeptat na tu individuálku, chodil jste někdy někam, nebo... 

R: Já jsem na tu individuálku... No já jsem se setkal s Buriánkem, ale to spíš byla záležitost 

toho, že moje dítě začlo mít nějaký problémy, tak jestli by se na něj nepodíval a nakonec 

jsem to vzdal, to syn to vzdal a Buriánek, on říkal, no jo, no, děti terapeutů o tom můžou být 

napsaný knížky, tak ho sem pošli. (smích) Nakonec to nějak zvládnul a došel tam no. Ale co 

se týká individuálky, tak já jsem teďko zkusil doktorku Žukovou, no a po 4. sezení jsme si 

řekli, že to nemá význam, no. Protože ona je taky zaměřená na dynamickej směr a já nejsem 

schopnej sedět a probírat a nebo respektive ventilovat svoje problémy, pokud tam není 

nějaká interakce, nějaká zpětná vazba, která by to jednak umocnila, druhak podpořila, že jo. 

Takže... 

M: A jak to fungovalo? Ta doktorka seděla a poslouchala a žádnou zpětnou vazbu nedávala? 

Třeba otázky? 

R: Ne, ne. Ona si to chtěla zřejmě nejdřív vyposlechnout, dělala si poznámky, pak by možná 

nějakým způsobem vstoupila do toho procesu ale takhle mi to nepřipadalo jako dobrý vůbec, 

no. No já jsem tam měl jako něco povídat. Sám. To není jako s váma, když jste něco vode 

mně chtěla a připravila jste mi v podstatě pro to prostor, no ale sednout si a povídat o svejch 

zásadních negativních postojích a stavech, kterýma jsem probíhal, to nějak bych asi 

potřeboval nějakou výraznou expanzi, abych to vychrlil, ale ta není no. To je všecko 

potlačený a vytěsněný a když už by se to mělo otevřít, tak je potřeba poodklopit ty vytěsněný 

procesy, který tam proběhly a to je třeba hodně složitej problém, no. 

M: A vám to KBTčko ulevilo třeba v téhle oblasti? 

R: Ale jo, ale jo, ale dyť to bylo postižený takovou formou, že jsem to musel přijmout no. 

Teď na to mám v podstatě i takovou hrdou, hrdou, něco hrdýho no, protože ten syn u kterého 

jsem se obával, že jsem mu ten život nenastavil, tak v těch stejných startovních podmínkách 

jako to měl ten starší brácha, tak dneska měl přednášku na katedře psychologie a v podstatě 

má základní vzdělání, tak to je takovej paradox, že přednášet na akademickou půdu se 

základním vzděláním, pronesl tam jakousi přednášku a k tomu záměru, kterým se zaobírá, 

tak dostal podporu Úkáčka a to už samo o sobě je resumé jako hrom, vstoupil tady do debaty 

s politiky na Praze 4 a žádá vo grant 150 tisíc a vypadá to, že mu ho přidělej a tak, a kdyby 

tam byla ta maturita, tak tomudle tomu to říkala proděkanka, já mám teď vokno, to je jedno, 

tak mu řekla, ať si podá přihlášku a nastoupí a on řek, že nemá maturitu, takže nastoupit 

nemůže, no. Což je blbý docela, mě to mrzí. Tam furt vidím to své selhání, že ten kluk tu 
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maturu nemá i když se odvíjí jiným směrem a teoreticky vzato, když se teda prosadí, tak to 

bude v pohodě, asi se mi uleví, nějakým způsobem, ale zatím to na mě doléhá jako úzkost a 

já právě než jsem sem nastoupil, tak jsem se dostal do takovýho stádia, já tam měl pár 

alkoholickejch excesů, protože jsem si nechtěl jít lehnout na tu psychinu a tak jsem se tam 

dostal do stádia, kdy vlastně jsem se jako rozbrečel a úplně rozrušil a začal jsem si vyčítat 

všechny negace kolem těch chlapců a pak jsem se najednou dostal, přišla taková ataka, jako 

potřeba suicidovat a protože jsem se přestěhoval do 4. patra z toho přízemí, tak nejsnazší 

bylo to vokno a to mě úplně magickým způsobem přitahovalo, tak jsem si pak musel sednout 

do předsíně a no a pak jsem teda vzal telefon a řek jsem jakej mám problém no a víceméně 

ze dne na den jsem sem nastoupil a... Asi roli sehrála ta skutečnost, že jsem tady zařazen do 

nějakého výzkumného projektu a tudíž jsem v evidenci ačkoliv jsem nějakým způsobem 

nepatřim nebo tak nějak, no. 

M: Takže, jestli tomu dobře rozumím, ta poslední depresivní fáze byla, tehdy když vás 

přitahovalo to okno a to jste myslel na ty svoje dva syny. 

R: No já jsem měl prostě takový protikladný postoje a jeden z nich byl ta touha už to 

definitivně skončit a přestat mít problémy a druhej bylo to vědomí, že jim ublížím, že je v 

podstatě poznamenám místo abych je podržel v tomdletom věku choulostivim, takže bych je 

zdecimoval. Takže teď to tam probíhalo. Jako vždycky něco mělo intenzivnější formu, něco 

bylo potlačený, pak se to zase prohodilo a nebo... Já třeba neumím brečet, to jsem třeba 

nikdy nedokázal no a teď jsem prostě se tam zmítal v nějakým afektu a dával jsem si 

dohromady ty jednotlivý vlastně negace, který se objevovaly u toho, u druhého syna a ty 

alkoholový excesy to byla v podstatě jenom obrana proti depresi, no a... 

M: A pomohlo to? 

R: Nepomohlo, voddálilo to, ten faktickej stav tý deprese to voddálilo, že ten průběh toho 

začátku nebyl tak intenzivní ale nicméně vono se to pak zvrtlo a intenzita narostla a pak to 

vyústilo ještě v takovejdle pro mě poprvé prožitek, moment a... 

M: No a jak ten alkohol může oddálit depresi? Jak to působí, nebo co to dělá? 

R: No alkohol obecně uvolňuje stres pokud působí a pokud je to vhodnej alkohol, že jo. 

Když se bude pít nějaká zelená nebo fernet, tak to asi nebude pomáhat. No a takže to musí 

být skutečně čistý alkohol nebo jakostí a on zpomaluje tu depresivní křivku, protože 

nějakým způsobem tam něco ovlivňuje, nevim no. To by musel říct asi nějakej erudovanější 

jedinec, já to znám akorát z tý praxe a po tý linii... 

M: No, to mě zajímá.. 

R: No tak ta praxe je taková, že když se člověk nakalí příjemně, tak je mu hezky všecko to 

rozpustí všecky ty nepříjemný stavy, který se začínaj promítat a začínaj toho člověka 

nějakým způsobem brzdit, tak to se rozplyne je to bezvadný a to samozřejmě až do 

vystřízlivění pak už to zas není úplně ono, tak se do toho zas musí vstoupit znova trošičku, 

no a dá se to přiměřenou dávkou každodenní se to dá udržet tak ty dva nebo tři měsíce, ale 

pak už je to hraniční, ty dva sem přesvědčeněj, že jo, protože tak to mám, že se ten nástup tý 

deprese v podstatě oslabuje. No ta stejně přijde, že ale to už v zásadě člověku je pak jedno, 

když ho to položí definitivně, to už zase na ničem nezáleží, to už je zas fuk no a pokud v 

týhle souvislosti ještě požívá ten alkohol tak pak je to malér tam už jako... 

M: Takže pak se  člověk dostane do deprese a tam už mu nevadí nic nebo necítí nic, nebo 

nechce nic, nebo jak to je? 

R: Spíš nechce nic, necítí to se říct nedá cítí, cítí hodně věcí a zejména se vyplavují napovrch 

negativní momenty, tak u mě jsou spojený s těma dětma u někoho jsou spojený s jeho 

vlastním životem a jak zněla ta otázka? 

M: Jako jak to vypadá, vy jste říkal, že člověk oddaluje nějaké ty negativní pocity a pak v té 

depresi už jakoby o nic nemá zájem. 

R: Tam v podstatě dochází k jakýsi osobnostní dekompenzaci, to je takovým průvodním 

jevem tý deprese hlubší, no kdy už mu vlastně nezáleží na ničem nebo to přejde do tý míry, 

že přestává mu žáležet na životě a že teda prahne po tom ukončení protože se dostavují zase 

stavy, který se težko dají překonávat a kdo je nezažil tak je v zásadě ani nemůže pochopit... 

Protože tam je obtíž všechno. Tam je obtíž dojít si na toaletu tam je obtíž prostě umejt si ruce, 

tam je obtíž se najíst, tam je obtíž se napít, ale to se nedá prostě dělat nic jinýho než pít, 
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nemám na mysli teď alkohol, teď mám na mysli jako tekutiny nějaký... No a vobvykle se 

omezuje to jídlo, i když jsou lidi, který v tom depresivním syndromu se přejídají tak todle já 

nemám, já mám spíš to vyloučení těch potravin, no a co přichází pak, to jsou ty výčitky, vo 

těch už jsme se zmínili jo a ty tendence negovat sám sebe, no a pak tam přichází taková ta 

vnitřní bolest, že se zase něco vopakuje co zase člověka hodí někam kam si nepřeje, kde 

nechce být a postupem času vzniká ten pocit marnosti. Naprostý marnosti. A pak když se ta 

deprese v podstatě jenom zaléčí, tak setrvává dál, v mírnější formě, ale setrvává dál. A ten 

člověk postupně začne rezignovat téměř na cokoliv, zejména pozitivního, protože to 

neprožívá jako pozitivní on je schopen prožívat jenom negaci a případně smutek, ale radost 

jako emoci to vůbec. 

M: Jak to? A co když přijde něco radostného? Nebo přijde něco radostného? 

R: Přijde něco radostného, ale pořád se taky otvírají úzkosti a většinou, když přijde něco 

radostného tak je to takový okamžitý a okamžitý pocit nějaké té radosti, kterou není ten 

člověk schopen přijmout, protože ve stavu, kdy tu radost nevnímá, neprožívá, teď přijde, ona 

více méně jakoby zaskočí a v tu chvíli nastoupí ten řetězec těch úzkostnejch pocitů, který se 

psychosomatizujou různě jako v solaru nebo na stehnu, různě každej to má jinak... Nejhorší 

je potom, když se to různě propojí a jdou všechny 3 fáze za sebou, tak to je hodně krutý, 

takže tu radost není v zásadě ten člověk schopen prožít, a když je mu předkládána někým 

třeba hodně blízkým, tak jako aby ho to potěšilo, tak jako v tom lepším případě to teda 

zkousne a přetrpí a v tom horším případě toho člověka nějakým způsobem zažene jo a... No 

taky u tý deprese vzniká spánková deprivace protože obvykle se v těch pozdějších fázích už 

moc nespí jo a pak vznikaj takový stavy, že člověk už není schopnej si dojít ani pro léky a 

najednou je vysadí, to se samozřejmě zhorší všecko no a naopak, když je v takový tý 

relativně střední depresi a má to ještě kombinovaný s abúzem alkoholu, tak je schopen si 

dojít ještě do hospody, tam mu stačí 2, 3 piva a už je namatlanej a tím se nevyřeší už vůbec 

nic, ale ten abúzus je silnější než cokoliv ostatního, to prostě vyžene člověka z postele... 

M: No a vy jste říkal, že když ta depresivní fáze probíhá a vy jste hospitalizovaný a nějak se 

to zaléčí, tak že se ta deprese jenom překryje nebo sníží a že se vlastně jako nevyléčí... 

R: Nevyléčí se no, ona je většinou ta deprese jenom zaléčená, tak jako jsem uváděl toho 

Becka, tu škálu, takže já odcházím na nějakejch 39 nebo kolika, jak jenom a ono vlastně ten 

rozdíl k tý nule to je otevřená situace, protože to je nastavený tak, že ten pobyt je 

termínovanej maximálním počtem dnů, tak nedojde k přímý stabilizaci. Čili to je jenom 

zaléčený a co to bude dělat v tom civilu, jestliže člověk se obrátí opět na alkohol, tak si to 

rozjede, nebude to vono a bude muset hledat další hospitalizaci no a pokud teda je schopen 

od toho alkoholu se abstrahovat tak vlastně neprožívá kladný emoce, no. To je to záludný co 

tam chybí, ten prožitek kladnejch emocí, který jsou schopný pak mít nějaký příjemný 

endorfíny a... 

M: Já si to teda představuju tak, že to všechno negativní překryje i jakoukoli možnost něčeho 

pozitivního, že člověk je tak zacyklovaný v něčem, v nějaké úzkosti nebo ve výčitkách a 

nebo možná ve špatných vzpomínkách a už ten cyklus, je takový začarovaný kruh, že ta 

špatná nálada pak zpětně působí, všechno zhoršuje a pak, když přijde něco z venku, tak, že si 

toho člověk ani nevšimne, protože má jiné starosti někde jinde, takže prostě by nejdřív 

potřeboval vyřešit tady tyhle, aby se pak mohl radovat z něčeho, co přichází vedle. Jo? 

R: Hmm.. Jo. Je to tak, no. Je to tak. Ta esence tý radosti nebo ta emoce, která tu radost 

nějakým způsobem provází, tak ta je někde zasunutá a je možný se nad něčím třeba nad 

vtipem usmát, ale není to prožitek jakéhosi kladného postoje, spíš je to jenom taková forma 

nějaká, která právě na tom vytryskla právě na tom nabuzení na tom nějakým předloženým 

humorem. Ale to je poměrně výjimečný, protože depresivní jedinec se nějak ani moc 

nedostává někam, kde by se ten humor prezentoval a jako aby šel za kulturou to už vůbec ne, 

takže tam ta absence je taky nepříjemná, no, možná se vypravím někdy do biografu. No to je 

asi tak všechno, čeho je schopen no. 

M: A jak si myslíte, že se z toho člověk může dostat ven, jako z tady té jedné strany, aby 

mohl zažívat tu druhou, nebo víc vnímat. 

R: No, to kdybych věděl, tak mám Nobelovku (smích). 

M: Nemáte žádný nápad sám pro sebe? 
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R: Sám pro sebe. Já moc nápadů nemám. V podstatě já jsem se přestěhoval, neprožil jsem to 

jako kladnej pocit a to byl problém vůbec teda nějak sehnat byt, protože jsem se 8 let teda 

soudil o ten byt, kde jsem bydlel, takže tam ten stresový faktor by taky poměrně výraznej, no 

a pak se mi podařilo ve stejný lokalitě zajistit si byt jako sice bohužel 1+1, sice bych radši 

ještě vo jednu místnost víc, měl pracovnu, ložnici, takhle je to všecko najednou a nepřineslo 

mi to žádnou kladnou emoci, tak se mi podařilo zajistit si v 1. patře po adaptaci byt, kde 

bydlej kluci, zase bez kladný odezvy, no... 

M: No, to jo... Ale mně to přijde, že to co říkáte, jsou věci, které přichází z té druhé strany, ty 

radosti, ale že jako na té druhé straně, na té smutnější, tam se vlastně nemění tímhle nic, 

nebo jo? 

R: Ne. Tam je to nastejno. 

M: No jo, ale jakože, to jsme teďka, nebo to jste před chvilkou říkal, že abyste mohl vnímat 

to radostné, tak nejdřív by se muselo nějak vyřešit to neradostné, ne? Nebo ten smutek, nebo 

ty úzkosti, které člověka provází. 

R: No to jo. To rozhodně, ale to jako zřejmě bez farmakoterapie nepůjde, no a otázka je do 

jaké míry, ta farmaka budou zabírat, protože taky něco jinýho je být v tom hájeným prostředí, 

které je pryč nějaké a něco jinýho je jít zase zpátky do toho terénu, do toho života a do těch 

stereotypů, který okamžitě nastartujou a ty samozřejmě jsou takový mršky, který člověka 

místo, aby ho podržely, tak ho ještě votupěj, no a... 

M: A jak to třeba, myslíte, že by ta vaše pandořina skříňka, kdyby jste se jí třeba začal 

věnovat, s někým, nebo klidně ve skupině, nebo s někým, kdo by třeba víc reagoval, že by to 

mohl být třeba nějaký klíč... 

R: To si myslím, no. Že by to dokonce mohlo bejt poměrně dost zásadní, klíč je tam 

nesporně, klíč je tam ke všemu možnýmu, to si prostě uvědomuju a problém byl, abych toho 

vůbec byl schopen, protože většina těch zážitků je vytěsněná, tak abych byl schopen vůbec 

se k nim dostat a nějak je navázat na sebe, tak aby to mělo hlavu a patu, tak jak to v podstatě 

bylo, no a jako já si myslím, kdyby byl někdo interaktivní tak jako, že by to byl kus dobrý 

práce no. To je moje taková ne domněnka, ale vědomí, že jo. 

M: A chtěl byste třeba někoho takového najít? 

R: Hmm. 

M: A co vám tady doporučujou po tom, když tady skončíte ten pobyt, jako jak má člověk 

pokračovat v té léčbě... 

R: No tak psychosomatickou kliniku, že tam by se někdo mohl vobjevit, kdo tam bude 

shopen reagovat takhle nějak a tam já si vybavuju akorát Mgr. Cibulkovou, která měla v péči 

Oldu, ona je systemička, takže jsme tam nejdřív chodili spolu, já jsem tam byl nějak nejdřív 

půl hodiny, pak jenom čtvrt hodiny a pak jsem už ani dovnitř nešel, když se tam byl ten Olda 

jako sám prezentovat, no a tak tam jestli někdo bude. Pak mám kontakt ještě na dva terapeuty. 

Otázka je zase, do jaké míry budou zpracovávat dynamickou terapii, a do jaké míry budou 

teda se schopni věnovat teda tý interakci, nebo přizpůsobit potřebě toho klienta, že jo. 

M: A ta větší interaktivita, mohla bych to taky nazvat větší direktivita, toho člověka, který by 

s vámi pracoval? 

R: To nevim. Nad tím jsem se nezamyslel. To mě nenapadlo. Rozhodně, kdyby to tak bylo 

poplatné, tak asi pro někoho jo. Já si nemyslím, že by to mělo vyvolat takovýdle až efekt u 

mě, ale nakonec třeba jo, nevim nezažil jsem to, těžko říct, protože je to idviduelní otázka a 

je o záležitost tedy postoje toho terapeuta a toho klienta, co od sebe tedy víceméně chtějí. 

M: Takže už máte plán (smích). 

R: (smích) Plán, no nějakej mám na něco. Ale co bude s plánama a co bude s realitou, to 

nikdo neví no. Jako koketuju s tou možností tý rehospitalizce, někdy mi bylo navrženo v 

červenci. Ale jako předběhnout ten moment, kde teda ta deprese se začíná dostavovat ve 

spojitosti s tím počasím nějakým, nepříjemným a ty klimatický jevy na ty deprese působí 

neskutečně výrazně, jo, to a takže otázka tý rehospitalizace, teď vyvstává ta otázka tý 

rehostipalizace, a kdyby se podstoupila ta další rehospitalizace, věřím tomu, že by byla 

účinná, že by se ten Beck tam jako velice slušně snižoval, ale teď vyvstává otázka co s 

aktivitama, do kterých se budu muset pustit, protože syn to sice zvládnul skvěle, Olda, 

nicméně se to musí napasovat na bohužel moje sdružení, kde jsou potřeba předělat nějaký 
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stanovy, je potřeba tam vytvořit nový vedení toho sdružení, založit bankovní účet jinej a tak, 

je toho poměrně dost, a do toho ještě vyvstává otázka, jestli teda přes zimu mít práci nebude, 

ale nebo tam kde dneska, ale kam půjde dělat? A už jsem zase u těch úzkostí, už jsem tam, 

kde začíná ten náběh tý depresivní fáze no a to samozřejmě teď se to říká hezky, ale ten čas 

bude přicházet, tak ono se to začne prohlubovat. No a když je to ještě zkomplikovaný tím 

ještě, že to není jen tím, že mám depresi a tím to pro mě končí, ale že jsou tam nějaký, ještě 

skutkový podstaty, který se muset řešit, tak je to hrozně nepříjemná věc a daleko víc to 

prohlubuje ten vnitřní pocit tý deprese, jo. Takže nevim no. Asi by to bylo účelný no. Mně 

teď doktor Novák řek, že jednak abych tu pandořinu skříňku tady neotvíral už, když jsem 

chtěl minulej tejden tady na skupině s Preissem a druhak, abych vodjel někam na pár tejdnů 

pryč jako, po tom propuštění teda, abych se nezdržoval doma, abych vodjel někam. 

M: A máte možnost někam odjet? 

R: Mám no, do Krkonoš, no. 

M: A co byste tam dělal? 

R: Tam jsou známý, u kterých bych moh bydlet. Co bych tam dělal, to je otázka. Já jsem tam 

míval většinou nějaký zástupní aktivity, že jsem tam přijel třeba s autem nějakým a 

vopravoval jsem ho, nebo jsem tam, když jsem byl schopen se koncentrovat, tak jsem tam 

měl nějaký odborný publikace nebo populárně naučný publikace a dělal jsem si z toho  

nějaký závěry, který jsem pak zpracovával. Nebo když tam bylo dřevo na podzim, tak jsem 

tam jezdil, když tam bylo dřevo a řezalo se na zimu. Tak to je suprový no. A to sem mi líbilo, 

stát bos v pilinách a řezat dřevo. (smích) 

M: To zní dobře. 

R: Co? 

M: No celkově ten nápad. 

R: No teď je otázka, co bych tam dělal teďko, no. To nevim. 

M: Co psaní, nebo knížky? 

R: Na knížky to nějak moc nejde, psaní no tak snad, snad se to pohne z místa. Něco mám 

rozpracovanýho, no ale, já jsem udělal novou verzi Havrana a ta se zatím se setkala s 

vohlasem. Já se přiznám, to sem ležel v ústavu leteckýho zdravotnictví, pro vykompenzování 

diabetes a tak jsem si myslel, že udělám parafrázi na to nějakou a to nejde. On to vymyslel 

takovým způsobem, že to prostě nejde. To se nedá parafrázovat. Jako jestli to má mít nějakej 

prvotní vobsah tý jeho konstrukce, tak se to nedá. Tak jsem nakonec udělal jinou verzi, no. 

(smích) 

M: A co tam třeba s něčím pomáhat, jim? 

R: Ale co, tak tam se toho už moc nepotřebuje, když je léto, se moc netopí a ta paní tam, já jí 

říkám teto, protože se známe spousty let a takže ta tam vaří, takže je tam jedno teplý jídlo 

denně a vobčas se de na nákup asi dva kilometry a, to je tak více méně všechno co se tam dá 

dělat, no. Dá se tam jezdit na kole, no. Ale kolo nemám jak tam dopravit už. No a je pravda, 

že jsem se tam jako z těch takovejch těch návalů, který přicházely, docela dobře dostal no. 

Zase změna prostředí, k velice dobrýmu, že, žádnej ruch tam není, nějakej, víte, to je taková, 

no, není to vysloveně samota, ale už je to na hranici extravilánu a tak to tam tak funguje, no, 

když je dycky vobčas, no. Jenže otázka je, co tady s tím vším no.   

M: Jako s tou Prahou, s realitou myslíte? 

R: Hm, hm... 

M: Tak jestli cítíte, že otevření pandořiny skříňky s někým, kdo by byl interakční, nebo 

komunikativní by mohlo pomoct, tak.. 

R: Kde ho najít? (smích) 

M: Tak já si myslím, že takoví lidi snad musí být, ne? Nikdo vám nic takového neporadil? 

Nebo, řekl jste někomu, že byste chtěl někoho víc interakčního? 

R: No, to sem říkal Preissovi dneska. No a von mi řek, že sám neví, no. Já zatím nikoho 

neznám se přiznám, no a ty směry, který se vyučujou na psychoterapeutický fakultě, tak taky 

tam vlastně je to více méně postavený na těch psychodynamickejch směrech a snad to 

KBTčko tam bude trošku jako Burešová dělala ten základní kurz, pro ty... Teď mám vokno 

zase. No jako tísňovou záležitost pro lidi co... A tak ta je dobrá, no. S tou jsem měl docela 

dobrý vtah. No, ale jinak tam taky nevim jako co by tam, kdo to tam otvírá velice dobře to je 
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Chvála, Trapková v tý systemice, ale to je tak pro to párový zaměření si myslím, že 

individuálně by to tam asi taky moc nešlo si myslím. 

M: Tak to můžete zkusit. 

R: No můžu, no (smích), to je pravda. A už mě teda nikde jinde nenapadá. Možná Šálek ještě, 

on je děckař a pak se zabývá těma svejma, kolem snů a jako je to dobrý no i s Růžičkou to 

dělaj. Pracujou s tím naprosto odlišně než psychoanalýza a dávaj tomu takovej reálnější 

podklad a... No nevim, no. Opravdu nevim... Teď by to mělo bejt asi nějak poměrně v brzký 

době, 2, 3 měsíců třeba, než se to zase potlačí, no. Protože ta tendence toho znovuvytěsnění 

se tady objeví. Protože zatím to člověka dráždí a aby měl klid tak to zase zasune někam a tím 

to končí. 

M: Tak to bude možná fajn někoho co nejrychleji zkusit, ne? 

R: No zkusim, jestli na tý psychosomatický klinice bude někdo a takhle rozumnej, to se uvidí. 

M: A s tou psycholožkou, jak jste říkal, že jste u ní byl 4x, s tou Žukovou, tak vy jste jí řekl, 

že byste si to přál jinak? 

R: Hmm... 

M: A ona řekla? 

R: No, to jsme se rozloučili, že takovýmdle způsobem nepracuje. 

M: A jak jste jí řekl, že byste si to představoval? 

R: No, že bych potřeboval nějakou zpětnou vazbu od ní, nějakou odezvu, abych měl 

motivaci k tomu teda prezentovat ten problém dál, protože tahle, když to není čerstvej 

problém a je zasutej různě, tak člověk může  přijít s částí nějakou a zbytek v něm zůstane a 

uvědomí si to třeba až když jede zase domů, nebo něco takovýho... 

M: Jako kdyby nějaká pomoc od ní? 

R: No tak teoreticky nápomoc nějaká určitě, ale tam si myslím, že by měl ten terapeut bejt 

natolik schopnej, aby vycítil ať už principem empatie, nebo svojí zkušenostní, dlouhodobou, 

nebo krátkodobou, to záleží na talentu taky, tak aby byl schopen iniciovat podnět k dalšímu 

navázání na ten problém, kterej už byl předestřenej a je evidentně jasný, že nekončí, to se z 

toho dá snadno vyčíst. No a nebo to musí bejt nějakej typ člověka, kterej se potřebuje 

exhibovat a pak mu nevadí... 

M: Tak snad to vyjde, to bych vám moc přála. 

R: Já si počkám až budete mít promoci, pudem do toho. (smích) 

 

 

Rozhovor s respondentem č. 3 

 

R: Já nevím kde mám začít, nebo co konkrétně. To že mám depresi, to mně řekla až paní 

doktorka, to jsem sama ani si neuměla připustit, takže, hmm... Já jsem v podstatě po druhý 

vdaná a první manželství trvalo asi sedm let, ale můj muž byl hodně žárlivej, pak to začal 

přenášet i na děti, tak jsme se dohodli, že ten život by takhle dál nešel, rozešli jsme se v 

podstatě v dobrym, a z toho prvního manželství mám tři děti, ale měla jsem ještě jedno, první 

dítě mi po porodu zemřelo, v podstatě vod tý doby, co jsem se porpvý vdala, tak jsem i ten 

život měla takovej, každej rok se prostě něco stalo. Buď, nějaký vážný úraz, nebo úmrtí, 

nebo, prostě něco v tý rodině se furt dělo, takže jsem byla takovej ten silnějí článek, kterej to 

vždycky nějakým způsobem musel řešit, a pak jsem byla asi nějakej dva tři roky sama se 

třema dětma, poznala jsem svýho nynějšího muže, protože jsem tak trochu nevěděla co dál, 

dětem začal chybět táta, pořád se poohlíželi po nějakym pánovi, který by byl vhodný a já 

jsem nějak si neuměla k sobě si nikoho připustit, měla jsem z toho strach, tak jsem odjela 

úplně na druhý konec republiky do pionýrskýho tábora a tam jsem potkala svýho nynějšího 

muže a v podstatě, bydleli jsme v tom Kořenově a on mi tenkrát v podstatě tak nějak 

vyprávěl, že je sám, a že hledal někoho takovýho jako jsem já a začal za mnou pak jezdit do 

bytu a ze začátku jsem ho neseznamovala s dětma, protože jsem z toho měla strach a 

nechtěla jsem bejt ta máma, která přivede dětem do života tatínka na štrnást dní a pak zase 

prostě dalšího a dalšího, když jsme se dohodli, že teda by s námi žil, tak shodou okolností s 
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nim přijel můj bratr a oni spolu dělali na šachtě a já jsem o tom nevěděla, když odjížděl pryč, 

tak bratr přišel za mnou do bytu a řek mi jestli jsem se úplně nezbláznila, že ten člověk je po 

třetí ženatej a že je samá ženská a já jsem dostala šílenej strach. Jenže ty děti už ho znali a už 

jsme byli domluvený a říkala jsem si, že, že to je konec, a že prostě to takhle nemůžu, a 

protože on to tušil, protože se potkali samozřejmě, tak se vrátil vod autobusu zpátky, sedli 

jsme si a říkala jsem, že jako si ho nebudu moct vzít, že to dětem musím nějak vysvětlit, že 

nemůžu čekat, že za rok se zase sebere a zase půjde o dům dál a navíc, že jsem ani nevěděla, 

že je ženatej a on mi tvrdil, že není, že už má svůj vztah vyřešenej, ani neřek, že je potřetí 

ženatej. Sedli jsme si a on mě v podstatě přesvědčil, že já mám tři děti, on je třikrát ženatej, 

že z průměru jsme na tom stejně, a že on nemůže mít děti, a že pořád vlastně hledal někoho 

jako jsem já, kdo mu dá úplnou rodinu i s těma dětma. Já jsem tomu uvěřila. A první roky 

byly šťastný, já neříkám, že ne, on mě začal postrkovat i jako dál, já jsem byla holka z 

vesnice a velkejch měst jsem se bála, v Praze jsem se třeba vůbec nevyznala a on řekl, my 

jsme si pak spolu koupili domek vlastně za Prahou směrem na Kolín, protože jsme jezdili do 

tepla a tak nějak mě pomaličku začal přesvědčovat  o tom, že ty děti tam budou mít lepší 

perspektivy, že by bylo lepší se tam přestěhovat a já jsem si to tak nějak uměla představit, že 

by to bylo možný, protože to vopravdu na těch horách je těžký, tak jsem si řekla že ano, v 

podstatě jsme našli nějakou práci v Praze, takže já jsem začala dělat v práci v Praze a začala 

jsem dojíždět každej den, pak to moc nešlo, tak jsme to měli tak, že jsem  jezdila od pondělí 

do pátku a víkendy vlastně jsem potom běhala kolem rodiny, abych stačila na týden navařit a 

vyprat, uklidit, připravovali jsme si mezitim domek na trvalý bydlení, takže tohle jsme dělali 

asi půl roku takhle a pak jsme se přestěhovali v podstatě do té vesnice a jakože zjistili v práci, 

že jsem docela dobrá tak, nebo asi dost dobrá, tak mi nabídli lepší post, jsme to s mužem 

konzultovali, jestli to vzít nebo nevzít, já jsem v tý době ještě ani nevěděla do čeho jdu, já 

jsem začala dělat jakoby interního auditora, což obnášelo daleko víc jakoby času pracovního, 

ale lepší finanční podmínky a auto, takže i výhody, postupem času jsem zjistila, že pracuju 

víc, mnohem víc vlastně, až se mi to podepsalo na zdraví, takže já jsem v roce 2002 

prodělala nádorové onemocnění a vlastně když jsem byla v nemocnici a vrátila jsem se z 

nemocnice tak asi po půl roce mně volala domů paní, že je milenkou mého muže (třese se jí 

hlas).  A že to mám doma hezký, já jsem se nezmohla skoro vůbec na nic. A on to tehdy 

ukončil, že chce bejt s náma, a že neodejde, že to byl jenom takový úlet, já jsem se 

rozhodovala jestli, jestli zůstat nebo ne, ale dycky, dycky do toho něco přišlo. Tehdy, tehdy 

se vyboural vlastně syn, jezdil, dělal takovýho messengera a jezdil na pionýru tady po Praze 

a sundali ho na motorce, takže nám volali rodiče, protože jsme měli trvalý bydliště tam, že se 

po nás shání, že mám syna, jestli vím kde ho mám, že ho mám v nemocnici, tak  já jsem 

jezdila do nemocnice a manžel si jezdil užívat a potom vlastně ta paní zavolala jenže já sem 

věděla, že se něco děje, že to jeho chování bylo divný, já neměla jsem sílu odejít. Koupili 

jsme si motorku, řekli jsme si, že to zkusíme dál, a tak vyplníme volnej čas, že já teda 

přestanu v tý práci, že si najdu jinou, kde budu děla jenom 8 hodin denně, a že budeme jezdit 

na motorce, po čem jsme oba vlastně dycky toužili, tak já jsem změnila místo a to místo 

nebylo, nebylo to jednoduchý, to změnit, protože změna prostředí, změna lidí, navíc už jsem 

nechtěla dělat vedoucí ani za nic, chtěla jsem bejt jenom sama, udělat si svoji práci a jít 

domů. A věnovala jsem se teda vlastně jenom tý rodině, ty štyry rokem jsem nikam ani 

nejezdila za rodinou, sama, jenom jsem byla doma. Jenomže pak to přišlo znova. Ačkoli 

jsem se tý rodině maximálně věnovala, tak zase přišla nějaká dáma, která v podstatě byla 

manželova milenka, zase s tím samým scénářem, že jí slibuje manželství, že jí slibuje, že si 

spolu seženou bydlení, společnej život. Tehdy už sem si řekla, že pudu pryč, že v tomhle 

vztahu nemůžu zůstat, ale protože muž mě nechtěl pustit a furt brečel a sliboval, že už mi 

víckrát neublíží, ať si to rozmyslim, že ne, že si to neumí představit, že je hroznej, a prostě... 

Já sem chtěla vodejít, že pudu jednou do práce a z práce se nevrátim a protože on mě tak 

trochu asi znal, tak vlastně za mnou chodil každej den do práce a čekal tam, jen abych 

náhodou nemohla jet jinam. A zas jako kdyby to někdo nějak řídil, tak tentokrát se vybourala 

dcera v autě, že nám vlastně zavolala z jejího telefonu záchranná služba, že jí vezou do 

nemocnice, že je v pořádku, že má jenom silnej otřes mozku, a že nevědí, že ji vezou na 

jipku, a že tam můžeme přijet, že nám řeknou víc, jenže když jsme tam přijeli, tak dceři se 
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přitížilo, takže já jsem v tu chvíli začala myslet víc na ni, takže jsem vytěsnila co se mi stalo 

a uzavřela jsem se do takovýho vakua, vlastně jsem se zaměřila jenom na tu dceru. Až to tak 

nějak vyšumnělo. Nechala jsem to být, ale už se ke mně tak rok choval opravdu dobře. Řekli 

jsme si, že si pořídí, že si pořídíme domek na stáří, chaloupku, tak jsme si uvázali na dvacet 

let dluh, koupili jsme si chalupu v Jižních Čechách, s tím, že dětem necháme ten barák, v 

kterým jsme bydleli a odstěhujem se tam. Mezitím mě vlastně oslovili z tý práce co dělám 

teď, že jsem dobrá, že na mně dostali kontakt, že jsem asi jedninná na trhu v tom 

lékárenským systému, jestli bych k nim nechtěla nastoupit, tak jsme to s mužem 

prodiskutovali, on říkal, hele, já du ještě na tři roky na školu, tak to bude celkem jako to 

zvládnem, ta práce tě vždycky bavila, tak to vem, no a tak jsem to vzala, takže jsem znova 

změnila práci, začala jsem jezdit zase, dva roky jsme byli ještě ve vesnici, že jsme z tý 

chalupy to měli jenom jako chalupu a tendle rok vlastně, loni, loni, ten loňskej rok, řekli 

jsme si, že se tam pomaličku ke konci roku nastěhujem a budem tam bydlet sami dva a mezi 

tim jsme oslavili v srpnu jeho padesátiny v září jel do lázní a v lázních potkal mladou 

třicetiletou slečnu a vobrátil se mi život vzhůru nohama. A já jsem během tý doby co byl v 

lázních si tam přestěhovala všechny věci (začíná plakat). Opustila jsem děti, přehodila jsem 

si lékaře, celý rok jsem makala jak šroub s tím, že ve stáru pojedeme na dovolenou, do lázní 

do Maďarska, a on se vrátil z lázní a řekl mi, že se na tu dovolenou necítí, že ji zatím 

pozastavil (pláče) jenomže já jsem byla už tak vyčerpaná, že do těch lázní pojedu i kdybych 

tam měla jet sama a šla jsem do tý cestovky si pro poukazy, že ta dovolená bude, že jako ji 

nechci prodloužit, a oni mi řekli, že tam už manžel byl, a že si ty poukazy vyzvedl a ptali se 

mě co jsem zač a byli na mě sprostý ještě, připadala jsem si tam jak ta nejposlednější coura. 

Takže já jsem se to dozvěděla vlastně tímdle způsobem a jela jsem na hory a on tam mezi tim 

byl a... 

M: V tom Maďarsku? 

R: Ne ne ne, to tam akorát měl vodjíždět, on byl na horách a já jsem jela za ním na hory a 

jela jsem do toho našeho podnikatelskýho objektu co máme, se tam zrovna něco dělalo, tak 

jsem za ním šla, jsem mu zavadila o kabát a cítila jsem, že tam má telefon a přitom telefon 

mu ležel na stole. Tak jsem si ten telefon vzala, protože mně bylo, došlo, že se komunikuje 

přes jinej telefon, abych já na to nepřišla, protože máme podrobný výpisy, protože to byly 

telefony na podnikání a bylo tam jenom jedno jediný číslo, já jsem na něj zavolala a zvedla 

to slečna a já sem se jí ptala, jestli ví vo tom, že můj muž je ženatej. Ona mi řekla, že ano, ale 

že se už rozvádíme. Když jsem jí řekla, že je to hloupost, že to vůbec není pravda, tak mně 

oponovala, že věří víc manželovi, než mně. A pak jí to asi nedalo tak si stejně se mnou 

nakonec dala schůzku. Řekla mi totiž, že je věřící a já jsem si myslela, že když ji poprosim 

ať ho nechá být, tak že když je věřící, tak to nakonec vopravdu udělá. Jenomže ona mě na tý 

schůzce jenom využila, protože ona si tam pozvala i jeho a on tam na mě řval, že už se mnou 

nikdy nebude. Pak spolu odjeli na tu dovolenou a prostě se mně zhroutil svět a vod tý doby 

jsem vlastně nemocná. Přestala jsem jíst, pít, nechtělo se mi nic, jenom to všechno zaspat. 

No a pak mě naložili děti a vodvezly k naší doktorce a ta mně dala nějaký prášky, takže jsem 

byla asi měsíc a půl nemocná, ale protože to nikam nevedlo a myslela jsem si, že mně práce 

pomůže, tak jsem se vrátila do práce. Jenomže jsem nemohla ani pracovat, každej den jsem 

tam brečela a nemohla jsem se na nic soustředit, takže jsem vlastně zase skončila von února 

na nemocenský a došlo to tak dalece, že jsem vlastně skončila až tady. Takže doma se to 

nelepšilo všechno tam na mě padalo, nebyla jsem schopná vylézt z postele, vlastně mi to 

bylo úplně jedno. Všechno mi bylo úplně jedno. V podstatě pořád je. Dcera se má v létě 

vdávat a mně to vůbec nezajímá. Je mi to úplně fuk. Takže si připadám jako příšerná matka, 

ale já si nemůžu pomoct. No tak to je asi tak všechno.  (pláče) 

M: Já jsem jenom chtěla říct, že jak jsem se včera účastnila té skupiny, to bylo to KBTčko, 

nebo nejsem s jistá, tak jak jste tam mluvila o těch přednáškách k těm lékárníkům tak mně 

jako právě přijde, že teď v sobě máte strašnou sílu, že to snášíte, a že tahkle o tom mluvíte. 

R: Jo to mně říká kamarádka, že sem hodně silná. 

M: To si taky myslím. 

R: Že to určitě zvládnu. 

M: Připadá mi jako, že každý člověk by potřeboval čas, aby se s tím smířil. Jak dlouho tady 
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vlastně jste? 

R: Já, tady jsem čtrnáct dnů. 

M: A jaké to je teďka tady pro vás? 

R: To už je lepší, první týden byl takový dost těžký. Nemohla jsem si zvyknout, já si těžko 

zvykám na lidi, na prostředí. Taky ten pocit, že jsem blázen. To asi je takovej ten, ale teď už 

je to lepší, jsou dny, kdy prostě se cítim dobře. Mám pocit, že jsem tady v bezpečí, že 

nemusím nic řešit, že nemusím na nic myslet a ani, že se nemusím přetvařovat, protože.. 

Všichni jsou rádi, že je pryč jenom já jsem z toho nešťastná. A oni mě nechápou. 

M: Jako myslíte blízké lidi, jo? 

R: Příbuzní, přátelé, děti. 

M: Já si myslim, že to je jasné, že vám ten člověk chybí, když jste s ním prožila obrovský 

kus života. A tolik věci jste mu odpustila a tolik věcí jste přestála. Na to byla určitě potřeba 

obrovská síla. 

R: Tak většinou v tom životě byly horší chvíle, takže pro mě v tu chvíli, když ty děti byli v tý 

nemocnici, to pro mě bylo daleko větší prioritou, než to, že jsem nešťastná. Teď nechci říct, 

že mám tři děti, že by bylo fajn, kdyby to třetí na tom bylo teď stejně, že by mi v tom 

pomohlo, to ani náhodou. 

M: Spíš mně to připadá, že jste vždycky dokázala zapomenout sama na sebe, na své trápení a 

obětovat se jiným, blízkým lidem. 

R: Já jsem tak nějak byla vychovávaná, asi že se má pomáhat. Vod malička jsem pomáhala 

bráchovi i ségře, rodičům. Poslední dva roky když táta umíral, tak vlastně jsem s ním byla 

jenom já, takže já to mám nějak v sobě zakořeněný, že se má pomáhat a přijde mi to správný. 

M: To určitě, ale ne každý to dokáže. A máte třeba představu o tom, jak to tady bude teďka 

pokračovat, nebo? 

R: Vůbec. Dneska jsem mluvila s paní psycholožkou, já prostě vůbec nevím, co mám dělat 

dál. Já jsem vždycky věděla co, vždycky aspoň práci, ale já teď vůbec nevím co dál. Práce 

mě nebaví, ani netěší. Nevím, kde budu bydlet. Mám tři baráky a necítím se ani v jednom 

doma. Vůbec nevím co budu dělat dál. 

M: No a baví vás tady nějaké aktivity třeba? Volejbal nebo něco. 

R: Já volejbal nehraju, takže já nejsem moc sportovní. Ale chodím si každej den zajezdit a 

byla jsem  se i vybít do pytle a ono, paradoxně to vyplavilo nějaký emoce. Zase jenom teda 

pláč bohužel. Ale nebo je to taky dobře, že jdu si zacvičit, protože na to jsem nikdy neměla 

čas, a slyšela jsem, že je dobrý prostě něco ze sebe dostat. Nevěřím tomu, ale aspoň něco 

dělám. 

M: Nevěříte tomu? 

R: Prosim? 

M: Nevěříte tomu? 

R: Moc ne no, dělám to proto že jsem to slyšela, je fakt, že mi je u toho líp, že na nic 

nemyslim, když jezdim na tom kole. Takže asi bych tomu měla věřit vlastně. 

M: Si tak možná člověk pročistí hlavu, když.. 

R: A zabavim se docela dost, teď je to po druhý, takový ty různý kvízy, teď to bylo 

odpoledne, takže prostě nějaký doplňovačky, procvičování paměti. Protože v tu chvíli 

myslíte jen na ten úkol, který máte a vlastně ty myšlenky, je to takový jednoduchý, takový 

hravý, není to nic složitého, tak mě to baví. A vlastně v tu chvíli nemyslím na to, co mám 

řešit, vlastně nemusím řešit nic. Takže ty myšlenky jsou v ty chvíli v opravdu jenom na tu 

hru. 

M: A co třeba nějaké ty skupiny, nebo… 

R: Já jsem snad neměla ještě odvahu. Já vám to říct můžu, protože já vím, že, já jsem sem s 

tímhle šla. Já normálně ani u lékaře normálně ani moc nemluvim a tady to u toho KBT to 

bylo poprvé, že jsem se až divila, že sem dokázala říct svůj názor. A dokonce z jedný 

skupiny jsem dokázala i odejít. Udělalo, se mi zle, zvedla jsem se a šla jsem pryč, řekla jsem, 

že nemůžu. Protože já si říkám, že možná je to to, co se potřebuju naučit. Prostě umět říct ne. 

Že ne všechno za každou cenu musím zvládnout. Ale to mně v podstatě řekla spíš kamarádka, 

jakože mně na to navedla, že když mi bylo vo víkendu tak strašně zle, tak říkala „Ty to 

někomu musíš říct, ty se z toho musíš vymluvit, to jsou lidi, který už tě v životě nikdy 



99 
 

neuvidí.“ Tak se za to nemusím stydět. 

M: A třeba, probírala jste to, co se vám dělo celé ty roky s někým? 

R: Ne, ne, ne, já, to jsem, oni to poznali, akorát proto, že já jsem dycky zhubla, nemohla 

jsem jíst, ale v podstatě jsem se dycky víceméně uzavřela do sebe, nebo jsem přestala jezdit 

za rodičema, takže oni věděli, že se něco děje, ale v podstatě nikdy nevědí co. 

M: A ptali se? 

R: Oni mají zájem, ale já jim to nechci říct. To nemůžu dostat ze sebe, nemůžu to, nechci jim 

přidělávat starosti. Prožili toho už sami dost a další trápení, navíc jsem si říkala, že je to 

malicherný, že všude je něco. A spíš jsem to doháněla prací, no. 

M: A co třeba nějaké kamarádky? 

R: Já mám jednu přítelkyni, dobrou, na horách, ale nijak nemám nikoho. Já jsem o ty přátele 

tak trochu přišla se svým mužem. Sem pak už znala jenom práci a domov. 

M: A jaké to třeba teďka pro vás je o tom vyprávět? Nebo, jaký jste z toho měla pocit? 

R: Těžký, ale možná i uvolňující. (pláče) Nestydím se před váma brečet, předpokládám, že 

takovejch lidí je tady moc. Kdyby tu seděl někdo známej, tak bych se to snažila schovat za 

slupku. Takže asi lepší. 

M: Já teď jako pátrám, snažím si vybavit nějakého pacienta s depresí, který by nebrečel. 

Když tak třeba povídá o svém životě, nebo tak něco. A musím říct, že paradoxně dneska jsem 

viděla jednoho pacienta mluvit o svém životě a nebrečel. Já jsem zapomněla to jméno. Já 

nevímm jestli jste byla na té skupině taky. 

R: Já je znám ty pány, já nevim jak vypadá. Jak vypadá? 

M: Takový ten velký, měl před...ty elektrošoky myslim. 

R: Jo ten pán Malý nebo tak nějak. 

M: Jo tak ten, dneska vyprávěl o svém životě a nebrečel, ale jinak, jsem tohle nikdy neviděla. 

R: Asi je to takový uvolňující, když. Hlavně na vás nikdo nekouká, když přijdete ubrečenej, 

tak se neptá co se děje, každýmu je to jasný. Každý tady má nějaký to svoje trápení. Ale děti 

říkali, že vypadám líp, že si to neuvědomuju asi, ale že vypadám líp. 

M: To mi přijde úplně, nebo pro mě teda úplně běžné, že i když třeba nedosáhnu nebo určitě, 

takové intenzity nějakého smutku, ale vyjadřování emocí, jako třeba plakat, mně to přijde 

přirozené a vždycky mi přijde jednodušší, pro mě, když o tom třeba někdo ví, i když to 

někdo vidí, že není vůbec za co se stydět. 

R: Jenže já s tímhle má mám problém, já nerada ukazuju navenek, co je uvnitř. Takže 

málokdy komu cokoli chci říct. Dycky si říkám, že se s tím nakonec stejně musím vypořádat 

sama. Ale co jsem slyšela od mamky, já jsem byla uzavřenější už jako dítě, takže to je asi 

povaha. 

M: Tak to jo, to mně dává smysl, že se lidi pro něco rozhodnou a stejně to nakonec musí 

udělat sami,  ale taky si myslím, že svěřovat se někomu přináší hroznou úlevu. A třeba taky 

možnost na to získat nějaký jiný pohled. 

R: Tak já jsem se mohla vypovídat kamarádce, sestře samozřejmě taky, akorát, že všechny 

chtějí přesně něco jinýho než chci já a mně to emočně, pocitově prostě nejde, neumim se na 

to nějak naladit, že je to dobře.(naléhavě) Neumim si představit další život a oni přesně vědí, 

že já se budu mít líp. Jak to můžou vědět, když já se tak necítím. 

M: Když se bavíte o vás? 

R: O tom, že je pryč. Tak oni vědí, že, nebo říkají, že to je lepší. Že je pryč, že mně stejně 

nepomáhal, že mně jenom vysával, každá z nich to říká jinými slovy, a mně přesto není 

dobře a tyhle řeči mi strašně vadí a hrozně mně ubližujou. S tím se pak mám mnohem hůř, 

takže dycky většinou odcházím. Protože se mně udělá zle jakože, sevře se mi žaludek, točí se 

mi hlava, takže musím pryč mám pocit, že chci vyskočit z kůže nebo já to neumim popsat, 

ale.. 

M: Já si myslím, že oni možná nabízejí pohled hodně do budoucna. O tom co si myslí, 

protože pro vás je teďka přítomnost jiná a hrozně těžká a bude třeba trvat dlouho, nebo delší 

dobu, než se třeba budete cítit líp, nebo než se to zlepší. To je jako bych si tipnula asi nejtěžší, 

jakoby prožívat tu přítomnost tak jako pravdivě, se sebou samým, s těma počtama a s tím co 

k tomu patří. Že jako člověk, který, když to vezmu i na sebe, má tendenci vždycky od toho 

utéct někam, třeba ta práce jak jste říkala mně napadá, cokoli, lidi mají různý věci, do 
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kterých utíkají. Málokdo to vydrží jako takhle s tím, jako co to doopravdy je. No mně by 

ještě zajímalo, jedna věc, myslíte si, že tady ta deprese, že jakoby souvisí hlavně tady s tim 

vztahem? Nebo, že to souvisí nějak celkově třeba. 

R: Tak já vůbec nevim, já prostě najednou jsem, moje práce byl můj hnací motor celý život, 

rodina a práce a najednou jsem neměla chuť na nic. Jenom se zavřít a prostě nebejt, zaspat, 

to, lezly mi na nervy všechny telefony, ať přišla jakákoli návštěva, tak mě strašně štvala, 

jenže oni byli strašně neodbytní. Takže oni měli strašný strach, protože mě takhle nikdy 

neznali. Vždycky jsem to byla já, ta silná holka, která vždycky všechno zvládla, takže já, já 

abych pravdu řekla netuším, jestli, paní doktorka řikala, že se to muselo nastřádat už za delší 

dobu, je pravda, že já už tak od března jsem byla taková plná emocí, strašně šťastná, že jsem 

měla pocit, že puknu štěstím a po ránu zase příšerně nešťastná, že jsem si říkala co dělám se 

svým životem. Jsem mezi tím lítala jak nudle v bandě. Takže, když to tak vezmu, když jsem 

se pak zavřela v podstatě doma, přišla za mnou ta kamarádka, tak já jsem se jí zeptala sama, 

jestli si nemyslí, jestli bych nemohla mít depresi, nebo něco, nějakej, že to není normální jak 

se chovám. Jestli mám někam jít nebo ne, nebo, ona říkala ať zkusim najít nějakýho 

psychiatra a já jsem šla k psycholožce. A ona řekla, že jednou se mi ty emoce potkaj s tim 

rozumem, že to mám rozumově zpracovaný všechno a jenom emoce, že mám někde jinde. 

Jenže pak se mi ten stav zhoršil a nechtěla jsem vůbec nic. Tak pak mně, přes známou 

lékárnici sehnali tu psychiatričku v Praze, protože já jsem nevěděla kam mám jít, ke komu, 

takže vlastně vod toho únoru mám tu psychiatričku vlastně v tý Praze. 

M: A jak to probíhá tam u ní? 

R: Povídáme si, ze začátku skoro ne, teď trošku už jako, tak nějak, jak se cítím, jak bylo 

doma, nejhorší to bylo ze začátku, když jsem byla doma, padaly tam na mě, všechno to tam 

na mě padalo. Připadala jsem si tam tak strašně opuštěná a tak v podstatě jsem tam jezdila 

jednou za čtrnáct dní a přidávala mi léky, postupně. Vysadila mi to co sem brala před tím, 

protože to říkala, že nezabírá, přidávala mi léky a pak mi doporučila jít sem, říkala teda, že to 

ještě čtrnáct dní zkusíme a tak já už jsem byla rozhodnutá, že to doma vidim. Je den, kdy 

jsem v pohodě, pak je den, kdy bych nejradši nevystrčila nos. Jsem byla pořád jak na horský 

dráze, že cokoliv, jakákoli špatná věta mě dokázala dostat úplně do hrozný nálady, že jsem k 

ničemu, zbytečná. Takže jsem řekla, že jo, že má pravdu, že to doma nikam nevede. 

M: Já si myslím, že to bylo dobré rozhodnutí. Tak mě jako napadlo teď, když jste to říkala, 

že jakoby vlastně, tady ten pobyt, tady těch čtrnáct dní ukazuje, že jste člověk, že nejste 

nadčlověk, že vlastně to nebudete donekonečna vlastně jenom snášet. Jenom dělat nějaké 

nadlidské výkony, to vy jste dělala, že jo, tu práci, to všechno, ty děti, to by nikdo dlouho 

nevydržel. Takže tady to je možná taková informace, že jste jenom člověk, že na sebe 

nemůžete snést tíhu celého světa. To je vlastně logické no. To asi myslela takhle ta 

psycholožka, s těma emocema, že se někde vlastně někde jako potkají. 

R: Ano... (přikyvuje) 

M: Spíš by mně přišlo skoro neuvěřitelné, kdyby jste to všechno vydržela a snesla. Protože 

jste to vydržela strašně dlouho. 

R: Tak já jsem si myslela, že je to takový normální. 

M: Připadalo vám, že je někdo v okolí takový silný, kdo by to zvládal? 

R: Já jsem si nikdy nepřipadala, že jsem nějak extra silná. Prostě tak to bylo, bylo to potřeba, 

byla jsem tak zvyklá, že prostě musím všechno zvládnout, musím vydělat peníze, protože 

jsou holt potřeba. V práci, když dostanu úkol, tak že ho musím zvládnout. Možná je to 

částečně i povaha, nevim. Neumim odejít od rozdělaný práce, říct si, zejtra je taky den. Pak 

dostáváte víc a víc, prostě a, neumim říkat svým blízkým ne. 

M: A to si každý podle mě potřebuje odpočinout průběžně, nebo klidně být smutný průběžně, 

nebo slabý v nějakou chvilku, protože zažil zrovna těžký měsíc a nemusí vydržet deset let jet 

na plné obrátky a nebýt vůbec smutný ani slabý. Mně přijde, že u spousty lidí se to takhle 

střídá, že každý je někdy slabý a někdy silný a podrží ty druhé a zase naopak někdy toho 

člověka musí podržet někdo jiný, protože ono tak to jinak nejde. 

R: Tak, to okolí to pochopí? 

M: To okolí? 

R: Hm.. 



101 
 

M: To určitě. A myslím, že to to okolí taky zajímá. A celkově při tom sdílení i těch špatných 

věcí se k sobě lidi dostanou blíž. Protože, když mám někoho ráda, zajímá mě, co prožívá i 

když je to špatné. Myslím, že takhle by to mělo fungovat, myslím, že ideálně.  Mně napadá 

otázka... Divily se vaše děti tomu, že je vám zle? 

R: No oni jenom nechápali, že nejásám, když jsem věděla, že ten vztah není dobrej, tak že 

mně to tak vzalo moc, že nečekaly, že mně to veme tolik, že si myslely, že budu ráda. 

M: Tak třeba jste to jako hrála dobře, že to snášíte, jako silně. Nebo určitě, že jo, z toho jak 

to vyprávíte, jako musela jste to umět vyjádřit takhle. To okolí tomu určitě věřilo. 

R: No tak to jo no, já sem je tím nechtěla trápit. 

M: No.. 

R: Oni mě vyčítali, když jsem byla pak po operaci, že jsem jim to neřekla, že co kdybych 

zemřela. Jenomže jak řeknete dětem, který jsou na středních školách, že máte zhoubnej 

nádor, a že možná taky nebudete, tak to je strašně těžký. 

M: To je pravda, no. 

R: Ty blízký nechcete tím zatěžovat. Takže, to je strašně těžký, takže, člověk je chce chránit, 

přitom oni by to pochopili. Oni mi to řekli, že by to pochopili, že by to pro ně bylo mnohem 

horší. 

M: A to vám určitě nelhali, že jo.. 

R: Ne, to ne, to jde spíš o to, že nějak to mám zakořeněný, že nemám obtěžovat. 

M: No, on někdy člověk může paradoxně uchránit sebe i své blízké, tak vlastně, že jim 

všechno řekne, že jo, nějaké problémy, že jo. Protože, když je člověku dobře, pak teprve 

může myslet pořádně na druhé, že jo. Kdybych pořád jen myslela na druhé, což teda 

nedělám, tak bych já sama už za chvilku nemohla a vlastně bych pak nepomáhala nikomu 

ani jim, ani sobě. 

M: A máte dneska ještě nějaké aktivity naplánované, nebo už nic? 

R: No, já jdu dneska ještě na jednu skupinu a pak si pudu možná ještě zacvičit. 

 

Rozhovor s respondentem č. 4 

 

R: Od malička jsem jako neměla nějaký problémy nebo tak, to všechno začalo až vlastně 

jakoby se spánkem. Před třema, čtyřma rokama, nějak tak. Vlastně jsem začala mít problémy 

se spánkem, dělaly se nějaký vyšetření, jestli je to psychickýho rázu, tak se vlastně nasadily 

nějaký psychický léky a vlastně následovala jenom jakože psychiatrie, kde mi vlastně 

upravili tu medikaci, to byla detská psychiatrie a pak vlastně začala vlastně pro mě taková, 

takovej koloběh všech depresí, tam to vlastně jakoby vlastně začalo všechno. Takže vlastně 

takový ty věci, jakože, nevím horší i lepší jako nevím, no potom vlastně jsem se pokusila o 

sebevraždu a nastoupila jsem na psychiatrii vlastně po druhý, no pak uplynul nevím nějakej 

půlrok a vlastně o sebevraždu jsem se pokusila znova. Tak. 

M: Myslíte, že to má souvislost s něčím nebo tušíte s čím? Jako třeba spojujete to s něčím z 

dětství, nebo i z dospívání nebo spíš ze současnosti. 

R: Já nevím, asi to nemá jakože žádnou souvislost pořádně. 

M: Jaká jste třeba byla jako dítě? 

R: Docela hodný jako. 

M: Víte třeba od rodičů nějaké vyprávění, nebo historky? Nebo si pamatujete něco? 

R: Nevím já jsem jakože dycky vyrůstala mezi staršíma bratrancema a starší sestrou takže 

jsem se pořád snažila jako brzo dospět. A bejt už vlastně dospělá. Takže vlastně jsem měla 

takový ty názory, jako že vždycky jako by, jako by pro starší. Měla jsem vlastně, 

nerozumněla jsem si pořádně se svojí věkovou skupinou. 

M: Jak to? 

R: Já nevím, prostě jsem měla takový názory, který mají spíš starší. 

M: A jaké to třeba pro vás bylo ve škole, jako třeba na základce. 

R: Já jsem se jako neučila špatně, tak jako normální docela. 
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M: Co třeba vztahy se spolužákama? 

R: Hmmm, no a tak já, většinou jsem se bavila buď jako, já jsem měla jako hodně 

zajímavejch kroužků nebo takovýho něco a vlastně jsem jakoby s těma spolužákama jsme 

dělali takový kraviny no a jako vycházela jsem s nima, spíš jsem se bavila, spíš s těma 

staršíma ročníkama většinou, rozuměla jsem si s nima víc no. 

M: Vy chodíte teďka na střední? 

R: Hm...  

M: A na jakou? Na gympl? 

R: Hm... 

M: A na nějaký osmiletý nebo čtyřletý? 

R: Na čtyřletý. 

M: A jaké to pro vás bylo přejít z tě základky na gympl? 

R: No to nebylo tak hrozný, všichni to popisovali tak, že je to jako velká změna, ale mně to 

jako nepřišlo. 

M: Aaa co jako třeba lidi tam? 

R: No tak jako bylo to takový, jakože víc takoví lidi, že si rozuměli se mnou a já s nima, 

jakože jo dobrý to bylo. 

M: Tam jste se už bavila se svojí věkovou skupinou? 

R: Jo jako, ale i s tyma staršíma taky. 

M: A co třeba vaše zájmy, říkala jste, že jste měla spoustu kroužků. 

R: To jsem všechno možný dělala, chodila na nějaký keramiky a kytaru a dělala jsem 

gymnastiku, tu jsem dělala asi devět let tak. 

M: A gymnastiku už neděláte? 

R: Nooo už ne, už ne. 

M: A co třeba vaši? 

R: Rodiče jakože, protože já má jakože starší sestru o sedm let, mě mamka měla až dýl asi 

kolem třiceti, takže mám jakože starší rodiče než ty ostatní, ale jako neměla jsem žádný 

problém. 

M: A jaké s nima třeba máte vztahy? 

R: No my moc nemluvíme, já teda moc mluvka zrovna nejsem, já jsem byla dycky jako 

introvert a nevím jako s rodičema já právě jako důvěru s nima moc jsem moc neměla. 

M: Už si to pamatujete jako malé dítě? 

R: Hmm. 

M: A čím myslíte, že to je? 

R: Já nevím, prostě jsem jakoby k nim nenašla cestu, nikdy jsem prostě jako mámě nemohla 

říct něco, co by pak ona zas někde nějak neřekla, nebo něco takovýho, prostě jsem neměla 

nikdy důvěru a táta ten zas jako není moc doma a když je tak, tak je doma nějak zalezlej a 

hodně pije. 

M: Pije? 

R: Hmm... 

M: A kdy si třeba s mámou povídáte? Jestli si povídáte? 

R: My si nepovídáme. 

M: Nepovídáte si? 

R: E-e, a když už někdy jo, tak řeknu jsem doma, jdu tam a tam, přijdu v tolik, ahoj a to je 

celý. 

M: A zakazujou vám vaši něco nebo máte nějaký řád? Nebo si více méně můžete dělat, co 

chcete? 

R: Nemám žádný řád, když přijdu tak přijdu, nooo ale není to nějaká látka na řešení. 

M: Takže si klidně třeba můžete přijít ve 4 ráno. 

R: No já taky chodím ven třeba protože pořád, já mám s tím spaním jako problémy, tak třeba 

se psem chodím v půl třetí na vycházku a taky oni nemaj strach. 

M: A co kdybyste šla někam na párty? 

R: Já moc jako, ale tak chodím jako, když jsou to třeba jako blízkejch kamarádů, ale na 

diskotéky, tak to ne, to moc nechodim. 

M: A jaký mají vztah vaši? 
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R: No oni spolu taky moc nemluvěj a jako tak voni jsou nějakejch přes těch 20 let spolu, no 

a tak jako ty chyby tam taky nějaký jsou, tatínek on je takovej jakože, on je takovej hodně 

upovídanej, mluví s vostatníma lidma, trošku takovej bohém, ale maminka je taková jakože 

vypovídaná, ona učí jakože, tak ona se vždycky v tý škole vymluví tam a tatínek zase v práci 

moc nemluví a potom je to takový, jakože se, že se nemůžou nějak dohodnout dycky, tak je 

to takový jako různý, ale když on něco tak potřebujou, oni maj takový vztahy, to je fakt 

takový podivný, maminka se najednou rozhodne, že půjdeme koupit televizi, ona jde, pořád 

jde dobře, není ani stará a pak přijde a řekne dneska si koupíme televizi a my nic 

nenamítáme a koupíme televizi, takže tak. 

M: A jaké s nima má vztahy vaše sestra? 

R: No tak sestra už je z domu, má přítele, no tak jako ona s tím přítelem, když jako začala, 

tak to bylo takový vyhrocený, nějak potom se ani nebavili, to bylo takový, že jako protože 

rodiče ho nemaj toho přítele rádi, protože on je takový škodič. 

M: Škodič? Co to je? 

R: To je takovej ten přítel, má sestru a von jí vybrabčil konto strašně moc peněz a chodí 

všude pozdě no je to škodič, no a takže rodiče ho nemaj rádi, no a sestra ho teda miluje, 

takže je to špatný, takže se skrz něj, s tyma rodičema nějak nebavili, ale teď už je to lepší, 

teď už zase spolu jako mluvěj, tak je to lepší. 

M: A co vy se sestrou? 

R: Jooo no, tak vycházíme docela dobře. 

M: Jo? 

R: Hmmm. 

M: A co třeba vaši říkají na to nebo mluvili o tom s váma, když jste začala mít nějaké 

problémy? nebo když jste byla hospitalizovaná na psychiatrii? 

R: Nooo, tak jako první pobyt to bylo takový, že jsme jako takový, že mi to pomůže, že to 

vyřeší to spaní, to byla jakoby první priorita, to mě jako to mě hodně podporovali, to jako za 

mnou chodili, to bylo dobrý no, a pak jsem jako začala mít potom nějaký deprese a takový 

jako nooo a, tak to už potom jako spíš na mě křičeli nebo něco, jakože spíš jako jsem líná, že 

to nejsou deprese a nevím, takže jako potom už mě jako ani nechodili potom ani navštěvovat 

na ten druhý pobyt, a když jim potom vlastně jako doktorka řekla, že jsem chtěla spáchat 

sebevraždu, tak oni jako no, tak no, tak co, tak máme ještě druhou dceru, noo tak asi tak, 

voni maj jakoby tu starší, voni sestru tu maj jakoby radši no než mě no. 

M: A proč myslíte? 

R: No máma mi to řekla, že jakoby tu starší dceru má radši, protože já jsem taková tichá jako, 

protože já cokoliv udělám, tak je to špatně, když uklidím, tak máma křičí, že nic nenajde a 

když neuklidím tak říkám, že si nikdy nic neuklidím, takže ono je to těžký takový. 

M: A mluvili jste třeba o tom, jak se cítíte, když za váma chodili na ty návštěvy, tak jak to 

vypadalo? 

R: Oni moc nechodili, ona spíš sestra nebo teta, teta z matčiny strany chodí jakoby, oni o mě 

moc nestojej. (smích) 

M: A říkají, že jim je to jedno... 

R: Noo tak oni to berou jako přítěž, že jo, jako jsem jim jedno, že jo, kdo by to chtěl, tak to 

radši řeknou na to nemám čas, nooo tak to nevadí, já to už neřeším, to je tak celej život. 

M: Jako to jste pociťovala celej život? 

R: Noo oni mi už od mala říkali, že jsem hloupější než sestra (smích), takže jakože. 

M: To vám opravdu říkali? 

R: Hmm. 

M: A co sestra na to? 

R: No tak sestra zrovna z takovýdle věty nadšená nebyla, říkala, že zase každej je dobrej v 

něčem, že ona je dobrá spíš na jazyky a já že spíš tak asi na matiku a sestra jakože, to tak 

moc nevidí, že někdo je horší nebo lepší, spíš, že každej je na něco, no a naši rodiče řekli, že 

takhle to nejde, no protože ona měla bejt jakože vlastně jedináček, že jo. Já jsem se narodila 

vlastně jakože, oni tak už nechtěli mít děti vlastně, neplánovali mě. 

M: No a když si s vašima povídáte, nebo když za váma jezdili do té nemocnice povídali jste 

si o tom, proč je vám takhle? 
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R: To ne, spíš se zeptali, tak jak tady vařej, to je dneska ale slunečný počasí, no tak pes 

udělal todle, hmmm tak my pudem, přinesli jsme ti ponožky, tak jo, takže tak. 

M: A co vy na to? To vypadá, že byste si to představovala nějak jinak. 

R: Trošku asi jo no, asi bych chtěla slyšet nějakou podporu nebo něco no. 

M: A myslíte, že to může být taky tímhle? Třeba tím jaký máte vztah s vašima? Nebo tím že 

cítíte, že se o vás moc nezajímají nebo že s váma míň mluvěj? 

R: No a tak my jsme spolu nikdy moc nemluvili, tak já to doháněla s těma kamarádama nebo 

tak, takže to jako ani tak problém není. 

M: Aha, takže jste to nevnímala jako problém, je to normálka... No a když jste se začala cítit 

špatně, tak to začalo nespavostí? 

R: Hmm. 

M: A to jste třeba nemohla celé noci spávat? 

R: Já jsem nemohla usnout a pak jsem se budila třeba ve 2 a pak jsem už nezabrala, jsem 

jako třeba spala 3 hodiny, jsem byla hodně unavená. 

M: A bylo to třeba tak, že jste musela myslet na hodně věcí? 

R: Já ani na nic nemyslela, jsem jen nemohla spát, pak ta nemocnice přišla a ty léky to 

docela srovnaly a teď když nemůžu spát, tak jdu třeba o půl 3. se psem a tím je to vyřešený. 

M: No a když jste začala mít ty deprese potom, ty se potom nějak zhoršily po tom prvním 

pobytu na psychiatrii, ne? 

R: Hmmm. 

M: No a jak to vypadalo, nebo jak se člověk cítí? 

R: No já nevím, já jsem se vlastně jako cítila jako taková špatná, že jsem jako musela to 

dohánět to učení a tak nějak mi to, jakože jsem jakoby byla v té nemocnici, tam je to takový 

voddělený vod těch kamarádů a je to tam takový jakože, když tam je člověk tejden, že 

nemůže ani přijímat návštěvy a potom, když je tam dva tejdny tak potom může přijímat 

návštěvy, pak teprv může jít na zahradu s těma návštěvama, pak teprv může s návštěvou jít 

kolem areálu a pak teprve může jít na propustku na celej den, pak na noc, no je to tam takový 

trošku takový vězení, návštěvy byly povoleny snad jenom v úterý a ve čtvrtek a bylo to 

takový vodřízlý to tam bylo no. 

M: A proto třeba myslíte, že se to zhoršilo? 

R: No že člověk jako vypad z toho režimu, potom a tak nějak se to tam jakoby nahromadily 

takový nějaký a pak jsem to jakoby všechno doháněla. 

M: A jak to vypadá, když si myslíte, že se cítíte, jakože že máte depresi, nebo když ji máte, 

nebo na co myslíte? 

R: Tak to jsou takový stavy nějaký, nevím, každej to popisuje jinak, někdo třeba říká, že to je 

nebo není deprese, nebo je ale, je to takový jako pocity, vůbec nic jako nedělat, člověk 

takovej zbytečnej si připadá, připadám si taková, jakože nikdo mě nedokáže, jakože 

vyslechnout, nikdo mě nedokáže podpořit, že člověk je vlastně, jakože úplně zbytečnej, že 

vlastně prostě taková smutná nálada, vůbec nemá člověk náladu něco dělat, když se do 

něčeho pustí tak se nesoustředí vůbec, tak asi to vypadá. 

M: Jak to třeba dlouho trvá? 

R: No tak vono jako většinou to samo přišlo samo vodešlo, ty části se jakože někdy 

roztahovaly, někdy se zase nevím, jak kdy to bylo 

M: Jako trvá to třeba několik hodin, nebo dnů? 

R: No tak jakože někdy to trvá třeba několik měsíců, je to jako těžko říct, jak dlouhý to je... 

M: Jako kontinuální to takový je? 

R: Hmm... 

M: A zlepší se to třeba nějak v průběhu těch měsíců nebo je to pořád takové? 

R: No mně jako lidi říkaj, že vypadám, jako taková smutná, jako, že i když jsem jakože  v 

pohodě, tak že vypadám, taková jakože a ptaj se mně, jestli se něco neděje, že jsem taková 

smutná, ale já mám takovej výraz jako furt. 

M: A jak se cítíte tady? 

R: Noo je to tady docela dobrý, vypadá to, že to třeba tady k něčemu bude, v tý druhý 

nemocnici, tam to bylo jakože spíš tam řešili tu anorexii, bulimii a tadyhlety problémy a 

tohleto, to tam jako moc nějak neřešili, no a tady mi to přijde takový jako víc, že se zaměří 
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člověk, že se zaměří víc na sebe, ty skupiny, je to takový povídání, jako přijde mi to jakože, 

že snad mi to něco dá no. 

M: A jaké skupiny tady jsou třeba, já jsem tady byla na praxi... 

R: No já jsem tady taky krátce a nějak si to nepamatuju, no je tam jako nějaký takový 

skupiny asertivity, pak skupina jakože představování toho problému, vždycky jako jeden 

člověk vždy říká o tom problému, jako co má, pak je tady paměť, koncentrace, ergo, pak 

tady jako děláme... 

M: Psychoterapie? 

R: Noo je to tady nějaký takový. 

M: A co se vám líbí? 

R: No mě se líbí celkem tak všechno, něco je teda jako smutný, některý příběhy, to jako 

člověka zasáhne no a pan doktor Preiss nebo jak se, on je trošku, trošku jako, já nevím, 

trošku jako ještě v těch lidech mi přijde, že vyvolává tu depresi, šťourá do toho, nevím, no 

nevím, nechci ho pomlouvat, chudák. 

M: Máte představu o tom co byste třeba chtěla dělat v budoucnu? 

R: No to já právě nevím, noo mně tak bavilo vždycky jako všechno, no ale tak jsem nenašla 

něco co by mně vyloženě nějak tak jako, všichni jakože už to strašně na tom gymplu vědí 

prostě, co jako. budou dělat, volí si jako už semináře a já tak jako volím všechno, já nevím 

prostě, co co jako dál prostě, jakože. 

M: A v kolikáťáku jste? 

R: Ve druháku. 

M: A všichni už teď vědí, co budou dělat? 

R: Noo jo, to jsou takový šprti, tam už prostě, každý to má nalajnovaný a strašně ví co a jak 

dál. 

M: To mě teda hodně překvapuje, to my jsme často nevěděli ani ve čtvrťáku a pak ještě 

spousta lidí měnila školu v prváku na výšce, to je docela brzo, to mi přijde fajn, že jste pořád 

tak široce zaměřená. 

R: No tak, někdy to jde víc, někdy míň no. 

M: A co vás třeba z předmětů baví, nebo nějaké okruhy? 

R: No, mně tak baví všechno, no jakože všechno, tak jako výtvarka taky, tak všechno nějak 

jako, já prostě nemám nějakej takovej, nebo že jako, no. 

M: A přemýšlíte o tom, že byste šla třeba na vysokou? 

R: No z toho gymplu asi by to bylo třeba no, ale já mám takový ty psychický problémy furt, 

tak jako, mě to jako tak srazí dolů, že jako proč vlastně, proč jít dál, že jo, takže plánovat 

něco, to já moc neplánuju. 

M: A napadají vás důvody proč žít dál? 

R: No právě že ani ne. 

M: Ne? 

R: Ne. 

M: A myslíte si, že to má nějaký smysl, že jsme tady všichni, jako na Zemi, nebo živí? 

R: Nooo tak asi jo, asi nějaký smysl by to mohl bejt, nooo tak jako jo, ale bez jednoho 

člověk se to vobejde. 

M: No tak jakože, to je pěkné říct, ale lidi umíraj každej den a každej jednou umře, ale mně 

se třeba když nad tím přemýšlím, jako osobně přijde, že každý člověk má tady nějakej úkol, 

připadá vám to smysluplné nebo? 

R: No jako, tak jo ale já, já ale nemám asi nějakej úkol, nebo asi asi si myslím, že se to beze 

mě obejde. 

M: A nechtěla byste si třeba prožít zbytek života? 

R: Asi moc ne. 

M: Nezajímalo by vás třeba cestovat, nebo pak studovat na vysoké? 

R: Ani ne, cestovat ne, nový prostředí taky moc ne. 

M: A co třeba kamarádi? 

R: No tak kamarádi budou a my nebudem, takže jako. 

M: To jo, to spoustu věcí bude a my nebudem, a máte třeba nějaké bližší kamarády? 

R: Taky nějaký no, ale tak jako, kdo je blízký kamarád, že jo, ten kterej vás pomluví, pak vás 
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někde potom zradí. 

M: A máte třeba člověka, kterému byste mohla říct úplně všechno? 

R: No já moc jako všechno nějak neříkám a nemám důvěru v lidi nebo tak, takže já, tak asi 

všechno moc nevyklopím. 

M: A chtěla byste někoho takového mít? Nebo stála byste o to? 

R: No ani ne, já jsem taková nemluvka, že já o to ani nestojím, jakože jakože, potom co jsem 

pravidelně docházela na nějaký ty, k tý psycholožce, to je takovej cizí člověk, že jo a pak 

jako... 

M: Jako neměla jste k ní důvěru? 

R: Já k nikomu nemám. 

M: Takže třeba teďka, když spolu mluvíme, tak mi říkáte nějaké věci a spoustu věcí si 

necháváte pro sebe? 

R: Hmmm, hmmm a je to těžký ze mě vyndavat, doktoři to taky zkoušeli, ale když člověk 

nechce, tak nemusí. 

M: To je jasný, ale možná by stálo za to to s někým zkusit, já neříkám, že třeba se mnou, 

anebo klidně, ale já myslím, že by to stálo za to, jít k někomu, ke komu máte důvěru a kdo 

vás pak nebude pomlouvat i když o tom byste třeba možná nevěděla asi, i když já si myslím, 

že takových lidí je docela dost. 

R: Noo tak asi jo, ale hledat je, taky to zabere čas a nevím, nevím, jako já jsem hodně taková 

nedůvěřivá pořád, furt to vidím v těch lidech, nevím. 

M: Co vidíte v lidech? 

R: Nevím, já je vidím, jak někde jdou, jak a pomlouvaj mě a pak je vidím za tím rohem, jak 

fakt pomlouvaj a stejně se dycky nechám zklamat a říkám si noo tak znova, tak znova. 

M: Hmm s takovejma lidma mám taky zkušenost a těm bych se nerada svěřovala, to ani 

náhodou, ale mám zkušenost taky s jinýma lidma, noo mě taky osobně, já třeba taky nejsem 

zas tak hrozně ukecaná, ale mě přijde jednodušší, když to co mám v hlavě, nebo to co cítím, 

můžu někomu říct, když je ten někdo můj blízký kamarád nebo kamarádka a zajímá mě 

slyšet na to její názor, nebo třeba nějaké malé chlácholení, nebo klidně nepříjemnou pravdu, 

nebo kritiku, něco. 

R: No tak já si jako vyslechnu nějaký chlácholení, no ale pak si člověk řekne, no jo, ale ona 

mě furt, takhle jenom chlácholí a pak si myslí, že a v duchu si myslí, že bůhví co a já 

nestojím moc o takové chlácholení. 

M: No já taky nestojím jenom o chlácholení, já stojím o upřímnost nebo ne o falešné 

chlácholení, nicméně s kamarádama stojím o pravdu, když mě řeknou, že dělám něco 

špatného a tak to přijmu s tím, že mě mají rádi a že bych se možná třeba mohla chovat jinak, 

nebo se nad tím můžu zamyslet, mně přijde, že mi poskytujou nějaké zrcadlo a dělám to taky 

naopak, mně to přijde jednodušší s těma lidma se kterýma si má člověk co říct a kterým věří, 

mně třeba osobně by přišlo hodně těžké to snášet úplně sama. 

R: No já jsem taková jakože samostatná, že dycky mě paní učitelka psala vzorný žák, 

protože já vždycky pomáhala se vším a samostatná jsem byla už vod malička, protože 

vlastně máma to vo mě moc... A táta mě dycky k tomu ved, abych byla samostatná, abych si 

poradila dycky no, takže jsem taková jakože. 

M: No jo ale samostatná může znamenat dvě věci, samostatná můžete být v praktickém 

životě nebo celkově v životě, v učení, nebo v zařizování si věcí, ale mě přijde docela 

přirozené, že kdybychom byli všichni samostatní v tom smyslu, že si všechny problémy 

řešíme sami, nebo že i všechny radosti si necháváme sami pro sebe, tak spolu ani moc 

nemluvíme, to by pak nemělo smysl si povídat s kamarádama a něco řešit. 

R: Noo ale já mám na to psa, ten vás nepomlouvá. 

M: No ten vám ale taky neporadí. 

R: To nevadí, se člověk vypovídá, no on pak volízne nohu, tak je to fajn, psa mám ráda no, to 

je kámoš. 

M: Takže třeba i teď, když chodíte na nějaká vyšetření nebo když jste na těch skupinách, tak 

si třeba spoustu věcí necháváte pro sebe? 

R: Hmmm taky, tak něco řeknu, aby tam ze mě taky něco vypadlo, tak něco taky řeknu, ale 

moc nějaký jako, dneska nějakej chlap říkal na skupině a vo tobě nic nevíme a já říkám no 
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tak umřeš s tím, že nebudeš nic vědět, no a co, tak nic neví (smích). 

M: To mě ale přijde škoda, když jste tady a když o to lidi maj zájem, tak i třeba ti 

psychologové. 

R: Tak já jim třeba jako něco řeknu, že jo, aby mohli něco vyvodit. 

M: To jo ale to přece nemá zas tak moc smysl, já myslím, že oni by chtěli něco vyvodit, aby 

zjistili v čem je problém. 

R: Noo tak co, noo nějak tou medikací to vyřešenej noo a vrátěj mě domů no a doma zase 

myšlenky no. A jednou se to třeba ta sebevražda povede, potom už nebudu muset řešit 

nějakej život. 

M: A myslíte si, že medikace má smysl? 

R: Noo tak pomůže třeba, že tak člověk nebude mít třeba špatnou náladu nebo něco, ono to 

trvá dýl s těma lékama, ono je to dycky na dýl jako. 

M: A co třeba nějaká psychoterapie? 

R: Já nevím, to jsem měla taky nějakou takovou behaviorální nebo co to bylo. 

M: Jako tady? 

R: Nooo jo. 

M: A chodila jste třeba někam? já jsem myslela individuální, protože tady to bude trvat 

docela krátce ne? nějakých 40 dní? 

R: No, 52. 

M: Já jsem teda myslela, co třeba nějaká individuální psychoterapie? 

R: Ale já jsem chodila. Ale já nevim, tam to bych mohla dělat taky. To bylo dycky, tak, jaký 

máte problém? Jaký z toho máte pocit (smích), no. A jak byste to řešila? Hmm. Noo, tak jo, 

tak příště. Nevim, no, nějak to tak jako.. 

M: To byla nějaká psycholožka, ke které jste chodila? 

R: No, ta mě nutila, lehněte si, lehněte si, lehněte si, pak jí vypadla protéza a to bylo hrozný, 

jéžiš, to bylo hrozný. Hmm.. 

M: A kdybyste si mohla vymyslet někoho, komu byste se svěřila, nebo komu byste se chtěla 

svěřit, nebo ne – chtěla, ale komu byste se svěřila a s kým byste si třeba chtěla povídat, jaký 

by měl být? 

R: No, tak jak já si s každým tak jako povídám něco... 

M: Ale já jsem myslela úplně o všem. 

R: To asi, já nevim, ani nemám tak potřebu, něco všechno říkat někomu, no tak nemám nějak. 

M: Ani třeba za předpokladu, že by to mohlo pomoct? 

R: To říkaj všichni, že by to mohlo pomoct, ale mně to nikdy nepomohlo. Já už jsem to taky 

zkusila, že jsem to všechno říkala sestře, no a pak se na mě urazila, a nějak jsem ztratila tu 

důvěru, tak už to radši ani všechno neříkám, tak. 

M: A kdyby to byl nějaký psycholog, který by byl dobrý, a který by vám možná mohl 

pomoct, nestálo by to za to, zkusit mu třeba klidně říct všechno? 

R: A já jsem měla teďka takovou docela dobrou psycholožku, já už nevím, kdo to byl, jako 

měla jsem ji ráda, jako byla dobrá, ale ty moje myšlenky, to jako moc neovlivní jako. Tak 

vona mně dycky řekla jako, tak nějak mně zvedla tu náladu, já vodjela domů a furt ještě 

dobrá nálada a pak třeba za tejden a už zase špatná nálada, tak bych tam musela bejt každej 

den, aby mně ta dobrá nálada vydržela. Že oni mě ty lidi dycky jako, že nabijou energií, 

řeknou všechno bude dobrý, teď řeknou, proč to bude dobrý a teď člověk vodchází, a, bude 

to dobrý (šeptá) a de a pak za tejden, není to dobrý (hlasitě). Pak se to zase vrátí všechno. 

M: A jak dlouho jste k ní chodila? 

R: No já k ní chodím furt, jako ještě, já dycky jako nějak k ní dojdu, tam má nějaký ty dny 

dycky. 

M: A jak často? 

R: Snad jednou za měsíc tam jdu nějak. A pak jsem chodila i za 14 dní. To taky záleží jak 

ona má čas, tak je to takový jako. Tak chodila sem tam jako, pak dycky jako člověk, že je to 

dobrý, no a pak zase přišel jako troska a zase vodešel jako dobrý, no todle je jako fajn, to 

bylo. 

M: A myslíte, že se to nějak postupně malinko zlepšovalo? Nebo to bylo dycky dobrý a pak 

stejné? 
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R: No, já nevím, no. Jako byla dobrá, měla mě ráda, no ale já jsem taková, mně už asi se to 

jako nezlepší, no asi. Ten stav nějak? 

M: Proč myslíte? 

R: Já nevim, tak já už nějak mám takovej pocit, že už jako nemám, jako proč žít, nemám 

žádný jako nějaký plány, jako tak je to taková zbytečná práce jako, všechno nějak.. 

M: Tak já myslím, že to taky nějak přináší ten smutek, nebo ta deprese, že vás věci nebaví a 

že to možná má nějaký kořen, se kterým by se nějak mohlo pracovat a v průběhu té práce by 

se třeba člověk mohl začít cítit líp a možná by ho pak některé věci začaly bavit nebo z nich 

mohl mít třeba radost. Nebo cítíte se, že ten váš stav, nebo po té hospitalizaci je ten váš stav 

jiný? Že si třeba užíváte věci méně, než jste si užívala před tím? Protože před tím vás přece 

možná bavila ta gymnastika, nebo jste se radovala, a teď najednou se to změnilo? 

R: Já nevím, asi jsem jako nějak zestárla, nebo co, nějak jsem to jakože všecko vydržela 

nebo co, já nevim. Asi jsem tu psychiku měla jako pevnější a nějak jsem ani nerozuměla, že 

by někdo moh mít psychický vobtíže a začalo to nějak až v tom straším. Já nikdy ani moc 

nijak neměla pořádnou pubertu, nebo, že bych někde něco... No, to já nikdy neměla asi. Tak 

jsem to nějak jako přeskočila. Nevim. 

M: A když jste říkala, že jste říkala své sestře nějaké své myšlenky, na které se ona pak 

urazila.. 

R: No jsme jako si hodně byly blízký, když jsme byly menší, mladší teda, tak to jsme si jako 

říkaly všechno, no ale potom nějak jsme si přestaly rozumět. Já ani nevím, proč jsme si 

přestaly rozumět, nevim, protože jsme si našly, že máme každá jiný zájmy a protože jsme si 

neměly potom už vo čem povídat a už to bylo takový jenom z povinnosti, že jsme si říkaly 

všechno a to nebylo moc takový příznivý, tak jsme si to nějak potom nějak. 

M: A jaký ona měla a zájmy a jaký vy? 

R: No, vona taky hrála na tu kytaru. 

M: Nebo o čem jste si povídaly a o čem jste si nemohly povídat potom? 

R: No tak ona jak byla starší, tak už nějak na ty kluky, že jo, nebo něco a takhle, a já ani tak 

ani neměla, já nevím co, vona měla, já nevím, možná, že jsem asi furt tak nějak chtěla bejt 

starší, furt jsem se chovala jako starší asi a vona byla z toho, nevim.. 

M: A na co se tenkrát urazila? 

R: No to se urazila... (smích) To jsme se pohádaly, no, protože já jsem jí vostříhala panenky, 

babrbie (potichu a posměšně). Panenky barbie z domečku. A ona už si s nima stejně nehrála, 

ale měla je tam tak, mě to napadlo a já jsem je ostříhala.   

M: A jí se to nelíbilo.. 

R: Ne. A tom tam je mezi náma furt, no. A kvůli tomu jsme se snad nejvíc pohádaly za celou 

dobu, co se známe, protože. Fakt nikdy jsme se nepohádaly víc než kvůli panenkám barbie. 

M: Ona sbírá barbie? 

R: Nesbírá barbie, ale měla k nim jako asi citovej vztah. Já nevim proč jsem to udělal, já fakt 

nevim proč jsem to udělala. 

M: Možná proto, aby měly lepší účesy? 

R: No to moc ne. Já jsem je udělala na ježka všechny. No ona si furt s nima, jak tak je tam 

měla ty barbie a já spíš furt luštila sudoku a ona furt těm panenkám česala ty vlasy, já na ně 

byla uražená, že si nepovídá se mnou a že češe ty vlasy, tak jsem je asi vostříhala. 

M: Mně to připadá, že vám možná chyběl nějaký člověk, který by dosahoval nějak vaší 

intelektuální úrovně, se kterým byste si mohla povídat? 

R: Asi jo. Asi mi chyběl.. 

M: A nikdo jiný kromě vaší sestry takový nebyl? 

R: Ne. 

M: Co starší spolužáci, nebo kamarádi? 

R: Ty jsou takoví.. Ale já nevim. Buď jsou takový pseudointelektuálové, nebo jsou to takoví, 

co moc choděj na ty párty a kdo s kým a za kolik a to já moc nemusim. 

M: A co vás třeba baví? Máte třeba ráda filosofii? 

R: No tak asi jako každýho. Jako ale takový to řešení, takový ty otázky.. Asi jako všeho s 

mírou. 

M: A které jsou moc? 
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R: Já nevim, ale takový ty, kuře a slepice a co bylo dřív a to jako už, mi přijde moc.. 

M: A vy jste říkala, že jste se se sestrou pohádala o tom, že jste jí řekla nějaké myšlenky. 

Nebo vy jste mi řekla, že jste se dřív svěřovala lidem a že to nějak nevyšlo, protože toho buď 

využili, nebo to neposlouchali nebo to nechápali? 

R: Protože my jsme se s tou sestrou, protože matka ji vlastně poštvala proti mně, protože mě 

moc neměla ze začátku ráda jo. Ona měla takový to, já nevím, jak se to jmenuje, takový to 

jak maj ty matky, když maj toho novorozence. Tu, laktační psychózu. No a nějak to jako 

přetrvalo. A pak to jakože, když já jsem se narodila, sestře bylo vlastně 7, tak vona prostě 

najednou cítila, že všechna pozornost je na mně, že jsem malinká a to a vona vlastně měla 

bejt jedináček a, vlastně všichni se najednou zajímali o mě a jí nechali jakoby, na ni se 

neptali a takže to bylo takový jakože, no, hm. 

M: To ale, jak ji mohla vaše matka poštvat proti vám? To vypadá, že ona žárlila? 

R: No to ona sestra na mě žárlila taky, no a vona matka jí vlastně řekla, že já jsem neměla 

bejt, že jo a, že vlastně původně taky chtěla mít kluka a řekla jí vlastně, že stejně ze mě nic 

nebude a když jsem byla malá tak jsem měla vlastně tu, novorozeneckou žloutenku, a oni se 

mnou měli ty starosti a máma jí řekla, že budu potížista, že ty starosti a já jsem se narodila 

asi o měsíc dřív, takže jsem byla jako malá taková nebo co, tak jsem byla v tom inkubátoru, 

tak to takhle jakože vzniklo. 

M: A pak se ten vztah nějak mezi váma zlepšil? Nebo to ze začátku bylo blbý, že ona na vás 

žárlila a vaše matka ji proti vám poštvala, a když jste si hrály, tak… Hrály jste si spolu, když 

jste byly malé? 

R: No nehrály moc, no. 

M: No a pak, pak jste si někdy začaly povídat, když jste byla starší. 

R: No protože já jsem jako chtěla být jako víc dospělá, měla jsem takový jako, asi jsem brzo 

vyspěla, jsem měla jako ty povídání s těma staršíma, potom jsme se daly až jako po letech, 

pořádně spolu… 

M: A pak to trvalo nějakou dobu a pak to nešlo? 

R: No to taky nešlo no… 

M: A jí jste mohla říkat úplně všechno? 

R: My jsme si dřív říkaly úplně všechno, no. No ale teďko už to taky moc nejde, protože ona 

má toho přítele a to má zase s ním tam, a budou mít asi, se budou vdávat a taky rodinu a mají 

psa a bydlejí v tom bytě a vlastně nebydlíme ve stejném městě a nechce se jí dojížděj, takže 

se moc se nevídáme. Akorát, když já jsem tady, nebo když jsem byla na tý psychiatrii, tak 

ona za mnou dojížděla. To bylo lepší. 

M: A chodí sem za váma? 

R: Chodí sem za mnou no. 

M: A můžete jí i teďka říct úplně všechno? 

R: No to, my už si neříkáme úplně všechno, ale dá se s ní normálně mluvit, jo, jako o něčem 

taky, de to jako, líp než rodiče. Tady máš ponožky a.. 

M: A s ní třeba taky o něčem jiném? 

R: No tak ona mi taky řekne něco o práci a taky něco povídá a ráda poslouchám já jsem 

takovej posluchač já moc jako nemám, co.. Tak jako ona něco povídá, tak je to takový pro 

mě lepší než s těma rodičema. Tak když oni přijedou, tak je to takový, to ani, vo to ani 

člověk nestojí moc. 

M: A necítíte, že, to by třeba mohla být trochu příčina? I když jste říkala, že vám na tom zas 

tak moc nezáleží a... 

R: Jako tý deprese? 

M: No možná. Ne třeba jediná, ale jedna z možných. Vy jste říkala, že vám na tom moc 

nezáleží, že jste na to zvyklá... 

R: No ale jako nemyslím si jako, že by to nějaký vyloženě, jako to. Prostě si spíš prostě 

myslím, že není proč žít, no. Že proto asi. 

M: A pro co si myslíte, že mají ostatní lidi žít? 

R: No tak oni už to mají nalajnovaný, oni už vědí, že pujdou na medicínu a už rodiče jim 

předávají firmu a jdou si za tím a že tak. 

M: Už teďka ve 2. na gymplu tady tohle lidi mají jasný? To mi přijde hodně zvláštní. Jestli 
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někdo už ve 2. ví, že půjde na medicínu, tak je to fajn, ale to přece ještě nic neznamená. Ono 

se může cokoliv změnit a na tu medicínu se ještě ani nedostal. Hmm. Trápí vás to hodně, že 

vy nemáte věci nalajnované a ostatní lidi jo, kolem vás? 

R: No mě spíš trápí, že nevim co. Jo, nemám co, nevim. 

M: Že třeba nevíte co ve škole, nebo. 

R: Nevim co dělat, co dělat dál, nevim, co mě baví pořádně. 

M: No mně přijde doopravdy, bez jakéhokoliv chlácholení, že ve 2. je strašná spousta času. 

R: No jenže voni jsou ty semináře. No a voni se potom z toho musí maturovat, a jak jsou ty 

státní maturity, tak to potom přidává ty body na tu přihlášku a když nejsou ty maturity z toho, 

tak nejsou ty body na tu školu a na tu školu vůbec nemůžete jít, na tu školu, kterou jste si. 

Když jste si ty semináře zvolila špatně, tak už nedoženete to co v těch jinejch seminářích už 

bylo za ty 2 roky a zase na tu školu už nejenže to.. No a pak už pak člověk nemá na výběr, že 

jo, to už je rozjetý vlak, to už není cesty ven. 

M: A jaké jste si vybrala semináře teďka? 

R: Já jsem si nevybrala. Já jsem to vodložila. Já jsem to vodložila a doufám, že už mě to 

čekat nebude, už, už fakt ne. 

M: Je tohle fakt velký problém že nevíte, co budete dělat? 

R: No, asi jo. 

M: A tou jsou semináře ke každému předmětu? Fyzika- seminář, čeština – seminář. 

R: No to jsou jednoletý a pak dvouletý a pak vono je to, že jo, biologie, pak je to 

experimentální biologie pak je speciální biologie člověka, pak je psychologie-biologie, pak 

je zase... A když se potom člověk rozmyslí, že chce jít na jinou školu, že tohle to není to co 

ho baví, takže chce dělat něco jinýho, takže z toho předmětu co ho baví a na tu školu, na 

kerou by jako rád, podá si přihlášku jinam, tak voni ho vlastně nevemou, protože z toho 

předmětu nematuroval a nevemou ho, protože nedostane nějakej ten určitej počet bodů, 

kterej je důležitej z tý státní maturity pro tu přihlášku, do tý, na tu vysokou školu. 

M: A kdyby tady takhle starost odpadla? 

R: Tak i tak.. Už to nebudu řešit ani nic dalšího. 

M: A proč jste třeba tady? 

R: Tak mně sem dala třeba doktorka, že to bude lepší, že tady, jsem víc pod dohledem, že 

nechtěla to mít na triku ona. Takže to přehodila jako by sem. 

M: A vy tady chcete být? 

R: No tak třeba, třeba to tady k něčemu je. 

M: Tak to mi připadá, že máte pořád ještě nějakou naději, ne? Nebo, že ji cítíte… 

R: No tak může se stát, že třeba můžu nějak změnit názor, že jo a všecko jakoby nějak 

rozlousknout, řešit jinak, řešit líp, řešit bezstarostně, anebo se to stát nemusí. 

M: Tak to jo, ale aby k tomu člověk dospěl, tak to chce asi projít cestu, která není úplně 

jednoduchá a fakt to řešit a řešit to opravdově, protože podle mně, samy věci k člověku 

nepřijdou. A možná, že kdyby jste se do toho ponořila opravdu, tak že by se pak něco mohlo 

změnit. Nebo byste mohla zjistit, jak řešíte problémy, nebo v čem je zakopaný pes. 

R: No a takhle já jsem přišla vždycky odněkud nadšená a za pár chvil už jsem byla zase na 

dně. 

M: No možná, člověk nemůže čekat, že se věci změní úplně rychle. A vím, že když je 

člověku blbě, tak je těžší, myslet pozitivně a připomínat si takové věci, ale myslím si, že je to 

hodně důležité a myslím si, že je hodně důležité jít do toho naplno. Co myslíte? 

R: No, taky je to řešení, ale já asi já asi používám jiné řešení. 

M: Jaké? 

R: Asi to řeším jinak. Asi, že už to nechci vůbec řešit už. Už nemám sílu. 

M: A jak jste ty deprese řešila před tím? 

R: Já jsem to chtěla jako hodně vysportovat a jakože, já mám ráda muziku, tak třeba 

poslouchat muziku, tak třeba tak. Jakože jsem se snažila, no. 

M: A pomáhalo to? 

R: No, ani moc ne no. Byla to taková chvilka odpočinku, no. 

M: Teďka tomu moc nerozumím. Jakože, je to tak, že jste se cítila hodně špatně a smutně a 

nebo vás nápady konkrétní problémy a říkala jste si tohle mě fakt hodně trápí, tohle mě fakt 
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hodně štve, tady tenhle člověk, nebo tenhle vztah mě strašně štve a nevím, co s tím mám 

dělat? 

R: Spíš smutně a blbě.   

M: Bez nějakého důvodu. 

R: No.. 

M: A myslíte si, že nějaký důvod je? 

R: Já nevim. Mně tak asi nic tyjo asi.. Já jsem taková, že asi mě nic nerozhodí jako. A oni 

všichni tam řešej, já jsem dostal 3 já jsem dostal 5 a mně je to celkem jedno, dyť je to jenom 

známka. Nebo prostě tam řešej jiný kraviny, kdo se s kým pohádal... Je to takový, já nevim. 

Já... Teď přemejšlím, co jsem tím vlastně chtěla říct. No, už jsem to zapomněla. 

M: Myslíte si, že ten smutek je nějaká fyziologická chyba, nebo nemoc, nebo třeba je to něco, 

co se dlouho vyvíjelo a může mít nějaký důvod i když ho teď nevíte? Mně by zajímalo, jak 

to cítíte. 

R: No asi je to ta psychická nemoc, která má možná nějakej ten spouštěč jakoby, že já 

vlastně takový ty problémy neřeším, nebo jako, nechávám si v sobě a tak a tak.. 

M: Že neřešíte moc problémy? 

R: Hmm, hmm. 

M: A myslíte, že je to špatně? 

R: Já nevim, jako nějaký problémy mi přijdou, jakože proč to řešit, jako takový kraviny. 

M: A není podle vás třeba řešit nic, nebo není třeba řešit kraviny? 

R: No tak, já normálně jako všechno řešim. Takový ty normální věci, no tak no. To já řešim, 

já nejsem tak jako, že bych nic neřešila. To já zas to řeším. 

M: A co řešíte? 

R: Já nevim, já se třeba s mámou hádám, protože, když máma řekne, tak koupíme si televizi, 

tak já řeknu, proč, ona na mě začne křičet a já jí říkám dobře, už jsi se vykřičela, tak dobrý a 

začne křičet ještě víc, tak odejdu a pak ona přijde s novou televizí a – jde tam i Nova cinema, 

koukni, no tak pak už to neřešim, no. Pak už to neřešim. 

M: Tak ale asi řešíte obsah té konverzace, že jo, protože to možná není nějak extra důležité, 

no a možná řešíte to, že by bylo možná fajn nezajímat se o takové věci a zajimat se o jiné? 

R: Hmm.. Důležitý je takové lidi najít, někdy člověk hledá celý život a nenajde.. A pořád je 

tady ta otázka, proč žít, proč se pořád pokoušet hledat někoho, kdo je aspoň podobnej jako já. 

A člověk musí najít aspoň jednoho. 

M: A píšete si nějaký deník? 

R: No, já si nepíšu deník. Když sem byla v tý nemocnici, tak mně k tomu nutili, nutili mně k 

tomu a četli mi ho a to pro mě nebylo příjemný takže. To pro mě nebyl deník od tý doby. Já 

jsem si ho před tím ani nikdy nepsala a pak mě tam nutili a já jsem o to neměla zájem. 

M: A máte nějaké sny? 

R: Ježiši... Já mám jenom jeden sen. 

M: Jakej? 

R: To je vždycky v sanitce a ani nevim jestli to někdo řídí, ani nevim, já prostě jenom vidím 

všechny ty čudlíky a prostě že ta sanitka jede nějakým směrem a pak se zastaví a dycky 

nějakej jinej člověk mi strčí hlavu do vokýnka. A řekne, že jsem přijela pozdě. A pak se 

probudím. 

M: Vy nevíte, kdo tu sanitku řídí? 

R: No já ani nevím pořádně jak vypadá zvenku. Já ji vidím jenom zevnitř. A pak někdo 

neznámý nakoukne, ale vidím ho úplně konkrétně jo, prostě vidím tu celou jeho hlavu, ty 

vrásky prostě jak to tam má. Prostě teď tam strčí tu hlavu a řekne, že jsem přijela pozdě. A 

pak už nic. 

M: A máte k tomu nějaké vlastní vysvětlení? 

R: Ne... Nevim co to je. Ale je to fakt trapný jako.  Už se to vrací prostě. To je třeba deset 

nocí za sebou pořád ten stejnej sen. Já už jiný sny ani nemám a tady ten jeden furt chodí a 

čím víc se snažím, abych na něj zapomněla já si pouštím pohádky, abych usnula při pohádce, 

aby se mi nemohlo zdát něco špatnýho, ale dycky prostě přijedu pozdě. A někdy bych fakt 

chtěla přijet včas, ale fakt ještě jsem nepřijela včas.   

M: A co vám je v té sanitce, víte? 
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R: Jo, já bych to... Jako takový tlačítka jsou tam všude, jsou tam takový dráty, jako je to tam, 

jako je to tam docela takový, vidim to tam docela konkrétně, no ale k čemu mi to je? 

M: No ale co je vám v té sanitce? 

R: Já nevim. Já se vůbec nevidim. Já vidim jenom na ty čudlíky. Prostě jenom vidím ty 

čudlíky, ani nevím, jestli to někdo řídí. Pak vidím prostě jenom jako tu cestu, jako ty zatáčky, 

jako z toho vokýnka a pak vždycky někdo, ani nevim, jestli to vokýnko je otevřený, když 

tam někdo strčí tu hlavu. Prostě pak tam někdo strčí tu hlavu a řekne, že jsem přijela pozdě. 

M: Je to vždycky stejný člověk, nebo se střídají? 

R: Ne, oni jsou pokaždý jiný, úplně jiný prostě, je to úplně jedno, je to úplně jedno, jestli je 

to ženská nebo chlap, pokaždý je to úplně jedno kdo tam je. 

M: A to se furt opakuje ten sen? 

R: (s intenzitou, naléhavě, hlasitě) Jo. Opakuje se to furt a už to mám, to už mám asi 4 roky, 

já, a mně už se nic jinýho nezdá, já buď se teda nepamatuju nic, že by se mi něco podobnýho, 

žádnej sen, anebo se mi zdá tady ten, pořád tady ten! 

M: A myslíte, že vám to má něco naznačit? 

R: A co? A kdo to rozluští, kdo mi to řekne? Nikdo. To nevim. Na to musím přijít sama? Ne, 

já sama na to nepřijdu. 

 

 

 

 


