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ABSTRAKT: 

 Tato bakalářská se zaměřuje na zkoumání podoby attachmentu u dospělých 

jedinců a má kvalitativní povahu. Cílem práce byla aplikace metody AAI na českou 

populaci a ověření její použitelnosti pro praxi. K prioritním záměrům náleželo 

zkoumání rozdílů mezi klinickou a neklinickou populací. 

 V teoretické části představujeme teorii attachmentu (neboli teorii citové 

vazby), její terminologii, prameny a důležité osobnosti, které se problematice věnují. 

Zaměřujeme se především na období raného dětství a dospělosti, přičemž ostatní 

období v ontogenezi jedince opomíjíme kvůli omezenému rozsahu práce. Popisujeme 

základní formy rané citové vazby a metody měření v návaznosti na formy 

attachmentu v dospělosti. Popisujeme jednotlivé stavy mysli s respektem k citové 

vazbě a podrobně popisujeme metodu AAI. V přílohách také přikládáme český 

překlad této techniky. 

 V empirické části představujeme náš výzkum, ve kterém jsme porovnávali  

8 probandů. 4 z klinické populace a 4 z neklinické populace. Využívali jsme přitom 

metodu AAI. Při analýze byla využita alternativní metoda skórování  CRI (konkrétně 

3. část manuálu). 

 Došli jsme k výsledkům, že metoda AAI je pro praxi užitečná, nicméně však 

doporučujeme k dalšímu bádání absolvování kurzu analýzy AAI, ve kterém účastníci 

získávají originální skórovací manuál k technice. Při použití rozhovoru na českou 

populaci by měli být některé z otázek přizpůsobené odlišné větné stavbě českého 

jazyka.  

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT:  

This thesis focuses on exploring forms of attachment in adults. Empirical part 

has a qualitative nature. Main task was to study application of the method AAI  

on Czech population and test its applicability in practice. We also investigated 

whether we find differences in the clinical and non-clinical populations. 

In the theoretical part we present attachment theory, its terminology, sources 

and important theorists, who are dedicated to the issue. We focus on early childhood 

and adulthood, while other periods of ontogenesis are neglected due to the limitation 

of the work. We describe basic forms of early attachment and measurement methods 

in relation to the forms of attachment in adulthood. We describe states of mind  

in adulthood and then we focus on detail information about the method AAI.  

In appendix we also attach our translation of the technique into Czech language. 

In the empirical part we present our research in which we compared 8people, 

4 from clinical population and 4 from non-clinical population. We used for this 

purpose method AAI. For analyzing of the interviews we used alternative scoring 

method CRI.  

We came to results that AAI is useful for practice, however, we recommend 

for further research specialized course of analysis AAI. We think that for using  

of technique on Czech population there need to be made some adaptation for 

different sentence structure of the Czech language. 
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1. ÚVOD 
 

K vybrání tématu bakalářské práce mě motivoval zájem, který jsem  

o problematiku attachmentu získala během prvního ročníku studia na univerzitě.  

V té době jsme se zabývali fenoménem attachmentu a jeho podstatou pro zdravý 

duševní vývoj jedince v rámci ontogenetické psychologie. Jelikož mě teorie osobně 

zaujala, oceňuju možnost k prohloubení informací, které jsem při zpracování práce 

nabyla. 

Cílem této práce bylo ověřit použitelnost a užitečnost metody AAI pro praxi. 

Primárním využitím metody je zjištění mentálních reprezentací raných citových 

vazeb u adolescentů a dospělých. Zjišťovali jsme také jestli budou rozdíly  

ve výpovědích klinické a neklinické populace, kterou jsme srovnávali v empirické 

části práce.  

V teoretické části představujeme význam pojmu attachment s důrazem  

na rozdílné překlady v české literatuře. Rozebíráme nejdůležitější osobnosti spjaté 

s teorií, obeznamujeme s jejími filozofickými kořeny a významem. V této části jsou 

dvě hlavní témata a to - povaha citové vazby (attachmentu) v dětství a dospělosti,  

ve které představujeme základní metody měření. Dále pak podrobně popisujeme 

metodu AAI a jednotlivé stavy mysli s respektem k citové vazbě v dospělosti.   

V empirické části předkládáme výsledky aplikace rozhovoru AAI na českou 

populaci. Porovnáváme 4 probandy z klinické populace a 4 probandy z neklinické. 

Představujeme některá úskalí, se kterými jsme se během vypracování setkali. 

Věřím, že práce bude pro budoucí bádání na poli attachmentu přínosem  

a cennými radami obohatí další výzkumníky.  

 
 
 
 
 
 
 
„Teorie attachmentu zdůrazňuje ústřední úlohu vztahu ve vývoji člověka od kolébky 
až po hrob.“ 

(John Bowlby) 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Citová vazba 

2.1.1 Vymezení pojmu Attachment 

V úvodu teoretické části práce bychom rádi vymezili základní pojem 

attachment a jeho důležitý význam v ontogenezi člověka. Do české literatury             

je překládán u různých autorů odlišně, například jako vazba, citová vazba, 

připoutání, citové pouto, přilnutí anebo se jednoduše nepřekládá a používá  

se ve svém původním anglickém znění (Bowlby, 2010; Hartl, Hartlová, 2010; 

Vavrda, 2005; Vrtbovská, 2010; Plháková, 2005). V práci budeme používat tento 

pojem buď v jeho původním znění, a to zejména pro oblast období dospělosti, které 

se budeme věnovat v kapitolách 2.4, 2.5 a 2.6, anebo použijeme ekvivalent českého 

překladu citová vazba. Slovo attachment budeme používat také v případech,  

ve kterých by mohlo dojít k nadměrnému užití druhého námi zvoleného termínu.  

Pro období dětství budeme primárně používat výraz citová vazba, jelikož  

se nám samotný pojem vazba nejeví jako postačující. Obsahuje v sobě také určité 

negativní konotace (např. v souvislosti s vězeňskou vazbou), stejně jako slovo 

připoutání, což také mimo jiného okrajově načrtává i Vrtbovská (2010). Připojit 

k termínu vazba adjektivum „citová“ je podle nás důležité, protože přímo odkazuje 

na podstatu emocionálnosti a citovosti tohoto fenoménu. Díky tomu jsme schopni 

relativně do hloubky obsáhnout celkovou podstatu a funkci popisovaného „jevu“. 

Attachment je trvalé afektivní pouto, které je charakterizováno tendencí dítěte 

hledat a udržovat blízkost k určité specifické osobě, a to zejména během působení 

stresu anebo v zátěžových situacích. Attachment je emocionální pouto a ne chování. 

Rozlišujeme však i attachmentové chování, mezi které se například řadí hlavně pláč, 

dosahování blízkosti, přibližování nebo lpění dítěte na pečujícím. Tyto vzorce 

chování ho však jen ilustrují a samotný attachment jako pojem nepředstavují 

(Bowlby, 1969, 1982, Ainsworth, 1973 in Colin, 1996).  

Z mnoha definic, které můžeme najít v různých publikacích a slovnících,    

zde uvedeme jako příklad pouze jednu z nich. Hartl a Hartlová (2010, s. 457) 

překládají termín attachment jako připoutání/přimknutí a charakterizují jej jako sklon 

dítěte držet se v blízkosti osob, které o ně pečují, a ve své definici také uvádějí,  
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že pocit bezpečí v raném věku je podmínkou schopnosti udržovat blízké vztahy  

v dospělosti. Vlivu typu citové vazby na život v dospělosti se budeme pak věnovat 

v jiné kapitole práce. Tento předpoklad je i základem rozhovoru, který je součástí 

empirické části této práce. Potřebu bezpečí vyzdvihuje například i Erik H. Ericson 

v prvním stádiu své teorie psychosociálního vývoje jedince – bazální důvěra versus 

bazální nedůvěra.  

Teorie attachmentu nebo také teorie citové vazby během desetiletí pronikla 

nejen do oblasti vývojové psychologie, ale také sociální psychologie, 

psychopatologie a mnoha dalších disciplín. Tato cesta však nebyla vůbec 

jednoduchá. Duchovním otcem teorie je John Bowlby, který vycházel 

z psychoanalýzy, etologie (především z práce Konrada Lorenze, Juliana Huxleyho  

a Nika Tinbergena) a ze své práce s delikventní mládeží. V roce 1950 byl požádán 

Světovou zdravotnickou organizací (WHO), aby se stal jejím poradcem ohledně 

duševního zdraví dětí bez domova. Tento úkol hrál jednu z klíčových rolí v počátcích 

vzniku celé teorie attachmentu. V současnosti patří attachment k uznávaným  

a oblíbeným tématům výzkumu (Bowlby, 2010). 

Attachment, neboli citovou vazbu, začal Bowlby poprvé systematičtěji 

rozpracovávat a zkoumat ve čtyřicátých letech minulého století. K pochopení původu 

tohoto fenoménu bychom měli jít po stopách jeho začátku, kdy Bowlby 1                   

ve své výroční zprávě (konkrétně v její první části) pro WHO z roku 1951 

formuloval základní zásadu: „Převládá názor, že pro duševní zdraví je nezbytné, aby 

kojenec a později malé dítě prožívalo vřelý, intimní a nepřerušovaný vztah s matkou 

(nebo s její trvalou náhradou), v němž oba nacházejí uspokojení a radost.“(Bowlby, 

2010, s. 9). Od ní se pak odvozovalo jeho následující pole zájmu a další teoretické 

rozpracování hypotézy. Důležitost vztahů v raném dětství byla odborníky 

předpokládána již dříve - konkrétně například psychoanalytiky, ze kterých Bowlby 

zmiňuje především názory a hypotézy Freuda (Bowlby, 1958). Až Bowlby             

však na tuto skutečnost upozornil přesnou formulací myšlenky a také návrhem 

opatření k zajištění duševního zdraví dětí odloučených od rodiny (ve druhé části     

své zprávy pro WHO). O problematice však nesmýšlí ve stejném smyslu jako Freud, 

který vyzdvihoval sexualitu raných vztahů. Jeho pojednání o citových vazbách 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1Osobnost Johna Bowlbyho bude v textu blíže rozebrána později. 
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z dětství se s Bowlbyho tvrzeními neshodovala, ačkoli pro něj byla nemalou 

inspirací.  

Co tedy attachment v podstatě vyjadřuje? Co toto slovo znamená?               

Zde bych zmínila jako stručné vysvětlení a základní uvedení do problematiky           

pět zásad, které formulovala Mary Main a které nás dokážou rychle do daného 

tématu vtáhnout. Main (1995 in Siegel, 1999) mluví o několika charakteristických 

rysech citové vazby:  

1.) nejranější citové vazby se formují v sedmi měsících věku dítěte  

2.) téměř všichni kojenci se stávají citově vázanými na své pečovatele  

3.) citovou vazbu si vytvářejí pouze k několika osobám  

4.) tyto „selektivní vazby“  jsou odvozené od sociálních interakcí mezi  

dítětem a pečujícím  

5.) a vedou ke specifickým organizačním změnám v chování kojence a  

fungování jeho mozku. 

V attachmentu je základní především dyáda matka-dítě 2 , u kterých  

se vazebné chování primárně aktivuje. V některých případech může být vazebné 

chování aktivováno také u osoby, která přebírá a zastupuje v péči o dítě roli matky.          

V tomto případě mluvíme o dyádě pečující-dítě. Později si novorozenec vytváří 

citové vazby k širšímu okruhu lidí kolem něj, například k otci, sourozencům, 

prarodičům, učitelům, spolužákům a podobně. Citová vazba je vrozeným systémem 

v mozku, který motivuje kojence k vyhledávání blízkosti rodičů (nebo jiným 

primárním pečovatelům) a k navazování jejich vzájemné komunikace (Siegel, 1999). 

Jádrem citové vazby je společně prožívaný pozitivní vztah a oba aktéři se na jeho 

vytvoření aktivně spolupodílí. Tato vazba se formuje prostřednictvím interakcí dítěte 

s pečujícím v raném věku. Závisí na přístupu a chování rodičů. Na tom, jestli            

se rodiče dítěti plně věnují a adekvátně naplňují jeho potřeby, nebo k němu přistupují 

s negativním postojem a emocionálním nábojem (Bowlby, 1958; Vrtbovská, 2010). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2Tady je nutné uvést, že mluvíme o specifických kulturních podmínkách výchovy v naší západní 
společnosti, co nemusí platit globálně pro kterékoli společenství na zemi. V kulturách 
vychovávajících děti odlišně se tyto fenomény vůbec nemusí vyskytovat.	  
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Je nutno také rozlišovat mezi citovou vazbou k matce a citovou vazbou 

k otci. Dítě se většinou váže na otce v pozdějším věku. Ne nutně stejnou formou 

citové vazby jako k matce. To potvrzují také výsledky studie Mary Main a Donny 

Weston (1981 in Shaffer, Kipp, 2010), které zkoumaly použitím metody Neznámé 

situace (ISS-Strange Situation), zda se u 44 kojenců budou jednotlivé citové vazby 

k oběma rodičům lišit. Ve výsledcích zaznamenaly, že 12 dětí mělo bezpečnou 

citovou vazbu k oběma rodičům; 11 dětí mělo bezpečnou citovou vazbu pouze 

k matce a k otci si naopak vytvořilo nejistou citovou vazbu; 10 dětí ze vzorku mělo 

k matce nejistou citovou vazbu, zatímco k otci bezpečnou, a nakonec 11 dětí mělo 

nejistou citovou vazbu k oběma rodičům. Z těchto výsledků jasně vyplývá, že se dítě 

neváže na oba rodiče stejnou formou citové vazby. Vavrda (2005) uvádí,  

že jednotlivé vzorce citové vazby na oba rodiče jsou plně funkční až kolem 18. 

měsíce věku dítěte. Je to dáno zejména odlišnou rolí otce v rané péči o dítě, kdy 

matka tráví s kojencem podstatně více času než otec. Nejde ani tak o to, že by se otec 

o dítě nedokázal postarat. Kromě krmení z prsu je dle Colin (1996) schopen 

poskytnout potomkovi stejnou péči jako matka. V naší západní kultuře se však 

obvykle mnohem víc soustředí na zajišťování finančních prostředků rodině.  

To se samozřejmě liší případ od případu, kultura od kultury. Diskuze o roli otce  

ve výchově a vytváření citové vazby je mnohem obšírnější, a jelikož je moje práce 

zaměřena na odlišnou oblast, načrtla jsem tuto problematiku jen velice stručně.  

 

2.1.2 Vývoj citové vazby v ontogenezi jedince 

Mezi odborníky je doba vzniku citové vazby rozporuplná a nejčastěji uvádějí, 

že se jedná o období zejména prvních dvou až tří let života, nebo také širší období 

prvních pěti let života. Někteří autoři předpokládají, že se začíná utvářet  

již v prenatálním období vývoje plodu (Verney, Kelly, 1981 in Kulísek, 2000,  

s. 405). Toto tvrzení se dá jen těžko ověřit, ale postoj matky k plodu v období 

těhotenství může bezpochyby značně ovlivnit pozdější vztah k dítěti po jeho 

narození. Ten má pak nemalý vliv na vzorec vytvořené citové vazby k matce.                        

Zde však mluvíme o biologické matce, která „nechtěného“ kojence také vychovává. 

Touha po dítěti může ovlivnit i její celkovou vyladěnost a naplňování potřeb 

potomka, což funguje samozřejmě oboustranně. Golombok a kol. (1995 in Shaffer, 

Kipp, 2010) předpokládají, že touha dospělého stát se rodičem, je pro rozvoj dítěte 
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mnohem důležitější než genetické pouto mezi rodičem a potomkem. Může            

však „chtěnost/nechtěnost“ dítěte biologickou matkou ovlivnit jeho citové vazby      

na ideálně milující adoptivní rodiče?  

 

Raný vývoj citové vazby  

Citová vazba není plně funkční od narození, vyvíjí se postupně. Stejně jako 

sám novorozenec. Jak se však z novorozence stává citově navázané dítě? Ačkoli     

jsou rodiče na svého potomka častokrát citově vázáni již brzy, nově narozenému 

jedinci nějakou dobu trvá, než je schopen upřímně se navázat na jinou lidskou bytost. 

Rudolph Schaffer a Peggy Emerson (1964 in Shaffer, Kipp, 2010) studovali vývoj 

citových vazeb u skupiny skotských novorozenců, od nejranějšího věku do 18 

měsíců. Jednou měsíčně se dotazovali matek na to, jak dítě reagovalo při odloučení 

v sedmi odlišných situacích (např. když bylo položeno do kolébky, ponecháno s cizí 

osobou apod.) a na které osoby se při svých reakcích zaměřovalo (jestli reagovalo 

spíše na otce, na matku, na sourozence anebo jiné osoby). Výzkumníci zjistili,                   

že při formování a vývoji raných citových vazeb novorozenci procházejí několika 

fázemi: 

 

1.) Asociální fází (narození až přibližně 6 týdnů), ve které kojenec podle autorů 

reaguje na sociální stimuly v určitém smyslu poněkud asociálním způsobem          

(tzn. reaguje na ně většinou příznivě bez toho, že by proti nim nějak protestoval nebo 

některé z nich upřednostňoval). Na konci této fáze je dítě schopno projevit            

svou preferenci určitých reakcí například tím, že upřednostňuje usmívající                 

se tvář druhého. 

2.) Fází svévolných vazeb (od přibližně 6 týdnů do 6-7 měsíců), ve které se kojenec 

těší hlavně lidské společnosti. Má sklon usmívat se víc na lidské objekty                 

než např. na mluvící loutky. V tomto období se nám jeví, že se dítě těší pozornosti 

kohokoli včetně cizích lidí. Dítě tady ještě nerozlišuje mezi cizí a blízkou osobou. 

3.) Fází specifické vazby (přibližně 7-9 měsíců), kdy kojenci začínají protestovat 

jenom při separaci od určité osoby, obvykle matky, a vytváří si na ni specifickou 

formu citové vazby. 



14	  

4.) Fází s více vazbami (přibližně 9-18 měsíců). Během výzkumu se asi ½ kojenců     

v tomto období začala navazovat i na další osoby jako např. otce, sourozence, 

prarodiče nebo i chůvy. V 18ti měsících bylo jen velmi málo kojenců citově vázáno 

pouze k jedné osobě, což se shoduje s Vavrdovým tvrzením o citové vazbě mezi 

otcem a dítětem. 

Ačkoli je problematika citové vazby v raném dětství mnohem obšírnější           

a mohli bychom se jí věnovat podrobněji, následný detailnější rozbor z důvodu 

omezeného rozsahu práce opomeneme. Ze stejných důvodů také opomeneme některá 

stádia ontogeneze a přesuneme se rovnou k adolescenci a pak ke stručnému načrtnutí 

období dospělosti, kterému se v práci budeme věnovat podrobněji v pozdějších 

kapitolách. Tyto dvě stádia vývoje zde zmíníme jenom okrajově. 

 

Období adolescence 

 Na cestě životem je klíčovým úkolem období adolescence rozvíjet autonomii 

tak, že jedinec v něm již nepotřebuje (až tolik) spoléhat na podporu rodičů (Allen, 

Land, 1999 in Cassidy, Shaver, 1999 ), a stává se čím dál tím více autonomní 

samostatnou jednotkou. Jeho potřeby se už i v předchozích vývojových stadiích  

od raného dětství značně liší. Dítě postupně vyžaduje menší a menší péči, je méně 

zranitelné3a směruje k období „přechodu do dospělosti“, které Jospeh P. Allen  

a Deborah Land (1999 in Cassidy, Shaver, 1999) označují jako tzv. tranzitní 

(přechodové) období. Je to doba hlubokých emočních, kognitivních     

a behaviorálních transformací, kdy se dospívající jedinec rozvíjí z pouhého příjemce 

péče (od rodičů) na potencionálního pečovatele vlastního potomstva. Mary 

Ainsworth (1989 in Colin, 1996) ve své práci navrhla, že ne jenom socioemoční 

zkušenosti, ale i hormonální, neurofyziologické a kognitivní změny spojené 

s obdobím dospívání můžou zdůraznit normativní posuny v procesu vývoje citových 

vazeb. Důkazy naznačují, že většina lidí v období rané dospělosti sice dosahuje nové 

úrovně autonomie od svých rodičů, ale nadále je k nim citově poutána po zbytek 

života. Dokonce i po vytvoření trvalé citové vazby a sexuálního pouta s partnerem 

v dospělosti, ještě pořád většina dospělých občas vyhledává kontakt s rodiči, 

zejména v době nějaké krize.   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Zde mluvíme o zranitelnosti např. ve smyslu obživy, a to tím, že se už dítě dokáže najíst samo  
a nevyžaduje krmení. 



15	  

Dospělost 

 V této části jen stručně nastíníme základní rozdíl mezi citovou vazbou  

v dětství a dospělosti.  V dětství je pro citové vazby charakteristická především 

asymetričnost těchto vztahů. Jedna osoba (v tomto kontextu attachmentová figura) 

poskytuje ochranu a péči a druhá (dítě) ji naopak přijímá. Pro dospělost je na druhou 

stranu charakteristická reciprocita, kdy si dva jedinci vzájemně poskytují ochranu, 

bezpečí a péči a většinou se na ní podílejí společně.   

 

2.1.3 Teorie attachmentu 

 Teorie attachmentu ve vývoji člověka zdůrazňuje ústřední úlohu vztahu        

od kolébky až po hrob (Bowlby, 1969/1982, 1973, 1980 in Cassidy, Shaver, 1999). 

Vychází z několika disciplín, na základě kterých pak připisuje různou váhu 

jednotlivým elementům, které napomáhají k vytvoření specifické vazby mezi dítětem 

a matkou, respektive mezi dítětem a pečujícím. Zde představíme 3 hlavní proudy 

různých raných přístupů teorie attachmentu, které nahlížejí na utváření citové vazby 

odlišným způsobem. David R. Shaffer a Katherine Kipp (2010) popisují 3 rané teorie 

attachmentu: 

 

1.) Psychoanalytická teorie = Miluji tě, protože mě krmíš. 

 Vychází z Freudova předpokladu, že kojenci jsou „orální“ stvoření, která 

nacházejí uspokojení v sání objektů a jsou přitahována k těm osobám, které 

zabezpečují potravu nebo přesněji k těm, kteří je krmí a uspokojují jejich orální 

potřeby. Jelikož byly těmito osobami nejčastěji matky, Freudovi se jevilo jako 

logické, že matka se pro dítě přirozeně stane primárním objektem bezpečí a lásky. 

Zvlášť pokud je během krmení svého potomka uvolněná a velkorysá. Tvrzení,          

že nejdůležitější k vytvoření citové vazby je proces krmení, vyvrací další raná teorie 

attachmentu, která vychází z pokusů Haryho Harlowa a Roberta Zimmermana.  

 

2.) Teorie učení = Miluji tě, protože mě oceňuješ. 

Krmení je bezpochyby velice důležité, ale je pro vytváření citových vazeb               

tím nejdůležitějším aspektem? Z různých důvodů i některé teorie učení 
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předpokládají, že se dítě váže k osobám, které je krmí a uspokojují jejich základní 

potřeby. Krmení bylo těmito teoriemi pokládáno za obzvlášť důležité ze dvou 

důvodů (Sears, 1963 in Shaffer, Kipp, 2010). Za prvé vyvolává pozitivní reakce 

spokojeného dítěte (např. úsměv), to pak zvyšuje naladění pečující osoby směrem 

k dítěti. A za druhé je krmení příležitostí, při které matka poskytuje dítěti komfort,  

ať už v podobě potravy, tepla, něžných doteků nebo příjemně uklidňující vokalizace.  

Do jaké míry má však samotné krmení vliv na vytvoření bezpečné citové 

vazby mezi matkou a dítětem? V roce 1959 Hary Harlow a Robert Zimmerman 

publikovali výsledky své studie zaměřené na porovnání důležitosti mezi krmením      

a hmatovou stimulací a jak se jejich podstata vzájemně liší během vytváření citové 

vazby u opičích mláďat. Ve studii byly opice odděleny od svých matek už  první    

den života a dalších 165 dní se o ně staraly dvě náhradní matky. Obě náhradní matky 

měly stejnou tvář a tělo zkonstruované z drátu, avšak jedna z nich měla toto drátěné 

tělo pokryté pěnovým materiálem a byla oblečená do froté šatů. Výzkumníci              

ji nazvali „látkovou matkou“ („cloth mother“) přičemž druhou nazvali „drátěnou 

matkou“ („wire mother“). Jedna polovina mláďat byla pokaždé krmena na dotek 

příjemnou a komfortní „látkovou matkou“. Zbylá polovina byla pokaždé krmena 

„drátěnou matkou“, která jim během procesu krmení neposkytovala svou konstrukcí 

až takové pohodlí. Výzkumníci si na začátku stanovili jasnou otázku: Vytvoří            

si mláďata citovou vazbu na matku, která je krmí, nebo budou naopak preferovat 

měkkou, příjemnou matku pokrytou oblečením? V tomto ohledu došli k celkem 

jasným výsledkům. Skupina, která byla krmena drátěnou matkou u ní zůstávala 

jenom během procesu krmení a následně přešla k „látkové matce“, ke které                          

se vždy uchylovala v čase ohrožení nebo smutku. Z toho vyplývá, že si všechna 

mláďata vytvořila citovou vazbu k „látkové matce“. Proto výzkumníci usoudili,        

že komfort během kontaktu mezi dítětem a pečujícím (jelikož se nejednalo                 

o biologické matky) je mnohem silnější než uspokojení základní potřeby potravy. 

Výzkumy také ukázaly, že krmení není až tak moc důležité ani u lidských mláďat, 

stejně jako u mláďat opic (Schaffer, Emerson, 1964 in Shaffer, Kipp, 2010). Důležitý 

byl zejména příjemný pocit bezpečí a pocit pohodlí v kontaktu s pečujícím. 



17	  

 

3.) Kognitivně-vývojové teorie = K tomu abych tě začal milovat, musím 

vědět, že tu budeš pro mě vždy. 

Kognitivně-vývojová teorie je založena na předpokladu, že rozhodujícím 

faktorem pro schopnost vytvářet citové vazby k druhým lidem, je kognitivní úroveň 

dítěte. Důležitá je především schopnost dítěte odlišit matku od cizích osob, 

respektive blízké lidi od cizích. Dítě si také musí uvědomit objektivní stálost lidí 

kolem něj (jejich permanentnost), protože je dost obtížné vytvořit si stálý vztah 

s osobou, která pro něj přestane existovat kdykoli je mimo dohled (Schaffer, 1971  

in Shaffer, Kipp, 2010). Tím pádem nebude náhoda, že se první projevy 

attachmentového chování objevují kolem 7-9 měsíců – přesně v období, kdy děti 

vstupují do Piagetova 4. substádia senzomotorického stádia vývoje, ve kterém dítě 

začíná poprvé hledat a také nacházet objekty, které před ním druhá osoba ukryla 

(Lester et al., 1974 in Shaffer, Kipp, 2010). Čili při vytváření attachmentu je dle této 

teorie nejdůležitější kognitivní zralost dítěte.  

 Ani jednu z těchto raných teorií nemůžeme chápat jako jediné vysvětlení,      

ale měli bychom jejich tvrzení provázat. Každá z nich objasňuje jiný aspekt 

vytváření citové vazby a nelze ji vnímat jednotlivě. Současné teorie attachmentu  

je kritizují jako dosti jednostranná tvrzení. Vývojoví psychologové neuznávají ani 

jednu z nich a preferují vysvětlení, které poskytuje etologická teorie (Shaffer, Kipp, 

2010). 

 

Kořeny etologického hlediska 

 Etologická teorie attachmentu navazovala na výzkumy se zvířaty. 

Nejzákladnější předpoklady stanovené etology jsou, že se příslušníci                    

všech živočišných druhů rodí s určitým počtem biologicky naprogramovaných 

vzorců chování, které jsou: (1) produkty evoluce a (2) jsou adaptivní tím,  

že přispívají k přežití jedince (Shaffer, Kipp, 2010). Etologové pokládali za velice 

důležité pozorovat jednotlivé druhy zvířat, které jsou předmětem jejich aktuálního 

výzkumu v přirozených podmínkách. I přesto, že se výzkumníci mohou hodně naučit 

v uměle vytvořeném prostředí nebo v kontrolovaných experimentálních podmínkách, 

etologové věřili, že mohou mnohem snadněji odhalit přírodní organizaci, funkci 
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chování a sekvence určitého chování v přírodním nebo téměř přírodním prostředí 

(Colin, 1996). Mezi důležitá jména z hlediska etologie nepochybně patří Charles 

Darwin, na kterého pak navázali například Konrad Lorenz nebo i Niko Tinbergen. 

Jejich pracemi se později inspiroval i Bowlby a částečně z nich při formulování 

teorie attachmentu také vychází (Vavrda, 2005).  

 Konrad Lorenz svá tvrzení poprvé publikoval v roce 1937. Na základě svých 

výzkumů s mláďaty hus, která následovala téměř jakýkoli pohybující se objekt 

(jejich biologické matky, kachny, ale také lidské bytosti) došel k jistým závěrům  

a tohle jejich specifické chování označil termínem imprinting (= vtiskování - pomáhá 

chránit mláďata před predátory a zajišťuje, že se dostanou k potravě). Lorenz  

u mláďat mnoha druhů ptáků zjistil, že přichází na svět biologicky připravené 

instinktivním chováním jako například následováním matky, stavěním hnízd nebo 

také typicky ptačím štěbetáním. Vývoj těchto biologicky naprogramovaných 

charakteristik je považován za důsledek darwinovského procesu přirozeného výběru 

(natural selection), ve kterém je pravděpodobnější, že přežijí a budou dál předávat 

své geny jenom ti ptáci, kteří mají tyto adaptivní charakteristiky. Spíše než ptáci  

s nedostatkem těchto charakteristik.  

 Lorenz ve svých pracích poznamenal, že imprinting je (1) automatické 

chování – mladé husy nebyly učeny  tomu, aby nějaký určitý objekt následovaly       

(2) dochází k němu jenom v úzce vymezené kritické době těsně po vylíhnutí ptáka    

(3) je ireverzibilní – když jednou začne pták následovat určitý objekt, naváže  

se na něj nevratně. Lorenzovým závěrem je, že v případě imprintingu se jedná  

o adaptivní chování. Mladí ptáci obecně přežívají, pokud následují své matky, 

protože jim obstarávají potravu a chrání je. Ti ptáci, kteří matku nenásledovali (např. 

z důvodu,   že se vajíčko z hnízda omylem vytratilo), trpěli hladem nebo byli snědeni 

predátory. A tak byli v předání svých genů budoucím generacím neúspěšní (Shaffer, 

Kipp, 2010).     

 

2.1.4 Vývoj teorie attachmentu 

 V teorii attachmentu jsou důležité především tři jména - John Bowlby, Mary 

Ainsworth a Mary Main, která tvoří určitá chronologická stadia vzniku dané teorie, 

vývoje jejích teoretických základů a dalšího rozpracování hypotéz. Dalšími 
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následovníky teorie attachmentu byli především jejich doktorandi, kteří                       

i v současnosti provádějí výzkumy, ověřují validitu/reliabilitu testovacích metod,  

vylepšují různé nedostatky a aplikují teorii na různá témata. Na počátku teorie          

stál Bowlby a jeho převratné myšlenky, které byly psychoanalytickou komunitou 

velmi kritizovány. Na jeho práci pak navázala Mary Ainsworth, která rozšířila teorii   

o empirickou testovací metodu ISS a škálu kategorií citových vazeb, které pak 

zdokonalila Mary Main, a navazovala na její práci. V této kapitole postupně 

představím tyto důležitá jména a pokusím se také okrajově načrtnout síť jejích 

spolupracovníků, kteří měli na jejich práci nemalý vliv.    

 

John Bowlby (1907-1990) 

 V úvodu věnovaném Bowlbyho životu a práci použiji text, kterým velice 

hezky nastínil Karl Heinz Brisch důležité životní události, na základě kterých            

se pak mnohem lépe dokážeme orientovat v Bowlbyho smýšlení a identifikovat jeho 

základní postoje: 

„Bowlby nejprve studoval medicínu, stejně jako jeho otec, který byl proslulým chirurgem...po dva 

roky pracoval jako učitel ve škole pro děti a mládež s narušeným sociálním chováním...pocházel  

ze zámožné anglické velkoburžoazní rodiny. Jeho otce si velice nárokovala profese, děti vyrůstaly 

v péči zaměstnanců a jejich kontakt s matkou byl omezen denně na několik pevně stanovených hodin. 

Z biografického hlediska je jistě významné, že syn měl k matce spíše distancovaný vztah a ve věku    

tří let ztratil svou nejdůležitější primární vztahovou osobu, domácí vychovatelku...Po ukončení studia 

medicíny byl rozhodnut vzdělat se v tehdy nově vzniklém odborném zaměření dětské psychiatrie.       

Již během svých studií začal s psychoanalytickým výcvikem. Bowlbyho první publikace, která            

se věnuje působení vlivů okolí na raný dětský vývoj, se explicitně vztahuje k jeho zkušenostem 

s mladistvými zloději. Celkově studoval 44 případů mladistvých, vyhodnotil záznamy a publikoval     

je ve stati „Forty-four juvenile thieves: Their character and home life“ („Čtyřicet čtyři mladistvých 

zlodějů, jejich charaktery a domácí život“, 1946). Chtěl tak ozřejmit, jak rané emocionální 

traumatizace v důsledku prožitků ztráty a odloučení mohou ovlivnit vývoj poruch chování. Již tehdy 

byl Bowlby přesvědčen, že reálné rané dětské prožitky ve vztahu s rodiči mohou zásadně určit vývoj 

dítěte a že za emocionální vývoj dítěte neodpovídá jen oidipovský komplex a jeho řešení nebo 

monopol sexuality...Svými myšlenkami vytvořil nový koncept vedle tradiční teorie pudové nauky, 

podle které za vývoj vazby mezi matkou a dítětem v první řadě zodpovídá orální uspokojení plynoucí 

ze sání matčina prsu. Podle psychoanalytické teorie tehdejší doby bylo naprosto nemyslitelné,             

že by mohl existovat samostatný motivační základ vývoje vztahové vazby, který by byl navíc 

biologicky ukotvený a nevyplýval by z konfliktu nebo ze sexuality.“ (Brisch, 2011, s. 27-30) 
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Z poslední věty dané citace si můžeme poněkud jednoduše odvodit,               

že Bowlbyho teorie byla zpočátku psychoanalytickou společností kriticky odmítána. 

Bowlby (2010) však ve své knize Vazba: teorie kvality raných vztahů mezi matkou    

a dítětem4 uvádí, že i když jsou jeho myšlenky od Freudovy teorie značně odlišné, 

vůbec proti ní v knize nechce vystupovat nebo jí nějak kritizovat. Sám byl velkým 

obdivovatelem Freudových prací, a jak jsem již zmínila, podstoupil                              

i psychoanalytický výcvik. Ve své knize chce naopak poukázat, že z prací Freuda 

vychází. Psychoanalýza byla jednou z inspirací jeho teorie. V knize Vazba rozebírá 

problémy, kterým se původně věnoval v článku „Povaha připoutání dítěte k matce“ 

(The nature of the child`s tie to his mother, 1958). Tento článek podrobněji rozebírá 

také Cassidy (1999, 2008 in Cassidy, Shaver, 1999, 2008) v úvodní kapitole knihy. 

Druhým svazkem Bowlbyho „trilogie attachmentu“ je kniha s názvem Odloučení: 

kritické období raného vztahu mezi matkou a dítětem5, ve které se věnuje zejména 

separační úzkosti. Posledním - třetím svazkem cyklu - je Ztráta: smutek a deprese6. 

Věnuje se v něm problému žalu, smutku a obranných mechanizmů, které se mohou 

vyskytnout v důsledku úzkosti nad ztrátou primární attachmentové figury. Dále  

se v publikaci věnuje také patologickému smutku dětí. Tyto tři publikace, které jsem 

označila za trilogii, tvoří stěžejní Bowlbyho práci a k teorii attachmentu 

neodmyslitelně patří.   

Dále vycházel z prací etologů, které měly na formování počátků Bowlbyho 

teorie attachmentu nemalý vliv. Etologii popisujeme podrobněji v předešlé kapitole.  

 

Mary D. Salter Ainsworth (1913-1999) 

Narodila se v USA v Ohiu. V jejích třech letech se přestěhovali spolu s rodinou 

do Kanady (Toronta), kde později získala také kanadské občanství. Vystudovala 

University of Toronto, kde v roce 1935 získala doktorát z vývojové psychologie.       

V důsledku pracovních zájmů manžela se spolu přestěhovali do Londýna,                 

kde se Ainsworth na čtyři roky stala Bowlbyho spolupracovnicí na slavné Tavistocké 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4V České republice vyšel v roce 2010 v nakladatelství Portál překlad originálu Bowlbyho publikace 
s názvem Attachment and Loss (1969). 
5Překlad druhého svazku vyšel v nakladatelství Portál v roce 2012, z anglického originálu - 
Attachment and loss: Separation, anger and anxiety (1973). 
6Vydání překladu anglického originálu Loss: sadness and depression(1980) se očekává v roce 2013, 
také v nakladatelství Portál.  
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klinice. Poté pobývali s manželem určitou dobu v Ugandě, kde Ainsworth provedla 

důležité pozorování vztahů mezi ugandskými matkami a kojenci, které pozorovala 

několik hodin denně v jejich přirozeném prostředí. Výsledky svých pozorování 

publikovala v práci Infancy in Uganda: Infant care and the growth of love (1967). 

Publikace vyšla až v době jejího působení v Baltimore na Johns Hopkins University, 

kde rozšiřovala svá pozorování spolu se svými doktorandskými studenty. Její studie 

z Ugandy a Baltimoru byly  prvním empirickým podložením Bowlbyho teoretických 

hypotéz. V Baltimore během svých longitudiálních výzkumů vytvořila metodu 

„Neznámé situace“ (ISS= Infant Strange Situation) a stanovila také tři vzorce citové 

vazby v dětství, které budeme podrobněji rozebírat později.  

 

Mary Main (1943- ) 

Byla jednou z doktorandek Mary Ainsworth. V současnosti působí                

na University of California v Berkley na Katedře Psychologie. Obohatila rámec 

hodnocení ISS spolu se svou spolupracovnicí Judith Solomon o čtvrtý vzorec citové 

vazby, kterému daly název dezorganizovaná/dezorientovaná citová vazba7. Mimo 

jiné vyvinula spolu se svými spolupracovníky další důležitou metodu k rozpoznání 

typu attachmentu. Jedná se o klinickou metodu AAI (Adult Attachment Interview), 

která identifikuje jednotlivé stavy mysli8 v dospělosti. AAI ve této práci používáme 

v empirické části výzkumu. Protokol jsme přeložili do českého jazyka a je uveden 

v příloze. Podrobněji se budeme věnovat popisu AAI v kapitole 2.6.  

 

2.2 Stručný popis ISS (Infant Strange Situation) 

 ISS (Infant Strange Situation) je, jak jsme již zmiňovali, metoda vyvinuta 

Mary Ainsworth. Je to semi-standardizovaná laboratorní metoda vyvinuta                 

ke zkoumání attachmentového chování, explorativního chování a afiliačního chování 

u jednoletých dětí. Postup se ukázal být mimořádně informačně přínosný a byl použit 

k zjištění vzorců citové vazby u tisíců kojenců. Zachycuje jednotlivé rozdíly 

ve způsobech organizovaného chování kojenců, přičemž tyto rozdíly spolehlivě 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7Tento konkrétní typ citové vazby v dětství bude podrobně popsán později.	  
8Stavy mysli v dospělosti jsou obdobou výsledků ISS/neznámé situace – vzorců citové vazby 
v dětství.	  
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odrážejí formu předchozí a následné adaptace zkoumaných dětí. Vyhodnocování 

neznáme situace 9  (strange situation) je vhodné provádět u dětí starých                        

11 až 18 měsíců (Colin, 1996). Brisch (2010) uvádí o něco odlišnější rámec,               

a to 12 až 19 měsíců. U Solomon a George (1999, 2008 in Cassidy, Shaver, 1999, 

2008) se setkáme s časovým ohraničením 12 až 20 měsíců věku dítěte. V zásadě                  

se nejčastěji v literatuře setkáme s uvedením kolem jednoho roku věku kojence.  

Neznámá situace se skládá z 8 epizod, které jsou blíže charakterizovány 

v tabulce č.1. Epizody 2 až 8 mají standardní dobu trvání 3 minuty. V případě 

„separačních“ epizod může ale nastat zkrácení tohoto konkrétního času. V případě 

epizod, ve kterých se vyskytuje „znovu-shledání“ s pečujícím, může být doba 

věnovaná těmto částem výzkumu naopak v některých případech prodloužena,       

zvlášť pokud je dítě extrémně rozrušené (Shaffer, Kipp, 2010). Metoda neznámé 

situace se provádí v místnosti, která je neznámá oběma subjektům – jak kojenci,         

tak rodiči – nejčastěji v laboratorní místnosti. V místnosti je jedna židle                    

pro známého10 pečujícího (obvykle je jím matka nebo otec), židle pro neznámého 

dospělého jedince ženského pohlaví (adult female stranger), atraktivní kolekce 

hraček a prostor, který umožní dítěti pohybovat se. Na začátku postupu jsou dvě 

židle a hračky rozestavěny do tvaru pomyslného trojúhelníku a jsou od sebe 

dostatečně daleko. Díky tomu může výzkumník sledovat, zda je dítě blízko, nebo                      

zda je orientováno směrem k pečujícímu, hračkám nebo později k neznámé 

výzkumnici (Colin, 1996).   

Shaffer a Kipp (2010) považují za základní cíle neznámé situace, pokusit        

se simulovat: (1) přirozené interakce mezi pečujícím a kojencem v přítomnosti 

hraček (pozoruje se tedy, zda dítě používá pečujícího jako bezpečnou základnu,  

ze které může volně prozkoumávat své okolí); (2) krátké odloučení od pečujícího  

a setkání s neznámou osobou (což je pro kojence obvykle stresující) a; (3) epizody 

znovu-shledání s pečujícím (které determinují, jestli vystresované dítě získává  

od pečujícího pohodlí a jistotu, tzn. je utišitelné, a dokáže si pak opět začít hrát 

s hračkami v místnosti a přesměrovat svou pozornost na ně).  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 V české literatuře se můžeme setkat i s překladem „neobvyklá situace“, kterou používá například 
Vrtbovská (2010). 
10Známého ve smyslu známé osoby pro konkrétního pozorovaného kojence, což se pak následně 
srovnává s neznámou výzkumnicí.	  
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Tabulka č. 1 převzatá od Shaffer a Kipp (2010, s. 455) 

 

Na základě podrobného záznamu a analýzy odpovědí na jednotlivé epizody –   

a to průzkumné chování, reakce na neznámé, separaci a především reakce                

na znovu-shledání s pečujícím – je možné identifikovat jeden ze čtyř vzorců citové 

vazby dítěte na konkrétního pečujícího. V další kapitole budu popisovat jednotlivé 

typy vzorců a detailnější reakce charakteristické pro konkrétní citovou vazbu. 

 

2.3 Typy citové vazby v dětství 

 Mary Ainsworth původně definovala 3 typy vzorců citové vazby z dětství, 

které dokážeme identifikovat na základě metody neznámé situace. Jsou rozděleny     

do 2 typů na (1) jistou citovou vazbu a (2) nejistou citovou vazbu, ve které ještě 

rozlišujeme mezi vyhýbavou a vzdorující citovou vazbou (Solomon, George, 1999, 

2008 in Cassidy, Shaver, 1999, 2008). Během výzkumů se však vyskytly také 

případy, které byly obtížně zařaditelné do některého z těchto již popsaných 

Epizoda Situace Zaznamenané potenciální 

attachmentové chování 

1. Examinátor uvádí rodiče a dítě do „herny“ a pak 

následně odchází.  

 

2. Rodič sedí a nechává dítě hrát si s hračkami, které 

jsou v místnosti k dispozici.  

Rodič jako bezpečná základna. 

3. Do místnosti přichází cizí člověk (výzkumnice 

ženského pohlaví) a začne si s rodičem povídat.  

Úzkost z cizích 

4. Rodič z místnosti odchází. Jestli je z toho dítě 

rozrušené, tak se ho výzkumnice snaží upokojit.  

Separační úzkost 

5. Rodič se vrací do místnosti. Zdraví dítě, pokud je stále 

rozrušené, snaží se ho upokojit. Výzkumnice místnost 

opouští.  

Reakce při opětovném setkání 

s rodičem 

6. Rodič opouští místnost.  Separační úzkost 

7. Výzkumnice opět vstoupí do místnosti a snaží se dítěti 

poskytnout uklidnění.  

Schopnost nechat se uklidnit 

cizím 

8. Rodič se opět vrací do místnosti. Zdraví dítě, a pokud 

je nutné, utiší jej. Snaží se zaměřit pozornost dítěte na 

hračky.  

Reakce při opětovném setkání 

s rodičem 
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„základních“ vzorců citové vazby. Main a Solomon (1986, 1990 in Cassidy, Shaver, 

1999, 2008) uvádějí, že do originální „A-B-C“ klasifikace je těžko zařaditelných  

asi 15% dětí z normativního vzorku populace a mnohem vyšší procento ze vzorku 

rizikové populace. Později byl proto systém analýzy rozšířený o čtvrtý vzorec citové 

vazby (D), který identifikovala Mary Main spolu s Judith Solomon, a který 

umožňoval výzkumníkům konkrétní zařazení i komplikovanějších a matoucích 

reakcí dítěte.  

Jelikož se můžeme v české literatuře setkat u různých autorů s poněkud 

odlišným překladem klasifikačních skupin neznámé situace (některé příklady          

pak u každého z typů uvádím), rozhodla jsem se používat doslovný překlad kategorií, 

který předkládá Judith Solomon a Carol George (1999, 2008 in Cassidy, Shaver, 

1999, 2008). Popisují skupiny A, B a C na základě vzorců definovaných Mary 

Ainsworth a  kol. (1978 in Cassidy, Shaver, 1999, 2008) a skupinu D na základě 

vzorce definovaného Main a Solomon (1990 in Cassidy, Shaver, 1999, 2008, s. 291). 

Mezi jednotlivé vzorce citových vazeb řadíme: 

1. Kategorie B: Bezpečná citová vazba („secure attachment”) 

2. Kategorie A: Vyhýbavá citová vazba („avoidant attachment”) 

3. Kategorie C: Ambivalentní nebo Vzdorující citová vazba („ambivalent or 

resistant attachment”) 

4. Kategorie D: Úzkostná dezorganizovaná dezorientovaná citová vazba 

(„anxious-disorganized-disoriented attachment”)  

 

Kategorie B: Bezpečná citová vazba 

 V české literatuře se můžeme setkat s překladem „bezpečný attachment“ 

(Vavrda, 2005); „jistý attachment - citové pouto k matce“ (Vrtbovská, 2010);            

„s jistotou připoutané děti“ (Brisch, 2011) nebo „jistý typ citového přilnutí“ 

(Kulísek, 2000).  

Typické pro dítě zařazené do této kategorie je, že používá matku (respektive 

rodiče nebo pečujícího) jako bezpečnou základnu k exploraci okolního prostředí.      

Při separaci rodič kojenci viditelně chybí, a to zvláště během druhé epizody separace 

v neznámé situaci (ISS). Při znovu-shledání s rodičem ho aktivně přivítá úsměvem, 

vokalizací nebo gestem. Při rozrušení pozorujeme signály hledání kontaktu 
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s rodičem. Jakmile je dítě utišeno vrací se bezproblémově k exploraci prostředí 

(Ainsworth a kol., 1978 in Cassidy, Shaver, 1999, 2008). 

U kategorie bezpečné citové vazby rozlišujeme ještě 4 specifické 

podkategorie označované jako B1, B2, B3 a B4 (hraniční bezpečná citová vazba, 

závislá).  

Pro podkategorii B1 jsou charakteristické reakce, kdy se u dítěte objevuje 

silná iniciativa k vyhledávání interakcí, a to i přes vzdálenosti mezi jednotlivými 

aktéry; při separaci projevuje jen malou úzkost; při znovu-shledání s rodičem  

ho aktivně vítá a těší se jeho přítomnosti; kontakt nebo blízkost příliš moc 

nevyhledává a může vykazovat určité vyhýbavé reakce, zejména při první epizodě 

znovu-shledání s rodičem.  

U podkategorie B2 je typické, že dítě vyhledává blízkost nebo kontakt, 

speciálně při druhé epizodě znovu-shledání; může mít projevy vyhýbavé reakce, 

především v situaci první epizody znovu-shledání; má sklony projevovat během 

separace malou úzkost a můžeme u něj také pozorovat menší znaky smíšených 

pocitů než u dětí zařazených do podkategorie A2 (ta bude popsána níže).  

Děti zařazené do podkategorie B3 v před-separačních epizodách rády 

explorují okolí (nejsou výhradně soustředěné jenom na rodiče); při znovu-shledání 

aktivně vyhledávají kontakt; v těchto situacích se aktivně brání přerušení kontaktu 

s rodičem; vyhýbavé reakce směrem k rodiči se projevují jen málo nebo vůbec           

a při separaci tyto děti můžou nebo naopak vůbec nemusí pociťovat úzkost.  

V poslední podkategorii B4 vyhledávají děti kontakt speciálně v situaci první 

epizody znovu-shledání; zdají se nám být méně aktivní než ostatní děti zařazené    

do B kategorie; během separace jsou tito kojenci velmi rozrušení; můžou být hodně 

nervózní nebo hodně plakat, a to i tehdy, když už je rodič opět v místnosti přítomen; 

jsou těžko utišitelné; obvykle se u nich vyskytují i mírně vyhýbavé reakce zaměřené 

na rodiče (ale menší než u dětí v kategorii C); i v před-separačních epizodách         

svou pozornost soustředí především a výhradně na rodiče; během celého procesu       

se nám můžou jevit jako poněkud nervózní a obvykle vykazují jen malé nebo žádné 

vyhýbavé reakce (Colin, 1996).  
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Kategorie A: Vyhýbavá citová vazba 

U tohoto termínu se můžeme setkat s překladem „úzkostný vyhýbavý 

attachment“ (Vavrda, 2005); „nejistý attachment (citové pouto k matce) – vyhýbavý 

typ“ (Vrtbovská, 2010); „děti nejistě připoutané a vyhýbavé“ (Brisch, 2011)              

a „vyhýbavý typ citového přilnutí“ (Kulísek, 2000).  

V kategorii A dítě zkoumá prostředí poměrně rychle, jenom s malým 

projevem afektivního chování nebo typického chování, kdy používá rodiče jako 

bezpečnou základnu k exploraci okolního prostředí. Na separaci reaguje minimálně. 

V situaci, kdy je ponecháno samotné, projevuje jen malou viditelnou úzkost.  

Při znovu-shledání odvrací od rodiče pohled a aktivně se mu vyhýbá. Často  

se soustředí spíše na hračky kolem něj. Pokud je dítě zvednuto rodičem, může 

ztuhnout nebo se odklánět směrem od něj. Vyhledává vzdálenost od rodiče a často 

projevuje větší zájem spíše o hračky (Ainsworth a kol., 1978 in Cassidy, Shaver, 

1999, 2008). 

Rozlišujeme ještě 2 podkategorie A1 a A2. Pro děti zařazené do podkategorie 

A1 je charakteristické velmi malé nebo žádné vyhledávání blízkosti a kontaktu; malé 

afektivní sdílení informací s rodičem; pokud jsou od rodiče o něco vzdálenější, 

projevují malé interakce a v situacích znovu-shledání u nich sledujeme podezřelé 

vyhýbavé reakce. 

V podkategorii A2 děti projevují směrem k rodiči smíšené reakce; můžou    

mít tendence vítat jej a snažit se mu přiblížit, ale poté se mu mohou snažit vyhýbat 

(Colin, 1996).  
 

Kategorie C: Ambivalentní nebo Vzdorující citová vazba 

 Tady se setkáme například s překladem „úzkostný vzdorující attachment“ 

(Vavrda, 2005); „nejistý attachment (citové pouto k matce) – rozporuplný, úzkostný 

typ“ (Vrtbovská, 2010); „děti nejistě připoutané a ambivalentní“ (Brisch, 2011)         

a „vzdorovitý, odmítavý, ambivalentní typ citového přilnutí“ (Kulísek, 2000). 

Dítě je při vstupu do místnosti viditelně rozrušené, často podrážděné nebo 

naopak pasivní. Nedokáže se zapojit do explorace okolí. Na separaci reaguje 

rozrušeně, nestále a nevyrovnaně. Při znovu-shledání se může snažit navázat kontakt 

s rodičem se znaky vzteklého odmítnutí anebo záchvaty vzteku; nebo se může 
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objevit naopak pasivní reakce; nebo je dítě příliš rozrušené, aby udělalo signál 

k navázání kontaktu s rodičem. Nedaří se mu v rodiči nalézt upokojení, útěchu 

(Ainsworth a kol., 1978 in Cassidy, Shaver, 1999, 2008).   

V kategorii C ambivalentní nebo vzdorující citové vazby rozlišujeme opět  

2 podkategorie C1 a C2. U podkategorie C1 dítě nezaměnitelně projevuje rozzlobené 

reakce jako například údery, kopání, při zvednutí se může svíjet a/nebo odmítá 

hračky; aktivně vyhledává blízkost, udržuje kontakt, anebo na druhou stranu aktivně 

odmítá kontakt nebo jakoukoli interakci; obvykle projevuje hněv namířený                

na neznámou osobu, stejně tak jako na rodiče. 

Děti zařazené do podkategorie C2 jsou pasivní - vykazují jen velmi omezené 

explorativní chování a evidentní nedostatek iniciativy nebo interakce; avšak 

v epizodách znovu-shledání signalizují touhu po kontaktu a/nebo proti přerušení 

kontaktu alespoň protestují; jeví se jako nešťastné a bezmocné; nejeví se jako 

podezřele rozzlobené až takovým způsobem jako děti v podkategorii C1 (Colin, 

1996).  

 

Kategorie D: Úzkostná dezorganizovaná dezorientovaná citová 

vazba 

 U posledního termínu najdeme překlad jako například 

„dezorientovaný/dezorganizovaný attachment“ (Vavrda, 2005); „nejistý attachment 

(citové pouto k matce) – dezorganizovaný-dezorientovaný typ“ (Vrtbovská, 2010); 

„vzorec dezorganizované nejisté vztahové vazby“ (Brisch, 2011) anebo                  

„typ úzkostně-dezorganizovaný, dezorientovaný“ (Kulísek, 2000). 

V chování dítěte se nám zdá, jako by postrádalo nějaký pozorovatelný          

cíl, záměr nebo vysvětlení, pozorujeme například protichůdné reakce anebo 

simultánní chování; neúplné, přerušované pohyby dítěte; stereotypní vidění; 

zamrazení/ztuhnutí při znovu-shledání s rodičem; přímé náznaky strachu nebo obavy 

z rodiče; zmatenost; dezorientaci (v okolním prostředí místnosti).  

Nejcharakterističtější je nedostatek koherentní attachmentové strategie (především 

v navazování kontaktu s rodičem/pečujícím), a to navzdory tomu, že dítě může         

ve svých reakcích projevovat i některé základní modely organizované citové vazby   

A, B, C (Main, Solomon, 1990 in Cassidy, Shaver, 1999, 2008).  
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2.4 Vnitřní pracovní modely 

 Ještě před tím, než začneme podrobně popisovat attachment v dospělosti  

a AAI, rádi bychom stručně nastínili význam pojmu vnitřní pracovní model, jelikož                  

je s tématem nepochybně úzce spjat. Při popisu nezmíníme jiná vývojová období       

než rané dětství a dospělost, jelikož to omezený rozsah práce neumožňuje. 

Neznamená to však, že se vnitřní pracovní modely nemění a nevytvářejí během celé 

ontogeneze jedince. Jsou ale víceméně emočně stabilní, a to tím více, čím je vývoj 

jedince komplexnější (Bretherton, Munholland, 1999 in Cassidy, Shaver, 1999).  

 Bowlby (1982 in Karen, 1994) předložil důkazy, že nižší zvířata (jako 

například hmyz) mají určité interní modely v podobě mentální mapy svého okolního 

prostředí, které jim umožňují orientovat se ve světě, aniž by musela při každé           

už známé situaci procházet vše (respektive všechna řešení a postupy) znovu              

od začátku. Bowlby tvrdil, že pokud tohle platilo pro nižší formy života, pak určitě 

musí mnohem více sofistikované modely existovat i v lidském organizmu - včetně 

našeho chápání toho, jak fungují intimní vztahy, jaké zacházení můžeme očekávat     

od druhých a jak pohlížíme sami na sebe.  

Při formování konceptu vnitřních pracovních modelů Bowlby vycházel 

z teorie Jeana Piageta. Předpokládal (stejně jako Piaget), že existují určité 

internalizované vnitřní modely, které řídí naše chování od nejútlejšího dětství. Piaget 

ve své teorii tvrdil, že se rodíme se systémem extrémně flexibilních mentálních          

a behaviorálních programů (nazval je schémata), které nám umožňují prozkoumávat 

okolí a pochopit jeho smysl. Všechna budoucí tvrzení jsou postavena na tomto 

předpokladu existence vrozeného rámce, který definoval. Dle Piageta, stejně jako 

Bowlbyho a později i Ainsworth, dítě není pasivní tvor, který je formován           

svým okolím, ale neustále zkoumá, snaží se učit a snaží se dostat své okolí  

pod vlastní kontrolu (Karen, 1994). 

Bowlby (2012) rozlišoval u pracovních modelů (nebo také zástupných 

modelů) 2 kategorie: a.) pracovní model světa („working/representational model    

of the world“) a b.) pracovní model sebe v něm („working/representational model 

of himself in it“). Ústředním rysem pracovního modelu světa, jejž si vytváří každý 

člověk, je koncepce, kdo jsou jeho vazebné postavy, kde se dají nalézt a jaké chování 

od nich lze očekávat. Obdobně je v pracovním modelu vlastního já, jejž si vytváří 



29	  

každý člověk, klíčovým rysem koncepce, jak přijatelný či nepřijatelný                         

je on sám v očích svých vazebných postav (Bowlby, 2012, s. 194). Bowlby tyto 

modely definoval jako individuální vědomé a nevědomé mentální reprezentace 

(Colin, 1996), které během celého života mají na jedince zvlášť významný            

vliv. Klíčovou roli, jak lze odpozorovat i z jeho definic, připisoval attachmentovým 

postavám. Bowlby (1969, 1982, 1973, 1980 in Colin, 1996) tvrdil, že klíčovou 

funkcí vnitřních pracovních modelů je pomoci jedinci vnímat události kolem něj, 

předvídat budoucnost a konstruovat plány/reakce.  

Kim Bartholomew a Leonard M. Horowitz (1991) aplikují koncepci vnitřních 

pracovních modelů na období dospělosti, přičemž u obou rozlišují pozitivní nebo 

negativní komponentu. Na základě kombinace těchto dvou komponent vytvořila 

Bartholomew 4-kategoriální model stylů attachmentu v dospělosti, kterým rozšířila    

a doplnila Bowlbyho koncept. Představuji jej v tabulce č. 2 – s použitím našeho 

překladu výrazů (Bartholomew, Horowitz, 1991; Bartholomew, 1990 in Cassidy, 

Shaver, 2008):  

Tabulka č. 2 převzatá od Bartholomew a Horowitz (1991, s. 227) 

 

Bowlby svou prací na vnitřních pracovních modelech (a také jeho 

rozpracováním teorie attachmentu) postavil dle Karena (1994) pomyslný spojující 

most mezi Freudem a Piagetem.  

    

MODEL SEBE SAMÉHO (model of self) 
 

Závislost 

Pozitivní (nízká z.) Negativní (vysoká z.) 

MODEL 
DRUHÝCH 

(model of 
others) 

 
Vyhýbavost 

Pozitivní 
(nízká v.) 

Bezpečný (secure) Zaujatý (Main)/Ambivalentní (Hazan) (preoccupied) 
(intimitu a autonomii pociťuje 

příjemně) (nadměrná/přehnaná závislost) 

Negativní 
(vysoká v.) 

Opomíjející (dismissing) Vystrašený (fearful)  
(popření/odmítání 

attachmentu, pasivita) 
(strach z attachmentu, vyhýbání se sociálním 

interakcím)  

  Vyhýbavý (Hazan)  
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2.5 Attachment v dospělosti 

2.5.1 Charakteristika attachmentu v dospělosti 

 Attachmentové chování (a následné afektivní citové vazby, ke kterým vede)  

je přítomné a aktivní v průběhu celého života. V dospělém věku ovlivňuje formu 

rodičovské péče k vlastním potomkům, povahu partnerských vztahů a například          

i podobu vazeb mezi přáteli (Colin, 1996). Primární attachmentová strategie 

v dospělosti nemusí mít nutně podobu chování, kterým jedinec vyhledává blízkost 

druhých, tak jak tomu bylo v raném dětství. Může také zahrnovat i aktivizaci 

mentálních reprezentací partnerských vztahů (zejména na základě citových vazeb 

z dětství), ve kterých si dva ideálně rovnocenní partneři poskytují péči a ochranu. 

Tyto reprezentace mohou vytvořit pocit bezpečí a jistoty, které člověku pomáhají 

úspěšně se vyrovnávat s hrozbami nebo stresem. Jde o symbolické zdroje ochrany 

jedince v dospělém věku, přičemž by se toto chování dalo nazvat vyhledáváním 

„symbolické blízkosti“ („symbolic proximity“) k blízkým, kteří jedince v těchto 

kritických situacích podporují (Mikulincer, Shaver, 2007).  

 Podle Bowlbyho (1973 in Mikulincer, Shaver, 2007) bychom neměli vývoj 

attachmentové orientace dospělého jedince chápat jako pevně daný vzorec anebo 

také zmražený v prvním roce života. A to i přes to, že má podoba attachmentu 

v dospělosti kořeny v raných interakcích mezi rodičem a dítětem. Dle Mikulincera  

a Shavera (2007) jsou vzory attachmentu v daném okamžiku života komplexním 

produktem:  (1) prototypu vnitřních pracovních modelů utvořených během dětství, 

(2) revizí reprezentací citových vazeb na základě změn v sociální situaci a dalších 

faktorů, které nastali během vývoje a (3) aktuálních zkušeností spojených 

s attachmentem, které mají za následek další aktualizaci attachmentových 

reprezentací (pokud mluvíme o období dospělosti) anebo reprezentací citových 

vazeb (když mluvíme o období dětství a dospívání).  

Jaké životní události nebo změny okolního prostředí mohou vést ke změně 

attachmentových reprezentací? Podle Bowlbyho (1973 in Mikulincer, Shaver, 2007) 

mohou nastat důležité a dlouhodobé změny v interakcích s primárními 

attachmentovými figurami, v kterékoli fázi vývoje – v kojeneckém věku, dětství, 

adolescenci i v dospělosti. Ať už na základě změny v citlivosti jejich reakcí anebo    

na základě rozporů mezi reakcemi primárních attachmentových figur (např. rodičů, 
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pečujících) a nových attachmentových postav (např. blízkých přátel, partnerů, 

terapeutů). Navíc může mít na tuto odlišnost vliv jakákoli změna v osobním, 

rodinném a sociálním kontextu, která ovlivňuje dostupnost nebo senzitivní schopnost 

reakce u klíčových attachmentových figur (může jít například o smrt některého 

z rodičů, stres pečujícího, rozvod anebo komplikace v práci rodiče). Tyto situace 

mohou ovlivnit kvalitu interakcí a na základě toho pak vést ke změně vnitřních 

pracovních modelů. Nemusí se však nutně jednat o negativní změny, ale také  

o změny pozitivní jako například návrat rodiče po dlouhé separaci, nalezení 

podporujícího partnera anebo také vstup do psychoterapie.  

 

2.6 AAI (Adult Attachment Interview) 

V 80. letech 20. století vytvořila Mary Main spolu se svými kolegyněmi 

Carol George a Nancy Kaplan klinickou metodu, kterou nazvaly Adult Attachment 

Interview, dále v textu budu používat zkratku AAI (George, Kaplan, Main, 1985       

in Mikulincer, Shaver, 2007; George, Kaplan, Main, 1996; Hesse, 1999, 2008  

in Cassidy, Shaver, 1999, 2008). Primárním využitím metody je zjištění mentálních 

reprezentací citových vazeb u adolescentů a dospělých. Autoři tyto reprezentace 

nazývají „stavy mysli s respektem k citové vazbě“11 („states of mind with respect      

to attachment“), kterou mají dotazovaní vytvořenou k vlastním rodičům ještě              

z období dětství (Mikulincer, Shaver, 2007; George, Kaplan, Main, 1996; Vavrda, 

2005). V tabulce č. 3 předkládáme stručný přehled a zároveň popis základních AAI 

kategorií ve vztahu k odpovídajícím ISS kategoriím (viz. Příloha č.1). 

 
2.6.1 Charakteristika rozhovoru 

 AAI je metoda semi-strukturovaného rozhovoru, který má celkem 20 otázek. 

Všechny otázky jsou otevřené a autoři k některým z nich vytvořili ještě několik 

podotázek. Udělali tak v případech, kdy bylo zapotřebí jednotlivá témata rozebrat 

podrobněji. V příloze č. 2 předkládáme náš překlad těchto otázek a kompletního 

protokolu rozhovoru AAI. Úvodní otázky jsou tzv. zahřívací a slouží k prvotnímu 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11Vavrda (2005) tento pojem překládá jako “stav mysli ve vztahu k attachmentu“. Jelikož jsme  
se rozhodli pojem attachment v období dětství překládat a používat pro něj slova citová vazba, děláme 
tak i tady v našem překladu „stavů mysli“. Hlavě proto, že se ještě nejedná o součást pojmu pramenící 
z dospělosti, při které už budeme termín používat v původním znění. Prameny tohoto termínu sahají 
do dětství, a proto jsme zvolili takovouto formu překladu.  
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seznámení s okolnostmi vyrůstání dotazovaných. Jedná se o stručné zjištění 

základních demografických údajů (například kde se dotazovaný narodil, jestli  

je z úplné rodiny, zda má sourozence a podobně). Pak přichází první otázka týkající 

se vztahu k oběma rodičům, na kterou pak navazují další dvě. Zde se výzkumník ptá 

na 5 přídavných jmen, která nejlépe charakterizují vztah probanda k matce a stejně 

tak k otci. Je to jedna z nejdelších a nejnáročnějších otázek rozhovoru, protože  

se výzkumník doptává na každé ze slov jednotlivě. Zjišťuje jestli je proband schopen 

poskytnout nějaké konkrétní vzpomínky, které odkazují na ním zvolené 

adjektivum/slovo, a také proč si zvolil právě tyto deskripce vztahu. Na to navazují 

další komplikovaná problematická témata jako smrt blízkých osob, týrání, 

zneužívání, odloučení, specifikace trestů, odmítavého chování rodičů (samozřejmě 

pouze v případech, ve kterých takové chování dotazovaný zaznamenal, nevyskytuje             

se u všech probandů). Tato specifická témata pak tvoří další značnou část rozhovoru. 

Posledních 5 otázek je už zaměřených na adolescenci a současnost, kdežto předešlé    

se věnovaly hlavně nejranějšímu dětství. Primární cíl posledních otázek je uvolnění 

napětí, které mohlo během rozhovoru při některých tématech nastat. Jde především    

o uzavření otevřených témat, aby svými otázkami výzkumník nezpůsobil 

dotazovanému trauma, případně ho nějak eliminoval. U dotazovaných, kteří mají 

děti, se v těchto otázkách také ptáme na vztah, který s nimi mají. Každá z otázek             

má v rozhovoru pečlivě vybrané místo a nelze se na ně ptát v jiném pořadí. Takovéto 

počínání by mohlo mít silně negativní vliv na výsledek. Rozhovor je, dá se říci, 

promyšleně strukturovaný na úvod, jádro a závěr. Pokud bychom některou z těchto 

částí přehodili, pravděpodobně by celkový kontext ztratil návaznost, kontinuitu  

a význam. 

 Důležitou součástí metody je také podrobná transkripce celé kompletní 

interakce mezi probandem a výzkumníkem. Hesse (1999, 2008 in Cassidy, Shaver, 

1999, 2008) a Colin (1996) sice při popisu metody uvádějí, že by měly                      

být v transkripci vynechány záznamy ohledně intonace, prozodie a neverbálního 

chování. My jsme je při přepisu získaných dat považovali za užitečné pomůcky 

k oživení vzpomínek na rozhovor. Dle našeho názoru, je nutné tyto nonverbální 

projevy zaznamenat (přitom však neskórovat!), a to proto, že také pomáhají 

připomenout některé z našich vlastních pocitů nad pojednáním konkrétního 

dotazovaného (zdali například byla jeho řeč těla v rozporu s tím, o čem vypovídal  
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a podobně). Transkripce by ale v každém případě měla zahrnovat záznamy pauz  

a dysfluencí v pojednání (Hesse, 2008 in Cassidy, Shaver, 2008).  

 Hesse (1996 in Cassidy, Shaver, 1999) navrhuje, že hlavním cílem tohoto 

rozhovoru je (1) produkce a reflexe vzpomínek spjatých s citovou vazbou a zároveň 

také (2) udržení koherence (v Griceho konceptualizaci - konzistence/kolaborace) 

diskursu při komunikaci s tazatelem. George a kol. (1985 in George, Kaplan, Main, 

1996) mluví o metodě AAI jako o jedné z technik, které mají za cíl „překvapit 

nevědomí“. Forma rozhovoru poskytuje dostatek příležitostí k pozdějšímu odhalení 

rozporů ve výpovědi, kde můžeme v některých oblastech pozorovat evidentní 

kontradikci v dřívějších a následných výpovědích jednotlivých dotazovaných osob. 

Jejich výpovědi si můžou značně protiřečit. Stejně jako nonverbální projevy, které     

je, dle našeho názoru, také potřeba zaznamenávat, jak jsme již v této souvislosti 

uváděli,  mohou být také okrajově relevantními informacemi.  

 

2.6.2 Stručná historie vzniku AAI  

AAI spolu s doprovodným systémem skórování a klasifikace byly vyvinuty 

v návaznosti na 6ti letou studii matek, otců a jejich dětí. Děti byly nejprve 

pozorovány v neznámé situaci ve věku 12 měsíců (spolu s matkami) a ve věku 18 

měsíců (spolu s  otci). Data začali výzkumníci sbírat v lednu 1982, přičemž zkoumali 

členy rodiny v několika situacích: volná hra (Main a kol., 1985 in Cassidy, Shaver, 

1999), hra na písku (Weston, Richardson, 1985 in Cassidy, Shaver, 1999) a znovu-

shledání rodiče s dítětem (Main a kol., 1985; Main, Cassidy, 1988 in Cassidy, 

Shaver, 1999). Počáteční pilotního testování rozhovoru provedla Carol George spolu 

s Nancy Kaplan. George se ve své doktorandské dizertační práci soustředila  

na zkoumání reakcí rodin při sledování úryvků dokumentu, který čerpal  

z již probíhající dvouleté studie zaměřené na umisťování dětí do pěstounské péče. 

Kaplan se ve své magisterské diplomové práci věnovala adaptaci na separační úzkost 

pomocí obrázků rodičů a dětí během separace. Kaplan a Ruth Goldwyn (hostující 

studentka antropologie v Londýně) na počátku zastávaly pozici tazatele AAI  

a zkoušely si reakce v dané roli. Do léta 1982 pak Main a Goldwyn začaly navrhovat 

systém skórování a klasifikace pro analýzu rozhovoru. Goldwyn hrála nepochybně 

důležitou roli při vzniku AAI, a proto ji zde také okrajově zmiňujeme. V souvislosti 
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s AAI je zmiňována především Main, okrajově bychom měli znát i další osobnosti, 

které se na vzniku metody podílely. Pak výzkumnice odhalily jistou souvislost mezi 

výsledky neznámé situace a chováním rodiče, přičemž na základě typu citové vazby 

dokázaly předpokládat reakce rodiče v interakci s dítětem12. Jednotlivé kategorie 

AAI byly vytvořeny na základě „slepé“ analýzy 66 transkripcí rozhovorů. Důrazně 

zvažovaly samotný proces celé konverzace – zejména koherenci/nesouvislost 

„životního příběhu“ (Hesse, 1999 in Cassidy, Shaver, 1999). Původně měl rozhovor 

15 otázek, později jej autorky rozšířily na 20 otázek. Pro náš výzkum jsme použili 

nejnovější verzi rozhovoru z roku 1996, ve které ho už tvoří 20 otázek. Výsledkem                  

jsou jednotlivé stavy mysli s respektem k citové vazbě. Budeme je podrobněji 

popisovat v kapitole 2.7. 

 

 2.6.3 Formy analýzy AAI 

 V současnosti jsou k dispozici tři varianty analýzy rozhovoru AAI - jeden 

originální skórovací systém a 3 alternativní (přičemž je pak třetí alternativa CRI 

popsána v empirické části práce), které byly vyvinuty později (Hesse,1999, 2008 in 

Cassidy, Shaver, 1999, 2008; Mikulincer, Shaver, 2007):   

a.) Systém skórování a klasifikace, který vytvořily Main a Goldwyn – 

jedná se o klasifikaci, ve které se hodnotí 2 primární prvky – škála hodnocení 

chování rodičů a škála hodnocení jednotlivých stavů mysli –, které 

charakterizují zkušenosti z dětství jednotlivých probandů s každým z rodičů 

dle názoru experimentátora. Chování rodičů se hodnotí odděleně pro matku  

a také pro otce na škále milující, odmítající, zanedbávající, zapojující  

se anebo činící nátlak. Tyto položky se vyhodnocují na základě nejlepšího 

úsudku experimentátora13. Analýza nemusí být nutně založená na tom,  

co dotazovaný doslovně říká, protože může v obraně zatajovat některé 

informace anebo mohou nastat nesrovnalosti v jeho/ jejích prohlášeních, 

případně se může objevit váhavé jednání, jako důsledek nedorozumění mezi 

výzkumníkem a probandem. Analýza jednotlivých stavů mysli se dle tohoto 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12Stručný přehled kategorií AAI ve vztahu k odpovídajícím kategoriím ISS popisujeme v tabulce č. 3 
(viz. Příloha č.1). 
13 Za podmínek, že experimentátor rozhovory jak prováděl, tak vyhodnocoval. V některých případech 
u různých výzkumů může jít o odlišné osoby a tehdy mluvíme o výzkumníkovi, který dané rozhovory 
jenom analyzuje.  
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systému skórování dělá na základě posuzování koherence diskurzu probandů 

a to na škále: idealizace, naléhání na nedostatek vzpomínek, aktivní hněv, 

pohrdání partnerem nebo attachmentovou figurou/figurami, strach ze ztráty, 

metakognitivní hodnocení a pasivita řeči. Na základě těchto prvků pak 

experimentátor posuzuje celkovou koherenci přepisu a „koherenci stavů 

mysli“ dotazovaného (Mikulincer, Shaver, 2007).       

b.) Q-třídění14 vytvořené Kobakem (v roce 1993) – pro alternativní analýzu 

rozhovoru, ve kterém jde především o Q-třídění 100 položek, přičemž většina 

z nich vychází ze systému identifikace tří organizovaných kategorií 

attachmentu Main a Goldwyn (Hesse, 1999 in Cassidy, Shaver, 1999).  

c.) Analýza na základě „reflexe funkčních vztahů self“ podle Fonagyho  

a kol. – založená na kvalitě dospělých jedinců pochopit vlastní vnitřní 

mentální stavy, stejně tak jako mentální stavy druhých lidí (Mikulincer, 

Shaver, 2007) 

 V kapitole 3.3 pak představujeme alternativní formu analýzy AAI  

a to metodu CRI (Current Relationship Interview). 

 
 

2.6.4 Griceho maximy  

Pokus o klasifikaci duševních stavů mysli na základě analýzy diskursu            

je založen na práci lingvistického filozofa Griceho. Grice (1975, 1989 in George, 

Kaplan, Main 1996) uvádí, že dosažení racionálního diskursu je nejvíce 

pravděpodobné v případě, kdy dotazovaný dodržuje několik kooperativních zásad 

(„cooperative principles“), které obvykle vyžadují dodržování 4 specifických 

konverzačních maxim. Samozřejmě na nevědomé úrovni a za předpokladu,  

že mu tyto podmínky nejsou známé. Dva pilotní rozhovory, které jsme provedli, byly                

se studentkami psychologie. Dalo se vypozorovat evidentní ovlivnění známostí 

problematiky (stejně tak jako všech maxim) vzhledem k reakcím dotazovaných       

žen. Na základě této skutečnosti byly jejich reakce nerelevantní. Dalo by se říci,       

že jsme u nich nedokázali „probudit jejich nevědomí“, a otázky je nedovedly nijak 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 Překlad anglického výrazu Q-sort (Q-třídění) jsme převzali z Velkého psychologického slovníku 
(Hartl, Hartlová, 2010, s.482). 
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zvlášť v daném momentu překvapit, čímž by se docílilo získání nekontrolované 

reakce a v celku objektivních dat. Zde všechny čtyři maximy popisuji blíže: 

(1) kvalita – „mluvit pravdivě a podložit svá tvrzení důkazy např. v podobě 

vzpomínek“. Tato maxima je porušována v případě, kdy dotazovaný         

např. popisuje svého otce obecně pozitivně nebo velmi pozitivně, avšak jeho 

konkrétní vzpomínky aktivně tomuto tvrzení odporují. Vavrda (2005)         

zde ještě uvádí i neschopnost vzpomenout si na situace, které odkazují          

na popis vztahu s rodičem. Popřípadě když člověk popíše rodiče jako 

hodného, ale není později schopen vysvětlit ani význam toho, co vlastně 

slovo hodný konkrétně pro něj znamená.  

(2) Kvantita –„být stručný a dokončovat přitom své myšlenky/svou výpověď“. 

Tato maxima je porušena, například když dotazovaný odpoví stroze formou 

„Nevím.“, odpovídá na několik otázek/podotázek, a tím odmítá kompletní 

reakci. Nebo naopak mluví o věcech nadměrně, nápadně daleko nad rámec 

vhodné konverzační situace. Vavrda (2005) zde uvádí příklady porušení 

stručnosti, například když nám k tématu dotazovaný odmítá sdělit  

víc informací („rodiče byli normální, nevím co víc k tomu sdělit“). Nebo 

naopak rozsáhlé, dlouhé výpovědi o maličkostech, kdy proband detailně 

popisuje sebemenší pocity odmítání anebo křivdy.  

(3) Vztah – „být relevantní ve výpovědi o svoleném tématu“. Tato maxima         

je porušena, například když dotazovaný při otázce ohledně vztahu s matkou 

v dětství popisuje jejich současné interakce, popřípadě zmiňuje svůj vztah 

s vlastními dětmi. Vavrda (2005) zde také uvádí, že v praxi se můžeme 

setkat s tím, že má dotazovaný nutkání sdělovat co cítí, i když to přímo 

s otázkou nijak nesouviselo.  

(4) Způsob – „mluvit jasně a uspořádaně“. Maxima je porušována, pokud          

se řeč dotazovaného stane gramaticky zapletenou, opakovaně používá 

neurčité  pojmy nebo se v řeči vyskytuje psychologický „žargon“. Popřípadě 

když dotazovaný nedokončí věty, které již plně začal/otevřel. K této maximě 

ještě Vavrda (2005) uvádí i nejasnost v časové následnosti událostí,  

o kterých dotazovaný pojednává. Také přeskakování od jedné situace 

k druhé, bez jakékoliv návaznosti na specifické zážitky s některou 
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z primárních attachmentových figur, bez zřejmé jasnosti a uspořádanosti 

myšlenek.   

 

2.6.5 Rady autorů k vedení rozhovoru 

George, Kaplan a Main (1996) navrhují několik primárních úkolů                      

pro výzkumníky provádějící AAI. Vzhledem k záměru rozhovoru, jeho potencionální 

stresující povaze a systému analýzy má výzkumník tři hlavní cíle: 

(1) Jak je již zřejmé, výzkumník musí přísně dodržovat pokyny rozhovoru 

uvedené v protokolu. Musí se ptát na každou z otázek i s následujícími podotázkami 

(tam, kde jsou uvedeny). To vyžaduje úplné memorování protokolu. Stejně tak musí 

výzkumník udělat a prozkoumat několik vlastních pilotních rozhovorů (autoři 

uvádějí, že poté, co byl sám v rámci AAI dotazován, by měl udělat nejméně 3 pilotní 

rozhovory).  

(2) Dále musí výzkumník (a) umožnit probandům vyjádřit všechny jejich 

tendence k porušování zásad koherence a kolaborace a zároveň (b) zůstat dobře 

strukturovaný a dostatečně kolaborující, aby tím zajistil, že všechna taková porušení 

jsou výhradně z vlastní vůle probandů, tak jak je vyjádřeno v popisu Griceho maxim. 

To vyžaduje určité umění a citlivost. Probandům s tendencí porušovat maximy 

kvantity a vztahu, musíme tuto tendenci umožnit, ačkoli bychom jim měli také občas 

připomenout téma, o kterém se v dané otázce pojednává. Měli bychom se vyhnout 

tomu, že budeme nutit probanda k setrvání v tématu, i když se to neshoduje s jeho 

vlastní vůlí a s tím o čem chce pojednávat. Takovýmto chováním bychom ho mohli 

přinutit k tomu, aby neporušoval diskurs, a porušení by se neprojevilo                         

(i když by implicitně u daného probanda bylo přítomné).  

(3) Vzhledem k tomu, že vzpomínky a pocity týkající se citové vazby mohou 

u probandů vzbudit pocity úzkosti (nebereme ohled na to, zda to je nebo není zjevně 

vyjádřeno), musí být výzkumník soucitný, podporující, příjemný, ale zároveň si musí 

zachovat profesionalitu a držet se faktů. Musí být připraven změnit či ukončit 

rozhovor u probandů pociťujících extrémní potíže a vysokou úzkost. Musí                

být připraven navrhnout nebo zabezpečit okamžitou/následnou pomoc v případě 

problémů. Je také nutné dodržovat zásady ochrany osobních údajů a přihlédnout 

k faktu, že se jedná o lidské subjekty. 
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Další rady uvádíme v protokolu u každé z otázek jednotlivě (viz příloha č. 2).  

V originálním protokolu AAI můžeme najít ještě mnoho věcí, kterým bychom             

se měli v provádění rozhovoru vyhnout (i s příslušnými příklady), zvažování 

etických a výzkumných aspektů a podobně. V základních zásadách, které jsme 

popisovali, jsou obsáhnuty nejdůležitější informace. Pro získání podrobností ohledně 

provádění AAI doporučujeme přečtení protokolu.  

 

2.7 Typy stavů mysli v dospělosti 

V dospělosti rozlišujeme 4 kategorie stavů mysli s respektem k citové vazbě. 

Jejich stručný nástin jsme již předložili v tabulce č. 3 (příloha č.1). Zde je popíšeme 

podrobněji. Později k nim autoři přidali ještě pátou kategorii CC: Neuspořádaný stav 

mysli/nelze klasifikovat 15 („unorganized/cannot classify“). Tudíž rozlišujeme  

3 „organizované“ kategorie stavů mysli s respektem k citové vazbě (F, Ds, E) a 2 

„neorganizované“ kategorie stavů mysli s respektem k citové vazbě (U, CC).   

 

Kategorie F: Bezpečný stav mysli („secure-autonomous state of 

mind“) 

 Do této kategorie zařazujeme dotazované v případě, když se nám jeví,             

že oceňují jednotlivé attachmentové figury16, a zkušenostem, které s nimi mají, 

připisují opodstatněný vliv. Zároveň se nám zdají být relativně nezávislí,                      

a při pojednání o zkušenostech nebo vztahu jsou objektivní (autonomní). V průběhu 

celého rozhovoru dokážou volně prozkoumávat/reflektovat vlastní myšlenky  

a pocity. Pokud proband popisuje jednoho nebo oba rodiče jako milující,  

je to dostatečný důkaz pro podporu popisu tohoto stavu mysli. V případě, že rodiče 

opisuje naopak negativně, tak reflektuje své pocity přemýšlivě, a nepřímo nám může 

naznačovat odpuštění. Diskuze inklinuje k zahrnování - uznání potřeby závislosti                          

na druhých, vykreslování rodičů v relevantním kontextu (i když je kritizuje) nebo tito 

lidé vykazují smysl pro členitost/posloupnost a balanc, také prostřednictvím humoru 

(Main, Goldwyn, 1998a in Cassidy, Shaver, 1999). V některých případech může      
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15Zde užíváme našeho vlastního překladu termínu z anglického jazyka, který představuje v knize 
Handbook of Attachment Hesse (2008 in Cassidy, Shaver, 2008). 
16V případě AAI se mluví zejména o otci a matce, ale okrajově se zmiňují i další osoby, které 
dotazovaní pokládají ve svém vývoji za důležité.  
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být dotazovaný označený kategorií ‚získaný bezpečný stav mysli‘,                           

kdy i přes negativní zkušenosti z dětství, které by obvykle vedly k nejisté citové 

vazbě, si díky pozdějším zkušenostem získal bezpečný stav mysli. Pro některé 

výzkumníky je však mimo zájem a v současnosti se o něm ještě diskutuje (Hesse, 

1999 in Cassidy, Shaver, 1999).  

 Pro kategorii F jsou charakteristické:  

1.) Koherence přepisu: při nejvyšším hodnocení dotazovaný vykazuje 

stabilní a vyvíjející se tok myšlenek týkajících se attachmentu. Subjekt 

může mluvit pomalu s určitými pauzami nebo projevy váhání anebo může 

naopak mluvit rychle s dynamickým tokem myšlenek. Celkově             

však dotazovaný působí uvolněně a vyrovnaně s tématem, o kterém          

se v daném momentu diskutuje. Jeho/její myšlenky jsou kvalitní a svěží. 

Ačkoli doslovné přepisy mohou někdy vypadat jako sepsané příběhy, 

vyskytuje se několik (avšak jen velmi málo) signifikantních porušení 

Griceho maxim kvality, kvantity, vztahu a způsobu. Při čtení přepisu 

máme dojem, že dotazovaný podával jednosměrné informace                      

o svých zkušenostech a jejich dopadech, na rozdíl od mnohočetných 

(často matoucích) informací (Hesse, 1999, 2008 in Cassidy, Shaver, 1999, 

2008).  

2.) Metakognitivní hodnocení 17 : při nejvyšším hodnocení můžeme                 

u dotazovaného na několika místech pozorovat (v rámci rozhovoru a jeho 

následného přepisu), že aktivně monitoruje své myšlení a odvolává           

se na zřejmé vzpomínky, myšlenky, situace. Proband se může také 

vyjadřovat k logickým nebo faktickým rozporům své vlastní osobní 

historie, možných chybných předsudcích a/nebo o omylnosti své paměti. 

Dalším podkladem pro metakognitivní hodnocení je uznání rozdílu mezi 

realitou a minulostí (proband uznává, že zážitky, které popisuje, nemusí 

přesně odrážet minulost a přiznává, že časem může dojít k jistému 

zkreslení vzpomínek); a uznání změn v reprezentaci vzpomínek, kdy 

dotazovaný například poznamenává, že to co říká dnes, nemusí být 

zásadně stejné jako to, co říkal včera (Forguson, Gopnik, 1988  

in Cassidy, Shaver, 2008). Tato část podkladu pro hodnocení je zde 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17Tato škála je v současné době pořád ve vývoji (Hesse, 2008 in Cassidy, Shaver, 2008).   
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zahrnutá proto, že identifikuje jeden z hlavních aspektů projevu lidí 

s bezpečným, autonomním stavem mysli, ale dle Hesseho (2008  

in Cassidy, Shaver, 2008) v současné době vyžaduje ještě další 

přepracování, jelikož kritéria pro vysoké skórování jsou příliš přísná, což 

vede k nedostatečnému pokrytí popisované kategorie attachmentu 

v dospělosti.  

 

Kategorie Ds: Opomíjející stav mysli („dismissing state of mind“) 

 Do kategorie opomíjejícího stavu mysli jsou zařazeni ti probandi, u kterých    

se nám zdá, že jejich stavy mysli naznačují určité pokusy omezit                              

vliv attachmentových figur na myšlení, pocity nebo každodenní život. Nacházíme       

u nich implicitní vynucování pevnosti vztahu, utvrzování v jeho normálnosti a/nebo 

nezávislosti. Rodiče popisují pozitivně (až vysoce pozitivně) bez toho, že by taková 

tvrzení podporovaly jejich vzpomínky, anebo jsou s nimi dokonce v rozporu. Navíc 

odmítají nebo minimalizují jakékoli negativní dopady rodičovství/jiných 

neobvyklých zážitků. Můžeme se setkat s tím (ačkoli jen zřídka), že chování 

attachmentových figur anebo projevy jiných fenoménů souvisejících s attachmentem 

se odchyluje od normálu. Co mají lidé s opomíjejícím stavem mysli společné  

je, že mají velice organizované myšlenky, které umožňují citovým vazbám zůstat 

relativně neaktivními (Main, 1995 in Cassidy, Shaver, 1999).  

 Pro kategorii Ds jsou charakteristické: 

1.) Idealizace primární attachmentové figury (attachmentových figur):     

zde se hodnotí rozdíl mezi celkovým pohledem na rodiče odpozorovaným 

z projevu dotazovaného na abstraktní nebo sémantické úrovni                    

a výzkumníkovými závěry týkajícími se pravděpodobného chování 

rodiče. Vzhledem k tomu, že experimentátor nemá žádné znalosti  

o skutečné historii dotazovaného, se případné diskrepance odvozují pouze                  

ze samotného přepisu (z toho co je viditelné, zřejmé a na základě 

sepsaných výroků prokazatelné). Při nejvyšším hodnocení je přítomna 

extrémní nejednotnost mezi odhadem pravděpodobných zkušeností 

s primární attachmentovou figurou (figurami) a pozitivním až vysoce 

pozitivním zobecněním anebo „sémantickým“ popisem rodiče. Navzdory 
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tomu, že si můžeme z popisovaných zkušeností vyvodit například 

extrémně odmítavé jednání rodiče nebo dokonce zneužívání,  

je probandem popisován pořád pozitivně a může ho taky ve své výpovědi 

bezdůvodně chválit (popisuje rodiče například jako „úžasného“, 

„excelentního“ anebo „vynikajícího“, nehledíc na fakta).  

2.) Důraz na nedostatek vzpomínek z období dětství: zde hodnotíme 

naléhání dotazovaného na neschopnost vzpomenout si na dětství, zejména 

pokud se takovýmto jednáním pokouší zabránit následným dotazům  

a konverzaci ohledně raného období vývoje. V hodnocení se zaměřujeme 

přímo na nedostatek vzpomínek dotazovaného, kdy nám odpovídá 

jednoduše větou – „Nevzpomínám si.“. Při analýze jsou přiděleny vysoké 

skóry pokud je první reakcí na četné dotazy odpověď – „Nevzpomínám 

si.“. Zvláště když se tato odpověď opakuje, je nepromyšlená  

a nedostatečně podrobná. Nízké skóry přidělujeme probandům, kteří sice 

začnou odpověď s odkazem na nedostatek paměti, ale následně pak 

začnou s popisem zkušeností, které od nich v dané otázce výzkumník 

vyžaduje popisovat.  

3.) Aktivní, vychylující odmítnutí zkušeností souvisejících s attachmentem 

a/nebo se vztahy: toto hodnocení se zabývá chladným a pohrdavým 

odmítáním citových vztahů, zkušeností a jejich významu,                        

kdy ve výzkumníkovi dotazovaný vyvolává dojem, že pozornost 

zaměřená na zkušenosti s attachmentem (např. když kamarád ztratí 

rodiče) a citové vztahy (u těch probandů, kteří mají blízké rodinné 

příslušníky) je hloupá, k smíchu a nestojí za ztrátu času. Vysoké 

hodnocení přiřazujeme probandům tehdy, když se nesnaží zjemnit svoje 

reakce nebo skrýt svou nechuť nad tématem, a pokouší se ho záměrně 

odsunout stranou (například reakce: „Moje matka? To je nikdo. Nemáme 

spolu žádný vztah. Další otázka?“) – používá k tomu často krátké věty  

a snaží se odpověď rychle ukončit. Pokud dotazovaný v odpovědích 

používá černý humor, přiřazujeme mu nízké skóry (Hesse, 2008  

in Cassidy, Shaver, 2008).  
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Kategorie E: Zaujatý stav mysli („preoccupied state of mind“) 

 Probandy zařazujeme do kategorie zaujatého stavu mysli tehdy,                  

když v transkripci pozorujeme nadměrné, zmatené a neobjektivní zaujetí vztahem 

s attachmentovými figurami nebo zkušenostmi. Diskuze o těchto zkušenostech často 

není ani plodná nebo objektivní a ani nijak zvlášť pronikavá. Popisy raných citových 

vztahů se mohou zdát buď nejasné a nekritické, anebo naopak rozzlobené, konfliktní    

a nepřesvědčivě analytické. U některých probandů (velice zřídka u nízko rizikového 

vzorku populace) se nám zdá, že jsou ustrašeně zaujatí a zahlcení traumatickými 

zážitky, o kterých pojednávají i v částech rozhovoru, které se primárně zaměřují        

na jiná témata18 (Hesse, 1999 in Cassidy, Shaver, 1999).  

 Pro kategorii E jsou charakteristické: 

1.) Podíl/zahrnutí hněvu vyjádřeného směrem k primární attachmentové 

figuře (attachmentovým figurám): Přesné hodnocení rozsahu tohoto 

bodu závisí na podrobném důrazu, který výzkumník klade na formu 

projevu, ve kterém dotazovaný vyjadřuje svůj hněv zaměřený  

na konkrétní attachmentovou figuru (ať už mlčky anebo pomocí slov).  

Při skórování nehodnotíme přímé popisy epizod rozzlobení, které 

zahrnují chování v minulosti (např.: „Byl/a jsem tak naštvaný/á, že jsem 

zvedl/a polévkovou misku a hodil/a jí po ní.“) nebo přímé popisy 

současných pocitů a zlosti (např.: „Pokusím se o našem současném 

vztahu diskutovat, ale musím vás upozornit, že jsem teď na ní opravdu 

naštvaný/á.“). Vysoké skóry přidělujeme konverzaci, která zahrnuje 

unáhlené, gramaticky zapletené věty, popisující situace 

s „problematickým“ rodičem. Dále taky jemnému úsilí získat 

experimentátora na svou stranu anebo také extenzivnímu pojednání  

o překvapivě nedávných činech rodičů. Rozsáhlé užívání 

psychologického žargonu (pokud se nejedná  

o psychologa) se také skóruje vysoce. I rozzlobený projev o rodiči 

způsobem, jako by byl v místnosti přítomen.  

2.) Pasivita a vágnost diskursu: tady v hodnocení přidělujeme vysoké skóry, 

pokud dotazovaný podle všeho nedokáže najít slova, uchopit význam 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 Například v situacích, kdy téma, o kterém se pojednává, přeruší a začínají mluvit o nesouvisejících 
traumatech,  na které zvlášť zaměřují svou pozornost.  
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nebo se zaměřit na téma, o kterém se v dané otázce pojednává. Proband 

může například opakovaně používat vágní výrazy nebo dokonce 

nesmyslná slova, přidávat nejasný konec u již dokončených                     

vět (např.: „Seděl/a jsem mu na klíně, a tak.“), bloudit v nesouvisejících 

tématech anebo může sklouznout k zmatení mezi zájmeny já (self)  

a rodič. Kromě toho se zde můžeme setkat s tím, že dotazovaný se jakoby 

přenáší do dětských stádií a začíná mluvit jako velmi malé dítě  

(s gramatickými chybami typickými pro raná vývojová období) nebo 

využívá popisu zážitků takovým způsobem, jak jsou tyto situace 

vysvětlovány malým dětem (např. „Mamka mi myla moje malé nožky.“). 

Vágní projev by ale neměl být zaměňován s opětovným započínáním 

myšlenek, váháním anebo s neplynulostí myšlenek a projevu (Hesse 2008 

in Cassidy, Shaver, 2008).   

 

 Kategorie U (označována i jako U/d): Nevyřešený/dezorganizovaný 

stav mysli („unresolved/disorganized state of mind“) 

 Na základě zjištění výrazných výpadků v metakognitivním hodnocení 

diskursu při pojednání o zkušenosti se ztrátou, objevila Main a Goldwyn spojitost 

takovýchto zkušeností u matek s dětmi zařazenými do kategorie D - dezorganizované 

dezorientované citové vazby (Hesse 1999 in Cassidy, Shaver, 1999). Na základě 

tohoto zjištění bylo možné kompletovat kategorie AAI v souvislosti s predikcí 

příslušných kategorií ISS, které již byly v té době používány 4, tedy poté co Main  

a Solomon charakterizovaly poslední „chybějící“ kategorii D neznámé situace. 

 U této kategorie mluvíme o pojednávání o nevyřešeném smutku, který 

nejčastěji spadá do dvou charakteristik: (1) „chronický smutek“ = reakce 

přetrvávajícího silného zármutku, který se nezmírňuje ani uplynutím delší doby          

od příslušné ztráty, anebo (2) „neprojevený smutek“ = reakce, ve které dotazovaný 

očekávaný smutek minimalizuje nebo se u něj ani vůbec neprojeví (Hesse, 1999, 

2008 in Cassidy, Shaver, 1999, 2008).  

 Pro diskurs této kategorie jsou při pojednání o ztrátě nebo zneužití 

charakteristické nápadné výpadky v hodnocení a odůvodnění těchto situací. Proband 

může například krátce zmínit přesvědčení, že je mrtvý člověk pořád naživu              
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(ve fyzickém smyslu slova) nebo že zemřel kvůli nějaké myšlence, kterou                

měl dotazovaný ještě v dětství. Jedinec může upadnout do dlouhého mlčení anebo 

může upadnout do chvalořečné mluvy. Kromě těchto popsaných aspektů obvykle 

proband zapadá do některé z Ds, E nebo F kategorií (Hesse, 2008 in Cassidy, Shaver, 

2008).   

Kategorie CC: Neuspořádaný stav mysli/nelze klasifikovat 

(„Unorganized/cannot classify state of mind“) 

 Tato kategorie byla popsána jako poslední a kompletuje možné zařazení 

dotazovaných v rámci AAI. Některé případy byly určitými „výjimkami potvrzujícími 

pravidlo“ a byly obtížně zařaditelné do některé z již 4 používaných kategorií. Proto 

bylo nutné vytvořit pro tyto transkripce místo v škálách analýzy AAI.  

U dotazovaných zařazených do této kategorie nemusí být nutně porušována některá 

z Griceho maxim. Probandy přidělujeme do této kategorie když: (a) se nám zdá,  

že se dotazovaný snaží experimentátora nějak vystrašit (např.: náhlým, 

nesouvisejícím, podrobným pojednáním o vraždě) nebo (b) během rozhovoru odmítá 

mluvit bez toho, že by takové jednání odůvodnil chybějícími vzpomínkami anebo 

sdělil, že je téma pro něj příliš bolestivé na to, aby o něm diskutoval (Hesse, 2008  

in Cassidy, Shaver, 2008).  
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3. EMPIRICKÁ ČÁST 
 

3.1 Cíl výzkumu 

 Primárním cílem bakalářské práce byl kvalitní překlad metody semi-

strukturovaného rozhovoru AAI19 a jeho následná aplikace na českou populaci. 

Empirická část práce má formu kvalitativního výzkumu, ve kterém jsme porovnávali 

dva vzorky populace, klinické a neklinické. Cílem bylo ověřit srozumitelnost  

a užitečnost metody pro praxi.  

 

3.2 Výzkumné otázky  

Za hlavní výzkumné otázky práce považujeme: 

1. Je možné aplikovat překlad AAI na českou populaci?  

2. Zaznamenáme rozdíly mezi klinickou a neklinickou populací?  

 

3.3 Metodologie 

 Po pečlivém přeložení protokolu AAI, jsme provedli rozhovor s dvěma 

skupinami populace. Vzorek byl vybírán na základě kritérií popsaných v kapitole 3.4 

věnované výzkumnému souboru. Všechny rozhovory jsou nahrávány na diktafon  

a v případě zájmu jsou nahrávky k dispozici. Poté bylo důležitou součástí přepsání 

všech rozhovorů a jejich následná analýza.   

Pečlivě jsme dbali na to, aby byly rozhovory prováděné v klidné místnosti,  

ve které bylo co nejméně rušivých elementů. Rozhovory s neklinickou populací jsme 

dělali ve vyšetřovně Katedry psychologie PedF Univerzity Karlovy v Praze. Jeden 

rozhovor, s panem Petrem, jsme prováděli v jeho domácím prostředí na důraznou 

žádost probanda. Rozhovory s klinickou populací jsme prováděli v ordinaci oddělení 

Psychiatrické léčebny Bohnice, na kterém byl hospitalizován vybraný výzkumný 

vzorek. Přítomny nebyly žádné další osoby. 

Naší velkou snahou bylo získat originální skórovací manuál AAI, který  

je zatím nepublikován. Navázali jsme kontakt s Prof. Mary Main a jejím manželem 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 Překlad protokolu metody AAI přikládáme jako přílohu č. 2. 
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Prof. Erikem Hessem. Originální manuál se nám však navzdory velkému úsilí  

a snaze nakonec nepodařilo získat. Bylo nám doporučeno absolvovat dvoutýdenní 

kurz, který je nabízen studentům vyšších ročníků psychologie (nejlépe 

doktorandským studentům a v případě velkého zájmu i magisterským studentům). 

Účastníci kurzu se učí technikám analýzy v průběhu dvou týdnů a pak probíhá 18 

měsíců dlouhé testování reliability, po kterém je člověk schopen kódovat rozhovory. 

Jak sám Prof. Hesse sdělil v telefonické konverzaci jde o velmi komplexní metodu, 

kterou by těžko člověk pochopil samostudiem manuálu. Dle sdělených  

informací má manuál 350 stran. Pro víc detailů ohledně cen  

a míst konání kurzů doporučujeme v případě zájmu navštívit stránku:  

www.attachment-training.com. V Evropě se v současnosti organizují kurzy pouze  

ve Španělsku (Barcelona) a Norsku (Oslo).  

Rozhovory jsme analyzovali na základě upraveného skórovacího manuálu 

Judith Crowell a Gretchen Owens (1998) CRI (Current relationship interview), který 

je uváděn jako alternativa pro skórování AAI (Cassidy, Shaver, 2008; Mikulincer, 

Shaver, 2007). Manuál je zaměřen na povahu partnerských vztahů v souvislosti 

s formou stavu mysli s respektem k citové vazbě. CRI k analýze rozhovorů AAI 

používala před námi ve své diplomové práci i Petra Schmiedová (2011). Jelikož 

používala ve své práci i další metody, získala pravděpodobně obšírnější informace  

i o partnerských vztazích probandů, a proto používala k vyhodnocování všechny  

3 části skórovacího manuálu CRI. V empirické části této bakalářské práce jsme byli 

nuceny na základě povahy získaných informací jednotlivé škály zredukovat.  

Než se k této transformaci dostaneme, popíšeme nejdříve jednotlivé části manuálu, 

aby bylo zřejmé proč bylo potřebné provést změny. CRI skórovací manuál (Crowell, 

Owens, 1998) se skládá ze 3 částí:  

• 1.) Historie vztahů probanda: sestává ze setu škál, které hodnotí minulé 

zkušenosti účastníků výzkumu a povahu manželství jejich rodičů  

(např.: intenzitu a průběh minulých vztahů, kolik partnerských vztahů 

proband měl, historii randění apod.). Všechny škály popsané v této části 

CRI bylo pro nás nereálné použít z toho důvodu, že jsme v rozhovorech 

AAI nezískali žádné ze zmiňovaných informací. V některých rozhovorech 

sice probandi sdělovali i zkušenosti z partnerských vztahů, avšak jen velmi 

okrajově (např. paní Karla, pan Slávek). Ze získaných dat by nebylo možné 
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skórovat všechny účastníky a ti, kterým by jsme mohli přidělit určité skóry 

o problematice nepodali dostatečný počet relevantních dat.  

• 2.) Chování partnera a probanda ve vztahu: v této části setu škál se např. 

hodnotí reakce partnerů v rámci vztahu i mimo něj, společné aktivity, 

komunikace ve vtahu apod. Jelikož jsme ani pro tyto škály za pomoci AAI 

nezískali potřebné informace nebylo možné podle něj skórovat.  

• 3.) Současný stav mysli: jediná z nabízených škál CRI, která se dala 

vztáhnout i ke vztahu s rodiči. Slovo partner v ní bylo nahrazeno slovem 

rodič s tím, že popisované situace vztahující se pouze k oblasti partnerských 

vztahů byly opomíjeny. Sami autoři tuto část skórovacího manuálu označují 

za klíčovou pro následné vyhodnocování. Škála č.7 – Strach ze ztráty 

(partnera) byla vyloučena a nahrazena doplňující škálou, která byla také 

závěrečnou součástí třetí části CRI – Vliv ztráty/traumatu a to z důvodu,  

že ani jeden z účastníků o podobných pocitech nepojednává (konkrétně  

o pocitech strachu ze ztráty partnera/partnerského vztahu), v rozhovoru není 

této problematice věnována žádná z otázek a tudíž nebylo možné skórovat 

na základě uvedených údajů. Zde popisujeme 8 škál dle kterých byly 

přiřazovány skóry účastníkům našeho výzkumu: 

1.) Hodnocení intimity – přičemž skór 1 = vyhýbání nebo 

nepřítomnost intimity a 9 = extrémně silné hodnocení intimity 

2.) Hodnocení nezávislosti – přičemž skór 1=žádná projevená potřeba 

nezávislosti a 9 = silné hodnocení nezávislosti 

3.) Projevy hněvu – kde skór 1=žádný současný hněv není projeven  

a 9 = extrémně silný současný hněv 

4.) Snižování významu attachmentu/attachmentových figur – skór 1 = 

žádné snižování attachmentu/attach. figur a 9 = silné snižování 

attachmentu/attach. figur 

5.) Idealizace – skór 1 = žádná idealizace (popisu rodičů odpovídají 

vzpomínky, proband nepopírá nějaké problémy a je schopen hodnotit 

pozitiva i negativa) a 9 = extrémní idealizace 

6.) Pasivní projev – skór 1 = žádná evidence pro pasivitu 

myšlení/diskurzu a 9 = plně pasivní myšlení/diskurz (vyhodnocuje 

nedostatek soustředěnosti, jasnosti anebo specificity odpovědí, nejenom 

idealizaci rodičovských postav) 
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7.) Vliv ztráty/traumatu – skór 1 = žádné záznamy ztráty (typické 

reakce na smrt apod.) a 9 = vážné důsledky ztráty/traumatu  

na současnost 

!na základě této škály určujeme při skórech 5 a víc jako primární stav 

mysli s respektem k citové vazbě (U/d) nevyřešený/dezorganizovaný 

stav mysli. Vyhodnocují se extrémní reakce (sebevražda, abúzus 

alkoholu nebo drog), extrémní odpovědi (proband věří, že je např. mrtvý 

rodič pořád na živu ve fyzickém slova smyslu, neprojevuje 

smutek/extrémní dlouhodobý smutek)! 

8.) Koherence transkripce – skór 1 = vysoce nekoherentní a skór 9 = 

vysoce koherentní 

à Všechny škály používají skórování v rozmezí 1-9, přičemž jsou 

vždy v manuálu uvedeny příklady a význam skóru pro hodnoty 

1,3,5,7,9. 

Při klasifikaci jednotlivých stavů mysli s respektem k citové vazbě jsme 

hodnotili  zvlášť matku a zvlášť otce. Vycházeli jsme z předpokladu, že každý vztah 

je svým způsobem jedinečný a individuální a tedy povaha připoutání k oběma 

rodičům nemusí být v zásadě u všech jedinců stejná. Což potvrzují například  

i výzkumy Mary Main a Donny Weston (1981 in Shaffer, Kipp, 2010), o kterých 

pojednáváme v podkapitole 2.1.1.  

 

3.4 Výzkumný soubor 

 Výzkumný soubor tvořilo 8 osob (n=8), 4 osoby ze vzorku klinické populace 

(n=4) a 4 osoby ze vzorku neklinické populace (n=4). Do každé skupiny jsme pro 

zachování genderové vyrovnanosti zařadili 2 muže a 2 ženy. Před samotným 

provedením výzkumných rozhovorů jsme dle rad autorů metody udělali 2 pilotní 

rozhovory, díky kterým jsme získali cennou zkušenost  a o něco větší obratnost při 

kladení otázek. Nicméně byly pro nás první rozhovory, co se tohoto aspektu týče,  

o něco náročnější než ty poslední. Pilotní rozhovory jsme dělali se dvěma 

studentkami psychologie, u kterých (jak jsme již zmiňovali dřív v textu) byla 

evidentní obeznámenost s Griceho maximy. Věděly čemu se při odpovídání vyhnout 

a jakým způsobem je nejlepší vyjadřovat své myšlenky, zkušenosti, vzpomínky.   
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Neklinická populace 

 Podmínkou k zařazení do výzkumu bylo splnění těchto bodů: 

1. věk nad 18 let 

2. občanství České republiky 

3. nikdy nebyl/a hospitalizován/a na psychiatrické klinice a netrpí psychickými 

problémy („nízko rizikový vzorek populace“) 

K tomu, aby jsme mohli provést rozhovory s neklinickou populací, bylo potřebné 

najít vhodný vzorek lidí, který musel splňovat následující sekundární podmínky: 

1. ochota mluvit o svých zkušenostech z dětství bez finanční odměny 

2. vyloučení blízkého vztahu s tazatelkou (to bylo důležitým prvkem  

pro zachování co nejvyšší možné objektivity a získání relevantních dat)  

Kontakty jsme získávali za pomoci známých. Pak jsme vybrané lidi oslovovali 

prostřednictvím emailu, ve kterém byly stručné informace ohledně zaměření 

rozhovoru na vztahy s rodiči. Poté nám několik lidí spolupráci odmítlo,  

což je vzhledem k povaze a komplikovanosti tématu pochopitelné. Podařilo se nám 

však získat soubor čtyř lidí, které jsme potřebovali. Každý ze zúčastněných souhlasil 

s účastí bez finanční odměny, ale obdržel jako poděkování bonboniéru.  

 

Klinická populace 

 Podmínkou pro zařazení do výzkumu bylo splnění těchto bodů: 

1. věk nad 18 let 

2. občanství České republiky 

3. hospitalizace v Psychiatrické léčebně Bohnice 

4. stabilizovaný stav  

 

Bez pomoci PhDr. Terezy Soukupové, Ph.D., PhDr. Petra Goldmana  

a Mgr. Terezy Marčíkové, kteří mi pomáhali s nalezením vzorku klinické populace  

a s navázáním kontaktu, by nebyla tato část výzkumu možná. 

Homogenitu vzorku jsme se snažili dosáhnout nalezením pacientů ze stejného 

oddělení, navzdory tomu, že měli všichni probandi odlišné diagnózy. Po diskuzi 

s Mgr. Marčíkovou jsme vybrali vhodné lidi, pro které by nebyl rozhovor zatěžující 
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vzhledem k povaze jejich problémů a osobnostním rysům. Stejně jako v neklinické 

populaci spolupráci několik lidí odmítlo. Před provedením rozhovorů jsme museli 

získat schválení realizace výzkumu od Etické komise Psychiatrické léčebny Bohnice. 

Každý z probandů z klinické populace byl v informovaném souhlasu obeznámen 

s povahou účasti na výzkumu a s faktem, že rozhovor bude nahráván. Stejně tak jako 

u neklinické populace všichni obdrželi symbolickou odměnu, bonboniéru.  

3.5 Analýza rozhovorů 
 

Rozhovory a jejich následnou analýzu prováděla autorka práce bez supervize. 

Přepsané rozhovory20 byly kódovány na základě manuálu CRI. Systém analýzy dat a 

přiřazování skórů jednotlivým probandům je popsán v příloze č. 7.3. 

 

3.5.1 Neklinická populace 

3.5.1.1 Pan Petr  
 

- muž, 39 let, střední škola s maturitou, zaměstnaný,  

- délka rozhovoru: 1 hodina a 14 minut 

Pan Petr vyrůstal v úplné rodině. Matka žije. Otec zemřel na rakovinu v 35 

letech probanda. Má o 9/10 let starší sestru. Je bezdětný.  

Byl jediný z respondentů, se kterým jsem dělala rozhovor v pro něj 

přirozeném prostředí, tedy u něj doma. Během domlouvání termínu přes email, mě 

o tuto možnost důrazně žádal a rozhodla jsem se respektovat jeho přání a skutečnost, 

že to pro něj bude příjemnější a nebude z toho pak vystresovaný, jak mi sám 

sděloval.   

Během rozhovoru se hodně usmíval a měla jsem pocit, že má ze svého dětství 

převážně pozitivní pocity. Po rozhovoru mi mimo nahrávku pan P. sdělil,  

že ho diktafon a samotná skutečnost nahrávání docela znervózňovali. Jeho odpovědi 

jsem vnímala jako uvolněné. Mluvil klidným tónem hlasu a víceméně pozitivně 

téměř celou dobu. 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 V přílohách 7.4 a 7.5 uvádíme transkripce 4 rozhovorů (1 muže a 1 ženy z každé zkoumané 
populace) a to z důvodu rozsahu práce.  
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5 adjektiv/slov ke vztahu s rodiči (Tabulka č.4) 

Matka milující vroucná vstřícná oddaná chránící 

Otec milující chránící byl můj vzor respektující komunikativní 

 

Tabulka č.5 Přidělené skóry CRI 

Pan Petr oceňuje své 

zkušenosti 

s attachmentovými 

figurami. Je schopen 

dokládat tyto 

zkušenosti  

na vzpomínkách  

a příkladech. Nějak 

zásadně nerozlišuje 

mezi vztahem 

s matkou a otcem. 

Sděluje, že byli oba milující, jak můžeme vidět v tabulce č. 4. Několikrát ve své 

výpovědi sdělil, že vše co má v sobě, získal od rodičů. V případě potřeby (jako např. 

fyzického zranění) hledal bezpečnou základnu u obou rodičů. Cení si volnosti, kterou 

mu rodiče dávali, a proto mu byl přidělen v hodnocení nezávislosti skór 5. Nikdy  

se jako dítě necítil být odmítán a sděluje, že mu něco takového rodiče vůbec nedali 

pocítit. V rozhovoru se objevila jedna diskrepance a to v uvedení věku sestry, kde 

jednou uvedl proband, že je o 9 let starší a pak později v rozhovoru, že je o 10 let 

starší. V skóru idealizace byl přidělen vztahu s matkou vyšší skór, protože  

ne všechny vzpomínky byly relevantní a dostatečně detailní ve vztahu k sdělovaným 

informacím. Smrt svého otce prožíval přirozeně jako smutnou událost. Má na něj 

vliv i v současnosti, ale všechny pocity, které sděloval jsou v rámci normy, byl si jich 

evidentně vědom, dokázal je reflektovat a proto mu byl přidělen skór 3.   

  

Výsledná klasifikace dle CRI: bezpečný stav mysli k matce,  

                   bezpečný stav mysli k otci 

 

Stav mysli/povaha diskurzu  Matka– skór Otec – skór  

Hodnocení intimity 9 9 

Hodnocení nezávislosti 5 5 

Projevy hněvu X X 

Snižování významu 

attach. 

X X 

Idealizace 3 1 

Pasivní projev 1 1 

Vliv ztráty/traumatu X 3 

Koherence transkripce 7 7 
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3.5.1.2 Pan Jan  
 

- muž, 25 let, student VŠ (poznámka: NE psychologie)  

- Délka rozhovoru: 1 hodina 23 minut 

Matka žije. Otec zemřel na následky mozkové mrtvice, když bylo probandovi 

22 let. Má 2 bratry, starší o 12 a 8 let. Rodiče probanda se rozvedli, když mu bylo 

kolem 11 let. Je bezdětný.  

Rozhovor jsem dělala ve vyšetřovně na Katedře psychologie PedF UK.   

Předem jsem ho kontaktovala informačním emailem. Pan Jan mi ještě před 

zahájením rozhovoru sdělil, že by pro něj bylo mnohem příjemnější kdybychom  

si mohli tykat, jelikož jsme v podobném věku. Žádosti jsem vyhověla. 

Během rozhovoru na mě působil vyrovnaně. Byl téměř pořád pozitivní  

a téměř všechno bral s nadhledem. Během rozhovoru často vtipkoval a usmíval se. 

 

5 adjektiv/slov ke vztahu s rodiči (Tabulka č.6)  

Matka kladný 
(vztah) 

milující opatrná pořádná hodnotná 

Otec zábavný nesobecký plánující pozitivní poučný   
 

Tabulka č.7 Přidělené skóry dle CRI 

Pan Jan uvádí,  

že měl v období 

nejranějšího dětství 

(kolem 5 let) 

pozitivnější vztah 

s otcem,  

ale je schopen 

reflektovat oba 

vztahy objektivně  

a s odstupem. Matku 

označuje za člověka, 

který měl v domácnosti vše pod palcem a otec byl ten, co s ním jezdíval na výlety, 

dělal zábavu a podobně, v čemž vidí i příčinu rozdílnosti těchto vztahů. V případě 

nemoci hledal utišení u obou rodičů. Sděluje, že při zranění se o něj vždy starala 

matka, ale později uvádí zainteresovanost obou rodičů. Vliv na svojí osobnost 

Stav mysli/povaha 

diskurzu 

Matka – skór Otec – skór  

Hodnocení intimity 7 6 

Hodnocení nezávislosti 6 6 

Projevy hněvu X 1 

Snižování významu attach. X X 

Idealizace 1 1 

Pasivní projev 3 3 

Vliv ztráty/traumatu X 3 

Koherence transkripce 5 5 
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přikládá oběma rodičům a neopomíjí jeho podstatu. Reflektuje tam i negativní 

vlastnosti, které od nich převzal jako například přehnanou pečlivost a občasnou 

nervozitu. Neopomíjí pozitivní vliv obou rodičů.  Smrt svého otce bral jako negativní 

zkušenost, ale jak uvádí v odpovědi na otázku č. 13 v jistých věcech ho to také 

posílilo. Po rozvodu rodičů vztahy s otcem o něco ochladly, protože si otec našel 

partnerku, se kterou si proband příliš nerozuměl. Jelikož kontakt mezi panem Janem 

a jeho otcem nebyl pak už příliš intenzivní, byl přidělen hodnocení intimity skór 6. 

Matce byl přidělen vyšší skór na základě odpovědi na otázku č. 16, kde jsou 

evidentní známky sdílení názorů a pozitivního hodnocení. V některých částech 

rozhovoru sděloval proband extenzivní informace, které nebyly vždy relevantní vůči 

rozebíranému tématu a proto mu byl přiřazen v koherenci diskurzu skór 5. 

 

Výsledná klasifikace dle CRI: bezpečný stav mysli k matce,  

                   bezpečný stav mysli k otci 

3.5.1.3 Paní Lucie 
 

- žena, 23 let, studentka VŠ (poznámka: NE psychologie)  

- Délka rozhovoru: 1 hodina 38 minut 

Vyrůstala v úplné rodině. Rodiče stále žijí. Má dva sourozence. Mladšího 

bratra a starší sestru, čili je prostředním dítětem. Je bezdětná.  

Rozhovor jsem dělala ve vyšetřovně na Katedře Psychologie PedF UK. 

Během rozhovoru se mi jevila jako pozitivní osobnost a hodně se usmívala.  

Ke svým zkušenostem z dětství má také pozitivní přístup. Na začátku mě také 

požádala o tykání. Souhlasila jsem stejně jako u předchozího probanda.   

 

5 adjektiv/slov ke vztahu s rodiči (Tabulka č.8) 

Matka láskyplný obětavost péče pracovitost pořádkumilovnost 
Otec přísnost srdečnost společenskost respekt láska k přírodě 
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Tabulka č.9 Přidělené skóry dle CRI 

Paní Lucie označuje 

své dětství  

za harmonické  

a je schopna doložit 

to relevantními 

vzpomínkami. Otce 

označuje  

za autoritativního, 

vedl je pevnou 

rukou,  

ale vyzdvihuje,  

že vždy dokázal i ocenit a taky projevit srdečnou tvář. K jeho stylu vedení  

má pozitivní přístup, čili se nejedná o traumatickou zkušenost. Matku popisuje jako 

velmi obětavou, hodnou, milující, pečovatelku, která se o ní vždy postarala. V rodině 

funguje dobrá komunikace a své zkušenosti také sdílejí, což můžeme doložit např. 

odpovědí na otázku č. 2, kde paní Lucie uvádí, že v jejich rodině funguje zpětná 

vazba a zmiňuje několik příkladů pro podložení vzájemného sdílení. Proto jsou skóry 

hodnocení intimity vysoké u obou rodičů. V koherenci transkripce je matce přidělen 

nižší skór, protože několikrát probandka mluvila spíše o zkušenostech vztahujících 

se k současnosti, než k minulosti. Evidentní je to zejména v uváděných příkladech 

v otázce č. 3. Vliv attachmentových figur oceňuje, dokáže k němu zaujmout postoj  

a je schopna zmínit se také o negativních zkušenostech s nadhledem. Na několika 

místech rozhovoru zmiňuje svůj pozitivní přístup k oběma rodičům. Odmítaná  

se necítila být ani jedním z nich. V případě nemoci se o ní starala zejména matka,  

při pojednání o zkušenostech z pobytu v nemocnici označuje oba rodiče jako 

uklidňující element a že se jí tuto zkušenost snažili co nejvíc zpříjemnit. Pro paní 

Lucii jsou rodiče oporou i ve stresových situacích a uvádí, že mají bezproblémový 

vztah, navzdory tomu, že nesdílejí stejné názory na každou situaci, což je dle jejího 

názoru přirozené.     

 

Výsledná klasifikace dle CRI: bezpečný stav mysli k matce,  

                                                                        bezpečný stav mysli k otci 

 

Stav mysli/povaha 

diskurzu 

Matka – skór Otec – skór  

Hodnocení intimity 9 7 

Hodnocení nezávislosti 5 5 

Projevy hněvu X 1 

Snižování významu attach. X X 

Idealizace 1 1 

Pasivní projev 3 3 

Vliv ztráty/traumatu X X 

Koherence transkripce 5 7 
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3.5.1.4 Paní Melánie 
 

- žena, 23 let, studentka VŠ (poznámka: NE psychologie)  

- Délka rozhovoru: 2 hodiny 3 minuty 

Vyrůstala v úplné rodině. Má dva mladší bratry. Otec je původem z Polska. 

Vztahy s ním byly v dětství komplikovanější, ale uvádí, že od zhruba 18 let  

se přestali hádat a jejich vzájemný vztah se z neznámých příčin (neznámých  

pro probandku) uklidnil. Je bezdětná.  

Rozhovor jsem dělala ve vyšetřovně na Katedře Psychologie PedF UK. 

Požádala mě o tykání stejně jako předešlí účastníci. Prosbě jsem vyhověla.  

V rozhovoru nastaly i vypjatější emotivní situace, zejména v pojednání o vztahu 

k otci, ve kterém se vyskytovaly i momenty zahrnující pláč. Byla často buď 

pozitivní, nebo hodně negativní (zejména pokud se jednalo o osobu otce). Někdy 

jsem z jejích reakcí měla pocit, který bychom charakterizovali slovním spojením 

smích přes slzy, protože se sice usmívala, ale v očích měla slzy. I řečí těla 

projevovala jistou nervozitu nad některými situacemi, o kterých mluvila.    

 

5 adjektiv/slov ke vztahu s rodiči (Tabulka č.10) 

Matka bezproblémový partnerský spojenecký důvěrný vychovávající 

Otec autoritativní problematický pokořující ambivalentní válečný/na 
nože 

 

Tabulka č.11 Přidělené skóry dle CRI 

Paní Melánie 

sděluje,  

že jí vychovávala 

především matka.  

O svém dětství říká, 

že „nebylo zas tak 

problémový“,  

ale komplikace  

ve vztazích 

(zejména s otcem) 

Stav mysli/povaha 

diskurzu  

Matka – skór Otec – skór  

Hodnocení intimity 8 2 

Hodnocení nezávislosti 5 6 

Projevy hněvu X 7 

Snižování významu attach. X 6 

Idealizace 2 4 

Pasivní projev 4 4 

Vliv ztráty/traumatu X X 

Koherence transkripce 6 4 
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nastaly v pozdějším věku. Paní Melánie uvádí, že kolem věku 10-11 let se tyto 

vztahy začaly komplikovat a stala se dle jejich slov „spojencem své matky“. 

Konflikty byly jak mezi ní a otcem, tak mezi rodiči navzájem, přičemž sděluje,  

že matka byla vždy na jejich straně a zastávala se jich (i sourozenců). V odpovědi  

na otázku č. 3 při příkladu vzpomínky nebo situace na vztah s matkou uvádí jednu 

vzpomínku, kdy si pamatuje, že otec matku jednou uhodil před očima dětí. U této 

situace má silné emotivní projevy s negativním podtónem. Při vzpomínkách na vztah 

s matkou je téměř pokaždé uváděn i otec, někdy v opozici k bezproblémovému 

vztahu s matkou. Ve vztahu s matkou sděluje, že byl důvěrný, mohla se jít  

za ní kdykoli pomazlit a hledá u ní bezpečnou základnu v případě ohrožujících 

situací. Proto je skór hodnocení intimity vysoký. Ačkoli vzpomínky, které uvádí jako 

příklady jsou ne všechny vztáhnuty jenom k osobě matky, proto je skór koherence  

o něco nižší. Ve vztahu k otci uvádí v otázce č. 4 z nejranějších vzpomínek  

i pozitivní aspekty tohoto vztahu, zhruba do 8 let. Nižší koherence transkripce  

je v případě otce přidělena proto, že ne vždy byla probandka schopna uvést 

relevantní příklady. Buď příklad neuvedla anebo byla zhlcena detaily. Skór hněvu  

je u otce vysoký, protože se několikrát během rozhovoru tyto projevy objevily. 

Sděluje, že ho někdy opravdu nenáviděla a přála si, aby umřel. Poté však uvádí  

i několik pozitivních aspektů, jak sama označuje prostřednictvím přídavných jmen 

k popsání vztahu, byl někdy ambivalentní. Říká, že nikdy neměla pocit,  

že by se mohla o otce opřít. Několikrát zmiňuje zkušenosti s jeho fyzickými tresty, 

ale při otázce č. 10 sděluje, že nemá pocit, že by šlo o fyzické týrání, vyzdvihuje spíš 

pocity ukřivdění.  

 

Výsledná klasifikace dle CRI: bezpečný stav mysli k matce,  

                                                                        zaujatý stav mysli k otci 

 

3.5.2 Klinická populace 

3.5.2.1 Paní Petra 
 

- žena, 47 let, VŠ vzdělání 

- Délka rozhovoru: 3 hodiny 8 minut 
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Vyrůstala v úplné rodině. Má o 10 let starší sestru. Otec byl v důsledku 

mrtvice nějakou dobu imobilní a pak zemřel ve věku 41 let probandky. Matka 

zemřela ve věku 46 let probandky. Je bezdětná.  

Během rozhovoru někdy odbíhala od tématu a v některých částech uváděla 

příliš detailních informací. Nicméně se i usmívala. V její výpovědi byl patrný rozdíl 

ve vztahu k otci a k matce. V některých částech reflektovala i své zkušenosti 

z pobytu v psychiatrické léčebně.  

Diagnóza paní Petry je: F 41.3 (jiné úzkostné poruchy) 

 

5 adjektiv/slov ke vztahu s rodiči (Tab. č.12) 

Matka netrpělivost odtažitost necitlivá  přísnost žárlivost  
Otec tvořivost 

(kreativita) 
sečtělost smysl pro 

fair play 
lehký způsob 

nazírání na 
věci 

 

Tabulka č.13 Přidělené skóry dle CRI 

Paní Petra označuje 

své dětství jako 

harmonické. 

V pozdější části 

rozhovoru sděluje, 

že to bylo 

především kvůli 

přítomnosti otce. 

Svou matku 

označuje jako hodně 

netrpělivou, 

odtažitou, nebyla dle jejího názoru moc citlivá, neobjímala. V odpovědi na otázku  

č. 4 uvádí, že její největší noční můra je, že se podobá svojí matce a její největší sen 

je podobat se otci. V odpovědi na otázku č. 5 sděluje, že měla ‚mnohem, mnohem, 

mnohem blíž k tátovi‘. Při vztahu k matce jí napadají převážně negativní vzpomínky 

(které nemají povahu traumatu) a při výpovědi o příkladech je spíše obecná, mluví  

o době kdy se žilo a podobně, i do těchto vyřčení se promítá kontrast mezi vztahem  

s matkou a otcem. Na některá slova jí zas napadají jako ilustrace pouze negativní 

situace s matkou, což při povaze opisujících slov odpovídá tvrzenému. Otce popisuje 

Stav mysli/povaha 

diskurzu  

Matka – skór Otec – skór  

Hodnocení intimity 3 7 

Hodnocení nezávislosti 7 4 

Projevy hněvu 3 X 

Snižování významu attach. 7 1 

Idealizace 5 3 

Pasivní projev 3 3 

Vliv ztráty/traumatu 2 7 

Koherence transkripce 3 5 
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velmi pozitivně a je většinou schopna dokládat svá tvrzení na relevantních 

vzpomínkách, ne však u všech sdělených slov. V některých částech rozhovoru  

je neadekvátně detailní, čili porušuje maximu kvantity a způsobu, čemu odpovídá  

i extenzivní délka rozhovoru. V případě zranění vyhledávala pomoc u otce. Jak sama 

sděluje, nikdy se matce nepokoušela přiblížit. Při pojednání ohledně zkušenosti  

z hospitalizace v nemocnici, byli z jejího stavu dle sdělovaného vykolejení oba 

rodiče. V otázce číslo 8. uvádí paní Petra vzpomínku ze současnosti, kdy po smrti 

matky našly se sestrou list, ve kterém se matka otci omlouvá za to, že paní Petra není 

kluk. Tato událost měla pro ní spíše humorný podtón a díky svému pobytu 

v nemocnici k chování matky v současné době zaujala jisté stanovisko a je schopna 

reflektovat matčin pohled. Vyzdvihuje vliv svého otce na její osobnost  

a sděluje, že nejdůležitější hodnoty má získané od něj. Jeho smrt podle svých tvrzení 

neprožívá tíživě, protože s ním pořád je. Ve fyzickém smyslu slova. V otázce č. 4 

uvádí v odpovědi zkušenost, kdy se na jedné výstavě otec díval na exponáty skrze 

probandčiny oči. Dále je to patrné i u otázky č. 14. Několikrát během rozhovoru 

zmiňuje, že je s otcem propojená a jeho smrt nic neznamenala, protože si s ním pořád 

povídá a pořád s ní je. Z těchto důvodů byl přidělen vysoký skór vlivu ztráty, jelikož 

se jedná o jednu z extrémních reakcí  na ztrátu. Tudíž budeme považovat za primární 

klasifikaci nevyřešený/desorganizovaný stav mysli (U/d). K smrti matky  

se vyjadřuje, že jí nechybí, ale byl u ní přítomen pocit prázdna.  

Jelikož byly stavu mysli ohledně matky přiděleny vysoké skóry při hodnocení 

nezávislosti a snižování významu attachmentu a naopak nízké skóry při hodnocení 

intimity, vlivu ztráty, vedly ke klasifikaci opomíjejícího stavu mysli. 

 

Výsledná klasifikace dle CRI: opomíjející stav mysli k matce,  

                 primárně nevyřešený/dezorganizovaný 

                                                                      stav mysli k otci, sekundární bezpečný           

                                                                      stav mysli k otci 

3.5.2.2 Paní Karla 
 

- žena, 38 let, VŠ vzdělání 

- Délka rozhovoru: 1 hodina 54 minut 

 Vyrůstala v úplné rodině. Má o 3 roky starší sestru. Má dvě dcery ve věku 17 

a 19 let. Je rozvedená. Rodiče jsou naživu. 
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 Během rozhovoru byly patrný silný negativní emoční projevy (pláč, některé 

témata byly pro ní k diskuzi náročný). Snažila jsem se vést rozhovor co nejcitlivěji 

vzhledem k povaze jejích raných i pozdějších zkušeností.  

 Diagnóza paní Karly: F 43.2 porucha přizpůsobení (reakce na těžký stres) 

 

5 adjektiv/slov ke vztahu s rodiči (Tabulka č.14) 

Matka obtěžující chladný korektní nespokojená prázdno 
Otec ohrožení povinnost opuštění všechna 

práva patří 
jemu mě nic 

zvrácená 
blízkost 
(zvrácenost) 

 

Tabulka č.15 Přidělené skóry dle CRI 

Paní Karla svou 

rodinu označuje 

jako na venek velmi 

ctihodnou  

a harmonickou.  

Při pojednání  

jak už o rodičích 

nebo obecně  

o rodině  

se vyjadřuje často 

ironicky, sarkasticky 

a v jejich výrocích jsou časté negativní konotace. Při pojednání o vzpomínkách  

na dětství sděluje, že si vzpomíná na mříže dětské postýlky. Sděluje také, že své 

dětství téměř zapomněla. Její nejrannější vzpomínka na otce je, že jí v jejich 5ti 

letech zneužil. Dle jejích slov to bylo poprvé a naposled. Velmi dlouhou dobu  

až do dospělosti si na to nepamatovala. Tuto vzpomínku vytěsnila. Pojednává  

o ní poprvé u otázky č. 2. V rodičích nenacházela oporu. O matce se vyjadřuje,  

že jí odmítala, ponižovala, říkala, že měla být kluk a další podobné výroky, co může 

být zřejmé už ze slov, které volila k popsání vztahu u obou rodičů. Poprvé  

se dle jejích slov zhroutila kolem 16, 17 let, kdy měla úzkosti, byla apatická  

a podobně. V tuto dobu ukončila střední školu, kterou si pak v dospělém věku 

dodělala a získala i VŠ vzdělání. Její prospěch ve škole byl dle jejích slov vynikající, 

čímž se snažila vysloužit si ‚něco jako lásku‘. Její výpovědi jsou někdy zmatené, 

Stav mysli/povaha 

diskurzu  

Matka – skór Otec – skór  

Hodnocení intimity 1 1 

Hodnocení nezávislosti 8 8 

Projevy hněvu 7 8 

Snižování významu attach. 9 9 

Idealizace X X 

Pasivní projev X X 

Vliv ztráty/traumatu 8 9 

Koherence transkripce 2 2 
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nedokončovala vždy své myšlenky a občas se ztrácela v tématu, proto jí byl přidělen 

nízký skór koherence. V odpovědi na otázku č. 2 také uvádí, že se před rokem 

pokusila o sebevraždu, ale jak sama sděluje, všechny její aktivity z této doby byly 

voláním o pomoc. Ve vztahu k rodičům také sděluje, že se v něm nikdy neodehrával 

jakýkoli dotek, kontakt, pohlazení, vlídnost, laskavost. V souvislosti s rodinou mluví 

často ironicky a zmiňuje se o falešnosti. V odpovědi na otázku č. 4 se vyjadřuje,  

že se jí v přítomnosti otce dělá fyzicky špatně a je to pro ní jakoby cizí člověk. Mluví 

také o jeho agresi vůči zvířatům a dále zmiňuje, že si myslí, že ho negativně 

ovlivnila zkušenost z dětství, ve kterém byl svědkem nepříjemné události, o které 

pojednává také v otázce č. 4. Oporu hledala u zvířat, zejména koní, o kterých 

pojednává v otázce č. 6 a pak v otázce č. 14. Asi nejemotivnější reakce během 

rozhovoru, byla během pojednání o smrti jejích dvou koní, která ji zasáhla víc jak 

např. smrt babičky. Byla to pro ní náročná a traumatizující situace. Vyjadřuje  

se o nich, že to oni byli její rodina. Na základě vysokého skóru vlivu traumatu jí byl 

automaticky přidělen nevyřešený/dezorganizovaný stav mysli, no nasvědčují tomu  

i ostatní skóry, čili není možné určit jiný sekundární stav mysli.  

 

Výsledná klasifikace dle CRI: primárně nevyřešený/dezorganizovaný stav mysli  

                                                k matce,          

                                                primárně nevyřešený/dezorganizovaný stav mysli    

                                               k otci 

3.5.2.3 Pan Slávek 
 

- muž,  37 let, VŠ vzdělání 

- Délka rozhovoru: 1 hodina 12 minut 

 Vyrůstal v úplné rodině. Má o dva roky mladšího bratra. Otec zemřel ve věku 

23 anebo 24 let probanda. Je ženatý. Má dva syny ve věku prvního stupně základní 

školy.  

 Odpovědi pana Slávka byly dost stručné v mnoha částech rozhovoru. 

Nezacházel příliš moc do detailů, často používal i jednoslovný odpovědi. Mluvil 

hodně potichu a tudíž se mi kvůli tomu i nahrávka o něco hůř přepisovala.  

Diagnóza pana Slávka: F 32.1 středně těžká depresivní epizoda 
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5 adjektiv/slov ke vztahu s rodiči (Tabulka č.16) 

Matka starostlivá přísná hodná ustaraná pomáhající 
Otec kutil zdravej 

rozum 
často pryč starající se vzor 

 

Tabulka č.17 Přidělené skóry dle CRI 

Oba rodiče hodnotí 

pozitivně.  

Ve vzpomínkách  

je spíše stručný,  

ale v zásadě dovede  

i pár větami popsat, 

proč daná adjektiva 

nebo slova volil 

k popsání vztahu. 

Sděluje, že měl 

pozitivnější vztah 

s otcem, protože si dokázali i v pozdějším věku o čemkoli popovídat. V případě 

emocionálního rozrušení se spíše uzavře do sebe. V otázce č. 6 popisuje negativní 

zkušenost se špatným třídním kolektivem na druhém stupni (mluví o nevědomé 

šikaně, vyčlenění), který ho dle jeho názoru určitým způsobem negativně ovlivnil. 

Nicméně na něm dokázal najít i pozitivní aspekt. V případě nemoci anebo zranění 

hledal bezpečnou základnu u matky. Sděluje, že se občas cítil rodiči odmítán 

v situacích, kdy zrovna neměli čas se s ním a jeho bratrem hrát. Velký vliv připisuje 

autoritativnímu dědečkovi, který ho dle jeho slov ovlivnil víc než otec. Konkrétně  

ve workoholismu, neskutečném zaměření na výkon a vynechání emocí úplně  

ze všeho. Vztahy s rodiči jdou v jeho výpovědi spíše do ustraní na úkor vztahu 

s dědou, který měl na pana Slávka silný vliv. Jak sděloval v odpovědi na otázku č. 11 

má pocit, že vysokou školu studoval jenom z jeho nátlaku. Uvádí, že v posledních 

letech svého života byl táta alkoholik. To už byl pan Slávek na vysoké škole a domů 

moc často nechodil. Jako příčinu vidí otcovu snahu vymanit se z vlivu dědy.  

Na ztrátu otce ve 23/24 letech nereagoval příliš emotivně. Detailněji se vyjadřuje  

o smrti babičky, která zemřela když probandovi bylo 26 let. Dodnes si vyčítá určité 

chování k babičce i z dětského období, co zmiňuje v odpovědi na otázku č. 14. Tam 

Stav mysli/povaha 

diskurzu  

Matka – skór Otec – skór  

Hodnocení intimity 4 4 

Hodnocení nezávislosti 6 6 

Projevy hněvu X X 

Snižování významu attach. X X 

Idealizace 6 6 

Pasivní projev 7 7 

Vliv ztráty/traumatu X 3 

Koherence transkripce 2 2 
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taky popisuje své současné i minulé vztahy s dědečkem, o kterém se vyjadřuje 

mnohem víc než o rodičích (pozitivně i negativně). Mimo jiné v této otázce sděluje 

své pocity o tom, že si pořád myslí, že dědeček je příčina jeho hospitalizace 

v psychiatrické léčebně. S matkou se v současné době příliš často nestýkají o čem 

vypovídá v otázce č. 16.      

Přidělen byl nízký skór v hodnocení intimity a koherence, jelikož byl proband 

příliš stručný, často opomíjel attachmentové figury ve vlivu na svojí osobnost (i když 

o nich nemluvil negativně). Vyšší skóry hodnocení nezávislosti a idealizace. Z těchto 

hodnot byla určena výsledná klasifikace stavu mysli.  

  

Výsledná klasifikace dle CRI: opomíjející stav mysli k matce,  

      opomíjející stav mysli k otci 

3.5.2.4 Pan Michal 
 

- muž,  49 let, střední škola s maturitou  

- Délka rozhovoru: 1 hodina 36 minut  

 Pan Michal je z úplné rodiny. Je z devíti dětí (spolu s bratrem jsou poslední, 

se kterým jsou monozygotní dvojčata). Pan Michal je ze všech dětí nejmladší. Bratr 

je taky hospitalizován v psychiatrické léčebně. Matka zemřela na následky 

neléčeného zápalu plic ve věku 10 let probanda. Otec zemřel na následky pádu  

a průraz lebky ve věku 15 let probanda. Ještě před narozením pana Michala zemřela 

nejstarší sestra v důsledku tragické nehody, ve věku 5 let.  Matka pocházela  

ze Slovenska. Byli po narození s bratrem přibližně 2 měsíce v inkubátoru.  

Je bezdětný.  

 Během rozhovoru se v některých tématech ztrácel. Ne vždy bylo zřejmé  

o čem mluví. Často mluvil v množným čísle, tedy nevztahoval probíraná témata 

jenom k sobě, ale téměř vždy místo „já“ používal „my“ (s bratrem). Často  

se vyskytují určité diskrepance ve výpovědích.   

Diagnóza pana Slávka: F 61 smíšené a jiné poruchy osobnosti 

5 adjektiv/slov ke vztahu s rodiči (Tabulka č.18) 

Matka otevřený  vnímavý láskyplný citlivý soutěživost 
(s bratrem) 

Otec ohleduplný hodný vnímavý dělal pro 
mě první 
poslední 

autorita 
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Tabulka č.19 Přidělené skóry dle CRI 

V pojednání  

o svém dětství 

často používá 

slova dobrý, 

perfektní. Oba 

rodiče označuje 

jako vynikající. 

Z přepisu 

rozhovoru není 

jasné, jestli byl 

po smrti rodičů jejich poručníkem vlastní starší bratr nebo starší bratr otce, zmiňuje 

obě varianty. Později v rozhovoru sděluje, že šlo o vlastního bratra, ale zpočátku byla 

tako skutečnost nejasná. Diskrepance se objevují i v odpovědi na otázku č.1, kdy 

uvádí rozdílný věk otce v souvislosti se smrtí jeho vlastního otce (čili děda pana 

Michala). Z transkripce bylo náročné pochopit souvislosti o pojednávaném, proto byl 

přidělen nízký skór koherence. Sděluje, že na dětství, dokud žili oba rodiče a pak 

jenom otec, má moc hezké vzpomínky. V odpovědi na otázku č.3 sděluje,  

že mu matka projevovala lásku, mazlila se s ním a vyjadřuje se o ní velmi pozitivně. 

Nicméně není schopen u všech sdělených adjektiv uvést příklad. V případě zranění 

hledal bezpečnou základnu u matky. Uvádí, že měl oba rodiče rád stejně. O otci  

se vyjadřuje, že bylo vidět, že ho má rád a taky to tak cítil. Vyjadřuje se o něm taky 

pozitivně. Je schopen vyslovit adekvátní přídavná jména, ale v některých případech 

se v nich vyskytovala i jistá obecnost. Sděluje, že měl blíž asi spíš k otci. Příčinu 

přikládá zejména časné smrti matky. Po smrti rodičů se cítil být odmítán svým 

poručníkem-bratrem, který byl o 13 let starší. Tomuto vztahu přikládá velmi 

negativní vliv na svojí osobnost. Vztahy z této doby byly napjaté  

a komplikované. Byly tam časté konflikty. V souvislosti s tímto vztahem se zmiňuje 

v odpovědi na otázku č.10 o šikanování a utlačování ze strany staršího bratra. 

Sděluje, že je oba s bratrem dvojčetem dle jeho názoru nejvíc poznamenal. Smrt 

rodičů považuje za negativní aspekt, který jeho vývoj ovlivnil. V otázce č.14 sděluje, 

že se s touto skutečností srovnává do dneška a je to pro něj pořád citlivé téma. Smrt 

otce byla pak ještě náročnější, protože po ní nevěděl pan Michal „kudy kam“,  

co se bude dít a podobně. Tudíž mu byl přidělen vysoký skór vlivu ztráty u obou 

Stav mysli/povaha diskurzu  Matka – skór Otec – skór  

Hodnocení intimity 7 7 

Hodnocení nezávislosti 5 5 

Projevy hněvu X X 

Snižování významu attach. X X 

Idealizace 3 3 

Pasivní projev 9 9 

Vliv ztráty/traumatu 7 7 

Koherence transkripce 1 1 
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rodičů. Tuto ztrátu spolu s následnými událostmi, které v její důsledku vznikly, 

vnímá jako silně negativní ovlivnění. V otázce č.18 a č.20 vyzdvihuje důležitost 

zázemí.  

 Na základě vysokého skóru vlivu ztráty byla panu Michalovi určena primární 

klasifikace nevyřešený/dezorganizovaný stav mysli. I přes to, že vysoké skóry 

hodnocení intimity a nezávislosti by mohly vést k bezpečnému stavu mysli, ostatní 

skóry se s touto klasifikací neshodují. Může to být ovlivněno diagnózou anebo 

faktem, že od smrti rodičů uplynula dlouhá doba. Na základě vysokého skóru 

pasivity a nízkého skóru koherence, idealizace byla panu Michalovi určena 

sekundární klasifikace zaujatý stav mysli.  

 

Výsledná klasifikace dle CRI: primárně nevyřešený/dezorganizovaný stav mysli    

                                                 k matce (sekundárně zaujatý stav mysli),  

 primárně nevyřešený/dezorganizovaný stav mysli     

k otci (sekundárně zaujatý stav mysli) 

3.6 Výsledky výzkumu 
 

V tabulce č.20 předkládáme sumarizaci výsledků u obou zkoumaných 

populací. V kontrolní skupině, kterou tvořila populace neklinická, je signifikantně 

vyšší výskyt bezpečného stavu mysli s respektem k citové vazbě. U výzkumného 

vzorku n=4 byl výskyt tohoto stavu mysli u 87,5% lidí, přičemž bereme v potaz,  

že matka a otec byli hodnoceny zvlášť. Zaujatý stav mysli se vyskytoval v 12,5% 

zkoumané populace.  

Naopak u populace klinické se mnohem častěji vyskytoval 

nevyřešený/dezorganizovaný stav mysli s respektem k citové vazbě. U výzkumného 

vzorku n=4 mělo klasifikovaný tento stav mysli 62,5% probandů alespoň u jednoho 

z rodičů, což je výrazně vysoká hodnota výskytu. Opomíjející stav mysli s respektem 

k citové vazbě se vyskytoval u 37,5% probandů. Nejnižší hodnoty (u zmíněného 

vzorku populace) jsme zaznamenali při klasifikování bezpečného stavu mysli 

s respektem k citové vazbě, který se vyskytoval pouze u 12,5% probandů. V této 

souvislosti je nutné taky podotknout, že šlo o sekundární klasifikaci.  

Z výsledků výzkumu tedy vyplývá, že byl zjištěn signifikantní rozdíl mezi 

kontrolní skupinou a klinickou populací. V neklinické populaci byl klasifikován 
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bezpečný stav mysli téměř u všech probandů, kdežto u populace klinické jsme 

klasifikovaly tento stav mysli pouze u jednoho probanda a i v tomto případě nešlo  

o primární klasifikaci. Nabízí se tedy tvrzení, že existuje souvislost mezi 

psychopatologií a ranými vztahy s rodiči.  

 
Tabulka č.20 Porovnání vzorku klinické a neklinické populace    
(M=matka, 0=otec, U/d=nevyřešený/dezorganizovaný stav mysli) 

 
 Stav mysli s respektem k citové vazbě vytvořený k oběma rodičům stejně  

se vyskytoval u 6 probandů, přičemž u 2 probandů se tyto klasifikace lišily.  

Což v zásadě potvrzuje náš předpoklad, že si člověk nevytváří stejnou citovou vazbu 

k oběma rodičům pokaždé.  

 V jednotlivých odpovědích jsme zaznamenali kvalitativní rozdíly v reakcích 

jednotlivých účastníků výzkumu. U klinického vzorku se častěji vyskytovaly 

extrémní odpovědi, náročné životní zkušenosti a problematické vyrovnávání  

se s nimi. Vyskytovala se také větší pasivita a diskrepance v sděleních.   

 Při provádění rozhovorů jsme zaznamenali, že jejich délka byla v českém 

jazyce větší, než bylo uváděno v protokolu (45minut-90minut). Může to být důsledek 

specifické povahy jednotlivých rozhovorů, ale také odlišností v gramatice a větné 

stavbě českého jazyka. Metoda je dle našeho názoru pro praxi velice užitečná, 

nicméně pro následný výzkum doporučujeme budoucím badatelům absolvování 

dvoutýdenního výcviku analyzování metody AAI, jelikož se nám skórování pomocí 

CRI nejevilo jako kompatibilní s povahou otázek/odpovědí, které jsme při provádění 

rozhovorů získali 

Neklinická  

populace 

 Stav mysli 

(SM) 

Klinická 

populace 

 Stav mysli (SM) 

 

Petr 

M Bezpečný SM.  

Slávek  

M Opomíjející SM.  

O Bezpečný SM. O Opomíjející SM.  

 

Jan 

M Bezpečný SM.  

Michal 

M U/d, zaujatý SM. 

O Bezpečný SM. O U/d, zaujatý SM. 

 

Lucie 

M Bezpečný SM.  

Petra 

M Opomíjející SM.  

O Bezpečný SM. O U/d, bezpečný SM. 

 

Melánie 

M Bezpečný SM.  

Karla 

M U/d 

O Zaujatý SM. O U/d 
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4. DISKUZE 
 

 I přes to, že jsme se snažili zachovat co největší objektivitu  

ve vyhodnocování a přidělování skórů mohly ve výsledcích vzniknout nepřesnosti. 

Jedním z důvodů je, že v zahraničních studiích většinou provádí rozhovory a kóduje 

jiná osoba. Vzhledem k povaze výzkumu to v našem případě nebylo uskutečnitelné. 

Do výsledků se mohla promítnout nevědomá subjektivita ve vyhodnocování 

jednotlivých transkripcí. Tyto výsledky mohl ovlivnit osobní dojem z probandů  

a známost jejich zařazení do jednoho ze vzorků populací. Pro dosažení vyšší 

reliability a validity by bylo ideální, kdyby vyhodnocovala rozhovory osoba, která by 

vycházela pouze z přepisů a nebyla by ovlivněna subjektivními dojmy. Další  

potencionální nepřesnosti mohly vniknout na základě specificky odlišného přístupu 

k probandům. S některými z nich jsem si tykala a s dalšími ne. Mohl tím vzniknout 

dojem větší důvěry a na základě toho mohla nastat situace, ve které konkrétní 

účastníci sdělovali víc detailních informací.  

Na výpovědi některých probandů mohla mít vliv i únava a momentální 

psychické rozpoložení, jelikož jsem s některými dělala rozhovor v pozdějších 

hodinách po práci. Také variabilita klinického vzorku populace a její specifičnost 

měla určitě nemalý vliv.  

 Jelikož vzorek populace sestával z malého počtu probandů, nedají se získané 

výsledky zobecňovat na celou populaci. Jeho reprezentativní povaha byla nízká,  

což je však u kvalitativního výzkumu pochopitelné. Průměrný věk probandů se také 

celkem výrazně lišil, což se mohlo promítnout do výsledků tak, že čím je člověk 

starší, tím víc se mu ztrácejí vzpomínky na rané dětství. Průměrný věk probandů 

z klinické populace byl 42,75 let, což bylo mnohem víc než průměrný věk účastníků 

výzkumu z populace neklinické – 27,5 let.   

 Nepřesnosti mohly nastat i z důvodu použití metody CRI, kterou sice určití 

autoři uvádějí jako alternativní řešení analýzy AAI, my však pro budoucí bádání 

doporučujeme pro zvýšení spolehlivosti výsledků použití originálního skórovacího 

manuálu. 

 

 V České republice používala ve své diplomové práci AAI i Petra Schmiedová 

(2011), která zkoumala podobu attachmentu u potomků matek se schizofrenií. Došla 

k závěru, že onemocnění matky má vliv na vznik úzkostně vyhýbavého  
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a dezorientovaného/dezorganizovaného připoutání. Nicméně je však tato 

problematika v České republice ne příliš prozkoumaná. Z našeho výzkumu jsme 

došli k závěru, že pro budoucí bádání doporučujeme následnou standardizaci 

metody. Při překladu jsme se snažili zasahovat do stylistiky a větné stavby 

minimálně. Z toho důvodu byly pak některé otázky málo srozumitelné  

a do budoucna by byla potřebná jejich transformace. Zejména otázka č.14, kterou  

do protokolu autoři doplnili až v poslední revizi, se jevila především v případu paní 

Karly jako problematická. Autoři doporučují buď jí úplně vynechat, anebo ji pak 

používat u všech probandů. To jsem se taky při provádění rozhovorů snažila dodržet. 

Jak je už čtenáři jistě známo, situace paní Karly byla náročná, a proto mi bylo 

nepříjemné otevírat otázku traumatických zkušeností téměř na konci rozhovoru 

znova. Nebylo to ideální ani pro probandku, na což usuzuji z jejího překvapení  

nad otázkou.  

 Práce v podstatě potvrdila zahraniční studie, co se týče signifikantního 

rozdílu mezi klinickou a neklinickou populací. Ve své meta analýze 33 studií 

předkládá Marius H. van  IJzendoorn a Marian J. Bakermans-Kranenburg (1996) 

výsledky, ve kterých došli k podobným závěrům. Nezaznamenali genderové rozdíly 

a nezaměřovali se ani na specifickou diagnózu osob z klinického vzorku populace. 

Porovnávali studie klinických a neklinických populací, které ke klasifikaci používají 

verzi s 3 stavy mysli (three-way analysis) a pak také se 4 stavy mysli (four-way 

analysis, kde je zahrnuta i kategorie nevyřešeného/dezorganizovaného stavu mysli). 

My jsme v našem výzkumu vyhodnocovali všechny 4 stavy mysli, přičemž nebyl ani 

jednomu probandu vyhodnocen CC (nelze klasifikovat) stav mysli. Autoři došli 

k závěrům, že výskyt bezpečného stavu mysli je v neklinické populaci mnohem větší 

než u populace klinické (kde se vyskytoval pouze v 8 % případů). Kdežto kategorie 

opomíjející stav mysli a nevyřešený stav mysli byli v rizikové populaci zastoupeny 

daleko víc. To souhlasí i s našimi výsledky, které jsme však vyhodnocovali 

z mnohem menšího vzorku. 

 Další rozsáhlou zajímavou studii provedli Fonagy a kol. (1996 in Cassidy, 

Shaver, 2008). Srovnávali 82 mladých lidí z klinické populace (probandi byli 

vybráni z klientů Národního centra pro ústavní léčbu těžkých poruch osobnosti 

v Londýně) se vzorkem 85 lidí, kteří tvořili kontrolní skupinu. Kategorií, která 

vykazovala nejsilnější diferenciaci mezi skupinami byl nevyřešený/dezorganizovaný 

stav mysli. Ten byl klasifikován u 76% pacientů z klinické populace v protikladu 
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k pouhým 7% lidí z kontrolní skupiny. Tyto výsledky se v podstatě shodují s těmi 

našimi, ve kterých byl výskyt nevyřešeného/dezorganizovaného stavu mysli  

u 62,5% zkoumané klinické populace.  

 Proto, že jsme bez cíleného záměru měli v klinickém vzorku probanda, který 

měl monozygotní dvojče, také hospitalizované na psychiatrickém oddělení, 

představíme v diskuzi ještě jednu zahraniční studii, která s tímto tématem souvisí, ale 

zaměřuje se zejména na otázky genetiky, sdíleného a nesdíleného prostředí a jejich 

případného vlivu na stavy mysli zjišťované technikou AAI. Constantino a kol. (2006 

in Cassidy, Shaver, 2008) srovnávali 33 párů identických dvojčat ženského pohlaví 

(ve věku 23-26 let) s jejich 14 sourozenci (ne dvojčaty). Osobě, která analyzovala 

transkripce rozhovorů nebyly známy jejich sourozenecké konstelace. Překvapivě  

až 22 z 33 (nebo 67%) párů monozygotních dvojčat mělo konkordantní výsledky 

AAI (při použití 4 stavů mysli pro analýzu). Klasifikace attachmentu v dospělosti 

byly také velice shodné i pro 13 z 14 párů monozygotních dvojčat a jejich 

sourozenců (se kterými sdíleli 50% genotypu). Protože tyto shody byly velice 

podobné, výsledky byly interpretovány jako předběžné důkazy o tom,  

že k podobnosti klasifikací AAI dochází na základě vlivu sdíleného prostředí. Jedná 

se o nedávnou, ale velmi zajímavou studii, která sice s naším vzorkem souvisí jen 

okrajově a na srovnávání podobných proměnných se nezaměřujeme, no považovali 

jsme za obohacující nastínit tuto problematiku, jelikož náš proband i jeho dvojče 

měli oba psychiatrické problémy.  

 

 Na základě informací, které zde předkládáme by mohla být metoda AAI 

využitelná v praxi pro doplňkovou (popřípadě prohlubující) diagnostiku 

v psychopatologii a to i díky semi-strukturovanému kladení otázek, které podávají 

ucelené informace o raných vztazích jedince. Nicméně ale doporučujeme 

standardizaci metody na českou populaci a absolvování kurzu analýzy rozhovorů.  

  

 Vypracovávání tématu problematiky attachmentu stejně jako provádění 

rozhovorů byla pro mne obohacující zkušenost. V praxi jsem si mohla vyzkoušet jak 

správně citlivě vést rozhovor a zlepšit nedostatky, které jsem pociťovala při prvních 

rozhovorech.  
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5. ZÁVĚR 
 
 Teorie attachmentu vyzdvihuje pro zdravý duševní vývoj jedince především 

potřebu bezpečí a kvalitního vztahu s pečujícími v raném období ontogeneze jedince. 

Tyto vzorce vztahů nás pak provázejí na cestě životem od kolébky až po hrob. 

V současnosti se jedná o velmi vlivnou teorii, i když byla zpočátku akademickou 

obcí odmítána. Promítá se do oblastí vývojové psychologie, ale i sociální 

psychologie a psychopatologie. Na psychopatologii se zaměřil i náš výzkum.     

Nástrojem měření formy citové vazby v kojeneckém věku je metoda ISS 

vyvinuta Mary Ainsworth. V dospělosti se k zjišťování používá technika AAI, kterou 

jsme ve svém výzkumu používali i my. Z našich výsledků se potvrdilo tvrzení teorie. 

Výskyt bezpečného stavu mysli byl signifikantně vyšší u neklinické populace. Z toho 

můžeme usuzovat, že rané vztahy v dětství opravdu ovlivňují budoucí fungování 

jedince a zejména všechny jeho vztahy (ať už s partnerem, s vlastními potomky nebo 

i s přáteli). 

Pro další zkoumání attachmentu s použitím AAI doporučujeme absolvování 

kurzu. Uvádíme kontaktní údaje, kde se dá najít více konkrétních informací. 

Zpracování práce bylo pro mě obohacující zkušeností a to nejen proto,  

že jsem měla možnost rozšířit si své znalosti, ale i díky možnosti naučit se v praxi 

vést rozhovor na citlivá témata.  

Věřím, že jsem svou prací poskytla ucelené informace, které vycházejí jak 

z české literatury, tak ze zahraniční a budou pro budoucí bádání užitečným přínosem.    
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7. PŘÍLOHY 

7.1 Kategorie AAI ve vztahu ke kategoriím ISS 

Tabulka č.3: Převzata od George, Kaplan a Main (1996, s.74) 
 

STAVY MYSLI S RESPEKTEM K CITOVÉ 

VAZBĚ („adult state of mind with respect to 

attachment“) 

CHOVÁNÍ V „NEZNÁMÉ SITUACI“ („infant 

strange situation behavior“) 

(F) Bezpečný stav mysli (B) Bezpečná citová vazba 
Koherentní a kolaborující projev. Oceňuje citové vazby,  
i přesto se nám jeví, že dovede být objektivní vzhledem 
ke všem událostem/vztahům, o kterých v rozhovoru 
mluví. Popis a zhodnocení všech zkušeností 
souvisejících s citovými vazbami je konzistentní. Jak už 
při výpovědi o příznivých, tak i nepříznivých 
zkušenostech. Diskurs nijak zvlášť neporušuje žádné 
z Grieceho maxim.  

V před-separačních epizodách dítě zkoumá místnost a 
hračky se zájmem. Při separaci projevuje znaky toho, že 
mu rodič chybí, při druhé separaci to obvykle signalizuje 
pláčem. Zcela jasně preferuje rodiče před výzkumnicí. 
Aktivně rodiče vítá, obvykle iniciací fyzického kontaktu. 
Při druhém znovu-shledání se většinou snaží udržovat 
kontakt s rodičem, pak se však upokojí a navrátí ke hře.   

(Ds) Opomíjející stav mysli (A) Vyhýbavá citová vazba 
Výpověď je nekoherentní. Opomíjí vztahy s citovými 
vazbami a zkušenosti s nimi souvisejícími. Sklony 
k normalizaci (např.: „vynikající, velmi normální 
matka“) s výskytem nepodložených generalizovaných 
reprezentací osobní historie, které popřípadě mohou 
aktivně odporovat vylíčeným autobiografickým 
epizodám. Takže se tady setkáme s porušením Grieceho 
maximy kvality. V transkripci se setkáme s inklinací 
k přílišné stručnosti, což porušuje maximu kvantity.    

Při separaci nepláče a většinou spíš pokračuje ve hře, a to i 
v situaci, kdy je ponecháno v místnosti zcela samotné. Při 
znovu-shledání aktivně rodiče ignoruje nebo se mu 
vyhýbá, např. přesunutím pryč, odvrácením pohledu  nebo 
odtažitými reakcemi při zdvižení na ruce. Malé nebo 
žádné vyhledávání blízkosti anebo kontaktu, žádné 
znepokojení a žádné reakce hněvu. Reakce na rodiče se 
jeví jako neemocionální. Během celého procesu se spíše 
soustředí na hračky a prostředí. 

(E) Zaujatý stav mysli (C) Ambivalentní nebo Vzdorující citová vazba 
Výpověď je nekoherentní. Zaujetí minulými 
vztahy/zkušenostmi s citovými vazbami. Dotazovaný se 
nám jeví jako rozzlobený, pasivní anebo vystrašený. 
Obvykle používá dlouhé věty, které jsou gramaticky 
zapletené a také přeplněné neurčitými výrazy (např.:  
„a tak“). Proto se tady setkáme s porušením maximy 
vztahu a způsobu. Transkripce je příliš dlouhá, což 
porušuje také maximu kvantity.   

Může být obezřetný anebo znepokojený ještě před 
samotnou separací; s malým zájmem o exploraci prostředí. 
Během procesu je značně zaujatý rodičem. Při znovu-
shledání vypadá rozzlobeně nebo naopak pasivně. Při 
následném druhém znovu-shledání je obvykle těžko 
utišitelné a neschopné najít v rodiči komfort. Často 
pokračuje v soustředění se pouze na rodiče a pláče. Po 
znovu-shledání selhává v navrácení k exploraci.   

(U/d) Nevyřešený/dezorganizovaný stav mysli  (D) Dezorganizovaná dezorientovaná citová vazba 
Při diskuzi o ztrátě nebo zneužívání se objevují nápadné 
výpadky v úvahách nebo i v diskursu. Jedinec může 
například okrajově sdělit, že věří, že je mrtvý člověk 
pořád naživu (ve fyzickém smyslu slova); nebo může 
sdělit přesvědčení, že zemřel kvůli nějaké myšlence 
z dětství; může upadnout do nápadně dlouhého mlčení; 
nebo může mít sklony k tzv. velebení a přehnanému 
chválení pečujícího. Pokud se tyto situace nevyskytnou, 
tak by měl jedinec zapadat do jedné z kategorií Ds, E 
anebo F.   

V přítomnosti rodiče dítě projevuje dezorganizované nebo 
dezorientované chování, což naznačuje výpadek 
behaviorální strategie. Dítě může například ztuhnout 
s výrazem transu v tváři a rukama ve vzduchu; při 
příchodu rodiče se může schoulit na podlaze; nebo může 
silně plakat a odejít pryč s odvráceným pohledem. Jinak 
by mělo dítě zapadat do jedné z A, B anebo C kategorií.   
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7.2 Překlad protokolu AAI  
 

ADULT ATTACHMENT INTERVIEW PROTOKOL 

přeloženo z anglického originálu Carol George, Nancy Kaplan a Mary Main (1996) 

 

PŘEDSTAVENÍ: V našem rozhovoru se Vás budu ptát na zkušenosti z dětství  

a budeme také rozebírat, jak mohly tyto zkušenosti ovlivnit Vaši osobnost 

v dospělosti. Dále bych se Vás ráda zeptala na vztahy s rodinou v raném dětství a jak 

si myslíte, že Vás mohly tyto vztahy ovlivnit. Zaměříme se především  

na období dětství, ale později se dostaneme také k adolescenci a poté k tomu,  

co se děje ve Vašem životě právě teď. Rozhovor obvykle trvá okolo 45 minut, avšak 

řekněme, že nám může zabrat i hodinu a půl (je to individuální).  

 

1. Mohl/mohla byste mi pomoci zorientovat  se v rodinné situaci během období 

Vašeho raného dětství, kde jste žil/a a podobně? Mohl/a byste mi také říci, kde jste 

se narodil/a? Stěhovali jste se často? Čím se rodiče živili během různých období 

Vašeho dětství a dospívání? 

 

Tato otázka se používá k orientaci v rodinných konstelacích a jako 

úvod/příprava k zahájení rozhovoru. Dotazovanému nesmí být v této fázi umožněno 

začít s rozebíráním kvality vztahů. Výzkumník by měl tudíž vytvořit atmosféru,  

ve které by se dozvěděl pouze seznam strohých informací typu „kdo, kdy“.  

Otázka by měla zabrat okolo 2 minut, nanejvýš 3 minuty a je vedena v duchu získání 

základních demografických údajů tázané osoby.   

 

V případě, že probanda vychovávalo více lidí najednou a ne nutně biologický 

nebo adoptivní rodiče (vysoce rizikový vzorek populace), výše položená úvodní 

otázka může také znít: Kdo byste řekl/a, že Vás vychoval?  

Tuhle doplňující otázku položí výzkumník, aby zjistil, koho může dále v rozhovoru 

pokládat za primární ATTACHMENTOVOU figuru/ATTACHMENTOVÉ figury 

a na koho by se měl později více zaměřovat. 

  

- „Navštěvoval/a jste prarodiče během dětství často?“ Jestliže dotazovaný řekne,  

že zemřeli po jeho narození, výzkumník se doptá na věk tázané osoby v návaznosti 
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na každou z těchto ztrát. Jestli se jedná o případ, kdy proband některého z prarodičů 

nikdy nepoznal, výzkumník se zeptá jestli tento/nebo tito prarodiče zemřeli ještě před 

jeho/jejím narozením? Pokud ano, výzkumník pokračuje s otázkami: Otec Vaší 

matky zemřel před tím, než jste se narodil/a? Jak stará byla tehdy Vaše matka? 

Víte to? Spontánním a neformálním způsobem výzkumník probanda vyzve k velmi 

stručné odpovědi a pak se ještě doptá: Mluvila o svém otci hodně? (Příp. měla  

ve zvyku o svém otci mluvit hodně?) 

 

- Žili s vámi v domácnosti také sourozenci nebo někdo jiný kromě Vašich rodičů? 

Pokud ano, žijí teď někde poblíž nebo bydlí jinde než Vy? 

 

2. Teď bych Vás ráda požádala, abyste se mi pokusil/a popsat vztah s Vašimi 

rodiči, když jste byl/a malé dítě...začněte, prosím, vyprávět ze vzpomínek 

z nejranějšího dětství.  

 

 Povzbuzujte probanda, aby se pokusil vzpomenout si na velmi raný věk. 

Mnozí lidé říkají, že si na rané dětství nedokáže vzpomenout, ale vy jako výzkumník 

byste měl/a otázku upřesnit a zaměřit snahu dotazovaného na věk kolem 5 let nebo 

dříve a následně mu citlivě čas od času připomínat, že pokud je to možné chtěl byste 

od něj/ní ještě dřívější vzpomínky. 

 

 Touto otázkou v podstatě přímo vstupujeme do dané problematiky  

a dotazovaný se může zarazit. Jestliže je potřeba, naznačte nějakým způsobem,  

že je na počátku běžné pociťovat určité potíže při hledání odpovědi na danou otázku. 

Naznačte po nějaké době ticha, že i přesto byste od něj rádi slyšeli alespoň nějaký 

obecný popis. 

 

3. Vyberte si, prosím, 5 přídavných jmen nebo slov, které odrážejí/reflektují Váš 

VZTAH s matkou počínaje co nejranějším obdobím, na které si dokážete 

vzpomenout – řekněme ve věku od 5 do 12 let. Vím, že rozpomínání Vám zabere 

nějaký čas, klidně můžete začít a na chvíli se zamyslete... pak se Vás zeptám, proč 

jste si vybral/a právě taková adjektiva. Každé slovo, které mi budete říkat, si zapíši.     
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 Ne každého probanda napadne všech 5 adjektiv automaticky ihned. Ujistěte 

se, že slovo „VZTAH“ (relationship) bylo v otázce jasně zdůrazněno. Někteří 

dotazovaní mohou k popisu rodiče uvádět „vztahová přídavná jména“ a někteří zase 

popisovat rodiče samotného jako například hezký, štíhlá, dobrý organizátor a pod. à 

mohou nabýt dojem, že se od nich chce popis rodiče a ne reflexe VZTAHU! Tyto 

individuální rozdíly jsou mimo náš zájem, pokud dotazovaný slyšel v otázce frázi 

„který reflektují váš vztah s matkou v období dětství“. Toto slovo (VZTAH) by mělo 

být vysloveno jasně, pouze s mírným zdůrazněním. 

 

 Někteří probandi nebudou vědět, co myslíte termínem „přídavná jména“  

a právě proto v otázce používáme frázi, ve které vyslovujeme „přídavná jména nebo 

SLOVA“. Pokud má tázaná osoba nějaké další otázky související s  významem 

těchto slov, můžete mu to vysvětlit následovně: „zajímají mě pouze slova nebo 

fráze, které popisují nebo by mi řekly víc o Vašem vztahu s matkou během dětství“. 

 

 Podotázky (probes) uvedené níže mají za cíl navazovat na kompletní 

vyjmenování přídavných jmen (tzn. všech 5 přídavných jmen popisujících VZTAH  

a ne jednotlivé vlastnosti osoby!), výzkumník by proto neměl pokračovat 

v navazujících otázkách, až do doby, než mu proband uvede všech 5 adjektiv. Během 

čekání musíte být trpělivý/á. Musíte dotazovaného v jeho snaze podporovat  

a povzbuzovat.  

Pro začátek rozhovoru a jeho pozdější analýzu se tato otázka ukázala být velmi 

užitečnou. Pomáhá probandům, aby se i nadále zaměřovali na VZTAH, zatímco  

za jiných podmínek by pravděpodobně nebyli schopni přijít s tak spontánními 

odpověďmi.  

 

 Pokud z nějakých důvodů zkoumaný subjekt nerozumí, co je to paměť, 

můžete mu navrhnout, ať se pokusí myslet na nějaký obraz, který má ve své mysli. 

Ať myslí na něco, co mu připomíná video nahrávku svého dětství, kterou má 

uloženou v podobě určitých konkrétních vzpomínek. Dřív než se rozhodnete pro tuto 

alternativu, ujistěte se, že dotazovaný opravdu původní otázce neporozuměl. U velké 

většiny tázaných osob se Vám může zdát, že nechápou. Jsou to však lidé, kteří Vám 

jednoduše nejsou schopni poskytnout vzpomínku na určitou událost a na ty se výše 

navrhovaná alternativa nevztahuje. 
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 Schopnost (nebo také neschopnost) dotazovaného poskytnout reflexi vztahu  

a specifické vzpomínky, které tuto reflexi podporují, tvoří jednu z nejdůležitějších 

částí základu analýzy tohoto rozhovoru! Z tohoto důvodu je velmi důležité, aby 

výzkumník vynaložil dostatečně velkou snahu k získání 5 „přehledových“ 

přídavných jmen. Pokud se mu/jí nepodaří získat kompletní soubor přídavných jmen, 

musí si být oprávněně jistý/á, že mu je tázaná osoba opravdu nedokáže poskytnout. 

 

 Výzkumník by měl uvést, že čekání na odpověď víc jak minutu skutečně není 

neobvyklé, protože vyslovení těchto slov může být pro některé lidi obtížné. Často 

můžete u probandů na základě jejich neverbálního chování pozorovat, že aktivně 

přemýšlejí nebo se snaží na přemýšlení soustředit. V tomto případě je Vaším 

hlavním zájmem zachovat ticho a nechat dotazovanému dostatečný prostor a čas.  

 

 Nenechávejte však probanda opakovaně setrvat v trapném/rozpačitém tichu 

po dlouhou dobu. Někteří účastníci výzkumu Vám mohou sdělit, že tento úkol je pro 

ně velice náročný. Pokud má účastník extrémní potíže přijít s více než jedním, 

dvěma slovy nebo adjektivy po dobu dvou až tří minut Vašeho nabádání („Mh... 

Vím, že to pro Vás může být těžké... je to docela těžká otázka... klidně nad ní 

pouvažujte déle, nemusíme nikam pospíchat.“), pak řekněte něco jako:  „Nevadí,  

je to v pořádku. Děkuji. Budeme jednoduše pokračovat s těmi, které jste mi doposud 

dal/a.“. Výzkumníkův tón hlasu by tady měl dotazovanému jasně říct, že jeho 

odpověď je zcela akceptovatelná a není netradiční, že účastníci neřeknou všech  

5 slov. 

 

- V pořádku, teď se můžeme pustit do dalších otázek týkajících se Vašeho popisu 

vztahu s matkou během raného dětství. Řekl/a jste, že Váš vztah s ní byl (použil/a 

jste frázi) _______________________. Máte v mysli nějaké vzpomínky nebo 

události, které odkazují na (slovo) ___________________________? 

 

 Stejnou otázkou se zeptáte samostatně na každé z uvedených slov nebo 

adjektiv z dané skupiny. Poté výzkumník přejde k dalším následujícím podotázkám 

(viz níže) a přesune se k hledání ilustrací pro každé z adjektiv, které mu proband 

sdělil v pořadí: 



77	  

 

- Popsal/a jste vztah s vaší matkou jako _______________________ (nebo „druhé 

přídavné jméno, které jste mi sdělil/a bylo“, anebo „druhé slovo, které jste použil/a 

bylo“). Dokážete si vybavit nějakou vzpomínku nebo konkrétní situaci, která by 

ilustrovala, proč jste zvolil/a slovo/přídavné jméno ________________________ 

k popsání tohoto vztahu?  

 

 Výzkumník pokračuje doptáváním se (tak přirozeně, jak je to nejvíc možné) 

na každé z uvedených slov nebo adjektiv, které mu proband sdělil až do doby dokud 

nepokryje odpovědí všechna slova. Vybavení si určité ilustrující vzpomínky nebo 

situace je žádoucí a je nutné získat ji jednotlivě ke každému z uvedených 

slov/adjektiv. Pokud jde o obvyklou délku odpovědi, kterou můžeme při otázce čekat 

– obvykle je jednou z nejdelších, které bude výzkumník během rozhovoru věnovat  

o něco delší čas. Některé ze slov mohou být samozřejmě téměř identické  

př. „milující ..... starostlivý/á“. Nicméně, pokud je dotazovaný sdělil jako jedno z pěti 

slov/adjektiv, musí se na konkrétní ilustrace vzpomínek (nebo situací týkajících  

se daného slova) výzkumník ptát odděleně.    

 

 V některých případech mohou probandi přijít s adekvátními ilustracemi  

pro konkrétní zvolené slovo/adjektivum snadno; jindy mohou setrvat v mlčení; nebo 

ilustrovat jedno slovo druhým př. „milující...hm, protože byla velkorysá“; nebo 

můžou pouze popsat, co se obvykle stávalo. Pokud dotazovaný výzkumníkovi 

nabídne jen popis „scénáře“ dané vzpomínky („scripted memory“), raději než popis 

konkrétní události, pak pro tyto specifické případy existuje série souborů odpovědí  

a pro výzkumníka je důležité si je zapamatovat:  

 

• Pokud dotazovaný mlčí, výzkumník čeká na odpověď přiměřeně dlouho. 

Pokud neverbálně naznačuje, že aktivně přemýšlí, rozpomíná se, nebo  

se jednoduše snaží přijít s konkrétní vhodnou ilustrací, pak výzkumník nadále 

zachovává zúčastněné ticho. Jestliže ticho přetrvává a proband vypadá,  

že se cítí zoufale, výzkumník mu může dodat odvahy slovy jako např. 

„Klidně dál přemýšlejte a uvidíte, jestli se vám něco vybaví. Nemusíme 

nikam spěchat.“ Pokud ani poté dotazovaný nedokáže odpovědět, zacházejte 

s tím jako se skutečností, která se samozřejmě může také někdy vyskytnout  
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a řekněte něco jako: „ To je v pořádku. Přesuňme se tedy raději na další 

slovo/přídavné jméno.“ Většina účastníků nakonec s odpovědí nakonec 

přijde, nicméně povaha reakce nám pak určuje, kterou z následujících „sond“ 

(podotázek) budeme využívat.  

•  Pokud dotazovaný redefinuje jedno adjektivum pomocí druhého  

(př.„milující...protože byla velkorysá“), experimentátor pokračuje 

ve zkoumání pomocí opakování původního slova/adjektiva (milující). Ne tím, 

že mu umožní dále pokračovat v popisu pomocí využití druhého 

slova/adjektiva (velkorysý/á). Jinými slovy výzkumník v tomto případě 

řekne: „Pokuste se ,prosím, myslet na nějakou specifickou vzpomínku, která 

by ilustrovala to, jak milující byl Váš vztah s matkou?“. Výzkumník by měl 

být při této otázce opatrný a neměl by na sobě nechat znát opravdový záměr – 

a to navedení probanda zpět k jeho/jejímu původnímu originálnímu použití 

slov (přenést pozornost na vzpomínky, které se vážou na slovo milující  

a odmítnout ilustraci pomocí slova velkorysý). Pokud i po této opětovné 

snaze navést rozhovor ke slovu „milující“, dotazovaný nadále používá 

k vysvětlení slova „milující“ druhé slovo „velkorysý“, měl by to výzkumník 

chápat jako relevantní porušení diskurzu úkolu (violation of the discourse 

task). Výzkumník mu pak v této chybě nebude nadále bránit a povolí  

mu ponechat původně zvolený výběr slov. Jak je uvedeno výše, povaha 

reakce nám pak určuje, kterou z následujících podotázek budeme dále 

používat. 

• Pokud dotazovaný zvolí k popisu specifický a dobře zvolenou 

událost/vzpomínku/situaci, pak úkol splnil uspokojivě. Výzkumník by měl 

zaznamenat, že úkol pochopil zkoumaný člověk správně a rozumí tomu,  

o čem vypovídá. Nicméně by měl krátce pro ověření projevit následný zájem 

dotazem, jestli by dotazovaný dokázal uvést nějakou další doplňující 

událost/vzpomínku/ nebo situaci.  

• V případě, že dotazovaný uvede ne moc vhodně zvolenou 

událost/vzpomínku/situaci, výzkumník ho žádá, aby se pokusil uvést další 

příklad (měl by to však opět dělat bez očividného důrazu na opravdový 

záměr, který chce touto doplňující otázkou docílit). 
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• Pokud dotazovaný používá k popisu „obecnou“ vzpomínku/situaci/událost,  

u které se snaží víceméně popsat „scénář“ zvolené situace (strohý popis 

průběhu situace a ne její konkrétní popis a význam, který pro něj měla v dané 

chvíli) – př. „Milující. Často nás brávala do parku na piknik. Během prázdnin 

byla opravdu skvělá.“ nebo „ Milující. Otec byl milující, protože mě naučil 

jezdit na kole.“  - v těchto případech by měl výzkumník říci: „Dal/a jste mi 

teď opravdu dobrý obecný popis, ale zajímalo by mě jestli se Vám vybavuje 

ve vzpomínkách nějaký konkrétní moment/situace, ve které jste matku 

považoval/a za _____________________ („milující“). Nějaká konkrétní 

situace díky, které jste si opravdu uvědomil/a, že Vaše matka  

je __________________ („milující“). Jestliže proband nadále nedokáže 

sdělit nějaký specifický příklad vzpomínky na událost/situaci, zaměřte  

se na získání dalšího příkladu, jak je popsáno výše. Pokud namísto druhého 

vhodnějšího příkladu specifické ilustrující vzpomínky volí opět „popis 

scénáře situace“; nebo když reaguje slovy „ Tohle je pro mě věc, kterou 

milující člověk prostě dělá.“ (př. učit jezdit na kole), pak by to měl 

výzkumník akceptovat a pokračovat s dalšími slovy/adjektivy, které z pěti 

uvedených ještě nerozebíral. Tak jako při všech ostatních otázkách by měl 

svým chováním dotazovanému naznačit, že jeho odpověď byla  

i tak uspokojivá.  

      

4. Nyní si, prosím, vyberte opět 5 přídavných jmen nebo slov, které 

odrážejí/reflektují Váš vztah s otcem. Opět počínaje co nejranějším obdobím 

v dětství, na které si dokážete vzpomenout –řekněme ve věku od 5 do 12 let. Vím, 

 že rozpomínání Vám zabere nějaký čas, klidně můžete začít a chvíli se zamyslete... 

poté se Vás zeptám, proč jste si vybral/a právě taková adjektiva. Každé slovo, které 

mi budete říkat, si zapíšu.   

(Výzkumník zopakuje požadavky jako v předešlé otázce) 

 

5. Zajímalo by mě, ke kterému rodiči jste měl/a blíž a proč? Proč jste takový pocit 

neměl/a i u druhého rodiče? 

 

Poté, co výzkumník s probandem prošel předešlým souborem otázek, by tady 

měla být odpověď jasná/zřejmá. Může na ní poukázat a začít rozhovor například 
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slovy: „Vím, že jsme to již probírali, i přesto bych se tady rád/a zastavil/a a stručně 

se Vás na to ještě zeptal/a ...“. I když může být z předešlého rozhovoru odpověď  

na otázku zřejmá, pro některé probandy– zejména ty, kteří označili oba rodiče  

za milující-  je ideální k následné reflexi a hledání rozdílů mezi těmito dvěma vztahy 

(jak s matkou, tak s otcem).  

 

6. Když jste byl/a jako dítě rozrušený/á (upset) , co jste pak dělal/a nebo event. 

měl/a ve zvyku dělat? 

 

 Tahle otázka je v rozhovoru důležitá a odchylky/různé variace v její 

interpretaci jsou velice důležité. Nejdříve necháme dotazovaného, aby si sám zvolil 

vlastní interpretaci slova „rozrušený/á“ a jak dané slovo chápe. Výzkumník  

se po vyslovení otázky musí na chvíli zastavit a udělat malou pauzu, aby bylo 

probandovi jasné, že otázka je kompletní a teď na ní očekává odpověď. 

 

 Jakmile má tázaná osoba ve své vlastní interpretaci otázky jasno a začne 

odpovídat, výzkumník se následně doptává. Ujistěte se, že jste doptáváním rozšířili  

a doplnili každou odpověď. Pokud například proband řekne: „Stáhl jsem se.“  

(I withdrew), doptejte se, aby jste si ujasnil/a, jaký má pro účastníka výzkumu dané 

slovo význam, můžete se například doptat: „Co jste tedy obvykle dělal/a, když jste se 

stáhl/a?“ 

 

 Výzkumník pak dále pokračuje doptáváním se pomocí specifických 

následných podotázek, které jsou uvedeny níže. Tyto otázky se mohou na první 

pohled jevit jako velice podobné, no mohou se v některých specifických případech 

rozhodujícím způsobem lišit. Proto musí výzkumník klást zřetel na to, že se u každé 

z otázek participant jednotlivě zastaví a zamyslí. Dosáhne toho tak, že použije 

hlasový důraz na měnící se kontext (u každého z podtržených slov).  

 

-‐ Když jste byl/a jako dítě emocionálně rozrušený/á, co jste pak obvykle 

dělal/a? (Čekáte na odpověď probanda) Dokážete si vybavit nějaké 

specifické období, kdy se tak stalo (kdy jste byla emocionálně rozrušený/á)? 
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-‐ Dokážete si vybavit, co se dělo, když jste byl/a zraněný/á, fyzicky? (Čekáte 

na odpověď probanda) Vybavujete si opět nějaké specifické události (nebo 

vybavují se Vám nějaké další situace/ události)? 

-‐ Byl/a jste někdy jako dítě nemocný/á (ill)? (Počkáte na odpověď probanda) 

Pamatujete si, co se dělo? (Do you remember what would happen) 

 

Když dotazovaný popisuje, že šel obvykle za rodičem, sledujte nejprve, které 

detaily je Vám schopný/á sdělit spontánně. Pokuste se z odpovědi vytušit, jak rodič 

nebo rodiče reagoval/i. Můžete se pak doptat jednou, dvěma objasňujícími otázkami, 

v případě, že se vám to jeví jako vhodné.  

 

Ujistěte se, že doptáváním rozšíříte každou z odpovědí. Pokud například 

dotazovaný opět odpovídá: „Stáhl/a jsem se.“, ozřejmíte si, co tato slova  

pro probanda znamenají, co tím myslí např. co přesně dělal/a; nebo jak se zrovna 

cítil/a. Sledujte, jestli vůbec toto téma dovede zpracovat. 

 

Pokud ve své odpovědi na kteroukoli z těchto otázek tázaná osoba spontánně 

nezmíní účast rodiče, výzkumník může (zdánlivě) nedbale na závěr doplnit: „Ještě 

by mě zajímalo, jestli si vybavujete, že byl některý z rodičů v těchto situacích 

zainteresovaný– mám na mysli situace kdy jste byl/a rozrušený/á, poranil/a jste  

se nebo jste byl/a nemocný/á? (Během rozhovorů se autorce překladu jevila jako 

více srozumitelná varianta: Účastnil se některý z rodičů těchto situací- mám  

na mysli situace kdy jste byl/a rozrušený/á, poranil/a jste se nebo jste byl/a 

nemocný/á? nebo také- Ještě by mě zajímalo, jestli si vybavujete, že se některý 

z rodičů účastnil těchto situací...?) 

 

V dřívějších verzích pokynů k tomuto rozhovoru uváděli autoři, že když 

proband odpovídá především na základě reakce jednoho z rodičů, měl by se pak 

výzkumník ke každé z otázek vrátit a zeptat se v nich na reakci druhého rodiče. 

Tohle však může zabrat hodně času a odvrátit nakonec pozornost od doporučeného 

pokračování rozhovoru. V důsledku toho to již není nadále zapotřebí.    

 

7. Vzpomeňte si na první okamžik, kdy jste byl/a odloučen/a od rodičů. 
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-‐ Jak jste na to reagoval/a? Pamatujete si, jak reagovali Vaši rodiče? 

 

-‐ Vzpomínáte si na nějaké odloučení, které specificky vybočuje z Vašich 

vzpomínek? 

 

Zde dotazovaný obvykle popisuje jako první mateřskou školku, nástup  

do první třídy základní školy nebo dětský tábor.  

 

V tomto kontextu dotazovaní obvykle srovnávají vlastní reakce s reakcemi 

ostatních děti. V odpovědi na tuto otázku můžeme získat důležité informace  

o vlastním celkovém postoji probanda vzhledem k citové vazbě, a proto by si měl 

výzkumník dávat pozor a nesnažit se zkracovat žádný z těchto popisů nebo 

srovnávání.   

 

8. Cítil/a jste se jako dítě někdy odmítán/a? Samozřejmě, že když se teď zpětně 

ohlédnete, můžete si uvědomit, že to odmítání ve skutečnosti ani nebylo.  

Na co se Vás snažím zeptat je, jestli si pamatujete, že jste se někdy v dětství vůbec 

tak CÍTIL/A? 

 

-‐ Kolik Vám bylo let, když jste se tak cítil/a poprvé? Co jste pak dělal/a? 

 

-‐ Proč si myslíte, že to Váš rodič dělal/že se choval tímto způsobem – myslíte, 

že si uvědomoval, že Vás tímto chováním odmítá? 

 Výzkumník může získat pocit, že je nutné otázku přeformulovat. Obzvlášť 

tehdy, když tázaná osoba nepřichází s žádnými příklady. Následná otázka, 

kterou v takovém případu autoři navrhují je: Cítil/a jste se někdy odstrčený/á  

nebo ignorován/a? 

Mnoho účastníků má sklony vyhýbat se a raději odpovídají pozitivně. 

 

8 a. Měl/a jste někdy jako dítě strach nebo obavy?  

 

 Výzkumník nechává probanda zvolit si volně způsob, jakým chce na tuto 

otázku odpovídat a jak si ji sám pro sebe bude interpretovat. Dotazovaný se může 

zeptat, jaký má tato otázka význam/co to znamená. Pokud se tak stane řekněte:  
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„Je to jenom další z obecných otázek.“ Nesnažte se tady příliš. Pokud má tázaná 

osoba traumatické vzpomínky, které se rozhodne nepopisovat nebo má problémy  

se na ně si na ně vzpomenout/myslet na ně, pak by výzkumník neměl naléhat a snažit 

se za každou cenu získat o nich nějakou výpověď. Později bude ještě v rozhovoru 

druhá příležitost k diskuzi týkající se podobných problematických témat.     

     

9. Vyhrožovali (threating) Vám někdy rodiče jakoukoli formou, ať už kvůli 

zlobení, nebo dokonce z legrace? 

 

- Někteří lidé nám tady například sdělili, že jim rodiče vyhrožovali tím,  

že je strašili, že odjedou nebo je pošlou někam pryč z domova.  

 

(!POZNÁMKA PRO VÝZKUMNÍKY!) V některých komunitách je určitý 

specifický druh trestání běžný a není obecně považován za týraní, jako například: jít 

na hanbu nebo jít do kouta (POZN.: ekvivalent variace trestů v ČR; angl. „the silent 

treatment“ nebo „shaming“). Příklad pomocné podotázky u této konkrétní formy 

trestu může znít například: „Někteří lidé nám tady sdělili, že je jejich rodiče obvykle 

trestali posláním na hanbu – stalo se Vám to někdy také? Tady by měl výzkumník 

použít v otázce pouze jednu formu, tudíž pokud jde o poslání na hanbu, zvolí přesně 

tato slova; pokud jde o vyhrůžku poslání dotazovaného pryč z domova, pak se věnuje 

jen této formě trestu. Pokud proband odpovídá popisem více druhů trestu, je to také 

v pořádku - avšak tato možnost by mu neměla být primárně poskytnuta v otázce 

výzkumníkem (výzkumník by měl v otázce používat pouze jednu formu trestu,  

ne více; a neměl by se ani ptát na specifické tresty, které jsou využívány celou 

komunitou, ve které vyrůstal). Když dotazovaný popisuje víc příkladů, dělá  

tak na základě vlastního uvážení. V této fázi nejsou žádné podotázky k rozvinutí.  

Ty budou položeny dál, jak je popsáno níže.      

 

- Někteří lidé mají vzpomínky na zacházení, které mělo povahu týrání. 

 

  à  Stalo se vám nebo někomu z vaší rodiny něco podobného? 

 

• Kolik vám tehdy bylo let? Stávalo se to často? 
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• Máte i teď v dospělosti pocit, že vás tato zkušenost ovlivnila? 

  

• Má tato zkušenost vliv na váš přístup k vlastnímu dítěti? 

 

à  Máte nějaké podobné zkušenosti/vzpomínky, které se týkají jiných lidí, tedy lidi 

mimo vaší rodinu?   

 

 Pokud proband vypovídá, že se s podobným chováním setkal mimo rodinu, 

výzkumník se doptává stejnými otázkami (Věk? Četnost výskytu? Ovlivnění i teď 

v dospělosti? Ovlivnění přístupu k vlastním dětem?). Buďte u této otázky velice 

opatrní, jelikož může být klinicky velmi citlivá. V dalších otázkách se budete 

doptávat na rozšířené časové období, což může být pro probanda s traumatickými 

zkušenostmi velice obtížné.  

 

 Mnoho dotazovaných u této otázky odpovídá „Ne.“. Někteří však mohou také 

popisovat zneužívání/týraní nebo mohou pociťovat úzkost ohledně vzpomínek. 

Pokud je tázaná osoba o zkušenostech tohoto typu ochoten diskutovat, výzkumník 

musí být připraven. Pokud je to nutné měl by zachovat ticho nebo nabídnout soucit. 

Měl by udělat cokoliv, co je potřebné k rozpoznání úzkosti, kterou může jedinec při 

podobných traumatických zážitcích/vzpomínkách pociťovat a měl by mu pomoci 

úzkost v dané chvíli překonat (do nejvyšší možné míry).  

 

 Pokud má výzkumník podezření, že došlo ke zneužití nebo se během 

dospívání vyskytly jiné traumatické zkušenosti, je důležité, aby se pokusil zjistit 

konkrétní podrobnosti těchto událostí (pokud je to možné). V systému kódování  

a klasifikace (které jsou součástí rozhovoru) nelze nepříjemné zkušenosti (distressing 

experiences) skórovat do Nevyřešené/neorganizované (Unresolved/disorganized) 

reakce/odpovědi pokud není zneužívání prokazatelné (nejedná se jen o tvrdší výprask 

nebo o jemné plácnutí lžící, které nebyly pro dotazovaného děsivé). Pokud  

se nevyskytlo jednoznačné týrání/zneužívání nemůže to výzkumník skórovat tímto 

způsobem.  

 



85	  

 V případech, kde je povaha potencionální zkušenosti s týráním/zneužíváním 

(bití řemenem, šlehání nebo silné údery pěstí apod.) nejednoznačná, by se měl 

výzkumník snažit zjistit povahu rizikových zkušeností. Měl by tak učinit pomocí 

zaměření se na věcnou stránku zkušenosti (založenou na rozebíraní určitých 

základních faktů) a to v uvolněné, nenásilné atmosféře, aniž by probanda nějakým 

výrazným způsobem pobízel. Když proband řekne například: „ Dostal jsem páskem.“ 

a pak se zastaví, výzkumník by se měl zeptat: „A co to -„dostal jsem páskem“- 

vlastně (pro vás) znamená?“. Výzkumník dotazovaného pobízí k spontánnímu 

rozšiřování (nejvíc jak jen to jde) všech vyslovených vět/slov/myšlenek. Nicméně  

i přesto může být potřebné, aby se výzkumník doptal (opět věcným způsobem – 

matter-of-fact manner) jak dotazovaný reagoval a jak se v dané chvíli tehdy cítil. 

„Dostat páskem“ (being belted) samo o sobě ještě není kvalifikováno (v skórovaní  

a klasifikaci rozhovoru) jako týrání, protože se v některých domácnostech  

a komunitách jedná o běžně využívanou, systematickou a ne krutě praktikovanou 

formu trestání. 

 Pokud: je dítě zbito páskem tak silně, že ho to dokáže v rámci jeho fyzického 

prospívání v daném momentu nesmírně vyděsit; nebo bylo dítě zbito dostatečně silně 

na to, aby mu byla způsobena přetrvávající bolest; a/nebo mu zbití opaskem 

zanechalo na těle podlitiny anebo modřiny, pak se povaha trestu v daných případech 

kvalifikuje na týrání a je tak i označován.  

 

 V případě sexuálního zneužívání musí být výzkumník naopak (v porovnání  

s případem týrání) ve vymáhání podrobnějších detailů velice opatrný a nechat  

na dotazovaném, co v rozhovoru sdělí a na co se necítí. Ve většině případů, kdy  

se proband popisuje jako sexuálně zneužívaný, nebude muset experimentátor  

a přepisovatel (transcript judge) potřebovat další přezkoumání situace. Může se však 

stát, že bude nutné označit některá sdělení za nejednoznačná – vyžadující alespoň 

mírné prozkoumání. Pokud například proband uvádí, „já jsem si prostě tehdy myslel, 

že by k sexuálnímu zneužívání mohl mít docela velké sklony“ (and I just thought  

he could be pretty sexually abusive), výzkumník by měl nejlépe navázat na rčení 

s dotazem, jako – „dobře, mohl byste mi říci něco o tom, co se tehdy dělo, že vás 

 to přimělo k tomu, aby jste ho viděl jako člověka se sklony k sexuálnímu 

zneužívání?“. V případě, že účastník na dotaz sdělí, že rodič opakovaně v jeho/její 

společnosti říkal nevhodné vtipy nebo měl nežádoucí poznámky o jeho/její 
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přitažlivosti – pak takovéto chování rodiče (i když intenzivní) nebudeme považovat 

pro účely rozhovoru za sexuální zneužívání - v rámci doprovodného systému 

kódování. Ještě před tím, než tazatel začne hledat důkazy jakéhokoli druhu,  

by se měl nejdřív zamyslet a snažit určit, jestli dotazovaný během pojednání  

o událostech reagoval uvolněně.  

 

 Ke všem dotazům ohledně incidentů zneužívání musí výzkumník přistupovat 

profesionálně a brát v úvahu fakta. Musí mít schopnost dobrého úsudku a to zejména 

když se rozhoduje, jestli je nutné dotazování ukončit (protože je už dotazovanému 

nepříjemné). Zároveň by si měl dávat pozor na to, aby se tématu nevyhýbal (cíleně, 

ale třeba i podvědomě) a nevytvářel v probandovi dojem, že je diskuze o podobném 

tématu něčím neobvyklým.  Výzkumníci někdy nedobrovolně téma zneužívání a jeho 

účinků ukončují (částečně jako dobře míněnou a ochrannou reakci vůči 

dotazovanému), i přes to že někteří účastníci výzkumu by tuto diskuzi uvítali nebo 

mohli překvapivě uvítat. 

 

 S probandy, u kterých se nám zdá, že na zkušenost se zneužíváním myslí 

POPRVÉ nebo ji POPRVÉ odhalují – „Ne, nic .... ne... nuž, já, už jsem  

si na to nevzpomněl, hm, roky, ale... možná mě svazovali (měli ve zvyku 

svazovat)...“— musíme zacházet obzvlášť pečlivě a opatrně. Neměli by být dále 

dotazováni. Jedině pokud sami zřetelně a aktivně naznačují, že chtějí o daném tématu 

hovořit víc. Pokud máte pocit, že vám účastník výzkumu řekl věci, které před 

rozhovorem ještě s nikým neprobíral/a nebo si je nepamatoval/a, na konci celého 

rozhovoru mu pak musíte věnovat zvláštní péči. Musíte se ujistit, že už nemá pocity 

úzkosti/strachu. Také ho ujistěte, že pokud by se v budoucnu tyto pocity 

úzkosti/tísně/nebo strachu objeví (nebo by se jejich intenzita v budoucnu 

stupňovala), může se bez problémů obrátit na experimentátora anebo vedoucího 

výzkumu.     

 

 V takových případech musí být dobro účastníka vždy na prvním místě  

a umístěno nad zájmy výzkumu. Držení se faktů, profesionální a taktní zacházení 

s otázkami souvisejícími se zneužíváním by nám obvykle mělo pomoci získat 

dostatečné informace potřebné k vyhodnocování. Experimentátor by však měl dávat 

pozor na všechny náznaky výrazné úzkosti probanda a být v případě potřeby 



87	  

připraven k ohleduplnému ukončení tohoto směru rozhovoru. Tam, kde musí 

výzkumník upustit z celé sady otázek a jejich podotázek, by měl plynule přejít  

na další otázku, aniž by si toho účastník všiml (měl by to udělat tak, jakoby už byly 

všechny otázky vyčerpány, nenápadně). 

 

10. Jak myslíte, že Vaše celkové zkušenosti/zážitky s rodiči mohly (obecně) ovlivnit 

Vaši osobnost v dospělosti? 

 

- Výzkumník by se měl zastavit a udělat pauzu, aby dotazovanému naznačil,  

že od něj očekává zamyšlení a že si je vědom toho, že to může chvíli trvat.  

 

Máte nějaké vzpomínky/nebo situace, které ve svém vývoji považujete  

za překážky? 

 

Může se stát, že proband už na tuto otázku odpověděl dřív. V takovém 

případě uveďte, že by jste i přes to od něj chtěl/a verbální odpověď – „kvůli 

záznamu“ („just for the record“). 

 

 Je celkem důležité vědět, jestli participant považuje své zkušenosti  

za negativní nebo naopak. Pak můžeme pokračovat s jednou nebo dvěma 

podotázkami uvedenými níže. Výzkumník musí při odpovědi (na výše položenou 

otázku) zůstat ostražitý, protože formulace podotázek závisí na znění původní 

odpovědi.  

 

Pokud dotazovaný vyjmenoval jednu nebo dvě překážky, následující 

podotázky budou znít: 

 

 - „ Jsou nějaké další vzpomínky/nebo situace, které mohly pozdržet Váš 

vývoj nebo ho negativně ovlivnit? 

 

Pokud proband otázce porozuměl, nenapadla ho žádná zkušenost 

s negativním vlivem na jeho vývoj, podotázka, kterou pak použijete, bude znít: 
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-‐ „ Je na Vašich raných zkušenostech něco (anything), o čem si myslíte,  

že mohlo zpomalit Váš vývoj nebo ho nějak negativně ovlivnit?“ 

 

 Na slovo „NĚCO“ dáváme v otázce vokální důraz. Experimentátor však musí 

dávat pozor, aby se to nejevilo jako projev netrpělivosti spojený s předešlou 

odpovědí účastníka výzkumu.  Důraz jednoduše naznačuje, že dáváme 

participantovi další příležitost k tomu, aby se zamyslel nad něčím jiným,  

na co mohl před chvílí např. zapomenout, nebo si jen nevzpomenout. 

 

(!POZNÁMKA PRO VÝZKUMNÍKY!) – PROBANDI, KTEŘÍ NEPOCHOPILI 

VÝZNAM SLOVA PŘEKÁŽKA (SET-BACK): Může se stát, že někteří dotazovaní 

neznají význam slova „překážka“. Pokud se Vám zdá být dotazovaný delší dobu 

zmatený, respektive nemůže najít vhodnou odpověď, řekněte: „ Ne každý používá 

pro to, co mám tady na mysli, termín překážka. Mám na mysli, jestli bylo na 

Vašich raných zkušenostech (nebo jakýchkoli částí vzpomínek, které Vás napadají) 

něco, o čem si myslíte, že mohlo zpomalit Váš vývoj nebo ho negativně ovlivnit? 

V takovém případě tuto otázku považujeme za hlavní a podotázka poté zní: 

 

- „ Je na Vašich raných zkušenostech něco (anything), o čem si myslíte,  

že mohlo zpomalit Váš vývoj nebo ho nějak negativně ovlivnit?“ 

 

11. Proč si myslíte, že se rodiče během Vašeho dětství chovali tak, jak se chovali?  

 

 Tato otázka je vysoce relevantní a to i v případě, že proband vnímá své 

zkušenosti z dětství jako vcelku pozitivní. Obzvlášť důležitá je tahle otázka v případě 

probandů, kteří naopak své zkušenosti vidí negativně.  

 

12. Byli během dětství ve Vašem životě nějací jiní dospělí, ke kterým jste měl/a 

blízko (jako třeba k rodičům)? 

 

Nebo jiní dospělý, který pro Vás byli obzvlášť důležití (i když ne rodičovsky)? 
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Dejte dotazovanému na reakci dostatek času. V tomhle bodu mohou někteří 

zmiňovat služebné, pomocnice v domácnosti (au pairs) nebo chůvy (nannies). Jiní 

mohou zmiňovat další členy rodiny, učitelé nebo sousedy.  

 

Ujistěte se, že zjistíte v jakém věku byly tyto osoby pro účastníka důležité, 

jestli bydlely v jejich domácnosti a jestli měly nějakou odpovědnost za poskytování 

péče. Obecně se pokuste zjistit význam vztahu pro účastníka a jeho specifickou 

povahu.  

 

13. Zažil/a jste během dětství nějakou ztrátu blízké milované osoby, jako například 

sourozence nebo člena blízké rodiny? 

(Jenom několik dotazovaných rozumí výrazu „ztráta“, jako krátké nebo dlouhodobé 

separaci od živých osob jako např.: „Ztratila jsem matku, když se přestěhovala  

na Západ, aby tam pobyla nějakou dobu se svou matkou.“. Pokud je to nutné, 

upřesněte, že se tato otázka soustředí především na zemřelé a speciálně na ty, které 

jsme milovali a už nežijí.) 

 

-‐ „Můžete mi sdělit něco o okolnostech a jak starý/á jste byl/a v tom čase?“ 

 

-‐  „Jak jste na to tehdy reagoval/a?“ 

 

Byla tato smrt náhlá nebo jste ji s rodinou očekávali (např. v důsledku nějaké 

nemoci)? 

 

- „Vzpomeňte si, prosím, jaké pocity jste tehdy měl/a?“ 

 

- „Změnily se nějak pocity týkající se této smrti v průběhu času?“ 

 

• Pokud proband odpověď dříve nezmínil. „Byl/a jste na pohřbu? Jaké to pro 

Vás bylo? 
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• Když se jedná o ztrátu rodiče nebo sourozence. „Jak tato skutečnost podle 

Vás ovlivnila matku/otce (zbylého rodiče) a Vaši domácnost?  

Jak se to během let změnilo? 

 

-‐ „  Má na Vás tato ztráta vliv i teď, v dospělosti? 

• Kde je to relevantní. „Jak to ovlivňuje přístup k Vašemu vlastnímu dítěti? 

 

13a. Ztratil/a jste během dětství nějaké jiné/další důležité osoby?  

(tato otázka se opět zaměřuje spíše na úmrtí, než na zkušenosti se separací) 

 

13b. A co teď v dospělosti, ztratil/a jste někoho z blízkých?  

(opět platí stejné podmínky zaměření jako v předešlých otázkách) 

 

 Ujistěte se, že odpověď na tuto otázku zahrnuje ztrátu sourozenců  

(ať už mladších nebo starších), prarodičů , lidí, kteří jsou určitou „náhradou rodičů“ 

(„substitute parent“) nebo jakýchkoli lidí, kteří s rodinou nějaký čas žili. Někteří 

probandi mohou být značně zasažený ztrátami, které se vyskytly v jejich  

již dospělém věku. Dejte jim v takovém případě čas a prostor pro vyprávění 

(rozhovor). Ptejte se stejnými podotázkami, které jsou uvedeny u této otázky víše  

a zaměřte se na stejné situace/zkušenosti s tím související. 

 

 Ptejte se tázané osoby na každou ztrátu, která se pro něj jeví jako důležitá – 

může jít také o ztrátu kamaráda (jeho smrt!), vzdáleného příbuzného, souseda nebo 

také dětí sousedů. Jenom zřídka se stává, že účastníci pociťují úzkost nad ztrátou 

někoho, koho osobně neznali (často například člena vzdálenější rodiny, nebo také 

někdy kamaráda svého kamaráda – „ the friend of friend“). Pokud proband mluví  

o sebevraždě kamaráda svého vlastního kamaráda, a jeví se vám v této souvislosti 

úzkostlivě, pak je nutné i tuto ztrátu na základě uvedených podotázek plně rozebrat. 

Experimentátor by si pak měl uvědomit, že může snadno po této odpovědi zařadit 

dotazovaného do nedořešeného/dezorganizovaného stavu mysli klasifikačního 

systému. Během diskuze o smrti sousedova dítěte, kterou proband prožil již v období 

své vlastní dospělosti a o které dotazovaný vypráví, jako kdyby ztratil jednoho 
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z rodičů, může snadno nastat chyba a proband může být na základě této skutečnosti 

špatně klasifikován.  

(POZN.: Tady je nutno dávat zřetel na situaci, kterou dotazovaný popisuje. Je také 

nutné pečlivě zvážit zařazení probanda do nedořešeného/dezorganizovaného stavu 

mysli klasifikačního systému.)  

 

 Rozebírání ztráty probanda samozřejmě vyžaduje dobré posouzení klinické 

situace experimentátorem. V této otázce rozebíráme detailněji maximálně 4-5 

podobných ztrát (souvisejících se smrtí blízké osoby). V případě starších účastníků 

výzkumu nebo těch, kteří měli traumatickou minulost, může nastat situace, kdy má 

tázaná osoba zkušenosti s mnoha ztrátami. Výzkumník se poté rozhoduje 

individuálně, kterým takovýmto ztrátám by měl detailněji věnovat svoji pozornost. 

Neexistují žádná správná a rychlá pravidla na to, které lidi by bylo vhodné v takové 

situaci vynechat. Výzkumník musí využít svých nejlepších pozorovacích schopností 

a snažit se co nejlépe odhadnout, která ze ztrát (pokud jich bylo mnoho) má  

pro probanda zvlášť osobní signifikantní význam. V případě účastníka, který ztratil 

oba rodiče, manžela/manželku a mnoho dalších přátel a příbuzných, se může 

experimentátor rozhodnout pro prozkoumání ztráty rodiče nebo manžela, a pak může 

například dodat „...a jiné ztráty, které jsou nebo byly pro Vás obzvlášť důležité“. 

Pokud však tyto dotazy na podrobnosti okolností začnou být pro účastníka 

namáhavé, stresující a zdlouhavé, měl by výzkumník uznat nadměrnou délku 

věnovanou otázce, doplňující dotazy zkrátit a otázku opustit rychleji než plánoval,  

i za cenu, že neprobere všechny zemřelé v životě dotazovaného.  

 

14. Měl/a jste nějaké zkušenosti, jiné než ty, které jste již popsal/a a které by jste 

označil/a za potenciálně traumatizující? 

 

 Nechte při této otázce dotazovaného na začátku volně asociovat, a pokud  

je to potřeba ujasněte mu záměr frází jako například: „ Mám na mysli jakékoli 

zkušenosti, které Vás bezprostředně, nesmírně v daném momentě vyděsily.“ 

 

• Tato otázka byla do protokolu přidána později. Umožňuje probandům uvést 

zkušenosti, kterým bychom jinak nemuseli věnovat pozornost. Jedná  
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se například o násilné scény, se kterými se účastník mohl během života 

setkat – zkušenosti s válkou, násilnou separací nebo znásilněním.  

• Někteří výzkumníci se můžou rozhodnout tuto otázku nepoužít, jelikož 

byla do propracovaného protokolu z roku 1996 nově přidána. Pokud  

se jí rozhodnete použít, musíte tak samozřejmě učinit u všech účastníků 

výzkumu.  

• Výhodou zahrnutí této otázky do rozhovoru je, že může odhalit chyby 

v našich odůvodněních a nebo dodat jistou specifičnost traumatickým 

zážitkům, odlišnou než je ztráta, týrání či zneužívání. 

• Buďte opatrní a nepoužívejte tuto otázku v případě, že by se u probanda 

mohly opětovně otevřít všechny stresující, smutné nebo zneklidňující 

vzpomínky na situace, se kterými se během života setkal. Pomůže, pokud 

dáte tónem hlasu najevo, že se jedná o velice vzácné zkušenosti a nijak  

na probanda nenaléhejte.  

• V návaznosti na tyto zkušenosti probanda se dále ptejte pouze v případě,  

že hovoří o události poměrně klidně; a/nebo se Vám jasně jeví,  

že už o ní někdy předtím diskutoval nebo přemýšlel. 

• Odpovědi na tuto otázku mohou být velice různorodé. Přesné znění 

podotázek zde nelze předem určit. Ty, které byly použity při detailnějším 

rozebírání ztráty a zneužívání, Vám mohou posloužit jako částečný návod 

k postupu. Obecně byste se měl/a držet stejných upozornění/rad, které byly 

uvedeny v případě děsivých nebo znepokojivých událostí v dětství  

a při zkušenostech s fyzickým týráním nebo sexuálním zneužíváním. 

Mnoho výzkumníků se může rozhodnout věnovat této otázce  

jen zlehka/stručně, protože se rozhovor chýlí ke konci a v této fázi není 

žádoucí zkoumat příliš mnoho složitých zkušeností.  

 

15. Nyní bych se Vás ještě ráda zeptala na pár doplňujících otázek ke vztahu 

s Vašimi rodiči. Nastaly v tomto vztahu (popřípadě se zbylým rodičem) po dětství 

nějaké změny? Za moment se dostaneme také k současnosti, ale v této chvílí 

myslím spíše změny, vyskytující se přibližně mezi dětstvím a dospělostí. 

 



93	  

V této části rozhovoru se snažíme nepřímo zjistit: 

   (1) zda došlo ze strany rodičů k změně chování 

   (2) jestli dokáže proband přehodnotit dřívější nešťastné vztahy  

a dokáže „rodičům“ odpustit. Neptejte se na nic ohledně odpuštění přímo, 

dotazovaný s tím musí přijít spontánně.  

Otázka dává účastníkovi možnost popsat a zhodnotit příznivé nebo také 

nepříznivé změny v chování rodičů, ke kterým v tomto období došlo.   

 

16. Jaký máte s rodiči (případně se zbylým rodičem) vztah teď v období Vaší 

dospělosti? Zde se ptám na Váš současný vztah (ne jako v předešlé otázce). 

 

-‐ „Vídáte se s nimi v současnosti často?“ 

 

-‐ „Co byste řekl/a o tom, jak váš vztah vypadá teď/nyní?“ 

 

-‐ „Zklamali Vás rodiče něčím v současnosti? Nebo Vás naopak něčím 

potěšili?“  

 

• Tato otázka se stala důležitou částí rozhovoru, protože někteří 

účastníci, kteří dříve zaujali ke vztahu s rodiči pozitivní postoj, mohou 

najednou vzhledem k současným vztahům projevit negativní 

stanovisko. Experimentátor by měl při odpovědi projevit upřímný 

zájem (nicméně jako u každé odpovědi) a poskytnout dostatečnou 

pauzu k zamyšlení. Měl by také naznačit, že reflexe je tady 

samozřejmě vítaná. 

 

17. Teď bychom se přesunuli k otázce z odlišné kategorie – není o Vašem vztahu 

s rodiči, ale místo toho o Vašem současném vztahu ( s konkrétním dítětem, které 

výzkumníka zvláště zajímá; nebo se všemi dětmi účastníka)? Jak teď reagujete,  

co se týče pocitů, když jste oddělen/a od svého dítěte/ svých dětí? 

(u adolescentů a probandů bez dětí - viz postup uvedený níž) 
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 Položte otázku přesně tak, jak je uvedená. Dejte účastníkovi dostatek času  

na odpověď. Může odpovídat například z hlediska odchodu dítěte do školy, odjezdu 

dítěte na prázdniny atd. Co tady chceme přesně zjistit, jsou jeho pocity při separaci. 

Tato otázka je pro analýzu rozhovoru velmi důležitá a to ze dvou důvodů:  

(1) v některých případech může odpověď zdůraznit určité převrácení rolí mezi 

dítětem a rodičem, kdy například: rodič reaguje jako dítě a cítí se být opouštěný 

svým vlastním dítětem (když odjíždí například na prázdniny k babičce a pod.),  

(2) v jiných případech může dotazovaný mluvit o strachu ze ztráty dítěte nebo  

o strachu ze smrti obecně.  

Pokud jste si jisti, že jste poskytli dostatek času k zamyšlení (zopakovali nebo 

dostatečně objasnili otázku); a jedná se o probanda, který nachází odpovědi snadno, 

pak (a jen v takovém případě) přidejte podotázku: 

- „Máte někdy o své dítě strach?“ 

 

V případě bezdětných účastníků: položte tuto otázku v hypotetické rovině a stejně 

tak pokračujte u dalších otázek, které budou následovat. Můžete například říct: 

„Představte si, že máte jednoleté dítě. Zajímalo by mě, jak byste se asi podle vás 

cítil/a, kdyby jste museli být od sebe odloučeni?“... „Myslíte, že by jste o něj měl/a 

někdy strach?“   

18. Kdybyste si mohl/a pro své dítě přát tři věci odteď za 20 let, jaká přání  

by to byla? Částečně mám na mysli budoucnost, kterou byste si pro něj přál/a? 

 

 Primárním záměrem této otázky je - pomoci účastníkovi zaměřit  

se na vyhlídky do budoucna a eliminovat negativní náladu (jakoukoli), kterou u něj 

mohly vyvolat předešlé otázky. 

 

V případě bezdětných účastníků: opět položíte otázku hypoteticky. Můžete například 

říct: „Opět si představte situaci, kdy jste rodičem jednoletého dítěte. Kdybyste  

si mohl/a pro toto dítě přát tři věci odteď za 20 let, jaká přání by to byla? Mám  

na mysli budoucnost, kterou byste si pro toto hypotetické dítě vysnil/a? Dám Vám 

minutu-dvě k zamyšlení.“ 
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19. Existuje nějaká konkrétní věc, ze které máte pocit, že jste se ji naučil/a 

především z vlastního dětství? Mám na mysli něco, co jste mohl/a získat z dětství, 

které jste prožil/a? 

 

 K této odpovědi dejte účastníkovi výzkumu dostatek času. Stejně jako 

předešlé otázky má pomoci dotazovanému zpracovat jakékoli negativní pocity nebo 

vzpomínky na situace, které se mu během dětství staly nebo na které si během 

interview rozpomněl. Otázka má pomoci dovést rozhovor k úspěšnému odlehčenému 

konci. 

 

20. Během našeho rozhovoru jsme se hodně zaměřili na minulost, proto bych  

ho teď chtěla zakončit pohledem na budoucnost. Mluvil/a jste před chvílí o tom,  

co si myslíte, že jste mohl/a ze zkušeností z dětství získat. Rád/a bych Vás na závěr 

požádal/a, abyste se zamyslel/a a odpověděl/a mi: V co doufáte, že se Vaše dítě 

(nebo imaginární dítě)/děti naučí ze zkušenosti z Vaší výchovy?  

 

 Teď začne experimentátor obracet pozornost participanta na jiná témata.  

Dá mu na konci kontaktní číslo na sebe nebo na vedoucího projektu a řekne,  

že je může v případě jakýchkoli otázek kontaktovat.  
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7.3 Popis přidělovaných skórů a postup při 
vyhodnocování 

 
 V této části popisuji jednotlivé přidělované skóry CRI, na základě kterých 

jsem analyzovala přepisy rozhovorů. Jelikož jsou 4 z 8 rozhovorů součástí příloh 

budou zde stručně popsány pouze zbylé neuvedené transkripce s příslušícími 

příklady.  

 

7.3.1 Popis skórů CRI 
 
HODNOCENÍ INTIMITY 
 

- vysoké skóry v hodnocení intimity jsou typické pro bezpečný stav mysli,  

ale není to jediný požadavek pro tuto klasifikaci 

- v případě, že proband nezmiňuje intimitu/blízkost (být tady jeden  

pro druhého) přiřazujeme nízké skóry 

- zahrnuje potřebu být si vzájemně emocionálně nablízku, sdělovat si důležité 

informace (v dospělosti je pořád kontakt mezi probandem a rodičem pečlivě 

udržován); v případě nemoci, zranění proband vyhledává pomoc rodiče   

 

Tabulka č. 21 Skóry hodnocení intimity 

SKÓR OBECNÁ CHARAKTERISTIKA VÝPOVĚDI/REAKCÍ 

1 

Vyhýbání nebo 

nepřítomnost intimity 

- proband je z projevů blízkosti ve vztahu zmatený 

- vyhýbá se blízkosti případně si neuvědomuje její 

důležitost 

- intimita a emocionální sdílení nejsou ve vztahu 

přítomny 

3 

Nízké hodnocení 

intimity 

- vágní termíny o blízkosti/intimitě 

- proband mluví o její důležitosti, ale není schopen 

doložit to na konkrétních příkladech  

- případně se vyskytuje jen velmi málo konkrétních 

příkladů 

5 

Průměrné hodnocení 

intimity 

- zmíní alespoň jednou, že je rodič vždy po jeho boku, 

stojí při něm, může se na něj spolehnout a obrací se na 

něj v situacích ohrožení, zranění, nemoci 
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7 

Silné hodnocení 

intimity 

- proband vhodně komentuje situace ohledně 

vyhledávání blízkosti anebo jeho reakcemi 

demonstruje, že očividně ve vztahu hodnotí potřebu 

blízkosti, sdílení (oceňuje je) 

- naznačuje, že je pro něj důležitá schopnost rodiče být 

dostupný/ na blízku/poradit/ důvěryhodný a 

zodpovědný vůči druhému   

9 

Extrémní hodnocení 

intimity 

- vyvážené zahrnutí blízkosti, emocionálního sdílení 

- silně a často komentuje důležitost být si vzájemně 

nablízku 

 

 

HODNOCENÍ NEZÁVISLOSTI 

- vysoké skóry by měly vést ke klasifikaci opomíjejícího stavu mysli 

- je nutné sledovat frekvenci a intenzitu, se kterými proband vyjadřuje svou 

potřebu nezávislosti, autonomie 

- u probandů s vysokými skóry je potřeba nezávislosti evidentně důležitější  

a hodnotnější než hodnocení intimity 

 

Tabulka č. 22 Skóry hodnocení nezávislosti 

SKÓR OBECNÁ CHARAKTERISTIKA VÝPOVĚDI/REAKCÍ 

1 

Žádná projevená 

potřeba 

nezávislosti 

- jedinec je na rodiči závislý  

- nepociťuje potřebu nezávislosti 

- nedokáže se od rodiče odpoutat ani v dospělém věku 

3 

Nízké hodnocení 

nezávislosti  

- 1 nebo 2 stručné sdělení ohledně potřeby nezávislosti 

- proband je na rodiči závislý i ve svém rozhodování 

5 

Průměrné 

hodnocení 

nezávislosti 

- proband rád tráví čas s rodičem i bez něj 

- navštěvuje se s rodiči a pokládá udržování blízkosti za důležité 
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7 

Silné hodnocení 

nezávislosti 

- proband si své problémy řeší sám, nežádá o radu 

- s rodiči neudržuje častý kontakt, ale nějaká komunikace mezi 

nimi je 

9 

Extrémně silné 

hodnocení 

nezávislosti 

- proband může cítit, že je rodiči odmítán 

- hodnotí nezávislost mnohem víc než intimitu a potřebu blízkosti 

- často se ve sděleních vyskytuje odmítání přiblížení rodiče 

- odmítá rady 

 

 

PROJEVY HNĚVU 

- vysoké skóry by měly vést ke klasifikaci zaujatého stavu mysli 

- objevují se projevy hněvu v pojednání o rodiči 

- proband například viní rodiče z konfliktů a podobně  

- hodnotí se jestli proband zmiňuje i určité negativní stránky vztahu s rodičem 

a to, jakým způsobem rodiče ve své výpovědi popisuje 

Tabulka č. 23 Skóry projevů hněvu 

SKÓR OBECNÁ CHARAKTERISTIKA VÝPOVĚDI/REAKCÍ 

1 

Žádný současný hněv 

není projeven 

- v případě, že se objeví nějaká letmá zmínka, která naznačuje 

okrajově nějaký nízký projev hněvu v minulosti 

- pokud se nevyskytne žádný projev hněvu v pojednáních o 

minulosti i současnosti přidělujeme skór – X 

3 

Mírné projevy hněvu 

- projevuje nějaký hněv (minimální) popřípadě se zmiňuje o 

nějakých nepříjemnostech 

 

5 

Průměrné projevy 

hněvu 

- proband projevuje víc než jen mrzutost/nepříjemnosti/obtíže 

- hněv má však pod kontrolou a nevyskytují se u něj neobvyklé 

reakce  

7 

Silné projevy hněvu 

- 1 nebo víc záznamů současného hněvu 

- hněv/nepříjemnosti/rozzlobení i v současnosti 

9 

Extrémně silný 

současný hněv 

- proband je evidentně zaujat hněvem naměřeným na rodiče 

- negativní afekty jsou přítomny téměř během celého rozhovoru 

nebo jsou v diskuzi o rodiči přítomné v diskuzi často 

- styčný bod v pojednání 
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SNIŽOVÁNÍ VÝZNAMU ATTACHMENTU 

- vysoký skór směřuje k silnému zvažování opomíjejícího stavu mysli 

- citové vazby nestojí za to (pro probanda), aby je proband zmiňoval  

- nepokládá za důležité věnovat vztahu s rodiči pozornost 

- nevyjadřuje se o vlivu rodičů na jeho osobnost nebo jeho existenci popírá 

- hodnotí se jak proband rodiče popisuje (pozitivně, negativně), jestli  

se vyskytují sarkastické výroky směrem k rodiči   

 

Tabulka č. 24 Skóry snižování významu attachmentu 

SKÓR OBECNÁ CHARAKTERISTIKA VÝPOVĚDI/REAKCÍ 

1 

Žádné snižování 

významu attach. 

- nikdy nesnižuje attachmentové figury 

- může se však vyskytnout situace, ve které proband 

popisuje rodiče negativně, pokud se něco takové 

nevyskytne vůbec přidělujeme - X  

 

3 

Mírné snižování 

významu attach. 

- nejméně 1x je ve výpovědi o rodiči je proband 

sarkastický 

 

5 

Průměrné snižování 

významu attach. 

- 1 nebo 2 sarkastické komentáře 

- proband může snižovat některé důležité aspekty vztahu 

s rodičem 

- skór je přidělován v případě, když se vyskytují i pozitivní 

komentáře rodiče  

7 

Určité snižování 

významu attach.  

- rodič je popsán nedůstojným způsobem/jako nedůstojný 

s malým pozitivním hodnocením 

- proband může sdělovat, že je směšné se k rodiči 

přibližovat v časech štěstí/stresu/nepohody, nepokládá to 

za důležité 

9 

Silné snižování významu 

attach. 

- při  čtení se můžeme cítit nad pojednáním probanda o 

rodiči nepohodlně 

- žádné pozitivní pocity směrem k attachmentové figuře 
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IDEALIZACE 

- vysoké skóry téhle škály (5 a víc) vedou k opomíjejícímu stavu mysli 

- někteří jedinci, kteří se jeví jako zaujatí můžou dostat střední skóry (4-5) 

- hodnotí se jestli je proband schopen doložit svá tvrzení relevantními, 

detailními vzpomínkami 

 

Tabulka č. 25 Skóry idealizace 

SKÓR OBECNÁ CHARAKTERISTIKA VÝPOVĚDI/REAKCÍ 

1 

Žádná idealizace  

- vzpomínky odpovídají popisu 

- proband nepopírá nějaké problémy a je schopen mluvit o 

pozitivech i negativech vztahu s rodičem 

3 

Nízká idealizace 

 

- nízká diskrepance mezi pozitivním popisem rodiče a 

doloženými vzpomínkami, situacemi  

- proband může na začátku rozhovoru sdělovat zejména pozitiva, 

ale později když se cítí uvolněněji zmíní také problémy 

 

5 

Průměrná 

idealizace 

- vágní zobecnění, povrchní popis 

- případně jasné diskrepance mezi 5 adjektivy/slovy a vybranými 

příklady 

7 

Značná idealizace 

-   extrémně pozitivní popisy rodiče, ale vyskytuje se nedostatek 

vzpomínek a příkladů k doložení tvrzení 

9 

Extrémní 

idealizace 

- proband popisuje rodiče extrémně pozitivně bez přístupu 

k jakýmkoli negativům 

 

 

 

PASIVNÍ PROJEV 

- nehodnotí se jenom pasivita diskurzu, ale i nedostatek jasnosti, soustředěnosti 

nebo specificity v odpovědích   

- probandi, kteří dostávají vysoký skór se můžou během vyprávění ztrácet 

v tom, o čem vypovídají 

- transkripce se jeví jako zmatená a nejasná stejně tak, jako výpovědi  

o zkušenostech nebo citových vazbách obecně  
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- používání přílišně obecných výrazů bez toho, že by bylo pojednávané téma 

objasněno 

- proband se může svými zobecněními snažit vyhnout potencionálním 

negativním aspektům vztahu s rodičem 

- v případě, že proband žádá o zopakování otázky nejedná se o pasivní projev  

- probandi s opomíjejícím stavem mysli jsou vágní, ale nejsou zmatení; kdežto 

na druhou stranu pasivní probandi ztracení a zmatení ve svých výpovědích 

jsou  

 

Tabulka č. 26 Skóry pasivních projevů 

SKÓR OBECNÁ CHARAKTERISTIKA VÝPOVĚDI/REAKCÍ 

1 

Žádná evidence 

pro pasivitu 

myšlení/diskurzu 

- žádná evidence pro ztracenost v tématu, zmatenost  

- můžou se ale vyskytnout nějaké nesmyslné fráze (např. A tak.) 

nebo jen několik částí, ve kterých proband už neví o čem 

mluvit 

- v případě, že se proband dostal k bodu nepokládáme to za 

pasivní projev 

3 

Mírná pasivita 

- 1 nebo 2 příklady pasivity 

- lehká pasivita může být nějakým způsobem přítomna 

5 

Průměrná pasivita 

- určitá pasivita přítomna, ale jen u některých rozebíraných témat 

- evidentní pasivita/zmatenost během rozhovoru, ale pořád je 

pojednání srozumitelné 

7 

Značná pasivita 

- pasivita je v pojednání přítomna 

- na rozdíl od skóru 9 ještě není náročné porozumět výpovědi 

9 

Plně pasivní 

myšlení/diskurz 

- v rozhovoru je přítomnost pasivity častá (zmatenost 

v pojednání, nejasnosti) 

- častý výskyt pasáží, kdy je náročné porozumět 

sdělovanému/výpovědi 
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VLIV ZTRÁTY/TRAUMATU 

- vysoké skóry automaticky vedou k zařazení  

do nevyřešeného/dezorganizovaného stavu mysli (U/d)! (skór 5 a víc, 4 a míň 

ještě není U/d stav mysli) 

- proband například nevěří,  že je rodič pryč/mrtev  

- vyskytuje se excesivní vina, extrémní reakce (např. sebevražda, abúzus 

alkoholu nebo drog, dlouhodobé stažení se) 

- vyskytují se extrémní odpovědi 

-  neobvykle detailní a silně afektivně laděné popisy osoby 

- náhlé změny tématu, když je osoba („problematický rodič“) v rozhovoru 

zmíněna nebo diskuze o osobě v nevhodných momentech rozhovoru,  

kdy se o ní nepojednává a rozebírají se celkem odlišná témata 

- dezorganizace se může projevit v závažném narušení řeči (používání 

nesmyslných slov, pauz, zmatenost, zakoktání se), které se objeví při diskuzi 

o osobě, se kterou měl proband problém 

Tabulka č. 27 Skóry vlivu ztráty/traumatu 

SKÓR OBECNÁ CHARAKTERISTIKA VÝPOVĚDI/REAKCÍ 

1 

Žádné záznamy 

ztráty 

- typické reakce na smrt  

 

3 

Žádné 

dezorganizující 

efekty ztráty 

- proband projevuje nad ztrátou zármutek, ale neprojevuje 

závažný vliv na současnost 

 

5 

Nestálý, ale ne 

kognitivně 

zmatený 

(dezorganizovaný) 

- nedostatek akceptace ztráty, slabý efekt na současnost, 

několikrát ztrátu v rozhovoru zmíní 

- liší se od skóru 6 a víc, protože si je proband vědomý svých 

pocitů, je si vědomý zdrojů své úzkosti 

7 

Určité negativní 

efekty 

ztráty/traumatu 

- přetrvávající hněv, zármutek, strach nebo vina 

- emocionálně traumatické zkušenosti 

- když proband spojuje minulost se současností a současnými 

nejistotami a stále aktuálně trpí důsledky   
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9 

Vážné důsledky 

ztráty/traumatu na 

současnost 

- přímý vztah mezi dřívější ztrátou a sebedestrukcí  

- v případě, když mají minulé traumatické zkušenosti vliv na 

současný život probanda a hodnotí je jako relevantní a zásadní 

- připisuje těmto zkušenostem značný vliv na svůj současný život 

 

 

KOHERENCE TRANSKRIPCE  

- pro detailnější informace viz. kapitolu 2.6.4.  

 

Tabulka č. 28 Skóry koherence transkripce 

SKÓR OBECNÁ CHARAKTERISTIKA VÝPOVĚDI/REAKCÍ 

1 

Vysoce 

nekoherentní 

- proband nemluví o svých zkušenostech a pocitech jasně  

- vágní sdělení nebo naopak nadměrně detailní informace 

- zásadní kontradikce v několika částech rozhovoru  

- je náročné porozumět z transkripce sdělenému a zkušenostem 

probanda (nepřehledné) 

3 

Nekoherentní  

- nejeví se, že má proband jasný obraz o zkušenostech 

s attachmentovými figurami, ale zdá se nám, že je ve svých 

sděleních až příliš racionální 

- vágní a lze s úsilím interpretovat transkripci 

5 

Ani 

koherentní, ani 

nekoherentní 

- v některých částech lze porozumět sdělovanému, v jiných naopak 

ne a jsou nekoherentní 

- obecně můžeme mít z transkripce dobrou představu o 

probandových zkušenostech a jejich efektech  

7 

Koherentní 

- informace, které proband sděluje se jeví jako důvěryhodné 

- nevyskytují se kontradikce  

- výpověď probanda můžeme obecně označit jako postačující a 

kompletní 

9 

Vysoce 

koherentní 

- sdělované informace jsou jasné, srozumitelné, kvalitní 

- nezhlcuje příliš velkými detaily, ale není ani příliš stručný 

- velmi srozumitelná transkripce, které lze porozumět relativně 

jednoduše  
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7.3.2 Postup při přidělování skórů 
 

 V této části demonstruju přidělené skóry na příkladech (odpovědí) těch 

probandů, kterých transkripce rozhovorů nejsou uvedeny v přílohách.  

 

7.3.2.1 Postup při přidělování skórů – pan Petr 

 Panu Petrovi byly přiděleny následovné skóry dle CRI (každý ze skórů -  

u kterého je to možné - dokládám na příslušných příkladech): 

 

MATKA – Hodnocení intimity: skór 9  

Odpověď na otázku č. 2:  “Možná, že to co mám teďka v sobě, tak vlastně mě naučili 

moji rodiče. Vlastně mi dali všechno co je ve mě teď. Ale já si myslím, že mý dětství 

bylo docela fajn a docela v pohodě.“ 

 

Odpověď na otázku č. 3: „Prostě že dokázala si říct i svoje ohledně mě. Dokázala 

určitě i mě pokárat, ale jakože věděla, že prostě je vedle mě a to jsem cítil v ní 

takovou oporu jako.“ 

 

Odpověď na otázku č. 3: „No tak i s tím, nebo určitě chránila i tím, aby se mi určitě 

nic nestalo. Vlastně...možná.“ 

 

OTEC – Hodnocení intimity: skór 9 

- stejná odpověď na otázku č. 2 

 

Odpověď na otázku č. 4: “Ehm, vzorem tím, že určitě i kdybych...já budu mít děti, tak 

chtěl bych je vychovávat nebo dávat do svých dětí to, co dal on do mě jako vlastně. 

Ty všechny ty pocity, ten průchod těch pocitů, ehm vlastně...celý jak to stavěl táta 

tak...tak bych to chtěl možná i já.“ 

 

 Odpověď na otázku č. 4 “Ehm, to si myslím asi, že na to bude lehká odpověď, 

protože táta se mě snažil vychovat tím, že nikdy mě nebil, nikdy nesáhnul na mě 

rukou...a prostě on měl tendenci výchovy to, že když se něco dělo, prostě když jsem 
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něco udělal špatně, on se snažil si sednout. Snažil se to vydiskutovat a říkal mi co je 

dobrý a co je špatný z mého hlediska. 

Odpověď na otázku č. 4: “Ehm určitě, s tátou jsem se bavil o hodně věcech. Bavili 

jsme se o škole. Bavili jsme se o životě. Vyprávěl mi zážitky ze svého života, protože 

on...jak jsem již zmiňoval, vlastně on byl takovej...objel to Česko i to Slovensko 

ohledně ty práce, takže měl takovej celkovej přehled o těch lidech. Věděl jak to chodí 

na tom světě. A vlastně on se mi to snažil předávat už když jsem byl malej. Snažil se 

mě vyvarovat určitých věcí, který jsou fakt dobrý, a který jsou špatný. A za to jsem 

mu jenom vděčnej.“ 

 

MATKA – Hodnocení nezávislosti: skór 5 

Odpověď na otázku č. 2: “Ale byli na mě hodně tolerantní a dá se říci, že snažili se 

mě vychovat...to říkám teďka, ale když tak zalovím, já jsem byl hodně svéhlavý. 

Říkali, vlastně už rodiče tak trocha později, když jsem měl vlastně svou hlavu, že 

kolikrát, že když jsme někam šli, tak já jsem byl takovej, že já jsem chtěl být sám. 

Jako já jsem byl hodně samostatnej.“ 

 

Odpověď na otázku č. 3: „Tak máma byla oddaná tím, že dokázala vedle mě stát a 

hájila mě, protože kdo vás lépe pozná než vaše máma. A kdo vám lépe rozumí než 

vaše máma.“ 

 

Odpověď na otázku č. 6: „Nikdy jsem nepanikařil, protože to je to, že jsem měl 

základ v tom, že tam byl pořád táta a máma, takže ty který mě uklidňovali.“ 

 

MATKA – Projevy hněvu: skór X 

- v rozhovoru nebyly žádné projevy hněvu směrem k matce, proto byl přidělen 

skór X 

 

OTEC – Projevy hněvu: skór X 

-  v rozhovoru nebyly žádné projevy hněvu směrem k otci, proto byl přidělen 

skór X 
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MATKA – Snižování významu attachmentu: skór X 

- v rozhovoru nebyl význam attachmentu/citových vazeb s matkou snižován 

ani jednou 

 

OTEC – Snižování významu attachmentu: skór X 

- v rozhovoru nebyl význam attachmentu/citových vazeb s otcem snižován ani 

jednou 

 

Odpověď na otázku č. 4: „Milující určitě byl v...dá se říci v tom, že taky vlastně 

dokázal mi dát všechno, to co mám v sobě teďka. To usměrnění. Ehm, tu lásku 

v podstatě taky.“ 

 

MATKA – Idealizace: skór 2 

- v rozhovoru byly některé příklady k popisu vztahu spíše obecnější, proto byl 

přidělen skór 2 

 

Odpověď na otázku č. 3: „A chránící byla tím, že dokázala podle mě, ehm...dokázala 

se mnou běhat po těch doktorech, prostě dávala do toho vše. A vlastně tím pádem 

chránila mě a i to zdraví určitě. Asi tak si nějak myslím, i tak celkově jako. (Takže si 

vybavujete jenom situaci když jste byl nemocný, že vás chránila?) No tak i s tím, 

nebo určitě chránila i tím, aby se mi určitě nic nestalo. Vlastně...možná že chránila i 

tím, abych měl to pravý dětství jako, že jo. Chránila mě tak všeobecně.“ 

  

OTEC – Idealizace: skór 1 

- vzpomínky, které proband uvádí ke vztahu s otcem odpovídají sdělovanému 

jsou dostatečně detailní a nejsou ani příliš podrobný a zahlcující. Sdělil 

podstatné a odpovídalo to vybraným adjektivům 

 

MATKA – Pasivní projev: skór 1 

- ve sděleních nebyly žádné vážnější nesrovnalosti, žádná evidence pro 

ztracenost, zmatenost 
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OTEC – Pasivní projev: skór 1 

- ve sděleních nebyly žádné vážnější nesrovnalosti, žádná evidence pro 

ztracenost, zmatenost 

 

MATKA – Vliv ztráty/traumatu: skór X 

- matka je naživu a nebyly zaznamenána žádné traumata ve vztahu s ní 

 

OTEC – Vliv ztráty/traumatu: skór 3 

Odpověď na otázku č. 14: „Ehm, no, bylo to docela...takhle, táta vlastně měl 

rakovinu a dostal se do stádia když už to bylo docela....vlastně už to bylo v metastázi 

a vlastně tam už jsme nějak už to všichni věděli, tušili, že co se asi bude dít. A dávali 

mu maximálně rok, takže bylo to docela zvláštní období a hlavně člověk....nevím 

jestli je to dobrý teďka. Jestli člověk je připravený na tu dobu, kdy ví už, že odejde 

ten člověk. A jestli je dobrý to nebo je dobrý, když člověk umře náhle. Nevím tohle 

porovnat, protože pro nás všechny to bylo docela těžký aaaa...prostě člověk to musel 

kouskovat po nějakých krátkých dobách, protože věděl, že už tam úniku není. Prostě 

věděl, že ten den už nastane, tak to přijde jako. (A byl jste na pohřbu?) Určitě ano. 

(Jaké to pro vás bylo?) Ehm, hodně smutný, hodně bolestivý. Ehm...(zamyslí se na 

nějakou dobu.) Bylo to hrozný. (A jak tato skutečnost podle vás ovlivnila vaší matku 

a vaší domácnost?) No právě, že máma to nesla v ten den docela v pohodě, pak jsem 

si to uvědomil až po nějaký době, to co se stalo. Ale ovlivnilo to asi možná tím, že 

ztratíte toho člověka a víte, že už tady není. A to ovlivní vlastně všechno. Ale jsme se 

snažili žít dál. A vlastně já jsem cítil, že musím být nějakou oporou. I tady být za tátu 

jako a hlavně být oporou mámě.“ 

 

MATKA/OTEC – Koherence transkripce: skór 7 

- proband je ve svých výpovědích důvěryhodný, nevyskytují se téměř žádné 

kontradikce, jeho výpověď je kompletní a postačující 

- vyskytuje se menší nadužívání některých výrazů, ale na jasnost jeho sdělení 

to nemělo vliv (z jeho sdělení, že byl z diktafonu nervózní může být jednou z 

potencionálních příčin, proč se tato slova bez smyslu ve výpovědi 

vyskytovaly) 
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7.3.2.2 Postup při přidělování skórů – paní Lucie 

 Paní Lucii byly přiděleny následovné skóry dle CRI (každý ze skórů -  

u kterého je to možné - dokládám na příslušných příkladech): 

 

MATKA – Hodnocení intimity: skór 9  

Odpověď na otázku č. 1: “Moje rodiče nejsou doposavad rozvedení, takže ehm...jsem 

měla bych řekla takové harmonické dětství. A taťka byl vždycky teda přísný. Mamka 

to byla taková ta pečovatelka, která s náma vstávala každé ráno.  

A když jsme šli do školy, tak nám prostě vychystávala snídani. A ehm snažila se 

prostě nám dát...nachystat pro nás všechno co jsme potřebovali. Veškerou péči 

prostě.“ 

 

Odpověď na otázku č. 2: “…a hlavně teda mamka, tak ta ehm prostě vždycky byla 

taková ta pečovatelka a milující mamka.“ 

 

Odpověď na otázku č. 3: “No já si třeba vybavuju, když jsem byla nemocná, tak jak 

se o mě starala, že prostě vařila...tak to asi každá maminka, když je to dítě tak malé, 

ale prostě moje mamka ehm fakt ty jo, seděla u té postele, když věděla, že je mě 

špatně a hladila mě a snažila se uklidnit. Jestli je to dobré a jestli ještě něco chcu, 

jestli mě má donést čaj a tak. Já nevim třeba tady to je jedna z těch situací.“ 

 

Odpověď na otázku č. 3: ”...třeba když přijedeme domů a potřebujeme, 

příklad...potřebujeme vyzvednout na nádraží. Tak taťka velice málo jako s náma 

jede, většinou přijede mamka. A nebo když něco potřebujeme, něco koupit, tak to 

taky. Anebo vlastně když si i vybavuju, jako třeba doktory, kdo s náma když jsme byli 

malí chodíval k doktorům. Vždycky mamka. Takže toto možná bych vztáhla k tomu. 

 

Odpověď na otázku č. 5: “Ahaaa, a to teda ehm musim tak jednoznačně říct? Já si 

myslim totiž, že...jako já mám oba rodiče ráda, ale každého prostě jinak a kvůli 

něčemu jinému.“ 

 

OTEC – Hodnocení intimity: skór 7  

Odpověď na otázku č. 1: “Moje rodiče nejsou doposavad rozvedení, takže ehm...jsem 

měla bych řekla takové harmonické dětství. A taťka byl vždycky teda přísný. Mamka 



109	  

to byla taková ta pečovatelka, která s náma vstávala každé ráno.  

A když jsme šli do školy, tak nám prostě vychystávala snídani. A ehm snažila se 

prostě nám dát...nachystat pro nás všechno co jsme potřebovali. Veškerou péči 

prostě.“ 

Odpověď na otázku č. 1 (příklad pro fungující komunikaci a sdílení, mají zájem o 

sobě vědět): „On spíš to spomíná tak jak s mamkou se baví o mládí. Tak si dělají 

srandu z toho, jak taťka začínal s mamkou chodit a jak jí zval třeba do hospody na 

rande.“ 

 

Odpověď na otázku č. 2: “Musím zdůraznit to, co jsem řekla už na začátku, že taťka 

měl prostě takovou tu pevnou ruku v rodině. Že on je takový ten ehm...velitel co 

zavelí a všichni musí poslouchat. A taky vždycky když jsme něco špatného provedli, 

tak on byl ten, který si nás zavolal tak pěkně k sobě a zařval na nás tak, že jsme 

prostě všichni...fakt od malička, když na někoho taťka zařval, tak ten jenom ztuhnul.“ 

 

„...A hlavně jako on vždycky se snažil...ale to bych chtěla také říct, že tehdy jako 

jednak měl tu pevnou ruku, že káral a trestal, ale dokázal aj ocenit. A to si myslim, že 

je hrozně důležité jako u rodičů.“ 

 

Odpověď na otázku č. 5: “Ehm, starala se o nás vždycky s tou svou péčí. Víc než 

taťka. Ale taťka zase se prostě o nás staral tím způsobem, že nám ukazoval co 

nesmíme a co naopak by jsme měli a co musíme.“ 

 

MATKA/OTEC – Hodnocení nezávislosti: skór 5 

Odpověď na otázku č. 16: „Dobrý. (usměje se) Myslím, že vycházíme v pohodě a 

jako nemám problémy jak třeba sousta mých kamarádů...takové, že bych se s rodiči 

hádala, ale takovým způsobem, že bych si prostě vyloženě řekla, ty jo oni jsou úplně 

blbý. Vůbec mě nerozumí. Vůbec v tomto směru nemají pravdu a tak. (Tak to ne?) To 

ne. Ale jako nemám vždycky stejné názory jako oni. To ne. To taky. Ale prostě říkám 

si, že v tomto se třeba lišíme názorově, ale pořád to jsou prostě mý rodiče, kteří pro 

mě moc udělali a jako já si toho vážím. (Vídáte se spolu často?) Často? Tož já jezdím 

jednou za štrnást dní většinou domů na víkendy. (A co by si mi řekla o tom, jak váš 

vztah vypadá teď v současnosti?) No tak, že když se vrátím vlastně jednou za těch 

štrnáct dní na ty dva dny, tak většinou je to taková...že vidím, že si jakoby víc toho 
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váží, že jsem doma...než třeba když jsem byla doma každý den, že jo. Ten vztah je 

takový, že prostě jakože se na ně těším a oni se asi těšijou na mě. Ale zase není to už 

úplně takový ten stav jak třeba v prváku, když jsem jako přišla na výšku a z těch 

Jankovic jsem se přestěhovala vlastně do velkoměsta. Víš, že nějaká taková ta větší 

změna, tak to se vždycky jako víc promítne v tom vztahu. Ale takto teď už jsem na to 

zvyklá a myslím si, že to není až tak jako vyhrocené a nějaké takové, že bych opravdu 

chtěla být jenom doma. To ne. To já už si teďko dokážu prostě aj představit, že 

ehm...no to...budu jezdit míň domů a budeme se vídat jako méně.“ 

 

MATKA – Projevy hněvu: skór X 

- v rozhovoru nebyly žádné projevy hněvu směrem k matce, proto byl přidělen 

skór X 

 

OTEC – Projevy hněvu: skór 1 

-  v otázce číslo 2 (viz výše) zmiňuje paní Lucie i problémy, konkrétně ,že je 

otec trestal. Má k tomu pozitivní přístup, ale nebylo možné v tomto případě 

přidělit skór X jako u matky  

 

MATKA – Snižování významu attachmentu: skór X 

- v rozhovoru nebyl význam attachmentu/citových vazeb s matkou snižován 

ani jednou 

 

OTEC – Snižování významu attachmentu: skór X 

- v rozhovoru nebyl význam attachmentu/citových vazeb s otcem snižován ani 

jednou 

 

Odpověď na otázku č. 11: „...asi tak, že se snažim prostě vycházet z toho, co mě 

naučili. Z toho jako, že když prostě nechci, aby mě se dělo něco špatného, tak se tak 

musím chovat aj k druhým. A když chci mít něco, tak prostě musím pro to něco 

udělat. Takovej ten vztah jako k povinnosti ve mě vybudovali. A taky ehm...k tomu, 

aby...abych si vážila určitých věcí. Takové ty hodnoty, primární jsem získala od nich. 

A od koho jiného, než od rodičů. Takové ty hodnoty jako láska, práce, smysl ehm 

teda ten vztah k přírodě, taková ta pomoc druhému člověku.“ 
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MATKA/OTEC – Idealizace: skór 1 

- byl přidělen skór jedna oběma rodičům, v transkripci není žádná idealizace, 

popisu odpovídají vzpomínky, probandka je schopna rozebírat jak pozitiva, 

tak negativa 

 

MATKA/OTEC – Vliv ztráty/traumatu: skór X 

- v transkripci není žádná evidence pro traumatický vzpomínky a nevyskytuje 

se ani ztráta, jelikož jsou oba rodiče naživu 

 

MATKA – Koherence transkripce: skór 5 

- v některých částech probandka vztahuje vzpomínky spíše na současnost než 

na minulost a to na místech, kde se rozhovor soustřeďuje zejména na minulé 

zkušenosti 

 

Odpověď na otázku č. 3: „A mamka se ukazuje hlavně nejvíc v tom, že ehm ona 

prostě když třeba přijedeme...jo...třeba když přijedeme domů a potřebujeme, 

příklad...potřebujeme vyzvednout na nádraží. Tak taťka velice málo jako s náma 

jede, většinou přijede mamka. A nebo když něco potřebujeme, něco koupit, tak to 

taky. Anebo vlastně když si i vybavuju, jako třeba doktory, kdo s náma když jsme byli 

malí chodíval k doktorům. Vždycky mamka. Takže toto možná bych vztáhla k tomu.“ 

 

OTEC – Koherence transkripce: skór 7 

- probandka je ve svých výpovědích důvěryhodná, nevyskytují se žádné 

kontradikce, její výpověď je kompletní a postačující 

 

7.3.2.3 Postup při přidělování skórů – paní Lucie 

 

 Paní Petře byly přiděleny následovné skóry dle CRI (každý ze skórů -  

u kterého je to možné - dokládám na příslušných příkladech): 

 

MATKA – Hodnocení intimity: skór 3 

Odpověď na otázku č. 3: „Já do dneška si z nejranějšího dětství vybavuju svojí 

maminku jako nesmírně netrpělivého člověka, ehm...který na mě křičí, si jak 
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zpomalený film, pohni sebou, pane bože ehm...(zasměje se) tobě to trvá. Prostě velmi 

netrpělivá máma.“ 

 

Odpověď na otázku č. 3: „Já mám hodně, hodně, hodně velký rozdíl vtah k tátovi a 

vztah k mámě. Ehm, díky tomu, že moje máma nebyla nikdy moc citlivá, 

neobjímala...spíš bych řekla, že nám dětem dávala najevo ehm...(odmlčí se na chvíli) 

jako, že se mohla mít líp, kdyby neměla nás, nás děti.“ 

 

Odpověď na otázku č. 3: „Pro mě velmi významný čas byl, když jako holka jsem 

dostala první menstruaci. A vyděšená jsem přiběhla za mámou, že mám asi 

žloutenku, protože čůrám tmavě. A ona se hodně pohrdavě zasmála a řekla mi, ty 

toho naděláš ehm...to prostě krvácíš, na vem si vložku. A já jsem vůbec nevěděla o 

čem to mluví, co mi to dala do ruky, nevysvětlila mi nic a ehm...v podstatě se mě 

ujala moje sestra a tohle všechno mi vysvětlila. A já jsem byla vyděšená a ona byla 

velmi necitlivá zrovna. Jako todleto bylo hodně...tak výrazný, že se mi to do dneška 

jakoby vybaví ano.“ 

 

Odpověď na otázku č. 3: „To je asi ten příběh s první menstruací. Ehm...ten už 

máme zaznamenán. A ehm...tohle jsem i v dospělosti. I v dospělosti jsem to se sestrou 

několikrát probírala, že ani jedna z nás tomu jakoby nechce věřit, nebo nejde nám 

pod vousy. Moje sestra má sama děti, takže samozřejmě má svý zkušenosti. Já jsem 

bezdětná, ale rozhodně kdybych děti měla, tak myslím si, že bych je citlivě provedla i 

přes takováto úskalí. Přes velkou změnu v životě dítěte. A necitlivost je dost přesný 

označená tohodle.“ 

 

OTEC – Hodnocení intimity: skór 7 

Odpověď na otázku č. 3: „A to, proč já vyhodnocuju svý dětství jako harmonický je 

přítomnost mého táty.“ 

 

Odpověď na otázku č. 3: „Mhm. Eh...každý letní prázdniny jsme jezdívali na 

Českolipsko. Mý zamilovaný prázdniny, který mám spojený výhradně se 

vzpomínkama na tátu. Ehm...protože se mi hodně věnoval a jako volnej čas jsem 

hodně trávila, buď s partou dětí anebo s tatínkama. S našima tatínkama.“ 
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Odpověď na otázku č. 4: „Táťka byl bankovní úředník a nebyl moc šikovnej jako 

rukama. Prostě takovej typickej úředník. Ale přesto ho to neodradilo a nadšeně se se 

mnou pustil do stavby plachetnice. Dřevěnej model lodi. Trvalo to strašnejch hodin. 

Ta loď nakonec byla taková (usměje se) ne zrovna dokonalá, ale byli jsme na ní 

neuvěřitelně pyšní a myslím, že si to užil zrovna tak jako já.“ 

 

MATKA – Hodnocení nezávislosti: skór 7 

Odpověď na otázku č. 3: „Tohle už, abych byla upřímná je...spíš skreslený pobytem 

tady. Ehm, když jsme si se spolupacienty vyprávěli naše příběhy a ehm já jsem 

musela konstatovat, že mě moje máma neobjímala. (A před tím pobytem jste to tak 

nějak nevnímala?) Ehm, před tím...no jako, člověk neví, že něco má člověku chybět 

nebo, že by to bylo normální, tak...Jo jakožto dítě jsem nemohla tušit, že možná něco 

chybí. A ta odtažitost...to není až tak strašný slovo, že jo. Prostě...no asi jakoby 

nějakej mateřskej cit k nám, dětem, necítila nebo ho měla potlačený prostě, tak.“ 

 

 Odpověď na otázku č. 5: „Jako ehm nikdy jsem se nepokoušela se k ní přiblížit. 

Pokud jsem někdy ten pokus udělala, tak vždycky přišla taková ledová sprcha, která 

mě řekla ne, co blbneš.“ 

 

OTEC - Hodnocení nezávislosti: skór 4 

Odpověď na otázku č. 3: „Například táta byl velký fotoamatér. Ehm...měl v koupelně 

černou komoru, takže já nevím, ve čtvrtý třídě jsem měla svůj první fotoaparát. 

Takovej...levná, plastová krabička z NDR. A strašně to kouzlení, jako, že si člověk 

může sám doma vyrobit fotografii. To mě bavilo, taková alchymie. A ehm...máma 

ehm vždycky, když jsem se jí šla pochlubit jakou jsem udělala krásnou fotku, tak to 

přijímala se slovy, no vy toho naděláte. Jo, že nevnímala, že je to můj koníček, ale že 

mám něco společnýho s tátou. Jo, tak jakoby to odsuzovala, zároveň mě i tátu v jedný 

větě, no prostě. Když jsem něco dělala s tátou, tak on byl nekonečně trpělivej a 

ehm...máma to neblaze nesla, že tolik času tomu věnujeme. Nebo nevím, tak nějak si 

říkám jako, že neblaze nesla to, že se věnujeme něčemu společně a že ona je 

vyloučena. Ale sama proto nic neudělala, takže (zasměje se).„  

 

Odpověď na otázku č. 4: „Možná...když jsem se dostala na vysokou školu. On nikdy 

vysokou školu nevystudoval. A ehm mě bylo osmnáct a víc, byla jsem poprvé 
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z domova ve velkým světě v Praze. Studentský život. A měla jsem asi takovej pocit 

jako, že teďka prožívám něco, co on nikdy nemůže pochopit, protože to nezažil a 

ehm...a to bylo asi období mýho života, kdy jsem si byli jakoby vzdálenější, že jsem se 

jakoby od něji oddělila víc...aaa nebylo to moc dlouhý období, protože ehm...když 

jsme si pak povídali, já nevím byla jsem asi ve třeťáku, když jsem najednou zjistila, 

že život není jenom zábava a že vlastně dělám školu, která mě baví (začne se smát), 

co jsem zjistila až ve třeťáku. Do tý doby to bylo jenom o tom studentským životě a 

prostě užít si. A v tom třeťáku jsem najednou zjistila, že dělám zajímavý obor, který 

mě naplní i v budoucím životě a najednou jsem zjistila jako, že potřebuju to říct 

tátovi...ehm, že ehm, že mě čeká něco zajímavýho, takovýho. No a von mi říkal jako, 

že ty první dva roky měl strach, že mě ztrácí, protože jsem se nechala oslnit nějakým 

nepodstatným pozlátkem. Jo, že prostě měl pocit, že díky tomu...jako nechtěl sám 

sobě říkat, že svýmu dítěti dopřává vysokoškolský vzdělání a díky tomu o to dítě 

přijde, protože je někde jinde, jo.“ 

 

MATKA – Projevy hněvu: skór 3 

Odpověď na otázku č. 3: „Ehm...ale motivy jako...můžou být nějaké motivy, které by 

ji nějak omlouvaly, ale na pohřbu táty ehm...když ehm skončila taková nějaká ta, to 

rozloučení pietní, tak máma vstala a vzala si slovo. A obě se sestrou jsem byly hrozně 

překvapený, že má touhu promluvit k tolika lidem, kteří se sešli na tom pohřbu a 

opravdu jsme si říkali, jako že je naměkko a že teďka řekne něco o tátovi. A ona 

řekla, prosím vás ty, kteří jste kupovali ty krásný věnce, vemte si je, voni nestály 

málo a bylo by škoda, aby to tady ti pohřebáci ukradli. Takže to byl výbuch bomby.“ 

 

OTEC - Projevy hněvu: skór X 

-  v rozhovoru nebyly žádné projevy hněvu směrem k otci, proto byl přidělen 

skór X 

 

MATKA – Snižování významu attachmentu: skór 7 

Odpověď na otázku č. 4: „Ehm...měla jsem blíž, mnohem, mnohem blíž k tátovi než 

k mámě a během svého pobytu tady v léčebně ehm...jsem ehm hodně času strávila 

dumáním nad svým vztahem k mámě. Aaa ehm přemýšlením o tom, proč nechci 

proboha být jako ona. A proč přes to ehm na sobě vidím známky toho, že jsem jako 

ona. A proč mi to nedělá dobře a proč mi tohle zjištění pomohlo při zdejším pobytu.“ 
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Odpověď na otázku č. 11: „Rozhodně jak jsem před tím uvedla ehm...myslím si, že 

řebříček hodnot mi nastavil můj táta. Co je důležitý a co ne. Ehm...lásku k nějakýmu 

vzdělávání nebo k cestování, ehm...to všechno jakoby mám od táty. A teď co mě 

dovedlo sem do léčebny, tak to si myslím, že jsem byla na tý cestě stát se svojí 

mámou. Ehm...podle těch projevů jakoby vnějších. Ehm...že nějaký úzkostný ataky 

ehm...když jsem pak vyhodnocoval a chování svý mámy, tak mě napadlo, že vlastně i 

ona prožívala možná to samý. Že to mohl být důvod, proč byla nepřátelská ke svýmu 

nejbližšímu okolí. Takže rozhodně ano. Rodiče velice ovlivnili. Ano.“ 

 

OTEC – Snižování významu attachmentu: skór 1 

- v rozhovoru nebyl význam attachmentu/citových vazeb s otcem snižován ani 

jednou 

 

MATKA – Idealizace: skór 5 

- probandka dovedla zhodnotit navzdory negativnímu popisu matky aj nějaké 

pozitiva a snažila se zamyslet nad motivy chování matky 

-   

OTEC – Idealizace: skór 3 

- nebyly zmíněny žádná negativa otce, ani jedno, probandka o něm mluvila 

pořád pozitivně 

 

MATKA – Pasivní projev: skór 3 

- malé nesrovnalosti ve sděleních, jednou mluví o matce v pozitivním a pak to 

druhým sdělením popírá  

 

OTEC – Pasivní projev: skór 3 

Odpověď na otázku č. 4: „Zimní večer, všichni si čtou (začne se smát).“ (zopakuje 

začátek vzpomínky, kterou už uváděla.“ 

 

MATKA – Vliv ztráty/traumatu: skór 2 

Odpověď na otázku č. 14: „Zvláštní je jako...nevím jestli ta otázka se týká jakoby 

ztráty, protože ehm...že jo moje máma zemřela loňskej rok a já jsem si ex-post 

zapsala do deníku, udělala jsem si křížek máma, abych si dokázala vzpomenout, 

kterej den...až se mě někdo zeptá, to bylo.“ 
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Odpověď na otázku č. 14: „Ehm...máma mi nechybí. Byl takovej pocit prázdna, když 

odešla i (dává hlasový důraz na spojku „i“) máma.“ 

 

OTEC – Vliv ztráty/traumatu: skór 7 

Odpověď na otázku č. 4: „Tohle je spíš o mý současnosti, protože vy se mě ptáte na 

můj vztah...jaký byl můj vztah s tátou a i když je 6 let po smrti, tak já s ním pořád 

vztah mám. Řekla bych, že nemusím o vztahu k tátovi moc přemýšlet, protože není to 

něco, co by se nějak muselo stavět, budovat. To prostě přišlo. Ono se to vyskytlo  

a bylo to.“  

 

Odpověď na otázku č. 4: „Já jsem to použila i tady, protože jsem 

hospitalizovaná...takže na skupině ehm jsem možná všechny překvapila tím, že jsem 

říkala, můj táta je šest let po smrti a loni jsem byla v Kuře, námořním muzeu 

japonskýho námořnictva a měla jsem intenzivní pocit, že mejma očima se dívá 

táta...a já jsem si prohlížela věci, který mě osobně vlastně ani zas tak moc 

nezajímaly, ale prošla jsem si to muzeum ehm...s takovým něco jako dárek pro tátu  

a celou dobu jsem vnímala jakoby jeho přítomnost. A říkala jsem si, tak vidíš tati, 

tohle všechno si chtěl vždycky vidět, tak teď si to užij. Jo prostě ehm...tu lehkost já 

vnímám, že ačkoliv je tak dávno po smrti, tak se mnou pořád je jako. Jsem s ním 

propojená a ani mě nějak...jako tíživě tu smrt neberu. Není to pro mě...na skupině 

spolupacienti mluví o tom, že to jsme si nestihli říct a tak tady skoušejí psát jim 

dopisy nebo, že ten taťka by jim možná napsal todleto a skoušejí si to...a já tohle 

vůbec nepotřebuju, protože jakoby jsem s ním pořád eště v tom kontaktu 

anebo...cítím to tak. Prostě ani lítost.“ 

 

Odpověď na otázku č. 14: „Jak jsem vám říkala, já to nevnímám jako ztrátu, protože 

si s ním pořád jako jsem schopná povídat. Hm...nemůžu říct chybí mi, protože ho 

mám pořád sebou. Já nevím jak to říct.“ 

 

MATKA – Koherence transkripce: skór 3 

Odpověď na otázku č. 2: „Dokážu. Ehm, možná to bude skreslený tím, co už teď vím, 

ale ehm...já svoje dětství musím hodnotit jako velice harmonické. Ehm, protože ehm 

jsem měla pocit bezpečí u mých rodičů a ehm, jediné co tam trošku jako...ale spíš 
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z hlediska teď vidím, že moje sestra byla o hodně let starší než já. Takže když mě bylo 

pět let, jí bylo patnáct let, takže o deset let je ode mě starší.“  

 

Později v rozhovoru popisovala matku značně negativním způsobem jak lze vidět  

i na dalších příkladech.  

 

Odpověď na otázku č. 3: „A to, proč já vyhodnocuju svý dětství jako harmonický je 

přítomnost mého táty.“ 

 

Odpověď na otázku č. 3: „Já bych řekla, že obecně jakoby. V těch šedesátých, 

sedmdesátých letech rodiče ehm...obecně byli přísnější než v současnosti. A panovalo 

přesvědčení jako, že dobrého člověka se dá vychovat jedině přísností. Tak 

jako...přísnost bych neměla nikomu za zlý. Ehm...vůči dětem...ale jak už jsem před 

tím říkala, takový ty kontrolní body kvůli vysávání, to mi přijde jako těžší kalibr, než 

je zapotřebí.“ (spíše obecný popis doby, ve které se tehdy žilo) 

 

OTEC – Koherence transkripce: skór 5 

Odpověď na otázku č. 4: „Takový...já nevím. To, co děti ehm krásně prožívají...(pak 

ztlumeným hlasem řekne) to se tam taky asi moc nehodí. Období Foglarovek a 

Winetoua a já nevím...Ludvík Souček a Erich von Deniken a prostě takový ty 

podvečerní hovory s tátou o tajemství faraonů...nebo prostě všechno, co je něčím 

zajímavý. Ehm...co v něm zůstalo z malýho kluka a jak to nadšeně jakoby dokázal se 

mnou sdílet. Ehm...ale pojmenovala jsem to tvořivost. Jo prostě takový to nadšení ze 

světa a všeho zajímavýho. Jak je ten svět barevnej.“ (jde spíš o obecný popis doby a 

obecné vzpomínky, proto byl skór trochu snížen)   
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7.4 Rozhovory s neklinickou populací 
 
7.4.1 Rozhovor - pan Jan 

 
ROZHOVOR Č. 2 

* Vysvětlivky k textu à 

černě je přímá řeč probanda,  

modře je přímá řeč tazatele,  

kurzívou-černě jsou vlastní poznámky tazatele 

   

pan J., muž, 25 let, student VŠ (poznámka: NE psychologie)  

 

Matka žije, ale otec již zemřel (až v období dospělosti). Má sourozence, 2 starší 

bratry.  

Rozhovor jsme dělali ve vyšetřovně na Katedře psychologie PedF UK.   

Všechny účastníky jsem předem kontaktovala emailem a v korespondenci jsem 

využívala vykání. Pan J. mi ještě před zahájením rozhovoru sdělil, že by pro něj bylo 

mnohem příjemnější kdybychom si mohli tykat, jelikož jsme v podobném věku. 

Zeptala jsem se ho jestli mu to pomůže uvolnit se a když mi sdělil, že ano i já jsem se 

pak rozhodla jeho žádosti vyhovět a udělat mu tuto situaci co nejméně nepříjemnou. 

Během rozhovoru na mě působil vyrovnaně. Byl téměř pořád pozitivní a téměř 

všechno bral s nadhledem. Hodně během rozhovoru vtipkoval a usmíval se.   

 

Dobrý den, ďakujem vám pekne, že ste sa odhodlal urobiť so mnou rozhovor. 

Nevadívám, že to budem nahrávat? 

 

J: Vůbec ne, ale chtěl bych poprosit jestli by jsme si mohli vykat...ehm respektive 

 tykat, bude to pro mě pohodlnější.  

 

Pokud to pro vás bude lepší, souhlasím. Tuto nahrávku budu přepisovat a bude 

součástí mé bakalářské práce. Ale nahrávku budu mít k dispozici iba ja a ten přepis 

bude anonymní, čiže tam nikde nebudem uvádzať vaše jméno ani nějaké bližší údaje. 

Takže doufám, že vám to nevadí nějak? (Ne.) Takže v našem rozhovoru se vás budu 

ptát (Vás? Ne mě?...pozapomněla jsem se a v úvodu jsem mu ještě vykala, hned jsem 
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se pak následně opravila), se tě budu ptát na zkušenosti z dětství a budeme také 

rozebírat jak mohly tyto zkušenosti ovlivnit tvůj život v dospělosti. Dále bych se tě 

pak ráda zeptala na vztahy s rodinou v raném dětství a jak si myslíš, že tě tyto vztahy 

mohly ovlivnit. Tohle všechno budeme postupně probírat a zaměříme se, především 

na začátku, na období dětství, ale později se dostaneme také k adolescenci a poté 

k tomu co se děje v tvojom životě právě teď. Rozhovor obvykle trvá tak kolem 45 

minut, ale může to být i hodina a půl. Je to takové individuální. Takže můžeme začít. 

 

 1. Mohl bys mi prosím tě pomoct zorientovat se v rodinné situaci během 

období raného dětství? Jak jsi to tehdy měl? 

 

J: V jakým smyslu? (nečeká na odpověď a následně začíná) No tak...já jsem vyrůstal 

v úplný...jestli jde o to, že jsem vyrůstal v úplný rodině...pokud teda bereme raný 

dětství. To je teda do jakýho zhruba věku, plus mínus? (Co nejranější, co si dokážeš 

vzpomenout. Jako či jste žili všichni pohromadě? Kde jste žili? Kde jsi se narodil? A 

podobně, jenom takové začátečné.) Tak dobře, narodil jsem se v Jablonci nad Nisou, 

bydleli jsme ve Zlatý Olešnici, v bytě tři plus jedna. Aaaa, ehm, byli jsme úplná 

rodina. Táta s mámou, dva starší bráchové a já. Já jsem z těch tří dětí nejmladší. 

Nejstaršímu bráchovi je o dvanáct víc než mě a prostřednímu o osm víc než mě, čili 

oni jsou ročníky 76 a 80, já jsem 88, aaaaa...(Takže jsou starší o dost?) Jsou o dost, 

proto, protože naší chtěli mít holku, protože měli dva syny, takže si řekli, že si 

udělají holčičku, takže se jim to evidentně nepovedlo. A vlastně co se týká ranýho 

dětství, tak jsi asi počkám na nějaký konkrétnější ještě otázky, protože takhle bych 

asi neměl k tomu dál co říct. (Stěhovali jste se často...) Ani jednou. (...když jsi byl 

malý?) Ne, ne já bydlím v tom samým bytě. (Takže vůbec?) Takže vůbec ani ne.  

 

A čím se rodiče živili během různých období tvého vyrůstání? 

 

J: Tak u mamky to bude jednodušší, mamka je mzdová účetní už hrozně dlouho, 

v bytovým družstvu. A před tím dělala nějakou, ne sekretářku, ale nějakou tu....pořád 

se to točilo kolem...kolem měst a kolem úřední práce v kanceláří. A v podstatě to 

dělá celou dobu. A taťka, když já jsem se narodil, tak táta dělal...táta dělal vedoucího 

oddělení JZD u nás v Olešnici a vlastně potom s krachem JZD musel si najít jinou 

práci. Takže nejdřív dělal pro nějakou Rakouskou firmu, která vyráběla krmiva. 
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Potom jeden čas dokonce i prodával v obchodě. Jeden čas vedl takovej velkej statek 

kousek od Mimoně. No a potom už samozřejmě on ty práce dost střídal a čím byl 

starší tak už mu to potom šlo hůř a hůř. Ještě mezi tím se naši rozvedli (odmlčí se na 

chvíli)...no takže tak...plus mínus.  

 

Navštěvoval jsi prarodiče během dětství často? 

 

J: Noooo, ehm, babičku, takže ve smyslu taťkovu mamku, ta u nás byla hodně často. 

Ona bydlela, respektive ještě pořád bydlí, kousek od nás, asi 6 kilometrů. Takže 

babička mě hodně často hlídala, když jsem byl malej. Buď byla ona u nás a nebo já 

jsem jezdil k ní, ale v podstatě to bylo takový ty...takový ty ohromně klidný, 

ohromně klidné chvíle. Babička byla hrozně hodná. Nic nezakazovala, přitom jako 

ale zase měla autoritu, respektive má autoritu, takže to nebylo zase tak, že by mě 

nechala skákat sobě po hlavě a neudělala s tím nic. To jako ne. A ke druhým 

prarodičům jezdím spíš častějic dneska než před tím, protože oni bydlej v Turnově. 

Je to trošku z ruky od nás. A krom toho tam ta situace nebyla vždycky taková úplně 

růžová, protože děda je dost autoritativní aaaa...aaaa jde o to, že on musí mít 

poslední slovo a vždycky pravdu. Je ze Slovenska a přijel sem na vojnu a potom už 

tu i zůstal, takže tak.  

 

A žili s tebou v domácnosti sourozenci také nebo nějak dřív odjeli na školy, když 

jsou o tolik starší? 

 

J: No chvilku jo. Pamatuju si jen takový určitý, určitý ehm jakoby chvíle, protože 

vlastně když si to spočítáš tak, nejstarší brácha odcházel na vojnu, když mi bylo 6 a 

jakmile odešel, čili v osmnácti....jakmile odešel, tak už se domů potom nevracel. 

Takže vlastně on byl na vojně a potom si po vojně našel práci hnedka...a toto-tamto, 

takže on už se vlastně potom domů nevrátil. Takže potom jsme byli s tím 

prostředním bráchou jenom. Nějakej čas ještě zas než jemu bylo osmnáct, devatenáct 

a taky potom odešel z domu. A jenom já tam jsem do 25 a furt nic, furt neodcházím 

(usmívá se). Ale pamatuju si to jen tak mlhavě, ale v každým případě jsme, jsme žili 

jakože úplně pohromadě všichni. (A kromě rodičů a sourozenců žil s vámi někdo 

další v domácnosti?) Pokud se nepočítá pes, nebo křeček, nebo kočka tak ne. (Ne.) 

Ne, jinak nikdo.  
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2. Děkuju. Tak teď bych tě ráda požádala, aby ses mi pokusil popsat vztah 

s tvými rodiči, když jsi byl ještě malé dítě. Začni prosím vyprávět ze vzpomínek 

z nejranějšího dětství. Jaký jste tehdy měli vztah? 

 

J: Noooo. Víš je to tak, že já jsem měl ehm (zamýšlí se na chvíli)...no to bude 

znít blbě, ale já jsem měl asi radši tátu...protože táta byl takovej...takovej, že ehm 

on....víš to jsou takový ty věci, který si jako dítě neuvědomíš vůbec, že vlastně je 

jeden člověk, kerej se o všechno stará a druhej člověk se jakoby....jakoby víc si 

všímá tebe a jakoby míň dohlíží na to, jestli si třeba složíš věci nebo něco. Prostě 

bylo...máma byla ta, která držela doma pořádek a dělala dusno když prostě byl někde 

bordel a táta byl ten, kerej se se mnou hrál a všechno prostě bylo vcajku. Takže když 

si pamatuju třeba tadyto, tak já jsem třeba, když jsem byl hodně malej, tak jsem třeba 

chtěl spát jakoby když měli naši manželskou postel, tak jsem chtěl spát na máminom 

místě a máma kvůli tomu vždycky spala v obýváku. A to bylo asi, já si pamatuju asi 

třikrát nebo štyrikrát....nebo třikrát možná. Jsem si prostě vždycky povídal s tátou, on 

mi vyprávěl vtipy, potom jsem usnul a dobrý. Přitom jsem měl jako postýlku vedle, 

takže jako v klidu. Ale...ale...na tadyto si pamatuju a potom si ještě pamatuju třeba, 

když jsme chodili ke známejm pěšky, protože známý bydleli na jednu stranu čtyři 

kilometry a další známý na druhou stranu asi deset nebo dvanáct, nebo deset asi, asi 

deset no. Tak jsme to vlastně třeba v zimě, v létě taťka řek tady jdem na výlet. Prostě 

sebrali jsme se a šli jsme ke známejm. A právě on měl vždycky takový ty výmysly 

jako, že jsme vylezli na nějakej určitej bod a on teďka říkal, takže dáme si pauzu, 

dáme si svačinu, vytáhl mandarinku, oloupali jsme mandarinku, snědli jsme 

mandarinku a pak jsme zase šli dál. A prostě vždycky jako měl takový ty hlášky 

jako, že jdeme. Tak měl prostě jakoby, vymýšlel si svoje zeměpisný místa a potom 

jakoby říkal, že pudeme tamtudy a takhle. A mě se to hrozně líbilo 

právě....Aaaa...(Takže si vycházel lépe s taťkou?) No víš vono...ono....nebo nejde o 

to říct jestli vycházel, ale v každým případě jsem na něji... jako k němu...na něji 

docela lpěl jako se dá říct. (A s mamkou byl jaký ten vztah?) Ehm...(zamýšlí 

se)....víš, že si to moc nepamatuju? Já si spíš pamatuju toho tátu tady z těch ranejch 

okamžiků. (To mluvíme tak kolem těch pěti let.) No já třeba vim, že mamka byla 

taková ta prostě, která to měla všechno doma pod palcem. Nebo ne pod placem, 

ale....protože jako to nebylo takhle, že táta byl jako pod pantoflem a máma všechno 
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řídila. To v žádným případě. Ale zas ani naopak to nebylo. Že vlastně oni byli takoví 

jakoby vyrovnaní tady v tom. No ale třeba co si pamatuju...jediný snad...docela blbý, 

že to takhle málo, ale jediný....tak já si pamatuju, že mamka vždycky doma měla o 

všem přehled. Že třeba přišla si, žes něco ztratila, prostě něco hledáš a nemůžeš to 

najít a máti vždycky přesně řekla kde to je. Podívej se tam a tam, a tam to bude. 

Prostě věděla všechno. No a jinak....jinak asi nic už si nepamatuju tady z toho. (V 

pohodě, tady šlo jenom o taký úvod k těm vztahům, ještě se k nim pak dostaneme 

nějak trošku hlouběji.) 

 

3. Takže můžeme se přesunout k další otázce. Vyber si prosím tě 5 

přídavných jmen nebo slov, které odrážejí, reflektují tvůj vztah s mamkou počínaje 

co nejranějším obdobím, na které si dokážeš vzpomenout. Řekněme, že tak kolem 

těch pěti až dvanácti let. Vím, že ti rozpomínání zabere nějaký ten čas, tak tě nechám 

zamyslet se. Pak se zeptám proč sis vybral právě takováto adjektiva a budu si je 

všechny zapisovat. Takže se můžeš klidně zamyslet.  

 

J: Mluvíme jako o období od pěti do dvanácti let. (Jo. Pokud si dokážeš i dřívěji 

nějak vzpomenout...nějak charakterizovat ten váš vztah z mamkou pěti adjektivy 

nebo slovy. Ono je to docela těžká otázka, takže to asi zabere nějakou chvíli. Co tě 

napadne? Jaký ten vztah byl v tom období?) Ehm, můžou to být adjektiva jakákoli? 

(Toho vztahu jaký jste měli.) Aby se....přímo popisu vztahu. (Jo. Ne jako popis 

mamky.) Ne, ne, ne. Jasně. To je...ale vidíšto hodně těžký. (Já vím....a pak delší dobu 

mlčí. Po nějakém čase dodávám: Jak bys ten váš vztah tak nějak charakterizoval 

slovy nebo...?) No já bych věděl jakoby, třeba...i když nooo. Protože ono by se 

nabízelo jako říct slovo pohodový, jenomže pohodový to rozhodně nebylo. (Ten váš 

vztah?) Ono víš když o tom ještě budu chvilku mluvit, taaaak to bylo tak, že....máma 

mě nedusila nikdy nějak jako zvlášť, ale chtěla prostě abych měl všechno v pořádku. 

Aaaaa....dobře...no taky ne (ještě před vyslovením možnost zamítá) sakra. (Klidně 

nad tím pouvažuj. Nemáme kam spěchat...a udržuji mlčení.) Takže proto to travlo 

všechny ty hodinu a půl (usmívá se nad tím. Doplňuju: Asi jo. Tohle je taková 

nejdelší otázka, takže tady máme čas. V klidu....Je to docela těžký.) Je no. Právě 

proto, že vždycky tě napadne nějaký slovo, ale vzápětí ti dojde, že to úplně tak říct 

nemůžeš, aby to mělo nějakou relevantní hodnotu, že jo. No, aby to odpovídalo nějak 

tý skutečnosti a pokud to skutečnosti odpovídat nebude, tak to nebude k ničemu 
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právě. Takže proto musim vymyslet ehm...dobře, tak první bude slovo kladný. 

(Kladný. Byla kladná?) No takhle, ten vztah byl jako kladný. Ehm...(delší dobu 

mlčí...Když tě nenapadnou nějaká přídavná jména tak klidně i slova pokud by nějak 

popisovala...nebo fráze.) Ehm...další budou milující, opatrná, protože sice to přímo 

nepopisuje ten vztah, ale alespoň jakoby....víš jak to myslím, čeho se to 

týká....Pořádná. Ehm...ehm...hodnotná.  

 

5 adjektiv/slov ke vztahu s matkou = kladný (vztah), milující, opatrná, pořádná, 

hodnotná 

 

Teď je budeme detailněji probírat. Každé z nich. Takže jako první si mi sdělil, že ten 

vztah byl kladný. Máš v mysli nějaké vzpomínky nebo situace, které odkazují na toto 

slovo kladný? 

 

J: Konkrétně ne. Asi jsem tím slovem myslel jako popsání celku, aby bylo jasný, že 

ten vztah nebyl....že ten vztah nebyl, ehm...respektive takhle, že v něm nebyla žádná 

zloba zášť, bití, tresty, něco takovýho. Jakože samozřejmě tresty v rámci nějakých 

únosných možností. V každým případě byli a myslím, že to je správně. Tím ale 

samozřejmě...pořád tím nemyslím žádný bití. Máma mě nebila nikdy, ani táta ne. Ale 

chtěl jsem vlastně tím říct, že ten vztah prostě, že byl pozitivní, víš, že prostě nebylo 

to tak, že by se třeba máma na mě potřebovala nějak zahojit. Nebo že by potřebovala 

si něco dokazovat. Takhle to nebylo. (A dokázal by si si vzpomenout na nějakou 

vzpomínku, která by mi to slovo kladný ilustrovala, na nějakou situaci, kdy 

jsi...kterou si chápal jako nějakou, ve který byla máma kladná v tom vztahu?) 

Třebaaaa...ehm, já jsem jako malej kluk asi od pěti let, jsem hrál fotbal. A 

teďka....my jsme hráli za jeden tým a přijeli za náma trenéři z jinýcho týmu, aby 

jsme...aby nám, respektive aby jim náš trenér půjčil nějaký hráče, protože jim jich 

pár chybělo. Potřebovali něco. No takže jsme šli asi jako, že on se nás trenér ptal kdo 

tam s nima...kdo za ně chce jít hrát, protože my jsme ještě nebyli v žádný soutěži. 

Tak jsem šel já, nebo respektive ještě takhle...chtěli...takhle jeden kluk z Olešnice, co 

tam jako by byl se mnou, co se mnou hrál a on řek, že tam půjde. A já jsem jít 

nechtěl když se nás potom ve škole, na základce v Olešnici ptali, kde učila i tady 

toho kluka máma...tak se mě ptali proč já tam prostě s ním nechci jít za ten tým hrát 

taky? A já říkám nechci a teďka se do toho připojil takovej starej pan učitel, co tam 
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tehdy učil a řek mi, že kdyby byl můj trenér tak, že mě vyhodí. A přitom vlastně šlo 

vo to, že my jsme v tom týmu měli hrát na černo, bez registračky. K čemu jsi vezmeš 

registrační průkazku a vždycky se vlastně dává....dělá se zápis utkání, takže se tam 

dají registračky všech hráčů, kteří nastoupěji na hřiště, takže každej má vlastně svoji 

kartičku se svojí fotkou, se svojím jménem a todle. A my jsme tyhlety kartičky 

neměli. My jsme měli hrát na nějaký cizí. Prostě jsme v tom byli na černo. No a 

vlastně čili už to samotný, samotnej ten fakt, že by tam šel hrát i já, tak už vlastně byl 

jakoby proti pravidlům nějakejm. Tak ten (učitel) ačkoli o tom vůbec nic nevěděl, 

tak řek, že kdyby byl můj trenér tak, že mě vyhodí. Já jsem to pak říkal doma a 

mamka místo toho třeba, když tam právě šel tadyten kámoš...tak, že by řekla ať tam 

jdu taky, že tam aspoň nebudu sám, říká....jakoby zastala se tady v tom případě mě a 

říká jakoby co on se tady do toho vůbec plete? Jakože všechna čest, protože u nás to 

nebylo tak, že by rodiče nasazovali na učitele. To v žádným případě, ale říkala, že 

jako nechápe proč se k tomu on jako vyjadřuje, protože nemá vůbec s tím nic 

společnýho. A jakože se zastala tady v tom případě jakoby mě. Ale šlo jen o to, že 

máma když prostě se....týkalo něco nějakýho sporu, tak prostě máma se stavěla 

jakoby kladně...ehm vždycky v tom sporu se postavila na mojí stranu. Jako ne že by 

to třeba bylo tak...nebo respektive tahle....ona ehm....ne že by se stavěla na mou 

stranu za každou cenu. Třeba když jsem někde přišel z venku domů s brekem, že se 

mi něco stalo nebo že mi někdo něco udělal, tak ona se první ptala, co já jsem udělal 

tomu druhýmu. Čili si myslím, že na tadytom příkladu je dost vidět, že ehm, máma 

byla všeobecně jakoby ehm...jako dá se říct kladnej člověk...nebo je kladnej člověk, 

protože se mě dokázala zastat, ale ne za každou cenu. A vlastně sama to dělala kvůli 

tomu, protože chtěla aby ze mě bylo prostě něco pořádnýho. S tím, že budu mít 

nějakej aspoň elementární smysl pro spravedlnost a pro něco takovýho...že vlastně 

tadyto tomu taky pomůže v podstatě.  

 

Děkuju. Tak se můžeme přesunout na druhý slovo. Sdělil jsi mi, že byla milující. 

Dokázal bys mi to na nějaké vzpomínce ilustrovat? Čím byla milující v tomto 

vztahu?...Nebo máš nějakou vzpomínku na nějakou situaci kdy byla milující?  

 

J: Ehm...(Klidně se nad tím zamysli.) Víš ono to souvisí jakoby všechno se všim, 

tady s tím...co jsem třeba říkal před tím, tak vlastně z toho už to logicky vyplývá, že 

má nějakej zájem o to, aby ze mě něco bylo. A pokud to tak je, tak to se potom v tom 
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případě dá popsat slovem milující. Nicméně kdybych se měl zamyslet a kdyby tam 

měl vymyslet nějaký příklad, taaaaak...(zamýšlí se na nějakou dobu. Po chvilce 

mlčení dodám: Já vím, že ono to je jakoby dost podobná otázka na ty všechna slova, 

ale tam mi jde jenom o to nějak slyšet nějakou tu situaci a lépe si pak dokážu 

představit ten váš společný vztah.) Jo takhle, ono ti jde jakoby o ty konkrétní situace, 

o ty vzpomínky. Ale to víš že jo, to si pamatuju...jako jsou to takový ty úseky, jakože 

jak máš jako ty útržky těch vzpomínek, že prostě tě objímá třeba nebo něco. Nebo tě 

zapíná, upravuje tě a takovýhle. Takže asi to by se dalo říct. Jako konkrétní, úplně 

příběh z toho asi nevymyslim, ale v každým případě to budou takový ty výjevy, že 

stojím přede dveřma v kombinéze, máma mě ještě zapíná, zavazuje čepici nebo něco 

takovýho. 

 

Děkuju. Třetí slovo bylo, že byla opatrná. Tady tě něco napadá? Nějaká ta 

vzpomínka? 

 

J: Každodenní varování dej pozor na silnici. Aaaaaa, ehm, třeba nevim, když necháš 

u nás doma skleničku takhle na kraji (názorně mi to předvádí a pokládá šálek 

s kávou na kraj stolu), tak máma přijede a dá ji stranou. A to je vlastně...jakože 

předchází tady tím situacím. Víš, že třeba nenechávala nikdy nic na kraji, aby to 

třeba na mě nespadlo, abych se neopařil nebo takhle. Když jsem šel někam, jen tak 

mi říkala ať na sebe dávám pozor, něco takovýho. Takže asi tady to s tím souvisí. 

 

Dobře děkuju. Jako čtvrté slovo bylo, že byla pořádná. Tak jak v tomto vztahu byla 

pořádná? 

 

J: To souvisí třeba jak jsem říkal před tím s tím upravováním u dveří, když jsem se 

voblíkal. Nebo třeba když jsem si měl po sobě uklízet hračky. Nebo když jsem si 

měl...protože my jsme měli ten pokoj ještě...jak jsme měli ten pokoj...když tam ještě 

tehdy byli ti dva starší bráchové, tak vlastně každej měl nějakou svojí vlastní skříň 

nebo něco a já protože jsem měl ještě věci u nich v ložnici, jakože u rodičů, tak já 

jsem tam měl takovou malou přehrádku. Byla na hoře skříňka, dole skříňka a 

uprostřed byla taková přehrádka a tam jsem měl já svoje...nějaký omalovánky, 

nějaký leporelo. To mi byli asi štyři roky. A prostě mamka vždycky přišla alespoň 

jednou za týden abych si tam uklidil všechno. A pokud to nebylo uklizený, tak to 
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jako nebylo v pořádku. Takže jako víš, dohlížela prostě na to, abych měl třeba 

nevim....abych neměl roztrhaný věci, abych měl třeba...ještě se štupovali ponožky 

ještě v tý době, tak že abych měl ponožky zaštupovaný, aby jsem prostě nechodil 

jako prasák, abych nebyl umazanej někde a prostě víš jako, starala se vo tady to jak 

to vypadá. Třeba ona nám i šila věci dokonce jako. Jako že mě třeba ušila zimní 

kombinézu nebo zimní bundu aaaa...kalhoty šila. Prostě všechno. Takže tady na tom 

příklade to asi bude vidět.  

 

Mhm. Děkuju. Tak poslední slovo si mi sdělil, že byla hodnotná. Tady tě napadá 

nějaká vzpomínka na situaci, ve které byla hodnotná v tomto vztahu? 

 

J: No ono by to zase mohlo být braný jako shrnutí toho všeho vlastně, že prostě to 

bylo hodnotný, protože ten vztah přece jenom...ten vztah s tou mámou mi dal něco. 

No prostě v podstatě všechno to slušný vychování co mám tak tady s tím taky 

souvisí, že jo. (Mhm, a proč sis svolil právě to slovo hodnotná?) Nooo, protože, 

protože ehm...třeba máš to tak, že jsou lidi jejichž rodiče se o ně moc nestaraj a 

potom je vychovávají třeba prarodiče. Nebo víš jako. Nebo prostě na to kašlou a to. 

A to potom ten vztah s těma rodičema zas takovej hodnotnej není, protože co ti to 

dá? Nedá ti to vůbec nic, jako co se týká přímo vztahu rodič dítě. A tady v tom 

případě vlastně je to hodnotný už kvůli tomu, že vlastně z tady z toho...tady z toho 

období jsem si vodnes celej takovej, řekněme noo...systém hodnot, oceňování a 

nakolik si máš čeho vážit a jak máš co hodnotit. A vlastně hodnotný je to v tom, že 

se podle toho řídím pořád aaaa...aaaa...nešlo by se bez toho obejít víš, že prostě 

musíš mít nějakej řebříček věcí, aby sis mohla...aby sis mohla uvědomit co chceš, jak 

se máš chovat a co by se ti líbilo a takhle. No vlastně tady to z toho vlastně vyplývá. 

 

4. Dobře, děkuju. Nyní si prosím vyber opět 5 přídavných jmen nebo slov, 

které odrážejí, teď ale vztah s tvým otcem. Opět počínaje co nejranějším obdobím 

tvého dětství, na které si dokážeš vzpomenout, řekněme tak kolem těch pěti až 

dvanácti let. Opět se můžeš klidně zamyslet. Znovu to samé, budu si ty slova 

zapisovat a budu se na ně znova doptávat, tak jako v předešlé otázce.  

 

J: Tak první bude zábavný. (To tě napadlo docela rychle.) Druhý bude starostlivý. 

Ehm...třetí bude...(nedokončí a zamýšlí se, pobízím ho pak k dalšímu zamyšlení, aby 
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neměl pocit, že někam spěcháme: Klidně se zamysli. Máme čas....když ani po chvílí 

nepřijde s odpovědí znovu dodávám: Toto je taková nejdelší otázka, takže máme čas 

na to. Nemáme kam spěchat.) Já bych právě ještě jedno tam věděl, ale nevím jak to 

mám popsat. (Skus klidně i souvětí.) Jde o to...jde o to, že ehm, táta sice na jednu 

stranu byl starostlivej a vtipnej a všechno, ale na druhou stranu chtěl mít svůj klid 

občas. Třeba když si...když si...ehm, sednul a chtěl koukat na správy, tak to půl 

hodinu jsi nemohla mluvit vůbec. Já jsem třeba jed něco, já ani nevím co jsem jed. A 

von mi furt říkal, že mlaskám. A přitom já jsem měl něco, nějakou kyselou okurku, 

takže to chroupalo. A já jsem seděl a žvýkal jsem kvůli tomu úplně pomaličku. Ty 

vole já jsem asi pět minut jedl takovej kousek chleba (a názorně mi pak ukazuje, že 

byl ten kousek chleba opravdu hodně malý) a von, jsem čekal jestli mi něco neřekne, 

ale právě že taky...já jsem chtěl spíš říct to, že....(Tak můžeme třeba říct, že občas 

chtěl mít svůj klid.) Mhm, asi tak by se to dalo říct. Ale mě šlo vlastně taky o to, že 

on to...on to dohnal až občas do absurdity tím stylem, že třeba je tak jeden konkrétní 

příklad. Brácha byl venku, prostřední, a udělal tam nějakej průšvih nebo něco se tam 

stalo. A táta seděl v obýváku v křesle, čet si noviny a máma ta říkala něco Mirkovi, 

jakože bratrovi aaa říká tátovi, no tak mu taky řekni něco. Táta se podíval vod těch 

novin a říká ‚něco‘ a zas si čet. A víš jakože, až jakoby ehm...by sis to představovala 

tak, že jakoby vypnul ty svoje všechny dobré vlastnosti. A když prostě chtěl mít klid 

tak...ehm...tak...tak to potom bylo znát. Krom toho táta potom byl takovej, než se 

vlastně...vlastně chvilku před tím než se naši rozvedli. A chvilku potom. To bylo 

kolem mejch jedenácti let asi tak. Tak von byl takovej, že hodně plánoval, ale 

nedoved ty plány zrealizovat. Víš třeba, že řek, že by si moh třeba něco koupit...něco 

toto-tamto. A já jsem to bral jako hotovou věc a potom nakonec nic. (Jak by se to 

dalo tak nějak charakterizovat?) Ehm, napiš tam plánující. Ehm...hm...pozitivní a 

poučný.  

 

5 adjektiv/slov ke vztahu s otcem = zábavný, nesobecký (později v rozhovoru změnil 

ze slova starostlivý), plánující, pozitivní, poučný   

 

Děkuju. To bylo celkem rychlé. Takže slovo zábavný, to bylo prvé slovo, které si mi 

sdělil. Dokázal bys mi to na nějaké vzpomínce ilustrovat? Čím byl táta zábavný? 
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J: No von...on. Třeba jak jsem říkal před tím, von vyprávěl vtipy aaaaa, 

ehm....ehm...si prostě jako dělal hodně legrace, ale ne vyloženě, že z lidí, že by do 

někoho rejpal, ale tak prostě jako všeobecně byl prostě vtipnej. Ehm, já nevím 

konkrétní příklad. Ale jo vlastně...jsem říkal ze začátku, že jsem jakoby občas spal 

v tý jejich posteli na místě mámy aaaa...von mi prostě vlastně vyprávěl vtipy celou 

dobu než jsem usnul. Pořád. Ale už si nevzpomenu ani na jeden. A hodně často, 

třeba von si pamatoval třeba hodně takový ty hlášky z filmů a to, takže je hodně 

používal. Takový ty citáty z filmů. Nebo měl takovej systém nějakejch svých 

v uvozovkách průpovídek, že vždycky prostě na nějakou určitou situaci reagoval 

určitým způsobem. Ono se to začínalo potom vopakovat, takže už to zas tak vtipný 

nebylo, ale přece jenom jako když bys ho neznala, viděla poprvé, tak by ti to vtipný  

i přišlo možná. A potom ještě zábavnej, dá se to říct i v tom smyslu, že on uměl hrát 

na kytaru a zpívat dobře hezky, takže vlastně byl zábavnej i pro kolektiv. Ne ve 

smyslu vtipnej, ale ve smyslu zábavnej, jako že doved prostě zabavit. ( I v tom 

vašem společném vztahu byl jako zábavnej?) Mhm.  

 

Děkuju, takže druhé slovo bylo starostlivý. V jakém smyslu byl starostlivý? 

Vzpomínáš si na nějakou vzpomínku, situaci, ve které sis speciálně nějak jakoby 

uvědomil, že byl starostlivý? 

 

J: Ehm, no...(Napadne tě tady něco? Nějaká vzpomínka? V čem si ho vnímal v tom 

vašem vztahu jako starostlivého? Nebo v nějaké situaci anebo konkrétní 

vzpomínce?...Starostlivý. Klidně se zamysli. V pohodě.) Nebo můžem to škrtnou 

tady to druhý? Počkej ještě neškrtej tady to, ještě mě napadla jedna taková věc. 

Ehmm, místo toho starostlivý napiš nesobecký. (Takže ten váš vztah byl jakoby 

nesobecký?) No ve smyslu, že ehm...já ti to právě hnedka vysvětlím, protože to se mi 

bude líp popisovat, protože zrovna jsem vymyslel příklad. Jde vo to, že on udělal 

něco i když věděl, že on z toho nic mít nebude, ba naopak, že ještě něco třeba utrpí. 

Ve smyslu, konkrétní příklad. Ehm, byli jsme na dovolený ve Žluticích u Karlových 

Varů, tam byl takovej kemp nějakej s chatkama a byli jsme tam nějak na čtrnáct dní 

nebo já nevím na jak dlouho. Tejden nebo čtrnáct dní. No a teďka, že si 

pudeme...jsme tam byli nejdřív na první dovolené, jsme tam byli všichni tři bráchové 

a mamka s taťkou...a na druhý jsme byli jenom my dva s bráchou. Byli jsme na tom 

samým místě jakoby dvakrát za dva roky po sobě. A s tím, že nejstarší brácha už byl 
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doma. No a teďka my když jsme tam byli po druhý myslím, tak jsme si s Mirkem 

kopali tam před těma chatkama. Tam byl takovej plac. A táta vylez, že si bude kopat 

s náma. No a von měl kolena po voperacích nějakejch. On měl hodně jako by ty 

nohy zrasený, protože hrál fotbal, lyžoval a hrál volejbal a všechno, takže on měl 

jako ty kolena docela vyrasený. No a ehm...měl kolikrát vodu v koleni, víš, že mu ji 

museli tahat a to. A vobě kolena jakože ještě operovaný, takže jako vopravdu jak 

říkám, to nebyla žádná sranda. A von když hrál fotbal, tak vždycky byl v bráně. 

Takže si půjde kopnout s náma, hned tam skákal po tý zemi, něco. Pak se dva dny 

nemoh postavit na nohy, ale hlavně, že tam s náma dělal kraviny a že blbnul. Takže 

asi to by se dalo popsat. Víš, že prostě chtěl nám udělat nějakou radost nebo zábavu a 

přitom sám prostě věděl, že von z toho nic mít nebude. Ba naopak.  

 

Děkuju. Takže jako třetí slovo si mi sdělil, že byl plánující. (a hned následně na to 

začíná odpovídat.)   

J: No to bylo ve smyslu právě jak jsem říkal, že táta byl hodně...plánoval. (A 

plánoval i něco v tom vašem společném vztahu? Jako něco takového co se 

neuskutečnilo?) V podstatě jo, ale to bylo jakoby už ke konci jedenáctýho roku, 

protože voni se naši rozvedli. A plánoval, že ehm...že bych bydlel s ním...ale to se 

potom neuskutečnilo. (Bral si to tehdy nějak negativně?) Eh, ani snad...ono víš co, já 

jsem snad ani...ehm...protože nejdřív jako to znělo dobře, že prostě budu bydlet 

s tátou a todle. Ale potom tak nějak čím jsem byl...tož, ale nespadá do tyhle fáze toho 

ranního dětství, protože to souvisí už s věkem sedmnást, osmnáct plus. Takže až 

vejš. Takže jako až teprve v tý době jsem byl schopný ocenit jako, že jsem s tím 

tátou nebydlel, protože by to nebylo vono. V tom smyslu, že s mámou ehm...právě to 

bylo takový jistější tady to všechno. Víš. (Mhm.)  

 

Dobrý, děkuju. Tak se můžeme přesunout na čtvrté slovo, to bylo pozitivní. 

Vzpomínáš si na nějakou situaci, ve které byl v tom vašem společném vztahu táta 

pozitivní? 

 

J: To bylo pořád. Von byl...spíš naopak. Já jsi vzpomínám jen na jednu jedinou 

situaci, kdy byl negativní, jinak se všechno prostě snažil nějak zvládnout. (A dokázal 

bys mi to na nějaké vzpomínce ilustrovat, jak byl pozitivní například?) Ono to 

souvisí, měl...vždycky říkal, že měl takovej...nebo takhle, vždycky říkal, že má heslo 
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jedno a to heslo zní- hlavně se nezbláznit, jedeme dál. Takže to byl jeho celkovej 

životní přístup tady k tomu. Aaaa z toho von i vycházel. Takže třeba když se 

něco...když se něco ehm...prostě pokazilo nebo prostě něco nevyšlo tak jak mělo, tak 

on prostě nebyl první z těch, kteří by řekli no, že to je špatný nebo něco. Spíš 

naopak, prostě hledal možnosti, jak by se to dalo nějak vyřešit prostě jinak. Jiným 

stylem. No a konkrétní příklad, ještě úplně nejkonkrétnější ten mě napadá taky až 

z poslední doby, to už asi do rannýho dětství těžko napasujem. (Mhm.) Ale co mám 

ho říct nebo ne i když to je pozdější asi? (To asi ne. Jenom kdyby tě napadlo ještě 

něco dřívějšího.) Asi, asi ne. (Nevzpomeneš si na žádnou situaci, kdy byl vůči tobě 

například pozitivní?) To on byl pořád právě. (nechávám ho v klidu delší dobu 

popřemýšlet) Ale já nevím...asi ne. Nebo možná...nevím. (Jestli ne, tak se můžeme 

klidně přesunout k tomu dalšímu slovu. Pokud se chceš ještě zamyslet, tak ti dám 

klidně nějaký čas?) Asi ne. Ono právě tady to souvisí s tím celkový přístupem jeho, 

víš takhle jsem to myslel.  

 

Dobrý. Děkuju. Takže poslední slovo bylo poučný. V jakém smyslu byl táta v tom 

vašem vztahu poučný? Vzpomeneš si na nějakou situaci?  

 

J: Vzpomenu. Určitě. Poučný byl v tom smyslu...ono to vlastně souvisí, jak jsem 

říkal před tím u mámy, že ten vztah byl hodnotnej, respektive je. Tak s tátou by 

poučnej vlastně plus mínus v tom samým smyslu....že ehm...mě naučil jak se mám 

chovat k lidem, abych byl slušnej a takový věci. No a ještě taky vlastně, ne jen tady 

tu nějakou...nepředával mi vlastně jenom takovou nějakou sociální inteligenci, ale i 

normální regulérní vědomostní...nebo takto, vědomosti třeba z historie nebo z hudby, 

protože třeba to bylo tak, že táta když poslouchal...když ehm...von hodně rád vařil 

vždycky vo víkendu, když byl doma a když nebyl v práci. A když vařil tak 

poslouchal rádio. A v tom rádiu když hrála nějaká skupina, tak von mě vždycky 

zavolal a říká, tady ta písnička se jmenuje tak a tak, hraje ji ta a ta kapela, písničku 

jakože hudbu napsal ten a ten, slova ten a ten. A všechno věděl prostě. A vlastně 

potom já jsem vo to už potom...když skočím tak později. Jsem to využil hodně na 

gymplu, když jsem byl na hudebce a tam jsem právě byl jedinej, kdo tady ty věci 

věděl. Nikdo jinej netušil, neměli prostě páru a já jsem vlastně vo tom věděl. Stejně 

tak to bylo třeba s historií, nebo s divadlem, nebo s filmama a tak. Takže vlastně 
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poučný tady v tom smyslu. (Dokáže tě napadnou ještě nějaká další vzpomínka?) 

Ehm...(na to slovo poučný třeba...nebo ne?) Ne. 

 

 5. Tak se můžeme přesunout k další otázce. Vím, že jsme to již probírali, i 

přesto bych se tady ráda zastavila a stručně se tě ještě znova zeptala. Sdělil jsi mi, že 

si lépe vycházel s tátou. Proč si takový pocit neměl i u mámy? 

 

J: Vono to bude souviset s tím, že mě...že táta dělal tu srandu. Víš, že prostě byl 

vtipnej. A že mě to bavilo. A že vlastně on míň řešil takový ty věci, že mi prostě 

říkal nějak abych si něco uklidil. Protože vlastně jako by to všechno nechával na 

mámě. To od něji bylo takový trošku alibistický, jenomže to ti samozřejmě jako 

dítěti nedojde, že jo. (Takže jako dítě si vnímal spíše lépe taťku než mamku a později 

sis uvědomil nějaké změny?) Nooo, plus mínus tak to bylo. 

 

 6. Když si byl jako dítě rozrušený co si pak dělal nebo eventuálně měl ve 

zvyku dělat? 

 

J: Řval jsem. No jasně. Já jsem byl třetí dítě proboha, tak co jsem měl dělat jinýho? 

Tam se slzama řešilo všechno. Já fakt se mít jako mladšího bratra, tak se střískám 

strašným stylem. Jsem byl hrozně uřvané dítě. A jako...já jsem všechno řešil...ale víš 

co? Ani nemyslím vědomě, že bych se jako...vědomě něco vyřvával. Že prostě 

vědomě začnu brečet a něco. To asi ne, ale řval jsem prostě vždycky.  

 

A když jsi byl jako dítě emocionálně rozrušenej, co jsi pak dělal? 

 

J: Většinou hysterickej záchvat. (A dokážeš si vybavit nějaké specifické období, 

když se tak stalo? Když jsi byl emocionálně rozrušený?) Nooo to by mohlo souviset 

s tím, když jsem šel ehm...asi to bylo když jsem šel do čtvrtý třídy, protože to mi 

vlastně bylo kolik? Devět? Deset? (Čtvrtá. Nooo, tak myslím, že kolem devíti.) Že 

jo, plus mínus devět, deset. Takže to bylo v tý době proto, že já jsem byl na základce 

v Olešnici. Tam byla jakože trojtřída...jo...ehm, jednotřídka se třema třídama. A 

potom sis musela vybrat jestli chceš jít na základku do Plavu, nebo do Hamrů, nebo 

do Tanvaldu. Já jsem právě šel do Tanvaldu. (Při vyprávění této vzpomínky poprvé a 

naposled v rámci celého rozhovoru nervózně třese jednou nohou po celou dobu 
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svého rozpomínání na tuto situaci.) No a vlastně jsem tam byl jenom s jedním 

klukem, co byl se mnou v Olešnicích ve třídě, tak jsem tam byl sám. Jakože jenom 

my dva. A on si tam našel kamarády, já moc ne. Tak v tý době jsem byl taky takovej 

měkej trošku. (Tě to nějak rozrušilo?) No vono se nedá říct ani že rozrušilo, ale bylo 

to prostě, že seš ve větším městě. Do tý doby jsem byl na vesnici, která má pět set 

obyvatel, což pravda není zrovna nějakej Liverpool. A když vlastně přijdeš potom do 

vo něco většího města...Tanvald má asi deset tisíc plus mínus, taaak...jako 

samozřejmě, že seš z toho trošku vyvalená, že jo. Krom toho, když tam vidíš ty, 

ehm...tam byl autobusák, jako ještě autobusový nádraží, ještě starý a tam byli takový 

baráky, které dřív patřili k jedný továrně, ale v nich bydleli cikáni. Takže potom tam 

přijedeš a ráno, vodpoledne nevidíš nic jiného než cikány vyvalený před barákem, 

tak to pro devítiletýho kluka taky není žádná sranda na to koukat, že jo. No takže v tý 

době jsem byl asi takovej trošku. Ale jako nedá se říct, že by to bylo nějak zásadní. 

To asi ne. (A potom pozdějic nějak? Stala se nějaká situace, kdy jsi byl emocionálně 

rozrušený?) Pozdějic ve smyslu kdy? (Kdykoli se něco takového stalo.) V rámci 

celýho života? Tak asi po smrti táty nejspíš. To bylo tři roky zpátky. Ne dva a půl, 

třičtvrtě. V březnu to bude tři roky. (K tomu se pak ještě dostaneme v dalších 

otázkách.) 

 

Dokážeš si vybavit co se dělo, když jsi byl fyzicky zraněný? 

 

J: To znamená, že jsem si třeba odřel koleno? (Třeba.) Tak fakt si pamatuju takovou 

příhodu, že jsme si jednou s kamarádem z baráku, co bydlel v bytovce vedle, tak 

jsme si házeli lítacím talířem a já jsem sebou švihnul na silnici, na takovej štěrk. 

Takovej jemnej písek, no a vodřel jsem si koleno. Jedno. Teda nevím jak jsem to 

udělal, že jednom jedno prostě bylo odřený. A pamatuju si, že jsem potom seděl ve 

vaně a máma mi to myla kartáčkem. Ale víš zase zajímavý, že ne táta, ale máma. Že 

vlastně vona to potřebovala vyšmudlat, takže to. No a zase samozřejmě řev, klasicky. 

Uřvanej furt. (pak se zasměje a začne vyprávět další vzpomínku) Nebo jednou se mi 

stalo...i když to nebylo zranění pravda, ale bylo to vtipný. Jsme jezdili v zimě na 

takových těch bobech jak jsou na sníh a my jsme jako kousek od baráku tam je 

takovej kopec a vlastně on končí rovinkou a potom je potok. No a teďka vlastně ty 

když jezdíš dole, tak po tý rovince, která je dlouhá zhruba stejně jako ten kopec, 

takže jako nemáš šanci tam dojet až prostě k tomu potoku. Tak mě bratr posadil na 
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bob...mě byli. Kolik mi bylo asi? Pět asi plus mínus. A že tam právě kluci, že jezděj 

taky a že pudu teda taky, že mě pošle. No a já jsem byl takovej pavouk, lehkej a jak 

do mě strčil, tak já jsem dojel až do toho potoka. Jsem skočil do toho ledu a jsem se 

tam válel. (A co se pak dělo?) Řev. Bratr mě přines domů, dostal čočku. Já si úplně 

přesně vybavuju tu čepici jakou jsem měl. Takovou vázací ušanku nějakou 

s takovýma...to mě pletla máma tenkrát. Čepice normálně jak pro ženu, ale bylo to 

modrý hlavně, tak to muselo být chlapský. Chlapecký. Noooo, ale jako když se mi 

něco fyzicky stalo, tak jsem řval vždycky. 

 

A byl si někdy jako dítě nemocný?  

 

J: Nějak vážně? (Jo, třeba.) Ehm, co znám z vyprávění tak já jsem se narodil s kýlou, 

takže jsem byl hnedka od narození, jsem byl v nemocnici asi tejden. Ale vod tý doby 

nějak vážně asi ne. Hm, nějak vážně ne.  

 

Děkuju. A účastnil se některý z rodičů těchto situací? Mám na mysli situace, kdy jsi 

byl rozrušený, poraněný nebo nemocný? 

 

J: V jakým smyslu? (Či ti nějakým způsobem některý z nich pomáhal překonávat 

například...?) Jo utěšovali mě, klasicky. Ale abych řekl pravdu, tak tohle si vůbec 

nevybavuju. Ale v každým případě museli utěšovat. Určitě jo.                      

 

 7. Vzpomeň si prosím tě na první okamžik, když jsi byl odloučen od rodičů. 

Jak si na to reagoval? A pamatuješ si jak na to reagovali rodiče? 

 

J: Ehm...(zamýšlí se) Ty ale víš co? Ono to asi nebude...vono to asi...takhle, já budu 

mít víc příkladů na tady to, protože je vtipný to, že takový první odloučení v podstatě 

ani odloučení není, protože to je jenom to, že jsem ráno šel do školky. A mě odved 

táta a teďka si úplně vybavuju jak on stojí pod těma schodama a mává mi a já řvu, 

protože jsem tam nechtěl být. Jsem chtěl být s tátou, že jo. Když mě tam vedla 

máma, tak v pohodě prostě mě tam poslala nahoru, jsem tam odkráčel do školky a 

pohoda. Konec. A prostě táta tam stál pod těma schodama, koukal tam na mě a já 

jsem šel dovnitř a řval jsem. Nechápu to. Prostě, že jsem šel potom stejně domů ve 

dvě nebo ve tři, to jako nebyl důvod k pláči. Prostě mi to bylo nějak hrozně moc líto. 
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To, že jsem tam šel po těch schodech a bulel. A potom si pamatuju odloučení proti 

svý vůli, protože nebudu počítat takový ty dětský tábory kam jsem chtěl a těšil jsem 

se. Ale proti svý vůli si pamatuju, když jsem šel...to jsem byl v primě na gymplu, čili 

mi bylo jedenáct. No byl to devadesátej devátej, bylo mi jedenáct. No. A to si 

pamatuju, že mě furt bolelo břicho. Já jsem tím simuloval abych nemusel plavat...tak 

jsem prostě furt říkal, že mě bolí břicho. Jsem byl v podstatě rekordman na gymplu. 

Tak dlouho jsem říkal, že mě bolí břicho až mě potom poslali k doktorovi....ne....já 

jsem právě říkal, že mě bolí břicho a že nemůžu na nějaký praktika z fyziky nebo 

něco takovýho. Se mi tam nechtělo a v tom břichu mě trošku píchalo, takže dobrý. A 

ehm, takže ten učitel zavolal mámě, aby si pro mě přišla. Vona si pro mě přišla a šli 

jsme do nemocnice, aby se na mě podívali. Tak se na mě podívali a řekli, že si mě 

tam zrovna nechaj, jakože mi vyndaj slepák. No tak samozřejmě je to hrozný 

jakože...nechtěl jsem tam. Bylo mi jedenáct, ale stejně zase řev. Jsem byl hrozně 

uřvaný dítě, že ale? (začne se usmívat a já říkám: V pohodě.) Jak vo tom mluvím, 

tak to je trochu moc slz najednou. Aaaa prostě...prostě bylo mi to....bylo mi to líto, že 

jsem tam nechtěl zůstat. Nakonec to bylo v pohodě. Takže máma potom odjela. Ještě 

jednou přijela. Přivezla mi nějaký věci a todle...A teďka vlastně jak jsem byl v tý 

nemocnici a teďka tam byli nějací dva kluci. Jeden byl po operaci slepáku a pak tam 

byl druhý. No a voni viděli toho andělíčka, a říkali, hele oni mu dali andělíčka, oni 

ho budou operovat. Tak jsem se pak potom hrozně bál. A pak jsem řval. A pak už 

jsem tam v tý nemocnici neřval, ale jako nebylo to nic moc. (A pamatuješ si jak 

reagovali rodiče? Prvně když jsi šel do školky, jak na to reagovali? A pak na tu 

operaci?) Noo táta...táta...ehm...ehm. Já nevím jestli on věděl, že řvu....ale prostě 

vím, že neviděl, protože já jsem se rozřval až pak, takže tady na to nemoh reagovat 

nijak. Aaaa máma to si nepamatuju. Ale u toho druhýho tam byla v tý nemocnici se 

mnou máma a ta mě uklidňovala. Jako že to bude v klidu a za chvilku budeš doma a 

dobrý. Nooo. Takže tak. (A vzpomínáš si ještě na nějaké další odloučení, které 

specificky vybočuje nějak ze vzpomínek? Třeba jako ta nemocnice. Bylo tam taky 

něco další?) Ne. Asi už ne, protože všechno to ostatní, to bylo buď když jsem jel do 

Anglie. Nebo když jsem byl na táboře. Nebo když jsem byl u babičky. Nebo když 

jsem byl u známých na víkend. Ale nikdy to nebylo takový zásadní víš.  

 

 8. Děkuju. Cítil si se někdy jako dítě odmítán? Samozřejmě, že když se teď 

zpětně nějak ohlédneš nemusí to vypadat jako odmítání a uvědomíš si, že to odmítání 
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ve skutečnosti ani nebylo. Na co se tě teď snažím hlavně zeptat je, jestli si pamatuješ, 

že si se někdy jako dítě tak vůbec cítil? Cítil nějakým způsobem odmítán? 

 

J: Ne.  

 

A měl si někdy jako dítě strach nebo obavy?  

 

J: Ehm...ehm, nooo...měl. Vím přesně. Ehm já jsem jednou přišel domů a doma 

nikdo nebyl. A teďka já jsem chodil po tom bytě, hledal jsem je...protože já jsem 

ještě byl na základce v Olešnici. Možná ve druhé třídě. Ve třetí, já nevim, to je těžko 

říct, protože mě se ty tady ty roky slejvaj. Byl jsem ve druhý nebo ve třetí třídě a 

přišel jsem domů a nikdo tam nebyl. Ještě teďka venku začala bouřka a to bylo 

kolem třetí, štvrtý hodiny. A já jsem byl doma sám. A já jsem nevěděl kde oni jsou. 

Jsem se bál jestli se jim něco nestalo. Že začalo pršet, byla bouřka, že jo. To jsem 

měl hodně strach. Jsem tam chodil po tom bytě jak blázen. No a nakonec se ukázalo, 

když přijeli v pět, že byli na nákupu někde jako. Ale jako byl jsem...bál jsem se o ně. 

(A kolik ti tehdy bylo let?) To mi bylo...to jsem byl druhá, třetí třída, takže to mi 

mohlo bejt takových sedum, osum, plus mínus. Víc ne. A potom kdy jsem se ještě 

bál? (A co si pak tehdy dělal v té situaci?) Vím, že jsem chodil po bytě hodně. (A 

hledal si je nějak?) Ne, že jsem chodil a koukal z voken. Jako víš, že chodil jsem 

prostě. Vono nemoh jsem si sednout na jedno místo, že bych si třeba vzal knížku a 

čet si nebo něco. Na to jsem neměl nějak moc v tu chvíli pomyšlení. Jsem spíš prostě 

chodil po tom bytě chvilku a potom jsem...potom nevím co jsem dělal. Já si pamatuju 

jenom takový útržky víš tady z toho. (A proč si myslíš, že to tak rodiče tehdy 

udělali? Nebo se tak chovali? Myslíš, že si uvědomovali, že...?) Ne. Ne, ne, ne. Ne 

asi ne. To že by to bylo nějak schválně to určitě ne. Si spíš myslím, že oni si mysleli, 

že se vrátí dřív, ale že to pak nestihli nějak.  

 

 9. Vyhrožovali ti někdy rodiče nějakým způsobem, jakoukoli formou ať už 

kvůli zlobení nebo dokonce z legrace? 

 

J: Z legrace...(zamýšlí se a vypadá, že neví moc co říct, tak mu pomáhám: Někteří 

lidé tady například sdělují, že já nevím...je rodiče poslali na hanbu když zlobili nebo 

něco takovýho. Stalo se ti taky něco takového?) Já jsem to vždycky nějak vykecal. 



136	  

Ale víš co? Byli takoví...jestli vyhrožovali, vono to je docela silný slovo. Ale 

samozřejmě, že když...když jsem měl nepořádek v pokoji, tak mi máma řekla, že mi 

to vyhází z vokna. Samozřejmě to nevyhodila, že jo. To za prvé. Za druhý by to šel 

posbírat, takže by to jako nic moc nepomohlo. Za další mám vokno asi metr nad 

zemí, takže bych klidně prolez tím oknem, tam to posbíral a zase bych vlez zpátky. 

Ale samozřejmě jako že mi něco vyhází z okna. Nebo že žádná televize. Nebo že ani 

na krok. Nebo že to sníš i kdybys tady měl sedět až do večera. Nebo budeš umývat 

nádobí celej tejden. Ale vlastně to mi neříkali tady to. Tady to ne. Ale tady jsou to 

takový ty klasický příklady, že jo. Nedojedený jídlo v talíři. Jakože máš napichnutý 

sousto, už to můžeš a vedle tebe stojí máma a říká- to sníš i kdybys tady měl sedět až 

do večera. 

 

Děkuju. Někteří lidé nám tady také sdělují vzpomínky na zacházení, které má 

povahu týrání. Stalo se tobě něco takového nebo někomu z tvého okolí? Něco 

podobného? Nebo z rodiny také? Nevíš o něčem takovém? 

 

J: Jakože z mejch známejch? (Nebo i z rodiny také třeba. Jestli mamka nebo taťka 

neměli takovou nepříjemnou zkušenost.) Jo takhle. Asi ne. No tak já rozhodně ne. 

Taťka rozhodně ne. Mamka sice měla autoritativního otce, ale to neznamená, že by ji 

mlátil nebo něco takového. On byl právě autoritativní v tom smyslu, že musel mít 

vždycky poslední slovo. Musel mít vždycky pravdu. To byla celá jeho jakoby 

autorita, že prostě rozhodovalo se podle něj, ale že by někoho dusil nebo deptal 

nějak, tak to ne. Jakože u nás vůbec.  

 

 10. Děkuju. Jak si myslíš, že tvé celkové zkušenosti a zážitky z rodiči mohli 

ovlivnit tvou osobnost v dospělosti? 

 

J: No já si myslím, že ze značný části, protože přece jenom si myslim, že je to tak, že 

ti rodiče předávaj svůj hodnotový systém. Jak jsem vlastně říkal před tím. No a 

samozřejmě s tím souvisí to, jak ty se potom budeš chovat. Jaký si sama uděláš 

principy, respektive to, jak ty se budeš vůbec chtít chovat. Že vlastně může to být 

tak, že můžeš mít rodiče úplně k ničemu, ale zase ti to paradoxně pomůže v tom, že 

si řekneš, že taková bejt nechceš a budeš prostě jiná. Anebo vlastně se ti na nich něco 

líbí, tak si řekneš ano todle se mi líbí, takhle se já budu chovat taky. A potom se 
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snažíš maximálně odkoukat to, jak to oni dělaji, aby si v tom potom nedělala chyby. 

Čili já si myslím, že u mě platí jak jedno, tak druhý, protože jsou určitý negativní 

vlastnosti, kterými se ehm...dá-li se tak říct. Nicméně ať chceš nebo nechceš, 

respektive ať chci nebo nechci, tak jsem i tady ty negativní vlastnosti taky přejel. 

Tím myslím přehnanou pečlivost a občasnou nervozitu. Ale...ale tak obecně si 

myslim, že to je snad...to co to předaj rodiče a to co si odneseš z domu, to je snad 

nejdůležitější součást osobnosti člověka, takže v tom případě určitě jo. Bylo toho 

hodně. 

 

Máš nějaké vzpomínky na situace, které ve svém vývoji považuješ za překážky?      

 

J: Ehm, za překážky? (Jo.) Ne. Asi ne. (Je na tvých zkušenostech něco, o čem si 

myslíš, že mohlo tvůj vývoj nějakým způsobem také negativně ovlivnit? Mlčí tak 

pak dodávám: Na těch zkušenostech jestli je tam něco, co tě mohlo negativně 

ovlivnit ve vývoji?) Hmm, negativně. Noooo, negativně třeba...nevim jestli třeba by 

se dalo říct, že v přístupu k církvi. Dalo by nebo nedalo? Dalo by se to říct možná. 

(Jestli to ty považuješ za nějaký negativní vliv tak ano.) Jako víš co není to nic 

zásadního, ale negativní to asi trošku je, protože když měl táta mluvit o nějakejch 

věřících, nebo třeba o kněžích, nebo třeba o KDÚČSL klidně taky, tak on o nich 

mluvil jak o černoprdelnících. Jako že maj ty hábity černý a to. Nooo takže možná 

z toho to může plynout. (Myslím něco spíš takového, co si myslíš, že negativně tebe, 

tebe jako osobnost ve vývoji ovlivnilo.) Aha, tak toooo nevim. (Napadne tě něco 

takového?) No vono záleží jestli se přehnaná pečlivost dá brát jako negativní 

vlastnost. Pokud jo, tak ano. (Pokud ty to bereš...?) Já ne. Já jsem spokojenej. 

 

11. Jo, děkuju. Proč si myslíš, že se rodiče během tvého dětství chovali tak, 

jak se chovali? (po chvilce mlčení upřesním otázku) Proč myslíš, že třeba mamka 

byla taková, jaká byla? Taková pečlivá, možná také autoritativní? 

 

J: No to ne, mamka nebyla autoritativní. Nebo nikdy neměla tu tendenci. Voni víš co, 

právě jak jsem říkal, tak oni ani jeden takhle to neměli, že by prostě jeden nebo 

druhej museli mít pravdu. Ne, ne, ne. Takhle právě vůbec. (A proč si teda myslíš, že 

se chovali tak, jak se chovali během toho tvého dětství?) Nooo, vono asi ne jenom 

během mýho dětství, ale ehm...ehm já si myslím, že původ je v tom, jak byli 
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vychovaný doma. A vzhledem k tomu, že jejich prarodiče, jak jedni, tak druzí, jsou 

pořádní slušní lidi a vychovaní, tak vlastně s tim souvisí i ten přístup mých rodičů. 

Krom toho se chovali tak, jak se chovali proto, protože už spolu byli v tý době 

manželé dvanáct roků a už to měli nějakým způsobem všechno naučený. Krom toho 

já jsem byl jejich třetí dítě, takže věděli jak se má dítě vychovat a věděli čeho si 

všímat. Takže si myslím, že právě proto. 

 

 12. Mhm, děkuju. Eh, byli během dětství v tvém životě nějací jiní dospělý, ke 

kterým si měl blízko jako třeba k rodičům? Nebo také jiní dospělý, ke kterým si 

blízko měl, i když ne rodičovsky? Že si je vnímal jako nějak zvlášť důležité osoby. 

 

J: První byla babička z Hamrů, jakože taťkova mamka. A druhá byla teta. To 

je...byla mamky kamarádka nejlepší. No a já jsem....protože jsem vyrůstal s jejich 

synem, respektive, protože táta se s jejich tátou znal z práce, tak jednou se nějak sešli 

začali se bavit mamka s jejich, jakože s tetou a hrozně se skamarádili. No a potom, 

když se jim narodil jejich syn nejstarší a já jsem se narodil, tak jsme byli stejně stáří. 

On byl v září, já v únoru, takže on byl o kousíček starší. No a vlastně my jsme si 

spolu hodně hráli. No a furt jsme byli jakože já u nich nebo von u nás, prostě pořád. 

No a vlastně teta P. To byla takovádle právě osoba. Osobnost. (Čili si ji vnímal jako 

takovou důležitou pro tebe?) No protože ona byla v podstatě...v podstatě to byla cizí 

ženská, ale měla k nám tak hrozně blízko, že ehm. (Byla pro tebe důležitá.) Dost 

nooo.  

 

 13. Zažil si během dětství nějakou ztrátu blízké milované osoby, jako 

například sourozence nebo člena blízké rodiny?   

 

J: Když jsem se narodil, tak umřel děda. Jakože od babičky Hamrovský. (Takže to 

bylo nějak v tý době, když si se narodil?) Mhm, zhruba tak nooo. (A to byl mamkin 

taťka?) Taťkův. To byl vod babičky Hamrovský, právě vod taťkovy mamky manžel. 

(A mluvil o něm nějak hodně taťka někdy nebo vůbec?) Ehm, spíš bráchové o něm 

mluvili hodně. A mamka taky vlastně. Oni vlastně všichni, protože oni vyprávěli 

jakože on byl hrozně hodnej a všechno. Takže ten, ale nevím jestli se to dá počítat, 

když si to nepamatuju přímo já. Aleee, hm, v tomhle raným věku? By bylo trapný 

kdybych na to zapomněl teďka. (zamýšlí se) Asi...z příbuzenstva strejda Pepa, kterej 
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bydlel v Kanadě, protože oni v osmašedesátým emigrovali do Tokya, do Japonska a 

potom vlastně bydleli v Kanadě. Tak myslím, že strejda Pepa...nebo strejda Joža. 

On...Bože abych nekecal sakra. To bylo potom. Ne von umřel pozdějic až. To nebylo 

tady v tom období. (Nutně to neznamená, že tam někdo takový musí být, takže 

pokud tě nikdo nenapadne neznamená to, že je to špatně nebo něco takovýho.) Já si 

nejsem právě jistej. (Pokud to pro tebe nebylo nějak moc důležitý, že to nepokládáš 

za nějakou ehm, signifikantní smrt, pro tebe jako, že se tě to nějak nedotklo...) Jako 

co? (Ta smrt nějaké blízké osoby pokud tam byla. Pokud si nedokážeš na něco 

vzpomenout, tak to neznamená, že tam něco takového nutně musí být. Tady se mi 

zdá, že se až příliš snaží najít nějakou odpověď, protože má dojem, že mi něco 

vysloveně musí sdělit.) Tam asi nikdo nebyl.  

 

A ztratil si během dětství nějaké další důležité osoby? Teď nemám na mysli jenom 

ten úzký kruh rodiny a rodičů. 

 

J: Asi ne. Ne. 

 

A co teď v dospělosti? Už si mi spomínal taťku. Tak kolik ti tehdy bylo let když 

zemřel? 

 

J: No to bylo tři roky zpátky. To mě bylo kolik...dvaadvacet. Jsem se vrátil z Erasmu 

z Polska. Byl jsem chvilku v Čechách a dvanástýho března dostal táta mozkovou 

mrtvici. A šesnástýho potom...(Takže to bylo takové neočekávané?) Nooo to 

bylo...to bylo hrozný no. (Jak si na to tehdy reagoval?) No zeptal jsem se bratra jestli 

si ze mě dělá prdel. (Když ti volal?) Já jsem byl u něji právě. Já jsem, já jsem byl u 

bráchy staršího, protože brácha s manželkou měli jít na pohřeb jejího dědy. Takže že 

jim budu hlídat děti. Oni mají tři. Jednu dceru a kluky dvojčata. Takže já jim 

pohlídám děti, no a byl jsem vlastně doma, oni přijeli večer. Přijeli i s naši mámou. 

Jakože tam budem prostě všichni a to. A právě byli takoví zdrchaní, tak jsem se 

jako...jsem neptal co se děje, protože oni se vrátili z pohřbu, tak asi nepřijedou 

nějaký rozjuchaní. No a právě brácha říkal, že táta měl mrtvici a že leží v nemocnici. 

No takže se tam pojedem podívat na druhej den. Tak jsem říkal...to byla úplně první 

reakce. To si děláš prdel ne? No jako (odmlčí se na chvíli). Takže tak. (V jeho hlase 

je tady hodně slyšet smutek. Říká tato slova poměrně hodně sklesle.) (Takže na druhý 
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den jste za ním pak šli?) No jeli jsem do Liberce do nemocnice. Pak jsme byli ještě 

jednou. Pak já jsem jel do školy a v úterý umřel. To bylo v pátek. Neděle, 

pondělí...jo. (A byl jsi tehdy i na pohřbu pak?) Samozřejmě. (Jaké to pro tebe bylo? 

Tady se snažím hlasem naladit na stejnou vlnu jako proband a projevit v něm co 

nejvíc empatie.) Dost hrozný. To byl můj první pohřeb v životě. Takže to nebylo nic 

moc. Nooo. (A změnili se nějak ty pocity během času? Když to bylo takové hodně 

zlý na začátku, teď už je to o něco lepší?) To víš že jo. No víš vono jde o to, že...jde 

vo to, že ehm...ti ten člověk, nejdřív ti chyběl permanentně v podstatě. Ale zas jsem 

to měl tady v tom jednodušší, že naši nežili spolu víš? Takže já jsem s tátou potom 

moc času nestrávil, protože já jak jsem byl v Pardubicích na vejšce a on bydlel 

v Zákupech u Český Lípy, takže já abych za nim jel, tak jsem musel jezdit přímo 

z koleje až k němu. Já měl školu až do pátku odpoledne, čili já když bych v pátek 

odpoledne sedl do vlaku, tak pojedu tři hodiny do Liberce a potom ještě hodinu a půl 

do Zákupu. A potom bych jel zpátky zase. Prostě bylo by to...(Komplikovaný.) Ještě 

s věcma, se psem a takovýdle kraviny, takže. No se psem teda ne, ale s věcma prostě 

a tak. Nějaký prádlo a todle. Prostě nechtěl jsem to takhle dělat no. Nooo. A máš to 

vlastně v podstatě tak, že když...když von umřel, tak ze začátku to bylo taky docela 

špatný, ale...ale postupem času. Vono se to vždycky nějak tak jako srovná. 

Samozřejmě ten člověk ti chybí. A takový to ehm...čas, jakože zahojí rány, to je 

blbost, že jo. To jako nefunguje takhle moc. Čiže ten člověk ti bude chybět pořád, ale 

prostě jde vo to, že na něji budeš myslet trošku v pozitivním smyslu. Ale jako chybět 

ti bude pořád stejně, takže jako, že něco zahojí...nezahojí nic. (A jaké pocity si tehdy 

měl? Jenom ti chyběl nebo i nějaké...?) Nooo mě to štvalo kvůli tomu, že já 

jsem...mě mrzelo, že jsem si s nim nestih moc popovídat. Víš v poslední době. Takže 

asi proto. Ale tady...s ohledem na tady to mě to štve teďka jakoby ještě pořád, 

protože víš jak...jak dostáváš postupem času nějakej rozum, tak samozřejmě bys to 

potřebovala s někým probrat. Nebo vlastně někomu se svěřit tady s tím. No a jako 

ideální...jako táta by byl ideální člověk na tady to. Víš? (A tys to tehdy nějak moc 

nevyužíval jo?) No tak vono jako víš jsem byl...jsem byl trouba v podstatě 

v postpubertálním věku, takže vono ani nebylo moc co využít. Že dokud nemáš 

nějaký aspoň minimální životní zkušenosti, tak se těžko něco řeší. Nebo těžko se o 

něčem hovoří víš, protože máš takovej ten...nebo respektive já jsem to takto měl, 

přístup, že seš hodně rychle se vším hotová a to, že všichni jsou blbci. Ty víš 

všechno. Tak potom jako se bav s takovýmhle frackem o něčem normálně, to nejde 
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samozřejmě. Takže v tý době vono to ani nebylo...ani to nebylo proveditelný. (Mhm. 

A jak tato skutečnost tehdy ovlivnila tvou mámu? Změnilo to nějak její život? 

Domácnost?) Asi ne. Mámu už ne. Vono jako mrzelo jí to. Bylo jí to líto. Byla na 

pohřbu, všechno v pohodě, ale nezměnilo jí to asi moc. (Ani v tý domácnosti?) 

V domácnosti vůbec, ale spíš takhle...začala mi tátu častějic připomínat. Jakože když 

jsem třeba udělal nějakej průšvih nebo prostě něco. Jsem se neučil nebo já nevim. A 

říká jakože, když by tady byl táta, tak by jako jí zajímalo, že co řekne. Takhle to dřív 

jako neříkala. To říkala míň. Ale jako ne, že by mi to neříkala vůbec, ale zmiňovala 

ho míň v každém případě. (A máš pocit, že tě to teďka ovlivňuje nějakým 

způsobem?) Asi jo. Asi jo. Ale....aaaale...jakože ve smyslu jeho smrt? (Ano.) Nooo, 

určitě jo, protože...protože aspoň si můžu uvědomit, že ehm...nebo počkej. Jinak. 

Ono to je paradoxní, protože já si myslim, že mě to trošku...že mě to trošku posílilo, 

víš tady v tom. Že ehm, možná to souvisí taky s tím, že jsem už starší než v tý době, 

takže jsem to taky bral trošku jinak, ale myslím si, že tě to trošku zocelí po tý 

stránce, že se potom nenecháš takhle jednoduše rozházet, víš? Že vlastně všechno 

bereš tak jako víc...víc o věcech přemýšlíš a prostě víš, že...přinejmenším si prostě 

připouštíš, že mu po smrti nechceš udělat vostudu, takže se podle toho taky chováš. 

(Děkuju, že ses se mnou o tyto pocity podělil.) No není za co. 

 

14. Měl si nějaké další zkušenosti, jiné než ty, které si mi teďka popsal a 

které by si označil za potencionálně traumatizující? Tohle si myslím, že asi pro tebe 

muselo být dost traumatizující. 

 

J: Nooo tohle byl asi největší zásek. Nooo. (Bylo tam ještě něco další?) Potom. 

Nooo. Ono to bude znít hrozně, ale vtip je v tom, že se nic nestalo. Ale když nám psa 

přejel traktor. Ale fakt je sranda v tom, že přejel ho traktor a on to přežil a potom 

chodil jako normálně dál. Běhal, nic mu nebylo, ale vůbec nic mu nebylo. Normálně 

předníma kolama ho přejel. Takže jsem byl z toho takovej trošku vystreslej, když 

nám pes jakože ležel doma. Tak jako nemocnej trošku. Byl pod nějakýma práškama, 

aby se uzdravil a potom zase ťapal úplně bez problému. No potom když nám umřela 

kočka a pes jí chodil jakoby po bytě hledat pořád. To bylo jako, jí tam chtěl najít a 

furt nemoh. A samozřejmě, že nemoh. Potooom...víš vono tady ty traumatický 

zážitky asi souvisej všechny se smrtí těch lidí okolo. Takže když umřela prateta P. to 

bylo...a to bylo už pozdějic ale. To bylo nooo devět roků zpátky už možná skoro. 
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Možná ještě víc dokonce. Já si teďka nejsem jistej. Možná, že mi bylo patnáct. Asi 

možná, takže asi devět roků zpátky, když mi umřela ta teta. Potom ještě když umřela 

teta V. v Kadani. To byla prateta vod toho strejdy Jožana. Aaaa...jinak to je asi 

všechno. (A nenapadnou tě nějaké další, které tě třeba například v tom daném 

momentu vyděsili? Nějaké zkušenosti, když si měl tehdy opravdu pocit, že 

bezprostředně cítíš nějaký strach z té situace?) Ne. To ne. Akorát ještě když mi 

jednou, jsem byl v prváku na vejšce a bratr mi zavolal, že babička dostala mozkovou 

mrtvici. Tak jsem taky nebyl takovej nějak moc odvařenej. A potom jsem jí právě 

volal hned a jsme se bavili a všechno bylo v pohodě. Ale stejně jako, von to řekl tak 

jako jen tak. A víš to von to řek tak jakoby nadlehčeně. Prostě to odlehčil, protože 

věděl, že už je v pořádku doma zas, takže vlastně už si moh dovolit z toho aspoň plus 

mínus udělat trošku srandu. Takže tak.  

 

 15. Nyní bych se tě ráda ještě zeptala na pár doplňujících otázek ke vztahu 

s tvými rodiči. Nastali v tomto vztahu po dětství nějaké změny? Za moment se 

dostaneme taky k současnosti, ale v této chvíli mám na mysli spíše období mezi 

dětstvím a dospělostí. Adolescenci, jestli se v té době nějak rodiče změnili? Taťka 

vlastně vtedy ještě žil.    

 

J: Tak hlavně oni se rozvedli. To byla první změna. A potom...potom vlastně 

postupem času ehm...se u táty zvětšovala touha po tom mít svůj klid. A prostě víš 

jako, že se přestal bavit s mámou, protože táta si našel novou paní a ta paní mámu 

neměla, nevim proč, ráda. Asi na ni žárlila nebo něco. Přitom jako nebyl důvod, ale 

stejně...(A ty si jak vycházel s tou paní?) Jo v pohodě dokud mě nenaštvala tak 

dobrý. A potom už jsem právě přestal jezdit, protože jsem jí nechtěl vidět. (Takže po 

rozvodu jste se vídali už méně?) Noooo ze začátku dost, protože on si tu paní našel 

až po nějaký době, že jo. Takže ještě potom. (A tobě bylo tehdy jedenáct, když se 

rozvedli?) No. (Jak si to tehdy vnímal?) Vůbec. Prostě taťka...oni se nehádali nějak 

naši. Žádný rozvodový tahanice. Soudní, nic takovýho. Prostě dohodli se, že já budu 

bydlet s mámou a táta prostě si najde nějakej novej byt. Všechno jí tam nechal. No 

tak. (A zasáhlo tě to nějak ten jejich rozvod?) Víš, že si nepamatuju ani? Já si to 

nepamatuju ani. Protože táta bydlel chvilku u babičky a potom bydlel kousek od nás. 

Takže že se s tátou budu vídat každý víkend. Tak jsem chodil každý víkend k tátovi a 

všechno bylo v pohodě. Potom vlastně on chvilku bydlel ve Velkejch Hamrech a 
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potom se přestěhoval zpátky do Plavu. A potom do Zákup. Takže jakoby vlastně 

bydlel v Olešnici, Hamry, Plavy, Hamry a Zákup potom už jakože pryč. No a teprve 

potom on si našel tu paní a vona ze začátku byla hodná, všechno bylo v pohodě. Ale 

postupem času právě začala prostě na mámu nějak žárlit nebo něco. No takže táta 

prostě, aby měl svůj klid, tak se přestal s mámou moc bavit. Což vedlo trošku jakoby 

k rozdělení rodiny, protože brácha zase se nebavil s druhým bráchou. Bylo to celý 

takový zamotaný. Nooo a...(Snažím se pak zaměřit pozornost především na vztahy 

s rodiči: A váš takový společný vztah i s mamkou i s taťkou se změnil nějak? Bylo 

tam něco odlišného jako to co si mi popisoval v dětství? Že mamka byla taková a 

taková, tak v tý adolescenci se nějak změnila nebo ani moc ne? Vnímáš tam nějaký 

ty změny?) No mamka byla v přechodu. Ve smyslu, že měla klimakterium. 

Klimakterium nebo jak se tomu říká. No. A takže to byl docela boj, protože ono se to 

tak ještě hezky sešlo, že já jsem byl v pubertě...nebo já jsem šel do puberty, když 

vona byla v klimakteriu. Čiže to bylo celé jako pěkný (v uvozovkách). Ale kromě 

jedný takový vtipný hádky si nepamatuju vůbec nic tady z toho. (Takže se ten vztah 

nějak zásadně ani...) Nezměnil asi. Ne, ne, ne. To v žádným případě ne. (A 

s taťkou?) Ehm, s taťkou jenom v tom případě, že taťka začal nasazovat trošku na 

mámu, ve smyslu jak jsem vlastně říkal, že vlastně ehm...když jsem přijel, tak už se 

ptali co doma. A ta ironie byla cejtit tátova. Takže z toho důvodu, z toho důvodu, 

hm. Respektive takhle, v tomhletom on se ten vtah trošku změnil. Ale vono vlastně 

jde vo to, že ten vztah...že...Tady to změnilo ten vztah v tom smyslu, že mě se tam 

potom jakoby už potom nejdezdilo moc dobře. Poslouchat nějaký kecy o mámě, to se 

mi moc nechtělo, že jo. Krom toho máma to taky nedělala, tak proč by to měl dělat 

von, respektive ještě s ní (tady cítit v hlase probanda při vyslovení slova ‚ní‘ dosti 

značné antipatie). Takže jako to je...to je...ehm...pro mě to bylo zbytečný. 

 

 16. Dobře. Můžeme jít k další otázce. Jaký máš vztah se zbylým rodičem, 

tedy 

 s mamkou, právě teď v dospělosti? 

 

J: Bez problémů. Naprosto bez problémů. (Vídáte se často?) Já tam bydlím ještě, 

takže vlastně když nejsem na koleji, tak jsem na víkend doma. (A byla po tý 

adolescenci, a když už si byl dospělý a taťka ještě žil nejakou dobu, nějaká změna ve 

vašem vztahu? Jaký jste měli tehdy vztah?) Vono se to právě zhoršovalo postupně, 
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víš? Protože vlastně to souviselo s tou paní a ještě krom toho s tím, že já jsem byl 

v těch Pardubicích, takže jezdit za ním jak jsem říkal, to bylo hrozně dlouho a mě se 

tam nechtělo. Protože víš co, abych jel celej pátek tam, abych jel čtyři hodiny nebo 

pět v pátek tam a v neděli zase zpátky. Což tam strávim sobotu, tak to je k ničemu, 

že jo. Jako že je tam prostě...půl dne tam, půl dne zpátky a přitom nic. Tak to je 

zbytečný trošku. (Tak jak často jste se pak tehdy vídali?) No a víš, že už potom 

vůbec? Já jsem tam naposledy byl...naposledy jsem tam byl, začátkem studia 

v Pardubicích, to jsem tam byl naposledy. Potom jsme se s tátou potkali když jsem 

byl...von učil, jezdil vobčas k nám na horu. Tam Hamry a tak. Takže jsme se občas 

vídali tam. A potom...potom...jsme se...když jsem byl na brigádě v Rokytnici a von 

tam měl brácha horskou chatu. A von právě táta jezdil do Rokytnice, takže se 

vždycky stavoval. Tak jsme se vždycky vídali tam. (Takže spíš tak sporadicky.) No, 

no, no. Nárazově. (Dobře. Co bys mi řekl o tvém současném vztahu s matkou. Jaký 

je ten vztah teď?) Ehm, ehm...mamka se ke mě chová konečně jako k dospělýmu, 

ačkoli ne vždycky si to tak úplně...ne, že zasloužím, ale ne vždycky se takhle podle 

toho chovám i já. Ale je vidět ten posun, že už se ke mě chová například stejně jako 

k mým bratrům. Prostě že si....že se ptá na můj názor. Chce ho slyšet. Nechá si prostě 

vode mě poradit, a tak. (A pozoroval si nějakou podobnou změnu i u taťku, když 

ještě žil, i přesto, že jste se málo vídali?) Ne. Spíš ne. Tak vono to ještě jakoby nebyl 

z mýho...s ohledem na to, že jsem byl ještě cucák, tak vo tom se ani nedá moc bavit, 

že jo. Ale plus mínus asi něco, asi něco jo, protože přece jenom jsem odmaturoval a 

šel jsem na vejšku, takže nějakej posun tam patrnej byl, ale nebyl to žádnej šlágr.  

 

Děkuju. Zklamali tě rodiče něčím v současnosti? Když taťka nežije, tak to v jiném 

smyslu. V poslední době když ještě žil, jestli tě nějak zklamal a pak také mamka? 

Nebo naopak potěšil něčím? Oba. 

 

J: Tak zklamal...hm...nevím. Matka určitě ne. Taťka asi taky ne. (A potěšili tě nějak 

něčím?) Ačkoliv taťka mě zklamal tím, že on byl nezodpovědnej a že nebral prášky 

na tlak. To mě docela jako mrzelo, protože jsem si myslel, že je bere právě. Takže 

vlastně by se tady to vůbec nemuselo stát. No a potěšili...víš co vono se asi nedá říct 

konktrétní jeden příklad, ale to jsou asi tady ty, jakože tisíc malých radostí. Že 

vlastně jakoby pořád, vod mámy furt něco. Že se prostě zajímá, stará, je hodná, takže 

to ti udělá radost tak jako tak, že jo. Nooo, takže asi tak. 
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 17. Teď bychom se přesunuli k otázce, která je z odlišné kategorie. Nemáš asi 

děti?  

 

J: Ne, doufám teda. Jestli jo, tak nevím kde a kolik. 

 

Tak bych otázku v tom případě položila nějak jinak. Představ si prosím tě situaci, že 

máš dítě. Nějaké imaginární. Zajímalo by mě jak by ses asi podle tebe cítil, kdyby 

jste museli být od sebe odloučeni. Myslíš, že by si o něj měl nějaký strach?    

 

J: Ehm, víš, hmmm. Já si myslim, že na tady tu otázku já nejsem schopnej úplně 

odpovědět, protože já ještě nejsem...nejsem schopnej odlišit jaká forma lásky je 

k tomu k dítěti. Jakože jak to člověk cejtí. Protože jakože když by to mělo jít třeba o 

moje děvče, tak fajn dovedu ti říct prostě přesně co budu cejtit. Prostě svíravý pocity, 

kde a jak a takovýdle věci. Jako myslim u srdce. Ale já nevim jakoby přesně jakej 

typ lásky k tomu dítěti je. Takže nevim jakoby co prostě ten člověk cejtí. (Takže se ti 

to nějak těžko vybavuje?) Vůbec. Jakože ani náhodou. Třeba podívej, můžu ti dát 

příklad jak se budu cejtit, když si třeba, ehm, půjčíš můj telefon a půjdeš s ním 

někam pryč. Tak prostě bude to takový, že budu mít nutkání se ozvat někomu, ale 

nebudu moct, protože něco. A prostě jakoby s tim to souvisí, že jo. Nebo když si 

vezmeš můj počítač a půjdeš s ním někam pryč. Tady to, tady ty věci, věci a nebo 

lidi, který mám jakoby zažitý. A prostě mám k nim nějaký vztah, tak si prostě 

dovedu představit. Ale u toho dítěte imaginárního nedovedu říct. V každém případě 

pokud bych, ale měl jakoby čistě teoreticky vycházet ze svýho přístupu k lidem, 

který mám rád, tak by to byl...strach aaaa...úzkost aaaa...ehm, obava o to, aby byl 

v pořádku, aby se mu nic nestalo a tak. (Mhm. Dobrý, děkuju.) 

 

 18. Můžeme jít na další otázku. Ta je opět o tomhle dítěti. Opět si představ 

situaci, když si rodičem jednoletého dítěte. Kdyby sis mohl pro toto dítě přát tři věci 

od teď za dvacet let, nějakou budoucnost, co by sis pro toto jednoleté dítě vysnil? Co 

by to bylo? 

 

J: Zdraví, štěstí a spokojenost. (na tuto otázku odpovídá bezprostředně, bez 

přemýšlení) 
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 19. Děkuju. Existuje nějaká konkrétní věc, ze které máš pocit, že si se ji 

naučil především z vlastního dětství? Mám na mysli něco, co si mohl získat z dětství, 

které si prožil? Tam si mi už spomínal, že nějaké ty hodnoty, zásady. 

 

J: Mhm. Přístup k lidem, snaha pomoct, čili vlastně furt se pohybujeme v tom rámci 

hodnot a zásad. Aaaa další jsou takový ty obecně, životní moudra jako, že 

nedržkovat, když nemáš co říct. Nebo nedržkovat, když seš slabší. Ale...ale...takže 

vlastně asi co jsem si odnes, tak pávě to co jsem říkal. No spíš.  

 

 20. Takže teď už jsme u poslední otázky. Během našeho rozhovoru jsem se 

zaměřili na minulost, proto bych ho teď zakončila pohledem na budoucnost. Mluvili 

jsme před chvílí o tom, co si myslíš, že si mohl ze zkušeností z dětství získat. Chtěla 

bych tě teď požádat, aby ses na chvíli zamyslel a odpověděl mi. V co doufáš, že se 

tvoje děti, nebo tohle imaginární dítě, naučí ze zkušeností z výchovy od tebe? Co si 

myslíš, že můžeš dát tvému dítěti? Nebo v co doufáš? 

 

J: No já bych rád, aby bylo ohleduplný, aby bylo starostlivý, aby bylo pořádný, 

pečlivý a slušný. (Všechno?) Mhm.  

 

Děkuju. Takže jsme u konce. Kdybys měl nějaké další otázky nebo cokoliv, tak mě 

můžeš kontaktovat na ten email, ze kterého jsem ti posílala zprávy a na kterém jsme 

se domlouvali. Děkuju ještě jednou za ochotu najít si na mě čas a odpovídat mi na 

tak intimní otázky. Moc si toho cením.   

 

Délka rozhovoru: 1 hodina 23 minut 

 

           

 

      

   

 

                        



147	  

7.4.2 Rozhovor – pani Melánie 
 
ROZHOVOR Č. 4 

 

* Vysvětlivky k textu à 

černě je přímá řeč probanda,  

modře je přímá řeč tazatele,  

kurzívou-černě jsou vlastní poznámky tazatele 

   

paní M., žena, 23 let, studentka VŠ (poznámka: NE psychologie)  

 

Vyrůstala v úplné rodině. Má dva mladší bratry. Otec je původem z Polska. Vztahy 

s ním byli v dětství komplikovanější, ale zdá se mi, že už je má teď v dospělosti 

dořešené. Zajímavou informaci jsem se dozvěděla až po rozhovoru, kde mi 

probandka sdělila, že má přítele, který také studuje psychologii. Začátek jejich 

vztahu se časově shoduje s obdobím, které v rozhovoru označuje za změnu ve vztahu 

z otci. Což je vzhledem k nejasnosti povahy tohoto vztahu jenom okrajová informace, 

jelikož jsme se v rozhovoru tímto partnerským vztahem nezabývaly. 

Rozhovor jsme dělali ve vyšetřovně na Katedře Psychologie PedF UK. 

Stejně jako předešlí účastníci mě požádala o tykání a já jsem její prosbě vyhověla 

(na začátku se však v některých otázkách pozapomenu a nadále jí vykám, pak to 

nějak plynule s rozhovorem změním a vyhovím jejímu požadavku; vliv situace byl 

však někdy silnější a ani jsem si v ten moment neuvědomovala jestli probandce tykám 

nebo vykám; v momentu, kdy jsem si to uvědomila jsem bez diskuze přešla na 

„smluvené“ tykání)  

 

Dobrý den. Ďakujem Vám velmi pekne, že ste sa odhodlala udělat se mnou tento 

rozhovor. Ráda bych si ho nahrávala pokud Vám to nevadí? (Vůbec ne.) Děkuju. 

Přepis bude součástí mě bakalářské práce, ale nikde nebudu uvádět žádné osobní 

údaje. Takže nikde nebude udáno ani vaše jméno a ani údaje, ze kterých bych Vás 

bylo možné nějakým způsobem identifikovat.  

 

V našem rozhovoru se Vás budu ptát na zkušenosti z dětství a budeme také rozebírat, 

jak mohly tyto zkušenosti ovlivnit Vaší osobnost v dospělosti. Dále bych se Vás ráda 
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zeptala na vztahy s rodinou v raném dětství a jak si myslíte, že Vás tyto vztahy 

mohly ovlivnit. Zaměříme se především na období dětství, ale později se budeme 

věnovat také adolescenci a tomu co se ve Vašem životě děje právě teď. Rozhovor 

obvykle trvá tak kolem 45 minut, ale řekněme, že nám může zabrat i hodinu a půl. Je 

to víceméně takové individuální. 

 

1. Takže můžeme začít. Mohla byste mi prosím na začátek pomoci 

zorientovat se ve Vaší rodinné situaci během raného dětství? Jak jste to měla, když 

jste byla ještě malé dítě? Takové období nejranějšího dětství. Kde jste se například 

narodila a podobně?  

 

M: Jo takhle. No narodila jsem se tady v Praze. Žiju tady celý život a vlastně 

vyrůstala jsem v rodině normálně s matkou, otcem a mám dva mladší bratry, takže 

jsem nejstarší ze tří dětí. Přičemž teda takhle v tomhle složení žiju se svou rodinou 

vlastně do dneška, protože pořád studuju. Takže vlastně takhle s rodinou prostě už 

žiju dvacet let. (A stěhovali jste se během různých období vašeho života často?) Ne 

nikdy. Celej život prostě jsem na jednom místě s těma svojima lidma. (usměje se) 

 

Čím se rodiče živili během různých období Vašeho dětství, vyrůstání a dospělosti? 

Na co si tak pamatujete? 

 

M: Ještě před tím než vám odpovím bych se chtěla zeptat, jestli si můžeme raději 

tykat? Pokud by to byl problém tak vykání mi samozřejmě taky jako nevadí, no 

preferovala bych to tykání. (Pokud Vám, respektive ti, to tak vyhovuje víc nemám 

s tím problém.) Děkuju. Můžeš se prosím ještě jednou zeptat na tu otázku? Už si jí 

celkem přesně nepamatuju. (Čím se tví rodiče živili během různých období dětství 

anebo dospívání?) No táta vlastně je od vždycky...co je...takhle, můj otec je cizinec, 

on je Polák, takže právě sem přišel do Čech vlastně nedlouho před svatbou a 

nedlouho před mým narozením právě. Tady se potkal s mámou a poznali se právě 

v tiskárně. Pracuje v tiskárně. A vlastně tam zůstal jako až do dneška. Máma tam 

tehdy pracovala taky právě před, před....teda před svatbou. A poté co teda otěhotněla, 

tak šla na mateřskou a vlastně ehm...my jsme se sourozencema, jako s bratrama 

vždycky zhruba po dvou letech jakoby narozený, takže ona vlastně zůstala na 

mateřský třeba deset let asi. Možná dohromady takhle, než jsme se všichni postupně 
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narodili a trošku odrostli. Takže máma byla právě dlouho na mateřský. Pak se vrátila 

do práce když jsme podle mě...to už jsem asi chodila na základku, si myslím, že jsem 

mohla být tak zhruba ve druhé třídě. Bych to tak tipla zhruba, plus mínus. A to tehdy 

dělala nějakou sekretářku někde v nějaký úplně malinký firmičce. A potom...potom 

po nějaký době změnila místo a tam pracuje vlastně dodneška. V Českomoravský 

stavební spořitelně vlastně dělá nějakou administrativní práci. Nevím úplně přesně 

jako co je její náplní, ale takže oba jsou dneska zaměstnaní a vlastně už dlouho 

jakoby na tom samým místě. Bez nějakých velkých změn.  

 

Děkuju. Navštěvovala jsi během dětství prarodiče často?  

 

M: No takhle, prarodiče z Polska, tak to jako údajně, když jsem byla malá, tak jsem 

tam prý trávila hodně času. Já teda si to nejsem už moc schopná vybavit, protože 

jsem asi byla hodně malá. Nebo, že tydle ty jako intenzivnější nebo dlouhodobější 

pobyty to trvalo do nějakých čtyř let mýho věku, což fakt z toho mám takový strašně 

mlhavý vzpomínky z tohodle období. Ale údajně jsem tam třeba trávila i celý 

prázdniny. A pak vím, že mi vyprávěla moje babička z Čech, že když jsem se třeba 

vrátila do Čech a třeba jsem se viděla s ní, tak jsem na českou babičku mluvila pořád 

polsky. Že jsem nějak nebyla schopna přecházet právě z toho jednoho jazyka do 

druhýho. A vlastně tehdy ještě babička s dědou z Polska bydleli ještě na vesnici, 

takže jsme tam trávili proto celý prázdniny, protože jsme byli asi...a vlastně pak se 

přestěhovali právě do města, do bytu, takže už to nebylo ani tak vhodný asi, aby jsme 

byli nějak jako třeba celej měsíc v bytě někde v Polsku. Takže už se ty návštěvy 

stávali trochu řidší no. A dneska tam jezdím třeba třikrát do roka...plus mínus...jak 

mi to vyjde. Snažím se jezdit jako často, protože prarodiče už jsou starý a jsou rádi 

jako, když nás vidí. Když mám čas tak jako jen tak jedu. (A prarodiče z Čech?) Jo 

babička s dědou z Čech, ty bydlej nedaleko za Prahou, takže s těma jakoby mám 

kontakt častější. Nebo takhle, děda už je po smrti, takže už mám právě jako z tý 

český strany...už mám jenom babičku. A ehm...no s tou se vídám teda častějic než 

s těmi z Polska, ale taky to není jakože by jsme tam jezdili každej měsíc nebo tak. 

Tak je to tak nějak...jak se naskytne nějaká příležitost nebo takhle. My jsme 

hrozně...mámina strana právě jako tady ta Česká rodina je hrozně jako veliká. Máma 

pochází ze sedmi sourozenců, má pět sester a jednoho bratra, takže je to opravdu 

velká rodina. Takže my máme často takový ty různý příležitosti jako když někdo 
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slaví narozeniny. Nebo i teď se nám rodí víc třeba bratranců a sestřenic, tak třeba 

právě se sejdem k příležitosti třeba křtin a tak. Ta česká strana paradoxně bych řekla 

skoro, je hodně rozvětvená, takže ta rodina je strašně velká. (Kolik Vám bylo let, 

když dědeček zemřel?) Když děda zemřel...(Bylo to ještě před Vaším narozením 

nebo později?) Ne, ne, ne. Ehm, zemřel když mi bylo jedenáct let, na rakovinu. (tato 

slova vyslovuje velice smutným hlasem. Pak dodávám další podotázky: A mluví o 

něm mamka často? Nebo ani ne?) Hmm, no zas tak moc ne, že by o něm mluvila 

často. 

 

Ďekuju. Žili s vámi v domácnosti kromě sourozenců a rodičů také nějaké další 

osoby?  

Nebo jste žila jenom s rodičema a dvěma mladšími bratry? 

 

M: No takhle...nebo takhle. Jako když jsem se narodila, tak to tehdy bylo ještě 

malinko jinak tím, že jsem právě první dítě...tak moje máma vlastně v tom bytě, ve 

kterým žijeme dodnes, tak ona v něm tehdy žila se svojí starší sestrou, že prostě 

spolu měly napůl ten byt. A máma se právě provdala a narodila jsem se já. A teta 

tehdy ještě jakoby nebyla vdaná a jakoby neměla nějaký svoje bydlení, takže určitě 

dokud jsem byla jako novorozeně, tak tam ještě jako bydlela s náma. Ale to teda 

absolutně nemám šanci si pamatovat. A pak se nějak docela záhy odstěhovala, 

předpokládám nějak během třeba mýho prvního roku života nebo tak. Takže tehdy to 

ještě bylo takhle, ale teda potom už jsme bydleli jenom opravdu jako já s rodičema. 

A pak postupně přibývali mý bratři. (Takže to si ani moc asi nepamatujete. A žije teď 

někde poblíž Vás? Nebo ne?) Ta teta? (Ano.) Ta bydlí vlastně ve stejný obci jako 

babička a to je kousek za Prahou. (Takže ne daleko.) Není to daleko. 

 

  2. Děkuju. Teď bych tě ráda požádala, aby ses mi pokusila popsat vztah 

s tvými rodiči, když jsi byla ještě malé dítě? Začni prosím vyprávět z nějakých 

vzpomínek z co nejranějšího dětství. Řekněme tak kolem pěti let. Pokud si můžeš 

vzpomenout i na nějaké dřívější období, tak to bude samozřejmě jen dobré, ale 

pokud ne, tak se nic neděje. Pokus se mi prosím nějak popsat ten váš vztah, jaký 

tehdy byl mezi vámi?  
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M: No...ehm. Musím říct, že nevím jestli si pamatuju až takhle. (Co si pamatuješ.) 

Jako nějaký moje asi takový úplně první vzpomínky z dětství budou...budou asi 

souviset s tou...spolu s těmi prarodiči z Polska. Že něco se mi asi matně vybavuje asi 

z těch prázdnin, co jsem tam jakoby trávila. Trávila na tý vsi. Přece jenom pro to dítě 

je to takový asi...nevím...dobrodružný možná v nějakým smyslu. Že právě ta změna 

prostředí. Si mlhavě pamatuju právě tu zahrádku u babičky a to, že měli prasata a 

jako takovouhle tudletu domácí zvěř, tak si jako pamatuju. Takový jako dvoreček. 

Takový jakoby stavení, který už se dneska moc asi nevidí. Tehdy oni byli vůbec tak 

jako...jak bych to řekla? Jakoby zemědělsky založení nebo takhle. Že to už tímhle 

stylem vlastně dneska už moc lidí nežije. (A pokud jde o rodiče, co si pamatuješ 

takový nejdřívější? Jaký jste měli vztah? Když si nedokážeš vzpomenou na něco, co 

bylo nějak dříve, tak se nic neděje. Co si pamatuješ.) Tak jako neumím tak nějak 

popsat ten...nebo takhle, když si jako vybavuju ty úplně nějaký tydlety raný 

vzpomínky, tak si myslím, že to nebylo zas tak problémový. Vlastně jsou...vlastně to 

co si pamatuju...takhle z toho úplně prvního ranního dětství, tak to jsou úplně takový 

jako pozitivní vzpomínky si myslim. Pak teda jakoby, když už jsem začala být o 

něco starší...asi tak nějak, já nevím, jak ten vývoj dítěte probíhá, ale začne být asi 

trochu víc vnímavý k tomu okolí a k těm vztahům, tak tam už se to pak jako začalo 

komplikovat...trošku...trošku víc potom.  

 

3. Děkuju. Teď se můžeme přesunout k další otázce. Vyber si prosím tě 5 

přídavných jmen nebo slov, které odrážejí tvůj vztah s matkou, počínaje co 

nejranějším obdobím. Řekněme ve věku kolem těch pěti až dvanácti let. Vím, že ti to 

zabere nějaký čas, takže tě teď nechám v klidu zamyslet. Všechny slova si pak budu 

zapisovat.   

 

M: Pět přídavných jmen. (Nebo slov, které nějak reflektují ten Váš vztah s matkou.) 

Jo. Aha. (Počínaje co nejranějším obdobím. Klidně se tedy zamysli a já se tě pak na 

každé z nich zeptám.) Hmm. Řekla bych, že bezproblémový. (po vyslovení této věty 

se usměje) Pak partnerský. V jistým smyslu. Nebo možná bych to ještě specifikovala 

tohle víc jako spojenecký vztah. Ještě možná i důvěrný v nějakým smyslu. Mmm, 

nevím pátý nějaký. (To spojenecký si myslela jako odlišné slovo než ten 

partnerský?) Asi spíš...spíš jo. Neumím si představit, že jich vymyslím teď pět. Tak 

kreativní asi nejsem. (usměje se pak...pobízím ji a navozuju uvolněnější atmosféru: 
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Co tě napadne prostě. Nejde ani tak o kreativitu. Jde o to, jak bys ten vztah 

charakterizovala. Jaká byla mamka? Jaká byla ve vztahu směrem k tobě? Tady 

nemáme kam spěchat, takže klidně popřemýšlej.) Teď nevím...abych to 

uchopila...nevím jak bych popsala jako to, že...no jakože ona byla hlavně ta, kdo mě 

vychovával. Jakože teda jakoby výchovný? Nebo já nevím jestli todle je ten správný 

výraz pro to. (Můžeš použít i slovo nebo frázi.) Vychovávající. Nevím, 

vychovávající, protože todle defakto mě ona spíš vychovávala.  

 

5 adjektiv/slov ke vztahu s matkou = bezproblémový, partnerský, spojenecký, 

důvěrný, vychovávající 

 

Děkuju, takže teď každé z těchto slov rozebereme. Jako první si mi sdělila, že ten 

Váš vztah byl bezproblémový. Máš v mysli nějaké vzpomínky nebo situace, které 

odkazují na toto slovo bezproblémový? (po chvilce mlčení ještě trocha blíž 

specifikuju otázku) Abych si tak dokázala představit proč sis tohle slovo svolila? Máš 

na něj nějaké vzpomínky nebo situace? 

 

M: Spíš todle slovo je pro mě asi takový...asi shrnující všechno. Jakoby shrnující co 

asi jako...celkově můj vztah s matkou jako by i do dneška. Jakoby, že vlastně 

s mámou nemám žádnej jako větší problém. Nebo prostě samozřejmě tak v každým 

vztahu se občas vyskytne něco, co si jako navzájem ty lidi vyčtou nebo takhle, ale 

jako že...spíš je to takový slovo, který to všechno celkově charakterizuje. Se svojí 

matkou prostě nemám žádný problém. Nebo spíš je to představa jako v určité opozici 

jako k otci. Protože zatím co s ním ten vztah bezproblémový není, tak s tou matkou 

ano. (když tady zmiňuje otce v daném kontextu, má slzy v očích) Asi takhle to jako 

myslím. (A vzpomeneš si na nějakou situaci, která by mi tohle slovo bezproblémový 

ilustrovala? Nějaká vzpomínka z nejranějšího dětství, kdy sis třeba uvědomila, že ten 

Váš vztah je bezproblémový? Možná tak nějako v porovnání s tím druhým rodičem. 

Něco co si vybavíš u tohoto slova.) No jo, tak jako moje matka třeba vždycky byla 

schopná se mě nějak zastat. Třeba když...já nevím něco...(odmlčí se na chvíli) Já se 

asi nikdy nemůžu vyhnout tomu srovnávání s tím otcem. Že jakoby, když jsem něco 

třeba provedla, tak zatímco otec mě jako hrozně spílal nebo prostě mi nařezal nebo 

něco, tak máma právě byla ta, která se mě vždycky zastala. Že jsem v ní mohla cítit 

tu oporu jako, nebo jakože (odmlčí se)...a s ní jsem se nikdy jakoby do takových jako 
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konfliktů, jako jsem se dostávala s otcem...s ní jsem se nikdy nedostávala do 

konfliktů, proto bych to popsala jako, že ten vztah je bezproblémový. (Takže od 

malička byl takový bezproblémový.) Ano, že jsme se nikdy kvůli ničemu vlastně 

nějak nehádali nebo prostě...nepamatuju si, že by mě moje matka někdy seřezala.     

 

Děkuju, takže jako druhý slovo jsi mi sdělila partnerský. Dokážeš si tady vybavit 

nějakou vzpomínku nebo situaci, která odkazuje na toto slovo partnerský? 

 

M: Ehm...(po jisté době mlčení dodávám: Klidně se nad tím zamysli. Vím, že je to 

těžká otázka, takže máme tady na to hodně času. usměju se a snažím se navodit 

trochu uvolněnější atmosféru) Nevím, možná...jako asi to bude souviset s tím...s tím 

dalším no, slovem. Asi jsem to možná neměla jakoby rozdělit do dvou, protože když 

se mi to to, tak se mi to vždycky jakoby spojí s tím dalším, že jakoby ehm...v určitým 

věku jakoby se můj vztah právě s matkou i s otcem jako změnil v tom smyslu, že já 

jsem se právě začala jakoby stávat spojencem svý vlastní matky. Jakoby právě 

partnerem a spojencem. Protože...(A kolik ti bylo tehdy let, když sis něco takového 

uvědomila?) Ehm. To mohly bejt nějaký takový první, jakoby prepuberta. Tak 

řekněme, že kolem desátýho roku života, asi tak nějak jsem to začala jakoby vnímat. 

A začalo se to takhle měnit, protože ta puberta přišla u mě právě jakoby brzo. Že 

třeba už kolem jedenácti let, že jsem začala jakoby bejt trošku pubertální a tam se 

potom ten vztah vlastně začal měnit hodně. Nebo takhle, tak puberta je vlastně 

vždycky takový krizový období, že jo, mezi rodičemi a dětma. (usměje se) Takže asi 

normální. Takže asi tak, někdy kolem těch deseti let bych tak řekla. (A vybavuješ si 

nějakou situaci kolem  třeba těch deseti let, kdy sis uvědomila, že ten váš vztah je 

takový partnerský?) Ehm...no nevím jako jestli si dokážu 

vybavit...nějakou...vyloženě jednu konkrétní situaci...ale pamatuju si, že tehdy ehm, 

mý rodiče jako měli takovej vztah jako...hm...nevím jak bych to řekla...taková italská 

domácnost. Jakože se hodně hádali spolu. (Mhm.) A hodně se hádali...můj otec byl 

tehdy strašně...on...nebo vůbec, on je hrozný cholerik jako povahově. Ale zvláštní je, 

že třeba dneska už takovej vlastně ani není. Že se nějak během těch let, když potom 

my už jsme vlastně dospívali, už právě pozdějic, tak se pak nějak začal měnit. Což 

úplně nechápu jak to bylo možný. (Možná tam tehdy byla nějaká situace...co ho třeba 

trápilo, že možná proto byl takový jaký byl.) Nevím jako. Co si ho takhle pamatuju, 

tak to jsou dlouhý léta, vlastně jakoby od mýho nějakýho...vlastně co si pamatuju. 
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On byl vždycky jakoby takovej hodně tvrdej, ale nic proti tomu bejt ve výchově na 

děti tvrdej, to jako ne. Ale on prostě byl fakt cholerickej, že občas ty jeho reakce byli 

úplně jakoby přehnaný. A jakoby trestal nás i fyzicky, když jsme něco provedli, tak 

prostě jsme dostali na zadek, ale on jakoby nebyl moc schopnej todleto ovládat. Že 

jakoby některý ty vzpomínky z dětství mám jakoby trošku jako...jako ehm, jako že 

jsou nějakým jistým způsobem jako traumatický. Že prostě jako to bylo třeba moc 

ten jeho trest, že vopravdu nepřiměřenej ať už jakoby reakcí na to, co to bylo jako za 

příčinu, i tou mírou toho fyzickýho trestání. Asi jako dospělý chlap si nebyl jakoby 

schopnej uvědomit, že malý dítě jako...nebo jakoby ehm...malá tělesnost naše jako, 

že tomu stačí míň, než prostě aby nám seřezal zadek dočervena. Takže tehdy vlastně 

jakoby máma se vždycky zastávala nás. Začala křičet na tátu ať toho jako nechá. 

(tato slova vyslovuje s mírným úsměvem, avšak se slzami v očích) Takže vlastně se 

začal jakoby rýsovat...nebo jako jsem věděla, že ona jakoby vidí, že to už je jako 

moc a že se nás vždycky jakoby zastane. Že v tomhle stála na naší straně. A pak 

jakoby otec i tu svojí jako choleričnost a tahle jakoby, ale...vlastně jakoby měl i vůči 

ní. Jako ve vztahu k ní. Ne jen jakoby k nám. Že právě když se začali hádat, tak 

prostě tak on na ni byl jakoby hnusnej a takhle. A jako já jsem tehdy...já nevím jak je 

to možný, ale jsem prostě už nějak začala jakoby brzo vnímat...nebo začala jsem mít 

pocit, že on není ten, kdo je v právu. Že jakoby, že ten vztah je jakoby nějak 

nevyrovnanej. Že von jí jako byl schopný obviňovat ze všeho možnýho. Takovej 

jakoby...částečně jako psychický vydírání...nebo nějakej jakoby nátlak a todle. A já 

jsem jakoby, to jako hrozně silně vnímala a vždycky jsem se prostě zase já snažila 

zastat tý mámy. Ačkoli mi jako prostě nebylo moc, tak jsem se byla schopná i do 

toho jakoby do těch sporů jakoby nějak míchat, i když jako samozřejmě 

jako...předpokládám, že v té situaci mě jako nikdo nebral v potaz, že jo. Navíc si 

pamatuju jednou...to už možná bylo trošku pozdějic, to nevím kolik mi mohlo bejt, 

ale bylo to někdy taky kolem těch třinácti let. A vlastně si pamatuju, že jsme jednou 

jeli z návštěvy právě vod tety a strejdy. Jo a to jsou taky takový ty typický situace. 

(ironicky se nad tím pousměje) Moje máma není moc dobrá řidička a můj otec je 

netrpělivej a cholerickej a ehm...myslí si o sobě, že je nejlepší řidič na světě. Takže 

jakoby jízda autem, když za volantem seděla máma, to prostě...to pro mě jako byl 

stres už od chvíle, co jsem nasedla do toho auta, protože jsem vždycky věděla jako to 

skončí. Vždycky prostě! To jako vždycky se pohádali. Po každý. Protože táta prostě 

jakoby mámě do toho řízení kecal že jo, máma jakoby není dobrá řidička, tak asi 
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taky musela být ve stresu hned od začátku, takže jí ty jeho řeči ještě víc stresovali. 

Takže jakoby předpokládám, že tím víc ona za tím volantem panikařila a tím jakoby 

on se víc vytáčel, takže celá ta situace se vždycky jakoby vyhrocovala a vyhrocovala. 

A vím, že jednou když jsme se právě vraceli z tý návštěvy, tak on byl opilej (odmlčí 

se)...a nějak právě se takhle začali hádat v tom autě už jen co se měli rozjet jako, 

ještě jsme právě ani nevyrazili. A nějak už prostě probíhal ten souboj jestli si má 

nějak zařadit nebo posunout sedadlo, nevím, nejsem ani řidič, takže tomu moc tak 

nerozumím. A tehdy můj otec mojí matku uhodil. Jakože jí dal facku jako právě a 

před náma. (pak hodně viditelně ztiší hlas) A my jsme jako seděli vzadu, všechny 

děti. (To bylo poprvé?) Mám pocit, že si jako vybavuju jenom...jenom jako tudle 

jednu...to jakoby, že by na ní vztáhnul ruku, tak to si myslím, že to bylo jenom co si 

pamatuju jenom todle jednou. Ale zato si to pamatuju dost živě. (A jak si to tehdy 

vnímala?) Celou cestu jsem brečela. (pak začne po chvilce mlčení plakat...snažím se 

projevit empatii a nechat na ní, kdy začne znovu povídat. Pláč však netrval zas tak 

moc dlouho. Nabídnu jí kapesníčky, které jsem měla položené náhodou na stole. A 

ponechám na ní, kdy se rozhodne znovu pokračovat.) No a asi jakoby...celkově 

v tomhle duchu se vlastně ten...ten vztah jako nese. (po delší době mlčení jí už nechci 

dál traumatizovat, tak pak navrhnu přesunutí k dalšímu slovu) 

 

Děkuju. Můžeme jít asi raději na další slovo. (Přesně.) V pořádku, nic se neděje. Ten 

spojenecký vztah. Dokázala by sis tam něco vybavit? Nějakou vzpomínku. 

 

M: To je asi. To prostě souvisí i s tímhle no. To ehm možná jakoby ty slova jsou 

jakoby i synonyma nebo možná vyjadřují i tu samou věc jako. Jakoby to samý. 

Jakoby právě to partnerství a spojenectví vůči...právě vůči jako otci. Že jsem se 

snažila jakoby vždycky prostě mámu nějak bránit nebo něco takovýho. Ještě se asi 

zase vysmrkám. (Jasný v pohodě. Tady mám taky ještě ty kapesníčky pokud chceš.) 

No tak právě jako to souvisí hodně třeba s touhletou historkou, kterou jsem jakoby 

řekla a kterou si vybavuju do dneška. A jako takových situací asi muselo být víc, 

jakoby nebyly asi takhle...nebo nekončily nějakým...no asi říct fyzickým násilím to 

by bylo asi moc...ale prostě nekončily takhle fackou nebo takhle vždy. To je pro mě 

jakoby do dneška takový nepřípustný. Myslím si, že kdyby se to stalo jako mě, tak 

v tom vztahu asi nezůstanu. Prostě pro mě je už todle právě asi možná tímhle 

zážitkem právě takovej signál toho, že tohle ne. (A myslíš, že to tehdy bylo nějak 
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ovlivněné tím alkoholem. Že byl opilej a nedokázal se ovládnout. Nedokázal se třeba 

ovládnout i v tom normálním stavu, když nebyl opilej nebo jenom když byl opilej?) 

Jako vždycky s tím měl jako problém, že byl výbušnej a dokázal být jako hodně 

jakoby hnusnej, ale myslím, že právě to, že jí právě jako vrazil facku asi souviselo 

s tím, že byl trošku připitej. Takže tudíž asi ty zábrany trošku padají, tak si asi 

dovolil víc než za střízliva nebo takhle.  

 

Děkuju, takže můžeme se přesunout ke čtvrtému slovu. Sdělila si mi, že byl ten váš 

vztah důvěrný. Vzpomínáš si na něco tady. Na něco co by odkazovalo na toto slovo 

důvěrný? Nějakou vzpomínku nebo situaci, ve které si mamku vnímala jako 

důvěrnou osobu ve vztahu k tobě? 

 

M: Hm...no jako jednu situaci si vybavuju, ale ona není moc raná. (Kolik ti tehdy 

bylo let?) Takže to už je dost...nebo né dost, ale je to víc v současnosti. To mi mohlo 

bejt třeba sedmnáct už...osmnáct...takhle už jako víc jako k dospělosti. (A tam z toho 

dětství si nevybavíš něco? Kdy byla vůči tobě taková důvěrná? Nebo když si ten váš 

vztah vnímala jako důvěrný?) Hm, nevím, zas to asi vnímám jako takový obecnější 

popsání toho vztahu. Že ten vztah dítěte s matkou je důvěrný i v nějakým jako...asi 

jako právě ve fyzickým slova smyslu...nebo intimním, že když jsem cejtila potřebu, 

že chci obejmout a že se chci pomazlit, tak jsem jako mohla přijít za ní. Ona mě 

objala, že jo, řekla M. (zdrobnělina jména probandky) a takhle. A todle jako 

považuju za důvěrný. A takových situací asi bylo víc. V dětství i během puberty. 

Možná skoro až dodneška. Občas člověk má tu touhu jít se schovat k mámě. (usměje 

se a dodám otázku k upřesnění: Takže jakoby si věděla, že jí můžeš věřit? To máš na 

mysli?) Jo. To chápu jako důvěrný.    

 

Jako poslední slovo jsi mi sdělila vychovávající. Co by tě tady napadlo? V jakém 

smyslu byl vychovávající? Vzpomínáš si na něco z toho raného období? Vybavíš si 

nějakou vzpomínku, která odkazuje na slovo vychovávající?  

 

M: No tak jakoby tím, že máma s náma byla jako na mateřský, že s náma byla doma, 

tak vlastně s náma trávila nepoměrně víc času než otec. Tudíž jakoby mám pocit, že 

nás vychovávala vlastně jakoby víc ona a ehm...jakože nám vštěpovala různý takový 

já nevím, jako morální zásady a takovýdle věci. Že vlastně to zase...asi se jakoby 
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nedokážu úplně odstřihnout od tý současnosti, že to zase jako reflektuju z toho svýho 

dnešního pohledu. Že si jako uvědomuju, že právě...například právě určitý jakoby 

morální vzorce, který mám, tak mám asi jako hodně od ní. Jako třeba já nevím, 

například se to týka toho, že právě když máma mluvila o svý rodině o dědečkovi 

nebo o pradědečkovi...právě ze svý strany, tak nás vychovávala jakoby v tom duchu, 

že ehm...že vlastně ona vyrůstala za komunizmu a celá její rodina a jakoby, že jí její 

rodina prostě...ani děda, ani praděda třeba nebyli ve straně a jako...a vždycky jako 

zásadně se vyhýbala prvomájovým průvodům nebo takovýmhle věcem...že nás jako 

hodně vychovávala k takový jako odvaze nebo jako ehm...k takovýmu právě jakoby 

morálnímu a odvážnýmu myšlení. Že oni nikdy prostě...nikdy právě nevstoupili do tý 

strany, i když to právě pro dědu nebo pradědu znamenalo, že třeba nemohli 

vykonávat svoje povolání a že prostě dostávali různý podřadný práce. A já nevím 

taková šikana nebo tak něco a todle vlastně zažívala i máma, protože právě její 

rodina, nebo vlastně obě moje rodiny, jsou křesťanský. Nebo já jsem vychovávána v 

jako křesťanský víře. Chodila jsem do kostela vlastně až do osumnácti let a tak. 

Takže například todle to jako ve škole věděli o ní a o její rodině, že chodí do kostela 

a za to je jako vlastně taky nějak ehm...byli tím jako stigmatizovaný, že prostě 

zažívali šikanu ze strany učitelek nebo hlavně ze strany učitelek a takhle. Moje 

máma pak ani nemohla jít právě kvůli tomu, že nebyli úplně pro komunisty dobrá 

rodina, tak třeba nemohla jít na vysokou. Vlastně nikdo z jejích sourozenců nemohl 

jít na vysokou. Takže tak. Takže následně na to...že nám o tom prostě hodně jakoby 

říkala a právě mám pocit, že jak v nás pěstovala tudletu jako ehm...nějakou prostě 

morálku. Ono to asi souvisí s tou křesťanskou výchovou. Že prostě právě nelhat a 

právě to, že oni nikdo nikdy nekolaboroval s tím režimem...a že zachovat si takovou 

tu svojí lidskou důstojnost a tu svobodu i když tehdy v těch časech to znamenalo 

snášet nějaký příkoří. Ale že prostě ta pravda je vždycky víc. Takže jako v tomhle 

smyslu jako vychovávající. Nebo takhle. Vím, že to si nesu jakoby do dneška tudle 

tu její výchovu. Právě prostřednictvím toho, že nám vždycky dávala za příklad dědu 

a toho pradědu. Svojí rodinu. 

 

 4. Děkuju. Můžeme se tedy přesunout na další otázku. Nyní si prosím opět 

vyber 5 přídavných jmen nebo slov, které odrážejí tvůj vztah s otcem. Teď už 

nemluvíme o matce. Opět počínaje co nejranějším obdobím dětství, kolem těch pěti 
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až dvanácti let. Klidně se zamysli a když tě těch 5 adjektiv napadne, tak já si je budu 

zapisovat. A taky je budeme pak rozebírat stejně jako u předešlé otázky.  

 

M: Tak určitě autoritativní. Problematický. Pokořující. Ambivalentní. (slova 

nesděluje jedno po druhém, ale s menšími časovými prodlevami, během kterých se 

zamýšlela) No a to páté už mě nějak nenapadá. (Klidně tady popřemýšlej. Nemáme 

kam spěchat. 5 přídavných jmen nebo slov, které odrážejí tvůj vztah s otcem.) 

Hmm...(Cokoli co tě napadne. Jaký byl?) Mám pocit, že všechno co mě napadne je 

už obsazeno právě v tom, co jsem už řekla. (Tak sdělila si mi, že byl autoritativní, 

problematický, pokořující, ambivalentní. Napadne tě pak ještě něco? Vztah s otcem 

počínaje co nejranějším obdobím.) Ehm...nevím jak bych to vystihla jedním slovem. 

(Nemusí to být zásadně jenom adjektivum, ale i nějaké slovo nebo fráze. Co tě 

napadne, jaký byl ten Váš vztah?) Takový právě jako ehm...já nevím jak bych to 

správně vyjádřila. Jako něco jako válečný, na nože...nevím něco v tomhle smyslu. 

Nevím jak bych to jako jedním slovem vyjádřila, abych to co nejvíc vystihla. Bude to 

sice trošku metaforický.  

 

5 adjektiv/slov ke vztahu s otcem = autoritativní, problematický, pokořující, 

ambivalentní, válečný/na nože 

 

Dobrý, takže teď se stejně jako v předešlé otázce budu na každé z nich jednotlivě 

ptát. Jako první si mi sdělila, že byl autoritativní. Vzpomínáš si na nějakou 

vzpomínku nebo situaci, která odkazuje na toto slovo autoritativní? Na nějakou 

situaci, ve které byl autoritativní? Něco co by mi ilustrovalo, proč sis pro popsání 

toho vašeho vztahu svolila právě toto slovo? 

 

M: To se nedá asi popsat jednou situací, to bylo prostě vždycky. Nebo prostě myslím 

si, že to na tom ten jako ehm...můj vztah k němu jako stál. Že právě on je 

prostě...nebo byl jako dominantní a autoritativní. A jako, že to...to jeho slovo prostě 

mělo vždycky jakoby v tý rodině tu největší a konečnou váhu. Nebo když prostě 

něco mělo bejt nějak, tak to mělo bejt podle jeho ehm...jakoby moc si nepřipouštěl 

žádný diskuze. Prostě když jako o něčem von rozhod, tak to tak prostě muselo bejt. (I 

ve Vašem společným vztahu?) Mhm, ale to se spíš potom jako týkalo asi co si 

pamatuju, tak jako třeba toho pubertálního věku, no potom. Když jsem se snažila si 
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vydobýt nějakou jako svobodu. Já nevím jakoby cokoli, že jsme mohla třeba jít 

s kamarádama někam večer a být venku do desíti nebo takhle, že jo. Tak to právě 

von vždycky řekl striktně, že ne, že nesmím. A i když třeba máma se za mě pokusila 

jako přimluvit, že já nevím a vždyť bude v deset doma...a že mi už prostě není já 

nevím deset let, takže jako...že bych třeba mohla, tak...tak prostě on řekl ne a bylo. 

Ne. Prostě autorita. (slovo autorita vyslovuje s výraznou antipatií v hlase nebo 

pohrdavým tónem) Asi tak. (Mhm. A když si mi říkala, že tě taky nějak trestal. 

Vzpomínáš si na něco, že proč tě třeba tehdy potrestal? Co jsi udělala? Bylo to něco 

zásadního nebo ani ne? Tady se vracím k tomu, co mi řekla ještě v otázce věnované 

matce a chtěla jsem se k tomu vrátit, když budeme mluvit jenom o otci, čili teď.) 

Hmm...ne. Jako já si...asi si jako vybavím matně situaci, ale pamatuju si vyloženě 

samotnej ten trest až. Že jsem jakoby hrozně dostala a že jsem hrozně brečela, 

protože mě to hrozně bolelo. A jako nepamatuju si tu příčinu, ale pamatuju si ten 

pocit jakoby tý křivdy. Že jakoby mi přišlo, že jsem přece neudělala tolik, aby za to 

přišla takovádle reakce jako. Nebo tak jako už v mejch očích tehdy jsem to vnímala 

jako nepřiměřenej trest. Ale jakoby co přesně jako bylo...bylo tím spouštěčem, jako 

co jsem takovýho provedla, tak to si jakoby nejsem schopná vybavit. Předpokládám, 

že to bylo něco ve stylu, že jsem se prala s bratrama nebo asi tak něco. Jako možná 

se něco rozbilo, ale jako nic jinýho asi to nemohlo bejt. A jakoby ty...jako se mi 

vybaví jenom ten fyzickej trest. Že prostě ehm na nás vzal pásek od kalhot a tím to 

teda fakt bolelo. Takže tak. (K tomu se ještě pak dostaneme taky.) 

 

Dobře. Takže můžeme jít k druhému slovu. Sdělila si mi, že váš vztah byl 

problematický. Tady tě napadne nějaký odkaz na nějakou situaci, ve které byl tenhle 

vztah problematický? Ono to také asi můžeme chápat už tak obecně z toho, cos mi už 

sdělila, ale napadne tě i přesto nějaká konkrétní vzpomínka odkazující na slovo 

problematický? Kdy sis třeba poprvé uvědomila, že ten váš vztah byl problematický?  

 

M: Hmm...(na delší dobu se pak zamyslí) Nevím, tak nějak to asi souvisí s tím, co už 

jsem řekla jakoby právě u tý matky. Jako všechny tydle zážitky, který mám 

z dětství...a to, že jsem měla pocit, že ona prostě kvůli němu snáší nějaký příkoří a já 

jsem se na to prostě nemohla dívat, no. (Takže si ho vnímala jako...ten váš společný 

vztah, že byl jakoby problematický?) Ano a jakoby on totiž právě...on to pak totiž 

začal vnímat sám, ale to už jako asi bylo někdy jako v pubertálním věku. Že právě 
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začal vnímat to, že já vždycky jsem na mámině straně a že právě jsem ten její 

spojenec. A že se jí snažím vždycky jakoby zastat. A můj otec to už jakoby sám 

začal ehm...začal vnímat a i jakoby mi to občas jako předhazoval. Že já přece...ehm 

jakoby, že já stejně vždycky budu souhlasit s mámou, protože právě...protože my dvě 

jsme proti němu jako spiknutý. Takhle on to v podstatě sám potom začal jakoby 

prezentovat. Že jako my dvě jsme spiknutý proti němu, ale to už jako se týkalo toho 

pubertálního věku no. A jakože náš vztah je problematický, to právě...to byl 

vždycky. To byl vždycky celou...prostě od chvíle, kdy jsem kolem nějakých těch 

deseti let začala...začala vnímat nějakou tu nerovnováhu v tom jejich vztahu a jakoby 

začala to všechno ehm...od chvíle, kdy se to ve mě začalo všechno jako zapisovat 

tydle ty zážitky a ty situace, jako od tý chvíle byl ten vztah problematickej a byl až 

v podstatě do dospělosti. No.  

 

Děkuju. Jako třetí slovo si mi sdělila, že byl pokořující. Napadne tě tady nějaká 

vzpomínka? Proč byl ten váš vztah pokořující? Nějaká vzpomínka, situace, kdy tě 

třeba nějak pokořil? Jestli jsi to myslela takhle? 

 

M: Hmm...já umím asi, ty jo, nevím...jsem podlehla asi nějaký amnézii jako. Jako 

kdybych neměla nějaký žádný konkrétní vzpomínky. Já nevím. (usměje se pak) Jako 

já si neumím vzpomenout na jakoby konkrétní věc, ono jako všechno todle 

ehm...všechno todle, jakoby ten vztah k otci jako je založený na takových 

jako...takových detailech...takových jako drobnostech, který se jako odehrávali 

denno denně a jenom do mě jakoby obtiskli ten jako pocit z toho vztahu. Že jakoby 

nemám vyloženě jednu jako nějakou vzpomínku. Jednu velkou vzpomínku, kdy bych 

jako věděla, tak tam to tehdy začalo, ale prostě můj otec vždycky...jako třeba byl 

spochopnej jako různě, buď jako poukazovat na nějaký moje neúspěchy, nebo 

nedostatky a naopak jakoby banalizovat úspěchy. Jakoby vždycky měl jako takovou 

potřebu a takový je i k mým bratrům. No že prostě...když jsem něco já nevím...něco 

se mi nepovedlo, tak mi to hezky jako vypich jak mi to teda nejde. Nebo jak jsem 

prostě úplně neschopná nebo takhle. No prostě pořád měl tendenci mě jako 

pokořovat. Třeba i rovnou tvrdit, že něco jako nemůžu zvládnout nebo jakoby 

takovýdle věci. A byl schopen mi jako vyloženě říct, že jako jsem neschopná nebo, 

že todle mi prostě nejde. (Tak nějak tě podceňovat?) No jako pořád. Neustále. A taky 

jako...ehm...možná si pamatuju jednu věc z dětství. To je jako, taky je to takový 
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detail, ale všechno to právě jakoby ilustruje todleto, že třeba jsem jednou chtěla mít 

oslavu narozenin. To mi mohlo bejt tak třeba těch jedenáct, dvanáct zhruba. To jsme 

právě v tomhle věku začaly právě s kamarádkama na základní škole, když jsme měli 

narozeniny, tak jsem si pozvaly ty svoje kamarádky jako domů a máma nám tam 

něco připravila. Nebo že máma upekla nějakej dort nebo takhle. Teda tak to měly 

alespoň moje spolužačky, že jo. A já jsem tehdy taky chtěla mít oslavu narozenin 

takhle u sebe doma jakoby a von můj otec mi jako tehdy řekl, že proč bych měla mít 

jako oslavu narozenin. Že...že jakoby...že jakoby na tom, že má to dítě narozeniny 

přece není co slavit. Tak to jsem taky vnímala jako takovou nějakou křivdu, že jsem 

si říkala jako co by na tom nebylo co slavit. Proč dospělí slavit můžou a dítě ne. Tak 

tohle si jako pamatuju. Zrovna. Vida.  

 

Děkuju. Takže jako čtvrté slovo si mi sdělila, že váš vztah byl ambivalentní. 

Napadne tě tady něco, proč byl ten váš vztah ambivalentní? Nějaká vzpomínka nebo 

situace, kdy sis třeba uvědomila, že ten vztah takový ambivalentní byl? 

 

M: Hmm. (zamyslí se a po určité době mlčení se jí snažím trochu pomoci slovy: Tak 

už jsi mi sdělila, že se ten váš vztah postupem času nějak změnil. To můžeme vnímat 

jako takovou ambivalenci?) On byl jako od začátku takový prostě. (Na to jsem se 

chtěla právě zeptat.) Že právě mám ty první vzpomínky na dětství jakoby ještě 

pozitivní. Mi právě tak přijde, třeba do těch osmi let třeba. Nebo než se nějak...nebo 

než jsem byla schopná vnímat nějaký problémy, který jsou mezi mejma rodičema a 

než jsem se do toho právě začala jakoby vkládat. A tím jako se ten vztah takhle jako 

rozdělil a začal problematizovat právě s tím otcem. Tak jakoby ty první vzpomínky 

jsou na otce jakoby pozitivní. Že si právě pamatuju, jak jsme jezdili za babičkou do 

Polska, že jo. A prostě s náma jako jezdil a byli jsme tam všichni, že jo s babičkou, 

s dědou, s tátou na tý vesnici a takhle...a i si pamatuju nějaký takový jako...třeba že 

jsme občas jezdili na nějakou jako rodinnou dovolenou někam. Takhle na hory nebo 

takhle. A tam jakoby se nám táta jakoby nějak věnoval, že já nevím...jsme jezdili na 

bobech nebo takovýdle věci, že to jsou...tydlety jakoby vzpomínky jako jsou 

pozitivní. Že s náma občas jakoby trávil...trávil takhle jakoby čas a i se nám sem tam 

jakoby věnoval. Já nevím...sem tam jako. To byla taková jakože sranda. No znáte 

takový ten vztah otců k těm dětem, že jako přijdou domů z práce, pak se s nima 

chvilku s těma dětma pobavějí a tomu jako říkají výchova. Nebo že to je jejich pojetí 
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toho rodičovství. Tak jako todleto si pamatuju, že táta hrozně rád dělal to, že nás 

vyhazoval do vzduchu a že nás pak chytal, že jo. Tak my jsme se tomu jako malý 

děti hrozně smáli a byla to naše oblíbená činnost. Tak todle jako když jsem byla 

malá, tak todle...tak mám jakoby právě takový vzpomínky, který jsou jakoby 

pozitivní. Pak se to teda jako právě začalo komplikovat, takže jsem si teda jako k otci 

vypěstovala takovej spíš teda...ehm...nevím...já nechci říct nenávistnej. V tom je 

právě asi ta ambivalence toho mýho vztahu s tím otcem, že jakoby na jednu stranu 

jsem měla jako období nebo stavy, kdy jsem ho opravdu nenáviděla. Úplně prostě, že 

jsem si přála, aby umřel. (říká to s letmým úsměvem na tváři, ale se slzami v očích) I 

když to zní jako hnusně nebo jako drasticky. Tak občas prostě hold jsem chtěla, aby 

zmizel z povrchu světa jakoby. A na druhou stranu pak prostě byli situace, kdy právě 

se choval takhle jako normálně a i třeba občas byla s ním nějaká sranda a takhle. On 

totiž třeba hodně i...to je totiž hodně zajímavý, že on je z Polska a když jezdíme 

k babičce a k dědovi do Polska, tak je vidět, že jako, že se v něm trošku něco změní. 

Že když prostě jedeme tam, jako do Polska, tak je vidět, že jako von má radost. A má 

radost jakože jedeme s ním, a že právě jedeme za babičkou a za dědou nebo takhle. 

Jakoby takový byl vždycky. Tak třeba jako když jsme trávili čas tam jako spolu, tak 

to bylo většinou právě jako v pohodě. Že jako samá sranda a takovýdle. Bylo prostě 

vidět, že má radost, že jako tam s ním jedeme. A to byly jakoby třeba situace, kdy se 

nic jako nedělo a já jsem neměla žádný důvod ho proklínat za něco. A bylo to jako 

úplně v pohodě. A pak právě jako ehm...se vždycky něco někde zvrtlo doma a nějaká 

hádka a já jsem se prostě takhle jako přepla a říkala ty seš fakt...neuvěřitelnej. Takže 

jako takhle v tomhle, že prostě ten jako vztah ambivalentní. Že jednou jako uměl bejt 

jako hodnej táta a pak...a pak vám prostě předhodil něco, že já nevím co. Neumíte 

udělat todle nebo támhleto, že vám něco nejde a hrozně vás jakoby shodil. Takže 

jako v tomhle no.  

 

Dobře. Děkuju. Jako poslední slovo si mi sdělila válečný nebo takový na nože. Tady 

bys to dokázala nějakým způsobem ilustrovat nějakou vzpomínkou nebo situací? 

Kdy byl tento vztah takový, válečný na nože? 

 

M: No tak to bylo hlavně, když právě se konala nějaká ta hádka a já jsem se třeba 

chtěla zastat mámy. A potom právě když jsem začala jít do puberty třeba kolem těch 

dvanácti let, tak jsem samozřejmě jsem začala být pubertální dítě, že jo. Takže to 
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jsem jako s ním byla na nože furt. To už ani nebylo tak, že se on hádal s mámou a já 

jsem se to snažila, v uvozovkách, za ně nějak řešit nebo se míchat do těch hádek, ale 

to už bylo vyloženě tak, že jsem se hádala jenom já s ním. To naopak mám pocit, že 

se to začalo uklidňovat mezi nima. Ale to už se jakoby denno denně odehrávali 

hádky mezi náma dvěma a předpokládám, že to už bylo jako...to asi nejvíc souviselo 

s tou pubertou, že prostě on měl nějakou tu svojí představu toho, co můžu a toho, co 

nemůžu a já jsem samozřejmě asi chtěla už něco jinýho a...a furt jsme se hádali. Furt 

jsme na sebe ječeli. A tak, takže...ale to asi spíš teda souviselo s pubertou no. Tehdy 

to určitě začalo a trvalo to nějakou dobu. Mám to spojený s tím, že jsem nastoupila 

na gymnázium. Jsem chodila na osmiletý gymnázium, takže jsem do primy 

nastoupila, když mi bylo necelých dvanáct let právě. Nebo jedenáct a třičtvrtě. Tak 

jsem nastoupila na gymnázium a tehdy to jako začalo ty naše největší spory a hádky. 

Tak víceméně ten mezník mám jakoby jasný právě s tou školou, že to souvisí.  

 

 5. Děkuju. Můžeme jít na další otázku. Vím, že jsme to už probíraly a z toho 

našeho rozhovoru může být asi zřejmě ke komu jsi z tvých rodičů měla blíž. Tady se 

ale ptám, proč jsi měla blíž k matce, jestli to chápu správně? (No určitě jsem měla 

blíž k matce.) No a proč si k ní měla blíž? Vím, že jsme to už probíraly, ale tady je to 

jenom kvůli záznamu, aby jsme si to ještě jednou tak nějak prošli. 

 

M: No určitě jsem...určitě jsem měla prostě blíž vždycky k mámě, no. Právě proto, 

že...ehm...no prostě jakoby od mámy jsem nikdy nezažila to, že by mi prostě šlapala 

po sebevědomí. Něco takovýho. Máma mi jako nikdy neřekla, ty seš ale neschopná, 

jak to, že todle nedokážeš, nebo já nevím jak to, že tohle si nezvládla a takhle. 

Zatímco jako od otce jsem to slýchávala jako furt. A právě v těch různejch jako já 

nevím...ehm...sporech nebo těch jako fyzickejch trestů, tak máma se vždycky snažila 

otce nějak zklidnit, že jo. A zatavit, že se vždycky jakoby nás zastávala. Takže já si 

myslím, že jako vždycky jsem cejtila jako tu oporu nebo ehm...(A k otci si to nikdy 

necítila? Nějakou takovou oporu?) Ne. (po chvilce zamyšlení to vysloví s určitou 

antipatií) To asi vážně ne, že bych jako jsem otci mohla říct, že bych v něm cítila 

oporu. To ne. To ne. To ne. Tam právě jako jsem nikdy nevěděla jako, kdy co jako 

přijde, že jo. Jestli zrovna teda bude dobře naladěnej nebo jako v pohodě a nebudem 

jako řešit nic, anebo jestli prostě si do mě kvůli něčemu rejpne. Takže to vůbec jako. 

Tam právě jako ta jeho schopnost takhle různě střídat ty přístupy, ty nálady, že to 



164	  

prostě jako ve mě vypěstovalo asi nějaký pocit vůči němu. Že právě vůči těm 

reakcím a tomu chování. Takže, že bych měla pocit, že se můžu o svého otce opřít to 

ne. Ještě to bylo furt živený tím, že jsem...já nevím kde se to ve mě vzalo...ale, že 

jsem měla takový pocit, že musím tý mámě ještě bějt taková...jako ochraňovatelská. 

Že jsem furt měla pocit, že musím tvořit nějakou bariéru mezi nima dvěma, aby oni 

prostě se do sebe nepustili. Nebo v tomhle smyslu. Jako, že jsem furt měla pocit, že 

já musím být taková její opora. Nebo, že se musíme vzájemně takhle jakoby vůči 

němu jako bránit. Že vlastně...no, takže tak. Já jsem se vnímala sama jako obrana svý 

matky před vlastním otcem nějakou dobu. (opět se usměje, ale v očích má slzy) To 

prostě bylo no.  

 

6. A když jsi byla jako dítě rozrušená, co jsi pak měla ve zvyku dělat? Nebo 

co jsi dělala, když jsi byla rozrušená? 

 

M: Brečela. Nic jinýho jsem asi nedělala. Myslím, že jsem jenom brečela. Já jsem 

vůbec byla taková...asi jsem možná do dneška takový uplakaný dítě...nebo takhle, 

když mě něco rozruší, jako se mě hluboce dotkne, právě jakoby...já jsem strašné 

citlivá na nějaký příkoří a křivdu právě. A jakoby tohle začnu cejtit, tak prostě už 

začínám natahovat. A to mi právě zůstalo jakoby do dneška. A tehdy jsem nic...nic 

prostě jsem akorát brečela, to bylo celý. (Nějak o samotě?) Ehm, jo. 

 

A když jsi byla jako dítě emocionálně rozrušená? 

 

M: Takhle jsem to jako vnímala, že se to jako míní jako emocionálně rozrušená, 

takže to samý. 

 

Dokážeš si vybavit co se dělo, když jsi byla fyzicky zraněná?       

 

M: Ehm...jako, že když jsem dostala výprask třeba? Takhle se to myslí? Nebo jak 

fyzicky zraněná? (Jak to ty sama pochopíš? Co se ti při tom vybaví?) Kdybych to 

měla vzít doslovně, tak nikdy jsem žádný zranění neměla naštěstí. Nevím co to je mít 

zlomenou ruku. Ale ten výprask jsem prostě taky tak vnímala. Jako, že jsem prostě 

dostala výprask. Ehm...jak jsem...cejtila jsem se prostě...cejtila jsem se hrozně právě 

jako ukřivděná. Že to je jako hrozně nefér. Nebo, že...že mi to prostě ehm...prostě 
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jsem si asi jako říkala jako proč, nebo za co, nebo proč tolik. Samozřejmě dítě zlobí a 

občas jako musí dostat na zadek. Jako i máma občas, když prostě nevěděla, co 

s náma, tak nám jako nařezala. Ale ve srovnání s otcem to nebylo nic. Nic takovýho. 

Prostě nám naplácala, řekla ať už to neděláme a bylo. Takže ta jakoby...od ní si právě 

nepamatuju nějaký takový, že bych to vnímala jako právě jako nějakou křivdu. (A co 

se tehdy, když jsi dostala výprask dělo? Šla si do pokoje, tam si brečela a mamka za 

tebou došla? Nebo vůbec?) Ehm, no většinou to probíhalo tak, že mě, nebo nás, 

většinou jsme dostali výprask všichni, tak nás jako začal řezat. Máma na něj křičela 

ať se uklidní. Ať nás tolik neřeže. Tak nevím jestli si to umíte představit. Takovej 

velkej chaos. Táta nás řeže. Máma na něj křičí. A no a to dítě, já nebo bratr, asi 

brečíme, že jo. Tak dítě asi při výprasku vždycky brečí. A pak předpokládám, že 

jsem se šla někam zavřít asi do pokoje, no a tam jsem brečela dál. A jsem si říkala, 

jak je to strašně nespravedlivý a jako, proč jsem prostě dostala. A jako, že...jakoby já 

jsem si nějak už brzo byla schopná vypěstovat nějakej dojem toho, jestli on je 

opravdu normální. Jako můj otec. Jako, že už tehdy jsem to vnímala tak, že jako 

todle prostě není normální. A jako...no a máma nás pak šla utěšit a něco takovýho 

většinou. (Napadne tě tady nějaká další situace? Nebo jenom tohle?) Jenom tohle.  

 

Byla si někdy jako dítě nemocná? 

 

M: Nooo. Určitě. Tak děti jsou často nemocný. Určitě jsem byla mockrát nemocná. 

(A pamatuješ si co se tehdy dělo, když jsi byla nemocná?) Ehm...(vypadá zmateně, 

tak se jí snažím pomoci zorientovat se v tom, co od ní chci: Tak vezmime si situaci, 

že onemocníš a co bylo pak?) No šla jsem k doktorovi, ehm...pak jsem šla domů a 

tam se mnou většinou byla máma. (Takže máma se nějak většinou podílela víc na 

všech těchto situacích?) No. Někdy když máma třeba nevím, musela něco, tak nás 

třeba hlídala babička často. Nebo mě, když právě jsem byla nemocná. Nic víc 

konkrétního si asi víc nepamatuju, kolem svých nemocí. Asi jsem seděla doma. 

Vyležela jsem se a to bylo celý. (Takže mamka byla ta osoba, na kterou si se mohla 

v těchto situacích spolehnout, že víš, že tě v nich uklidní?) Jo. Ona byla ten 

pečovatelskej element. To jako, to určitě. 

 

 7. Vzpomeň si prosím tě na první okamžik, kdy jsi byla odloučena od rodičů? 

Jak jsi na to reagovala? A pamatuješ si jak na to reagovali oni? 
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M: Ehm...ehm nooo...pamatuju si první takový jako odloučení v uvozovkách, když 

jsem šla první den do školky. (A jak si na to tehdy reagovala?) Tehdy jsem na to 

reagovala hysterickým brekem. Právě, že jsem jako hrozně brečela furt. Nevěděla 

jsem co to tam je a co mě tam čeká. Asi jsem si tehdy myslela, že mě tam nechají 

nebo něco takovýdle, že jo. Takže jsem právě brečela, ať máma nikam neodchází. To 

mi mohlo bejt třeba...asi pět let mi bylo. V pěti myslím, že jsem šla poprvé do 

školky. (A pamatuješ si jak na to reagovali rodiče?) Tehdy tam se mnou šla máma. 

Nebo máma se mnou chodila do školky. Táta prostě pracoval furt, takže ehm...no a 

máma mi vysvětlovala, že za chvíli přijde. Že tam prostě chvíli budu, že se tam budu 

hrát s dětma...prostě se mi to snažila rozumně vysvětlit, že tam prostě budu s dětma a 

že ona za chvilku přijde. Ať se nebojím, že nepřijede.  

 

A vzpomeneš si na nějaké další specifické odloučení, které vybočuje nějak z tvých 

vzpomínek? 

 

M: Hmm...pak jsem docela jako brzo začala jezdit na tábory. Na první jsem jela už 

někdy myslím, že v první třídě. A teď nevím jestli jsem měla teprve nastoupit do 

první třídy nebo jsem ji už měla za sebou. To už si přesně nevybavuju. Ale tehdy 

jsem jela poprvé na tábor a asi ze začátku jsem taky trošku pofňukávala. Ale 

pamatuju si, že jsem si tam tehdy na to jako hodně rychle zvykla. Že jsem tam byla 

asi tejden a vzpomínám si, že jsem se jako rychle adaptovala, že jsem jako rychle 

zapomněla na to, že tam jako máma není. A že si to jako pamatuju tak celkově jako 

pozitivní zážitek. A vlastně jako od týdletý chvíle mi to už vlastně nikdy pak 

nevadilo, že jsem byla bez rodičů nějakou dobu. Pak jsem právě jezdila už každý 

léto. A i pak třeba na dýl, takže jsem si na to jako rychle zvykla. (Takže to byl 

takový pozitivní zážitek.) Jo to určitě, na to jsem se pak těšila vždycky.  

 

 8. Děkuju. Cítila si se někdy jako dítě odmítána? Samozřejmě, že když se teď 

zpětně ohlédneš můžeš si uvědomit, že to odmítání ve skutečnosti ani nebylo. Ale na 

co se tě teď snažím zeptat je, jestli ses vůbec někdy tak cítila jako dítě? Odmítána.  

 

M: Odmítaná? (zamýšlí se na delší dobu) Ehm...to jako ehm...jako dítě asi 

teda...nevybavím si takovou situaci. Pak jsem teda trošku jako zažila šok, ale to už 
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jsem byla o něco starší. (Kolik ti tehdy bylo?) Kolik mi mohlo bejt tehdy? Ehm...to 

tak nějak souviselo s tou první pubertou, takže třeba asi kolem těch dvanácti mi 

mohlo bejt. To jsem se tehdy jako...jakoby dozvěděla...nebo ne dozvěděla...já ani 

nevím jestli jsem se to dozvěděla, nebo jestli jsem to před tím nějak věděla. To už si 

jako nejsem schopná vybavit. Ale že jsem jako...ehm...věděla jsem, nebo dozvěděla 

jsem se, že jsem jakoby nebyla jako chtěná. Nebo, že jsem nebyla plánovaný dítě, že 

vlastně moje máma otěhotněla jakoby...otěhotněla neplánovaně a pak až si tedy 

teprve otce vzala...v pokročilém stupni těhotenství. (A jak ses to dozvěděla?) Jestli 

mi to řekla sestřenice? Mám pocit, že mi to řekla. A právě mi řekla, že jako babička 

tehdy z toho byla jako špatná nebo co. (Mamka byla tehdy nějak moc mladá?) No 

ona byla mladá...nebo jakoby nějak tehdy to...na tehdejší dobu to bylo normální. 

Bylo jí devatenáct let. Jakože tehdy ty ženy jakoby ty děti měli takhle nějak 

brzo...jako, že by to byl nějak extrémně nízkej věk to jakoby ne. Ale...že vím, že 

jsem se tehdy jakoby dozvěděla tohle. A nějak jsem si to už jakoby byla schopná 

všechno jakoby dát dohromady. A tehdy jsem jako trošku trpěla jako pocitem jako, 

že...že ne, že bych byla jakoby odmítaná, ale že jsem jakoby v kontextu tady tohodle 

jako...týdle informace a tadytohodle jsem si uvědomila, aha tak já jsem jakoby 

nechtěný dítě. Mě mý rodiče nechtěli. Nebo jakože jsem tedy nebyla ta plánovaná. A 

určitou dobu jsem tímhle jakoby určitou dobu jakoby trpěla. Že jsem si říkala, že 

kdyby tehdy máma neotěhotněla, tak já nevím, třeba se víc věnovala práci nebo 

takhle. Že i potom pozdějic mi přišlo jakoby, že moje máma to takhle neplánovala 

nikdy. Že ona jako je docela pracovitej člověk. Nebo jakoby asi kdyby tehdy jí to i ta 

doba umožňovala třeba právě jít na tu vysokou nebo takhle, že by taky trošku možná 

i šla do nějaký kariéry nebo něco v takovýmdle smyslu. Že právě jsem se trošku i 

obviňovala z toho, že jsem jí jakoby překazila vlastně nějakou takovoudle jakoby 

dráhu. I když on a jakoby nikdy mi nedávala signál jako nějakej, že by to takhle jako 

bylo. A že jsem jenom jako omyl. A že mě nechtěla. My jsme se o tom i jakoby 

bavily o tom i pozdějic. Jako máma mi říkala...ono ne, že by jsme se o tom nějak 

vyloženě jakoby bavily, ale když jsem třeba něco takovýho jakoby v tomhle smyslu 

naznačila, tak její jediná reakce byla jako, že...ehm, že jako je hrozně ráda, že mě 

má. Jako, že to je krásný, že jako jsem to dobrý, co jí v životě potkalo. Že mi prostě 

nikdy nedala najevo, že bych...že bych ehm jí nějak zkazila život. Takhle jakoby. (A 

ty jsi to tak vnímala?) Já jsem tehdy právě jak jsem se to jakoby dozvěděla a už jsem 

byla schopná si to dát do nějakých souvislostí, tak jsem si tehdy asi připadala nějaká 



168	  

nechtěná. Ale to jako trvalo jenom nějaký období. To bylo jenom chvíli kolem těch 

dvanácti. (A myslíš, že by ti nějak pomohlo jestli by ses to dozvěděla od mámy nebo 

od taťky? Že tě neplánovali, ale i přes to tě má ráda a podobně? Že to nebylo 

ovlivněno těmi okolnostmi, že ses to dozvěděla jakoby z třetí ruky?) Možná, že jo. 

Možná, že právě, že jsem se to dozvěděla od někoho jinýho mě trošku víc zranilo. To 

asi určitě. Že jsem totiž jakoby si to přebrala tak, že to je něco jako kostlivec ve 

skříni. Nebo něco takovýho. Že to je jako, takový rodinný špatný tajemství nebo 

něco o čem se jakoby moc nemluví. Ono todle je asi trošku problém asi toho, že ta 

moje rodina je křesťanská no. Že, že jo. Že nějako, že by máma se mnou někdy 

mluvila o sexu nebo tak, že takovoudle výchovu v tomhle smyslu jsem od rodičů 

neměla nikdy. Že jakoby tydlety témata byly spíš tabuizovaný. Tím pádem jsem se 

jakoby nikdy nedozvěděla, že jsem byla počatá takhle a samozřejmě ještě v kontextu 

tý křesťanský morálky je to tak, že se nejdřív máte vdát a pak mít děti. Proto to tehdy 

asi ta babička špatně brala a takhle. Takže takhle. (A myslíš si, že si to mamka tehdy 

uvědomovala, že tě tím může ranit, když ti to neřekne? Nebo, že ty to takhle můžeš 

vnímat, že si odmítaná respektive nechtěná?) Myslím si, že ne. Myslím si, že si to 

neuvědomovala. (A proč si myslíš, že ti to neřekla? Protože to bylo prostě tabu?) Já 

si myslím, že ona to nepovažovala za podstatný, aby mi to jako řekla. To si myslím, 

Že to prostě nepovažovala za nutný. Nevím jestli jí někdy jako vůbec napadlo, že se 

to dozvím. A od koho se to jako dozvím. Nevím, možná nad tím  nikdy nějak 

nepřemýšlela. Nevím.   

 

9. Měla si někdy jako dítě strach nebo obavy?  

 

M: Ehm...ehm...jo, tak asi každý má strach a obavy. I v dětství. A teď chceš vědět 

jako proč? Nebo jako z čeho? Určitě jsem musela mít jako dítě strach. To je 

normální. (Jestli tě tady napadne nějaká asociace třeba?) Ehm...kupodivu jsem měla 

obavu, že se naši rozvedou. (Takže si to vnímala jako něco negativního, kdyby se 

rozvedli?) Přitom jako...ono to jako nedává na jednu stranu smysl. Nebo jakoby...to 

je asi jakoby ta ambivalence, o který jsem mluvila ve vztahu k tomu otci. Že jako 

ačkoli jsem měla ty momenty, kdy jsem ho prostě fakt nesnášela a nechtěla jsem, aby 

s náma byl. Aby byl s mámou, že jo. A jakoby nějak jí ubližoval a mě taky, že jo. 

Tak přes to jsem jakoby nějak jako...ehm...nechtěla...nechtěla, aby to nakonec 

skončilo jako tak, že se rozvedou. Já nevím proč jsem to takhle měla. Ale jako obavu 
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jsem z toho asi měla. I když je to prostě divný. (Když jsi to tak cítila, tak jsi to tak 

prostě cítila. To není divný.) Na jednu stranu jakoby chcete a na druhou ne. Takže 

třeba z tohodle jsem měla obavu. 

 

 

10. Děkuju. Vyhrožovali ti někdy rodiče jakoukoli formou, ať už kvůli 

zlobení nebo dokonce z legrace? Tady někteří lidé třeba sdělují, že jim rodiče 

vyhrožovali, že je pošlou pryč z domova nebo něco takového. Stalo se ti taky něco 

takového? 

 

M: Ne. (Napadne tě něco jiného? Tady jsme už slyšeli ten pásek třeba.) Tak asi 

jenom jako kolem těch fyzickejch trestů. Jako ohrožení ve smyslu toho tělesnýho 

trestu. To asi byla jediná forma, kterou rodiče používali jakože. Jako, že támhle si 

pro tebe přijde paní, protože zlobíš, tak to ne. To jsem od nich neslýchala. (A 

vnímala si ty tresty jako týrání nějaké fyzické ze strany otce?) To jako ne. (Prostě 

jako nějakou takovou formu trestu i když tvrdší.) To ne. To byl tvrdej trest a byla to 

pro mě křivda, ale asi jsem si to tehdy neuměla nějako jako...neuměla jsem to nazvat 

fyzickým týráním nebo jako nenapadlo mě to. To jako zase ne. Nebo na to ty tresty 

nebyli takhle jako...to nebylo jako nic, že bych to mohla dneska ze svého pohledu 

říct, že to bylo týrání. Prostě to byli neuměřený fyzický tresty právě vzhledem 

k tomu, že jsem byla dítě a prostě on byl dospělej chlap jako, že jo. S nějakou silou a 

ještě prostě cholerik k tomu, takže se neuměl jakoby ovládnout. Asi v tomhle smyslu.  

 

Tady někteří lidé taky třeba sdělují, že mají vzpomínky na nějaké chování, které má 

povahu týrání. A mě by jenom zajímalo jestli se tobě něco takového stalo nebo taky 

někomu z rodiny? 

 

M: To ne. Jako takovýdle rozměry to nikdy jako nenabralo. To ne. 

 

 11. Děkuju. Jak si myslíš, že tvé celkové zkušenosti nebo zážitky s rodiči 

mohli tvoji osobnost v dospělosti? 

 

M: No myslím si, že hodně. (V pozitivním nebo negativním smyslu?) Spíš negativní 

asi. Ne jako takhle našla bych i pozitivní věci, viz třeba když jsem mluvila o tý...o 
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tom jak nás máma jako vychovávala, tak si myslím, že nám...nebo dneska to právě 

cítím, že mě vychovala jako dobře právě. Že mě vedla jako k těmhle morálním 

hodnotám jako a k takovýmdle věcem. Tak to je určitě jakoby pozitivní výsledek 

výchovy. To jako určitě. Ale...ehm...jakoby spíš si jsem asi schopná uvědomit, nebo 

možná se tím víc zabejvám sama v sobě, spíš asi jakoby těma negativníma vlivama, 

který jako ve mě zůstaly z toho dětství. Sem si vědomá toho, že moje máma na mě 

měla nějaký vliv ve vlastnosti, kterou do dneška mám, ale nevím jestli to souvisí 

opravdu jako až...nebo byla jsem si to schopná uvědomit až teďkon v dospělosti. Že 

jakoby i ta její výchova ve mě zanechala něco, co já dneska nepovažuju jako za 

úplně pozitivní věc, ale zároveň jakoby vím, že to nebyl žádnej jakoby cíl, že to 

jakoby...třeba nějaká moje vlastnost, kterou já mám a kterou si myslím, že mám 

právě kvůli tý výchově, tak vlastně vznikla tak nějak mimoděk. (A jaká je to 

vlastnost? Pokud to chceš nějak rozebírat.) No prostě tu vlastnost...ono...já jsem 

jednou ještě četla jednu knížku. To byla taká populárně naučná právě co se týká 

psychologie a týkala se tehdy sourozeneckých konstelací právě. A tam jsem si 

přečetla právě o tý typologie prvorozených dětí, že mají sklony k perfekcionizmu, 

anebo ještě právě je typ zklamanýho perfekcionisty a úplně jsem se v tom našla jako. 

Absolutně to na mě sedělo právě. A tehdy jsem si vlastně uvědomila, že...že to 

možná opravdu tahle je, že mám v sobě nějak jako zakódovaný ehm...jako, že 

všechno...jako všechno musím udělat dobře, nebo správně, nebo že jako  hrozně 

v sobě nesu pocit, že ehm...takhle ešte jinak. Ešte bych to víc vzala z toho druhýho 

konce, že se do dneška potýkám s tím, že mám problém nebo strach z toho, že 

někoho jako...že někoho zklamu. Nebo že jako nějak neuspokojím jeho představu 

nebo, že neudělám tu věc tak, jak si to ten člověk...jak to chce prostě nebo jak to ode 

mě vyžaduje. (A z čeho myslíš, že to vyplývá? Z té výchovy nebo z toho, že si 

prvorozená?) Todle přesně nevím...z čeho. Jestli je to to, že jsem prvorozená a že ty 

rodiče nakládají víc tomu prvorozenýmu a to...jako má i víc tý zodpovědnosti. Tím, 

že jsem měla ty dva mladší bratry, tak jsem je občas musela i pohlídat nebo prostě 

něco. Takže jsem jakoby už od mala byla hrozně jakoby zodpovědná. Nebo se to ve 

mě právě pěstovalo ta zodpovědnost. Spíš asi jako je to tímhle, ale nějak právě mám 

pocit, že jako prostě to mám z tý rodiny a tý výchovy. Že prostě úzkostně jakoby se 

bojím prostě něco neudělat správně nebo nějak jakoby někoho zklamat. Ale to je spíš 

taková jako moje domněnka todle to asi. Že tendleten strach z toho zklamání tý 

osoby. Nebo prostě asi jsem vždycky asi tý mámě chtěla dělat jakoby radost. Nějak 
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jsem asi vnímala, že nemůže být šťastná z táty, tak jsem chtěla, aby měla radost 

aspoň ze mě. Tudíž jsem asi jako se vždycky všechno snažila udělat tak, jak chtěla. 

Něco takovýdleho. A právě...to je spíš takový detail, že tý zklamaný perfekcionisti 

prej vznikají tak, že právě jako dítě něco uděláte, co vám ten rodič řekne. A ten rodič 

pak přijde jo dobrý a předělá to po vás. Ustlat si postel, nebo uklidit, udělat něco, 

něco takovýho jednoduchýho tak to po vás pak předělá. A vy jsi pak myslíte, že to 

uděláte špatně. Tak todle si právě myslím, že mám od tý mámy. Ale jak říkám todle 

podle mě vniklo nějak mimoděk. Možná si to ta matka ani neuvědomuje, že si to to 

dítě ponese jako špatně. Že si řekne tak jsem to jako udělal blbě no. Jako, že příště to 

mám udělat jinak. A co když příště to po mě zase někdo opraví a zas je to špatně. A 

pak si myslím, že právě nějak jako mě hrozně ovlivnili všechny tydlety zkušenosti. A 

tydle jako do jistý míry jako traumatizující vzpomínky právě na to...jako na to 

příkoří. Nebo jako tu křivdu. Nebo, že jako jakmile prostě vidím něco takovýdleho 

jako, že...já jsem i hrozně jakoby citlivá na jakýkoli formy násilí. Že mi to hrozně 

jako vadí. Že to nemůžu vidět. Nebo, že jakože ani se nemůžu koukat na filmy, kde 

je třeba násilí. A to přitom jak sama říkám to, co jsem zažila nemělo nějak formu 

týrání. To absolutně ne, ale stejně prostě jsem na to hrozně jako citlivá. Jak se někdy 

někomu jako ubližuje nebo někdo je právě pokořovanej, tak to hrozně jako vnímám.  

 

A považuješ tuto zkušenost za nějakou překážku ve tvém vývoji?     

 

M: Já nevím jestli to vnímám jako překážku. Jako překážku asi ne. Jako částečně se 

snažím jako sama se sebou bojovat, protože jsem taková celá...jsem prostě jako 

hrozně citlivej člověk jakoby. Ve skrytu duše. Myslím, že jsem prostě až 

přecitlivělej...nějaká osobnost jako. Myslím, že se tomu říká hypersensitivita nebo 

něco takovýdleho, jsem se tak jednou někde dočetla. Tak takhle bych se asi jako 

označila no.   

  

A nemáš nějaké vzpomínky na situace, které ve svém vývoji považuješ za překážky? 

Nebo, že tě mohli nějak negativně ovlivnit? Napadne tě tady ještě něco? 

 

M: Tak určitě mě ovlivnily ty vzpomínky, jako tak například když dal mámě tu 

facku. To zrovna jako todle jako mám asi vyrytý dodneška. A to asi jakoby 

nezapomenu nikdy. A vždycky to bude...spíš to bude asi překážka u mě jako ve 
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vztahu právě k otci no. Že prostě mu to asi nikdy nezapomenu. Nebo, že...ale tak 

jakoby časem se i tohle nějak člověk snaží chápat jinak nebo jakoby se sebou nějak 

trošku bojovat nebo pracovat.  

 

12. Proč si myslíš, že se rodiče během tvého dětství chovali tak jak se 

chovali? 

 

M: Eh...no...to bych taky ráda věděla. Ale já to trošku asi dávám na vrub tomu, že 

jsem vážně ta nechtěná. No jako můj osobní dojem je takovej, že kdybych jako já se 

nenarodila, tak oni spolu nezůstanou. Že kdyby tam nepřišlo to těhotenství a pak teda 

ta svadba. (Ale tam si mi taky spomínala, že tam byli nějaké období, které byli 

šťastné, že se to až časem nějak zkomplikovalo. A to tě nějak třeba napadá jestli si 

nemyslíš, že možná taťka se choval tak, jak se choval, protože...když si mi 

spomenula tu situaci, jak jste šli do Polska a jak se všechno změnilo, tak jestli to 

nebyla nějaká taková jeho frustrace z toho, že je v cizím prostředí. Žije v cizí kultuře, 

s cizím národem. Víš když tam byli ty ambivalence, že to bylo pozitivní a pak zas 

negativní. Nemyslíš, že to mohlo být?) Jako teď jako dospělou, když si to jako 

promítám zpátky, tak mě to napadalo jako mockrát. Jestli právě to nebylo jako 

takhle, že prstě tady byl jako cizinec. Ale...no jako...já bych zase to nerada 

komplikovala tu situaci. Ale já si myslím, že tam ještě hraje velkou roli jeho matka. 

Právě babička. (Že neměla ráda tvou mámu?) Ne. Neměla. Takovej klasickej model, 

že maminka si drží toho svého...ještě právě on byl taky prvorozený. Tak, že 

prvorozený syn to je něco. Že jakoby ty matky k těm synům mají divný jakoby 

vztahy a vazby. A tu ehm...co to je snacha? Snacha ne je manželka? Moje máma pro 

babičku myslím. Asi jo. Že potom tu partnerku toho syna vnímají jako, že na ní 

žárlej nebo něco jakoby v tomdle smyslu. Tak todleto si myslím, že...nebo todle vím 

stoprocentně, že nějak jakoby trojúhelník těch složitých vztahů tam je. Že prostě 

právě babička je vysazená na mýho otce, proto podle mě asi, když on do toho Polska 

jede, tak asi jede za tou svou mámou nebo za tou svou rodinou. Tak asi jako je 

rád...nebo šťastnej. A máma s babičkou se jako určitě nemějí rády. To vím. A asi od 

mých osmnácti tam máma už nejezdí. To si pamatuju jak, že se hrozně pohádaly a od 

tý doby máma už do Polska nejezdí. Od tý doby tam už nikdy pak nebyla. Asi pět let. 

Právě až takhle se to jako vyhrotilo tydle vztahy. Bylo to jako...bylo to v zásadě 

kvůli blbosti. My právě tam máme i známý v tom Polsku a vždycky když tam jsem, 
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tak za nimi právě jezdíme. A to jako je normální. Babička to ví, ona teda vždycky 

právě remcá, když tam jdeme. Protože tam vždycky jdeme jakoby večer a vracíme se 

jako v noci, že jo prostě. A to ona jako hrozně nerada vidí. Tak to vždycky jako 

okomentuje, to jako je normálka. Ale jednou jsme nějak právě takhle přišli a babička 

se právě hrozně pustila do mámy a hrozně jí to právě jakoby dávala sežrat, že jsme 

byli u nich a že v kolik jsme přišli a že jako jsme šli i my a proč jako nás takhle eště 

tahaj po nocích a takhle. Hrozně se na ní takhle jako vylila, na mámě. A máma tehdy 

udělala něco, co jako...co já jsem do tý doby nikdy neviděla a to, že prostě za sebou 

práskla dveřma. Zavřela se do pokoje a tam brečela. Já jsem jako do svých tehdy 

právě těch sedmnácti nebo osmnácti, nevím jak je to už dlouho, tak jsem nikdy 

neviděla svojí matku brečet. Nikdy. A to bylo poprvé. A jako tak strašně mě to...tak 

strašně se mě to jako dotklo vnitřně, že prostě jsem úplně jakoby se vrátila zpátky do 

toho období, kdy jsem právě cítila, že na tu mámu je někdo hnusnej. Tentokrát to 

nebyla osoba otce, ale jakoby jeho matky. A zase sem prostě znova cítila tu strašnou 

jako tu křivdu. Nebo jako, že úplně jakoby jsem s ní měla ten strašnej soucit. Jsem si 

říkala, že tak jakoby mojí matku někdo rozplakal? Tak to už teda je něco. Tím, že 

jsem to doposud jakoby nikdy neviděla, že jako moje matka by brečela, tak to mě 

hodně vzalo jako. Od tý doby tam máma nejezdí. Jako já nevím možná...možná tomu 

něco předcházelo, protože jakoby ta její reakce byla dost zvláštní na to, že to byla 

jenom takovádle defakto hádka kvůli nějaký banalitě. Řekla bych to takhle asi, že 

jako pohár přetekl. Ale to už je taková víc svěží vzpomínka.  

 

13. Byli během dětství v tvém životě nějací jiní dospělí, ke kterým si měla 

blízko jako třeba k rodičům? Nebo také i jiní dospělí, ke kterým si třeba měla blízko, 

i když ne rodičovsky?  

 

M: Asi k babičce jsem měla docela blízko jako, ale právě k tý český babičce.  

 

 14. Děkuju. Zažila si během dětství nějakou ztrátu milované osoby, jako 

například sourozence nebo člena blízké rodiny? 

 

M: Díky bohu ne. Jako až na toho dědu, který zemřel, když mi bylo jedenáct. Ale 

musím říct, že jsem s ním neměla nějak moc specifickej vztah. Děda byl takovej 

jako, takovej spíš jako...takovej přísnej člověk. My jsme z něj jako vnoučata měli 
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spíš trošku takový jakoby respekt. A on jakoby moc na děti jakoby nebyl, takže se 

s náma ani...že by se s náma hrál nebo něco takovýho to ne. On se vždycky bavil 

akorát právě s tátou a se strejdama. On vyhledával jako tu dospělou, sofisitikovanou 

společnost a o děti se moc nezajímal jako. Takže jakoby s dědou jsem neměla 

nějakej úzkej vztah. Takovej neutrální. Takže když jakoby zemřel, tak já jsem to 

nějak jakoby těžce nenesla. (A byla si na jeho pohřbu.) To jo. (A jaké to pro tebe 

tehdy bylo?) Ehm...náročný to pro mě bylo zase právě v tom, že...jak říkám já jsem 

prostě citlivá na ty všechny jako lidi ve svém okolí. Takže když jsem právě viděla 

babičku jak brečí, že jo. Všechny svý tety jak brečej. Nebo počkat...možná, že tehdy 

máma brečela poprvé...ale to jsi nejsem teda úplně vyloženě jistá jako. Ale tak jako, 

že jsem viděla, že jsou všichni z toho zdrcený a tak, tak to samozřejmě mi bylo 

strašně líto. Pro mě na tom všem...na tý jeho smrti bylo nejhorší tohle, že jsem prostě 

viděla ty svý jakoby blízký lidi, jak jsou z toho smutný a zdrcený. To na tom asi bylo 

to nejhorší. (A ta smrt byla nějaká náhlá? Nebo už jste jí tak nějak očekávali?) On 

měl rakovinu a vědělo se už, že se nedá dělat nic. Už to bylo očekávaný. Nebrala 

jsem to moc negativně, až na to jak jsem viděla, jak to vzala rodina okolo mě. Tak to 

se mě na tom dotklo nejvíc. (A změnil se nějak tento pocit v průběhu času?) Asi jo. 

To určitě. Nějak to v sobě nemám jako ehm...moc jako, že by to bylo nějaký pro mě 

traumatický. Prostě bohužel zemřel, ale nějak se jako vědělo, že se to stane. Co mě 

však tak celkem nedávno překvapilo, že jsem se dozvěděla, že máma tehdy nemohla 

spát a brala prášky na spaní. To jsem jako vůbec nečekala jako. Máma je taková jako 

silnej člověk. Nebo takovej ne moc emocionální. Nebo, že ty svý emoce nedává 

právě tolik najevo. Proto říkám, že jsem ji viděla brečet jednou v životě, proto právě 

jsem nevěděla, že jí jako smrt otce vůbec tak jako zasáhla. A to mi už bylo jedenáct 

let a to už jsem byla schopná vnímat, že se něco děje a že je něco špatně. Ale ona to 

nedala na sobě absolutně vůbec jako znát. My jsme v tomhle dost rozdílný, že jo. 

Ona je vážně jako tvrdá. Prostě je navenek jako hrozně silný a já jsem podle mě 

hrozně zranitelná. Vedle ní jako, že jsme každá v tomhle jako jiná.  

 

Stratila si během dětství nějaké další důležité osoby? 

 

M: Ne. Naštěstí ne. 

 

A co teď v dospělosti? Stratila si někoho z blízkých? 
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M: Ne. Díkybohu taky ne. (usměje se)  

 

Měla jsi nějaké zkušenosti, jiné než ty, které si mi již popsala a které by si označila 

za potencionálně traumatizující? Tak tam si tehdy označila jako traumatizující 

některé situace s tátou. Napadne tě tady kromě toho ještě něco jiného? (jeví se mi 

trochu zmateně, tak proto hned následně upřesním otázku) Mám na mysli jakékoli 

zkušenosti, které si tehdy bezprostředně vnímala jako negativní, že tě v tom daném 

momentě nějakým způsobem vyděsily? 

 

M: Mhm. Asi mě nic už nenapadne. Musím říct, že opravdu asi jiný nějaký takový 

traumata, který si sebou nesu jsou jenom takhle opravdu svázaný s nejbližší rodinou 

jako...jako s otcem. Já teda naštěstí pak...už nic jinýho hroznýho mě ani nepotkalo. 

(usměje se)   

 

 15. Nyní bych se tě ještě ráda zeptala na pár doplňujících otázek ke vztahu 

s tvými rodiči. Nastali v tomto vztahu nějaké změny po dětství? Za moment se 

dostaneme také k současnosti, ale tady se tě teď ptám hlavně na období mezi 

dětstvím a dospělostí. Na tu adolescenci respektive pubertu. Nastali tam nějaké 

změny ve vašem společném vztahu? 

 

M: Mhm. To určitě. Určitě nastali. Potom když přišla jako taková ta fáze puberty, 

právě ty denno denní hádky s mým o otcem o tom co můžu, kam můžu a takový ty 

věci. Takový jeho ty hrozně křesťanský zásady a výchovný metody, s kterými já 

jsem prostě vůbec nesouhlasila a nechtěla jsem jakoby nic dělat, že jo, podle toho jak 

on chtěl. Tak to pak tak skončilo někdy kolem těch sedmnácti, že tam...tam tak 

nějak...tam nějak vidím ten zlom v těch sedmnácti. V sedmnácti, ale asi přesně ne, to 

jsem byla ještě trošku utržená...v těch osmnácti pak to přišlo s tou plnoletostí. Že od 

těch osmnácti jsem se já hodně uklidnila jako a usadila. Asi tenhle rok vnímám jako 

konec puberty. (A tehdy nastala ta změna nějak pozitivní? Že se ten váš vztah zlepšil 

s otcem? Nebo už jste tak spolu nebojovali třeba?) Jo, jo. Určitě se to jako zlepšilo. 

Už jsme se právě jako nehádali. Už se v podstatě nehádáme do dneška. A hlavně 

jako...a von se nějak změnil. Já nevím jestli to souviselo nějak s věkem, že prostě 

trošku jako vlastně zestárl. Možná jakoby...já to právě jakoby přikládám tomu, že já 
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jsem se zklidnila, protože se mi zklidnili hormony. (usměje se) Prostě měla jsem 

pubertu za sebou. A von...a von se taky jako nějak zklidnil. Úplně jako přestal bejt 

takhle cholerickej, jako bejval co si ho pamatuju celý dětství, tak to se nějak úplně 

zklidnilo. Já nevím...jako kdyby...jako kdyby u chlapů existovalo něco jako přechod 

nebo takhle. Mám opravdu jako pocit, že se takhle nějak najednou musel začít 

odplavovat testosteron a on prostě víc jako začal být klidnej. A nevím jestli jako za 

tím stálo něco jinýho. To jako já vopravdu netuším. Ono jako kdyby...abych řekla 

pravdu, tak já do toho vztahu otce s matkou zas tak moc nevidím. Oni nás do něj 

nějak moc nepouští, takže já nevím jestli jako mezi nima něco proběhlo, něco 

zásadního, o čem jakoby já nevím. Na čem jako tadleta změna stála, ale prostě se tak 

nějak von zklidnil. Já jsem se zklidnila. Od týhletý doby, co mi je tak těch osmnáct, 

jakoby přestal jakoby s klasickejma trestama. Že ani na mý bratry, který jsou jakoby 

mladší, že jo. Mě bylo osmnáct a tomu nejmladšímu bratrovi bylo čtrnáct, což jako 

on byl zrovna jako v plný pubertě, že jo. Tak tehdy už vlastně ani je fyzicky 

netrestal. Že jakoby úplně na todle rezignoval. Nějak se to jako samo, víceméně, 

uklidnilo no. Nebo samozřejmě je to tak, že do dneška se na spoustě věcí jakoby 

neshodnem a tak. Na skoro všechno máme diametrálně odlišný názor a tak, ale už se 

nehádáme. Teď vůbec jako. (A ve vztahu s mamkou nastala nějaká změna během 

tohoto období? Nebo to bylo takové dá se říci, že stejné jako v dětství?) Pořád 

víceméně stejný. Tam žádný nějaký velký změny jakoby nenastali. U ní jsem prostě 

vždycky cítila tu oporu. Nebo s ní jsem měla vždycky ten vztah právě jakoby 

bezproblémový. Nějak se to...nějak se to nezměnilo. Ten vztah k ní je asi furt stejný 

prostě.    

 

16. Teď se přesuneme k současnosti. Jaký máš s rodiči vztah teď v období 

dospělosti? Zde už nejde o to samé jako v předešlé otázce mezi dětstvím a 

dospělostí, ale už právě o tu dospělost. Jaký si myslíš, že máte vztah teď? 

 

M: Dneska ehm...asi bych ho charakterizovala jako normální. (usměje se) Zatímco 

před tím, do tý puberty normální asi nebyl. Opravdu tak dneska je normální. 

S mámou prostě vycházím absolutně dobře. Naopak mám trošku strach, že ehm...že 

budu mít problém se od ní odpoutat. Že jsem na ní trošku jakoby vázaná nebo už 

jako jsem...nebo prostě no...jako jsme...jako ten náš vztah s matkou je tak dobrej, že 

až jako představa, že třeba se odstěhuju, tak je mi úplně jako nepříjemná. Nebo jako, 
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že úplně se mi vlastně vod ní nechce. Že jí mám prostě tak ráda, že bych jako...nebo, 

že chci být pořád jako s ní. Ale samozřejmě vím, že to není jako normální. 

Samozřejmě, že se jednou odstěhuju. A i když mi to třeba bude ze začátku líto, tak 

nejsem nějakej ehm to...snad nemám žádnej komplex. (usměje se) Že bych jako žila 

s rodiči do třiceti to zas ne. Takže jako...to jako překonám. Tím jsem si jistá. A 

s otcem je to jakoby normální. Prostě už se nehádáme a každej máme nějakej jako 

svůj názor a tak. Von teda ještě furt...furt teda je jako do dneška schopnej si občas 

jako nějak rejpnout. Například právě teďkonc jsem udělala bakaláře v září, tak to 

jako...tenhleten můj jako v uvozovkách...já to považuju za nějakej úspěch. Tak jako 

vím, že to není diplom, jako diplom Mgr. Nebo Ing., ale nějakej úspěch to podle mě 

je, že jo. Tak to on je schopnej jakoby ehm...banalizovat. Jakoby pořád nebo furt 

jako mi předhazovat, že to není žádnej titul a že jako to se ještě nemám čím chlubit, 

že to jsem teda udělala bakaláře. A to von je pořád schopnej jakože mě furt usazovat 

takhle. Jakože ať si moc o tom nemyslím a tak. Nevím jestli z něj trošku nemluví 

nějaká...jak bych to řekla...méněcennost nebo tak něco. Protože jak ty chlapy ty 

jejich ega potřebují, že jo...potřebují se hrozně cítit, že mají navrch před těma 

ženskejma. A on má navrch, že jo, jako maturitu, tak asi možná se trošku...nezačíná 

jako trpět tím pocitem, že jsem jako žena a jeho dcera dokázala už jakoby víc. 

Teoreticky v nějakém společenském řebříčku nebo jak bych to řekla. V těhlectech 

hodnotách. Tak asi mi to dává jakoby na srozuměnou. Jako proto, že teda, aby se 

z toho moc neradovala. Nebo jako říkám to měl celej život, že měl tendence všechno 

jako shazovat. To mu jako zůstalo. To si jako neodpustí do dneška. Ale ehm...jako 

když...jako mě...nebo jako třeba v tu chvíli, když to řekne mě to jako trochu zamrzí. 

Si říkám jako, proč mi prostě nedopřeje aspoň jako ten pocit z toho, že teda jsem 

něco dokázala. Že to je nějakej úspěch. A von prostě to shodí, že jo, ale už...už to 

jako prostě beru tak nějak s nadhledem. Jakoby furt je to nějaký zklamání, ale 

myslím, že už to dneska umím líp vzít. Nebo rozhodně už kvůli tomu nebrečím do 

polštáře. Nebo prostě to nějak jako...v tu chvíli to zabolí, ale pak to jakoby přejde. 

Ani to nekomentuju. Nechám to bejt prostě. Tak nějak mám pocit, že von si to 

prostě...že von si to prostě jakoby musí říct. Tak ať si to jakoby řekne a já to nějak 

prostě strávím a neřeším to. To je asi takové nějaké předcházení konfliktů. Tak jako 

už jsem se i naučila ten vztah jakoby...jakoby držet v nějakejch mezích a jako právě 

už to beru všechno s nadhledem. (Takže tímhle tě asi v současnosti nějak zklamal, 

jestli to chápu správně. Je tam něco, čím tě naopak v současnosti táta potěšil?) Tak 
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jako...ehm...potěšit. Vono jako sem tam umí potěšit, ale je zajímavý, že se to 

vždycky jako většinou vztahuje k tý rodině v Polsku. To je fakt asi divný jako asi. 

Ale třeba si vybavuju...třeba když právě...například jak když jsme byli o vánocích 

právě u babičky s dědou, tak...já hrozně ráda peču cukroví. (usměje se) No hrozně 

ráda peču a za to mě třeba jako chválí. Že to mě jako...je to maličkost, ale umí to 

potěšit. Tak právě von jako řekl, no doufám, že vezmeš cukroví. A právě hrozně na 

to jako...na tom trval, abych nějaký dědovi s babičkou přivezla. A pak říkal, no to M. 

jako pekla sama. A tak...to jako i...i jako vychvaloval, že teda jsem si s tím dala tu 

práci a tak. Jako třeba v tomhle mě jako potěšit umí. Není to jen jako zloduch, tak to 

jako ne. Má v sobě něco lidskýho. (A mamka tě něčím zklamala v současnosti? Nebo 

třeba naopak potěšila v současnosti? Napadne tě tady něco?) Ehm...to jako 

no...potěšila. Ani ne. Nic mě tady nějak nenapadá. (Když spolu bydlíte, tak to asi 

znamená, že se i teď v současnosti vídáte denno denně. Chápu to správně?) 

Víceméně. Tak jako chodím do práce. Třeba pracuju noční a je to tak, že se třeba 

s rodičema míjím, ale zásadně si s nima povídám několikrát tejdně.    

 

17. Teď se ještě zeptám otázku. Nemáš asi své vlastní děti? (Ne.) Dobrý. Takže teď 

bychom se přesunuli k otázce z odlišné kategorie. Představ si prosím tě, že máš 

jednoleté dítě. Nějaké imaginární dítě. Zajímalo by mě jak by si se asi podle tebe 

cítila, kdyby jste museli být od sebe odloučeni? Myslíš, že by si měla o to dítě někdy 

strach, kdyby jste byli odloučeni? Jak by ses asi podle tebe tak hypoteticky cítila? 

 

M: Ehm, nooo. (usměje se) To je pro mě docela těžko představitelná situace. 

Ehm...nevím. Myslím si, že bych jako...ne, umím si představit, že by to pro mě 

představovalo nějakou frustrující situaci. Já jakoby abych pravdu řekla, tak já jakoby 

nejsem úplně na děti. Nebo ještě v sobě nepociťuju nějaký mateřský pudy. Pro mě je 

ta představa teď vůbec nepředstavitelná. Nemám ráda hysterický typy matek, takže si 

nemyslím, že bych to asi nějak prožívala. Neviděla bych důvod proč.  

 

18. Dobrý, tak můžeme jít na další otázku. Opět si představ situaci, že si rodičem 

tohoto jednoletého imaginárního dítěte. A kdyby sis mohla pro toto dítě přát tři věci 

od teď za dvacet let, jaká přání by to byla? Tady mám na mysli nějakou takovou 

budoucnost, kterou by sis pro toto hypotetické dítě vysnila? Nebo něco, co bys pro 

toto dítě chtěla. Dám ti teď minutu k zamyšlení. Klidně nad tím popřemýšlej. 
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M: Takže tři věci, které bych pro to dítě chtěla. Jako...(Nějaká přání do budoucnosti. 

Nebo co bys chtěla pro to své dítě v jednadvaceti, aby třeba dosáhlo?) To jako musí 

být nějaký jakože, že chci, aby byl já nevím inženýr nebo něco takového? Nebo to 

může být i abstraktní něco? (I abstraktní věci. Je to na tobě.) Tak aby bylo 

vyrovnaný. Aby bylo vyrovnaný...chtěla bych, aby bylo šťastný. A chtěla bych, aby 

bylo samostatný.  

 

19. Mhm. Děkuji. Dobrý. Takže můžeme jít na další otázku, předposlední. Existuje 

nějaká konkrétní věc, ze které máš pocit, že jsi se ji naučila především z vlastního 

dětství? Mám na mysli něco, co jsi se mohla naučit z dětství, které jsi prožila? Bylo 

tam podle tebe něco takového? 

 

M: Hmm...a jako má to souviset s výchovou nebo? (Z toho dětství jaké si prožila, 

nemusí to v zásadě souviset z výchovou.) No myslím si, že jsem se naučila 

ehm...ehm...do nějaký míry samostatnosti. I když to bych nějak nepřeháněla. Naopak 

si teďkon aktuálně nepřipadám jako úplně nejsamostatnější člověk, když žiju stále se 

svýma rodičema a tak. Jinak jako v zásadě myslím, že umím bejt samostatná. 

Asi...myslím, že jsem se naučila jako nebojácnosti. Odvahy? To bych jakože přičetla 

tomu, že jsem jako jezdila hodně na ty tábory. Nevím jestli to vůbec jako patří 

k rozhovoru tohoto typu, ale myslím si, že mi to dětství hrozně moc dalo, i když to 

nesouvisí nějak s výchovou. Jako vůbec to, že mě tam jakoby rodiče posílali a že 

jsem jakoby zvládla být bez nich jakoby tejden, dva, tři a vůbec mi to nevadilo. A 

vždycky jsem se na to těšila. A tam jsem se jakoby různě naučila právě tomu, 

v uvozovkách přežít v tom jiným prostředí a nebát se. A nevím všechno možný. Že 

nemám ty některý strachy, který vobčas pozoruju, že lidi maj. A překvapuje mě to, 

že se nebojím tmy a takovýdle jakoby věci. Si myslím, že mě to tak trošku jako...ehm 

malinko...zocelilo nebo nevím. Myslím, že jsem odvážný typ, v zásadě. A ehm...z 

dětství co ještě? Ehm...no já nevím. Pak už mě napadají asi jenom...jenom právě 

jakoby...a to mi právě dala ta výchova, jako rodičů a mámy. Právě to, co už jsem také 

jako říkala, co souvisí jako s těma morálníma zásadama. Nebo jakoby nějakým 

takovým i odvážným postoji jako v tom nějakém etickým slova smyslu nebo jako by 

už vyloženě takhle, co se týká tý společnosti. Tak to asi mi určitě dalo. A i vlastně 

musím říct, že...že i to, že to jako třeba mezi mýma rodičema bylo takový, jak to bylo 
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a že ne zrovna jednoduchý a ideální. A to, že právě jakoby se nikdy nenaplnila ta 

moje obava z toho rozvodu jejich, že vlastně spolu zůstali jako do dneška. Tak i to 

jako mi určitě něco dalo. Takovej...právě hodně to souvisí s tou jako morálkou a 

zodpovědností. Že jakoby...že dneska jsem si do svého jako dospělýho života z toho 

odnesla to, že prostě mít rodinu a mít děti je jako nějaká zodpovědnost. A že to je 

prostě hold jakoby nějakej závazek. A jako v jistém smyslu jakoby nějaká oběť. Ale, 

že prostě ehm...moc právě nesouhlasím s těma současnýma trendama, že jako se lidi 

rozvádějí a že ty děti jako vyrůstají s jedním rodičem a takhle. Jako pro mě to je...pro 

mě to je jakoby špatně. Nebo je to nepředstavitelný. Nebo jako, že jsem si právě jako 

odnesla z tý rodiny a z toho dětství to, že prostě ta rodina jakoby má bejt spolu. A má 

nějak jako fungovat, i když to jako může být náročný, i když tam jako jsou 

problémy, tak ale jako, ehm...prostě rodina je podle mě důležitá. Ono jako má držet 

jakoby spolu. A vidím to i na tý...i na tý jako širší rodině jako to právě, co jsem také 

zmínila. Že právě máma má velkou rodinu a právě sourozenců hodně a takhle. Tak to 

i jako silně vnímám tam, že ta idea toho křesťanství, že vlastně všichni žijou v těch 

párech a vlastně v celejch těch rodinách a takhle to prostě jakoby je. A ta rodina drží 

spolu. Spolu vlastně držíme jakoby všichni. Já jakoby vím, že když něco, tak můžu 

cejtit oporu právě i v babičce a v tetách a strejdy, mám spoustu sestřenic a bratranců. 

Jakoby se cejtím i součást tydletý i větší rodiny a je to pro mě jakoby nějaká 

hodnota. Takže takhle.     

 

20. Tak můžeme se přesunout k poslední otázce. Během našeho rozhovoru jsme se 

hodně zaměřili na minulost. Proto bych ho teď chtěla zakončit pohledem na 

budoucnost. Mluvila si před chvílí o tom, co si myslíš, že si se mohla naučit 

z vlastního dětství. Chtěla bych tě na závěr požádat, aby ses zamyslela a odpověděla 

mi. V co doufáš, že se tvé dítě nebo tohle imaginární dítě naučí ze zkušeností z tvé 

vlastní výchovy? V co tak doufáš, že se od tebe může od tebe to tvé budoucí dítě 

nebo imaginární dítě naučit? 

 

M: Ehm...doufám, že se naučí těmhle hodnotám. Určitě bych mu chtěla, jakoby 

svýmu dítěti, vštípit tydlety hodnoty. Vůbec nějakej jako hodnotovej systém, protože 

nějak sama mám pocit, že to možná jako v týdle společnosti začíná chybět. Nebo v tý 

výchově, takže to bych určitě svýmu dítěti chtěla dát. A ehm...já nevím...asi taky 

nějakou lásku, nebo citlivost, nebo pocit bezpečí. Jako, že právě takovej ten základní 
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pocit, co asi to dítě potřebuje je, že prostě má v tom rodiči oporu a že je milovaný 

bez ohledu na nějaký já nevím...prostě kariérní postupy, nebo studijní výsledky a 

takovýdle věci. Zase ne, že bych chtěla mít z dítěte nějakýho flákače a takhle. To 

jako ani náhodou. To zase myslím si, že ho budu vést trošku k tomu, aby něco dělalo. 

Aspoň si to myslím. Ale právě ne za cenu potom nějakejch frustrací, že by musel být 

zklamaný z toho, že něco nedokázal nebo takhle. Takže asi takhle. (Všechno?) Jo. 

 

Děkuju. To je tedy konec našeho rozhovoru. Já ti děkuju za to, že si vůbec byla 

ochotná se mnou mluvit o těchto věcech a kdybys měla jakékoli další otázky, tak mě 

můžeš kontaktovat na ten email, který jsem ti dala. Tak tedy ještě jednou děkuju. 

(Není zač. Na konci se pak usměje a nemám pocit, že by měla z rozhovoru nějaké 

negativní emoce.) 

 

Během rozhovoru byla často buď pozitivní, nebo hodně negativní (zejména pokud se 

jednalo o osobu otce). Někdy jsem z jejích reakcí měla pocit, který bych 

charakterizovala slovním spojením smích přes slzy, protože se sice usmívala, no 

v očích měla slzy. I řečí těla projevovala jistou nervozitu nad některými situacemi, o 

kterých mluvila.    

 

Délka rozhovoru: 2 hodiny a 3 minuty  
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7.5 Rozhovory s klinickou populací 
 

7.5.1 Rozhovor – paní Karla 
 
ROZHOVOR Č. 6 

 

* Vysvětlivky k textu à 

černě je přímá řeč probanda,  

modře je přímá řeč tazatele,  

kurzívou-černě jsou vlastní poznámky tazatele 

   

paní K., žena, 38 let, VŠ vzdělání 

 

V našem rozhovoru se Vás budu ptát na zkušenosti z dětství a budeme také rozebírat, 

jak mohly tyto zkušenosti ovlivnit Vaší osobnost v dospělosti. Dále bych se Vás ráda 

zeptala na vztahy s rodinou v raném dětství a jak si myslíte, že Vás tyto vztahy 

mohly ovlivnit. V úvodu se zaměříme především na období dětství, ale později se 

budeme věnovat také adolescenci a tomu co se ve Vašem životě děje právě teď. 

Rozhovor obvykle trvá tak kolem 45 minut (zasměje se a řekne: Včera to prý bylo 

nějaký delší.). No ta délka rozhovoru je individuální, takže počítejme raději s tím, že 

to bude delší, kolem hodiny a půl, dvou hodin. 

 

1. Takže na úvod bych Vás poprosila, jestli by jste mi pomohla zorientovat se 

ve Vaší rodinné situaci. Jak jste to měla během období dětství? Jestli jste vyrůstala 

s oběma rodiči nebo ne? Kolik sourozenců jste měla? 

 

K: Takže fakticky, vyrůstala jsem v rodině takzvaně úplné. Matka, otec, starší sestra. 

O tři roky starší sestra. (Rodiče zůstali pořád spolu nebo se rozvedli?) Rodiče jsou 

stále spolu. (Stále spolu. A mohla by jste mi také říci, kde jste se narodila?) Praha. (V 

Praze. A stěhovali jste se během různých období dětství často nebo ne?) Stěhovali 

jsme se pouze dvakrát a v obou dvou případech v rámci jednoho panelového domu. 

(Mhm. Takže pořád stejné místo. A čím se živili rodiče během různých období 

Vašeho dětství a dospívání?) Eh matka v podstatě celou dobu...jakási pro mě blíže 

neurčená pracovnice ve firmě jménem Energo projekt, kde řešila nějaké papíry a 
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výkresy. Netuším co to bylo za pozici. Otec eh...v mém raném dětství byl 

vedoucí...vedoucí ach (odmlčí se)...no...čeho to byl vedoucí? Montáží. Vedoucí 

montáží ZTPA Čakovice. Ehm kde teda po eh revoluci vydělal nějaké peníze a plus 

také restituce...a s dalšími společníky tuto firmu zakoupil, dodnes je ředitelem a 

spolumajitelem firmy Montáže Čakovice. (Takže pořád stejné zaměstnání měli. A co 

prarodiče? Navštěvovala jste je během dětství často?) Z prarodičů si pamatuju 

v podstatě pouze obě dvě babičky. Oba dva dědečkové zemřeli v mém velmi útlém 

dětství. Oba si pamatuju velmi, velmi matně. Zemřeli někde na hranici mých čtyř let. 

No a návštěvy byli...my jsme byli taková navenek velmi...ctihodná, harmonická 

rodina (Navenek?) Ano. (K tomu se asi pak ještě později dostaneme. Ještě se Vás 

jenom stručně doptám, žili s Vámi v domácnosti také další osoby kromě sestry a 

rodičů?) Ne. (Takže jenom vy. Dobrý, děkuju.)      

 

  2. Teď bych Vás ráda požádala, aby jste se mi pokusila popsat vztah s Vašimi 

rodiči, když jste byla ještě malé dítě. Začněte prosím vyprávět od těch vzpomínek 

z nejranějšího dětství. Jaký jste měla vztah s oběma rodiči? Pokud to dokážete tak 

nějak zreflektovat. 

 

K: Tak to je hodně dlouhý. (na chvíli se odmlčí, nechám ji v klidu chvilku 

popřemýšlet a pak dodám: Můžete začít čímkoli. Co si tak nejdřív pamatujete?) No 

teď už si to pamatuju. Hodně dlouho jsem si to nepamatovala. Téměř celý svý dětství 

jsem zapomněla. (chvilku mlčí) No od kaď to vezmem? Tak já se pokusím bejt 

pragmatická. Ehm...sice teda jo rodiče žili spolu a tak dále, nicméně otec ehm 

odjížděl průběžně na...obvykle na dva roky na montáže po celém světě za účelem 

získání vyšších finančních prostředků k zaopatření rodiny. Alespoň to tvrdil. Osobně 

se domnívám, že špatně snášel prostředí s malými dětmi. Moje velmi eh...vzpomínky 

z dětství jsou...mříže dětské postýlky. A potom...(odmlčí se, po chvilce dodám: 

Takže na otce si moc nepamatujete v tom nejranějším dětství, že nebyl doma, když 

tak často cestoval?) Eh, on od mých tří do pěti let byl v Pákistánu...na montážích. To 

znamená, že když se vrátil, tak jsem si ho nepamatovala a byl to cizí člověk pro mě. 

A dejte mi...dejte mi můj klid jo. (Mhm.) Takže zkrátka moje nejranější vzpomínka 

na otce je taková, že jsem eh...eh...fuu v mých pěti letech se tam prostě objevil v bytě 

cizí pán k němuž jsem se musela chovat slušně. A měla jsem povinnost ho milovat a 

ctít, jelikož to byl přece tatínek. A on mě vypravil do školky. Matka odešla do práce 
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poprvé. Do té doby s námi byla doma. Odešla brzo ráno do práce. Moje sestra odešla 

do školy. A načež mě otec zneužil. Načež jsem se pozvracela a říkala jsem, že do 

školky nemůžu, protože jsem nemocná. Eh...vytelefonoval to s matkou, že zvracím a 

došli k závěru, že mi je úplný nic, že si vymějšlím a že do tý školky musím. A tak 

nějak od toho se už pak to dětství odvíjelo. Prostě tam šel ten zlom, že to jak mi je 

není podstatný. Že zkrátka vždy a za všech okolností je potřeba vyhovět. Tak jsem i 

byla vychovávaná. Eh...matka ah...dá se říct někde v té době se ke mně začala 

chovat...velmi...dneska už chápu, že dalo by se říct konkurenčním způsobem. 

Neustále mě stříhala na krátko. Eh...ehm ponižovala mě. Odmítala mě. Říkala mi, že 

jsem měla bejt kluk. Eh sestra se k ní přidávala s velkou ochotou. Neustále se mi 

jenom posmívaly, ponižovaly mě. Činilo jim to velikou radost. Otec od té doby už na 

mě nikdy nesáhnul. A to ani ve zlém, ani v dobrém. Byla jsem odložena (odmlčí se 

pak). Pak jsem se snažila vysloužit si cosi jako lásku. Já jsem to netušila, co dělám, 

ale snažila jsem se vysloužit si alespoň nějakej zájem a lásku tím, že jsem napáchala 

vrcholné sportovní výkony a hm...ve škole prostě...nicméně na mě byli kladeny 

obrovské nároky. Nic nebylo dost. Krajské oborové přeteky v plavání, titul 

vicemistra republiky nebyl dost...protože to nebylo první místo, že jo. Potom jakákoli 

jiná známka než jednička nebyla dost. Jednička byla, že hele, ale to si dej bacha ať to 

příště není horší. Nic nebylo na pochvalu. Ale taková strašně spořádaná rodina jsme 

byli. Ctihodná. Jo (říká to s ironií v hlase, pak chvilku mlčí). Zapomněla jsem skoro 

celý svoje dětství. Když mi bylo čtrnáct a pořád jsem lítala po těch kroužcích a za 

těma výkonama sportovníma abych to...abych to někde konečně dohnala a konečně 

si to něco vysloužila. To, co jsem si nikdy vysloužit nemohla. Netušila jsem to. Tak 

v tom neustálým šíleným úprku jsem vběhla pod auto. Ehm...bylo to docela ošklivý. 

Měla jsem zpřerážený nohy. Z člověka, kterej si sice nikdy nevysloužil ehm žádnou 

pozitivní pozornost, ale alespoň v tom negativním, najednou byl mrzák. Bylo to 

krásný. Třináct ehm...myslela jsem, že jediný kdo prostě...kudyma se mohu něčemu 

dobrat je ta výkonnost a najednou jsem měla sešroubovaný nohy, byla jsem o 

berlích. Do toho přišla revoluce. Otevřel se trh. Otec odjel na dva roky na montáže 

opět. Za penězma. Sestra odjela studovat do Dánska. Já jsem najednou zůstala 

s matkou sama a dva měsíce na to dostala matka rakovinu (odmlčí se). A pak jsme 

jeli další kolo no. Pak jsme jeli další kolo a ah...(odmlčí se) já jsem to fakt skoro 

všechno zapomněla (říká se slzami v očích). Hm (A co se pak stalo, že jste si 

vzpomněla?) Eh dál to jelo tak, že samozřejmě jsem se neustále snažila. A snažila 
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ehm...všechny...všechny moje prolomené hranice a pošlapané potřeby jsem si 

pošlapávala ještě víc a dál. Hmm...nakonec vlastně nemajíc žádná práva...někde na 

přelomu šestnácti, sedmnácti let jsem se zhroutila. Eh já jsem to tehdá nedokázala 

pojmenovat, prostě jsem už nemohla tam bejt. Měla jsem strašlivý úzkosti. 

Nedokázala jsem nastoupit do autobusu. Nedokázala jsem být vůbec v metru. Já už 

jsem nedokázala být ani doma. Už jsem nemohla nic. Já jsem pořád eště držela to 

dekórum...pořád jsem měla perfektní prospěch ve škole a docházku a všechno. Ale 

už jsem prostě strašlivě nemohla a prosila jsem! Hm prosila jsem své rodiče, aby mi 

dali trochu klidu a...oni byli nesmírně rozhořčeni. A neustále s tím výchovným, 

nemáš právo si tady nějaký nároky jako požadovat. Máš pouze vždy a všude za 

všech okolností povinnost vyhovět. Prostě musíš! A ono to potom už opravdu nešlo. 

Takže jsem se zhroutila. Já jsem to tehdá nedokázala pojmenovat. Opravdu jsem 

nevěděla...nedoká...nedokázala jsem říct úzkost. Já jsem nevěděla co to je. Já jsem 

prostě...prostě už jsem jinak nemohla. No. A hlavně nemohla jsem bejt vůbec s lidma 

prostě. Takže jsem z tý Prahy utekla na vesnici, tam kam jsme dřív jezdívali na 

chalupu. Zhruba tam na tý místa. No a krásným způsobem jak z učebnice 

psychologie jsem se zacyklila. Protože jak jsem to hezky nedořešila s těma rodičema, 

tak jsem si prostě našla ehm...protože nedokázala jsem bejt sama. Nemohla jsem 

absolutně ehm...žádnou sílu. Neměla jsem šanci mít sílu na to, abych se dokázala 

takovýmto způsobem postavit na vlastní nohy. Pak jsem si našla chlapa, kterej 

samozřejmě taktéž nebyl schopen ničeho, jako přijetí či ehm...takových záležitostí. 

No a začala jsem se obětovávat jemu, že jo. A jela jsem hezky další kolo. Takže jsem 

se zacyklila pěkně. Ehm s tím, že teda mi bylo vyčteno samozřejmě, co jsem to těm 

rodičům teda udělala. A jak strašně bezohledná, že jsem a to. Takže jsem se vlastně 

dost snažila jakoby posvětit a udělat z toho jakoby zase tu...jo tu...tu, tu rodinu. A tak 

jsem to nějak jela dál. No...narodili se mi dvě dcery. Nám teda, pardón. A tak jsem 

dřela, obětovávala jsem se. A snažila se vytvářet rodinu. Tu kulisu. A ehm...měla 

jsem strašný výčitky. Cítila jsem obrovskou vinu za to, že jsem nešťastná. Paradoxní 

pocity viny za to, že máte pocit viny. Krásná věc. No nicméně pořídila jsem si taky 

koně. Protože ke koním a ke zvířatům jsem měla obrovskej vztah od dětství. A 

v podstatě jsem si udělala...to až zpětně samozřejmě vím, to jsem teda nevěděla...že 

jsem si vytvořila ehm...jakoby jsem...jsem adoptovala ty koně. Jako náhradní 

živočišný druh. Tam jsem měla skutečný vztahy a všechno ostatní byli 

jenom...jenom takový...aby to vypadalo. Tak jak to vypadat má, že jo. Co je slušné 
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(říká to se ztišeným tónem v hlase). Aby neřekli. No. A potom přišel internet. Já jsem 

mezi tím, že jo, protože jak jsem se sesypala, to jsem byla ve třetím ročníku na 

průmyslovce, takže jsem školu nedodělala. Samozřejmě. Takže jsem měla pouze 

základní vzdělání, takže jsem hezky dřela. Stavěli jsme barák z otcových peněz. Dvě 

děti malí. Do toho ehm...manžel, kerej samozřejmě pivko, kamarádi, nic víc, že jo. 

Ehm...a eště do toho ty koně, hospodářství a sháněla jsem jakýkoli zaměstnání. To 

nejlepší co se sehnat dalo, tam na tý vesnici. Dřela jsem jak šílenec 

a....ehm...nicméně. Říkám po tom jak jsme pořídili první počítač a já jsem začala 

hledat. Začala jsem hledat informace. A začalo se mi to pomalu rozplétat. Je to 

dobrejch patnáct let. A zdá se, že se už začínám dobírat konce konečně. A nejdřív 

teda jsem jako...došla k závěru, že asi nějako jsem nějak vadná. Že mám poruchu 

osobnosti. A...a depresi...a prostě řešila jsem takový věci zajímavý. A tak jsem to 

postupně rozplejtala a mimo jiné, taky jsem se dostala k tomu, že jsem se rozhodla, 

že si zkusím dodělat vzdělání. Alespoň teda výučný list. Že bych jenom nemusela 

kydat ten hnůj a vytírat ty poblitý hajzlíky v tý poslední cenový. Že možná nejsem 

tak strašně šeredná ovce a nejhorší plivanec na tváři světa na celej život. Možná i 

jako nejsem úplně nejhloupější. A tak jsem začala dálkově studovat. V roce 2002. 

A...tak nějak začala jsem to...už trošku valit jiným směrem. I když ty největší bouře 

samozřejmě teprve čekali. Ehm...takže když vezmu teďka to vzdělání teda. Tak 

nejdřív jsem si udělala dálkově...jsem se vyučila jako ošetřovatel dostihových koní. 

Potom jsem pokračovala maturitní nástavbou, trenérství. No a vloni jsem dodělala 

vysokou školu speciální pedagogiku, učitelství praktického vyučování, na Český 

zemědělský univerzitě  s tím, že už v průběhu vlastně ty maturitní nástavby mě na tý 

škole...mě oslovili jestli bych tam nechtěla učit. Takže jsem to vzala. Takže jsem 

teďka posledních pět a půl roku jsem učila na střední škole. No. A kde jsme to tak 

nějak nechali tu věc tý rodiny? Sakriš. (Ještě se k ní dostaneme.) He, he no to určitě. 

Jo ona byla otázka kdy jsem si vzpomněla. No ha. No letos v únoru jsem si 

vzpomněla. Poté co...něco v tý poslední práci teda...šikana. Strašným způsobem, 

moje nadřízená šikanovala. Psychopatka jedna. To není urážka. To je diagnóza. Ta 

osoba je neskutečně chorá, ale to je jako vedlejší věc. Každopádně já jsem taky 

vždycky jenom přitahovala, protože jsem je dokázala snášet, protože mám na to 

velmi dobrý tréning už od dětství. Ale tím, že si nevím stavět ty hranice...no a krásně 

to funguje. Mě lze tyranizovat život do nekonečna. A...takže moje nadřízená mě tam 

tvrdě šikanovala. Můj manžel, který teda neskutečným způsobem...ve chvíli když 
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jsem se začala zvedat jaksi z toho. V podstatě jenom sloužení jemu, kde já jsem pro 

něj ehm...cca těch sedm, osm let dělala jenom pro něj. On prostě žil v nebi jako, 

takže ve chvíli, když jsem se mu z toho začala jaksi zvedat. A začala jsem tak nějak 

trošku navazovat komunikaci. To jsem teda vynechala, že když jsem se snažila 

vytvářet tu falešnou kulisu tý rodiny, tak jsem neměla žádný osobní život. Já jsem 

byla v absolutní izolaci jako. Měla jsem skutečně jenom ty koně jakoby. A až jsem 

se pomalu začala z toho zvedat...tak prostě klasika. Když ten jeden začne růst, tak ten 

druhý tomu brání jak může. Takže to bylo taky jako hodně tvrdý a hodně se to 

přitvrzovalo poslední roky...až za hranicí toho, co normální člověk by přežil...takže 

tohle další strašlivá zátěž. Začali jsme se tak nějak rozvádět, já jsem do toho psala 

bakalářku, kterou jsem si na poslední chvíli...protože to bylo všechno v strašných 

nervech. Do toho práce. Tak nějak prostě, jak toho bylo všeho moc najednou, tak 

jsem z toho...ehm...se začala sypat. Zhruba před rokem. V podstatě přesně, od 

nějakýho května. Před rokem jsem poprvé seděla veprostřed Zbraslavského mostu. 

V jednu hodinu v noci za zábradlím. Na tý úzký římse, v záchvatu 

paniky...aaa...hm...eh on si mě tam nikdo nevšim. Jak tam skoro nikdo nejezdí. A tak 

mě ta panika přešla dřív než si mě tam někdo všiml. A já tam nesedím proto, že bych 

chtěla skočit dolů, ale opravdu proto, aby si mě někdo všiml, aby mi někdo pomoh, 

že už to prostě nezvládám. No a od tý doby jsem bojovala strašlivým způsobem. Já 

jsem nedokázala říct v čem je problém. Nedokázala jsem mluvit o osobních věcech. 

Vůbec. Já jsem za půlku loňskýho roka přešla takovými věcmi, že jsem byla ve 

vězení, před soudem, v nemocnici na psychiatrii. Já nevím kde ještě. No všude kde 

jsem mohla skončit, jsem skončila. Zajímavý to bylo (pak se na nějakou dobu 

zamyslí). Až...jsem se vlastně letos...opila na maturitním plese. Což byla moje první 

kulturní akce nevím od kdy, po asi sto letech. Kde jsem byla jako vyučující. No a 

můj kolega se tam velmi, velmi měl k jedné starší studentce a mě něco přecvaklo 

v hlavě. Dojela jsem domů. Po cestě jsem si koupila flašku burbonu. Ožrala jsem se. 

Dala jsem výpověď. Ehm...vůbec jsem nepochopila co se prostě...nechápala jsem co 

se děje. Jenom prostě všechno bylo...prostě já jsem nevěděla vůbec nic. Jenom jsem 

věděla, že musím pryč. Odjela jsem z Prahy. Tři tejdny jsem hm...se plácala prostě 

v lesích někde. Po různu. Až mě...přivezla...to je. No ono je to nakonec celkem 

jedno, ale prostě po třech týdnech se mi to v tý hlavě otevřelo a já jsem si 

vzpomněla, co mi to ten táta udělal v těch pěti. Jo tam se mi to spojilo a já jsem si 

vzpomněla. A teprve jsem si vzpomněla (začne brečet, dám jí čas a nechám na ní, 
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kdy se rozhodne pokračovat) a celý se mi to propojilo jako. Já jsem od tý doby 

pročetla strašný množství knížek, takže teoretické vědomosti mám. Strašně mi 

pomohla jedna knížka od Heleny Benedikt, která se jmenuje To není vaše vina 

(zamyslí se). Já mám toho v sobě nastrádanýho tolik, že je to prostě strašná síla (slzy 

v očích, pak pláč). Je to neskutečná síla. Jakoby nemůžu to pustit najednou, protože 

by mě to zničilo, i když prostě jsem tady pod dohledem, vlastně pod lékama, tak to 

je...jak tomu říkají odborníci, když se vrátí Saturn. Je to moc no. Je tam příliš mnoho 

bolesti a tak to tak po kouskách otvírám...Takže asi tak.           

 

3. Děkuju. Tak teď se můžeme přesunout k další otázce. Vyberte si prosím 5 

přídavných jmen nebo slov, které odrážejí Váš vztah s matkou, počínaje co 

nejranějším obdobím Vašeho dětství. Řekněme ve věku kolem těch pěti až dvanácti 

let. Vím, že Vám to zabere nějaký čas, takže se teď klidně zamyslete. Všechny slova 

si pak budu zapisovat. 5 přídavných jmen nebo slov, které odrážejí Váš vztah 

s matkou.    

 

P: Teďka si nejsem jistá, to ty přídavný jména nebo slova se mají vztahovat k tomu 

vztahu nebo k tý matce? (Ke vztahu.) Jako takový vztah? Nebo taková matka? 

(Takový vztah.) Mhm. (Klidně se zamyslete. Nemáme kam spěchat.) No...mezi pěti a 

dvanácti lety. No pro matku to bylo každopádně obtěžující. Hm...(chvilku mlčí) 

ehm...každopádně prostě já jsem měla ze svojí pozice pocit, že to rozhodně mojí 

matku obtěžuje, že nepodávám dostatečné asi výkony, které se ode mě očekávají. 

Ehm...vztah...vztah...vztah...hm mohla bych jít trošku do míň konkrétních slov 

ehm...určitě by jsem to mohla popsat jako vztah chladný...ale korektní (ironie 

v hlasu). Jo. Jako...(mlčí) to je jako o tom....tam neustále všechno bylo o tom, co se 

jak prezentuje navenek. Takové chovej se slušně, tvař se slušně, jak seš to oblečená, 

oblíkej se slušně, podívej se na sebe jak si nemožná. Všichni to viděj, že nikdy nic 

v životě nedokážeš. Jak by jsme to nazvaly...nespokojená. Ona byla neustále 

nespokojená se mnou. Bylo tam chladno, prázdno, nespokojenost. (Takže to prázdno 

tam také chcete zahrnout? Pokývne hlavou na znamení souhlasu. Sdělila jste mi tedy 

obtěžující, chladný, korektní, nespokojená. Páté chcete tedy dát prázdno nebo by jste 

tam dala raději něco jiného?) No já myslím, že to jako doladíme potom nějakýma 

kecama okolo. Ono když se zvolí jenom ty slova, tak jakoby z toho vlastně není 

jasný, co tím básník mínil, že jo. No a z mý strany...já se musím přiznat, když si 
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představím období mezi...nebo vůbec prostě to moje dětství...jako (mlčí). Můj vztah 

k matce. Jo já si ehm eh...já totiž jako jsem se ještě nedohrabala toho, že bych si 

dokázala třeba představit moje nynější potřeby, natož potom potřeby v tom věku jako 

prostě. Jako já nic takového v hlavě nedokážu si vytvořit. Vím, třeba pamatuju si 

příhodu, že jsem...to jsem byla hodně malinká. Já nevím třeba nějakých čtyři, pět let. 

Bála jsem se. Strašně jsem se bála. Měla jsem noční můru. Běžela jsem do ložnice. 

Vlezla jsem do tý postele k matce a ona mě prostě vykopala ven z tý postele. Ať 

prostě neotravuju. Ať na ní nesahám. Tak jako já nevím jak to popsat ten vztah jako. 

(To už jste přece udělala. Už máme těch pět slov.)  

 

5 adjektiv/slov ke vztahu s matkou = obtěžující, chladný, korektní, nespokojená, 

prázdno 

 

Já se na ně teď budu ještě doptávat. Na všech pět. Jako první jste mi sdělila slovo 

obtěžující. Napadne Vás tady nějaká vzpomínka nebo událost, která odkazuje na toto 

slovo obtěžující? 

 

K: No každopádně mojí matku obrovsky obtěžovalo, když jsem nebyla...teda 

samozřejmě myšleno tím navenek působící, dostatečně dokonalá a bez chyb a bez 

problémů. Ehm...jo. Když mě jako mohla vystavit jako ehm...jako do výkladní 

skříně. Jako dokonalý produkt toho, že ona je dokonalá matka a má dokonalé 

manželství a já jsem tam jako dokonalé dítě. Tak to jako to byla spokojenost. Jenže 

to samozřejmě jaksi nenastávalo v podstatě nikdy. Takže kdykoliv byla 

nespokojenost. Neustále. (A napadne Vás při tomhle slově nějaká vzpomínka, která 

by mi ilustrovala to, že proč jste tohle slovo obtěžující svolila? Nějaká vzpomínka 

nebo situace...) Ona mě pokládala za jaksi obtěžující element v jejím životě. Nebyla 

jsem dostatečně dokonalé dítě.  

 

Jako druhé slovo jste mi sdělila slovo chladný. Tady Vás napadne nějaká vzpomínka 

nebo situace, která odkazuje na slovo chladný? 

 

K: No tak ta vzpomínka s tímhletím...tímhletím. Nikdy jako jsem se od rodičů 

nedočkala nějakého doteku, vzetí za ruku. Vzetí za ruku bylo jenom v případě, že 

bylo potřeba mě...mě korigovat a prostě ehm...hm abych poslouchala, abych byla 
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tady, tak tam mě vzali za ruku jo. Ale jinak jakýkoli dotek, kontakt, pohlazení, 

vlídnost, laskavost, nic takovýho se tam neodehrávalo nikdy. (A napadne Vás nějaká 

konkrétní vzpomínka, která by mi ilustrovala proč jste tohle slovo svolila?) Asi tohle 

co jsem právě říkala.  

 

Jako třetí slovo jste mi sdělila korektní. Tady Vás napadne nějaká vzpomínka nebo 

situace, která odkazuje na toto slovo korektní? 

 

K: Ehm...Úplně naprosto konkrétní vzpomínka. Já jsem jednou...nebo ne jednou, ale 

eh...zkrátka...já to hodně zkrátím. Pokycala jsem obrus, igelitovej obrus, takovej ten 

víte, co se nechá otřít, ale prostě to ne, to bylo špatně. A tak  mi dala jídlo 

ehm...hm...v kuchyni do kouta, na zem. A musela jsem to jíst v tom rohu z tý země, 

ale dala mi pod sebe polštářek, protože ona je přeci dobrá matka (ironie v hlasu), 

takže abych nenachladla. Tak. (Napadne Vás ještě nějaká další vzpomínka, která to 

ilustruje?) V podstatě veškeré dění v naší rodině neustále směřovalo k tomu, 

aby...naše rodina byla prostě ta ctihodná (mlčí pak chvíli). Faleš, faleš, faleš. A já to 

těm rodičům nevyčítám jako, protože kam až moje paměť sahá tak ty tři, čtyři 

generace tam nikdo s nikým neměl skutečné normální vztahy. To všechno byli 

jenom...jenom náhražky, jenom závislosti. To se prostě valilo i z generací. Ale fakt 

jako už...už jako nevidím důvod proč...proč to považovat za mojí chybu.  

 

Jako čtvrté jste mi sdělila nespokojená. Tam už jste mi říkala, že byla Vaše matka 

pořád s něčím nespokojená. Napadne Vás ještě nějaká konkrétní situace, ve které 

byla třeba nespokojená s něčím, co jste udělala? 

 

K: No to byla neustále (pak nějakou dobu mlčí). Hm (Pokud tady nechcete rozebírat 

nějakou takovou vzpomínku, tak klidně můžeme jít na to páté slovo. To zase není 

něco špatného. Nic se neděje.) No. 

 

Tak půjdeme na to páté. Tam jste mi sdělila prázdno. Tady Vás napadne něco? 

Nějaká vzpomínka, která odkazuje ne toto slovo prázdno? Co by mi nějak dokázalo 

ilustrovat, proč jste svolila na popsání toho vztahu prázdno. Cítila jste to tak nějak? 

Prázdno? 

 



191	  

K: Hm...viděla jste někdy? Určitě viděla teda, ale ehm...jak maloval Salvator Dalí. 

Ehm...on teda maloval různý věci a různými způsoby, ale u něho typický, takové 

zvířata nebo i věci s nožičkama, který byli strašně dlouhý. Prostě pokřivený jakoby 

pavoučí. A já v podstatě tam, kde mám pocit, že mělo být mezi matkou a dítětem 

něco blízkýho a teplýho, vřelýho, tak tam já cítím to prázdno, který je takhle jako 

okolo. Orámovaný takhle dlouhatánskýma pavoučíma nohama. Jenom aby to jakože 

drželo. Tak to prázdno tam (slzy v očích, vypadá, že je to pro ní náročný, tak se 

zeptám: Chcete pauzu na chvíli?). Dobrý. (Klidně se napijte. Chviličku počkáme. To 

jsou takové náročné témata, já vím. Pokud Vám je něco z toho nepříjemného a 

necítíte se na to, je to v pořádku.) Ne to ne. Dobrý (pousměje se: Tak pokračujeme?) 

Jasně.         

 

 4. Děkuju. Tak můžeme jít na další otázku, která je v podstatě ta samá. Jenom 

bych Vás teď požádala o 5 přídavných jmen nebo slov, které odrážejí Váš vztah 

s otcem. Teď už nemluvíme o matce. Opět to samé, počínaje co nejranějším obdobím 

dětství, kolem těch pěti až dvanácti let. Můžete se nad nimi klidně zamyslet a 

nemáme kam spěchat. Pak si je zapíšu a stejným způsobem se na ně doptám. Vztah 

s otcem.  

 

K: No to je taky těžko popisovat. (Co se Vám přitom jako první vybaví? Nějaké 

takové ty asociace. Jaký byl Váš vztah s otcem v tom nejranějším dětství?) Jako 

když...když to myslíme v těch asociacích tak...ohrožení. Mi okamžitě naskočí. Cizí 

člověk prostě, kde ale já abych dělala to co musím přece, že jo. V rámci tý rodiny a 

tý společnosti. To znamená, abych přežila tak hm...musím vystavit jak...jak prostě 

štěně lehnout na záda a nechat...(slzy v očích a delší dobu pak mlčí) Vztah s otcem. 

Ohrožení, povinnost, opuštění (pak se odmlčí na delší dobu). Fu, fu, fu, fu. No. Já se 

přiznám, že jako v podstatě k tomu nedokážu nějak třeba vypátrat jak mě mohl 

vnímat v podstatě své dítě, protože...jak? Jako svůj majetek. (po chvilce mlčení) 

Všechna práva patří jemu. Mě nic. Tam...tam nebyl chlad...tam byla blízkost, ale 

zvrácená. Zvrácenost (pak se odmlčí).          

 

5 adjektiv/slov ke vztahu s otcem = ohrožení, povinnost, opuštění, všechna práva 

patří jemu mě nic, zvrácená blízkost (zvrácenost) 
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Děkuju. Tak můžeme přejít na to doptávání. Pokud Vás samozřejmě napadne nějaká 

vzpomínka, kterou budete chtít rozebírat. Pokud ne, nic se neděje. Jako první slovo 

jste mi sdělila bylo ohrožení. Napadne Vás tady něco, co odkazuje na to slovo 

ohrožení? Nějaká vzpomínka nebo situace.  

 

K: To v podstatě jsem už řekla. Protože prostě...ne jenom, že...že tady v tom mým 

dětství se najednou objeví cizí člověk, ale já jsem ho tak vnímala celý život prostě. A 

já jsem se musela, protože přece jako...že jo takhle...tohle...jsme super rodina, takže 

k tomu patří i to, že se musím ke svému otci chovat. Vždycky to byl cizí člověk (pak 

delší dobu mlčí). Dodneška se mi v jeho přítomnosti dělá fyzicky špatně. (delší dobu 

mlčí) Jak bylo zacházeno s ním, tak hold zacházel dál. On zažil v dětském 

věku...dost drsný traumata tam...ještě za druhý světový války (mlčí). Bála jsem se 

rozklepat, když jsem byla malá. Vždycky když jsme přišli na chalupu, tak otec tam 

šel...stranou do tý úplný tmy otočit kohoutkem pustit vodu. A já jsem chtěla bejt 

taky...jako táta. A jednoho krásnýho dne jsem si tam troufla. Jednoho krásnýho dne 

jsem si tam konečně troufla a šla jsem tam pustit tu vodu. A on za mnou ten sklep 

zavřel. Neskutečná panika. Křičela jsem strachy, měla jsem neskutečná strach o 

život. A on stál na tom poklopu a smál se. Tak strašně dobře se bavil. Jenom když 

slyšel křik. Ten strach o život. (Kolik Vám tehdy bylo let?) Těžko říct. Šest. Sedm. 

První třída bych řekla (pak mlčí). Vždycky ho na mě bavilo...respektive bavil se, 

skutečně se bavil jenom když mohl někomu ubližovat. A snažil se celý život mít to 

pod kontrolou. I zvířata ohrožoval, ale vždycky si dával dobrý pozor, aby nepřekročil 

takovou tu hranici, aby...se to v podstatě jakoby...aby se to neprofláklo, aby to 

nebylo vidět, aby to prostě...nepotřeboval, aby to někdo věděl. To ho dostávalo do 

euforickýho vztahu. Maximální utrpení. Proto jsem tam uvedla to slovo zvrácenost. 

Když mu bylo devět, tak mu gestapáci postříleli jeho kamarády před očima...a jeho 

tátu odvlekli do vězení a...on to přežil schovanej někde pod stolem, pod nějakou 

lavicí. Myslím si, že to od toho celý pocházelo.  

 

A co to slovo povinnost? Tam jste to už také vlastně vysvětlovala tím, že jste k němu 

pociťovala takovou tu povinnost.     

 

K: No. On v podstatě celej život eh dělal svojí matce náhradního partnera za toho 

otce. Mojí matku si vzal...ženu zase prostě jenom proto, že tak to má bejt, že jo v tý 



193	  

společnosti, aby měl manželku. A děti a tak dále. Aby prostě zase všechno bylo, tak 

jak má být a tak dál. Změť povinností, závislostí, kompenzací (pak mlčí).  

 

A co to slovo opuštěný? Co se Vám tady vybavuje? Nějaká vzpomínka nebo situace? 

 

K: (mlčí) K tomu si...k tomu si...nejsilnější bylo asi to v těch mejch čtrnácti letech 

no. (Když jste měla tu nehodu?) Hm (mlčí). Zase korektní návštěva mých rodičů 

proběhla to ano. To muselo bejt (pak mlčí). Tady je to strašně zvláštní, ale...když je 

člověk dítě, tak je pro něji lepší, když někoho u sebe máte i když vám ubližuje než 

když je na to člověk opravdu sám (pak delší dobu mlčí).  

 

Můžeme jít teda na to další slovo? (Určitě.) Všechna práva patří jemu a mě nic. Tam 

Vás napadne nějaká vzpomínka nebo situace, která odkazuje na toto slovo? Nebo by 

mi nějak ilustrovala proč jste to svolila? 

 

K: No. Hm. Tak to bylo...když jsem se ještě jako hodně malá zkoušela něco vybrečet 

nebo vyvztekat, tak to se mi posmívali nebo mě vyhodili někam...jako za dveře či do 

prázdné místnosti. Jo když jsem...jo. Když jsem brečela onehdá...jak to tehdá řekl? 

Že bulí. Prosím tě tak jí nech, jí to přejde (negativní konotace v hlase). Ono řeknete 

si...však to není správné, aby si dítě nemohlo něco pláčem nebo vztekem...ale když si 

člověk nemůže vůbec nic, tak...no tak se z něj potom stane pomalu svatej. Neměla 

jsem právo něco cítit. Vždycky rozhodl jak prostě věci mají bejt a...a hm...ono ho to 

netěšilo, ale cosi to bylo prostě proto, aby věci byli tak jak mají bejt. Nevím co víc 

k tomu dodat. (To stačí. Děkuju.)  

 

Jako poslední jste mi řekla zvrácenou blízkost. To už jste před tím o tom mluvila, že 

jste takový pocit měla z jeho přítomnosti? Napadne Vás tady ještě něco?  

 

K: Ne. (Dobrý. I tak děkuju moc. Nic se neděje.)  

 

5. Takže můžeme jít na další otázku. Zajímalo by mě, ke kterému rodiči jste 

měla blíž a proč? Pokud jste k některému z rodičů měla blíž? Pokud tam byla nějaká 

odlišnost v těch vztazích. 

 



194	  

K: No, teď je otázka, v kterým období života jako. Nejdřív jsem měla blíž k matce. 

Potom vlastně, dalo by se říct...k prvnímu jako biologickýmu...i v tom období kdy 

jsem dělala....potom vlastně v tom období manželství, jsem považovala matku jako 

původce. Ne teda, že všeho zla, ale tu uzurpující. Tak jsem měla tu tendenci a snažila 

jsem se...mě to táhlo k otci. A pak jsem zjistila, že teda...jako tak nefunguje nic. A 

(odmlčí se)...a teď teda nemám blízko ani k jednomu.   

 

6. Když jste byla jako dítě rozrušená, co jste pak měla ve zvyku dělat? Nebo 

co jste dělala, když jste byla rozrušená? 

 

K: Otázka jestli jsme v řádech vteřin, minut nebo dní, týdnů, roků. Jako...jo jako. Že 

třeba člověk má období, kdy ehm...já nevím...si chodí stavět bunkre do lesa, že jo. 

Tam se chodí schovávat. Anebo když je rozrušenej, tak se drbe. (Tak teď mluvíme 

ještě o tom dětství.) Jako jestli jsem si cumlala palec nebo jestli jsem si okusovala 

nehty? (Co jste dělala?) Jestli jsem měla nějakej zlozvyk jestli tomu dobře rozumím? 

(Ne ani tak zlozvyk. Prostě já nevím utíkala jsem za matkou, šla jsem se sama 

schovat do koupelny, brečela tam nebo...nedělala nic. Co Vás napadne? Pokud si 

něco vybavíte. Co jste měla ve zvuky dělat, když jste byla rozrušená v dětství? 

Dělala jste něco?) Jako jo. Měla jsem tendenci utýct a schovat se někam...ale když 

jsme...na chalupě, kam jsme jezdívali, to bylo na vesnici...tak jsem utíkala ke 

zvířatům. A když to bylo doma, na sídlišti, tak prostě utýct a schovat se.   

 

A když jste byla emocionálně rozrušená?  

 

K: Asi to samý. Já to brala jako to samý.    

 

Dokážete si vybavit co se dělo, když jste byla fyzicky zraněná?   

 

K: Ve čtrnácti to jsem měla ty nohy zašroubovaný. No před tím v podstatě to byli 

takový záležitosti, které byli za nás normální. Já jsem byla ještě v tý generaci, kdy 

jsme lezli po stromech a tak. Já jsem nikdy neměla nějaký takový zranění, který by 

vyžadovalo ošetření na pohotovosti. Tím pádem všechno co mi jako bylo jsem 

zatajovala, protože to by bylo špatně, že jo. Když se něco stalo, tak to prostě bylo 

špatně. Za prvé ehm...slušný dítě se takhle nechová. A za druhý to obtěžovalo, 
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protože jsem tím pádem vyžadovala nějakou pozornost a to přece jako...oni musí 

chodit do práce a ne se starat o mě. Co si myslím jako, že se mnou budou tvrdnout 

doma, že jo. Hm, takže tak. No a v těch čtrnácti, to už byla moje záležitost. 

V podstatě ani ti rodiče nevěděli jak se k tomu mají stavět. V podstatě jsem byla celý 

život vychovávaná na výkon jako. A teď najednou jsem měla zešroubovaný ty nohy 

a nesměla jsem to zatěžovat. Takže jsem to samozřejmě zatěžovala a úplně jsem 

viděla jak se k tomu nepostavili ti mojí rodiče. To bylo jako proti sobě. Jako co 

děláš, vždyť se zmrzačíš. Nesmíš to zatěžovat. Jo, ale zase já jsem nedokázala jen tak 

sedět, protože to už samo o sobě jen tak sedět, to už...už jako nebylo dobrý. Od čeho 

jsme se vlastně k tomu dostaly? (Fyzická zranění. Co se dělo, když jste byla fyzicky 

zraněná?) Co se dělo, no. No co šlo, to jsem zapřela.   

      

A byla jste někdy jako dítě nemocná? 

 

K: Hm. Tak to typicky. Celoročně. No nic no. Prostě jsem musela chodit do školy a 

tak. (Nešli jste k doktorovi?) Asi...asi jako ze začátku se to možná snažili nějak řešit, 

ale pak...já jsem byla nemocná furt. To nebylo řešení k tomu nějaký žádný asi. Tak 

se to prostě přecházelo. Všechno se přecházelo. Problémy se velmi neřešili...pod 

kobercem je místa dost.   

 

 7. Vzpomeňte si prosím na první okamžik, kdy jste byla odloučena od 

rodičů? Jak jste na to reagovala? A pamatujete si jak na to reagovali oni? 

 

K: První co si vybavuju....ehm...bylo...přespání u babičky na Zbraslavi. A to ještě 

byla...teďka vím, že to byl teda zároveň i můj první panickej záchvat. Strašně dlouho 

jsem si myslela, že jsem...jenom nějaký nachlazení a nějak jsem prostě blbě kašlala. 

No a tak jsem se tam začala dusit až jsem byla fialová, modrá, nemohla jsem dýchat. 

Ten...ten pocit si pamatuju do dneška. Babička mě naložila na káru a odvezla mě na 

místní středisko, kde mi dali injekci. A pak jsem šli domů. No. (Kolik Vám tehdy 

bylo let?) To mi mohlo bejt tak nějak na tý hranici těch čtyřech. Těžko říct. Taková 

ta hranice, kterou si člověk opravdu pamatuje. Ale bylo to teda šílená. Opravdu jsem 

se dusila. A oni mi říkají...no to prostě si měla nějaký kašel. Moc z toho naděláš. 

Vůbec to neřešili dál. (Reagovali nějak na to odloučení?) Ne. Prostě oni 
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potřebovali...jít na chalupu něco zařizovat...a nevím my by jsme tam se sestrou 

překáželi. A tak prostě tak to bylo.  

 

Vzpomínáte si na nějaké odloučení, které nějak specificky vybočuje z Vaších 

vzpomínek?  

 

K: Vzpomínám si na první hospitalizaci. To byla spálová angína. (A jak jste na to 

tehdy reagovala?) Taky si myslím, že to byl ještě předškolní věk. Hm...ehm...bylo to 

pro mě strašně zvláštní, protože tam bylo hodně postýlek...jenom dětský teda. Rodiče 

tam nesměli bejt. A já jsem měla pocit, že se mi strašně stýská. Měla jsem postýlku u 

okna a takhle to šlo. Vím, že bylo teplo, tak jsem to okno vždycky otvírala. A přes to, 

že tam teda byli mříže...jo a...hm...opírala jsem se a koukala z toho okna ven. Tam 

byl výlet do takových lesů. Když si to tak jako teďka vybavím. A...a vždycky když 

přišla sestra, tak strašlivě nadávala. Přes to, že tam byli mříže v tom okně. Že 

neexistuje, že děti takhle v žádným případě takhle v okně nemůžou bejt. A já jsem 

měla hrozně...já jsem furt koukala z toho okna...a myslela si, že se mi strašně stýská. 

A pak ta matka přišla si mě vyzvednout...a tak jako...no jako...takovej divnej pocit 

no...prostě, tehdá mi to tedy taky samozřejmě nedocházelo. Teďka zpětně svítá. 

Nebo možná to byl i jiný pocit jako stýskání. Ono jako když ty pocity a emoce byli 

zakázaný, tak já si hrozně špatně vybavuju...nebo...i jako...i ty věci jakoby teďka 

prožívám. Tak se mi špatně jakoby formulujou. Jakoby mám problém si to připustit. 

Jako uvědomit si to vůbec. Natož potom jako si to vybavovat zpětně no.    

 

 8. Děkuju. Cítila jste se někdy jako dítě odmítána? Samozřejmě, že... 

 

K: No je, je. Pořád. (Od obou rodičů?) Hm. Mhm. (Dokážete si vzpomenout kolik 

Vám bylo let, když jste se tak cítila po prvé?) Tam jsou...tam jsou takový ty 

záblesky, který už jsem mluvila několikrát...prostě věci...no který už jsem zmiňovala 

(pak mlčí). Nevybavuju si ze svého dětství. Žádné pocity ani přijetí, ani ničeho. 

Prostě láska, objetí...a tak. V podstatě...chladná, odmítavá zdvořilost a korektnost byl 

standard. (A bylo to tedy ze strany obou rodičů.) Mhm. (Děkuju.)   

 

9. Měla jste někdy jako dítě strach nebo obavy?  
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K: No je, je. Hodně se mi zdávalo o páteru Nosteru. (O čem?) Páter Noster. To je 

takový výtah jak má ty kabiny, co jezdí pořád dokola. (Mhm.) Matka dělala v tom 

ergo projektu tak jsme tam za ní museli vždycky doject. Protože jako to nebylo, že 

ona by mě dojela vyzvednout do družiny, ale já jsem jako musela dojít za ní. A 

abych byla pod dohledem, že jo...pak vždycky jela eště do...tam stojí ten barák 

velikej a tam je právě ten výtah. Páter noster. A ona mě tam vždycky posadila. 

Nevím na jak dlouho. Mě to přišlo ale jak by to byl týden. Ona si jela někam na 

kávičku, pokecat nevím. A jsem tam na tom křesle u toho výtahu. Pořád jel pryč, 

odvážel ty lidi a z toho jsem měla hodně těžký noční můry. Ten mě odvážel dlouho 

(pak mlčí). Jinak jako ehm...když to tak jakoby vezmeme za plného vědomí...jakoby 

strach...strach to byla taky emoce, která se...to se nepřipouštělo. Vždycky bylo prostě 

úkol nebo prostě situace, ve které bylo správné se chovat tak a tak. A tak a tak tím 

pádem teda jsem se chovala. Jak to má být.  

 

10. Děkuju. Vyhrožovali Vám někdy rodiče jakoukoli formou, ať už kvůli 

zlobení nebo dokonce z legrace? Tady někteří lidé třeba sdělují, že jim rodiče 

vyhrožovali, že je pošlou pryč z domova nebo něco takového. Stalo se Vám taky 

něco takového? 

 

K: Takový to standartní jako...ehm...že prostě za pětku vařečkou to ne. To si nic 

takového nevybavuju. To bylo příliš nízké na mé rodiče. Tak moji rodiče ani vůbec 

nedopustili, aby vůbec mohla nastat taková situace (pak mlčí). Prostě já jsem 

nedokázala udělat něco takovýho jako...jo prostě udělat klukovinu, odřít si koleno. 

Neexistovalo. To se prostě nesmí. To se prostě nedělá (pak mlčí).   

 

 Máte i teď v dospělosti pocit, že Vás tyto zkušenosti ovlivnili? 

 

K: Rozhodně. (A měla nějaký vliv na Vaší vlastní výchovu Vaších dcer.) Úplně 

mimoděk ano, protože já jsem v podstatě manžela k výchově dcer v podstatě ani 

nepustila. Takže zpětně si dovolím tvrdit, že to mělo zásadní vliv (zde odkazuje na 

zkušenost se zneužitím).  
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 11. Děkuju. Jak si myslíte, že Vaše celkové zkušenosti nebo zážitky s rodiči 

mohli ovlivnit Vaší osobnost v dospělosti? I když už to může být asi zřejmé z našeho 

předešlého rozhovoru, zde se ještě jednou ptám kvůli záznamu a rekapitulaci.  

 

K: Ovlivnili velmi. Velmi. Velmi, protože jsem se prostě zasekla v tom 

psychosociálním vývoji někde mezi těma pěti, šesti lety a pubertou. No a 

teďka...teďka to musím všechno dohnat no. Prostě neprošla jsem vůbec těmi stádii. 

Dá se říct obraz svého já, vztah k sobě, separace, individuace...tohle u mě nenastalo, 

že jo. V podstatě jsem celej život jenom hrála ty role. Ty role, který prostě bylo třeba 

předvádět pro ten vnější svět. A uměla jsem je hrát sakra dobře až...až toho bylo tak 

moc, že mě ty úzkosti dohnaly...takovou ránu, že už jsem to málem nepřežila. Už to 

šlo jinudy. Takže tak no.  

 

Napadne Vás tady ještě něco jiné než to, co jsme již vzpomínaly a co považujete ve 

svém vývoji za překážku?  Něco co Vás mohlo nějak negativně ovlivnit? Něco jiné 

jak to, co jste již zmiňovala.  

 

K: Jako třeba negativní vzpomínku nebo tak něco? (Cokoli co Vás napadne.) Takhle 

na rychle fakt ne. Já myslím, že je to celkem jasný no. Že prostě se to v těch rodinách 

střádalo několik generací až se to sešlo u mě. Relativně na jednu stranu velmi 

citlivýho a na druhou stranu velmi silnýho jedince. Takže takhle. Co jsem chtěla 

ještě říct, teď mě napadlo...jako to co nezaznělo v tom tématu na začátku, jako jak 

ovlivnili vaše vztahy dospělost...já jsem chtěla říct, že ještě nejsem dospělá, protože 

jsem v podstatě ještě u toho stádia níž, ale tak nebudem si hrát se slovíčkama.  

 

12. Proč si myslíte, že se Vaši rodiče během Vašeho dětství chovali tak jak se 

chovali? 

 

K: Víte co...rodiče se vždycky snaží udělat pro ty svý děti to nejlepší. Dělali to 

nejlepší co umějí za daných podmínek a okolnosti a...prostě to neuměli líp.  

 

13. A byli během dětství ve Vašem životě nějací jiní dospělí, ke kterým si 

měla blízko? Které jste považovala za nějaké významné osoby? 
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K: Byl tam strýc mého otce. To byl v podstatě takový náhradní dědeček. Ten zemřel 

na rakovinu...ah no a to bylo...mezi tím, když otec odjel do Číny tak na všechno byla 

moje matka no. To byl takovej náhradní děda. (A on s Vámi žil?) Ne nežil. Občas 

k nám jezdil na tu chalupu no. Tam jsme jezdívali o víkendech. Já jsem ho vnímala 

musím se přiznat jako jedinýho normálního člověka v tý rodině...nebo spíš takto 

zpětně mi to tak přijde. Protože...(odmlčí se) no...no protože prostě...on i to sprostý 

slovo řek, když mu něco upadlo na nohu, že jo. Jo byl takovej...no byl to starej pán, 

takový děda, bělovlasej. On vždycky na tý chalupě seděl na tý velký kamenný terase. 

Ale byl takovej...jakože si k práci dal i pivo. Z flašky! Z flašky! Jo prostě....takže já 

jsem ho vnímala jako takovýho...on byl takovej živoucej jakoby. No a protože to 

jako moc často teda ty mí rodiče...nepřipouštěli, aby se vyskytoval v naší blízkosti. 

Ale on mě měl rád. Alespoň měla jsem ten pocit. To je fakt no. Nikdy nic pomalu 

neřek, ale...a pak přišli s tím, že umřel no. (Kolik Vám tehdy bylo let?) Ty mě bylo 

těch nějakejch čtrnáct. To jsem byla o berlích. A to mě...to mě nechtěli jakoby 

zatěžovat. Nechtěli mě zatěžovat (říká ztlumeným hlasem). Prostě korektní, strašně 

korektní. No tak jsem se s ním ani nerozloučila. (Nebyla jste mu na pohřbu?) A víte, 

že si to nevybavuju? Já mám pocit, že ani to ne. Ne. (Byla ta jeho smrt nějaká náhlá 

nebo jste so spíš očekávali?) No náhlá...náhlá nenáhlá. Jemu bylo přes osmdesát, ale 

on byl fit. A potom během pár měsíců byl pryč. Protože si kšandama zatáhnul 

mateřský znaménko na zádech, nějak to neřešil moc no a pak když už s tím šel 

k doktorovi tak že jo...rakovina. Už bylo pozdě. A šlo to během pár měsíců a pak 

právě jsme měla tu nohu. Tu operaci a prostě ten sled těch událostí...to si teďka 

nevybavím. Ale jako vím, že jsem z toho prostě byla vynechaná jako ehm...s tím, že 

prostě jako. K. má svoje...prostě chudinka...nebudeme ji zatěžovat. Tak mě z toho 

tak nějak vyšoupli. Vynechali. A ani na tom pohřbu jsme nebyla právě prostě. Jo i to 

patřilo prostě do toho...že mý rodiče jsou prostě korektní, že jo. Správní (ironie 

v hlasu). Ctihodní lidé. Ochrání svojí chuděru dceru, která má po tý autonehodě, tak 

jí neřeknou, že on umírá, že jo. Já nevím...ono to ta jejich...představa prostě o tom co 

je správný byla nějaká taková pokroucená, no.      

 

 14. Tak teď jsme se dostali i k tý smrti, co je i v další otázce, takže jenom 

navážu. Zažila jste během dětství nějakou ztrátu milované osoby, jako například 

sourozence nebo člena blízké rodiny? 
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K: V mým hodně raným dětství dědečkově, který já jsem nestihla. Takže to mě 

v podstatě jakoby minulo. To byla jenom nějaká taková informace, kterou jsem si ani 

moc neuvědomovala, která se spíše před náma před dětma ještě tajila. No...takže dá 

se říct, že první takovýhle setkání se smrtí byl takhle strejda. (A nějaké další osoby 

tam byli? Nemusí to být nutně členové rodiny. Byl tam někdo takový?) Ne. (A teď 

v dospělosti?) Pro mě byli strašlivě traumatický...ehm...jako už mi umřeli i obě ty 

babičky...a různí další lidi a...ale mě to nějak teda vůbec nezasáhlo, přesto, že u nás 

v rodině  se vždycky i nás se to bralo jakože smrt, ach ježišmaria něco strašnýho. 

Přecejenom pro mě je to takový jakože narození, život, smrt to patří k sobě. Že to 

není žádná hrůza s hrůzou. A tak prostě já nevím...nějak nebyli v mým životě lidi, 

který jako by mě to mělo nějak dostat, že zemřeli. Byli tam dva koně, který se mnou 

dlouho žili a který jsem v podstatě...ti byli moje rodina. A bohužel tvor má kratší 

život než člověk. Pokud člověk neplánuje nechat se přejet někde autem, tak prostě se 

ty smrti jakýhokoli koně, kterého si v životě pořídí, tak se ty smrti dožije. Tak u těch 

prvních dvou, se kterýma jsem vlastně...který jsem hodně těžce nesla. To byli hodně 

traumatický události. A až tady mi došlo...vlastně ještě se na to budu muset ještě 

podívat a zpracovat to. Ono přece jenom (odmlčí se a pak se po chvilce rozpláče, 

všimnu si, že už spotřebovala všechny kapesníčky, které měla tak jí podávám svoje a 

dodám: To je v pořádku. Klidně to ze sebe dostaňte ven. Nic se neděje.)...ještě u těch 

koní to má takovou...takovou jakoby...takovou echt jakoby zemitou příchuť, kterou 

dnešní civilizace, ohledně lidí, teda vám bere jakoby. A totiž u toho koně, pokaď se 

člověk toho koně nezbaví nějakým způsobem...jako, že ho prodá někomu a nechá ho 

u sebe žít až do samýho konce...tak máte (odmlčí se a dál pláče) i to poslední 

rozhodnutí. To rozhodnutí, kdy už e tomu koni tak špatně, že už je pro něj lepší 

nechat ho jít...(těžko se jí o tom povídá) a je pro to zvíře prostě úplně 

nejohleduplnější, aby měl už jít. Bejt s ním dokonce a nechat ho umřít v těch 

podmínkách doma, kde byl zvyklej, takže ho prostě...oni to většinou cítěj. A když se 

ten kůň brání...a snažíte se to zvládnout jenom proto, aby jste ho...to že ho musíte 

zabít, aby jste mu pomohla, tak je to strašně...je to strašně smutný prostě no. Když už 

to jediný čím můžete někomu pomoct. Někomu koho strašně milujete...je...ach co 

nejrychlejic ho zabít. A ten okamžik toho rozhodnutí tak...pořád si říkáte, že ještě 

není tak zle a pak už je tak zle. Pak už je třeba i hůř. Pak už dojde ten veterinář a 

čekáte. A on se toho děsí...(odmlčí se). Asi to prostě ještě jenom nemám zpracovaný 

v hlavě. Tydle ty poslední záležitosti. Přitom zemřel v srpnu v roku 2004 a ten 
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druhej, Vojtíšek, ten byl 2007mej rok. Jenže ono...když potom...držíte tu hlavu na 

klíně. Když dodejchává. Víte, že on ani nezavřel očí? A oni mu ty očí ani zavřít 

nejdou, tak jak to máte ve filmu. Že přijde člověk a zavře mu ty oči. Oni dokaď 

nejsou tuhý, tak ty oči držej. A když už je tuhý, tak už zase držej jenom otevřený. 

Nejde to jako ve filmu. Zavřít ty víčka. Ale to jsme se dostali celkem daleko. (To 

nevadí. Můžete se na to podívat z toho pohledu, že ten kůň trpěl, měl bolesti a vy jste 

mu tím pomohla tak, že jste tu bolest převzala na sebe. Odbřemenila jste ho od toho a 

vzala to na sebe. Tím jste mu pomohla.) Říkám nemám to ještě zpracovaný. A 

přitom to bylo normální...prostě lidi umítali doma a bylo. Jenže zase ten člověk umře 

stářím. Může ležet v posteli. Takovej kůň ehm...tam to není tak jednoduchý. I když 

koně se zase stříleli no. Bylo to těžší. Asi tak.     

 

Dobrý. Tak můžeme jít na další otázku. Máte nějaké zkušenosti. Jiné než ty, které 

jste mi již popsala, které ve svém vývoji považujete za potencionálně traumatizující? 

Napadne Vás něco jiného nebo ani ne? 

 

K: (pokývne hlavou na znamení negativní odpovědi.) 

 

 15. Nyní bych se Vás ještě ráda zeptala na pár doplňujících otázek ke vztahu 

s Vašimi rodiči. Nastali v tomto vztahu nějaké změny po dětství? Za moment se 

dostaneme také k současnosti, ale tady se teď ptám hlavně na období mezi dětstvím a 

dospělostí, čiže v období ty puberty. Byla tam v tom vztahu nějaká změna? 

 

K: Já myslím, že...takhle já vím jak by to mělo vypadat. Měl by tam bejt ten 

vzdor...jo a tak dál, ale ehm...jakoby jo to takový ty fáze jako, kdy jakoby jsem měla 

pocit, že jsou ty rodiče nemožný, to jsem došla do tý fáze, ale jakoby jsem se z ní 

vrátila zpátky. Že jsem jakoby neprošla skrz mám takový pocit. (Takže to bylo 

takový nějak stejný jako v tom dětství nebo tam byla nějaká ta změna?)  Já myslím, 

že v podstatě stejný. V podstatě...v podstatě stejný nějaký prázdný, falešný 

přehrávání nějakých rolí. Předvádění toho co vlastně...vlastně asi si společnost žádá. 

Nebo rodina si žádá. Co je kóšer, co je správně. 

 

16. A co teď v dospělosti? Vídáte se s nimi často nebo vůbec? Jak to tak 

máte? 
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K: No teď poté co jsem se složila a dostala jsem se sem...tak ehm...co mě matka 

přišla navštívit tak...ehm...hodinovou její návštěvu jsem zvládla v té standardní režii. 

Tak jak jsme to celý život tak nějak dělali. No a pak jsem se večer teda nervově 

zhroutila takovým způsobem, že mě museli dávat nevím co. Z toho stresu prostě. 

Prostě...ehm...no a otec, kterej sem nakráčel asi tejden po ní. Ten přišel na návštěvu 

teda vůbec úžasným způsobem. Neohlášenej. Nezván. Mimo hodiny jaksi návštěvní. 

Tak se rozrazili dveře. Vstoupil. Tak to už jsem byla duchapřítomnější a toho jsem 

z těch dveří vyrazila sama. Možná má první pubertální vzpoura. Jsem řekla svému 

otci, že...mimo návštěvní hodiny návštěva prostě nemůže...to teda jsem se skutečně 

vzmužila. No a od tý doby jsem je neviděla ani jednoho, ani druhýho, pánbůhzpalať. 

A...jako já věřím tomu, že skutečně jsem teďka v nějakým tím bouřlivým procesu 

transformace, takže se bude v mý hlavě bude ještě lecos měnit, ale jako nemám 

žádnou potřebu se s nima kontaktovat (A jak to bylo ještě před tím, než jste byla 

tady? Vídali jste se?) Takové to jako...takové sporadické návštěvy. Takové to jakože 

Vánoce. Jedna večeře na Vánoce a...popřípadě v průběhu roku. Někomu 

k narozeninám se udělala třeba nějaká sešn. Všichni vždycky hledali výmluvu, proč 

se to nehodí. (Teď bych se Vás zeptala na Váš současný vztah?) Ze slušnosti se 

s nimi bavím, nic víc, nic míň.    

     

17. Takže teď bychom se přesunuli k otázce z odlišné kategorie. Představ si 

prosím tě, že máš jednoleté dítě. Ta se bude týkat Vašich dcer. Můžete si vybrat 

jednu nebo obě dvě. Jaký máte pocit, když jste od nich odloučena? 

 

K: Jako jak odloučena? (Nemyslím přímo jako teďka. Jaký z toho samotného 

odloučení máte pocit?) No tak ono to jsou velký holky, takže už si jako jdou po 

svým, takže pánbůhzaplať. No zrovna před asi měsícem mě posílala fotku, že si 

nechala udělat tetování. Tak jsem si z ní dělala srandu, že to bude prča až jí to budou 

odstraňovat, že to bude bolet ještě víc. Jako je to její boj, její život. Dneska už se ty 

vztahy tak neřeší no. (Máte o ně někdy strach?) Čemu říkáte strach? Víte já mám to 

spektrum těch emocí ehm posunutý...jak...myslím si jak těm věcem mám...protože 

nejsem úplně standardní jedinec, co si budem povídat...tak i těma prožitkama...a 

nakonec i tím výsledným mixem toho obojího ehm...na jednu stranu jsou situace, kde 

jakoby mám pocit, že bych měla vyjadřovat něco jako strach, protože by se to jako 
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mělo slušet, protože přece...ale já to nevyjadřuju jelikož to je situace, se kterou 

nemůžu nic dělat. Tak proč bych dávala najevo nějakou zbytečnou emoci. Jakoby...jo 

jako...ale to neznamená, že nemám strach. Ale nemusím probůh hysterčit kvůli tomu, 

no. Ono se to špatně vysvětluje. Jako jsou to moje děti. Tak trochu podprahově mám 

strach furt, že jo. Ale jak říkám jsou to velký holky.      

 

18. Dobrý, děkuju. A kdyby jste si pro ně mohla přát nějaký tři věci, odteď za 

dvacet let, jaká přání by to byla. Mám na mysli nějakou budoucnost, kterou by jste si 

pro ně třeba vysnila. Co by jste pro ně chtěla? Nějaký tři přání.  

 

K: Hm...no tak tím, že se nepohybuju v takových těch materiálních záležitostech, 

v těch konzumních, tak je to jednoznačně prostě najít svojí duševní rovnováhu a 

svojí cestu životem a to všechno ostatní je vlastně v podstatě úplně jedno.  

 

19. Mhm. Děkuji. Dobrý. Existuje nějaká konkrétní věc, ze které máte pocit, 

že jste se ji naučila především z vlastního dětství? Napadne Vás něco, co jste mohla 

získat ze zkušeností ze svého dětství? 

 

K: Trpělivost a sebezapření.  

 

20. Můžeme se přesunout k poslední otázce. Tohle už bude takové 

odlehčující. Během rozhovoru jsme se hodně zaměřili na minulost. Proto bych ho 

teď chtěla zakončit takovým pohledem na budoucnost. Mluvila jste před chvílí o 

nějakých přáních pro své dcery. V co doufáte, že se z té Vaší výchovy oni naučili? 

Něco co mohly získat od Vás? 

 

K: Nebylo by lepší co se nenaučili? To je možná lepší. To by možná bylo víc věcí...v 

co bych doufala, že ode mě neodkoukali. Kdybych teď věděla...kdybych tenkrát 

věděla, co vím teď. Protože když byly malí, tak já byla strašná matka. Já jsem se 

snažilo, že jo, být dokonalá matka. Jo, co jsem zdědila, to jsem pokračovala...takže 

jsem pro ně nesmyslně byla tvrdá a prostě vyžadovala jsem takový věci...tak 

nesmyslným způsobem a takový věci. Jako je mi to líto dneska, jo. Oni vědí, určitě 

vědí. A jak, že byla původní otázka? (V co doufáte, že se od Vás naučili? Něco 

takové, co jste od Vás mohly naučit.) A tak hlavně takový to nelpění...to zbytečný 
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nelpění na těch materiálních věcech a záležitostech. Skutečný naplňování očekávání. 

Takový tydlety záležitosti. Prostě, že zkrátka všechno, co stojí za to, musí člověk 

najít uvnitř. Že to nenajde venku.  

 

Dobrý. Děkuju. Tak jsme to hezky zvládly. Já Vám mockrát děkuju a cením si, že 

jste mi věnovala čas. Kdyby jste měla jakékoli otázky na informovaném souhlasu 

najdete na mě kontakt. Můžete se na mě kdykoli obrátit. Děkuju.   

 

Délka rozhovoru: 1 hodina a 54 minut 
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7.5.2 Rozhovor – pan Slávek 
 
ROZHOVOR Č. 7 

 

* Vysvětlivky k textu à 

černě je přímá řeč probanda,  

modře je přímá řeč tazatele,  

kurzívou-černě jsou vlastní poznámky tazatele 

   

pan S., muž,  37 let, VŠ vzdělání 

 

V úvodu Vám to teď ještě stručně představím. V našem rozhovoru se Vás budu ptát 

na zkušenosti z dětství a budeme také rozebírat, jak mohly tyto zkušenosti ovlivnit 

Vaší osobnost v dospělosti. Dále bych se Vás ráda zeptala na vztahy s rodinou 

v raném dětství a jak si myslíte, že Vás tyto vztahy mohly ovlivnit. V úvodu se 

zaměříme především na období dětství, ale později se budeme věnovat 

také adolescenci a tomu co se ve Vašem životě děje právě teď. Rozhovor obvykle 

trvá tak kolem 45 minut až hodiny a půl. Je to však víceméně individuální může to 

být víc i míň.  

 

1. Takže na úvod bych Vás poprosila, jestli by jste mi pomohl zorientovat se 

ve Vaší rodinné situaci. Jak jste to měl během období dětství? Máte sourozence? 

Vyrůstal jste v úplné rodině? 

 

S: Vyrůstal jsem v úplné rodině a mám jednoho bratra, který je o dva roky mladší. (A 

kde jste se narodil?) Ve Vansdorfu. (A stěhovali jste se často?) Vůbec. (Vůbec. A co 

prarodiče? Navštěvoval jste prarodiče během dětství často?) Ano z obou stran 

ehm...velice často. Vlastně matčiny rodiče bydleli v tomtéž městě a tam jsem chodili 

třeba i jednou dvakrát týdně. A otcovi rodiče ti bydleli asi 80 kilometrů vzdáleně a to 

jsme taky jezdili celkem pravidelně. A my jsme tam s bráchou byli v podstatě každý 

prázdniny.   

 

Žili s Vámi v domácnosti během vyrůstání nějaké další osoby kromě bratra a rodičů?  
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S: Ne. (A rodiče jsou pořád spolu nebo se rozvedli?) Ne. Otec zemřel. (Děkuju, 

k tomu se pak dostaneme ještě v pozdějších otázkách.)   

 

  2. Teď bych Vás ráda požádala, aby jste se mi pokusil popsat vztah s Vašimi 

rodiči, když jste byl ještě malé dítě. Začněte prosím vyprávět od těch vzpomínek 

z nejranějšího dětství. Jaký jste měl vztah s oběma rodiči? Jaké ty vztahy byli?  

 

S: Já jsem je považoval za jakoby dobrý, že se nám věnovali. Jsme chodili třeba na 

procházky. Pořád jsme něco dělali. O prázdninách jsme teda jezdili k prarodičům. 

Občas jsme dostali i na zadek, když jsme zlobili, ale jako nebyl žádnej problém.  

 

3. Děkuju. Tak teď se můžeme přesunout k další otázce. Vyberte si prosím 5 

přídavných jmen nebo slov, které odrážejí Váš vztah s matkou, počínaje co 

nejranějším obdobím Vašeho dětství. Řekněme ve věku kolem těch pěti až dvanácti 

let. Vím, že Vám to zabere nějaký čas, takže se teď klidně zamyslete. Všechna slova 

si pak budu zapisovat. 5 přídavných jmen nebo slov, které odrážejí Váš vztah 

s matkou. Nebo také frází, co Vás prostě napadne.    

 

S: To je hodně těžká otázka. (Já Vám na ní teď dám v klidu čas. Nemáme kam 

spěchat tak se můžete zamyslet.) Starostlivá. Přísná. Hodná. Ustaraná. Pomáhající 

(slova sděluje s malými časovými prodlevami za sebou).  

 

5 adjektiv/slov ke vztahu s matkou = starostlivá, přísná, hodná, ustaraná, 

pomáhající  

 

Já se na ně teď budu ještě doptávat. Na všech pět. Jako první jste mi sdělil slovo 

starostlivá. Napadne Vás tady nějaká vzpomínka nebo situace, která odkazuje na toto 

slovo starostlivá? 

 

S: Třeba když jsem byl nemocnej jako...tak se starala, aby jako nám bylo dobře. 

Chtěla, aby to bylo v pořádku. Asi tak. (A napadne Vás ještě nějaká vzpomínka, 

která by mi tak nějak ilustrovala proč jste si svolil toho slovo starostlivá k popsání 

Vašeho vztahu s matkou?) Kdykoliv jsem třeba v noci přišel, že mě bolí uši, což bylo 
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často, tak mi prostě dala zábal a řekla mi jak si mám lehnou, co mám dělat, aby jako 

mě bylo líp. 

 

Děkuju. Jako druhé slovo jste mi sdělil, že byla přísná. Tady Vás napadne nějaká 

vzpomínka nebo situace, která odkazuje na toto slovo přísná? 

 

S: Vím, že jsme s bráchou dostali i vařečkou, když jsme zlobili. A ehm...že to bylo 

jako přísnost. (A máte nějakou konkrétní vzpomínku na nějakou situaci, ve které se 

tak stalo? Že třeba máma byla přísná v ní?) Jo třeba jsme se s bráchou pošťuchovali. 

Já jsem většinou začínal. Jako ne že by jsme se mlátili, ale tak prostě začali jsme se 

prát. Tak jako přiběhla a vyřešila to tím, že kdo začal. Většinou jsem to byl já. To 

ona taky už věděla. (Napadne Vás při tom slově ještě něco, co by tak nějak 

ilustrovalo tu její přísnost?) Asi jenom takhle.  

 

Děkuju. Tak jako třetí slovo jste mi sdělil, že byla hodná. Napadne Vás tady nějaká 

vzpomínka nebo situace, která odkazuje na to slovo hodná? 

 

S: Ehm...vím třeba, protože mám narozeniny před Štědrým dnem...prostě nejvíc 

práce. Pokaždý prostě mi udělala dort, ještě jako k nějakýmu tomu cukrovímu co 

bylo. Takže takhle. To bylo první co mě napadlo. (Napadne Vás při tom slově ještě 

něco, co by tak nějak ilustrovalo to slovo hodná?) Jo, tak zas třeba když jsem byl 

nemocný, tak třeba i přinesla něco co by mě rozptýlilo. Nějakou hračku nebo knížku. 

Když cokoli jsem potřeboval s něčím jakoby poradit, tak poradila. Takže tak.  

 

Děkuju. Jako čtvrté slovo jste mi sdělil, že byla ustaraná. Tady to samé. Napadne 

Vás nějaká vzpomínka nebo situace, která odkazuje na toto slovo ustaraná? 

 

S: Vím, že občas ehm...když třeba brečela a jsme se ptali jako co se děje, tak to 

sváděla na bolesti hlavy. A bylo to kvůli tomu, že třeba se s taťkou pohádali. Nebylo 

to jakoby kvůli vztahu obecně, ale kvůli nějaký konkrétní situaci, že byla ustaraná. A 

pak byla ustaraná kvůli vztahům s otcovými rodiči. (Tam byly ty vztahy nějak 

špatné.) Hlavně s dědou. S babičkou naopak výborný.  
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Děkuju. Jako páté slovo jste mi sdělil pomáhající. Napadne Vás nějaká situace, ve 

které byla pomáhající, třeba ve vztahu k Vám? 

 

S: Ehm...Ona celý život prostě...byť ehm...třeba jí není taky dobře, tak strašně 

pomáhá. Stará se já nevím...její rodiče...tak jsme tam chodili pořád pomáhat se 

sadem. Na druhou stranu když bylo něco s rodičema, tak se nezeptali a nepomohli. 

Nám s bráchou s úkolama pomáhala. Dělali jsme to s ní převážně. Takže tak. (Ještě 

Vás k tomu něco napadne? Něco co tak ilustruje to slovo pomáhající, pokud Vás 

něco napadne.) Nic konkrétního jako. Možná by si vzpomněl, ale...teď mě nic 

nenapadá.   

 

 4. Děkuju. Tak můžeme jít na další otázku, která je v podstatě velmi 

podobná. Jenom bych Vás teď požádala o 5 přídavných jmen nebo slov, které 

odrážejí Váš vztah s otcem. Opět to samé, počínaje co nejranějším obdobím dětství, 

kolem těch pěti až dvanácti let. Můžete se nad nimi klidně zamyslet a nemáme kam 

spěchat. Pak si je zapíšu a stejným způsobem se na ně doptám. 5 přídavných jmen, 

slov nebo frází, které odrážejí Váš vztah s otcem. Klidně se zamyslete. 

 

S: (po delší době mlčení) Spíš řeknu kutil. (odmlčí se) Zdravej rozum. Byl jako pro 

nás často pryč. Starající se. (odmlčí se) A řekl bych i vzor. (Děkuju.)  

 

5 adjektiv/slov ke vztahu s otcem = kutil, zdravej rozum, často pryč, starající se, 

vzor  

 

Já se na ně teď budu opět doptávat. Jako první jste mi sdělil slovo kutil. Napadne 

Vás tady nějaká vzpomínka nebo situace, která odkazuje na toto slovo kutil? 

 

S: Určitě. Často byl v garáži. Tam dělal nějakou poličku do pokojíčka. Nebo když se 

něco rozbilo, tak to zpravoval. My jsme mu někdy s bráchou pomáhali, takže takhle. 

(A napadne Vás ještě něco, co by mi tak ilustrovalo proč jste si toto slovo svolil 

k popsání Vašeho vztahu?) Když jsme něco jakoby spravovali tak nám říkal vždy co 

s tím a tak.   
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Děkuju. Jako druhé slovo jste mi sdělil zdravej rozum. Tady Vás napadne nějaká 

vzpomínka nebo situace, která odkazuje na toto slovo zdravý rozum? 

 

S: Ehm...prostě když byl nějaký problém, třeba ve škole...tak na to, že prostě to řešil 

tak svérázně, svojí cestou. Ale já to beru jakoby správný a kolikrát to řeším tak taky. 

I dneska.  

 

Děkuju. Tak jako třetí slovo jste mi sdělil, že byl často pryč. Napadne Vás tady 

nějaká vzpomínka nebo situace? 

 

S: Jo on pracoval na směny, takže třeba měl noční a byl pryč. Pak prostě si třeba 

ještě přivydělával, že jezdil hrát na pohřby. Takže pro nás jako pro děti byl často 

jakoby pryč. Přes noc anebo přes den, odpoledne, když jsme přišli domů.  

 

Děkuju. Jako čtvrté slovo jste mi sdělil starající se. Tady to samé. Napadne Vás 

nějaká vzpomínka nebo situace, která odkazuje na toto slovo starající se? 

 

S: Se vždycky snažil, aby dokázal sám...vlastně zajistit tu rodinu, bez jakýkoli 

pomoci. Takže asi tak. (Napadne Vás k tomu ještě něco?) Ne. Asi jenom tohle.    

 

Děkuju. A k tomu pátému slovu vzor, tady Vás napadne nějaká vzpomínka nebo 

situace? 

 

S: Jo to todlec to, že dokázal tu rodinu zajistit. Tak to bylo třeba, že chodil hrát a 

třeba na prvního máje tam byl v tý kapele...a prostě říkám jo. Sedí tam v první řadě. 

Tehdy jsem byl na něj hrdý, dá se to tak říct. Anebo třeba když nám přines nějaké 

autíčko a tak, tak udělal to pro nás. V tý kapse ho měl. A tak. (Ještě něco Vás k tomu 

vzoru napadne? V čem byl Váš tatínek pro Vás vzor?) Asi todlecto.  

 

5. Takže můžeme jít na další otázku. Zajímalo by mě, ke kterému rodiči jste 

měl blíž a proč?  

 

S: V tom věku? Pořád v tom věku pět až dvanáct? (Ano.) Asi to bylo s tátou, 

protože...ehm když jsem třeba jezdil...na střední škole, když jsme přišel večer domů. 
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Tak on seděl v kuchyni, pokuřoval a jsme se bavili o čemkoli. Třeba o hloupostech. 

Já jsem vyhledával spíš jeho přítomnost. (A proč jste takový pocit neměl i u 

mamky?) Ehm...možná proto, že...že já jsem přišel a on se sám začal ptát, kdežto 

jako většinou se máma neptala (pak zavřeme okno, protože zvenčí vchází mnoho 

nepříjemných zvuků, které nás mohly oba eventuálně rušit).  

 

6. Můžeme jít na další otázku. Když jste byl jako dítě rozrušený, co jste pak 

měl ve zvyku dělat? Nebo co jste dělal, když jste byl rozrušený? 

 

S: V jakým smyslu? (Jak si to vysvětlíte. Co Vás při tom napadne? Já se pak ještě na 

to budu doptávat, ale co Vás napadne při tom slově rozrušený? Pak nějakou dobu 

mlčí.) Já nevím jestli si pod tím rozrušený představovat jako vyvedenej z míry nebo 

něco takovýho. Ale neuvědomuju si, že bych ve vztahu s rodičema takovej byl. 

(Nemusí to být jenom v tom vztahu s rodičema. Řekněme tak obecně, když jste 

rozrušený, tak co obvykle pak děláte?) Většinou se uzavřu do sebe.  

  

A když jste byla emocionálně rozrušený? Co jste pak obvykle dělal? 

 

S: To samý. (Stáhl jste se.) Ano. (A dokážete si vybavit nějaké specifické období, 

kdy se tak stalo? Že jste byl emocionálně rozrušený.) Asi na druhým stupni, protože 

jsme měli ve třídě strašně špatný kolektiv, kterej jakoby ehm...mě vyčlenil, vyřadil. 

Jakoby...možná nevědomky šikanoval, takže...(Takže jste to tak nějak špatně snášel.) 

Mhm. (A hledal jste tehdy nějak oporu u rodičů?) Ne. (Jste se stáhl do sebe.) Mhm. 

Mhm. (Dobrý děkuju.)  

 

Dokážete si vybavit co se dělo, když jste byl fyzicky zraněný?   

 

S: To jsou často no. Buď to jsem to neřešil vůbec anebo jsem přišel udělal jsem si 

frantovku, zalepil to a pokračoval v původní činnosti. (Takže sám jste si to jakoby 

ošetřoval.) Tak když někdo byl jakoby doma, tak mi pomohl, ale jakoby 

nevyhledával jsem někoho ať mi to zalepí, protože jsem to dokázal sám. Nejhorší 

takový co bylo, že jsem se říznul nožem a to jsem i omdlíval. To bylo někde v parku. 

Naštěstí v tu chvilku se tam mamka šla právě podívat po nás. Pak mě jako vezli do 

nemocnice na šití. To bylo asi nejhorší zranění, co jsem měl.  
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A byl jste někdy jako dítě nemocný? Co se pak dělo? 

 

S: No...to já byl poměrně často. Takže když mě jako...mě něco bolelo, tak jsem šel za 

mamkou...no a ta nějakým způsobem to vyřešila, čili jakoby, že to bylo lepší. Nebo 

jsme byli u doktora.  

 

 7. Vzpomeňte si prosím na první okamžik, kdy jste byl odloučen od rodičů? 

Jak jste na to reagoval? Pamatujete si? 

 

S: Asi...to bylo kdy jsem měl vlastně přespávat u mamčiných rodičů. (A jak jste na to 

reagoval?) Já už si to přesně nějak moc nepamatuju, ale nakonec mě děda vez zpátky 

domů, protože jsem brečel pořád asi. (A pamatujete si jak na to reagovali Vaši 

rodiče? Na takováto odloučení?) Ne v pohodě. To bylo prostě jako...to bylo kolik 

čtyři kilometry ani ne.  

 

Vzpomínáte si na nějaké odloučení, které nějak specificky vybočuje z Vaších 

vzpomínek?  

 

S: Vím, že jsem byl...teď nevím jestli v první nebo ve čtvrté třídě v nemocnici. Tak 

tam jsem i brečel. Stejskalo se mi. A pak...to bylo...asi v osmý třídě, kdy jsem jel 

poprvé v životě na tábor...kde to bylo, to se mi fakt nelíbilo. To bylo špatný. I 

vedoucí byli špatní, takže tam...tam se mi taky nelíbilo. To už nebylo, že se mi 

hrozně stejskalo po rodičích, ale o to místo, že se mi hrozně chtělo z toho místa pryč. 

Nebylo to, že bych chtěl někam, ale od někud. (A proč jste byl tehdy v tý 

nemocnici?) Já měl podezření na zánět mozkových blan. Asi deset nebo dvanáct dní 

to bylo. (A chodili Vás rodiče navštěvovat?) Ano. A to byla doba, kdy prostě byly 

návštěvy dvakrát tejdně na určenou dobu, ne jako dneska. Takže to bylo prostě 

strašně dlouhý tam.  

 

 8. Děkuju. Cítil jste se někdy jako dítě odmítán? Samozřejmě, že když se teď 

zpětně ohlédnete, můžete si uvědomit, že to odmítání ve skutečnosti ani nebylo. Na 

co se Vás snažím zeptat je, jestli si pamatujete, že jste se někdy v dětství vůbec tak 

cítil? Odmítán. 
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S: Občas jo. Když jsme s bráchou chtěli...nebo i já sám, aby si s náma rodiče šli hrát, 

tak ehm...prostě v tu chvilku něco dělali a...a řekli, že na to nemají čas. (Mhm. A 

kolik Vám bylo let, když jste se tak cítil poprvé?) No jako...asi šest let. (A co jste pak 

dělal?) No nic. Jsme se sebrali a hráli si sami. (A proč si myslíte, že se tak Vaši 

rodiče chovali?) To nevím...možná, že nechtěli v tu chvilku...nebo neměli čas. Už to 

můžu posuzovat i ze svého vlastního hlediska, protože to občas dělám taky, ale 

nevím co k tomu vedlo mý rodiče. (A co k tomu vede Vás?) Třeba že se chtějí hrát 

něco, co mě strašně vadí. Třeba jako já hrozně nenávidím hru na prodavače. Tak to 

se většinou vymluvím.    

 

9. Měl jste někdy jako dítě strach nebo obavy?  

 

S: Určitě jo. (Napadne Vás tady nějaká konkrétní situace, ve které jste měl strach?) 

Z čerta. (Z čerta?) Mhm. (pousměje se)  

 

10. Děkuju. Vyhrožovali Vám někdy rodiče jakoukoli formou, ať už kvůli 

zlobení nebo dokonce z legrace? Tady někteří lidé třeba sdělují, že jim rodiče 

vyhrožovali, že je pošlou pryč z domova nebo něco takového. Stalo se Vám taky 

něco takového? 

 

S: Z legrace pochybuju, ale když jsme zlobili tak nám vyhrožovali polepšovnou. 

(Mhm.)  

 

Někteří lidé nám tady sdělují nějaké chování, které má povahu týrání nebo 

zneužívání. Stalo se Vám nebo někomu z Vašich blízkých něco podobného? 

 

S: Nevím o tom. Ne.  

 

 11. Děkuju. Jak si myslíte, že Vaše celkové zkušenosti nebo zážitky s rodiči 

mohly ovlivnit Vaší osobnost v dospělosti? Co si o svých zážitcích z dětství tak 

nějak myslíte, že na co to mělo vliv? Teďka... 
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S: Na všechno. (A napadne Vás tady něco konkrétního? Třeba jste mi sděloval to, že 

Váš taťka byl pro Vás vzor, tak se nějak odrazilo i ve Vaší osobnosti teď, 

v dospělosti?) Ehm...odpověď by zněla ano, ale možná se k tomu dostaneme...tam 

mnohem silnější osobnost byl děda. A já bohužel přebírám spíš jeho vzory než 

tátovi. (A jaké třeba? Napadnou Vás nějaké konkrétní?) Workoholizmus. 

Neskutečný zaměření na výkon. Ehm...vynechání emocí úplně ze všeho. (I ze 

vztahů?) Ano.  

 

Máte nějaké vzpomínky nebo situace, které ve svém vývoji považujete za překážky? 

Napadne Vás tady něco, co považujete ve svém vývoji za překážku? (chvilku mlčí) 

Anebo máte nějaké vzpomínky, o kterých si myslíte, že mohly Váš vývoj nějak 

negativně ovlivnit nebo zpomalit?   

 

S: Zpomalit asi ne, ale ovlivnit...tam určitě jako...(odmlčí se) třeba tam na tom 

druhým stupni. Díky tomu co se dělo, tak jsem se zaměřil na to, že prostě budu 

ehm...v něčem jakoby...nechci říkat vynikat, ale prostě jsem se zaměřil na to, že když 

mě nikdo nepřijímá a nechce si jakoby...kamarádit nebo jak to říct. Tak jsem se 

prostě učil...a jezdil jsem na kole sám a...já jsem si to řešil takovýmhle 

způsobem...takže dá se jakoby říct, že to třeba změnilo můj směr. Že by to mohlo být 

celý úplně jinak. (A v čem myslíte, že to změnilo Váš směr? Co to ovlivnilo?) To 

nevím. Nevím co by se dělo, kdyby...kdyby jsme byl v starým kolektivu jako jsem 

byl na prvním stupni. Ovlivnilo to to, že mohl to být například strach z lidí nebo 

spíš...ale jo. Asi strach z lidí. Protože to mě negativně ovlivňuje do dneška. A pak 

jsem si říkal jasně, tak mě nechcete přijmout...tak si trhněte nohou. Já vám ještě 

ukážu. A prostě...co vím, tak jsem jedinej kdo z těch lidí udělal vysokou školu. A to 

bylo v tu chvilku pro mě zadostiučení. (odmlčí se pak mu ještě zazvoní mobil a 

omlouvá se) Ehm...já se obávám, že jsem tu vejšku nedělal pro sebe. ( Pro nějaké 

okolí?) Ano. (Rodiče?) Bylo to očekávání...především od dědy. A od rodičů...rodiče 

byli rádi, protože...vlastně když jsem odevzdával diplomku, tak to bylo v době kdy 

táta vlastně zemřel. Ale jakoby...mamce to radost samozřejmě udělalo, ale ani jeden 

z těch dvou by mě myslím si nevyčítali, kdybych to neudělal. Děda by mi to vyčítal. 

(Takže proto jste to jakoby dělal.) Takže vlastně to očekávání, že já tu školu udělám. 

(Měl jste nějaké problematické vztahy i počas střední školy nebo i vejšky anebo to 

bylo jenom to specifické období druhého stupně?) Co se týká jakoby 
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ehm...vrstevníků, tak problematický byl druhý stupeň a...a to se promítlo možná i na 

tý středí škole, protože jsem strašně dlouho hledal...jakoby způsob jak ze začlenit 

zpátky do toho kolektivu. Protože na jednu stranu tam ten kolektiv byl...můžu říct 

velice dobrej. Na druhou stranu tam byla...jedna...jedna holka určitě...dvě, dvě holky 

z toho druhýho stupně. A já jsem se bál jakoby jakkoli projevit, protože oni mě znali 

z toho druhýho stupně. Takže to bylo takový hodně komplikovaný. A nakonec se to 

nějakým způsobem povedlo. Pak ty vztahy byly lepší. A na výšce pak to už bylo 

takový...řekněme vzájemná výpomoc. Jo. Prostě nebyl jsem na přednášce, půjč mi 

přednášku a pak zase já půjčím. Takže to bylo takový...tam kamarádství...tam 

vznikly nějaký vztahy. A je pravda, že můj spolubydlící, s kterým jsme se pak 

dlouhou dobu neviděli, tak teďka se nastěhoval kousek od nás. A dokonce tady za 

mnou párkrát byl, takže tam zas jakoby...jsme vlastně pokračovali v něčem co už 

začalo a teď už jsme jakoby i kamarádi. (Mhm. Děkuju.)         

 

12. Proč si myslíte, že se Vaši rodiče během Vašeho dětství chovali tak jak se 

chovali? 

 

S: Protože někdo ovlivňoval zase je. Někdo je nějakým způsobem vychoval a 

ehm...okolí od nich něco očekávalo. (Takže spíš naplňovali ty potřeby okolí také.) 

Z velký části ano.  

 

13. A byli během dětství ve Vašem životě nějací jiní dospělí, ke kterým si 

měl blízko? Které jste považoval za nějaké důležité osoby ve svém vývoji? 

 

S: Ehm. Děda. Otcův otec vlastní. (A on žil s Vámi v domácnosti nebo ne?) Ne. Ne, 

ne. (Považujete ho za nějakou osobu, která Vás také nějak vychovávala?) Tam 

můžeme...tam jsme byli každý prázdniny tak ano. (Takže měl na Vás vliv.) Ano. 

Celý dva měsíce jsme tam byli vkuse. Takže zřejmě měl na nás vliv. Vlastně jeho 

vliv se přenášel částečně i přes rodiče.  

 

 14. Zažil jste během dětství nějakou ztrátu milované osoby, jako například 

sourozence nebo člena blízké rodiny? 
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S: (zamyslí se) V sedmý nebo osmý třídě zemřel ehm...matčin otec. Vlastně to byl 

otčim...ale byť jsme tam byli hodně často, ale tak nějak jsem ten vztah nepovažoval 

za nějak hodně blízkej. (Reagoval jste na to nějak?) V podstatě ne. (A bylo to smrt 

nějaká náhlá nebo jste jí spíš očekávali?) Byla náhlá. Byť on byl jakoby v nemocnici, 

tak se rozhodně nečekalo jako, že by to bylo dobrý. (A jak na to reagovala Vaše 

matka? Ovlivnilo jí to nějak?) Jo. Oni se měli jako...ona se svým biologickým otcem 

měla hodně špatný vztah a vlastně její matka se s ním rozvedla...našla si teda tady 

toho novýho a ten byl jakoby...s ním měly strašně dobrý vztah. Takže byla smutná, 

brečela no. (A byl jste mu na pohřbu?) Ano. (A jaký ten pohřeb pro Vás byl?) 

Řekněme taková...já nechci říct běžná událost, protože to byl můj první pohřeb, 

ale...ehm...nebylo to nic jakoby emocionálně náročnýho.  

 

Ztratil jste během dětství nějaké další důležité osoby? 

 

S: Otec zemřel vlastně, když jsme odevzdával tu diplomku...kolik mi mohlo bejt? 

Třiadvacet? Čtyřiadvacet? (A jak jste na to tehdy reagoval?) Vzhledem k tomu, že on 

už poslední dva, tři roky byl alkoholik, ten vztah...já jsem díky tomu, že jsem byl na 

vejšce, tak jsem jezdil radši domů. To byla spíš úleva za mámou a za bráchou, který 

v tom prostě byli. (A ovlivnilo je to nějak? Ta jeho smrt? Spíš se zaměříme asi na tu 

mamku.) Ona ten poslední rok nebo rok a půl to bylo hodně špatný, tak pořád ho 

měla ráda, že věděla prostě, že on je nemocný a...prostě...dlouho, dlouho se s tím 

srovnávala. (A teď se to už časem nějak zlepšilo?) Dá se říct, že jo. Myslím si, že jo. 

(A co u Vás? Jak to teď cítíte tu ztrátu?) Dost. Já napodobuju...to jsem i 

brečel...protože prostě táta byl pro mě někdo, kdo se snažil vymanit z dědečkova 

vlivu a...byť mu to moc nešlo, tak přes to, když on se zatvrdil a řekl třeba, že od něj 

nechce ani korunu, že si všechno zajistí sám, tak to dokázal. Opravdu nás dokázal 

zajistit. A protože pak jak jsem říkal, když prostě po večerech samý...jsem přišel a 

jsme si povídali, tak jako...jo asi chybí. (Děkuju. A ta jeho smrt byla nějak náhlá 

nebo to byl výsledek jakoby alkoholu?) Ono to bylo asi všechno dohromady. On 

vlastně měl cukrovku. Prostě měl cirhózu z alkoholu. A pak dostal nějakej zánět 

ještě. Že náhlý...jemu hrozilo, že přijde o nohu kvůli tomu zánětu, jenže prostě ještě 

něž k tomu došlo tak prostě zemřel. Selhali mu játra. 

 

Zemřel Vám v období dospělosti někdo další z blízkých nebo ne? 
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S: Pár let na to zemřela babička. Vlastně otcova máma. A já jsem si až potom 

uvědomil, jak vlastně...to byla...jaká vlastně byla. A že já jsem jí nevědomky 

využíval, zneužíval a přitom jsem jí měl strašně rád. (A jaká podle Vás byla?) 

Strašně submisivní. Ona...byla strašně hodná. Strašně nám pomáhala. Když jsme tam 

bylo, tak nám vyvářela. Pekla nám. Ehm...povídala si s náma, ale byla strašně 

v pozadí. Hlavně kvůli dědovi. A...já až po létech jsem si vlastně uvědomil, že ona 

byla ten vlastně kdo se o všechno starala. Kdo zajišťoval, aby to bylo vše na 

pořádku. Ehm...že byť už prostě byla nemocná a kolikrát jí to dělalo strašný problém 

tak, proto že děda prostě musel mít oběd ve dvanáct...tak kolikrát už v osm musela 

začít vařit, aby to stihla. Pak často odpočívala. A prostě byla tam pro něj a pro nás. 

Ne pro sebe. (Takže dědeček byl spíš takový autoritativní? Chápu to správně?) Ano. 

Muselo být všechno podle něj. Všechno řešil...když prostě po jeho nebylo, tak to 

bylo špatný. (A kolik Vám bylo let, když Vám tahle babička zemřela? Teď se k ní 

ještě na chvíli vrátíme.) To už jsem byl ženatej. Měl jsem první dítě. Se narodil půl 

roku možná...to znamená...mě mohlo bejt tak šestadvacet. (A jak jste na tu její smrt 

reagoval?) Já byl v první chvíli strašně naštvaný na svojí manželku, protože ona ke 

konci si nějakým způsobem nalomila obratel, tak ležela, nemohla se hýbat 

(Babička?) Ano. A já jsem za ní chtěl jet a bylo to asi měsíc před porodem...a 

manželka byla na rizikovým. No a...na ten víkend tam zrovna přijela i manželčina 

sestra a já jsem říkal, že tam za babičkou pojedu jí navštívit. A ona ztropila strašnou 

scénu, že prostě, že ona je tady prostě před porodem, že je na rizikovým a když něco 

tak jí prostě musím zavézt do porodnice. A nakonec jsem za tou babičkou jel, ale 

nemoh jsem tam být celý den, ale moh jsem tam být jenom půl dne. A to bylo 

naposledy co jsem jí viděl. A i jsme si povídali trochu. A já jsme pak jakoby...jako 

když zemřela, tak jsem byl na manželku strašně naštvaný, že jsem tam prostě nebyl 

dýl. Já jakoby vím, jaký k tomu měla důvody, ale prostě měla tam tu sestru, tak jí do 

porodnice mohla odvézt ona. Jo takže. Nevím. Byla sobec ani. Nevím. (A byla ta 

smrt očekávaná?) Ono...ono se to lepšilo jo. Prostě už se to nějak lepšilo, že 

s pomocí, velkou pomocí se jakoby měla začít zase naučit chodit, takže...ono to 

mohlo bejt očekávaný, ale asi jsme si to nepřipustili, že k tomu může dojít, 

protože...jak já, tak brácha, tak prostě moje máma jsme jí měli strašně rádi. (Můžete 

si prosím vzpomenout na ty pocity, jaký jste měl z tý její smrti?) Já jsme byl hodně 

naštvaný na sebe jakoby, protože...byť jsem vlastně věděl, že třeba ten blbej oběd 
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musí začínat už v osm...tak jsme jí nepomoh. Ono je to prostě...není omluvitelná, 

ale...jak jsem říkal děda byl strašnej autoritář a prostě...pro něj byla mužská a ženská 

role a do tý kuchyně patří jenom ženská. A já...jsem si to v tý době neuvědomoval. 

Prostě...co já bych v tý kuchyni dělal. To samý, když třeba dělala buchty pro nás, tak 

pokud jsem teda šel a pomoh jí aspoň vymíchat cesto, protože ona neměla sílu to 

vymíchat. A třeba to bylo strašně málo. Dodneška si to vyčítám. (A změnili si ty 

pocity nějak v průběhu času?) Vyčítám si to do teď. Ty pocity se nějak nezměnili. 

Prostě si to vyčítám. (Ještě se zeptám na její pohřeb. Byl jste na jejím pohřbu?) Ano. 

(A jaký to pro Vás bylo? Jaké pocity jste tam tehdy měl?) Snažil jsem se na to 

nemyslet. Prostě jsem...děda ten strašně často jezdíval řečnit na pohřby....ty řeči tam 

pronášel, tak...jsem musel ty řeči na tu babičku přepsat na psacím stroji, protože by 

to děda by to nebyl schopen dobře číst a museli jsme to dát někomu jinýmu. A spíš 

jsem fungoval takovým autopilotem. Snažil jsem se na to nemyslet. Nepřipouštěl 

jsem si to. (A děda ještě stále žije?) Asi jo. (Nevíte?) Ne on...jak to...včera mi volala 

matka, že je v nemocnici, že má zápal plic. A že doktoři mu moc času nedávají, 

takže...to může přijít každou chvilku. (A jaké z toho máte pocity?) Žádný. (A nebyl 

jste na něho tak nějak navázanej? Nevím jestli jsem to správně pochopila.) Ehm, ten 

vztah je strašně...no komplikovanej není. Jako dítě jsme ho měli rádi, protože jezdil 

s bráchou s námi na výlety. Se nám věnoval. Byli jsme tam. Jezdili jsme tam. Jezdili 

jsme tam rádi. Jenže pak...přišla střední škola a...on prostě pořád nás chtěl mít jako 

malí dětí a my už jsme třeba chtěli jít i na brigádu a to...už to začalo trošku skřípat. A 

pak když jsem byl na vejšce tak...začalo takový...že mi často volal, jak to jako...jsem 

si říkal jasně tak chce vědět, jak tu školu vedu a podobně, ale to byli třeba hodinový 

telefonáty. A pak jsme se vlastně poznali s manželkou a...začalo to bejt špatný...až 

horší a horší. Jo začal mi to vyčítat a támhlecto a todlecto. Vždyť stále pro nás 

jakoby...já nemůžu říct, že nedělal. Když jsme pak po vysoký škole jsme chtěli 

nějaký byt, tak on nám na něj dal peníze. Část nám půjčil. Na druhou stranu já jsem 

třeba si koupil auto na úvěr a toby strašný, protože on by to nikdy neudělal. A furt 

nám chtěl zasahovat do života. A furt to chtěl, aby bylo po jeho...a skončilo to 

nakonec jakoby tak, že já jsme tam jezdil míň a míň. Nakonec to bylo jednou za rok. 

Pak to bylo třeba jednou za dva roky. A přesto pořád volal...to bylo prostě pravidelně 

v pátek. Nikdy přes týden. A zas to byly hovory plný výčitek, že tam nejezdím, že 

tam brácha nejezdí. Přitom brácha tam byl co čtrnáct dnů. A když tam byl, tak nic 

neudělal, byť tam třeba posekal nebo todlecto. Všechno bylo špatně. Na politiku 
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nadával. On se nedokázal radovat ze života, jo. Na všem viděl to špatný. Mě to 

ovlivňovalo a...loni prostě jsem řekl dost. Někdy na podzim jsem přestal ty 

telefonáty zvedat a skoro rok jsem s ním neudělal žádnej kontakt. No a pak mi matka 

řekla, že je v nemocnici, protože jakoby ztrácí rovnováhu a padá. Tak jsem se 

přemoh. Zavolal mu jednou. A on prostě navázal tam, kde jsme skončili. Samý 

výčitky. Výčitky. Výčitky. A...já pořád mám pocit, že jeden z těch důvodů, proč 

jsem vlastně tady, tak je ten vztah s ním. Takže to, že prostě...má před sebou možná 

posledních pár dnů života...tak...včera jsem přemýšlel jestli za ním jet, o víkendu...a 

nakonec jsem se rozhod, že nepojedu, protože jak on strašně ovlivňoval můj život, 

tak i rodičů. (A proč myslíte, že se tak choval? Nebo také proč se tak chová teď?) Já 

nevím kde on prostě tu...jednak tu negativní...jakoby postoj, kde k němu přišel. A on 

možná měl i takovýho otce, protože často vyprávěl jak byl hrdý na to, že jeho otec 

měl nějakou společnost za první republiky. Stavěli silnice. A jak jeho otec vždycky 

na hranicích obcí stál a řídil to a říkal prostě, kdo druhý den přijde do práce a kdo už 

ne. Jo. A...prostě...on byl takovej. Všechny řídil. Všechny ovlivňoval. Mý rodiče 

často říkali, když udělat nějaký rozhodnutí...tak furt...buď to říkali nahlas, anebo to 

mělo v tý hlavě, a co na to řekne dědeček, jo. I kvůli takový blbosti jako třeba koupit 

nábytek do obýváku jo. Koupili si ho a co na to řekne dědeček. A mě to strašně 

štvalo. Já jsem si řek, do prdele, tak co ať si říká, co chce, jo. Tak já jsem se rozhod, 

když jsme si třeba vzali hypotéku na dům, tak to bylo neskutečný. To vyčítal mě. 

Vyčítal to našim. Prostě mamce už jenom. A přitom to bylo moje rozhodnutí 

s manželkou a nikoho jsme k tomu nepotřebovali. A to mu strašně vadilo. Jemu 

vadilo možná to, že já jsem za ním nepřišel jednak o radu a jednak s prosíkem o 

peníze. Já jsem prostě od táty převzal to, že já se o tu rodinu postarám sám. Nechci 

žádnou pomoc. To ho strašně štvalo. A vlastně jak jsem mu teďkon po tom roce...po 

skoro roce volal, tak já jsem...ztratil jsem práci. A to mi hned vyčet. Vyčet mi to, že 

jsem byl v tý předchozí skoro osm let a že co si to dovoluju, že nesmím měnit práci. 

Nezajímalo ho proč jsem to změnil. Nezajímalo ho jestli jsem teďkon spokojenej. 

Nezajímá ho...ehm...jak se mám, ale zajímá ho kolik tam beru. Nikdy se nezeptal jak 

se mám. Ehm...o bráchovi...bráchu ještě jmenuje jménem, ale jeho ženu, mojí ženu, 

naše děti...prostě manželka, ta paní co s ní bydlíš, děti a to...prostě...mě to strašně 

ovlivnilo. Děla to proto, že ani otec můj, ani já jsme nesplnili jeho očekávání. Od 

táty očekával, že bude doktor. Bohužel v šedesátým osmým byly nějaký problémy, 

ze školy odešel a už nemoh nikam jinam v tu chvíli vlastně. Ze mě chtěl mít doktora. 
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Nemá. A navíc si dělám co chci. Já na to, ale nekoukám, že bych ho zklamal. Já jsem 

se snažil celý život žít tak, abych byl spokojenej. Mě to vlastně říkala i mamka, i 

taťka svého času....že máme  žít život tak, aby jsme byli spokojení. Já vám, že třeba 

děda s babičkou nikdy nebyli pořádně na dovolený. Furt šetřili. A já jsem...byli jsme 

třeba autem...čtyři lidi jsme byli...bylo nám devatenáct. Jsme se rozhodli, že pojdeme 

na Slovensko na tejden. Tak jsme jeli do hor a...jeho reakce. Co tam budete dělat? 

Tady se může něco udělat u baráku? S kým tam jedeš? Proč tam jedeš? 

A...jakoby...to že člověk si jede pro nějakej zážitek, to ho absolutně nezajímalo. Byl 

jsme pak na nějaký...do toho Irska se podívat. To bylo poprvé, že jsem jel takhle do 

zahraničí sám. Taky bylo všechno špatně. Já nevím proč prostě...co mu na tom 

vadilo? Nebyl jsem za ním a tam jsem kolem baráku nenatíral něco. Nebyl jsem 

prospěšnej tý rodině, kterou on tak jakoby se snažil ovládat.  

 

Děkuju. Ztratil jste ještě nějaké další osoby nebo už tam nikdo takový nebyl? 

 

S: Myslím, že ně.  

 

Měl jste nějaké zkušenosti, jiné než ty, které jste mi již popsal a které by jste označil 

za potenciálně traumatizující?     

 

S: (chvíli mlčí tak dodám: Mám na mysli nějaké zkušenosti, které Vás v daném 

momentu nějak bezprostředně vyděsily.) Jako nějakej zlej sen jsem třeba měl, že 

jsem se probudil v noci, ale...nic co by mě vyloženě vyděsilo asi ne.       

 

 15. Nyní bych se Vás ještě ráda zeptala na pár doplňujících otázek ke vztahu 

s Vašimi rodiči. Nastaly v tomto vztahu nějaké změny po dětství? Za moment se 

dostaneme také k současnosti, ale tady se teď ptám hlavně na období mezi dětstvím a 

dospělostí, čili v období ty puberty. Byla tam v tom vztahu nějaká změna? V další 

otázce se dostaneme ještě k dospělosti, ale teď mě zajímá především ta puberta. 

 

S: Ehm...neuvědomuju si žádnou změnu.  

 

16. A co teď v dospělosti? Nastaly v těch vztazích s rodiči nějaké změny? 
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S: No jednak, že táta začal s tím alkoholem, tak jsem se tomu...tomu kontaktu 

vyhýbal. A...s mámou asi jakoby ten vztah...asi zůstal takovej, jakej byl. (A 

navštěvujete se často?) Ne. Málo. (Proč myslíte, že to tak je?) To bylo z toho 

důvodu, že když se narodil vlastně první syn, tak ona byla často u nás, ale s mojí 

ženou se kvůli tomu nějakými přístupu vždycky nějak pohádali...a...mě to 

způsobovalo strašný úzkosti no a...tak jsme prostě, aby nedošlo k hádce, tak jsem se 

vyhýbal tomu, aby jsme se navštívili. Buď to my jí nebo ona nás. Takže teďkon ona 

skoro rok u nás nebyla. Tady jsem si uvědomil, že prostě to bylo špatně. A...to je 

prostě jedna věc, kterou chci změnit, aby se to vrátilo zas nějak...aby se to narovnalo. 

(Co by jste mi řekl o tom Vašem vztahu s mamkou? Jak vypadá teď? I přes to, že jste 

se třeba nenavštěvovali rok.) Tak my si voláme...řekněme třeba jednou za tři tejdny. 

Občas nechám kluky, aby jí zavolali. A je to...teďka má samozřejmě o mě starosti, že 

jsem tady. Navíc sama je teďkon v nemocnici...ale jako jo...můžu říct, že jo, že díky 

tomu, že jsem tady jsem se dokázal i na některý otázky zeptat aniž bych jakoby s tím 

měl problém a...myslím si, že máme...ne vyloženě důvěrný vztah, co se týká...já bych 

se jí třeba v uvozovkách vůbec nestěžoval kvůli mejm nějakým problémům, ale 

pokud jakoby je něco z minulosti, co se týkalo nás obou, tak se o tom pobavíme. (A 

zklamala Vás matka něčím v poslední době nebo naopak potěšila? Napadne Vás 

něco?) Já mám takovou vlastnost, že on nikoho nic nečekám, takže mě nikdo 

nezklame. Jako chci se o všechno postarat sám. A potěšila...tak potěšilo mě, že za 

mnou přijeli sem.     

 

17. Teď bychom se přesunuli k otázce z odlišné kategorie. Ta se bude týkat 

Vašich synů. Můžete si vybrat jednoho nebo oba. Jaký reagujete na to, když jste od 

nich odloučen? Jak to pociťujete? 

 

S: Ehm...než jsem přišel sem tak jsme byl vždycky rád, že mám možnost si od nich 

odpočinout, protože jsou hodně živí a...je to náročný s nima. A co jsem tady, tak se 

mi po nich strašně stýská. (A máte někdy o ně strach?). Každej den (pousměje se) Ať 

už to je, že se někde říznou, že nějaká blbost ve škole...že se stane něco horšího. Jako 

takovou řekneme...klasickej rodičovskej strach o děti.  
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18. Dobrý, děkuju. A kdyby jste si pro ně mohl přát pro svý syny nějaký tři 

věci, odteď za dvacet let, jaká přání by to byla? Mám na mysli nějakou budoucnost, 

kterou by jste si pro ně třeba vysnil. Co by jste pro ně chtěl? Nějaký tři přání.  

 

S: Aby dělali co sami chtějí. To je prostě. To mě říkali mý rodiče a já jsem jim za to 

strašně vděčný...že mě nenutili jít na toho doktora. Že mě nenutili dělat něco, co oni 

považují za dobrý, ale opravdu mě nechali jít vlastní cestou a ještě mě v tom 

podporovali. Takže to bych přál i jim, aby to tak vyšlo. Chci, aby byli spokojený, aby 

taky měli za dvacet let nějakou rodinu a žili dobře.   

 

19. Mhm. Děkuju. Existuje nějaká konkrétní věc, ze které máte pocit, že jste 

se ji naučil především z vlastního dětství? Napadne Vás něco, co jste mohl získat ze 

svého dětství? 

 

S: To spolehnutí sám na sebe. (Napadne Vás ještě něco?) Já nevím jestli jsou to pak 

získaný věci nebo vrozený...že člověk jakoby pak je ctižádostivý a prostě...má tu 

potřebu se učit nový věci. Nevím jestli to je jakoby naučený.  

 

20. Můžeme se tedy přesunout k poslední otázce. Tohle už bude takové 

odlehčující. Během našeho rozhovoru jsme se hodně zaměřili na minulost. Proto 

bych ho teď chtěla zakončit takovým pohledem na budoucnost. Mluvil jste před 

chvílí o tom, co jste mohl ze zkušeností ze svého dětství získat. Chtěla bych Vás teď 

na závěr požádat, aby jste se zamyslel a odpověděl mi: V co doufáte, že se Vaši 

synové naučí z Vaší výchovy? 

 

S: To já nedokážu odpovědět, protože o tom přemýšlím hodně často a furt nevím. To 

je těžký, protože já bych je rád k něčemu vedl...to je prostě nějaká vnitřní potřeba, 

ale realita života je úplně jiná. Možná jsem je naučil, že...mají být samostatní. 

Protože teďkonc, co jsem tady, tak kluci to zvládají hodně dobře. Prostě už ráno jsou 

spolu sami do školy. Odpoledne kolikrát starší vyzvedne mladšího. Jezdí do vedlejší 

vesnice na nějaký kroužky. Takže jako...vlastně jo jakoby. Naučili jsme je 

s manželkou tohlencto. Pak ehm...nebát se říct...říct něco, co považujou za pravdu. 

Jakoby za svůj názor. Což taky dělají. A jakoby...to není tak, že bych je k tomu vedl, 

ale...nebráním jim v tom ani.  
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Dobrý. Já Vám mockrát děkuju a cením si, že jste mi věnoval čas. Kdyby jste měl 

jakékoli otázky na informovaném souhlasu najdete na mě kontakt. Můžete se na mě 

kdykoli obrátit.  

 

Délka rozhovoru: 1 hodina a 12 minut  

 


