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Příloha 1: Dotazník pro písemnou reflexi 

Jméno: 
 

 Písemná reflexe herní neděle  
 
Zhodnoť prosím své počínání v proběhlých aktivitách (hrách).  
 
 
 
 
 
V čem si myslíš, že jsi byl/a nejlepší a co ti naopak vůbec nešlo? 
 
 
 
 
 
 
 
Jak myslíš, že by tvé počínání zhodnotili ostatní? 
 
 
 
 
 
 
 
Popiš prosím své nejsilnější momenty (nejvýraznější pocity) během hry? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bylo během dnešních aktivit něco, o čem si myslíš, že si to budeš pamatovat, nebo to můžeš 
nějak využít? 
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Příloha 2: Otázky pro polo-strukturovaný rozhovor 

 

 Můžeš mi, prosím, popsat, jak vypadala herní neděle z tvého pohledu? Na co si 

pamatuješ? 

 Jak se ti hrálo? 

 Které momenty během hraní pro tebe byly nejzajímavější nebo nejsilnější a proč? 

 Jak bys popsal/a své chování nebo prožívání během her?  

 Překvapilo tě během her někdy tvé chování nebo prožívání? 

 Nešel/našla by si v chování, či prožívání, které popisuješ nějaké paralely s chováním 

či prožíváním z tvého běžného života? Jestli myslíš, že ses při hrách projevoval/a 

stejně, nebo naopak odlišně od toho, jak se projevuješ běžně v životě? 

 Vnímal/a si nějak vliv skupiny na sebe, případně myslíš si, že ty jsi ostatní nějak 

ovlivňoval/a? 

 Je něco, co si se během hraní o sobě dozvěděl/ a nebo připomenul/a si? 

 Myslíš, že by ses nyní zachoval/a jinak, kdyby si hry znovu hrála? 

 Myslíš, že něco z toho, co se při hraní stalo, nebo o čem jsme tady mluvili, je něco, o 

čem by si mohl/a říci, že to pro tebe bylo důležité nebo užitečné? 

 Jaký pro tebe mohla mít ta hra smysl? 

 Je něco, o čem si myslíš, že si to budeš pamatovat? 

 Když bychom si představili, že tady s námi teď sedí všichni ostatní a máme 

skupinovou reflexi, je něco, co by si jim chtěl/a říct, nebo naopak od nich slyšet? 

 Je něco z toho, o čem jsme mluvili, nebo co si zažil/a můžeš nějak využít ve svém 

životě, třeba pro něco dalšího? 
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Příloha 3: Dotazník FSS 

Jméno: 

Prosím o vyplnění následujícího dotazníku, který předkládá 36 výroků.  
Na škále od 1 (zcela nesouhlasí), po 5 (zcela souhlasí) prosím rozhodni u každého 
výroku, tak aby to platilo pro tebe vzhledem k aktivitám (hrám), které jsme dnes 
absolvovali.  
Zkus rozhodnout na základě celkového dojmu ze všech aktivit, pokud by si měl/a 
pocit, že by si na výrok odpověděl zcela opačně u některých konkrétních aktivit, 
poznamenej to prosím na druhou stranu papíru. 
Děkuji! 
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1 Aktivity, které jsme dělali, jsem si opravdu užíval/a.   
 

      

2 Při aktivitách jsem jasně věděl/a čeho chci dosáhnout.           

3 Během aktivit jsem měl/a pocit, že to co dělám, zvládám dobře.           

4 Byl jsem schopen/schopna dobře poznat, jak jsem si při aktivitě vedl/a.            

5 Aktivity jsem vykonával/a jakoby automaticky.           

6 Při aktivitách jsem věnoval/a pozornost jen tomu, co jsem dělal/a.           

7 Během aktivit jsem ztrácel/a přehled o čase.           

8 Do aktivit jsem byl/a tak ponořen/a, že jsem nevnímal/a sebe.           

9 Myslím, že mé schopnosti byli adekvátní pro zvládnutí aktivit.           

10 Během aktivit jsem se cítil/a tak příjemně, že bych si je zopakoval/a.           

11 Bylo pro mě důležité vědět, že během aktivit směřuji k jasně vytyčenému cíli.           

12 Cítil/a jsem, že během aktivit jsem mohl/a dobře kontrolovat to, co jsem dělal/a.           

13 Během aktivit jsem byl/a schopný říci, jak dobrý/á jsem v nich byl/a.           

14 Byl/a jsem úplně zaujat/a činnostmi, které jsme dělali.           

15 Během aktivit jsem se plně soustředil/a na úkoly, které jsem měl/a před sebou.           

16 Rychlost, kterou čas během aktivit plynul, mi přišla jiná, než obvykle.            

17 Nezabýval/a jsem se tím, jak sám/sama sebe v průběhu aktivit prezentuji.           

18 Když se mi úkoly zdály moc jednoduché, prožíval/a jsem pocit nudy.           

19 Pocity, které jsem prožíval/a během aktivit, byly pro mě samo o sobě odměnou.           

20 Během aktivit byly mé cíle jasně definované.           

21 Při aktivitách jsem sám/sama sebe plně ovládal/a (např. tělo, myšlenky).           

22 Byl/a jsem schopný /schopna průběžně upravovat svůj výkon, pokud se mi při aktivitě nedařilo 
dobře. 

          

            

23 Během aktivit jsem zcela zapomněl/a na své problémy.           

24 Řekl/a bych, že moje koncentrace pozornosti během aktivit byla maximální.           

25 Přišlo mi, že v průběhu aktivit ubíhal čas rychleji nebo pomaleji než ve skutečnosti.           

26 Při aktivitě jsem se nesoustředil/a na to, co si o mě ostatní mohou myslet.           

27 Když jsem měl pocit, že aktivita je obtížná, zažíval/a jsem pocity strachu.           

28 Aktivity jsem vykonával/a, protože jsem sám/sama chtěl/a.            

29 Samotná aktivita pro mě byla důležitější než výsledek.            

30 Měl/a jsem pocit, že mám průběh činnosti pod kontrolou.           

31 Byl/a jsem si vědom/a toho, jak jsem v dané aktivitě dobrý/á.           

32 Cítil/a jsem, že během aktivit jsem dělal/a věci spontánně a automaticky aniž bych o tom musel/a 
přemýšlet. 

          

            

33 Bez potíží se mi dařilo udržet své myšlenky u aktivit.           

34 Během aktivit jsem zapomínal/a na čas.           

35 Neobával/a jsem se toho, že by mě ostatní mohli při aktivitě hodnotit špatně.           

36 Při aktivitách jsem se cítil optimálně zatížený/á.            
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Příloha 4: Informovaný souhlas 

 

Vážený hráči, 

děkuji za tvou ochotu zúčastnit se Herní neděle, která je součástí výzkumu k mé 

diplomové práci. Program tohoto výzkumu se skládá z několika her, následného vyplnění 

dotazníků a poté také rozhovoru. Cílem práce je studovat aspekty, které mohou být 

navozeny v průběhu hry. Proto během hry mohou být pořizovány audiovizuální záznamy 

a rozhovor bude také nahráván na diktafon. Pro dobré rozlišení budou také dotazníky 

opatřeny tvým jménem, avšak během zpracování a prezentace výsledků budou všechna 

data anonymizovány a video ani audio nahrávky nebudou zveřejněny.  

Pokud s účastí na výzkumu a všemi jeho náležitostmi souhlasíš, připoj prosím podpis, 

kterým vyslovuješ souhlas s níže uvedeným prohlášením. 

 Děkuji a věřím, že si herní neděli užiješ a celá akce bude pro tebe i přínosem. 

         Barbora Čašková 

Prohlášení 

Prohlašuji, že souhlasím s účastí na výzkumu. Řešitelka mne informovala o podstatě 

výzkumu a seznámila mne s cíli a metodami a postupy, které budou při výzkumu používány, 

podobně jako s výhodami a riziky, které pro mne z účasti na projektu vyplývají. Souhlasím 

s tím, že všechny získané údaje budou použity jen pro účely výzkumu a že výsledky výzkumu 

mohou být anonymně publikovány.  

Měl/a jsem možnost vše si řádně, v klidu a v dostatečně poskytnutém čase zvážit, měl/a 

jsem možnost se řešitelky zeptat na vše, co jsem považoval/a za pro mne podstatné 

a potřebné vědět. Na tyto mé dotazy jsem dostal/a jasnou a srozumitelnou odpověď. Jsem 

informován/a , že mám možnost kdykoliv od spolupráce na výzkumu odstoupit, a to i bez 

udání důvodu. 

Tento informovaný souhlas je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, 

z nichž jeden obdrží moje osoba a druhý řešitelka výzkumu. 

 

Jméno, příjmení a podpis řešitelky výzkumu:  Barbora Čašková ……………………………… 

   V Praze, dne 29. 6. 2014 

Jméno, příjmení a podpis účastníka výzkumu:…………………………………………………...  

 V…………………….dne:……………………. 

(Informovaný souhlas byl vytvořen na základě vzoru etické komise Fakulty zdravotnických věd UPOL 

dostupné na http://www.fzv.upol.cz/menu/veda-a-vyzkum/eticka-komise/) 
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Příloha 5: Program herní neděle 

11:00 – 12:45 

- Místo konání: Vinohrady v bytě řešitelky 

- Zahájení, seznámení se se skupinou, seznámení se s výzkumem – průběhem dne 

i sběrem výzkumného materiálu, možná rizika a přínosy pro jedince, podepsání 

informovaného souhlasu  

- Společný oběd 

13:00 – 14:00 

- Místo konání: Čechovy sady 

- První hra na rozehřátí, procvičení spolupráce, naladění na hry tohoto typu, hra by 

neměla mít náročná pravidla, mělo by jít o rychlý, akční blok, kde se budou moci 

hráči trochu poznat.  

o Klávesnice (Neuman 2011, s. 204) 

 Charakteristika: řešení problému, komunikace, spolupráce 

 Pomůcky: lano, značky s čísly 

 Prostředí: rovná plocha bez překážek, vyznačený obdélník  10x5 m 

s rozmístěnými značkami 

 Popis: od obdélníku je vyznačena startovní čára, ze které skupina 

startuje, jejím úkolem je v co nejkratším časovém limitu uskutečnit 

kontakt postupně na všech číslech od nejmenšího po největší. 

Skupina má 5 pokusů 

 Čas na hru: 45 min 

- Tato hra může být pro někoho fyzicky náročnější, zároveň je na skupině, jakou 

strategii zvolí a jak se na řešení úkolu domluví – mohou se tedy projevit osoby, 

které jsou vůdčí typy, zároveň hra může zjišťovat potřebu úspěšného výkonu – tedy 

nakolik hráč/i, chtějí zlepšovat své výkony, důležitá je také komunikace a schopnost 

se ve skupině domluvit na jednotném postupu 

 

14:00 – 15:00 

- Hra v menších skupinkách – jiný typ komunikace, spolupráce, vytvoření strategie 

o Fotorallye (Neuman 2011 s. 265) 

 Charakteristika: spolupráce, řešení problému 

 Pomůcky: mapa okolí, soubor fotografií, záznamový list 

 Prostředí: hraje se v oblasti, kde byly pořízeny fotografie 

 Popis: každá skupina obdrží na stratu sadu fotografií a mapu, na 

které jsou zakreslené body, ze kterých byly pořízeny fotografie. 

Fotografií je dvakrát více než kontrol. Každá kontrola i fotografie 

má své označení – čísly a písmeny a hráči mají za úkol přiřadit 

správné kontroly ke správným fotografiím 

 Čas na hru: 120 min 
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- Ve zkrácené verzi (75 minut) jsou hráči více nuceni se rozhodnout pro strategii. Hra 

je zároveň použita jako přesun na další místo hraní (Královská obora – Stromovka). 

Hráči mají více stanovišť, než mohou za časový limit stihnout, cílem je získat co 

nejvíce kontrol, ale na poslední vyznačenou kontrolu dorazit včas.  

- Tato hra opět může odhalit osobnostní nastavení a přístup k řešení problémů, zda 

bude hráč raději riskovat, či půjde na jistotu. Opět je důležitá komunikace ve 

skupině a zvolení nejlepší strategie. 

15:00 – 15:15    

- Místo konání: Královská obora - Stromovka 

- Občerstvení, odpočinek 

15:15 – 16:00 

- Klidnější hra, řešení problémů, jiný způsob komunikace, tvořivý přístup 

o Slepý stan (Neuman 2011, s. 217) 

 Charakteristika: spolupráce ve skupině, komunikace, řešení 

problémů 

 Pomůcky: kompletní stan ve tvaru A, kladivo, šátky 

 Prostředí: Rovná louka 

 Popis: skupina má za úkol se zavázanýma očima postavit stan 

a vlézt si do něj, do stavění musí být zapojená celá skupina. Pokud 

je skupina příliš velká, mohou proti sobě soupeřit dvě skupiny. 

Skupině se měří čas. 

 Čas na hru: 30 min 

- Jedná se o netradiční úkol, ztížený i tím, že stany tohoto typu se již dnes příliš 

nevyužívají. Výhodou mohou být zkušenosti jednotlivých hráčů, zároveň se nejspíš 

projeví tvořivý přístup k řešení problémů. Mimo to bude také nejspíš potřeba jasněji 

strukturovat role a úkoly, aby byli všichni zapojeni. Při tom se opět mohou projevit 

vůdčí typy.  

16:00 – 18:00 

- Málo strukturovaná hra, zaměřená na smysl a účel jednání 

o Šišky (ZFH III,Zounková 2007, s. 122) 

 Cíl: recese – zamyšlení se nad smyslem vlastního konání 

 Prostředí: venku kdekoliv (někde kde budou šišky) 

 Popis: Hráči mají za úkol po dobu časového limitu strávit čas 

bezúčelně – např. nosit šišky z jedné strany na druhou. Během 

jedné hodiny se většinou hráči „vyblbnou“ a po té, se začínají dít 

zajímavé věci – materiál pro uvažování o smyslu, účelu, potřebě 

smyslu a potřebě bezúčelnosti. 

 Čas na hru: 1- 2 hodiny 

- Nastavení hry vybízí trochu k frustraci a může odhalit, jak se s takto nejasně 

zadaným úkolem hráči vypořádají, opět se může projevit tvořivost, případně 
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schopnost inspirovat ostatní, případně zcela nepřijetí tohoto úkolu, tedy očekáváme 

projevení osobnosti hráče. 

18:00 – 19:00 

- Vyplnění dotazníků a písemné individuální reflexe, domluvení termínu na rozhovory 

- Večeře a zakončení, poděkování, 

 

V případě špatného počasí (vytrvalý déšť) by byli jednotlivé aktivity nahrazeny vnitřními 

hrami: 

- Na rozehřátí a naladění se na atmosféru hraní 

o Pohár tety Kateřiny (ZFH I,2002, s. 100) – mokrá varianta 

 Popis: soutěž skupin ve správném doplňování známých i méně 

známých přísloví 

 Čas na hru 15-30 min. 

 

- Strategie, spolupráce, tvořivá činnost, způsoby komunikace 

o Provaznice (ZFH III s. 107) – mokrá varianta 

 Cíl: rozvoj kreativity, týmové spolupráce, výtvarného cítění 

 Charakteristika: týmová kreativní hra založená na schopnosti 

vyjadřovat se omezenými komunikačními prostředky 

 Popis: skupině je přečten a zároveň promítán záznam příběhu – 

záznam tvoří jen výrazy v obličeji, pózy, pohyb, kostýmy, písmena, 

symboly, barvy, zvuky – stejné komunikační prostředky mohou 

skupiny za různé úkoly získat pro vlastní představení, které má 

dokončit začatý příběh 

 Čas na hru:  120 – 180 min 

 

- Delší a náročnější hra na strategii, vyjednávání a promýšlení různých variant 

o Investice (ZFH II s. 78) 

 Cíl: trénink taktického a síťového myšlení, vyjednávání, spolupráce 

a schopnosti předvídat 

 Charakteristika: Simulační hra. Hráči investují formou barev do 

svého státu s cílem dosažení co největšího národního důchodu. 

Nebezpečí válek mezi zeměmi vede k vytváření koalic pro obranu 

i útok 

 Popis: hráči hrají v pěti skupinách a jejich cílem je dle pravidel 

investic a pravidel válek získat co nejvíce bodů – peněz do 

národního důchodu. 

 Čas na hru: 3 h. 
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Příloha 6: Podrobnější popis aktivit herní neděle 

 

1) Klávesnice – Časový zámek 

Název časový zámek vytvořil lektor, aby hra zapadala do příběhu, který pro hráče 

připravil. Představil jim klávesnici jako zámek, který je potřeba v co nejrychlejším 

čase odemknout – dotknout se všech čísel tak jak jdou po sobě, aniž by se kdokoliv 

dotkl jiné části zámku než jen čísla. Hráči byli upozorněni, že po odemčení dostanou 

obsah skříňky, ale mají jen 5 pokusů pro časový limit, který však hráčům nesdělil. 

Hráči vybíhali celkově asi osmkrát, neboť došlo k několika chybám a tedy neplatným 

pokusům. Během tří prvních pokusů bylo patrné zlepšení, dále už nastávala 

stagnace a pokles motivace některých hráčů. Lektor však uznal, že i když čekal lepší 

výkony, tak hráči časový limit splnili a může jim být předán obsah odemčené skříňky, 

který představoval materiál pro další hru. 

2) Fotorallye – orientační běh Prahou 

Hráči byli seznámeni s pravidly i časovým limitem. Vzhledem k tomu, že všichni hráči 

měli absolvovat stejnou trasu, byly jim na základě losování přiděleny první povinné 

stanoviště, kde musí začínat, respektive, kam musí nejprve dorazit. Tím se podařilo, 

že skupiny nešly všechny společně a opravdu se vytvořila atmosféra závodu. Neboť 

byly přidělovány i body za pořadí příchodu do cílového stanoviště – resp. odevzdání 

záznamového listu. Další body hráči získávali na základě správně přiřazené 

fotografie. Za správně přiřazenou fotografii skupina obdržela 2 body, za špatně 

přiřazenou však 2 body ztratila a za nepřiřazenou ztrácela 1 bod. Za první místo 

skupina získala 5 bodů, druzí 3 body a poslední skupina jen jeden bod. Právě i toto 

bodování hráče motivovalo k rychlému průběhu a zároveň k navštívení vyznačených 

míst v mapě, kde nebyly názvy ulic. Průběh aktivity probíhal mimo dohled lektorů, 

byl tedy znám jen z vyprávění. Právě tato aktivita odrážela největší pohlcení 

a pravděpodobně nejsilnější prožívání flow u hráčů.  

3) Slepý stan 

Hráči si zavázali oči, a chytili se za ruce, aby vytvořili řadu. Lektor je dovedl kousek 

stranou a pomohl skupině vytvořit kruh. Všichni se drželi za ruce a uprostřed nich se 

nacházel zabalený stan. Instrukce byla postavit to, co se nachází uprostřed nich, 

všichni se vměstnat dovnitř a zavolat společně hurá. Jak popisuji v práci, jeden 

z hráčů poznal stan a spolu s druhým mužem ve skupině řídili stavbu, přesto se ale 

zapojili všichni, i když leckterým přišlo zapojení a jejich výkon ve hře slabý. Stavba 

proběhla velmi rychle, k překvapení i některých hráčů.  

4) Šišky - Bezúčelná aktivita – pro hru byl vymezen prostor v parku – Královská obora – 

Stromovka, mezi cestami. Šlo tedy o jasné vymezení herního prostoru, přestože 

tento prostor nebyl nijak zdůrazňován. Časové vymezení bylo předem známé jen 

lektorům. Většina hráčů se z počátku vydala plnit úkol – tedy konat něco bezúčelně. 

Někteří si našli vlastní aktivitu, jiní se spojili do skupin. Ať už šlo o přerovnávání 

trávy, sbírání a rozhazování klacíků, nebo obcházení stromu kolem dokola, po 

nějakém čase začala hráče tato činnost nudit. Někteří se snažili přijít na to, co mají 
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udělat, aby hru vyřešili – ukončili. Pro tento nápad vznikaly různé teorie u jedinců 

i skupin. Přesto, že zadání hry o této možnosti vůbec nemluví a hra s tímto řešením 

nepočítá. Pro hru je pouze dán časový limit, který když uběhne, hra skončí. Čímž 

právě není typickou hrou, kde by bylo možné „vyhrát“ nebo nějak obstát. I když 

někteří hráči si byli schopni najít i ocenění v bezúčelnosti – že dobře nic nedělali či 

dobře dělali vše bezúčelně, dlouho to vydrželi apod. Jako řešení jak z bezúčelnosti 

pak skupina hráčů uskutečnila opuštění vymezeného prostoru. Hráči se vydali do 

míst, kde byly složené batohy i se svačinou, což někteří také využili. Lektor na toto 

porušení pravidel reagoval zprvu kriticky, ale jen slovním komentářem, hra tím 

prakticky ukončena nebyla. I samotní hráči to poznali.  Vzniklo zde však určité 

napětí, protože někteří hráči vymezený prostor opustit nechtěli, ale zároveň nechtěli 

být mimo skupinu. Během nějaké doby se do „nového“ prostoru přesunul i zbytek 

skupiny. Činnost lidí se však příliš nezměnila. Lektor vzápětí nabídl skupině šátky 

(které byly využity na zavázání oči v předchozí hře) a během chvíle se skupina sama 

zorganizovala do několika her. Zprvu se hry účastnili všichni, ale postupně se někteří 

stali jen diváky. Protože během této doby uplynul minimální časový limit (90 minut), 

který jsme si s lektorem stanovili, byla bezúčelná aktivita ukončena, ne však zcela 

oficiálně (neřeklo se: „tak a teď končí hra“), nýbrž tím, že lektor zorganizoval ještě 

jednu hru, do které všechny hráče opět zapojil. Většina účastníků na to reagovala 

s povděkem. Protože závěrečná hra následovala téměř hned po konci hry, kterou si 

hráči sami zorganizovali, někteří se domnívali, že právě to bylo řešení bezúčelné hry, 

které přineslo její konec – tedy, že se všichni zapojili do samostatně zorganizované 

aktivity. Od lektora ani ode mě, neměli tento fakt potvrzený, ani vyvrácený. 
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Příloha 7: Tabulka přehledu jednotlivých výrazných aspektů z případových studií 

 Zdůrazněné jedincem Dále reflektované 

Viktor 

Neomezenost postižením Důležitost kolektivu a fungování ve skupině 

Zážitek společného hraní, spolupráce Nevyčnívat ze skupiny 

Potvrzení vlastní schopnosti Kontrola nad situací, nezávislost 

 

Samostatnost 

Potřeba úspěchu, zaměření na výkon 

Vědomí vlastních schopností, hodnoty 

Vytváření rovnováhy, pohody 

Anna 

Radost ze hry – víc si hrát Užívání si role účastníka 

Dobrý pocit z pobytu ve skupině Zodpovědnost k lektorům 

 

Společnost, spolupráce 

Dodržování pravidel 

Vlastní aktivita 

Role pozorovatele 

Jůlie 

Vůdčí pozice Předpoklad a očekávání 

Lpění na dodržování něčeho 
Vysoké nároky, zaměření na výkon, 

schopnosti, úspěch 

Úvahy o smyslu svého konání Potvrzení svých schopností 

Spolupráce ve skupině Obava z neúspěchu 

Potřeba dokončovat věci Dodržování pravidel 

 Vůdcovství 

Petra 

Víc se prosazovat Potřeba splynout se skupinou až závislost 

Nepodléhat skupině Motivování ostatních pro aktivitu 

 
Užívání si her x role organizátora 

Stát si za svým přesvědčením 

Marta 

Nechává se řídit skupinou Ukončování aktivit 

Orientovat se v mapě Přidávání se ke skupině x vyčlenění 

 

Potřeba aktivity 

Potřeba nových aktivit a ztráta pozornosti u 
opakujících se 

Tvoření strategie či plánu dalších aktivit 

Vnímání času 

Zaměření na úkol a úspěch 

Jitka 

Má ráda změny Vyčlenění ze skupiny 

Být aktivnější Dominantní postavení 

 
Aktivní řešení věcí individuálně 

Soutěž či závod 

Marie 

Zapojení do skupinových aktivit Mimo skupinu x touha se více zapojit 

 

Bere ohled na ostatní 

Tvrdohlavost 

Oceňování dynamických aktivit 

Potřeba jasného cíle 

Karla 

Týmový hráč Oceňování skupinových aktivit 

 
Potřeba ohraničenosti 

Potřeba přehledu o situaci 

Jonáš 

Vážení si času Potřeba zpětné vazby 

 

Zaměření na cíl, výkon, vědomosti, schopnosti 

Dominantní postavení 

Braní ohledu na ostatní 

Schopnost se přizpůsobit 

Poznávání nových míst 
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Příloha 8: Přepisy rozhovorů 

Viktor  
B: Viktore, můžeš mi prosím popsat, jak vypadala herní neděle z tvého pohledu, na co si pamatuješ? 
V: V jakém smyslu to mám popsat? 
B: Jak to pro tebe probíhalo. 
V: Byla to příjemně strávená neděle, kterou jsme započali u vás společným obědem. Pak jsme se odebrali do 
parku, kde pro nás byla připravená první hra, která se stávala z časového zámku a byla založená na kolektivní 
spolupráci. Hra se myslím velmi podařila a všechny nás to bavilo. Myslím, že časový limit nám byl dokonce 
odpuštěn, protože bychom se ho patrně jen tak nedohrabali, a pak následovala hra s poznáváním Prahy, co mě 
na té hře jediný zklamalo bylo, že jsme neporazili Jonáše, se kterým jsem se snažil soupeřit. Ale pro mě osobně 
to byla dobrá zkušenost, já jsem si ověřil, že se jakž takž dokážu orientovat v Praze a s holkama se mi výborně 
spolupracovalo. V podstatě to probíhalo tak, že mi dali do ruky psa a v okamžiku, kdy nevěděly co s mapou tak jí 
daly mě. No a jak jsem tam už psal, tak v naší skupině nikdo nebyl taková jako vůdčí osobnost, takže jsme se 
rozhodovali až na základě spontánních rozhodnutí a všechno proběhlo naprosto v pohodě. Sice jsme skončili 
teda poslední, ale myslím, že nám to vůbec nevadilo. Pak následovala svačinka a ta byla příjemná, po svačině 
bylo stavění stanu, pokud se nepletu. A no, to byla dobrá hra a myslím, že i ta konstrukce toho stanu na to byla 
vhodně uzpůsobená, bohužel já jsem poznal, že ten stan je náš a tím pádem ta hra pro mě osobně trochu 
ztratila kouzlo, ale snažil jsem se.  Nejdřív jsem nevěděl, jak se k tomu mám postavit, jestli jim mám poradit, jak 
se to má stavět a pak jsem se rozhodl, že jo, že to bude jednodušší, a tak doufám, že jsem to tím nezkazil. Líbilo 
se mi pak to finále, kdy jsme se všichni měli vmačkat dovnitř a i ta jakoby spolupráce slepých lidí je taky takovej 
zážitek a málo kdy si to vzájemně uvědomujeme, že jsou slepí na nás i závislí. Pro mě osobně, jsem teď měl 
srovnání s Karly diplomkou, protože tam řešila slepý lidi, takže na to koukat taky trochu jinak. No takže to pro 
mě mělo taky tenhle aspekt. A pak byla asi nejvíc kontroverzní hra na nečinnost, doufám, že mi bude 
prozrazeno, co mělo být účelem, nebo neúčelem celé hry, každopádně  jsem se celou dobu snažil vymyslet, jak 
tu hru ukončit, což  bylo samozřejmě účelové jednání, ale mě ta hra příliš nebavila, protože principiálně mi 
přijde, že každý náš čin je založen na nějakým účelu, takže nevím, jak bych se měl chovat, abych se choval 
bezúčelně. A tím pádem jsem po chvilce snažení, po tak čtvrt hodince – půl hodince jsme se sešli a začali se spíš 
bavit a vymýšlet, jak z toho společně ven a docela nás i trápilo, že vy jste nás v tom nechávali koupat, i když jsme 
se snažili tu hru nějakým způsobem bojkotovat, ať jsme se snažili dělat činnost nejmíň bezúčelnou, nebo porušili 
pravidla, tím že jsme přešli hranici, tak jste nám to nestopli a čekali, co bude dál. No a upřímně ta hra mě moc 
nebavila, asi tak od půlky, ale zase to bylo uklidňující finále, jsem s tím neměl problém. Pak mě překvapil dost 
rozsáhlý dotazník a bohužel jsme museli teda herní neděli opustit dřív než ostatní, ale jinak ji hodnotím velmi 
kladně, velmi pozitivně.  A celkově se mi to líbilo. 
B: Jak se ti hrálo? 
V: jak se mi hrálo? Nejvíc jsem se ponořil asi do tý poznávačky Prahy, to byl asi nejintenzivnější zážitek, pak bych 
řekl, že to byl na druhým místě ten časový zámek, kdy tak všichni hezky spolupracovali, třetí nejintenzivnější byl 
ten stan a čtvrtá hra byla bezúčelnost. Chceš to ještě probrat z nějakého jiného aspektu? 
B: No já se tě na to v průběhu asi přímo zeptám, takže v pohodě. Mluvil si o nejvýraznějších momentech, 
můžeš víc popsat, co na tom, třeba na té poznávačce Prahou bylo to intenzivní, nebo to zajímavý? 
V: V podstatě v okamžiku, kdy jsme došli přesně na to místo a viděli tam tu fotku a mohli jsme to srovnat s tím 
okolím, a i když tam byli ty chytáky, takže jakoby člověk dosáhnul toho cíle, co chtěl, tak to mě na tom bavilo. Na 
tom časovým zámku to byla zase spíš snaha pokořit ten rekord, nebo ten zámek, nebo ten časovej limit, já jak 
jsem osobně dost soutěživej, tak jsem se snažil, tak to bylo asi to nejzajímavější. 
B: A můžeš mi zkusit popsat, jak si se ty osobně během aktivit choval, nebo co si prožíval? 
V: Hm, ta je těžká, zvlášť chlapi nemluví moc o svých pocitech.  
B: No tak můžeš začít třeba tím chováním, třeba to bude jednodušší. 
V: tak chování no, já myslím, že jsem se choval normálně při jakýkoliv jiný činnosti, nijak jsem nevyčníval mezi 
ostatníma… 
B: Třeba jestli si měl pocit, že jsi byl dominantní, nebo naopak, jestli ses spíš nechával skupinou vést, nebo 
třeba i vzhledem k ostatním, jestli si ostatní motivoval…? 
V: Tak spíš tak jakoby během těch společných her, možná jsem řídil tu stavbu stanu, tam se to ode mě 
očekávalo, vzhledem k tomu, že jsem ho znal, ale nemám problém ani s jinou rolí, třeba myslím, že u toho 
časového zámku, tam se všichni tak nějak poměrně rychle dohodli a tam se postupovalo kolektivně a nikdo 
neměl nějaké vůdčí slovo a přesně v tomhle duchu jsme i pokračovali dál, takže. Když se mi něco nelíbilo, tak 
jsem se samozřejmě ozval, ale nebylo to tak, že bych nějak jakoby šel za tím, abych vedl skupinu.  
B: A co u té bezúčelné hry, jak tam by si popsal svoje chování, nebo prožívání? 
V: Tak tam možná spíš ty prožitky. Ze začátku jsem si říkal dobrý, tak si zkusíme tady hrát někde s nějakýma 
lístečkama. Pro mě to bylo možná trochu ještě těžší, že jsem měl k dispozici toho psa, takže ten tam jakoby lítal 
různě a nevěděl coby, tak jsme se chodili procházet, pak jakoby nastala úplně jiná situace, že už jsme se snažili 
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tu hru jakoby ukončit a pořád nic. Takže pak už jako jsme došli až k nějaký bezmoci, dejme tomu, že jsme 
naprosto závislí na vás, trošku mě to vadilo, trošku mě to štvalo, ale snažil jsem se bavit s ostatním.  
B: A vnímal si, že tvoje chování nějak ovlivňuje chování ostatních ve skupině? A nemusí to být jen u té 
bezúčelný.  
V: Tak asi nejintenzivnější to bylo při tý poznávačce,  která byla nejdelší, jelikož jsem byl s Karlou a jsme nalazený 
na podobnou notu, takže tam si myslím, že jsme mohli nějaký způsobem ovlivňovat Martu, ale nemyslím si, že 
nějak zásadně. To bylo naprosto spontánní, všechny reakce z obou stran. 
B: A chování druhých lidí, které by ovlivňovalo tvoje chování, si nějak vnímal? 
V: Nějak moc neovlivňovalo. 
B: Dobře. A myslíš, že v tom chování a prožívání, které si popisoval, najdeš nějaké paralely k situacím tvého 
běžného života? Někde, kde si se choval stejně, jako ses choval při těch hrách, nebo naopak úplně odlišně? 
V: No určitě v tom najdu nějaké paralely. 
B: A zkusíš je popsat? 
V: Třeba to bloudění po tý Praze, tak to můžu připodobnit, kdykoli, když jedeme neznámým prostředím, hlavně 
Prahou autem, tak je to vlastně jakoby podobný. Naopak mě to baví poznávat ty nový věci. To je jeden příklad. 
Na základě tý spolupráce, to mi připomíná třeba volejbal, takže spolupráce v rámci volejbalu, nebo v práci, když 
děláme na jednom projektu, tak musíme hodně komunikovat, takže myslím, že s těma situacema v rámci 
možností se stýkám i v běžným životě. Co se týče tý bezúčelnosti, tak s tím jsem si trošku nevěděl rady, protože 
nejsem člověk, kterej by si nějakým způsobem nenašel zábavu, nebo nedokázal se zabavit, já toho volnýho času 
mám málo, takže s ním dost šetřím. A i na základě toho mě to trošku štvalo, že jsem si říkal, že ten čas se dá 
využít jinak a líp. Nevím, co bych k tomu ještě dodal. 
B: Hm, mám tu ještě otázku, jestli tě někdy překvapilo tvoje chování během těch aktivit. Jestli tě u sebe něco 
překvapilo, že by si to třeba nečekal, nebo naopak to bylo pro tebe všechno známý? 
V: Asi to bylo všechno známý. 
B: už se dobře znáš… 
V: Taky vzhledem k tomu, že už jsme spoustu takovýchhle her absolvovali, třeba na tom školení u Humpolce, to 
bylo jakoby mnohem intenzivnější, než jakoby takhle jeden den, nebo jedno odpoledne.  
B: A myslíš, že je něco, co ses díky hraní o sobě dozvěděl, nebo sis připomenul? 
V: Připomenul jsem si, že vlastně mohu děkovat za to, že nejsem nějakým způsobem omezenej, jak v pohybu, 
nebo v orientaci, díky tomu připodobnění k těm slepejm lidem. A další věc mě nenapadá.  
B: Ty jsi na začátku říkal, že doufáš, že se dozvíš smysl té bezúčelné aktivity, jaký si myslíš, že mohla mít smysl 
ta hra sama o sobě. 
V: Myslím si, že jsi tam chtěla nějak dostat ten prvek naštvání, aby s tím všichni byli spokojení s tou aktivitou, 
protože si chtěla zkoumat různý aspekty, a všechny ty hry předtím, každá byla založena na jiným principu a tady 
si chtěla zkoumat nejspíš ty pocity, hlavně při týhle tý hře, která jakoby v tomhle co se týče těch pocitů měla 
odhalit asi jako nejvíc.  
B: A myslíš, že by si tam byl schopen najít nějaký smysl pro tebe? Jestli ta aktivita mohla mít nějaký smysl pro 
tebe osobně? 
V: Mohla mít, že si člověk jakoby oddechne a dokáže se zamyslet nad tím, co dělá, ale to třeba často dělám 
v kostele, když nedokážu vnímat kázání, tak prostě medituju a přemýšlím si nad svýma věcma, ale k tomu jsem 
se nedostal, protože jsem čekal, kdy už to skončí. 
B: A kdyby si tuhle aktivitu zadával na táboře dětem, tak jestli by si ji vůbec zadával a proč. 
V: Abych zjistil, jestli se dokážou zabavit ty děti sami. Jestli jsou kreativní, jestli nějakým způsobem, aha tak tohle 
taky mohlo bejt cílem tý hry, že prostě jestli to tu skupinu donutí k nějaký aktivitě.   
B: Hm, jestli to teda skupinu donutí ke kreativitě, ještě pro něco by to šlo? 
V: Zkoumání charakteru jednotlivých dětí, jak se budou chovat, jestli se budou vztekat, jestli se budou 
koncentrovat ve skupinkách, nebo jestli budou jako samotáři, asi takhle. Jakoby mohlo by to sloužit pro navázání 
prvotních kontaktů těch dětí. 
B: A když bych ti řekla, že to tenhle cíl mělo, co si myslíš, že bych u tebe díky té hře zjistila. 
V: No, že jsme se zabavili při, že jsme uspěli, že jsme se zabavili při tý poslední hře. Že nejsem podle mě, ani 
introvert ani extrovert. Že jsem se projevoval obojím, že když jsem chtěl, tak jsem byl ve skupince, nebo klidně 
i sám.  
B: Je něco, o čem si myslíš, že si budeš z té neděle pamatovat? 
V: Určitě, ty zážitky.  
B: A který, můžeš je jmenovat? 
V: Ten pocit tý sleposti, to navádění po Praze, ten pocit, když jsem dokázali najít tu fotku, nebo tu budovu, ten 
pocit společnýho hraní. 
B: A když by sis představil, že tady máme tu skupinu, a že bychom měli skupinovou reflexi, je něco, o čem  si 
myslíš, že by si jim chtěl říct, nebo by si od nich naopak slyšel? 
V: Nevím, co bych od nich mohl slyšet, to by záleželo na nich, doufám, že nic negativního, ale chtěl bych jim 
poděkovat za příjemně strávený odpoledne, že jsem si to s nima užil, že všichni byli fajn. 
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B: Jedna z posledních otázek, myslíš, že je něco, co jsi v neděli zažil, nebo něco z toho, o čem jsme se tady 
bavili, co by si mohl využít ve svém běžném životě? 
V: Určitě tu kolektivní práci, tu slepotu, orientaci. Vlastně všechno co už jsme tu říkali. 
B: A je něco na co jsme zapomněli, co by bylo potřeba dodat? 
V: Asi ne. 
B: Tak jo, já ti děkuju za rozhovor i za tvou účast na herní neděli.  
 

Anna 
 
B: Tak Aničko, můžeš mi prosím popsat, jak vypadala herní neděle z tvého pohledu? Na co si pamatuješ? 
A: Celej ten den mě hrozně bavil, většina her byly takový chytlavý, nevím teda, jestli si vzpomenu na všechny, 
jediná, která vím, že nebyla chytlavá, byla ta hra na bezúčelnost. Tam kromě toho, že jsme tam hráli peška, tak 
jinak to bylo takový, že jsem byla zmatená, nevěděla jsem, co mám dělat, tak mi to přišlo takový nezábavný. 
A jinak mě to hrozně bavilo.  
B: A mohla by si prosím popsat celý ten den, jak si ho pamatuješ? 
A: Tak pamatuju si tu první hru, protože tu jsme hráli na seznamováku, a tam byla, tam jsme hráli ty čísla, že 
jsme v týmu plácali na ty jednotlivý kartičky. Pak jsme hráli tu orientační hru Prahou, pak jsme svačili, pak jsme, 
ty vado jestli na to nebude mít vliv moje blbá paměť, ale pak jsme hráli, pak jsme stavěli ten stan, pak jsme hráli 
tu bezúčelnou hru, do toho jsme hráli toho peška, a to s těma šátkama a pak už jsme šli do tý hodpody ne? 
Nezapomněla jsem na něco? 
B: Ne, to bylo všechno, no a jak se ti hrálo? 
A: Hrálo se mi skvěle. Bylo to super, že to bylo takhle jako ve spolupráci, že tam bylo hodně lidí, kteří jako 
kooperovali, což teda ta bezúčelnost neměla, to bylo zvláštní, že mě to taky nebavilo. A jinak mě to teda bavilo 
všechno, i když tam teda byli cizí lidi, tak mi to přišlo, jako že mi nepřišlo, že ty lidi neznám, že jsem tam znala 
prakticky asi jenom dva lidi, nebo tři. A co k tomu můžu ještě říct? 
B: Cokoliv..:) A který momenty během hraní byly pro tebe nejzajímavější, nebo nejsilnější?  
A: Hodně se mi vrylo do paměti stavění toho stanu, protože to bylo takový, jak jsme měli zavázaný ty oči, tak to 
bylo hodně o tom, že jsem musela používat smysly, který nejsem zvyklá normálně používat, že jsem někomu 
podávala kolík a pak jsem si uvědomila, že nevidí, kde mam ruku, tak jsem ho musela tím kolíkem pošťouchnout 
a hodně to nutilo k tomu přemýšlet nad tím, že ostatní neviděj a já nevidím, tak to bylo takový hodně zábavný. 
A ten orientační běh mě bavil hodně, protože jsme vždycky jezdila na tábory a vždycky jsem to jenom 
připravovala a teď to bylo snad poprvé, kdy jsem si vyzkoušela nějakou připravenou hru, tak to jsem si užívala 
taky, to bylo super. Si nějak nemůžu vzpomenout, co bylo všechno za aktivity. 
B: Byly čísla, běh Prahou, stavění stanu, bezúčelná aktivita a pešek. 
A: Pešek byl super, akorát se mi nedostal šátek do ruky, takže jsem jenom číhala.  
B: Mohla by si zkusit popsat svoje chování nebo prožívání během těch aktivit? 
A: Tak moje chování, určitě jsem se snažila, i v tý bezúčelnosti jsem se snažila, protože jsme se tam všichni snažili 
najít nějaký cíl, kterej by vlastně ukončil tu hru, nebo jsme nějak předpokládali, jak to má probíhat, takže jsme se 
snažili všichni i bezúčelně. Myslím, že jsem byla spolupracující, snaživá, aktivní. Chování a jednání byla ta otázka? 
B: Jo, nebo prožívání. 
A: Nevím, prožívala jsem to dobře, bavilo mě to, to je furt dokola…(smích) 
B: A vnímáš nějaký rozdíl ve svém chování v jednotlivých těch aktivitách? Nebo si měla pocit, že to pro tebe 
bylo všechno stejný a i tvoje chování, nasazení do těch aktivit bylo stejný. 
A: No tak u toho orientačního běhu, tam jsme byly jenom tři, tak tam mi přišlo, že jsem se víc zapojovala, 
protože jsme měly rozdělený ty fotky a tak nějak jsme fungovaly všechny v jednu chvíli. Kdežto třeba u toho 
stanu, tak tam jsem v některých chvílích iniciovala tu činnost, někdy jsem zase jenom stála a čekala, až někdo 
bude chtít třeba kolík. Na tý bezúčelnosti to bylo víc samo za sebe, že jsme tam kooperovali jenom chvilkama, 
chvilkama nás napadlo dělat něco samostatně, takže jsme si tam hráli jako sami. A u těch čísel tam to byla zase 
spolupráce všech, přičemž jsme si každej hlídal svoje čísla, a taky jsme iniciovali asi jenom v určitých chvílích, ale 
jako dohromady, že jsme hráli vlastně na jeden čas.  
B: No a u toho stanu, ty si se tam v jednu chvíli toho stanu úplně pustila a byla tam úplně mimo ne? 
A: No to si pamatuju. 
B: Hm, jaký to pro tebe bylo? Všichni ostatní se zůstali držet a byli víc v kontaktu a ty si byla trochu mimo. 
A: No já jsem tam totiž stála a poslouchala, co si povídají, a jak to probíhá. Jako kdybych tam stála 
s rozvázanýma očima, tak koukám, jak jim to jde, a čekám na povel, tak takhle jsem tam stála a poslouchala co 
se děje, v jaké fázi je to stavění stanu a kam můžu přiložit ruku k dílu. Jako nějak mi to nevadilo. 
B: A cítila si se začleněná? 
A: Jo. No mě přišlo, že tím že všichni jsou slepí, tak si myslím, že ne všichni tam úplně spolupracujou nějak 
vědomě. Nebo předpokládala jsem, že tam víc stojí lidí kolem a čeká na povel.  
B: No to bylo zajímavý, protože ty jsi byla jediná, která se toho stanu pustila a nebyla v kontaktu vůbec 
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s nikým, že si se nedržela vůbec nikoho.  
A: Hustý, no to já jsem věděla, že ho mám před sebou, tak jsem čekala, jestli se něco to… 
B: Takže kontakt se skupinou si pro sebe neztratila. 
A: Ne to ne. 
B: A viděla si nějaký vývoj té hry na bezúčelnost? Nebo jaký měla pro tebe vývoj? Ona trvala docela dlouho.  
A: No trvala dlouho, bylo, to pamatuju si, že jsem, že jsme tam jakoby skupinově nějak snažili vymyslet, co se má 
stát, co je cílem. Vím, že celý to byla nuda. Že jsme tam prostě tak nějak chodili, těch činností bylo strašně moc, 
protože jsme zkoušeli všechno možný, takže tím mi přijde, že se mi to ještě protáhlo, že jsme furt zkoušeli nový 
a nový věci, pak si pamatuju, jak se ta skupina roztrhla, protože Jitka se šla napít a pak někoho napadlo, že 
půjdeme ven z toho kola, takže všichni šli. Já jsem nešla, protože jsem nechtěla tu hru pokazit, protože jsem 
viděla, že lektor nás volá zpátky, pak jsem se šla napít, pak jsem se vrátila, byla jsem tam ještě s Jůlií, a pak jste 
tam začali hrát tu hru, tak jsem se připojila, ale přišlo mi, že to jakoby úplně zvadlo, když jsme opustili to hřiště, 
který jsme měli vyčleněný, a přišlo mi vlastně najednou, že to nebylo pravidlo, tím, že jsme to porušili 
a neskončila ta hra, tak prostě se mi to nějak smotalo dohromady, pak jsem šla hrát to s těma šátkama pak jsme 
hráli toho peška, to už bylo trošičku rychlejší ten konec, no a pak už byl konec. 
B: Ty si říkala, že to zvadlo pro tebe? 
A: No jako že jsem ztratila pojem o tom prostoru, kterej máme vymezenej, protože, když jsme odešli 
a pokračovalo to a nikdo nic neukončil, tak jsem najednou měla pocit, že ty pravidla, který byly stanovený, 
vlastně nebyly důležitý.  
B: Hm, to je zajímavý. Hele a myslíš, že by si na svém chování během těch aktivit našla nějaké paralely 
s chováním ve tvých běžných životních situacích? Kde si se chovala stejně, jako se chováš, nebo naopak úplně 
jinak, než se chováš normálně. 
A: No tak v tý orientačce jsem se chovala úplně běžně, jako když někde něco hledám, akorát byl rozdíl v tom, že 
Jůlie, co byla s náma, měla úplně perfektní orientační smysl, takže nás hrozně dobře vedla. Tak to jsem byla 
spokojená, ale myslím se, že by to bylo úplně stejný, kdybychom tou Prahou chodili a něco hledali, tak takhle 
bych fungovala.  
B: A co to znamená? 
A: No klasicky jsem dostala do ruky mapu a snažila jsem se to najít a třikrát jsem se spletla a třikrát bych vyšla 
nějak jinam a naštěstí mě někdo zastavil. No ten stan, to by bylo asi jiný, kdybych viděla, to si myslím, že bych se 
zapojila mnohem víc. Ty čísla nevím, jestli si to k tomu úplně umím vztáhnout, tu první hru. 
B: Tak ty si svoje chování popisovala tak, že si byla aktivní. Je to tak? 
A: No to asi jo. 
B: Dalo by se třeba říct, že se vrháš do těch her, že se lehce namotivuješ? 
A: Jo to je pravda, no to jo, já jsem taková hravá i jako v životě, to je pravda. To já se pustím když někde něco to.. 
B: a u tý bezúčelný, dalo by se tam něco najít? 
A: No u tý bezúčelný, takhle tak nějak podobně umím zabíjet čas, když nemám co dělat. Myslím se, že hodně lidí 
si tam jako hrálo, a v běžným životě si třeba nehraje, protože když jsem někde ve skupině, tak já jsem tam ta 
první, která prudí, různě tam pobíhá a dělá kraviny, takže jsem v tom taková ještě dětská, v tom zabíjení času, 
takže si myslím, že tam jsem se hodně obtiskla. Že si dokážu představit, že bych takhle zabíjela čas, i kdyby mě 
k tomu nikdo nenutil.  
B: A vnímala si nějak vliv chování ostatních lidí na svoje chování?  
A: Tak u toho stanu jsem třeba věděla, že tam jsou lidi, kteří vědí, jak se to staví, že ten stan je jejich, tak jsem 
byla trošičku víc v pozadí, že jsem si říkala, že když se tam někam vmísím a odstanu úkol, tak to bude dobrý, ale 
když ne, tak se to jako zvládne. A jinak u tý první hry mě hodně burcovali ty lidi, protože bylo vidět, že se všichni 
snaží o ten nejlepší čas, tak to mě hodně aktivizovala. U toho orientačního běhu, tam jsem byla trochu 
inhibovaná, protože jsem věděla, že se neumím orientovat v mapě, takže jsem spíš dávala prostor ostatním 
a třeba jsem měla ty fotky a hlídala jsem, jestli kolem něčeho nejdem. A pamatuju si, že jsem tam byla rychlejší, 
než bych normálně byla, protože mi bylo jasný, že to je na čas a že bych se tolik jinak nenaběhala, že jsem si 
pospíšila, i když jsem si sebou vzala tu tašku a měla jsem ji plnou tý bundy a mikiny, takže jsem měla hroznou 
zátěž, ale přes to jsem běžela, jinak bych se asi takhle nesnažila. U tý bezúčelný hry jsem hodně pozorovala lidi 
a koukala jsem, co je napadá, co by mohlo bejt cílem tý hry a dávali mi podněty k tomu, co bychom mohli dělat 
skupinově, aby to ukončilo tu hru. Takže vím, že jsem se kolikrát k někomu připojila a zkoušela jsem do toho 
vtáhnout ostatní, pak jsme se zase rozpojili a pak zase k něčemu jinýmu.  
B: No a co ten moment překročení těch hranic, kdy ta skupina odešla. 
A: Tam jsem, no jo to si pamatuju, to mi bylo divně. To vím, že se všichni začali pakovat a odešli z toho prostoru 
a my jsme tam s Jůlií zůstaly a řešily jsme, že jsme jako konformní, že jsme zůstaly pod těma pravidlama. Ale 
bylo mi to teda nepříjemný, že všichni odešli a pak jsem chvilku tam balancovala na tom patníku a říkala jsem si, 
tak já nevim, tak já tam asi půjdu za nima, když se nic neděje a pozorovala jsem ještě vás dva s lektorem, jak se 
tváříte, jestli jste naštvaný, že se ta hra jako bortí nebo ne a přemýšlela jsem jestli se vůbec bortí, jestli to není 
jako schválně, jsem si říkala, že když už jsou tam dlouho a nic se neděje, tak jsem tam teda přeběhla, ale byla 
jsem konformní, to si pamatuju.  
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B: A je něco z tohohle, co teď popisuješ, co znáš ze svého běžného života, nebo je to k běžným situacím právě 
opačný? 
A: No já jsem taková že, já si pamatuju, že mi to připomínalo to, že někdo uspořádá hru a lidi to přestane bavit 
a jako tak nevděčně odběhnou. Že mi to přišlo smutný, protože vím, že je nepříjemný, když tu hru někdo připraví 
a pak se mu na to lidi vykašlou, tak mi to prostě bylo blbý, tak jsem tam chtěla zůstat.  
B: Že jsi soucítila s organizátory? 
A: No, ale myslím, že kdyby to byla nějaká jiná situace, tak určitě nezůstanu, že bych byla vyloženě konformní ve 
svý podstatě, ale že spíš šlo o tu hru, tak mi to přišlo líto.  
B: A pak se tam začalo hrát s těma šátkama a trochu se to zase rozjelo. Rozjelo se to i pro tebe? 
A: No mě ty šátky tolik nebavili, protože, já ani nevím, proč mě to nebavilo. Já moc nemám ráda tyhle hry, kde 
má někdo babu, nebo kde se snaží někdo někomu něco vzít. Že jsem to vydržela asi třikrát, a pak jsem přestala 
hrát, ale bylo to lepší, bylo to, že i když jsem nehrála, tak že jsem na ty lidi koukala, byla to zábava. A pak jsme 
hráli toho peška, tak to se jako rozproudilo. 
B: Dalo by se říct, že tě během hraní nějaké tvé chování překvapilo? Nebo bylo naopak všechno známý? 
A: No úplně ne, že by mě nějaký chování překvapilo, trošku jsem se musela hledat v tom, když jsme měli ty 
zavázaný oči. To vím, že jsem několikrát udělala něco a zjistila jsem, že je to blbost, protože mě nikdo nevidí a já 
nevidím je, takže jsem se musela…, to mě překvapilo, že jsem se musela přizpůsobit.  A jinak asi ne.  
B: A je něco, o čem by se dalo říct, že ses při hraní o sobě dozvěděla, nebo si připomenula? 
A: No připomněla jsem si, že mě hrozně baví si hrát, protože jsem furt ve škole a teďka poslední dobou se furt 
učím, a nemám na tohle to čas, plus ještě když se něco děje, tak to připravuju já a ostatní to hrajou. Takže to 
jsem si připomněla, že mě to strašně jako naplňuje. A i to, že třeba nerada běhám, tak i ta hra mě naplnila, jak 
jsme běhaly po tý Praze, to bylo super. Že jsme jako bádaly s těma fotkama, to bylo výborný. Tak to určitě jsem 
byla jako překvapená, že mě to tahle bavilo hodně, že jsem to nečekala. I ta první hra s těma číslama byla taková 
jako, vím že jsem byla strašně zaktivizovaná ke konci, když už jsem měli ten nejlepší čas, tak mě to fakt jako 
úplně.. to bylo super. Tak to bylo jediný, jinak jsem jednala normálně. 
B: Hodně jste řešili, i si to říkala, že jste přemýšleli, jak tu bezúčelnou aktivitu ukončit, že jste se snažili přijít na 
to, jaký má smysl. Jaký si myslíš, že mohla mít smysl? 
A: No pak jsme spekulovali nad tím, že ta aktivita měla ten smysl, abychom začali sami hrát nějakou hru, 
jenomže si od někud pamatuju, že hra sama o sobě má účel. Já nevím, to bylo takový… 
B: Hm, a teď když se nad tím zamyslíš? 
A: No já jsem měla celou dobu pocit, že to má ten smysl, že máme jakoby si prožít nějakou nudu a pak jí zkusit 
nějak introspekcí dostat ven. Abychom zkusili popsat co se nám dělo v hlavě, když jsme tam chodili. Že to i, já 
jsem se pak nudila, fakt jako čistě jsem se nudila, takže jsem si myslela, že to bude asi tohle, že si pak s náma 
sedneš a budeš se nás ptát, jaký to bylo, ta nuda.  
B: A jaký to bylo, ta nuda? 
A: Nuda no. 
B: A jak prožíváš nudu, jak s ní zacházíš? 
A: No jak prožívám nudu, tak nějak ji využívám k tomu, abych dělala blbosti. Prohlížím si stromy zblízka, to je 
takový naplňující docela (smích). Nebo shazovali jsme klacek z větví. Takový blbosti, je to takový dětský, děti to 
hodně dělaj, protože jsou celej den venku, tak si najdou nějakou aktivitu, že se strefujou kamínkama do kelímku, 
nebo přišlo mi to tak.  
B: A vnímáš to u sebe jako dětský? 
A: Dost mi to to připomínalo. Že na to běžně dospělej člověk nemá čas, chodit po lese a koukat se po zemi. 
B: A jak to řešíš ve svém životě, když se setkáváš s takovými situacemi? Že nemáš do čeho píchnout. 
A: No to je málo kdy. Teď poslední dobou pociťuju, že to je hodně málo kdy. Teďka vlastně budou ještě 
prázdniny, no prázdniny, já mám v červenci ještě zkoušku, ale teďka třeba momentálně nemám co dělat 
a většinou buď spím, nebo to využívám k tomu, že jezdím po příbuzných, protože je celej rok nevidím. To asi 
není úplně nuda, no nevím.  
B: A když by si zadávala tu bezúčelnou hru dětem na táboře, proč by si jí zadávala? 
A: To vypadá jak nějaká vědomostní otázka. Proč bych jí zadávala dětem na táboře.  
B: Jestli by si jí vůbec zadávala. 
A: No asi by se na tom dalo sledovat, jak nakládají s časem, ty děti, když jim neřekneš, co mají dělat a sleduješ 
prostě, co budou dělat. Asi to o nich hodně vypovídá. I o tý skupině, o tý dynamice, že jo, jestli se dají 
dohromady, nebo se nedají dohromady. Jestli budou fungovat sami, nebo ve skupině.  
B: A co myslíš, že by ta hra mohla vypovídat o tobě, nebo o vaší skupině? 
A: No my jsme tam chvilku přehazovali ty klacíky, ten obrazec na tý zemi, jinak jsme byli tak nějak odděleně, 
nebo po dvojicích jsme byli. Vždycky jsme se k někomu přifařili, nebo já aspoň, prohodili jsme pár slov a šli jsme 
zase. A až ke konci se, teda já jediná s Jůlií jsme se od tý skupiny, která přešla tu cestu, odtrhly a oni zůstali spolu 
a pak tam začali hrát ty šátky. Tak to o mně asi vypovídá, že jsem konformní.  
B: No anebo, že vyhledáváš společnost? Spousta lidí tam pak bylo spíš osamoceně. Šlo by to. 
A: Jo takhle, no to jo, to určitě.  
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B: Že potřebuješ k sobě nějakého parťáka i na nudu? 
A: To nevím, jestli se to dá na to úplně navlíknout, když to bylo takhle, možná jo, to nevím úplně.  
B: Já ti to nechci vnucovat, jen mě to k tomu co si říkala, napadlo.  
A: Já jako společnost obecně vyhledávám, ale někdy jí nepotřebuju. Někdy mi to nevadí bejt mimo, ale je to 
takový jako půl napůl. 
B: Myslíš, že by ses při některých hrách, kdybys je hrála znova, zachovala jinak? 
A: Kromě tý bezúčelnosti asi ne. A u tý bezúčelnosti asi už trochu tuším, co bylo cílem, tak bych asi ziniciovala 
nějakou hru, aby to bylo kratší. No a jinak asi ne. 
B: A je něco z těch věcí, co se dělo v neděli, nebo z toho co si tady teď povídala, že by si o tom mohla říci, že to 
bylo pro tebe důležitý, nebo připomenutí si toho bylo důležitý, nebo užitečný? 
A:  No asi to, že bych si měla asi víc hrát, když mě to baví. A napadlo mě, že bych si měla víc prohlídnout Prahu, 
protože spoustu těch míst jsem zjistila, že jsem jenom prošla, anebo vůbec neprošla, ale byli strašně pěkný, 
i když to bylo v dešti. A no, hlavně s těma hrama, že mě to jako bavilo.  
B: A je něco co si myslíš, že si budeš pamatovat? 
A: Vím, že jsem si říkala, že mám jakoby tendenci nechodit na akce, kde jsou lidi který neznám. A občas se tam 
přinutím a je to dobrý a teď jsem si znova připomněla, že to bylo super. I když ty lidi jsem viděla poprvé v životě. 
Tak asi si budu pamatovat, že na ty akce mám chodit. To určitě. 
B: To je hezký. No, a když bychom si představili, že tady s námi teď sedí všichni ostatní a máme skupinovou 
reflexi, je něco, co by si jim chtěla říct, nebo naopak od nich slyšet? 
A: Tak určitě bych je pochválila za spolupráci. Asi bych se jich možná zeptala, jak se jim se mnou pracovalo, a jak 
jsem na ně působila. 
B: A je něco, co si myslíš, že by si od nich slyšela vzhledem k sobě, co by si očekávala, že by si asi slyšela? 
A: No myslím, že bych možná mohla slyšet, že jsem byla dobře spolupracující, protože jsem se snažila a nevím co 
ještě. Možná že jsem zdržovala na tý orientaci trošku, ale holky by to asi neřekly. Ty jo jinak nevim. To je hrozně 
těžká otázka.  
B: Je, nemám lehké otázky. 
A: Já vim, to jsem si všimla. 
B: Ještě poslední otázka, i když je hodně podobná jako té, o které jsme už mluvily, tak spíš takové shrnutí na 
závěr. Je něco z toho, o čem jsme mluvily, nebo co si zažila, co můžeš nějak využít ve svém životě, třeba pro 
něco dalšího? 
A: No asi bych znovu odpověděla tím, že jsem si uvědomila, že mám chodit mezi lidi, i když je neznám. Naučila 
jsem se super hry.  Poznala jsem do budoucna fajn lidi, nevim.  
B: A je něco na co jsme zapomněly, co by bylo potřeba dodat, nebo na co by ses chtěla zeptat? 
A:  Myslím, že ne, že jsme toho řekly až až. 
B: Tak jo, děkuju moc za rozhovor i za tvé zapojení do her. 
A: Není zač. 

 

Jůlie 

B: Můžeš mi prosím popsat, jak z tvého pohledu vypadala herní neděle, na co si pamatuješ? 
J: Pamatuju si na ten začátek, protože tu hru už jsem hrála, takže to byl úplně takovej ten efekt: jé tohle znám. 
Protože jsme nevěděla, co mám čekat, protože jsme nevěděli, jaký hry budeme hrát. Asi nejvíc a nejdýl si budu 
pamatovat ten běh, kterej následoval potom. Protože to je něco, v čem já se docela vyžívám a takový to, co je 
pro mě fakt ideální hra a potom ještě tam takový dost velký místo zabírá hra na to, že nemáme nic dělat. Na tu 
bezúčelnost, kdy bylo jako dost prostor na tom o tom přemýšlet. Takže to tam je jako takovej další velikej 
časovej úsek, kterej si pamatuju. A to jsou takový nejvýraznější tři body. Ale pamatuju si samozřejmě i to ostatní, 
ale není to úplně jako tak silnej zážitek.  
B: A jak se ti hrálo? 
J: Dobře se mi hrálo. Já jsem se snažila všechno jako dělat, tak jak mi to bylo řečeno. Když něco hraju, tak do 
toho dávám všechno. A potom to dopadá tak, že už to všichni tu hru vzdávaj a já jako frut úpěnlivě jako hraju tu 
hru dál a čekám, jestli teda něco přijde, nebo nepřijde.   
B: No a ty jsi už sama začala mluvit o těch momentech, který pro tebe byly nějak nejzajímavější, nebo 
nejsilnější, můžeš je ještě nějak víc popsat, nebo víc je přiblížit? 
J: Jednotlivý, každej zvlášť? 
B: Jo klidně každý zvlášť? 
J: Tak úplně nejsilnější pocit byl, byli dva. A to byl v podstatě ten běh, kdy v podstatě vůbec jsme nevěděli, co 
nás čeká. Tak to bylo takový zajímavý a potom, když jsme dostali tu mapu, tak to bylo něco, co jsme moc 
nečekali, nevěděli jsme kde, co jak hodně, ty fotky prostě matou, potom jsme zjistily, že vlastně matou docela 
dost. Že jakoby když tam nedojdeš, tak že to můžeš hodně splést. Ale zároveň jsme měli radost, když jsme 
odhadli takový to, ten tvůj záměr, že tam byla třeba fotka s vodou a bylo tam jedno místo u řeky a já jsem říkala, 
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to určitě nebude to místo u tý řeky, to je jediná fotka, kde je řeka. To tam určitě nebude tahle správná. Takže 
potom, když jsme takhle dedukovali, prostě a prostě jsme na to přišly, a to bylo jako hrozně fajn. Že se nám to 
potom i potvrdilo. Byla dobrá ta spolupráce, že vlastně s holkama, se kterejma se moc neznám, že jsem 
vlastně..nebo znám se s obouma, ale není to tak, že bysme prostě chodily na kafe, nebo si povídaly, ale hrozně 
jsem si sedly. Každá fakt znala úplně jinou část, každá zajišťovala něco jinýho, a že ta spolupráce byla fajn. Někdo 
prostě - já třeba jsem navigovala mapu, protože mi to docela jde, Aničce zase nejde navigovat mapa, tak zase 
měla fotky…prostě jsem si docela sedly. Myslely jsme si teda, že buď budeme první, nebo budeme poslední. Tak 
nakonec jsme byly poslední, ale měly jsme jako pocit, že to stíháme dobře. Když jsme tam dorazili, tak mi jako až 
přišlo divný, že už tam jsou všichni. Jsem myslela, že před náma bude jenom jedna skupina. Protože jsme fakt šly 
rychle, nikde jsme se nezatoulaly, takže to bylo takový zvláštní, ale potom když jsem teda zjistila, že vlastně oni 
neobešli všechny ty stanoviště, tak to bylo jasný, že dorazili dřív. Ale jako byla jsem na sebe hrdá, když jsem 
zjistila, že oni vlastně ty stanoviště neobešli a zas o tolik dřív než my tam nebyli, takže to bylo fajn, že vlastně 
jsme to stihly v tom limitu, kterej byl těsnej. Jako těch 75 minut. A ještě my jsme půlku času žily v domnění, že 
máme ještě o čtvrt hodiny víc. Pak jsme teda zjistili, že ne, tak jsem se bály, abychom to stihly, ale stihly jsme to. 
Ale úplně těsně to vyšlo. Na minutu. A druhej, no to byla ta nuda, nebo ta bezúčelnost. Tam je to, no to bylo 
takový zvláštní. Vymyslet něco, co nemá mít účel, když vlastně účelem bylo se zabavit v tý nudě, a potom mě 
jakoby strašně začalo rušit to, že ostatní nedělali nic bezúčelnýho, nebo třeba, že si povídali, což pro mě už 
nebyla úplně ta bezúčelná činnost. Nebyla to prostě jakoby ta činnost. Nebo jako povídali si, jasně. Nebylo to 
takovýto, co jsem si představovala já, jako, že by to mělo bejt. A rušilo mě to. Protože jsem nevěděla, jestli jako 
oni ještě jakoby hrajou na tu bezúčelnost, nebo jestli už to vzdali a už na ni nehrajou. A to je pro mě jako hrozný. 
Já bych tam zůstala sama a furt bych hrála na bezúčelnost a ostatní by odešli a já bych tam byla furt prostě. 
Takže to je asi takový to nejsilnější.  
B: A zkusila by si v těch silných momentech, ale i klidně v těch ostatních popsat nějak svoje chování, jak si se 
projevovala.  
J: Jo to už jsme vlastně psali i do toho dotazníku. Že hlavně jako už ze začátku jsem byla taková vůdčí. Mam, 
vždycky když hraju nějakou hru, a není tam nikdo jinej, kdo by převzal velení, tak mám tendenci prostě to udělat 
já. A celý to tam vošéfovat. Nevím teda, jak to vnímají ostatní, doufám, že ne nějak hrozně. A vždycky když to 
bylo už jak u těch čísel, prostě když jsme si to tam mezi sebou rozdělovali, tak ten palouček, co byl tam kousek 
u mě, tak jsem řekla já, že já budu mít tyhle čtyři čísla a ty budeš mít tyhle 4, protože mi přišlo, že nikdo 
nedokáže, že tam musí bejt někdo, kdo to udělá, že jinak v tom je strašnej zmatek.  Že když by mluvil každej, 
jako přes sebe a nebyl by tam nikdo, kdo by to rozhodl, tak vlastně se nedostaneme na 16 vteřin, protože by to 
trvalo hrozně dlouho než bychom se sehráli. Ale zase ze začátku jsem úplně nechtěla jakoby, jako já se tomu 
zároveň bráním, abych byla taková, jako že všechno tam zařídím, všechno, každýmu do toho budu kecat, 
protože vím, že to lidi nemají moc rádi. Takže se snažím takovou mírnou cestou. Akorát úplně nevím, jak se mi 
to daří nebo nedaří. A u tý, u toho běhu, když jsme běželi po tý Praze, tak tím, že jsem měla tu mapu na starosti, 
plus i nějaký fotky, tak to jsem řídila celkem dost já. Ale bylo to takový, že jsem komunikovala s holkama, takže si 
nemyslím, že by jim to nějak vadilo, nebo naopak, Anna měla ze začátku mapu a myslela, že nás bude navigovat 
a já jsem měla fotky a pak jsme zjistily, že takhle nám to nevyhovuje tak jsme si to jakoby prohodily a mně to 
vyhovovalo líp, protože jako já se v těch mapách docela orientuju. Takže to bylo fajn. No a v tom druhým silným 
momentu v tý bezúčelnosti, hra na bezúčelnost. Tak tehdy jsem si říkala, jestli nejsem cvok, jako jestli to není až 
trapný, že hraju furt na tu bezúčelnost, když už mi přišlo, že na bezúčelnost už nikdo nehraje a já jsem chtěla 
hrát prostě. Mně vadilo, že jsem nevěděla, kam to směřuje, a kdy to má skončit a nevěděla jsem, jak dlouho to 
má trvat a rušili mě ty ostatní. A já jsem jako úpěnlivě byla furt v tý svý roli a nechtěla jsem se ji vzdát, nebo 
nebylo to úplně lehký, když tam byl vliv těch lidí okolo, který dělají úplně něco jinýho, a taky si s nima chci 
povídat, že jo. Protože oni si povídali, já bych si taky chtěla povídat, ale to už prostě jako nebyla ta bezúčelnost.  
Takže jsem bojovala s takovým tím jako jestli vypadnout z role hry, jestli nedodržet pravidla hry, ale začlenit se 
do kolektivu a něco si s těma lidma říct. To byl asi takovej ten nejsilnější moment.  No takže oni si možná mysleli, 
že jsme blázen, že jsem to dodržela úplně, nebo snažila jsem se to dodržet, do konce. No to bylo asi všechno, 
takhle jsem se chovala, nevím, jestli si chtěla přesně tohle.  
B: Jo v pohodě. Ještě tam byl ten slepý stan. K tomu něco máš? 
J: Jo slepej stan. No to jsem byla trošku dezorientovaná. A jako nebylo mi to úplně příjemný zezačátku. Ani ne 
tak jakoby, mě vadí, když nemám svoje věci pod kontrolou. Třeba že jsem nevěděla, kam jsme šli, mě vůbec 
nedošlo, že jsme hned vedle toho stromu. A jak nás prostě lektor vedl někam, já jsem myslela, že jsme někde 
úplně za rohem. Teď jsme tam nechali ty tašky, tak jsem prostě, moje myšlení úplně ty tašky tam jsou. Já vím, že 
Barča říkala, že je bude hlídat, ale je tam někdo, někdo musí natáčet. Takže prostě moje první myšlenky byly 
jako ty věci. Jako já jsem fakt myslela, že jsem dál a myslela jsem, že jsme někde za keřem. Ale jinak jako, ty 
zavázaný oči mi nějak nedělají problém. Akorát to bylo hrozně rychlý. Že jsem myslela, že holky jsou vedle mě 
a najednou jsem, už nevím, koho jsem to držela, někoho a zjistila jsem, že už jsem tam jenom tři, že všichni už 
jsou v tom stanu. Takže jakoby jak jsme se pustili těma rukama a každej potom dělal něco jinýho. Ale myslim si, 
že jsme to zvládli jako docela dobře. Že se nám to povedlo. Ale tam teda jsem rozhodně vůdčí nebyla, tam jsem 
byla ráda, že, to bylo úplně něco, přesně, pro mě mi přijde, že byly takový silný momenty to, kde jsem to vedla. 
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Že to je prostě asi něco co, mě naplňuje, protože to mě hrozně baví.  
B: A čím to bylo způsobený, že tady si se nesnažila být vůdčí? 
J:  Protože jsem věděla, že k tomu nemám žádnou kompetenci, já prostě stany neumím stavět, nejsem žádnej 
jako kempař velkej. Jsem byla párkrát pod stanem a byla jsem malá, takže jsem ho pořádně nikdy nestavěla. 
A byl tam vlastně Viktor, kterej ten stan znal, takže mě nedělá problém to vedení přenechat někomu jinýmu, 
když vím, že někdo takovej je. Ale dělá mi problém, když nikdo takovej není, tak se jakoby nestat tím, kdo to 
jakoby povede.  
B: Hm, a od Viktora, nebo od jiných lidí si v tomhle případě cítila pevný vedení? Bylo to pro tebe v pohodě. 
J: No já jsem vedení cejtila akorát u toho stanu. 
B: No to myslím. 
J: Jo jako ne úplně ale věděla jsem, že mu můžu důvěřovat, protože on ten stan zná. V podstatě jediný co jsem 
dělala, bylo, že jsem natáhla dvě, ten roh plus ještě takovou tu co se natahuje přes to, nevim, nějakou šňůrku 
a dala jsem tam dva kolíčky. A to bylo v podstatě všechno, co jsem musela udělat a bylo to jako zvláštní, protože 
to bylo strašně málo toho, akorát to roztáhnout a dát tam dva kolíčky. Čekala jsem, že to bude složitější. Ale 
nevadilo mi to, že si to tam kluci vošéfovali. Jako zase chápu, že na ty konstrukční věci asi oni zvládají líp, takže 
to je v pohodě.  
B: A myslíš, že by si našla ve svém chování, které tady popisuješ nějaký paralely v situacích tvého běžného 
života, nebo naopak něco, co je úplně o odlišné? 
J:  No určitě. Třeba takový to moje vůdcovství je úplně stejný, jako v normálním životě. Nemusí to bejt vůbec ve 
hrách. Prostě kdykoliv když vím, že by se mělo něco dít a nic se neděje a není nikdo, kdo by to dění nějakým 
způsobem začal, tak začnu já a myslím, že to se projevilo i na tom seznamováku, že když prostě jsme měli nějaký 
ty reflexe, tak jsem vždycky začínala já. Že mám prostě pocit, že někdo začít musí a že těm lidem je to někdy 
nepříjemný začít. A mě to jako problém nedělá, takže to je jako takovej dost významnej prvek u mě. To se mi 
stává dost často. No a pak je zase otázkou, jak to vnímají ty lidi. To už jako neovlivním, někdo to asi jako snáší 
hůř takový lidi, který jsou podobný jako já. Ale mě to třeba nevadí, když je někdo vůdčí, ale mě to baví, jako 
osobně. Ale jako i ve více věcech, když děláme nějakou práci do školy, nebo tak, tak třeba já rozdělím úkoly, kdo 
co udělá. Ale nevadí mi, když to udělá někdo jinej. V tomhle jsem taková jako, nepotřebuju úplně tu moc mít já. 
Moc nad všema ale.. 
B: A překvapilo tě během těch her někdy tvoje chování nebo prožívání něco co si nečekala? 
J: No…ani, ani ne, nic výraznýho, ale možná trošku u tý bezúčelnosti a ještě mě vlastně napadá, že trochu u toho 
peška co chodí okolo. Že jsem se bála, že mi to tam hodí, a že to nestihnu zvednout a nedohoním ho. Takže tam 
bylo možná jako trošku takový napětí a možná i strach, jako že co se bude dít. Naštěstí mi to tam hodili jenom 
jednou. A nedohonila jsem. Takže ten pešek, ale to je fakt jako takový, jsem si třeba na to vlastně vzpomněla až 
teď, to mě před tím vůbec nenapadlo, když jsem to psala do toho, protože to nebyl tak výraznej prvek v tom dni, 
byly tam výraznější. 
B: Můžeš ho prosím ještě jednou popsat, abych to líp pochopila? 
J: No my jsme prostě stáli v kruhu a měli jsme se dívat a on komu to hodil, máš to jako zvednout, takže se musíš 
sehnout, mezi tím on už jako utíká, že jo. Musíš vyběhnout z toho kruhu, dohonit ho a praštit ho. A bylo tam 
jako strašný napětí a strach z toho, že on ti to tam hodí a ty prostě úplně totálně selžeš. Protože je tam vlastně 
očekávání toho, a i já jsem na to jakoby zvyklá, že v těch hrách mi to docela jde. A tohle bylo něco, v čem jsem 
věděla, že ho asi nedohoním. A že jako to nejde prostě stihnout. Já jsem vůbec nechápala, jak někdo mohl 
někoho dohnat. Protože jsem byla přesvědčená, že já nedoženu toho člověka. Takže z toho tam byla taková 
trošku jako obava.  
B: A to je to, co tě překvapilo, že jsi vlastně měla tu obavu, nebo něco jinýho?  
J: No to mě překvapilo, jakoby, že to se mi normálně nestává.. 
B: jo že by si měla obavu. 
J: nebo i takovej strach jako když mi zavážeš oči a pošleš mě někam do lesa, tak z toho mít strach nebudu, 
a přitom tady to byla taková prkotina, vlastně jakoby jsem z toho měla trošku obavy.  
B: Čím to mohlo být způsobený? 
J: Tím že mi to nejde, myslím si, že to je tím, že mi to nejde. Úplně nejsem asi tak hbitej člověk nebo obratnej, 
nebo nebyla jsem zrovna v tu chvíli v takovým rozpoložení, že bych někde prolejzala stromy nebo smrčky a byla 
bych taková ohebná, tak možná proto. A ještě jak jsme byli v těch mokrech věcech, jak jakoby bylo takový 
počasí, v riflích jsme v podstatě běhali, a co si ještě říkala? Ještě obava u něčeho byla? Asi už jako žádná obava 
ne, nebo co si chtěla vlastně? Chování, chování, který mě překvapilo? 
B: Jo. 
J: No možná ještě u tý bezúčelnosti to bylo chování, že mě jako překvapilo, že jsem vydržela tak dlouho, nebo 
jako z mýho pohledu to bylo dlouho a překvapilo mě, že jsem jako přemýšlela nad tím, jestli jako zanechat tý 
činnosti a jít k těm ostatním, a nebo ne, že většinou se mi to nestává, protože jsem ještě nezažila situaci, že by 
při nějaký hře ty lidi tu hru opustili, jako oni jí neopustili, ale z mýho pohledu ta hra nebyla tak správně hraná, 
jak jí oni hráli, takže z mýho pohledu oni tu hru opustili, já nevím, co se jak už bere, že je ještě bezúčelnost a co 
už ne, a překvapilo mě, že mě to tak zasáhlo, že ostatní jakoby tu hru opustili, protože už jsem tam jako nebyla 
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s nima, že oni už byli tam venku z tý hry, že vlastně mě pozorovali jak já hraju tu hru a byli takový venkovní 
pozorovatelé, což u tebe mi to nevadilo, ty si byla jasná od začátku, ale oni měli být ti co to měli hrát se mnou 
a najednou to nehráli se mnou. Takže tohle to mě překvapilo.  
B: No a jak ses v tom cítila? 
J: tak trošku znuděně, ale jako v pohodě, nějak mi to nevadilo. Jako furt tam byli lidi, jako kdyby přestali všichni 
to dělat, tak by to bylo horší, ale vzhledem k tomu, že tam byli ještě holky, jako Marie, který to furt ještě držely, 
tak to bylo jako v pohodě, ale takový to nedokončení tý hry mě jako úplně, si říkám sakra, kde to skončilo, kdy 
nebo čím byl ten konec. Pro mě to bylo hrozně neuzavřený.  
B: A je něco, třeba z toho, co tady teď popisuješ, co znáš i ze svého života? Že třeba potřebuješ mít věci 
dodělaný, uzavřený, v jasných hranicích? 
J: No já třeba musím mít uzavřený vztahy, třeba jako nejsem typ člověka, který když by se s někým pohádal, 
nebo by se mu nelíbilo něco na někom, tak nejsem typ člověka, kterej si to nechá pro sebe, ale říká to, nebo to 
ventiluje někomu cizímu, kterej ho třeba vůbec nezná. Prostě to musíš ventilovat, ale já to radši řeknu tomu 
člověku hned na místě, což může někdy způsobovat i problémy, protože lidi to prostě někdy nechápou, si myslí, 
že jsem na ně hnusná, nebo že jsem nepříjemná, ale pro mě to je lepší, protože většina lidí to má tak, že se jim 
na někom něco nelíbí, ale oni mu to nedokážou říct a nosí si to s sebou, a pak to říkají třeba druhý kamarádce 
z jinýho města, že prostě tady to a strašně jí to naštvalo, a já to právě nedělám, z toho pak vzniká i to, že na měli 
lidi můžou bejt naštvaný, co jim to jako říkám, protože oni to nedělají, oni mě pak pomlouvají za zádama, nebo 
to ventilujou někomu jinýmu, to úplně není pomlouvání, já to chápu, že to musí jako někomu říct, ale teď jsem 
úplně zapomněla jak jsem se dostala tady k tomu.  
B: Uzavření vztahů. 
J: Jo uzavření těch vztahů. Takže tady v tom je to dost podobný, že to potřebuju mít uzavřený, ale jinak 
v osobních věcech v hmotných věcech to tak třeba nemám, to mám spíš takhle v těch situacích v těch 
mezilidských vztazích, ale ve věcech, že bych musela vyloženě něco dodělat a opustit, to ne. To mě nevadí, 
bordýlek a tak, rozdělat stopadesát věcí, to je v pohodě. No jako v osobních věcech, jako v hmotných to nemám, 
jenom v těch vztazích.  
B: Hm, a ještě k tý bezúčelný aktivitě, ona se trochu vyvíjela, cítila si nějaký posun, během tý hry, i třeba 
vzhledem k těm ostatním? 
J: Vývoj vzhledem k ostatním, jak to myslíš? 
B: No nebo ještě jinak, tys o tom už trochu mluvila, ale jestli si vnímala, že tvoje chování ovlivňují ostatní. 
A nemusí to být jen u té bezúčelné aktivity. Jestli si to nějak výrazněji vnímala.  
J: No asi možná jenom u tý bezúčelný. Protože u těch jiných byla ta spolupráce, pak zavázaný oči, tak tam jsem 
nic nedělala v podstatě, u toho peška taky nic moc, u těch čísel taky, takže jen u tý bezúčelnosti. Tam ze začátku 
tak, že mi přišlo, že všichni úplně pustili do toho s chutí a začali vymýšlet, chvilku nevěděli, ale začali vymýšlet, že 
budou přendávat klacíky na druhou stranu. Já jsem si prostě vymyslela aktivitu, která byla nekonečná, sbírání 
a rozhazování klacíků, to jsem mohla dělat celej den, a přišlo mi, že jakoby postupem času, jak to ty lidi přestalo 
bavit, tak koukali, co by mohli dělat jinýho. Protože dělat furt jednu a tu stejnou aktivitu je prostě na palici, si 
pak přijdeš, že pocházíš z blázince. Takže potom se třeba ke mně někdo přidal, třeba Jonáš, že se ptal, že bude 
taky sbírat klacíky, že on je bude házet a že já je budu sbírat. Já že se budu ohýbat a on že si je bude pohodlně 
házet. Takže mi potom přišlo, ne jenom co se týče mě, ale mezi sebou se potom ty aktivity předávaly. Když 
prostě Petra začala házet klacek na strom, tak se prostě holky přidaly. Protože to bylo zase nějaký oživení toho 
co dělat, když v podstatě jakoby nemáš nic dělat, nemá to být ničím naplněný ta aktivita. Takže to si myslím, že 
to bylo mezi všema nejenom to moje chování. 
B: Hm, a u tý bezúčelný aktivity pak došlo k tomu, že jste se přesunuli mimo ten vymezený prostor. Kde ty si 
v tu chvíli byla? Jak ti bylo? 
J: No pro mě to bylo šílený, protože jsem nevěděla, jestli oni ukončili tu aktivitu nebo ne. 
B: Jo. 
J: A já jsem furt byla na tom správným místě. Já jsem tam jako stála a byla tam se mnou Anička chvilku, no a pak 
už jsem tam zůstala sama, to je jako docela divný, takže jsem se tam taky přesunula, a přešlo to volně do toho, 
že si tam budeme hrát s ocásky. Ale úplně jsem to neměla ukončený, já jsem jako úpěnlivě dbala na to, že tu hru 
chci dohrát a že chci najít to rozuzlení, ale ono tam nebylo žádný, prostě. 
B: A jaký pro tebe bylo přidat se nakonec k té skupině, protože ses k nim nakonec přidala? 
J: Blbý. Nebo jako nebylo to blbý, nikdo jako, bylo to jako normální, ale prohrála jsem sama před sebou, že 
prostě ta hra se nedohrála. A že jsem čekala, že to nějaký konec, tak a teď je konec, že se to nějak řekne, 
zakončí, ten cíl, abych věděla, nebo jsem mohla říct, jo dala si to! Jsi dobrá, fakt si dobře bezúčelně něco dělala, 
ale to se jako nestalo, takže jsem se musela přidat k tý skupině, protože jsem začala cejtit, že už se to ani 
nestane.   
B: Takže překročení té cesty si vnímala jak ukončení aktivity? 
J: No ale přitom jakoby na tý druhý půlce furt se pokračovalo jakoby v tom nicnedělání, bezúčelnosti, a zabíjení 
času, vyloženě. Takže spíš že se tam přesunuli, aby měli asi i jako změnu i toho terénu, aby se tam vymyslelo 
něco jinýho a plus tam bylo pití, bylo tam občerstvení, takže asi to. Ale nebylo to pro mě ukončení aktivity, to 
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překročení, nebylo ukončení tý aktivity. Ale byl to jeden z těch bodů, co už vlastně v tý hře nemá bejt, tam 
k tomu překročení vůbec nemělo dojít, že jo. Tam jako mělo dojít k ukončení tý hry mezi těma dvouma cestama, 
tam jak jsme měli bejt. A to ukončení vlastně vůbec neproběhlo, ale pro mě to prostě nemělo konec, ta hra, ani 
jako z tvojí strany, nebo ze strany lektora, ani jako z naší strany, pro mě to konec nemělo. Takže já nevím, jestli 
to byla jako hra, jako jasně, že to byla hra, ale vlastně to žádná hra nebyla, nemělo to žádný pravidla, nemělo to 
jako cíl, nemělo to vlastně smysl. Nebo pro tebe možná jo, ty jsi od nás zjistila asi dost. Ale nebyla to taková ta 
typická hra, takže to nemělo ani typický konec. Takže mě v paměti to uvízlo jako chvilka, kdy jsme si dělali, co 
jsme chtěli. Ne hra úplně. Takže tomu sice říkám hra na bezúčelnost, ale vlastně to hra nebyla.  
B: A ty si mluvila i o tom smyslu. Myslíš, že by si pro sebe mohla v tý hře nějaký smysl najít? 
J: no já jsem o tom přemýšlela celou dobu, co jsem tam chodila a sbírala ty klacíky a házela je zpátky na zem. Tak 
jsem nad tím jako přemýšlela.  
B: A co si vymyslela? 
J: No já jsem měla strašně jakoby moc nápadů a myšlenek, ale teď už si je všechny nepamatuju, tak je zkusím 
znovu vymyslet. Já jakoby když jsem takhle někde, mám čas přemýšlet, tak se mi ty myšlenky jenom hrnou, 
a dost takhle o věcech přemýšlím, ale už si nepamatuju přesně, co mě tam napadalo. No jakoby vůbec ten vývoj. 
No nebo mě napadlo myšlenka toho, že ta hra vlastně nemůže být bezúčelná, protože už samotným účelem je 
prostě najít aktivitu, kterou se zabavíš, jakoby bezúčelnost tam jakoby nejde, já vím, že aktivity byli o ničem, ale 
účel měly, takže vlastně já tomu říkám bezúčelnost, ale vlastně to nebyla bezúčelná aktivita, protože my jsem 
měli najít činnost, která nebude mít žádný smysl, ale ona měla smysl pro nás, neměla, neměla smysl, jasně že asi 
nemá smysl jít a házet klacíky nebo nosit šišky na jednu a na druhou stanu, ale má to smysl v tom, aby si se 
zabavila. Nebo něco dělala, takže ten smysl v tom je, ale posunutej, ten význam je jakoby úplně jinej. Ale ty ses 
ptala asi na něco jinýho. 
B: Ne v pohodě, ptala jsem se na to, jestli sis tam mohla najít pro sebe nějaký smysl. Nebo se zeptám ještě 
takhle. Když by si měla skupinu, které by si zadávala podobnou aktivitu, proč by si jim jí zadávala, kdy by si 
jim jí zadávala? 
J: Ježiš, proč bych jim jí zadávala, já bych jim jí asi nezadávala.. 
B: Vůbec? 
J: Asi kdybych je nějak zkoumala, nebo kdybych je chtěla vydeptat. Asi je strašně zvláštní pozorovat, jak se ty lidi 
chovaj, a každej prostě v tý aktivitě, u každýho se projevilo něco jinýho. U mě se projevila taková ta úplěnlivě 
dbát na to dodržet tu hru, že jsem už pak měla úplně špinavý ruce a už mě to nebavilo, tak jsem si vymyslela 
nějakou jinou, že jsem třeba čistila stromy od vody, ale furt jsem měla nějakou aktivitu. Myslím, že jakoby v tý 
nudě, která tam vznikla, tak tam se ty lidi projevili, začali se družit. Já jako úplně přesně nevím, co všechno jsem 
tam viděla, protože tam bylo jakoby strašně moc věcí, byl to dlouhej čas. Pro mě jakoby to nejsilnější asi bylo, že 
to účel mělo, i když to bylo bezúčelný, to bylo asi nejsilnější, co já jsem si z toho odnesla. V čem jsem spatřovala 
ten smysl. A proč bych to zadávala skupině. Já nevim, já vůbec nevim, já bych jim to asi nezadala, tím že mě 
samotný to bylo jako nepříjemný, že potřebuju pravidla a ten konec, tak já bych jim to asi nezadala, protože 
sama, kdybych je zkoumala tak jo, ale kdybych byla někde na táboře, tak asi ne.  
B: Je něco co si se během hraní o sobě dozvěděla nebo si připomenula? Že se třeba nějak chováš, nebo nějaká 
jsi? 
J: No zase jsem si připomenula, že ráda vedu, protože v normálním životě to třeba dělám, ale neuvědomuju si to 
tolik, protože tam nejsou ty lidi, tak prostě to tak. Tady v tý hře je jeden, takže ostatní jsou třeba na něm závislí, 
nebo tak, takže tady je to třeba víc vidět, než v běžným životě, tak to jsem si připomenula. A takovou tu svoji 
hravost, že já ráda hraju ty hry, což se mi moc nestává, že nejezdím na tábory jako vedoucí. Jako připomněla 
jsem si. Nejlepší byl ten orientační běh, to bylo super, to jsem si připomněla jako vzpomínky z dětství, kdy jsme 
chodili v ŠVP po fáborkách v lese, že to bylo dost podobný, tam jsme plnili úkoly, tady jsme zase porovnávali 
fotky. A jak jsem se tam chovala, nějaké moje chování? 
B: A je něco z toho, co bys zhodnotila jako důležitý pro tebe, že si ráda, že sis to připomenula třeba? 
J: Asi je dobrý si uvědomovat, pro mě, já to tedy fakt cejtim, ale to, je dobrý, že jsem si to připomenula, protože 
já to fakt cejtím jako někdy můj problém velkej, to je zase furt s tím, že jsem někdy až moc vůdčí, ale ty lidi to 
prostě neberou, že si na to musím dávat pozor. A v tý hře to bylo jako tak vidět, v některý a taky ta moje 
puntičkářská snaha lpět na něčem, že si na to musím dávat, tam to bylo tak okatý, že vím, že si na to musím 
dávat víc pozor, protože normálně si to neuvědomuju. Já jsem puntičkář zase jenom v těch věcech, jako v těch 
lidských vztazích, jinak ne, jinak mám na stole bordel, to mi nevadí, ale v takových těch jinech věcech, to ne, tam 
musím mít pořádek. A tam to bylo pro mě osobně vidět hodně, nevím, jak to vnímali ostatní, ti si toho třeba ani 
nevšimli, no pravděpodobně to tak výrazný nebylo, ale pro mě jo. 
B: No, a když bychom tady měli ty ostatní lidi a měli skupinovou reflexi.  Je něco, co by si jim chtěla říct, nebo 
na co by ses je chtěla zeptat? 
J: No já bych se jich chtěla zeptat, jestli jsem je neštvala. Ale já mám pocit, že oni to tak nevnímali, jako já, 
z jejich strany necejtím nějaký, necejtila jsem nějaký pohledy, nebo jako, ono to možná bylo jenom jako můj 
pocit, že jsem to vedla, možná jsem to vůbec nevedla. Já nevím, ale prostě takhle jsem to cejtila, ale jsem se jako 
snažila spolupracovat a takhle, ale oni to třeba ani nevnímali. Ale já osobně to jako vnímám, ale to vnímám, 
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protože vím, že je to jako takovej můj problém, nebo jako nevím, jestli to je problém, někdo s tím třeba problém 
má, jako ostatní lidi, takže to může být problém.  
B: A je něco co si myslíš, že by ti lidi řekli tobě? Co by si čekala, že ti řeknou? 
J: Rádi jsme tě poznali? To by bylo fajn. Já bych asi, já nějak nic nečekám, ale byla bych ráda, kdyby mě úplně 
nezkritizovali, ale nějaký očekávání nemám.  
B: A ještě tady mám otázku, i když už jsme o tom mluvili. Jestli něco, co jsi zažila, nebo o čem jsme mluvili, 
můžeš využít ve svém životě?  
J: Tak to je.. 
B: Tak to už si říkala, šlo by to tak říct, že jsi vůdčí a chceš si na to dávat větší pozor? 
J: Jo no, to je něco, co mě provází všema aktivitama ať jsem kdekoliv, tak s tím trošku jako bojuju. Ale nevim, je 
fakt že ostatní to jako poznaj, ale nevim, záleží jak kde. Jako třeba, když jsme byli na tom seznamováku, tak tam 
to bylo jako evidentní, úplně a jedna spolužačka si pak říkala, aha tak to je vůdkyně, tak na tu bacha, ale při tom, 
já jakoby nejsem, já to nepotřebuju, ale vadí mi, když jako není nikdy.  
B: Už jsme to taky asi nakousli, ale můžeš to kdyžtak ještě zopakovat? Jestli je něco co si budeš z toho hraní 
pamatovat? 
J: No určitě si budu pamatovat tu bezúčelnost a ten pocit toho proč to dělám a neměla bych bejt radši s těma, 
kdo to hrajou, měla bych se postavit proti tomu, kdo to zadal? Vlastně to nedodržet? To je taková filozofická 
otázka jako pro mě.  
B: Takže spíš jako otázky než odpovědi? 
J: Jo spíš jako otázky, tady u toho, určitě a jako jakej to mělo smysl, co se na tom dalo všechno zjistit. A určitě si 
budu pamatovat i to, že se dá dobře spolupracovat i s lidma, který vlastně neznáš a zažiješ úplně něco jinýho, 
protože oni přemýšlí úplně jinak než ty.  Takže ten běh, ten si budu určitě pamatovat, ten byl fajn. Poznali, jsem 
nový místa na Praze tady, to bylo pěkný. 
B: Je něco na co jsme zapomněli, nebo co by bylo potřeba dodat, nebo na co by ses chtěla zeptat? 
J: Já myslím, že jsme na nic nezapomněli. Zajímal by mě názor ostatních, ale ty tady nejsou. 
B: No ten nevíme. 
J: Třeba až zveřejníš výsledky. 
B: No třeba. Tak děkuji za rozhovor, i tvou účast na herní neděli.  

 

Petra 

B: Můžeš mi prosím tě říct, co si pamatuješ z herní neděle. Jak to pro tebe probíhalo? 
P: Tak já jsem byla u vás už od rána, bylo to velice příjemné prostředí. Dokonce posloucháte i dvojku, jako mi 
doma. No ale odpoledne, když jsme šli ven, já jsem se na to moc těšila, protože, to je jedna z mála příležitostí, 
kdy někdo něco připraví pro mě, protože teď už budu připravovat do budoucna jen já, jako učitelka. No 
a všechny ty hry byly zajímavý a těším se, až mi prozradíš, co měla být ta předposlední aktivitka. A bavilo mě to, 
snažila jsem se zapojit a líbilo se mi, že nás tam bylo deset, je to sice malý číslo, ale pořád lepší než nějakých 40, 
co máme dětí na táboře, kdyby měli hrát všichni dohromady, tak je to moc. A těch deset už šlo pěkně.  
B: A jak se ti hrálo? 
P: Dobře. Mám každou hru zvlášť? 
B: Jo, můžeš klidně. 
P: Tak ta první hra, ty číslíčka tak tam jsme se zapojili všichni, na to jsem se těšila. Možná to šlo ještě zrychlit, 
kdybyste nám nechali čas, ale bylo to fajn. To se mi líbilo. Ta druhá, byla jsem ráda, že jsem byla s Jonášem, 
protože Prahu absolutně nedávám, tak ten aspoň věděl, i když alespoň na něco jsem byla, že jsem aspoň 
zapisovala, když už nic a držela fotky. Oni mě vedli, prohlídla jsem si Prahu, jako určitě to nebylo zbytečný, příště 
už třeba trefím. Potom mě zarazila ta hra, kde jsme měli dělat vlastně nic, nebo jako takovou tu bezúčelnou 
činnost. Nevím, jestli jsem ji trochu nezkazila ti plány, ale potom, jak jste nám tam hodili ty šátky, tak jsme jako 
začali tam navrhovat hry, tak různě, nevím, jestli to byl účel nebo nebyl. Jsme si tam pak tak různě hráli na 
ocásky a podobně. Já jinak bezúčelný věci nějak dělat neumím, mám málo času a snažím se ten čas jako 
maximálně využít. Tak mi to přišlo jako takový zvláštní, že nemám nic dělat. 
B: Hm, a jak se ti to nic dělalo? 
P: Nevím, mě vždycky přišlo, že když už jsme něco dělali, tak to stejně mělo účel. Když už jsme tam stavěli 
nějaký, že jsme za sebe pokládali listy, tak už, i kdyby ten účel byl jenom pro to, abychom zabili ten čas, tak už to 
účel mělo. Pak jsme to přeskládávali, tak ze srandy, jsme se u toho docela bavili. Nejde úplně asi dělat nic 
bezúčelně, vždycky za tím něco bude. 
B: A který momenty během toho celého hraní pro tebe byli nějakým způsobem nejzajímavější, nebo 
nejsilnější? 
P: Mně se líbila ta akce na konci, jak jsem. Jak jsme byli v předklonu a hráli jsme toho peška, tak jak člověk čeká, 
ten adrenalin. Ty děti, já vím, že to s dětma na táboře třeba bych si to tak strašně ráda zahrála ty koulovačky 
a všechny tyhle ty, člověk čeká a uhýbá, startuje, tak to se mi líbilo moc. A potom, stan to jsem byla úplně 
ztracená, pro mě asi nemělo, kdybych tam nebyla tak je to asi stejný. Protože stan jsem stavěla tak dvakrát. 
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Procházka Prahou se mi líbila, že si alespoň prohlídnu památky.  
B: A zkusila by si popsat nějak svoje chování, nebo prožívání během těch her?  
P: Jsem asi neúměrně ukecaná, takže jsem kecala pokud možno všem a do všeho.  To se asi, já se to snažím 
omezit, ale ono to moc nejde. Snažila jsem se, jako nikdy to nebyla žádná aktivita, která by mě nebavila, že bych 
si připadala – až na ten stan, jako ne že by mě to nebavilo, ale přišla jsem si zbytečná, protože jsem vlastně 
vůbec nic neudělala. Nevěděla jsem ani pořádně co dělat. No snad mě ostatní nějak brali, že jsem se zapojila, 
snažila jsem se to dělat nejlíp, jak jsem uměla, třeba cílově, co nejrychleji ty číslíčka zaklapnout. 
B: A jaký jsi měla pocit z tý skupiny spoluhráčů? Nebo jak se ti hrálo mezi nima? 
P:  No tak já to budu možná trochu posuzovat z hlediska kluci holky, jako namíchání tý skupiny, bylo fajn, že jsme 
nebyli samý holky, to jsou šílený skupiny. Nebo né šílený, ale není to takový, jako když tam máš několik těch 
namíchaných, a kdyby těch kluků bylo víc, tak člověk, přece jen přiznejme si to, ne zajímavější, ale jakoby – 
každý to pohlaví do toho vnese něco navíc, tak je to hned zajímavější, třeba bojovnost. Ta skupina byla fajn, 
znala jsem tam vlastně jen kluky a Jitku. A ty ostatní, i když jsme se znali asi 2 hodiny z oběda, tak byli fajn 
a spolupracovalo se mi s nima dobře, pak jsme si i povídali, neměla jsem žádný zábrany, vlastně jako před 
cizíma? 
B: A myslíš, že právě chování ostatních nějak ovlivňovalo tvoje chování? 
P: Určitě by mě, jako kdyby, já nerada dělám něco, co se jako ne ostatním nelíbí, ale když někdo to soudí nějak, 
takže jakoby když někdo dokáže škodit, tak by se mi to nelíbilo, třeba to co bych se v sobě snažila potlačit, jako 
ne i kdybych to chtěla, jako sama bych nedokázala jako něco odlišně udělat než ta skupina ostatních. 
Potřebovala jsem jako splynout s tou skupinou. A ne z ní jako vyčnívat.  
B: A vnímala si třeba nějak tohle u tý bezúčelný aktivity? 
P: Ne to ne, tam spíš naopak, všichni se flákali a já jsem potřebovala něco dělat, ale to je asi povahou, nevím. 
Tam ne, já jakoby stádoidní typ snad nejsem, ale jakoby, když nemusím, když o nic nejde, tak radši se nějak 
neprojevuju asi.  
B: No a ta poslední, bezúčelná aktivita se nějak trochu vyvíjela, trvala vlastně nejdéle ze všech těch her, 
vnímala si to nějak? 
P: Tam bylo asi na všech, teda na naší straně, od všech velký překvapení, jako co, co tady máme dělat, jak 
dlouho to bude asi trvat, nebo jak se to asi ukončí. Nebo i taková otázka, co od nás očekáváte? Jako jestli 
nemáme něco udělat, aby to skončilo. Tak jsme na začátku zkoušeli nic, každej se tam tak poflakoval sám, a pak 
se začali dělat skupinky, že si lidi začali třeba povídat, nevím, po dvou po třech a tak. A já protože jsem tam nějak 
shazovala větev ze stromu, tak nevím, co přesně ty ostatní dělali, takový zvláštní a pak jsme se snažili udělat 
nějakou hru. Když už to trvalo asi hodinu, nebo já teda netuším, jak dlouho jsme to hráli, ten čas jsem nějak 
nesledovala, tak jsme do vás zkusili, jestli není konec tý aktivity, že jako opustíme vymezený prostor. Tak to asi 
nebylo ono. Pak jsme zkoušeli nějakou tu cílenou aktivitu, jako opravdu hru, kterou pro něco děláš, to asi taky 
nebylo ono, a pak jste to utli vy, nebo ne, asi jo.  To je zvláštní, že z toho úplnýho nepochopení, nebo ne 
nepochopení, takovýho nejistýho, toho co budeme dělat, se vyvinula aktivita. Že jsme si poradili nějak časem, 
i když nevím, jestli dobře nebo špatně. 
B: Hm, tam jste potom začali hrát s těma šátkama. 
P: Já jsem navrhovala jakoby strašný množství her, já nevím, chytily se ty ocásky, pak jsem chtěla ještě taky 
různý ve dvojičkách, jak se drží za ruce a zašlapávají si nohy, to nechtěli hrát, protože prej by měli špinavý boty. 
A takový různý, červený, bílý, ale tohle se chytlo.  
B: A jak jsi vnímala od skupiny, když jsi navrhovala nějakou hru, chtěla nějakou prosadit, tak jak oni na to 
reagovali.  
P: Tam ta jedna holčina, ale já jevím, jak se jmenuje, myslím Matra? Ta byla nadšená úplně do všeho. Ta by 
chtěla hrát úplně všechno jako já. Ale byly jsme dvě a oni vždycky říkali, jakože ne, nebo jako nebyli úplně 
nadšení, ale ty ocásky zaujali. Až tam, ale tak mě to nevadilo, já jsem se snažila prosadit toho co nejvíc, a že se 
chytly ocásky, to mě potěšilo. A nevadilo mi, že nechtěj, jako někoho nutit do toho si hrát je blbost. 
B: Překvapilo tě během her někdy nějaké tvoje chování? 
P: Počkej, už je to tejden, se musím zamyslet. No překvapilo mě hodně moje, já jsem, nejsem příznivcem toho 
jezdit na černo, a vím, že mi nešla odeslat esemeska z mobilu a my jsme prostě potřebovali přejet a nebyl čas 
a tak jsem tu jednu zastávku jela i proti svému přesvědčení, že prostě na černo jezdit nebudu. Tak jsem jednu 
jela, nevím od kud, ale jednu zastávku jsme jeli, teda jako já, oni měli šalinkartu, nebo tu vaší tramvajenku, nebo 
jak tomu říkáte. No tak to… 
B: No a jaký to bylo? 
P: No byla jsem na sebe svým způsobem naštvaná, že jsem si nedokázala jako si prosadit, ne prosadit ale jako 
sama před sebou, před nima bych se jako neprosadila, sama před sebou říct si jako ne, prostě tak to udělám 
nějak jinak.  
B: A tam to naštvání pramenilo z toho, že jsi nakonec na černo jela? 
P: Jo že jsem nedokázala říct ne, půjdeš..protože si sama myslím, že to je špatně. Že jsem si to nedokázala říct 
nějak rázně, že prostě se mi to hodilo, tak jsem jela na černo, což by se fakt nemělo. A já to nechci dělat, a taky 
to nedělám a tady jsem to udělala a ne že by mi to zkazilo celej ten den, to ne, ale bála jsem se, že přijde ten 
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revizor a já na to šeredně doplatím.  Nepřišel. 
B: No a myslíš, že by si v tom chování, které si třeba popisovala, našla paralely k tvému chování v běžných 
situacích. Jako jestli ses při těch hrách chovala, nebo to prožívala podobně, jako běžné situace, nebo naopak 
úplně odlišně? 
P: No že jsem pozorovala, jak mě pozorujou ty druhý. Nebo takhle že si dávám pozor na to jak, nebo snažila jsem 
se odhadnout, jak se na mě koukaj, ale to dělám normálně, jako ne nějak přehnaně, ale dělám to. Potom, možná 
jakoby když se něco nedaří, tak většinou, pokud to není brácha, tak jakoby se snažím ty lidi nějak povzbudit, a to 
dělám taky nějak běžně, pokud to není brácha, ale to je, to se vždycky pohádáme. Tak to je ta bratrská láska. Tak 
to asi. 
B: A třeba u té bezúčelný aktivity, jak si popisovala to vymýšlení aktivit. Je to něco, s čím se běžně setkáváš, 
jako že když není co dělat, tak ty jsi ta aktivní, která se snaží ostatní motivoval? 
P: Já to mám tak, že když je nějaká skupina lidí, tak já se asi moc neprosazuju do tý doby dokaď to není potřeba. 
Jako spíš tímhle způsobem, jako když nikdo, tak já. Ale když se někdo najde, tak já mu to ráda přenechám. 
A když prostě nikdo tak jsem většinou ta, co to jde udělat. Ta co to jde zařídit. Včera to bylo podobně. Byly 
bohoslužby v kapličce u Tomáše, byla tam pouť a pan farář přišel, nikdo nechce mít čtení a všichni ne a koukali 
do země, a tak jsem řekla, že čtení bude, že to klidně přečtu, tak asi tak.  
B: Napadne tě něco jiného, nebo klidně i to kde si se chovala jinak než běžně, jestli něco takového bylo. 
P: Překvapilo mě, jak jsem, ale to byli ty ocásky, to nebyla ta tebou navržená aktivita, tak já si většinou dávám 
jako pozor na svoje oblečení, a tam jsem se do toho zapojila asi moc, fakt jsem o ten ocásek nechtěla přijít, tak 
jsem tam padla na ty záda, a zašpinila jsem si, jako ono to nevadilo, ale většinou si jako dávám pozor. A když tak 
jako nehraju tolik, že spíš koukám, aby se buď někomu nic nestalo, nebo když hlídám děti nebo tohle, a tady 
jsem se na to úplně vyprdla.  
B: No a jaký pro tebe bylo tohle to? 
P: Normální, jako žádný trauma z toho nemám, triko se vypralo. V pohodě. 
B: A užívala sis to, nebo sis pak třeba říkala, že sis ten pozor vlastně nedávala.. 
P: Ne, já jsem si to užívala.  
B: No a u toho stanu jsi říkala, že to bylo takový nevýrazný pro tebe. 
P: No protože, kdybych byla zvyklá stavět stan, tak bych byla schopná jim nějak pomoct, jakoby bejt platná, při 
tom stavění, jak jste říkali, že je to áčko, tak já jsem chvíli přemýšlela, jakej tvar ten stan vůbec má. Jako jak má 
vypadat. Jakože první stan, kterej znám je takovej ten klasickej já nevím, jak se jmenuje, ten kulatej, nebo 
čtverec, kterej se jen překlopí, ale to asi není áčko, tak pro mě bylo i překvapením, co potom z toho stanu 
vylezlo. Jediný co jsem, tak jsem myslím dávala, podávala jsem kolíky, dál, když jako šly kolem mě.  A zapíchla 
jsem možná jeden ten, to očko.  
B: A jaké pro tebe bylo to, že jste to dělali poslepu? 
P: Ne úplně nový, ale líbí se mi, že zapojíš něco nového, že na zraku vůbec nezáleží a snažíš se přijít na něco 
hmatem, případně sluchem a spojit se tak s ostatníma.  
B: A vnímala si tady nějak to spojení se skupinou, se kterou si se vlastně neznala? Myslíš, že když by to 
probíhalo třeba ve skupině, kde byste se víc znali, že by ta spolupráce probíhala jinak? 
P: Možná by u toho bylo víc povídání a bavení se na náš účet, když si jako promítnu svoje kamarády, tak jako ty 
to nestav, ty to mu nerozumíš a podobný. A tady to spíš bylo, jako že Viktor věděl, že to je jeho stan, že to 
poznal, a říkal nám, že teď musíme tohle a teď musíme támhle to, můžeš vlíst dovnitř, že se toho ujal, toho 
organizování a požádal nás, nebo jakoby o pomoc, že vždycky věděl, co mají lidi dělat. Když by to bylo ve skupině 
lidí, co se znají, tak by to bylo jiný. Ne jako všichni věděli, co si můžeme dovolit, že třeba udělat něco sami, 
nečekat na toho jednoho, co nám říká, co máme dělat, ale že by se třeba začalo stavět ze dvou stran, že by se 
nečekalo na toho jednoho na ten rozkaz shora.  
B: A je tohle něco co znáš ze svého života? 
P: Jako tu slepotu? 
B: No ani tak ne tu slepotu, jako to, že se necháváš vést třeba někým, kdo je v tu chvíli dominantní, nebo 
vedoucí. 
P: Tak svým způsobem rodiče, že jo. Nebo jako takovýto vedení, mě někam určitě směřujou. Možná aniž by to 
věděli, tak rodiče tě vedou a většinou se vést i nechám. No jako ale snažím se jít tou svou cestičkou, ale dávám si 
pozor, kam vede.  
B: Máš pocit, že se během her pro tebe událo něco, co můžeš pro sebe označit jako užitečný, nebo důležitý?   
Nebo i z toho, o čem jsme tady mluvili. 
P: Já jsem si zase ověřila, já jsem párkrát dělala ty hry, i jako, že jsem se jich účastnila, ne jenom je vymýšlela, 
s tím šátkem, a ono to prostě pokaždý má úplně jiný náboj, pokaždý to má něco do sebe. Tak a vím, že to má 
cenu dělat. Že to má cenu dělat i s dětma i třeba s dospělákama udělat, že to je úplně něco jinýho jako vnímat 
ten svět okolo sebe jinak než očima a je to vždycky úplně jinej pocit a pro mě alespoň pocit pěknej. Potom čísla, 
ty jsem znala, ty už jsem taky jednou, letos je chci taky využít na Vlčici. Ale to už jsem jako věděla jako před tím, 
tak to není v návaznosti na ty tvoje hry. Stan, jo ten jsem vlastně říkala. Bezúčelná aktivita, až mi prozradíš, 
o čem to bylo, tak ji třeba použiju. 
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B: No a jaký si myslíš, že tahle hra mohla mít smysl? 
P: Nevím, fakt vůbec netuším. Možná probudit nás k nějaké teda činnosti a přijít na to, že se nedá nic nedělat. 
Nebo jako dělat nic. Možná jako ten, abychom si sami něco vymysleli, anebo, a to jsme zkoušeli vlastně, a to asi 
nebylo ono, jakoby vzbouřit se proti tomu, že nám někde něco někdo řekl, nebo nakázal, jakože teď nic 
nedělejte, nevím, možná najít sebe sama v prostoru a čase. 
B: Hm, a myslíš, že mohla mít nějaký smysl pro tebe? Že by sis v ní mohla najít něco, co by si mohla využít? 
P: No já jsem se snažila něco vymyslet, celou dobu jsem přemýšlela, co tím myslíš, nebo co se tímhle sleduje, že 
jsem se na sebe ani tolik nesoustředila. Několikrát jsem se přistihla, že si prohlížím stromy, jako kůru, a tak já 
ráda přírodou chodím, možná taky, že jsem se zastavila jakoby na delší dobu, že jsem fakt nic nedělala. Jako že 
by si člověk odpočinul, to ne, ale uvědomil si, že vlastně nic nemusí, v tu chvíli nic nedělat, jako bylo to příjemný, 
ale nevydržela bych to asi dlouho.  
B: A zadávala by si jí třeba dětem na táboře? Když bys jí znala jen takhle, tak jestli by si jí vůbec zadávala 
a případně proč by si jí zadávala. 
P: To bych asi, no abych se je na dvě hodiny zbavila, ne to ne. Ne to byl vtip. Ale já bych se asi bála jim jí zadat, 
protože když jim řekneš, jděte, alespoň těm našim na Vlčici, jako máte volno, tak oni se ti začnou poflakovat po 
táboře a pak začnou bejt i zlí sami na, jako že tam začnou třeba dávat hřebíky nebo tak. 
B: No ono to zadání nebylo úplně ‚Máte volno‘. Tam bylo.. 
P: Jo to je pravda, tam bylo, dělejte bezúčelné věci. 
B: Hm, můžete dělat cokoliv, co nebude mít žádný účel. 
P: já bych asi musela vědět, kam to mam nasměrovat, ale já to vlastně nemůžu nikam nasměrovat. Nevím, já 
bych se asi bála, co z toho vyleze. 
B: A když by si měla třeba větší děti.  
P: Jako nějakých třeba 13 až 15 let? 
B: No třeba, zadávala by si jim takovou aktivitu? 
P: No mě by zajímalo, co oni by vymysleli. Jako i pro mě by to bylo zajímavý tím, že bych je pozorovala, a v duchu 
se smála a říkala si, já jsem taky nevěděla, jsem zvědavá, co vymyslíte vy. Jako jestli se mi třeba neotevřou oči, 
na co to bylo, nebo co se v tom dalo objevit. Přemýšlím. No mě by zajímalo, mohla bych to zkusit, máme 
přípravku s vedoucíma z Vlčice a já jsem byla vlastně jediná, kdo tam byl tak tohle zkusit, s nima, když mi teda 
prozradíš, na co to bylo, nebo jakoby na co si to dělala, co si tam pozorovala, nebo jestli to bylo… 
B: No ta hra nebyla jenom kvůli výzkumu, ta hra existuje sama o sobě.  
P: Jo, možná, když by měl člověk trochu víc času přemýšlet o sobě, já jsem teda furt přemýšlela nad tím, co to je, 
ale jo, možná že se člověk zastaví, uvědomí si sám sebe. 
B: Jo, v podstatě myslím, že si na to přišla.  
P: A vás to bavilo pozorovat? 
B: Ne. Ale ještě zpátky se tě chci zeptat, kdyby sis představila, že tady máme ty ostatní lidi ze skupiny, protože 
po takových hle hrách bývá většinou společná reflexe, je něco co by si jim třeba chtěla říct, nebo od nich 
naopak chtěla slyšet, případně od nich slyšela? 
P: No já bych hrozně ráda těm dvěma holkám, jak jsme tam zůstaly a vyplňovaly dotazníky u vás, myslím, že 
Marta a Maruška, tak to byly hrozně fajn holky, takže bych jim řekla, že jsou jako příjemný, milý kamarádky, 
a z ostatního asi nic závažnýho. Asi bych jim řekla díky za hru, protože bez nich by to nešlo. A pak konkrétně 
k někomu třeba, že bych měla připomínku, co se líbilo, nebo ne, to ne.   
B: A je něco, o čem si myslíš, že si budeš pamatovat? 
P: No tu bezúčelnou aktivitu. Co všechno se nám tam jako honilo hlavou. Co jsme dělali, nebo spíš co já jsem 
dělala, do čeho jsem se zapojila, to si budu pamatovat. No to asi nejvíc. 
B: A taková shrnující otázka už skoro na závěr, myslíš, že něco z toho co si zažila, nebo o čem jsme tady 
mluvili, můžeš použít nějak ve svém životě? 
P: Možná to vedení, že já jsem se snadno, ne neovládám, to ne, ale nechám se občas někým vést, možná 
i trochu proti své vůli, jako že je to pohodlnější, není to jako v úplně podstatných věcech, to ne, ale v nějakých 
třeba drobnostech, tak třeba s tím něco udělám. Uvidíme. Možná to nevím, jestli by nebylo na škodu, to 
prosazování, že mě občas něco napadne a neřeknu to třeba jen pro to, že už mluví někdo jiný. Nebo jsou lidi 
zabraný do něčeho a já je nechci rušit, možná jako víc se prosadit, ale nevím, jestli by to nebylo na škodu, 
protože já se prosazuju možná dost.  Já nevím. Je to všechno? No asi jo. 
B: A je něco na co jsme zapomněli, co by bylo potřeba dodat, nebo na co by ses chtěla zeptat? 
P: Tak ten dotazník, ale to sem nepatří, kdy budeš zas dělat nějaké takové odpoledne? 
B: No třeba někdy zase jo. 
P: No jinak je to asi všechno. 
B: Tak jo, děkuju za rozhovor i za tvoji účast při hrách.  
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Marta 

B: Marto, můžeš mi prosím tě popsat, jak vypadala herní neděle z tvého pohledu, na co si pamatuješ? 
M:  Jako celá? 
B: Cokoliv se ti vybaví, jak to pro tebe šlo za sebou, nebo nemusíš postupně. 
M: No tak začalo to u vás, buchtou, jídlem, informovaný souhlasy, potom byl oběd, potom jsme šli ven, tam 
jsme začali tu hru s těma číslama, potom byl ten orientační běh Prahou, no běh spíš…, potom jsem skončili 
u toho planetária potom jsem hráli… co jsme tam hráli?...potom jsme skládali ten stan a pak už byla ta 
bezúčelná aktivita a nakonec jsme hráli peška. A z mýho pohledu byl asi nejzábavnější ta cesta tou Prahou a to 
stavění stanu bylo zajímavý, ta bezúčelná aktivita ta mě trochu zdeptala, alespoň ze začátku. 
B: A jak se ti hrálo? 
M: Jo, mě se hrálo dobře, byla jsem ráda, že to pro nás někdo zorganizoval, že jsem si šla odpočinout trochu. 
B: A když bys vzala každou tu aktivitu zvlášť? Byly tam pro tebe nějaké rozdíly? 
M: Rozdíly? No tak každá byla o něčem jiným, a největší rozdíl byl asi u tý bezúčelný, že byla taková fakt 
bezúčelná, a že mě to fakt nebavilo a vlastně potom jsme spíš řešili, jak to udělat, aby to skončilo, takže jsme se 
snažili porušit pravidla, aby už byl konec. 
B: A který momenty během hraní pro tebe byly nejzajímavější? 
M: Nejzajímavější? Myslím, že už jsem to psala do té reflexe, ale že nejzajímavější, tak u čísel asi ani nic, to bylo 
takový divný. Potom u tý cesty Prahou, tam to bylo zajímavý v tom, že jsme vlastně ze začátku nepromyslili 
žádnou strategii. Rozběhli jsem se a pak jsem si říkali, ty jo my jsem nepočítali ulice, takže teď to vlastně 
nenajdeme, ale naštěstí to bylo u jednoho místa, kde jsme.., podle kterýho jsem se mohli zorientovat, ale ta 
mapa, jak tam nebyly názvy ulic, tak to bylo hodně zajímavý. A bylo zajímavý počítat s tím časem, co stihnem, co 
nestihnem, co vynechat. Asi zajímavej okamžik byl, i kdy jsme se snažili poznat to místo jen z tý tramvaje 
a nenašli jsme žádnou fotku, která by tomu odpovídala, i když jsme v tý tramvaji fakt seděli a všichni jsme 
koukali. U tý stavby stanu, tam to bylo, tam mi ani tak nevadilo, že jsme měli zavázaný oči, což mě docela 
překvapilo. 
B: Proč tě to překvapilo? 
M: No, že jsem čekala, že mě to bude víc vadit. Jako že, budu ztracená v prostoru a že nebudu vědět kde kdo je 
a co se tam děje, ale bylo to docela v pohodě. Že to ani nebylo nepříjemný. Že když jste nás tam vedli poprvý, 
nebo k tomu stanu, tak jsem měla pocit, že tam musej být někde stromy a že musím do něčeho narazit a docela 
jsem se bála, ale pak v pohodě.  
B: A napadá tě, čím to mohlo být způsobený? 
M: No i tím, že jsem se vlastně držela toho stanu, že jsme se všichni drželi jedný věci. Kromě teda jedný holčiny, 
která držela kolíky. No ona to i říkala, že neví co se děje, že drží kolíky. No a u tý bezúčelný aktivity tam to pro 
mě bylo zajímavý asi to, že jsme vlastně, že jsme tam byli s lidma, s kterejma jsme se mohli asi bavit celkem 
dobře, a vlastně já jsem se tam celkem otravovala ze začátku a pak jsem se teda nějak zabavila. Protože to pak 
nešlo. A pak jsem i začala vymejšlet, co bychom mohli dělat, pro mě se to zlomilo, když jsem si začala zpívat. To 
mi bylo dobře. A bylo to takový jako nepříjemný, říkala jsem si, že když jsou tady lidi, se kterejma by se dalo 
dělat spousta věcí, tak proč děláme tohle?  
B: No a měli si na to nějakou odpověď? 
M: Ne, já nevim, já jsem přemejšlela, jestli netestujete, jak dlouho to vydržíme, než začneme dělat něco 
organizovanýho, ale jako nevěděla jsem.  
B: No ale nakonec jste něco organizovaného začali dělat. A jak se to pro tebe v tu chvíli změnilo? 
M: Tak pro mě to bylo příjemnější mnohem. Jo asi mě to začalo chvilkama i bavit. Asi takový lepší, než tam za 
každou ceny vymejšlet něco, co je fakt bezúčelnýho. 
B: Můžeme se ještě vrátit úplně k té první hře, nebo na začátek, mohla by si nějak zhodnotit svoje chování, 
nebo hraní i vzhledem ke skupině. Jako například jak ses v ní cítila, jestli si třeba přemýšlela, jak se zapojuješ 
a tak? 
M: Já jsem na to ani tak moc nekoukala, mě to celkem bavilo, nějak nebyla jsem z toho ve stresu nebo tak, spíš 
to bylo takový, spíš pak už mě otravovalo, jak jsme to dělali pořád dokola, tak jsem už měla pocit, že to rychleji 
zvládnout nemůžem, jako i jsem už tak ztrácela pozornost. Vlastně ze začátku to bylo nový, tak to bylo dobrý, 
pak už to opakování, potom jednou už jsem pak měla pocit, že už jsme to udělali nejrychleji, jak jsme mohli a už 
nevěděla jsem, co na tom změnit, aby to bylo lepší. 
B: A měla si pocit, že to někdo řídil? 
M: Nevím. Úplně ze začátku jsme se nějakým způsobem dohodli, jako jak to budeme dělat, ale nevybavuju si 
kdo konkrétně, jestli byl někdo nějak víc aktivní, nebo někdo hodně výraznej. Ale proběhla tam nějaká domluva. 
B: Pak jste se dělili do těch skupin. Bylo to pro tebe v pohodě? A jak se ti spolupracovalo s týmem. 
M: Jo. Jo dobrý, já jsem byla ráda, že tam byl někdo, kdo má orientační smysl, protože, já bych to sama 
neoběhala a asi byste mě hledali někde. V pohodě. 
B: A mohla by si zkusit popsat svoji pozici, nebo roli v týmu? 
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M: Nevím, no tak…Myslím si, že Viktor to hodně vedl, jako hlavně kudy kam a kde jsme. Já jsem spíš koukala na 
ty fotky a hlídala jsem čas, trochu. A spíš jsme tak jako, cestou mluvili o tom, co vynecháme, co nevynecháme, 
jestli to stihnem, tak jsme to průběžně měnili, myslím, že to byla takový docela vyvážený spolupráce.  
B: Trochu už si o tom mluvila, ale vyzdvihla by si ještě něco, co tě třeba překvapilo na tvém chování? Nebo 
zachování se v nějaké situaci?  
M: Jako vzhledem ke všem hrám? 
B: Jo, nebo si klidně vyber jednu, jestli je něco významnějšího pro tebe. 
M: No jako nejvíc mě to překvapilo u tý bezúčelný a o tom už jsem mluvila, nebo jsem to tam psala, už nevím. 
No asi jinak nevim… 
B: A myslíš, že když by si tu bezúčelnou hru hrála znova, že by ses zachovala jinak?  
M: Já myslím, že bych dělala od začátku něco smysluplnýho. Nebo něco jako, že bych se tolik nesnažila 
o bezúčelnost, tak dlouho. 
B: A čím to bylo způsobený? 
M: No tím zadáním. Že jsem se ho snažila dodržet, abysme fakt dělali něco bezúčelnýho. 
B: Jo. 
M: Ale teď bych ho už asi tolik nedodržovala. Protože to byl prostě opruz. 
B: A myslíš, že bys našla během těch her něco, co by se dalo přirovnat k nějaké situaci ve tvém životě? Jako že 
si se chovala stejně, nebo naopak odlišně, než se chováš v běžném životě? 
M: Já nevím.  Já bych to možná dokázala zpětně po každý tý hře, ale takhle se mi to těžko prochází. 
B: Tak klidně můžeš ke každé hře říct, co tě napadá, právě třeba vzhledem ke tvému chování, a pak jestli by se 
tam daly najít nějaké paralely, nebo odlišnosti. 
M: Hm, tak první hra to byly čísla, u čísel, možná taková trochu nepozornost, když se něco opakuje, že když už to 
udělám jako, nějak si myslím jako, nejlíp jak jsem mohla, tak potom to další opakování mě prostě už… 
B: Šlo by to nazvat třeba ztrátou motivace? 
M: Možná trošku jo, no. 
B: A je tohle něco co vnímáš i u sebe jinde v životě? 
M: Jo, ale já to beru spíš opravdu jako nepozornost, takže i třeba ve škole, nebo když dělám něco takhle, tak jako 
úplně ztráta motivace to úplně není, ale spíš hodně to těkání tý pozornosti. Jo u těch čísel, u těch jsem si 
připadala ještě hrozně neohrabaně, já jsem se tam motala furt do toho provazu. Já jsem tam měla to svoje číslo, 
no ono nebylo zas tak daleko, ale mě to tam tak klouzalo, jednou jsem ho tam vlastně netrefila, takže se ten 
pokus vlastně nemohl počítat. Tak to mě trošku štvalo.  
B: A jaká tahle situace pro tebe byla? 
M: No, asi trošku nepříjemná, ale ne nijak zvlášť. Spíš, já jsem na to číslo moc nekoukala, já měla takový pohyb, 
abych tam doskočila. 
B: A vnímala si nějakou reakci skupiny? 
M: Ne, moc ne, jako spíš mi to bylo blbý kvůli nim, ale nevnímala jsem od nikoho nic špatnýho. 
B: A u té cesty přes město, si říkala, že si vnímala čas, nebo že si hlídala čas, jak to máš normálně s časem 
a s hlídáním si času? 
M: No spíš ho nehlídám. Spíš jako na něj zapomínám, spíš jako když dělám něco, většinou i u učení, nebo když se 
do něčeho zaberu, tak vůbec nevím. Prostě se proberu za tři hodiny s tím, že jsou dvě ráno, že jsem nejedla, že 
jsem nebyla na záchodě. No většinou ho nehlídám, ale tady bylo důležitý ho hlídat, protože to bylo na čas 
a museli jsme tam bejt v určitej čas, takže jsem se ho snažila občas zkontrolovat. My jsme vlastně na začátku ani 
nevěděli, v kolik jsme vyšli, takže to jsme zjišťovali zpětně. Jsme si říkali, jako abychom to stihli, abychom 
dodrželi ten limit.  
B: A jak vyplynulo, že si ho hlídala ty, nebo to byla nějaká vaše domluva? 
M: Tak já nemyslím, že jsem ho hlídala úplně sama. Ale domluva…mě spíš vlastně napadlo, někdy ze začátku, že 
vlastně nevíme, v kolik jsme vyšli, abych si ujasnila, kdy tam musíme bejt. A co jako můžeme v tom čase 
stihnout. Abychom splnili to zadání co nejlíp. Ale nehlídala jsem ho sama si myslím.  
B: A dalo by se teda říct, že v situacích, kdy je pro tebe důležité to dodržení času, že ho takhle vnímáš a hlídáš 
si ho, jako to bylo při té hře? 
M: Jo. To jo. 
B: Takže je to různý v situacích, kdy je to důležitý a kdy to není podstatný a když to není podstatný, tak ten 
čas.. 
M: ..tak o něm vůbec nevím. 
B: Jak si to měla s časem při ostatních aktivitách? 
M: Tam jsem ho nevnímala. U tý bezúčelný aktivity, tam mi přišel hrozně dlouhej, ale vlastně nevím, jak dlouho 
to trvalo, jestli to bylo tak dlouhý, nebo jestli se mi to tak jenom zdálo.  A jinak u těch ostatních jsem na něj 
vůbec nemyslela. 
B: U toho slepého stanu jsi tam jako nejvýraznější moment popisovala to zavazování očí, můžeš to nějak 
zkusit ještě rozvinout, co tě k tomu napadá? Nebo třeba to, že jsi neviděla?  
M: Já nevím. 
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B: Ty jsi před tím říkala, že jsi očekávala, že to pro tebe bude míň příjemný. Je to tak? 
M: hm, Já jsem byla na tý neviditelný výstavě, a tam to pro mě nebylo třeba příjemný, tam nás vláčeli všude 
možně. Jsme tam spíš tak jako klopýtali, nebo když jsme třeba dělali takový ty aktivity, že jeden vede toho 
druhýho a má zavřený oči, tak to taky jako, tam byli třeba takový situace jako, který nebyly tak příjemný a tohle 
mi nevadilo. Akorát jenom když jste nás vedli, tak jsem měla pocit, že tam musí být někde nějaký strom, ale 
potom už ne. 
B: Myslíš, že na to měla nějaký vliv i ta skupina? Na tu jistotu nebo nejistotu. Vlastně jste se moc neznali. 
M: Jo, jo, hlavně jsem věděla, koho mám vedle sebe. A když jsme si něco podávali, tak to všechno fungovalo. Ani 
jsme se nikde nehledali. Asi to tam hodně držel ten stan, že jsme se drželi tý stejný věci, že nás...,že jsme nebyli 
rozptýlení po prostoru.  
B: No a u tý bezúčelný aktivity, my už jsme o tom mluvili, ale napadá mě, jestli by se tam dalo něco 
vypíchnout. Vnímala si třeba to, jestli nebo jak tvoje chování ovlivňovalo chování ostatních v tu chvíli, to co 
dělali.  
M: Tak já myslím, že ze začátku, moc ne, spíš jako jsem moc nevěděla co dělat, tak jsem tam tak jako bloumala. 
K něčemu jsem se občas přidala, no to jsem se spíš nechala ovliňovat, a potom se to vlastně asi trochu změnilo, 
že, jak jsem říkala, jsem si začala zpívat, což už mě trošku bavilo. A potom jsem už to fakt nemohla vydržet a fakt 
už jsem chtěla vymyslet, co budeme dělat. Takže, pak jsme se o tom, začali i bavit. Ještě na to vlastně je 
významej ten moment, kdy jsme přešli tu silnici, kdy jsme opustili ten prostor, kterej byl vymezenej. To byla 
taková skupinová sabotáž. 
B: No a co to pro tebe znamenalo, nebo jak si se v tom cítila? 
M: Tak já jsem doufala, že to skončí, ale neskončilo, takže pak už jsem chtěla něco dělat.  
B: A čí to byl nápad? 
M: Nevím, myslím, že…, nevím, nevím, a já jsem i chvíli váhala, jestli odtud půjdu, z toho prostoru. Jako pár lidí, 
impulz tam od někoho byl, ale nevím od koho. Takže jsem chvíli váhala, jestli přes tu silnici půjdu nebo ne, a pak 
jsem šla.  
B: A jaký si k tomu měla důvod, nebo co tě přimělo? 
M: Už jsem chtěla, aby to skončilo. Že to bylo takový pravidlo, který jsme mohli porušit a zjistit co to udělá.  
B: A co jste zjistili? 
M: No že to nepomohlo.  
B: A myslíš, že v tomhle porušení pravidel pro tebe hrála nějako roli ta skupina? 
M: Jo, já bych tam sama nešla asi v tomhle prostoru, nebo možná za mnohem, za mnohem dýl.  
B: A myslíš, že by si v těchto situacích našla nějakou paralelu, nebo odlišnost v jiných situacích běžného 
života? Je to pro tebe známá situace? 
M: Já myslím, že docela jo, že jakoby dlouho někdy váhám, když třeba fakt něco ukončím, že si pak řeknu, že to 
nemá cenu. Že když něco rozdělám, tak se mi to nechce ukončovat, chci to dodělat a že to ukončování mi trvá 
dlouho.  
B: A měla si pocit, že jsi v některých chvílích byla iniciátorem nějaké aktivity, nebo si byla spíš ta, co se přidává 
k ostatním.  
M: Ze začátku jsem se vlastě přidávala, hodně dlouho, i přes tu silnici jsem se vlastně přidávala. Potom možná 
trochu, ale vlastně spíš jsem…, se snažila něco vymyslet, ale nic jsme z toho nedělali.  Tak iniciátorem byly ty 
šátky. To byl takovej impulz. Dělat něco z těma šátkama.  
B: Jednu dobu si tam docela dlouho stála na stromě. A byla si stranou od všech ostatních. Co si v  tu chvíli 
dělala? 
M: Já jsem si zpívala.  
B: Aha, takže sis pro sebe vymyslela nějako aktivitu.  
M: A koukala jsem ještě po okolí, protože jsem to tam moc neznala. Takže jsem si všimla, že tam jsou takový 
pěkný kytky. A zpívala jsem si u toho a bylo mi to příjemný, víc než se tam blemcat mezi ostatníma.  
B: Jak v jiných situacích zacházíš třeba s tím, když nemáš co dělat? Nebo se nudíš? 
M: Já mám pocit, že mně se to moc nestává. Že se vždycky něčím zaměstnám. Já většinou hraju na kytaru, když 
se nudím, nebo naopak když je toho hodně a potřebuju se odreagovat, nebo poslouchám muziku nebo cvičím. 
Nebo jdu na kolo. Takže to zpívání tam do toho docela sedí.  
B: Myslíš, že takhle když jsme se vrátili k jednotlivým těm aktivitám, popsali jsme i tvoje chování v nich, že by 
si mohla říci, že si se během toho hraní o sobě něco dozvěděla? Nebo si připomenula něco, co už třeba o sobě 
víš?  
M: no možná to, že někdy se nechám ovlivnit skupinou, jako nevydržím to asi úplně vždycky a dlouho, ale že na 
ni beru ohledy. No a že se jí řídím, no vlastně.  
B: A co čekáš, že se dozvíš z osobnostního dotazníku? 
M: Nevím, tak jako neměla bych se dozvědět nic, co nevím. No většinou tak jako… možná jsem trošku zvědavá, 
protože teď mám za sebou docela náročný období, tak třeba jestli se to tam projeví, nebo neprojeví. Jak jsem 
třeba vycházela dřív, teda ne zrovna v tomhle dotazníku, ale v jiných, polopsychologickejch. Asi nevím, jsem spíš 
zvědavá.  
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B: Myslím, že je něco z toho včerejška, co si budeš třeba delší dobu pamatovat? 
M: Nevim, možná trochu tu bezúčelnou aktivitu, že to bylo nepříjemný, ze začátku, asi tak. 
B: A myslíš, že něco co jsi včera zažila, nebo o čem jsme se tu dneska bavili, pro tebe může být nějak užitečný? 
Třeba jestli sis něco uvědomila.  
M: Že bych se měla fakt snažit aktivně se orientovat, protože jsem na to jako hodně špatná. Jako myslím v mapě 
a tak. A svým způsobem byly užitečný jako zjištění ze všech těch aktivit.  
B: A můžeš to nějak rozvést? 
M: No asi největší je to z tý bezúčelný zjištění, pro mě je trochu nepochopitelný, že jako jsme ten čas fakt mohli 
trávit, že bychom se u toho víc bavili, no alespoň, nevím jak ostatní, ale já. A přitom jsem se tam tak plácali 
docela dlouho.  
B: Je to teda nějaká potřeba trávit čas smysluplně? 
M: Jo, ale to třeba není takový, jako že někam jdu a budu si říkat, že ho budu trávit smysluplně. A kolikrát je to 
tak, že ho budem trávit asi bezúčelně, ale jako najdu si na tom něco co má nějaký smysl, nebo k čemu to je, 
nebo že mě to prostě baví, tohle takový nebylo.  
B: Napadá mě, že to člověk děla asi i trochu nevědomě, že si ten účel hledá. Napadá tě něco, na co jsme 
zapomněli? Co jsme ještě vůbec neřekli, co by si třeba chtěla k celému tomu dni dodat, nebo i k tomu, o čem 
jsme si povídali? 
M: No já bych chtěla asi poděkovat, že jste to pro nás zorganizovali a za jídlo. Jako jo, bylo to fajn. Tak to je asi 
všechno. 
B: A když bys to všechno celkově nějak zhodnotila, jedním slovem nebo jednou větou, nebo ještě jinak, když by 
sis představila, že je tu s námi těch zbylých 8 lidí a máme společnou reflexi a něco by si třeba mohla říct i jim. 
M: Tak pro mě to bylo jedním slovem zajímavý. A jim bych asi chtěla poděkovat, že byli taková dobrá skupina, že 
to nebylo nějak, že by tam ty lidi šli vyloženě po výkonu a že by se tvářili nějak blbě, když někdo něco zkazil. No 
že to bylo příjemný.  
B: Nebyl to bezúčelně strávený čas? 
M:  Ne to asi úplně ne, asi si tam můžu něco najít. A navíc je to k diplomce. To je pěknej účel.  
B: No ale ten je spíš pro mě, než pro tebe ne? 
M: Jo, ale ráda pomůžu. 
B: Takže tam máš účel i toho že jsi užitečná? Šlo by to tak říct. 
M: Jo. 
B: A je to něco co tě vystihuje? 
M: jo. 
B: Tak já děkuji za rozhovor. I za tvoje působení při hraní a to že si tvořila skupinu. Díky! 

 

Jitka 

B: Můžeš mi prosím zkusit popsat, jak probíhala herní neděle z tvého pohledu? Co si pamatuješ? 
J: tak já jsem hlavně měla úplně jiný očekávání. Jednak z toho, že mě to dost překvapilo, ani jsem nevěděla, že 
teda budeme celou dobu venku, a hned první hra mě hrozně nadchla, mě to přišlo hrozně super, ten zámek. Jak 
jsme dělali, a přišlo mi dobrý, že jsme spolupracovali všichni, že to bylo takový, že se všichni hrozně snažili 
a třeba si myslím, že to bylo daný i tou skupinou, že jsme vůbec nedávali nikomu nic za vinu, že třeba v jiný 
skupině a hlavně třeba v mladší se, na táborech, se tys to pokazila a takový věci a tady to bylo super, to mi přišlo 
nejlepší. Pak jsem vlastně šli po těch fotkách, tak to bylo takový na dlouho celkem, nebo jako že jsme vůbec 
nejezdili tramvají, takže to bylo takový, že jsme chodili a Jonáš má dlouhý nohy, takže jsme celkem chvátali, ale 
bylo to jako fajn. A já si myslím, že třeba ty hry bych úplně rozdělila jako na dvě skupiny – bezúčelnou hru a ty 
ostatní. Což asi většina lidí, nebo hlavně v tom dotazníku se to hodně odráželo, že to prostě nás nebavilo. Ale 
jako tak to asi mělo bejt, nebo jako nepočítala si asi, že nás bude bavit bezúčelná hra. Spíš asi…ale tak my jsme 
se zabavili i na bezúčelný hře. 
B: A jak se ti hrálo? 
J: No tak já myslím, že tam byli hrozně super lidi a mě se jako hrálo dobře mezi nima. 
B: A který momenty během hraní pro tebe byly nejzajímavější, co by si vypíchla?  
J: No asi tu bezúčelnou hru, protože člověk jako víc přemýšlí při tom, nebo mi přijde, takový ty hry, který nás 
baví, nebo …ten zámek, ten se mi líbil nejvíc, ale při tom tolik člověk nepřemýšlí, co má dělat, nebo jak, co je 
správně, co je špatně. Ta bezúčelná hra v člověku nechá asi víc, nebo já nevím, mně se zdá, že tuhle hru si budu 
pamatovat asi dlouho, protože i ty pocity tam byly jako silný. 
B: A můžeš je zkusit nějak víc popsat? 
J: Spíš taková jako beznaděj, jakože člověk neví, co má dělat.  
B: A během těch ostatních her, řekla by si, že pro tebe bylo něco zajímavého? 
J: No všechno bylo nějak zajímavý. Třeba, jako to stavění stanu bylo, to bylo taky zajímavý. V tom že to Viktor 
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hned poznal, takže to bylo takový …mě to hrozně překvapilo, já jsem ten stan ještě ani nenašla a oni už jako jo 
už máme postavenou tyčku a já úplně jsem tak jako, jsem tak zkusila nahmatat co se děje a najednou to bylo 
postavený, tak to bylo zajímavý, že byli všichni hrozně schopný, mi to přišlo, že tam ani jsem nemuseli jako být 
u toho stanu všichni, že jsem ani neměla asi tolik strach, nebo jakože, třeba ty kolíky když jsme zapichovali, mě 
se zdálo, že polovina lidí třeba nic nemusela dělat, a tak to mi přišlo taky zajímavý. Co jsme ještě hráli?  
B: A co pro tebe osobně bylo zajímavý? 
J: Jako v těch hrách? No ten zámek určitě. 
B: A čím to bylo nejvíc? 
J: No možná proto, že to bylo na začátku, taky že jsme to dělali všichni dohromady, pak jsme se rozdělili, i tím, že 
to bylo na rychlost. Tak mě to vždycky úplně jako vzrušuje, že musíme dělat něco rychlejc, než jsme to udělali 
předtím a určitě je to takový, že člověk má větší hladinu adrenalinu. Tak to je asi nejlepší. Protože já všude 
někde závodím, takže jako v tý rychlosti, to mi přijde nejlepší takový.  
B: Mohla bys zkusit popsat, jak si se v jednotlivých hrách chovala, nebo jak je prožívala? 
J:  Tak když to vezmu od začátku, tak u tý zámkový hry, to bylo první, tak to právě jsem nad tím vůbec 
nepřemýšlela, že bych přemýšlela nad tím, jak se cítím, nebo jak to prožívám, nebo takhle. Jako to člověk závodí 
s časem, takže nic jinýho si podle mě neuvědomuje, nebo já jsem si neuvědomovala jako něco jako jinýho, nebo 
že bych přemýšlela nad tím, jaký jsem měla pocity, a teď zpětně ani nevím, jak jsem se cílila. Mě to bavilo a to 
bylo takový dobrý ta hra, byla prostě dobrá a nevím jestli, nějakej pocit jsem měla, kterej bych dokázala 
definovat nějak jinak, než to závodění s tím časem. A pak ta druhá hra byla vlastně nejdelší, ne, na 75 minut, ty 
fotky, tak to bylo takový, že nevim, ty pocity byly různý, na začátku i na konci, když jsme třeba na konci dorazili 
jako první, tak to bylo fajn, ale museli jsem tipovat jednu fotku, kde jako moje intuice zklamala, jsem tipla blbě, 
ale nějak to jako nevadilo, ale spíš to, že jsme ani nijak nemuseli běhat, nebo tak, to bylo taky dobrý, a ty fotky 
vůbec nebyli poznat, takže jsem tam fakt museli jít na ty místa, což bylo dobrý, že jsem si říkala no Jonáš se na to 
tady všechno koukne a všechno to uvidí a nikam nepůjdem, ale tak to nebylo, jsme měli asi jen dvě místa, který 
jsem jako věděli, tak jsme to obešli. A třeba nám i přálo štěstí, že jsem se cítila dobře v tom, že když jsme určili, 
že na tom mostě bude určitě ta fotka, kde je voda, tak jsme šli na tramvaj na Tišnov že pojedem a pak že nám 
ujela, tak jsem šli pěšky, tak jsme viděli, že to není ona, tak to bylo spíš takový to štěstí, že jsem byla z toho 
nadšená, že jsme to fakt jako nestihli, že někdo by byl zklamanej z toho, že nestihl tramvaj, ale my jsme měli 
v tomhle štěstí. Takže to spíš bylo fakt dobrý. Pak bylo co. Jo. Pak byl ten stan. No tak to už jsem asi říkala, ale 
jinak nevím, co k tomu ještě jinýho říct k tomu stanu, jestli něco konkrétně… No a pak byla bezúčelná hra to 
obsahovalo víc věcí, že nejdřív jsme pak nic nedělali, nebo dělali věci, který se nám zdáli bez účelu, jako sbírání 
klacíků a znova zahazování, nebo přendávání jak vlastně říkal lektor šišek sem a tam nebo chození jen tak, a pak 
už člověk přemejšlel nad tím, co jste tím vlastně mysleli, nebo do máme vlastně dělat, abychom něco neudělali 
špatně. Pak už jsme začali přemýšlet, jak to máme ukončit, takže jsme chtěli dělat věci špatně. Tak jsme prostě 
přešli na druhou stranu a chtěli jsme si hrát, pak jsme si hráli jinak, hráli jsme si se šátkama, tak to byl zase jinej 
pocit, že jsme prostě už byli takový svobodnější, nebo prostě dohodli jsme se všichni, že se do toho zapojíme, 
proti bezúčelné hře, tak to bylo taky takový fajn. A to bylo všechno.  
B: Jak si vnímala svoje zapojení do těch aktivit v rámci skupiny? Ne jen jak se ti s nimi spolupracovala, ale 
jestli si třeba vnímala nějak svoji roli ve skupině. 
J: To bylo asi taky u každý hry jinak, třeba u toho zámku jsem se zapojili všichni stejně, protože jsme měli 
rozdělený čísla a všichni měli tři nebo čtyři čísla, takže to bylo asi úplně stejný. A u těch ostatních her si myslím, 
že jsem se zas tak neprosazovala, třeba u tý poznávací tak to jsme se domlouvali všichni, ale ani fotky jsem 
nenesla, ani mapu, vždycky jsem tak jenom něco řekla a bylo to takový, že Jonáš i Petra byli takový dominantní 
a já jsem jakože šla, nevim. Většinou se mi to moc nepodobá, nevím, čím to bylo.  A i u toho stanu, tím, že to 
stavěli všichni a že nebyl pro tolik lidí na stavění, tak se mi zdálo, že třeba polovina z nás, nebo čtyři z nás 
nemuseli skoro nic dělat. Takže já jsem tak jako tak stála a držela ten stan a asi jsem zapíchla dva kolíky. Takže, 
to bylo i tím, že to Viktor znal a Karla ta to taky znala, tak to byli spíš oni, tak tam jsem taky nějak nebyla 
dominantní. Jsem se nezapojovala, ale ne že bych tam zase seděla a nic nedělala. To by mi přišlo zase hloupý, 
nebo jako by mě to vůbec nebavilo a styděla bych se, kdybych tam nic nedělala. A potom bezúčelná hra, to se 
asi zapojovali všichni stejně. Já jsem se vlastně nejdřív jako stranila tý aktivity, protože všichni dělali na jednom, 
na jedný věci, že bezúčelně přesunovali nějaký klacíky a šišky a trávu, a takhle, tak to jsem spíš jenom chodila, 
a pak už jsme se zapojovali všichni, že už jsme to jako vzdávali, že už jsem šli proti tomu.  
B: Překvapilo tě během toho hraní něco na tvém vlastním chování nebo prožívání? Jak bys to třeba nečekala? 
J: No ani ne. Protože asi mám s těma hrama už nějako zkušenost, protože vím, jak se při nich chovám, nebo 
i poslední dobou nějak jinak, nebo tak, jak se chovám. Tak různě, mě nikdy nic nepřekvapí už na mě, a už vůbec 
ne na bezúčelný hře, který už jsem nějak zažila i na táboře, takže mě přijde, že mě nic nepřekvapí, spíš mě 
překvapí ten výsledek pak, co mi řekneš, ale ne moje chování, to mě nepřekvapuje. 
B: A myslíš, že kdyby si to hrála znova, že bys ses zachovala stejně? Nebo že by si něco změnila? 
J: Jo asi jo, asi stejně, nemyslím, si, že bych něco změnila. No možná bych dřív vzdala tu bezúčelnou hru. Jako, že 
bych hned se nenudila a hned bych něco chtěla hrát. Něco jak jsme hráli ty šátky. I když teda teď si vzpomínám, 
že jsme hráli asi dvakrát tu hru s těma šátkama a já jsem se pak nezapojila, a to ani nevím proč, asi mě ti 
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nebavilo. 
B: Říkala jsi, že by si tu bezúčelnou aktivitu vzdala?  Jak si to myslela? 
J: No myslela jsem tím to, že bych tam třeba tak dlouho bezúčelně nechodila, nebo bych se třeba zapojila do 
toho, co dělali ostatní. Já jsem se snažila víc stranit třeba toho, co dělali, třeba bych se šla napít dřív, než jsem se 
šla napít, to bylo hrozně účelný, taky jsem o tom chvíli přemýšlela. A pak jsme všichni říkali, ne už to musíme 
nějak, musíme dělat všechno účelnýho, abychom to skončili, tak to bych asi dělala dřív, kdybych věděla, že to 
má trvat tak dlouho a ještě to mělo trvat dýl, původně, že jo?  
B: A myslíš, že třeba právě v téhle konkrétní situaci tvoje chování nějak ovlivňovalo chování ostatních lidí ve 
skupině?  
J: No já jsem byla asi první, kdo se šel za tu cestu napít, pak si myslím, že šli ostatní, já nevím, já myslím, že by to 
stejně udělali. Ale tak jako, že už se třeba tolik asi neobávali toho, co vy třeba uděláte, nebo já nevím. Třeba jako 
jo, pak šli všichni a už jste je zavolali, že to je zakázaný prostor, ale když jsem šla já, tak ne, tak to mě překvapilo, 
ale asi to bylo tím, že se hnuli všichni, že už si řekli, ne tak to už fakt jako nebudeme dělat. Musíme dělat něco 
hodně účelnýho. Tak potom šli všichni na druhou stranu až teda na dvě holky, ty se tam zdržovaly chvíli, ale šly 
taky, takže. 
B: A jaký pro tebe bylo to vykročení, vlastně porušení pravidel? 
J: No, jako nic hroznýho. Jako já jsem se třeba na vás koukala, jak reagujete, nebo takhle. Přišlo mi to takový, 
jako, že jsem chtěla vědět, co se za mnou děje. Ale nepřišlo mi to nějak hrozný, jakože bych něco udělala, nebo 
tak, to ne. To jako, já jsem to ani nebrala jako nějaký porušení pravidel, spíš jsme se chtěli.. už jsme se dlouho 
s Jonášem dohadovali, že musíme všechny zverbovat a udělat nějakou hru, anebo něco hrozně účelnýho. Tak já 
jsem si říkala, že napití se je hodně účelný. 
B: Takže ta cesta napít se byla kvůli žízni, nebo spíš kvůli potřebě udělat něco účelnýho, nebo vyzkoušet, co to 
udělá. 
J: Spíš udělat něco účelnýho. Jako ani jsem nepřemýšlela nad tím, že mám žízeň, jako jo, měla jsem, ale 
rozhodně bych to ještě hodinu vydržela, kdybych tam musela být tu hodinu. Takže spíš to mělo být něco 
účelnýho. 
B: Takže nějaké testování hranic? Šlo by to tak nazvat? Nebo by si to pojmenovala jinak? 
J: Jo šlo by to tak nazvat. Protože třeba ta hranice, že jsem šla sama, tam byla, ale pak šli všichni, už to bylo 
jako…vám se to už nelíbilo, nebo jako prostě jste už říkali, že to tak nemá být, neboť tak. Tak to asi bylo 
o testování. 
B: Myslíš, že by si mohla ve svých běžných situacích v životě najít nějaké paralely, nebo naopak rozdíly v tom 
jak si se chovala teď při těch hrách? Nebo jak se chováš při hrách, říkala jsi, že svoje chování při hrách znáš. Je 
to něco co používáš i v běžném životě, nebo je to naopak něco úplně jiného?  
J: Jo, to, já si myslím, že to určitě používám. Že třeba, je to zase hra od hry, protože každá hra byla jiná. Ale třeba 
ta první hned, tak to prostě používám na každých závodech. 
B: A co konkrétně? 
J: Rychlost, soustředění se a prostě to že překonávám nějaký jakoby starý rekordy, a to že nás lektor pořád 
posílal znova a znova, taky se člověk snaží a přemýšlí nad tím, tak že to musí udělat rychleji a že se musí 
zlepšovat. Je to takový že, ta první hra byla nejblíž tomu co, ty pocity byly prostě stejný, jako který prožívám 
často na závodech i na tréninkách. To určitě a ty další…to ani nevim. Jako pocity, který prožívám u bezúčelný 
hry, moc jako neprožívám, nebo bych řekla spíš naopak. Jako moc nepřemýšlím nad tím, že bych chtěla nějak 
…volnej čas, a dělat něco co, naopak já přemýšlím, když mám volnej čas, tak abych mohla dělat něco co, mi pak 
jako…s čím bych pak nemusela ztrácet čas, že to pak musím udělat, takže něco fakt účelnýho, takže to je přesně 
naopak.  
B: O čem si nejvíc přemýšlela u té bezúčelné aktivity? 
J: Já jsem přemýšlela o tom, jestli cokoliv co dělám, je fakt bezúčelný, protože cokoliv jsem udělala, tak jsem 
nakonec došla k závěru, že to mělo účel, abych se nenudila, takže nakonec všechno mělo svůj účel asi. I když 
třeba nebyl tak silnej jako třeba se jít napít, nebo to, nebo si jít hrát s ostatníma, ale všechno nakonec, i třeba to, 
že jsem šla pod strom, protože začalo pršet, to byl taky hodně silný účel. Nebo když jsem tam jen tak chodila, tak 
to byl účel, abych nestála a nenudila se, pak jsem třeba cvičila a tak, to cvičení nemělo účel, abych něco 
natrénovala, ale abych dělala nějakou jinou aktivitu, takže nakonec jsem došla k závěru, že všechno má nějaký 
účel. 
B: A jak v běžném životě prožíváš pocit nudy? Nebo setkáváš se s ním? 
J:  Ne, jako vůbec, je pravda, že někdy se setkávám s tím, že třeba když jedu vlakem, nebo takhle, ale už to 
dlouho tak nebylo, protože vždycky když jsem teď jela vlakem, tak jsem se buď učila, nebo na něco koukala. 
Mám stažených tolik seriálů, že to neprožívám tohle, a myslím, že to je dostatečně dlouhý na to, abych se nikdy 
nenudila, nebo při tom se nudím, ale prostě to rozhodně není bezúčelný nudění.  
B: Myslíš, že se pro tebe během neděle odehrálo něco, o čem by si třeba mohla říct, že to je pro tebe důležitý, 
nebo zajímavý? Že ses něco dozvěděla, nebo si o sobě připomenula?  
J: Jako asi o tom nevím, že by něco takovýho bylo. Přijde mi, že spíš ne. Jako třeba u bezúčelný hry, tam člověk 
vždycky přemýšlí o hodně věcech, když má jako čas a když ví, že nemám nic dělat, tak já jsem přemýšlela třeba 
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a připomněla jsem si věci, který jsme dělali na táboře, nebo tak, ale že by to bylo něco důležitějšího, nebo 
důležitýho pro mě, co jsem se o sobě dozvěděla nebo připomenula, to ani ne. 
B: A myslíš si, že je něco, co si budeš pamatovat z toho hraní? 
J: Jo tak já si budu pamatovat asi všechno, tak tu bezúčelnou hru si asi člověk zapamatuje, i když je to asi 
paradox, že to je nejnudnější, ale má tam nejsilnější emoce, tak si pak člověk pamatuje, jak se při tom cítil, nebo 
že to nakonec bylo nejzajímavější, i když to bylo nejnudnější. Že ty ostatní byly takový normální hry, že to bylo 
něco, co bylo celkem jako všední, to co hraje jako většina lidí, ale bezúčelná hra, to si jen tak někdo nezahraje. 
Že? Proč by to hrál, že.  
B: A co je na tom to zajímavý pro tebe, co si budeš pamatovat? Ten pocit nudy? Nebo něco jinýho? 
J:  No já si myslím, že postupem času si nebudu pamatovat, že jsem se nějak nudila nebo tak, protože ten čas byl 
hrozně krátkej na to, abych si nějak pamatovala, že to bylo hrozný, že jsme se nějak trápila, to vůbec jako. Spíš si 
budu pamatovat, co jako potom z toho vyjde, nebo jako když mi pak řekneš, k čemu to vlastně bylo, tak si to tak 
jako spojím a podle mě to si pak budu pamatovat.  
B: A k čemu myslíš, že to bylo? Jaká je tvoje představa. 
J: No to já doufám, že ty mi řekneš. Ne tak já myslím, že si asi spíš pozorovala to chování všech lidí v tý skupině, 
každý se choval nějak jinak, že jo, každej nějak sdružoval, každej to vydržel jinak dlouho, a každej měl nějaký jiný 
teorie, proč se to děje, proč se to hraje a to se tam hodně řešilo. Podle mě, že každej měl nějakou teorii, co to 
jako dělá a proč se to hraje, co z toho vyjde a každej má na to asi jinej názor. 
B: A jaká byla tvoje teorie? 
J: No já jsem žádnou moc neměla. Ne asi abychom si uvědomili, že nic není bezúčelný. To mi tak přišlo. Já nevím, 
jestli to je správně. Přijde mi, že to bylo asi, abychom si to uvědomili, nebo tak.  
B: Nic není špatně… 
J: No to je dobře. Nemusí to být správně, ale není to špatně. 
B: Přesně tak. Ještě když by sis představila, že bychom tady byli v té skupině a měli normálně skupinovou 
reflexi, tak jak jí znáš. Co myslíš, že by na té skupinové reflexi třeba od tebe zaznělo. Co by si tam chtěla říct? 
J: No spíš asi to co jsem řekla tady, jako to samý, nic bych asi jako, nic co bych neřekla před tebou, bych nemohla 
říct i před ostatníma.  
B: A co naopak myslíš, že by si slyšela od ostatních. Co by ostatní řekli tobě?  
J: No tak já vůbec nevím. Myslím, že by se asi nejvíc rozebírala ta bezúčelná hra. Si myslím, že by si asi všímali 
toho, jak jsem se tam chovala, třeba kdyby měli posoudit mě, nebo kdyby se měli posuzovat navzájem, tak si 
myslím, že by se to hlavně vztahovalo k tomuhle. Možná Jonáš a Petra, protože jsme byli po třech, tak by se 
třeba zmínili o tom, že jsme nebyla zas tak aktivní při těch fotkách.. 
B: Že jste nebyli aktivní? 
J: Že jsem já nebyla přímo aktivní, že oni byli aktivnější. 
B: A vnímala si to, že si nebyla tolik aktivní? 
J: Jo, jako vnímala, při tý druhý hře, tak to se mi zdálo, že jsem nebyla tak, jak jsem být mohla. Ale přišlo mi to, 
že to bylo i tím, že to byla hra, kde nejlepší počet byl dva. Takže vždycky ten jeden měl mapu a koukal na ty 
místa a ten druhý měl fotky. Takže vždycky to skončilo tak, že Jonáš mi dal půlku a půlku měl on a prohlíželi jsme 
je. Tak nakonec jsem nebyla zas tak neaktivní. Ale ze začátku to bylo tak, že je měli oni dva všechny ty věci, a já 
jsem se spíš snažila koukat co jako se tam děje, ale nakonec bych neřekla, že to bylo tak, že bych tam byla úplně 
navíc, to ne, ale asi ve dvojicích by to bylo nejlepší počet na tuhle hru.  
B: A u těch ostatních her, myslíš, že by si slyšela třeba něco ke svému chování od ostatních, jak ho vnímali? 
J: Tak já si myslim, že u toho stavění stanu vůbec ne, protože tam ani nevěděli, kde jsem vlastně byla, tam člověk 
neviděl, kdo byl vedle něj, pokud se nějak výrazně neozýval, což tam mluvili asi jenom kluci. Co si jako 
vzpomínám, tak jsme se moc nevyjadřovali. Spíš jako jen seš tady, takže to asi ne. Možná že, když jsme hráli tu 
šátkovou hru, nebo když jsme, to byla ta první, kde já jsem měla výhrady, že jsem nehrála podruhý, že jsem se 
stranila, že všichni to hráli, ale já jsem to pak prostě nehrála, takže jako asi by se ptali proč, nebo jim to bylo 
divný. A já ani sama nevím, tak jestli bych jim na to byla schopna dát nějakou odpověď. Jsem prostě nechtěla.  
B: A jak myslíš, že ostatní vnímali, že ty jsi byla první, kdo překročil ty hranice? 
J: Já si myslím, že to nějak extra nevnímali, třeba jako ty holky co tam zůstali, ty se tomu asi podivili. Ale ostatní 
si myslím, že to měli stejně v plánu. Takže si myslím, že se tomu nijak nepodivovali. A asi nevěděli, co tam mají 
udělat a tak když viděli, že se můžou jít napít, tak se šli všichni napít. A spíš by to asi taky udělali, myslím, že to 
nebylo nic, co by za chvíli neudělal někdo jinej. 
B: A je něco co by si třeba při té skupinové reflexi chtěla říct ty jim? Co tě třeba mrzelo, nebo těšilo? 
J: Tak nemrzelo mě asi nic, co by někdo jinej udělal, ale asi bych, třeba právě se zeptala těch holek, který tam 
zůstaly, jestli jako se báli jít na tu druhou stranu,  že mi přišlo, že byly takový ostýchavější, nebo že se báli udělat 
něco co je špatně, nebo tak. Že už tam byla většina lidí, kolik nás bylo celkově, deset, no tak osm nás tam už bylo 
a ty holky stály naproti a pořád nevěděli, jestli jako je to to co můžeme udělat. A myslím, že by to zvládly ještě 
dýl, kdybychom je, nějak jako, kdybychom nezačali hrát asi s těma šátkama, to asi přišly. Tak to bych se jich asi 
třeba zeptala. Jestli se jako báli, nebo tak.  
B: A ještě jednou k té bezúčelný aktivitě, vnímala si nějaký posun, nebo vývoj té aktivity během času? 
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J: Jo určitě, to se pořád měnilo všechno, všechny ty aktivity se vyvíjeli. Nejdřív jsme tam přišli, a tak jako jsme 
nevěděli, co máme dělat. Všichni tak stáli a začali sbírat trávu. Já jsem tak stála a koukala jsem na ně a nevěděla 
jsem, co vlastně budu dělat. A pak začali být ty lidi aktivnější a aktivnější, takže začali přesunovat nějaký ty šišky, 
nějaký ty větvičky, Jůlie tam vlastně pořád sbírala a zahazovala je znova. Někdo otřepával vodu z listů, když 
pršelo, takže to bylo takový bezúčelný.  A někdo tam třeba jen tak chodil. A pak se začali ty lidi hodně shlukovat 
a povídat si jako o tom, nebo tak jako, nebylo to úplně nápadný, že jako že by někdo vykřikoval, všichni pojďte 
sem, a budeme se bavit o tom, tak jako spíš jako ve dvojici. Nejdřív já jsem se bavila s jen tak Jonášem, nejdřív 
co ve škole a tak, ale postupně jsme se dostali k tomu, že bychom mohli..a jak se to ukončí a proč to děláme, 
nebo jako co tím sledujete, a takhle. Tak jsme se ptali. A spíš jsme se dohadovali, co budeme dělat. Tak to se 
hodně tahle vyvíjelo, no. A pak to vlastně dospělo k tomu, že jsme to překročili a šli jsme. Lektor nám vlastně asi 
hodil ty šátky. Tak to už jsme pak začali hrát. Ale i to jak nám je hodil, tak to taky mělo různý vysvětlení, já vím, 
že nám Viktor říkal, to bude určitě znamení, že ta hra skončila, a jako bylo to tak, prostě skončila, už to jako 
nebyla bezúčelná hra. I když vy jste pořád neříkali, že to skončilo, tak už to prostě tak nebylo úplně. Už jsme hráli 
jinou hru podle mě.  
B: A jak tobě bylo v jednotlivých fázích té hry, při těch změnách? 
J: No já myslím, že každá změna byla úplně super, protože když je pořád něco moc dlouho a moc to samý a kór 
takový věci jako chození a nic nedělání, to je nepříjemný a když se aspoň něco maličko změnilo a vidělo se, že se 
to nějak posouvá. Tak to jako byla příjemná změna. Vždycky, i když to bylo od stání, ke sbírání klacíků, od sbírání 
klacíků jen k mluvení, tak je to prostě příjemný.  
B: A je tohle něco co znáš i z jiných situací? To že máš ráda změnu a ráda akci? 
J: Jo…Teď mě třeba napadla jedna věc, ale nevím, jestli to s tím úplně souvisí, třeba jako když jsme se teď 
přestěhovali, tak to je jako úplně na psychiku jako hrozně úžasný, že se něco změnilo a tak, nebo jenom si 
přeskládat skříň, třeba. Nebo jenom pokoj úplně změnit, jenom vymalovat nebo tak, tak to je úplně super, že 
člověk z toho má lepší náladu. Hlavně třeba přeskládání tý skříně. Tak to mi příjde hrozně super já nevím, jestli 
to s tím úplně souvisí, ale úplně mi to iniciovalo tohle, když si to řekla. 
B: Takže je to pro tebe, něco co je příjemné? 
J: Jo to určitě!  Když se to nemění každej tejden, když se nemaluje, tak je to určitě dobrý.  
B:  Hmm, zajímavé. Ještě, už jsem se toho jednou trochu dotkly, ale třeba jestli tě ještě něco napadne. Myslíš, 
že je něco o čem jsme tady teď mluvili, nebo to co si zažila, co by si mohla nějak využít ve svém životě?  
J: Jo na to už ses, ptala, ale už ani nevím, co jsem odpověděla, jestli nevím…No asi úplně přesně nevím, co bych 
z toho mohla využít. Jako možná právě to, že si z toho vezmu jako ty změny, že jsou dobrý, nebo tohle u tý 
bezúčelný hry, že si vezmu to, že nicnedělání, nebo dělání něčeho bezúčelnýho je fakt jako, není fajn, ale mně se 
to moc nestává, že bych to dělala, takže nevím jestli tohle bylo úplně přínosný, nevím, jestli se někdy dostanu do 
situace, že bych nevěděla co, nevěděla bych, co mám dělat. Jako může se to stát, ale vždycky si něco vymyslím, 
jako jsem v tomhle dost aktivní, v čemkoli, takže nevím. Možná spíš jako v těch skupinových, v těch skupinách, 
jak se pracuje, tak to mi třeba přijde, že jsem, že si vždycky vezmu to, že prostě příště budu aktivnější. A potom, 
zas u nějaký hry jsem až moc aktivní, takže si říkám, že musím dosáhnout nějakýho středu, nebo nevím. Přijde 
mi, že v každý hře se hrozně mění můj postoj k ní. Ale záleží to hodně, s kým zrovna jsem. Jako že třeba když 
jsem jenom s holkama, nebo se stejně starýma lidma, tak jsem aktivnější a když tam byly všechny tvoje 
spolužačky a Jonáš, a všichni byli starší, já jsem tam vlastně byla nejmladší, nebo jestli to byla Perta, nebo prostě 
jsem tam byla jedna z nejmladší, tak to bylo takový zvláštní, že to raději nechám na ostatních. A kor když jsem je 
jako neznala, s váma se přeci jenom znám od malička, ale s nima jsem se znala pár hodin. Tak mi to přišlo takový 
jako dělat nějaký velký akce, když se neznáme, tak mi to přišlo zvláštní, takže si spíš z toho vezu asi to, že musím 
být příště aktivnější, že se jako nic nestane z toho. Že to spíš bude pro mě lepší.  
B: V čem to pro tebe bude lepší? 
J: No hlavně ve vnímání těch ostatních lidí.  Že já si potom říkám, no vždyť jsem mohla ty fotky vzít, jak jsme šli 
my tři a mohla jsem říkat, co si myslím, že to je. Nebo mohli jsme…třeba to tak vůbec nevnímali, ale já jsem to 
tak vnímala, že bych byla radši aktivnější. A potom přemýšlím vlastně nad tím, co si myslí oni, a říkám si oni si to 
třeba taky myslí, že bych mohla bejt aktivnější. Takže to je takovej zamotanej kruh.  
B: Myslíš, že to je věc, na kterou by ses jich třeba při té reflexi zeptala? Jestli by chtěli, abys byla aktivnější. 
J: No, asi bych se jich na to zeptala, ale nevím, jestli při té reflexi, já se při reflexi moc nezúčastňuju, nebo mi 
přijde, že vždycky než něco vymyslím, co vlastně chci říct, tak to musím nejdřív zformulovat, aby to nevyznělo 
trapně Což je základní pravidlo, že to nezní trapně, ale přece jenom to může vyznít trapně. Takže možná bych se 
jich zeptala, ale nevím, jestli jako při reflexi před všemi. Jako že to byla stejně ta skupina, stejně bych je znala pár 
hodin, no asi ne. 
B: Ještě mě napadá taková jedna otázka. Co si myslíš, že ti vyjde v dotazníku, co očekáváš? 
J: No mě vždycky vyjde něco jinýho, takže, je to docela zajímavý, ale já už jsem ty dotazníky dělala, a asi dvakrát 
mi z toho dali výsledky, a jednou prostě vyšlo, že jsem cholerik, cholerická, a jednou zase vyšlo, že jsem 
sangvinik, takže mi to přišlo dost divný. Je pravda, že já jsem si četla otázky a všechny už jsem slyšela. A říkala 
jsem si, jo je pravda, že jsem odpověděla jinak, ale maximálně o jeden stupeň, že tak moc se to měnit nemůže, 
ale většinou ty dotazníky, co jsem vyplňovala, byli tak třikrát delší, takže tohle mi přišlo úplně fajn. Jakože všichni 
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říkali 240 otázek, ježišmaria, a já jsem před tím vyplňovala nějakých 700 otázek.  Ale to byli tyhle ty samý, pořád 
se opakovali, ale jinak zněly, takže to pak člověka už dost otravuje. Takže vůbec nevím, co mi mohlo vyjít, 
protože mi přijde, že vždycky vyjde trochu něco jinýho, ale většinou se to pohybuje vlastně u toho středu, 
a vždycky se to trochu nakloní k něčemu, třeba nikdy mi nevyšlo, že bych byla třeba melancholik. Nebo tak, 
třeba mi to vyjde teď.  
B: Myslíš, že je ještě něco na co jsme zapomněli, co jsme neřekli, nebo na co by ses chtěla zeptat?  
J: Já myslím, že to bylo vyčerpávající, nic mě nenapadá. 
B: Dobře, tak děkuji, za rozhovor i za tvou účast na herní neděli. Díky! 

 

 

Marie 

B: Marie, můžeš mi prosím popsat, jak vypadala herní neděle z tvého pohledu, na co si pamatuješ? 
M: Když jsem dorazila, tak už byli téměř všichni účastníci na místě, v kuchyni. Ještě nebylo jasný, kdo všechno 
ještě dorazí, mělo dorazit ještě víc lidí, ale nakonec dorazili už jen dva Viktor s Karlou a se psem. No a pak jsme 
byli asi ještě dvě hodiny na bytě, kde jsme se jakoby dozvěděli základní informace o tom, co bude, podepsali 
jsme informované souhlasy a dostali jsme najíst. To by bylo dobrý, teplý jídlo, dokonce výběr ze dvou. A takový 
jako pěkný, pěkná atmosféra, myslím, že ačkoliv jsme se ne všichni znali, tak to nebylo nějak nepříjemný 
nikomu, tak sice jako bylo ticho, když si odešla z místnosti, ale když si se vrátila, tak se rozhovor zase rozproudil, 
ale to postupně odpadalo, že pak už i když si odešla, tak rozhovor pokračoval. Nebo já nevím, nemůžu to 
hodnotit za ostatní, ale mě to nebylo nepříjemný. No pak jsme se dozvěděli, že nepovedeš ty hry ty, ale lektor. 
(část přepisu kvůli nemožnosti anonymizování vynechána.) Nebyl vůbec žádný spěch. Když jsme byli všichni 
připravený, tak jsme šli ven. První hru tu jsem si ráda zahrála, ta byla v tom parku nad Jiřákem a vím, že jsme jí 
měli v aktivitách před dvěma lety na seznamováku pro prváky a vím, že se mi ta hra líbila, že jsem ji neznala a že 
jsme si říkala jo, to bych si chtěla zahrát s nima. Tak teď se mi to jako splnilo. Jo to se mi líbilo, ta byla taková 
jasnej cíl, taková dynamická, rychlá, běhací, akční, tak to to jsem fakt po těch třech měsících s diplomkou 
takovejhle typ her fakt potřebovala, na nic moc nemyslet až na těch pár čísel, ale to se dalo, nebylo jich tak moc. 
Tak to bylo fajn, no a pak jsem si myslela, že ostatní hry budou taky takovýhle, jako rychlovky. No to jsem se 
spletla, protože jsme vzápětí dostali mapy. Byli jsme rozdělení do skupin po třech a dostali jsem fotky a měli 
jsme hledat místa, na kterých jsou ty fotky, z kterých byly pořízený, vyhledávat je v mapě a spojovat je s fotkou. 
Tak to mě bavilo, to muselo dát hroznou práci to připravit, to jsem ráda, že jsem to nepřipravovala a to bylo 
super, to bylo fakt super. To jsem od dob, kdy jsem chodila kešovat, jsem něco podobnýho nedělala a fakt mi to 
chybělo. To se mi líbilo moc. A vím, že jsem se musela trošku jako krotit, že jsem měla chuť to celý úplně 
odsprintovat, ale to no. Ale bylo to fakt super. A ještě mě fakt potom potěšilo, že jsme byly jediná skupina, která 
neměla kluka, jako člena, o kterých si jako myslím, že není to úplně pravidlo, ale většinou nemají úplně špatný 
orientační smysl a ale, ačkoliv jsme doběhly, nebo přišly jako poslední, tak vlastně jsme měly jako jedinej tým 
všechny ty místa správně přiřazený. Což vlastně bylo důsledkem spolupráce, že shodou okolností část tý cesty, 
byla vlastně cesta, kterou chodí Jůlie do práce, takže jí dost dobře zná, tak ta hned od začátku se chytla, jenom 
v podstatě koukla do mapy a jojo já vím, tak jsme šly a to jakoby nás hodně to, nám jakoby dodalo sebedůvěru, 
a pak už jsem se dál doplňovaly a spoustu těch fotek jsme určily i bez..nebo spíš jsme si řekly, co by to tak asi 
mohlo být, takže si myslím, že ta spolupráce tam byla hodně dobrá a Anička taky se po Praze dobře orientovala. 
To je, já patřím mezi ty holky, co nemívají úplně dobrý orientační smysl, nebo ne, v mapě to neumím, ale zas 
prostě Jůlie vzala tu mapu a šla a věděla. Anička zas věděla ty místa kolem Vltavy. No a pak jsme vlastně byly ve 
stromovce, v Holešovicích. Tam byl cíl, kde čekali ostatní, měli jsme svačinu a potom jsme měli další aktivitu. 
Dostali jsme šátky a měli jsme postavit stan. Tam, to byla jakoby aktivita, mam jako strašně ráda jakýkoliv 
aktivity se zavázanýma očima, vždycky mě bavily a všude se je snažím nějak protlačovat, všem mám tendenci 
zavazovat oči, nevím proč. No a tady mě fakt zaskočilo, tohle to mě nikdy nenapadlo a nikdy jsem se s tím 
nesetkala, jako postavit ten stan se zavázanýma očima ve skupině lidí, což se ukázalo jako pozitivní aspekt, že 
nás tam bylo víc. Já bych to sama fakt nesložila a mám takovej pocit, že bych ten stan nesložila ani s otevřenýma 
očima a vůbec tenhle typ stanu neznám a myslím, že bych se s tím dost potrápila, a tady bylo super, že Viktor 
poznal, že se jedná o stan, který zná. Takže se tak jako ujal se tý, toho, že nám to jako popsal a hodně akčně se 
chopil jako realizace postavení toho stanu, já jsem fakt jako vůbec nevěděla, jenom jsem tam prostě držela 
provázek, zatloukala kolík a ten stan prostě rostl, to jsem cítila, jak ho kluci stavěj. A to jsem byla fakt ráda, tak 
jsem se v podstatě snažila hlavně jako nepřekážet, to mi přišlo, že můžu být jako nejvíc prospěšná tomu týmu. 
Fakt ho kluci i holky postavili hrozně rychle, a pak jsme tam vlezli, všichni jsme se tam vešli. Pak byla další 
aktivita a o tý jste nám řekli, že bude jako nejnáročnější, ta bezúčelná aktivita, nějaká nečinnost, když nám ujel 
ten vlak. A tam jsem měla asi jako, mě to ze začátku přišlo, hrozně vtipný, si vymýšlet co zbytečnýho bychom 
mohli dělat. A nevím, asi jsem jako výkonově orientovaná, že jsem furt jako čekala, že od nás asi očekáváte, že 
něco uděláme a až to uděláme, tak bude konec, ale pořád se nic nedělo a už to trvalo jakoby dlouho, takže furt 
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mi jako šrotovala hlava, co jako máme udělat a i jsme zkusili pár pokusů včetně toho, že jsme porušili pravidlo 
toho místa. A nevím, já jsem o tom i pozdějš jako přemýšlela a myslím, že jako fakt účelem bylo jenom v nás 
navodit jako ten procit frustrace, nechat nás v tom nějakou určitou dobu, ale v tu dobu mě to jako nenapadlo, 
na tom místě jsem si říkala a tak asi až uděláme nějakou určitou aktivitu, tak bude konec, a že vlastně ta 
náročnost tý aktivity byla v tom, že byla taková jako bezcílná a zdánlivě nekonečná. A pak už jenom jsme hráli 
peška, takovou variaci na peška to bylo fajn, to mělo jasný cíl, bylo to rychlý, no a pak už byl konec, to hrozně 
rychle uteklo. Teda pak ještě dotazníky, ty úplně neutíkaly, ale to bylo to, jsme seděly s holkama u stolu a bylo to 
fajn, že jsem si i dělaly srandu u toho, ale vyplnily jsme to zodpovědně.  
B: A jak se ti hrálo? 
M: Jo hezky. Bylo to, právě jako mi přišlo, že vlastně to byla krátká doba na to aby člověk nějak se u toho víc 
projevil, že to bylo hodně v bezpečným prostředí, časově omezený, jenom jedno odpoledne, že si dovedu 
představit jako takhle to byla fakt paráda, ale myslím si, že kdyby to trvalo fakt jako tři dny, čtyři, pět dní, šest 
dní, nebo i možná jako víkend, že by po tom ta odpověď na tuhle otázku nebyla tak jednoznačná. Takhle to bylo 
hezké odpoledne.  
B: A který momenty během toho hraní pro tebe byly nějakým způsobem nejzajímavější, nebo nejsilnější.  
M: Tak mě se líbilo to, že se zkazilo počasí. 
B: to se ti líbilo? 
M: No to se mi líbilo, že byly vlastně trochu ztížený podmínky. To bylo fajn, to mám ráda. Pak se mi vlastně líbila 
jedna ta spontánní aktivita, kdy jsme během bezúčelný aktivity hrály takovou tu vytahovanou šátků zpoza 
kalhot. 
B: Hm, a co se ti na téhle spontánní aktivitě líbilo, nebo co ti na ní přišlo zajímavý? 
M: No že to tak nějak vzešlo, že to byl spontánní nápad a že se do toho všichni zapojili, to bylo fajn, myslím, že 
jsme byli všichni tak jako proherně naladění. A myslím, že všichni byli u toho tak nějak uvolnění, že se nikdo 
nemusel do ničeho nutit, to bylo takový příjemný, nebo jsem měla z toho ten pocit. I vlastně ta bezúčelná 
aktivita, to byla taky sranda koukat se, co ostatní vymysleli, a i jak to komentovali, to jsem se hodně bavila. 
A vůbec ten kolektiv, že během těch her, že mi tam bylo příjemně, tak to si taky budu pamatovat, a líbilo se mi 
že prostě, ono je to možná tím, že v tý skupině byli lidi, který nejsou, buďto jsou přímo z oboru, nebo mají nějaký 
vztah k hrám, že prostě byli takový hodně namotivovaný, že do toho šli a neptali se proč a neofrňovali se a jako 
takový velký nasazení jsem tam cítila, tak to se mi líbilo, že tam nebyl nikdo zpruzenej, že si nikdo nestěžoval na 
špatný počasí a na tamto a na tamto tak to si budu pamatovat jako ten příjemnej zážitek, takhle by to mělo bejt, 
si myslím. 
B: Hm díky, napadají tě ještě nějaký pro tebe zajímavý momenty?...nemusí, spíš abychom na něco 
nezapomněly. 
M: Jo, tak zajímavej moment pro mě byl třeba pes, že zaprvé jsem ještě neviděla Australana bez ocasu, neslyšela 
jsem o tom, že by pejskovi nevyrostly zuby, tak to byli takový, hranice poznání byly posunuty. A vůbec, to že do 
toho Viktor s Karlou šli tak jako odvážně, vzít si takhle velkýho pejska a ještě tohle plemeno to je velká odvaha, 
takže jim držím palce a vůbec tak jako pozorovat, jak komunikujou s tím pejskem, a jak vlastně zvládají s ním 
celé to odpoledne, tak pro mě to prostě, protože mám hodně ráda pejsky, bylo zajímavý jakože ještě navíc, 
takovej bonus, a byla krásná. 
B: Hm, zkusila by si popsat svoje chování nebo prožívání během těch her? 
M: Tak já docela většinou, mi v hlavě běží hodně věcí současně, ale že jsem se, ne ani jsem se nemusela moc 
snažit a že jsem byla jakoby přítomná při těch aktivitách. Že fakt jsem se snažila, třeba konkrétně při tý mapě. Že 
vím že mapa, většinou jako když je možnost tak nechávám mapu na jiných a spíš si hledím toho v čem se cítím 
být kompetentnější, což je skoro všechno kromě mapy, ne spíš se snažím být užitečná v něčem, co mi jde líp. Ale 
tady vím, že jsem si taky tu mapu vzala a fakt jsem se.., já totiž často když dostanu mapu, tak se ani moc 
nesnažím, prostě rovnou dám dál mapu a tady jsem se i v tomhle snažila nějak připojit a nenechat se jen 
táhnout ostatníma. U toho stanu jsem se teda nechala jen táhnout ostatníma, to už bylo moc. Ale jinak jakmile, 
snažila jsem se jako vymýšlet jak jako to, být prospěšná tý skupině, abychom dosáhli toho cíle. Možná jsem se 
snažila být aktivní, nebo jako snažila, to asi ani se nemusím úplně snažit, nebo jako se snažím, tak normálně, 
když něco dělám, ačkoliv myslím na jiný věci, tak dělám věci dost naplno a když ne, tak prostě z toho mám tak 
strašnej pocit, že jdu od toho, že v něčem se cítím bejt jen tak jako pasivní. No tak tady to tak nebylo. To jsem 
byla zapojená dost. A jinak tam byli i lidi, který jsem viděla po delší době tak, že kdyby tam byly nějaký prodlevy, 
tak jsem byla ráda, že tam jsou, že jsme prohodili pár slov, že jsme se zorientovali v tom jak se kdo má. 
B: A při té poslední – bezúčelné aktivitě, ty si tam byla jednu dobu hodně, nechci říkat úplně sama, ale měla si 
samostatnou činnost, dá se to tak říct? 
M: No já jsem od začátku myslím tam měla samostatnou činnost, že mě tam napadlo, že si budu obcházet strom 
a já jsem jako taková docela paličatá, takže jsem si říkala, že u toho setrvám, ať to bude dlouhý, jak chce, jako ze 
začátku jsem si to řekla. No a ostatní jako vymýšleli, jako myslím, že častěji měnili ty aktivity a ze začátku byly 
různý, a pak se spíš, mám pocit, jakoby sdružovali, že třeba vytvořili řetěz a podávali si klacíky a kamínky. A pak 
si spolu povídali a já jsem si tam furt jako to, já jsem totiž nevěděla, jestli to třeba taky není podmínka, že by 
třeba právě ta vytrvalost, tak jsem to nechtěla úplně pustit. Byla jsem ráda, že od tud na ostatní vidím a slyším, 
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takže jsem se smála tomu, co dělají, a i s některýma lidma, kteří byli blíž jsem mohla komunikovat, Jůlie tam byla 
blíž, ta vlastně dlouhu pohazovala větvičky, Jitka tam vlastně taky postávala, Marta se tam mihla, ale to až 
později. Potom tam vlastně holky přišly shazovat klacek do větví zachycenej, tak to jsem byla ráda, že tam byly 
u mě, takže jsem si tam dál chodila, ale už jsem tam nebyla tak stranou, to bylo lepší než když to. To jsem si pak 
říkala, že bych mohla nebejt tak tvrdohlavá a chtít dělat něco jinýho, že se v tom vlastně moc necítím, že jsem 
tam chodila kolem toho stromu a byla hodně stranou od ostatních, že mi to bylo líto, že když jsem tam jako 
skupina, že jsem tam separovaná, nebylo to úplně jako příjemný, ale furt jsem tam bojovala s tou svojí 
paličatostí u stromu. Což se vlastně vyřešilo pak tím, že část přišla a pak jsem to stejně nakonec porušila, když 
jsem odešla pryč ve snaze to ukončit.  
B: No a tady jste v tu chvíli nějak opustili ten prostor, jaký to pro tebe bylo v tu chvíli, to přemístění se jinam? 
M:  Tak pro mě to znamenalo i přesušení obcházení stromu, takže to bylo příjemné a vkládala jsem v to velké 
naděje, že jsem doufala, ne že to nepotřebovala jsem nutně ukončit tu aktivitu, nebyla mi vyloženě nějak 
nepříjemná, jako tak že bych už chtěla aby byl konec, ale spíš jako ta absence informací, že jsem doufala, že ve 
vás jako něco vyprovokujeme, že něco prostě řeknete, a pak jsem byla vlastně hrozně ráda, když šel za váma 
Viktor a pokusil se z vás něco dostat. Že fakt asi jako potřebuju víc jako strukturovanou činnost a víc informací, 
kdežto tady prostě ty informace, ten jasný cíl nebyly, a to mě trochu frustrovalo. Takže jakákoliv naděje na to, že 
se něco změní, bude víc informací, pro mě byli jako velmi, jakoby jsem to prožívala jako příval energie 
a očekávání. Takže když jsem od tamtud odcházeli, byla jsem ráda, že nakonec, že to nebyla ojedinělá, ojedinělý 
útěk jednoho dvou lidí, ale že jsem jako šli jako všichni, vlastně skoro všichni, zůstali tam Anička a Jůlie, takže 
jsem si říkala, že je jistý, že si nás všimnete, že jsme udělali něco, co nesmíme. Tak nám to bylo na nic, ale.. 
B: Už si to trochu nakousla, ale ještě konkrétněji, jestli si vnímala, že tvoje chování ovlivňuje ostatní lidi 
a naopak jestli si vnímala, že tebe ovlivňovalo chování ostatních.  
M: Tak u tý první aktivity tam si myslím, že to byla hodně jako spolupráce, takže tam myslím že, i když tam 
nebylo nějak moc potřeba, aby se někdo třeba uskromňoval, nebo se naopak někdo omezoval, ta byla taková 
dost jednoznačná, že tam byl každý hodně sám za sebe, akorát s tím že teda tam byl takovej ten bojovnej duch 
a nadšení, že si myslím, že když by tam byl někdo třeba unavenej, tak že by ho mohla skupina strhnout. Ale že 
všichni jako hodně běželi naplno. Pak v tý mapě, tam to jako bylo, tam mi to přišlo ovlivněný jen tím, že když 
někdo o sobě prohlásil, že něco ví, tak ostatní mu věřili a nechali to na něm, když řekl, to vím kde je, tak ostatní 
se nechali vést, tak to bylo taky takové trošku. Vzájemné ovlivňování. Akorát já jsem se přizpůsobovala to 
tempo, že jsem se držela trošku dost, protože vím, že po tý diplomce jsem byla taková jako úplně áá jo, já můžu 
běhat, tak jsem nechtěla tím ostatním nějak, navíc holky, jak pršelo, Julča měla strach, že nastydne, že jí čeká 
tábor a Anička vlastně je taky taková, že mívá taky problémy s tím zdravím, tak jsem nechtěla, aby to nějak 
odskákaly, tak tam jsem akorát takhle omezovala svoji chování, že jsem se snažila se maximálně přizpůsobit 
tempu ostatních. No u stanu, tak tam jsem, tam mě ostatní ovlivnili tím, že věděli co dělat, já nevím sama, 
kdybych tam byla, tak taky zkouším něco dělat, ale asi bych byla nucená se víc snažit, takhle jak tam byli ty 
ostatní, tak jsem byla ovlivněná v tom, že si můžu dovolit radši nic nedělat, nebo nic moc zásadního, abych ten 
stan ještě nezbourala. Tak bezúčelná aktivita, tak ze začátku jsem tam měla nějaký ten svůj plán tak to asi jsem 
byla ráda, že nás tam bylo hodně, že v tom člověk nebyl sám, a ze začátku jsem se nenechávala ovlivnit, ale pak 
vlastně když byl ten nápad o tom odejít z vymezeného prostoru, tak to jsem byla, to si myslím, že do toho nebyli 
všichni nadšení, nebo nevím, prostě, to jsme šli s klukama první a myslím, že se ostatní nechali ovlivnit. A bylo 
to, myslím si, že to bylo daný tím, že už jsme tu bezúčelnou aktivitu dělali docela dlouho a že i ostatní vítali 
nějakou změnu, jako že se něco děje. Tak proto se asi nechali ovlivnit, aniž by k tomu něco řekly. Holky Anička 
s Julčou ty tam teda zůstaly, to je pravda, to řeknou holky, oni byly celou dobu dál, nevím, jestli to neslyšely 
nebo nechtěly. A pak jak jsme byli mimo ty hranice toho území a pak už, jakmile byl nějaký nápad, tak jsem 
říkala jo jasně, takže tam jsem se nechala určitě ovlivnit spontánníma nápadama, teda kromě zpěvu, to jsem 
nechtěla. No a poslední aktivita, to byl ten pešek, tam mě moc nenapadá, jak by mohl někdo ovlivnit mě, nebo 
já ostatní.  
B: A myslíš, že z toho chování, které tady teď popisuješ, nebo které si zažila, by si mohla najít nějaké paralely 
ve tvém běžném životě. Jako jestli některé chování bylo stejné, jako v běžných situacích, nebo naopak úplně 
odlišné. 
M: Jo jo, můžu najít, určitě můžu najít paralelu v tý mapě, to byla taky taková aktivita delší, a taky víc 
o spolupráci, takže proto se to tam asi projevilo víc, no úplně nevím jak to říct…jakoby jsem zvyklá, jakože věci 
dotahuju do konce, a že se hodně spoléhám sama na sebe a asi jako zvláštním způsobem to prosazuju, že hodně 
věcí dělám trošku možná individualisticky. Což bylo i v tý mapě, že ač jsem jako říkala, že jsem spolupracovaly, to 
jsem spolupracovaly, to jakoby jak jsme šly – vlastně šla Anička s Jůlií i si jako hodně povídaly a já jsem většinou 
šla jako stranou, většinou za nima, abych nenavozovala tempo a jakoby vyhovovalo mi, že jsem si rozdělily 
úkoly, trošku jako třeba, že každá z nás měla určitý fotky, takže ty co jsem měla, na to jsem si myslela, to jsem 
považovala za tu svojí část úkolu a tu jsem si pak jako snažila víc jako separátně vyřešit. Až když mě něco 
napadlo, moc jsem nekonzultovala třeba nápady s ostatníma, ne že bych nechtěla, mě to jako překvapilo, že se 
to tam projevilo jako takhle, že jsem byla stranou, nebo mi to jako přišlo, což je velmi to, jako hodně věcí dělám 
sama, jako v běžným životě, tak mě překvapilo, že tady to bylo taky tak rychle. A i to prostě jako norma, 
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neříkám, že je mi to příjemný. Působím prostě tak na lidi, já mám jako takový odtažitý chování, a často, když už 
mám nějakou zpětnou vazbu tak třeba takovou, že lidi nevědí, jak se ke mně mají chovat. Že nevědí, co si 
myslím, nebo tak, a asi jako nepůsobím moc vřele, možná suše působím, já nevím, není to, že bych chtěla být 
taková, prostě to tak, já na tom pracuju, abych na lidi působila tak jak, že bych chtěla být s nima, ale většinou to 
tak nevyjde. Většinou jsem stranou. Tak to bylo i v tý mapě, a ty ostatní aktivity ty byly kratší, až tedy na tu 
bezúčelnou, a tam jsem taky byla stranou, ale to bylo, no šla jsem si hnedka. Tam ten důvod byl ten, že vlastně 
jsem šla úplně jako v čele a nečekala jsem na ostatní, co vymyslej, nebo jestli bude nějaká strategie, jestli se 
nějak poradíme, co bude, ale jakoby jsem měla ten svůj nápad a hned jsem šla realizovat, ačkoliv mi to pak jako 
nebylo jako příjemně úplně v tý pozici stranou, což tak jako bejvá i v tom běžným životě, i když se do tý pozice 
velmi rychle dostanu. A jiný paralely… 
B: Mě třeba napadá, před tím si mluvila o určité tvrdohlavosti, nebo spíš možná vytrvalosti dokončit aktivity, 
které začneš, je tohle i něco, co u sebe z běžného života znáš? 
M: Jo jo, no hodně no. To je taková jako nová motivace. A i možná jakoby potřebuju, aby to co dělám, jako mělo 
smysl, abych v tom viděla smysl. Tak jako ta bezúčelná aktivita by mi byla asi jako nepříjemná, kdyby to třeba 
bylo na celý den, nebo kdybych v tu neděli měla jako jiný plán, ale takhle to bylo dobrý, když vím i, že to máš pro 
tu diplomku, tak mi to nevadilo. Ale jinak si myslím, že bych s tou aktivitou měla velký problém, takhle jsem 
v tom ten smysl našla, že to má smysl pro ten výzkum.  
B: A myslíš si, že by ta aktivita mohla mít nějaký smysl sama o sobě, i kdyby nebyla pro výzkum? 
M: Tak smysl určitě ještě, že to byla jako skupinová aktivita, což jako jsem ráda součástí nějaký skupiny, tak 
v tom bych taky našla ten smysl, že něco děláme společně, že společně trávíme čas, to je další smysl, který to 
pro mě mělo. Byla jsem ráda, že na ty ostatní vidím, slyším, že s nima můžu komunikovat, když bychom spolu 
třeba nemohli komunikovat, tak by to bylo třeba horší, když by to bylo třeba delší, tak myslím, že bych porušila 
to pravidlo a vymyslela bych nějakou aktivitu, která by vypadala jako bezúčelná, ale bezúčelná by nebyla. Teď 
mě prostě napadá třeba, nevim, že bych nějak jako nesmyslně mohla chodit, nebo jako nevim, nebo jako 
posilovat bych u toho mohla, to bych určitě něco takovýho jako vymyslela, aby to vypadalo jako zbytečně, ale 
abych si mohla říct, jo posiluju stehna, nebo prostě něco takovýho. Nebo bych se asi hodně odpoutala a v hlavě 
bych si opakovala angličtinu, něco bych si jako překládala, nebo něco bych si jako už i na státnice něco 
opakovala, nebo bych si něco plánovala, příští týden, jako aby to vypadalo, že dodržuju ty pravidla, ale měla 
bych s tím problém. Něco bych vymyslela, abych se tý tenze zbavila, abych si nepřipadala, že plýtvám časem. 
B: A když by si tu aktivitu zadávala nějakým jiným lidem na táboře, tak jestli by si jí vůbec zadávala a třeba 
proč by si jí zadávala.  
M: Tak kdyby to byl běžnej tábor, tak bych je fakt jako netrápila, asi bych třeba prostě lidi, nebo děcka co jsou na 
dovolený na prázdninách, co si chtěj odpočinout, záleží, jak by byl ten tábor koncipovanej. Když bych chtěla, aby 
v těch aktivitách hodně viděla smysl, aby jakoby to uspokojení přicházelo víc, nebo ten smysl aby k nim 
přicházel, aby nebyl tak zaobalenej. Že bych víc vymýšlela aktivity, aby je to bavilo už od začátku. Takhle bych je 
netrápila, ale na aktivitu typu seznamovák, tam bych to těm lidem klidně dala a nechala bych je i dýl v tom 
vycukat a dávala bych to vlastně z důvodu jakoby třeba fakt prožitku frustrace, třeba bych tam i omezila tu 
komunikaci, aby to ty lidi dělali jako by na sebe neviděli, když bych chtěla zvýšit ten prožitek, jako urychlit, nebo 
zintenzivnit, jako že by byl každej sám, nebo by měli vymezený prostor, aby k sobě nemohli, taková jako 
frustrace podnětů trošku, a smyslu. A bylo by to jen kvůli tomu prožitku a pak se o tom bavit. Jestli ten prožitek 
znají, teda pokud ho prožili, tak třeba po jaký době toho začali mít už plný zuby, nebo jak si dokázali v tu chvíli 
pomoci, jestli se dokázali přepnout a upoutat pozornost někam jinam, na co mysleli, jako co jim třeba pomáhalo, 
nebo jestli se tím nechali úplně zdepat, že už to fakt bylo moc, nebo jestli to ustáli. Pak jestli znají něco 
podobnýho ze svého života a třeba konkrétně, co se jim stalo, že je to dovedlo do tohohle stavu, jak to potom 
řešili. Co jinýho by mohli udělat, nebo kdyby se jim tohle stalo, co by dělali v reálným životě, aby se tohohle 
pocitu zbavili To si jako myslim, že ten smysl má hodně. Než se jenom bavit potencionálě o způsobech, co dělat, 
když mi bude blbě, tak si myslím, že je lepší, když si to člověk trochu ten stav prožil, že ten prožitek nemusí úplně 
odpovídat té představě toho, jaký ten prožitek je, že ten zážitek je mnohem víc informativní. A potom taky, 
navíc člověk si může vyloženě zkusit, co mu funguje v tu chvíli, nebo co mu nefunguje. Že prostě, když je člověk 
v pohodě, tak si říká, já rád zpívám, tak si zazpívám veselou písničku a bude mi hej, a pak je prostě v tý situaci 
a vidí, že na nějaký zpívání prostě nemá vůbec náladu, a co teda po tom má dělat a nenapadá ho nic jinýho, 
proto si myslím, že by ten prožitek byl důležitej, jako taková jako sebezkušenost.  
B: Hm, takže mluvíš o prožitku, nebo smyslu frustrace, měla si tam ten prožitek ty? 
M: Ne, to určitě nebyla frustrace, nebyla to frustrace, ale to fakt bylo tím, že jsem se na ten den těšila, že mě to 
bavilo, že tam byli ty ostatní fajn lidi a bylo to krátký. Ačkoli ke konci, na to aby to byla fakt frustrace, byla tam 
pes, na kterýho jsem se mohla podívat a s ostatníma jak jsme se bavili s Martou jsme se teď dlouho neviděly, tak 
jsme vyřešili i pár věcí, co se týkalo bydlení, ale myslím si, že by to k tomu určitě mohlo vést, s mnohem větší 
časovou dotací. Že jako byla jsem ráda, když už ta aktivita skončila, to jo. 
B: A když bychom se vrátili ke všem těm aktivitám, o kterých jsme se tu bavili, dalo by se říci, že ses díky nim 
o sobě něco dozvěděla, nebo si o sobě něco připomenula? 
M: To asi nebylo úplně v rámci těch aktivit, ale spíš pak jako reflexe těch aktivit, kterou jsme dělali formou 
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vyplňování dotazníků, tak to jak jsem přemýšlela o těch odpovědích, zejména u toho osobnostního dotazníku, 
tam jsem se snažila odpovídat hodně po pravdě, jako upřímně. Takže jako v rámci vyplňování toho dotazníku, 
toho osobnostního, jsem si říkala, jak na tom teď jsem, že si asi umím domyslet, co která odpověď znamená, že 
jsem se snažila upřímně, i když mi to nebylo úplně příjemný to tam napsat, nebo si to přiznat, že ten puntík mám 
na levo a ne napravo jako lepší, tak jako tadyhle v průběhu toho vyplňování osobnostního dotazníku. Tam jsem 
si o sobě připomněla pár věcí, že furt jsou, ačkoli třeba na některých věcech se snažím intenzivně pracovat, tak 
že třeba se to zlepšuje, některý se zlepšujou, některý zůstávají stejný, ale že před sebou mám furt ještě dlouhou 
cestu, že ty puntíky nemám tam, kde bych je chtěla mít. 
B: Hm, a něco z toho hraní? Bylo pro tebe všechno známý z tvého chování nebo prožívání? 
M: Něco z toho hraní, vím že je tam jako, tak jako trošku jsem si tam uvědomila, že lidi se kterýma se stýkám, že 
se pohybuju v jiných než v psychologických kruzích a že jsem si ještě víc uvědomila jakoby tu svoji odlišnost. Při 
těch hrách, jako že mi tam bylo příjemně, že jsem se cítila, jo to je to, co mě prostě jako baví, a prostě jsem tam 
vymýšlela, jakej by to mohlo mít smysl, a prostě jsem se tam cítila jako doma. Že mám ráda jako takovýhle akce, 
takový aktivity a jen občas jsem si představila, co kdyby tady se mnou byl ten a ten, no ty by prostě okamžitě 
odešli, nebo by řekli, že jsem magor, že jsem si uvědomila odlišnost od toho svého okruhu přátel blízkých, že oni 
nás formujou jako naše vzdělání, jako naše práce i asi jako povaha. Takže jakože tady tohle byly aktivity, který se 
mi líbily, v tom jsem se cítila dobře, a pochopila jsem to právě na kontrastu toho, jak by vypadalo to odpoledne 
strávené třeba s těma druhýma lidma, že tam bych se cítila třeba úplně jinak. A zas je pro mě důležitý vztah 
k těm lidem a nevadí mi se přizpůsobovat, ale pokud by to odpoledne mělo být podle mých představ, tak to bylo 
spíš tohle to a to by zas jako nechápali oni a asi by nebyli ochotní, no možná odpoledne by zkousli, ale pak bych 
to měla ještě měsíc na talíři, možná i dýl. Tak jako v tomhle tom.  
B: A je něco, o čem si myslíš, že si z tý neděle z toho hraní budeš pamatovat? Nebo třeba i z toho, co jsme tady 
říkali? 
M: Hm, tak plno věcí, co někdo řekl, nebo tak, že jsem byla ráda, že jsem viděla kamarády, že se trochu separuju 
z psychologických kruhů, tak jako jsem byla ráda, tak cokoliv co mi někdo řekl o sobě, co zrovna dělá, to si jako 
budu pamatovat, protože to mě zajímá, co dělá, jak se má, co plánuje a tak. Budu si určitě pamatovat ty hry. 
Jsem fakt i ráda, že jsem si je mohla zkusit, že to je prostě hrozně důležitý, že často, když plánuju nějaký hry, tak 
si je spíš někde načtu, že si říkám to je super, to by mě bavilo, to je bude taky bavit, tak to uděláme. Ale ten 
prožitek je něco jinýho, že je fakt dobrý si to zkusit sám na sobě, takže třeba jsem byla ráda, že ten kruh s těmi 
čísly, ta první aktivita, že jsem si o ní říkala, že bude skvělá, že bych si jí ráda zkusila, ale byla to jen moje 
domněnka, že je skvělá. A teď jsem si jí zkusila a viděla jsem, že je fakt skvělá. Ale je to, zase jsem prostě viděla, 
stejně to nebylo stejný jako ta představa o tý hře, jako když jsem si jí zkusila, takže jsem prostě ráda za každou 
aktivitu, kterou jsem měla možnost vyzkoušet, že přece jenom ne úplně často tu příležitost zkusit si něco na 
vlastní kůži mám. A fakt jako jsem byla dlouho v tom, že něco vymejšlím, hlavně bojovky a říkala jsem si, já bych 
si strašně ráda něco zkusila a ta mapa, to jsem byla fakt ráda, že tam byla tahle věc. Prostě každej prožitek ze 
všech těch her si prostě odnáším. To s tím stanem, to bylo fakt dobrý, jako ta konfrontace s tím, že to fakt 
nedám, ale přitom to byla aktivita, o které bych si myslela ta je skvělá, to je úžasný nápad, zavázaný oči, super, 
to beru. A najednou vidím, že jsem si to měla zkusit na vlastní kůži a ač je to něco, o čem si myslím, že je to 
skvělý, tak pak je to ee, co a sakra, tak vždyť to máš ráda. A to je jako jenom o tom prožitku, je to určitě věc, 
kterou bych si dovolila zadat i lidem, kteří nejsou na výcviku, nebo na seznamováku pro psychology a podobný 
obory i pro to, že mi to přijde rychlý a zábavný, ale zas ten prožitek byl trochu jinej, než když bys mi řekla, že 
tohle budeme dělat. Nebo jako i když jste to zadávali, tak jsem úplně neodhadla ty pocity, který jsem pak během 
toho prožívala. Což bylo jako, no ne úplně bezmocný, ale něco blízko bezmoci, že jsem vůbec nebyla schopná si 
představit postup, asi bych navlíkla, udělala ty tyče, rozdělila bych si věci, který byli v tom vaku, asi bych hledala 
místo, kam navlíknout tu tyč, pak bych zjistila, že je to úplně jiný, že ta tyč není ohebná, no vůbec jsem to nebyla 
schopná naplánovat. Takže ten prožitek byl vlastně takovej jako i příjemnej, protože nás tam bylo hodně a byla 
to vlastně sranda ve výsledku, ale byl maličko ambivalentní oproti původnímu očekávání, že je to moje parketa, 
můj oblíbenej typ hry, že jsem jako narazila na to, že sice máš zavázaný oči, to jsi spokojená, ale vlastně máš 
problém, že nevíš co dál, nebejt ostatních. Takže to si jako odnáším, že jsem si to mohla zkusit sama na sobě. 
B: A možná taková shrnovací otázka skoro poslední, myslíš, že něco z toho co si zažila, nebo o čem si tady 
povídala je pro tebe nějak užitečný nebo využitelný ve tvém životě? 
M: Jo určitě, tak třeba o tom, jak si se mě ptala na ty paralely mezi hrou a mým reálným životem, to že prostě 
nějak úplně ne šikovně komunikuju s lidma a neumím jim úplně dát najevo, že bych třeba chtěla bejt víc součástí 
nějaký skupiny, nebo nějakých aktivit společných, že i když prostě se, to je jako důležitý, všechny tyhle 
zkušenosti. Že jsem viděla, jak na tom asi teď jsem, že pár těch paralel jsem tam našla, že to je jako důležitá 
informace, že jako snažím se úplně ne jako příliš často se hrabat jako v osobnosti, takže jakože úplně, tím, že 
člověk musí fungovat, tak není úplně dobrý se nějak rozkládat, tak se snažím myslet spíš na pozitivní věci, spíš 
jako na druhý lidi. Tak tady bylo dobrý se jako zastavit, udělat si na to ten čas, ten dotazník, to bylo taky jako 
důležitý, že jsem si uvědomila, kde teď jsem a kde bych chtěla, aby to bylo a i jsem si nějaký věci říkala, že mě 
napadly i konkrétní věci, který bych mohla udělat pro to, abych se posunula z toho místa, kde jsem, tam kde 
bych chtěla být. Tak to si taky jako odnáším. Odnáším si samozřejmě zásobník her, ne asi všechny použiju, třeba 



39 

 

ty šátečky za těma kalhotama, nebo i ty čísla, asi uvidím. A obecně, jako myslím, že to bylo celý hezky 
zorganizovaný, prostě nevím jak ostatní, ale prostě, že jsem se ta cítila dobře, nenapadá mě moc věcí, proč by se 
tam ostatní neměli cítit dobře, teda pokud tam nebyl někdo, kdo se třeba bojí psů a teď tak jako plácám, že ho 
třeba v dětství pokousal, tak se nemusel být nadšenej, že tam byl pes. Možná Jůlie se cítila trochu zaražená, jak 
tam bylo to vegetariánský jídlo v podstatě pro ní jenom, že si v podstatě nikdo jiný nevzal, jsem si všimla, že tam 
byla trošku nesmělá, ale to jsou půl vteřiny, to je hned pryč, to je ani ne špatnej pocit, jako nesmělost, to je 
chvilka a je to hned pryč a není to opodstatěný, jako že se mohla cítit hloupě, že se speciálně pro ni dělalo to 
jídlo, a pak si vzala i tvoje mamka, a pak stejně ani nezbylo, jen že se prostě zarazila. Ale prostě že to bylo fakt 
jako, jo myslím, že Jitka během, během tý bezúčelný aktivity, ona je podle mě o dost mladší než my, že jí moc 
nechápala, že jí to štvalo, ale je to jenom můj tip, ale myslím si, že kdyby to někdo z nás vzdal, tak že by šla první, 
myslím, že jí to fakt nesedlo, takhle aktivita, ale jako ne, jako za prvý je to jen můj názor a hlavně byla úplně 
statečná, že nic neřekla nebo tak. Ale jinak ta organizace byla fajn takže ten jako celej den. Jsem vždycky ráda, 
když vidím celek jako nějakou akci, která se povedla, že prostě pak z toho člověk může brát pak inspirace i pro 
svoje akce. Že vidí, co je důležité – dát lidem najíst. Ne tak to už zhlehčuju, co všechno je potřeba aby se člověk 
cítil dobře.  
B: Hm, děkuju. A je něco na co jsme zapomněli, co by bylo potřeba dodat, nebo na co by ses chtěla zeptat? 
M: (přemýšlí) už si někdy zadávala bezúčelnou aktivitu? 
B: Ne, to bylo poprvé. 
M: No ta byla hodně zajímavá, tak to je asi všechno. 
B: Tak já moc děkuju za rozhovor i za tvou účast při hrách. Díky! 
 

Karla 

B: Můžeš mi prosím popsat, jak vypadala herní neděle z tvého pohledu, na co si pamatuješ? 
K: No hráli jsme hry, byla to sranda, nevím, co víc bych k tomu řekla, no. 
B: Klidně můžeš i popsat jaké hry to byly. 
K: No začínali jsme těma číslama. To bylo parádní, to mě hrozně bavilo.  Bylo dobrý, když se to jako odstartovalo, 
tak jak jsme všichni vyběhli, to bylo super. No potom, co jsme dělali pak. Pak začalo pršet trochu. Jo ta bojovka 
po Praze, ta byla taky dobrá. Člověk se alespoň podíval na místa, který nikdy neviděl. Teda Viktor byl strašně 
motivovanej, tak furt chtěl, abychom strašně běhali. Já jak jsem teď 2 měsíce nic nedělala, tak jsem byla úplně 
vyflusaná, takže dobrý no, ale jinak jako fajn. A potom tam byla ta hra o ničem ne? Jo ne ještě stavění stanu. No 
stavění stanu bylo super, akorát nevím, jak bychom to postavili bez Viktora, kterej věděl, jak ten stan vypadá. Jo 
jako bylo to dobrý, byla jsem fakt překvapená, co jsme postavili a poslední, ta o ničem. To jsem nepochopila, že 
jsem nejdřív čekala, že jako musíme všichni nedělat nic a potom jsem si myslela, že se jako všichni musíme 
dohodnout, že už nás to nebaví a že musíme říct, jako že né, a to taky ne, tak pořád nevím, co to bylo.  Je fajn, že 
se to pak třeba dozvím, tak to bylo takový trošku, jako že to vedlo k mírný frustraci, že už jsme nevěděli, co 
máme dělat.  No a pak to poslední, s tou bábou nebo co, tak taková klasika dětská.  
B: A jak se ti hrálo? 
K: Jo super. Myslím, že tam všichni byli hrozně v pohodě, že tam byla taková dobrá atmosféra. Mně se to líbilo, 
já bych to klidně brala častějc.  
B: A který momenty pro tebe byly během hraní nejzajímavější, nebo nějak nejsilnější. 
K:  Pro mě bylo nejsilnější, vždycky když jsme vybíhali na ty čísla. To bylo takový, že byli všichni napjatý, lektor 
tam byl ještě s tím časem, že to musíme mít rychlej. No potom právě to mírný naštvání, když jsme nevěděli, co 
máme dělat, a kdy to skončí. U tý hry, tam tý druhý, nebo kolikátý. No ty jsou asi takový nejsilnější, takhle 
zpětně. Co si vybavím. 
B: A zkusila bys prosím nějak popsat svoje chování během těch her? Nebo chování a prožívání.  
K: No tak snažila jsem se dělat to co nejlíp, abych to nezkazila všem ostatním z týmu.   
B: A odlišovalo se tvoje chování nějak během těch různých aktivit? 
K: To si myslím, že asi ne. Já si myslí, že jsem se snažila vždycky nějak zapojit, abych ostatním pomohla a abych 
to nezkazila, myslím, že to bylo všude skoro stejný. Kromě toho peška, to byla taková individuální hra, tak to se 
do toho moc počítat nedá. Ten zbytek ten byl asi stejnej.  
B: A myslíš si, že tvoje chování ovlivnilo chování jiných lidí ve skupině? 
K: Já si myslím, že ani moc ne. Já nejsem moc jako vůdčí člověk, nebo tak něco, tak myslím, že asi moc ne. 
B: A jak se ti hrálo ve skupině těch lidí? Ty skupiny se i trochu proměňovali, nebyli jste vždycky úplně stejně 
i u té bezúčelný aktivity jste byli ti trochu víc rozdrobení, že jste nebyli vždycky úplně pohromadě.  
K:  No tam se to tak jako různě měnilo, že chvilku jako jedna skupina dělala něco, pak to někoho přestalo bavit 
tak šli někam jinam. Pak už jsme tam byli tak jako hodně ojediněle a nakonec se to začalo sgrupovat, protože už 
nikdo nevěděl, co má dělat, tak jsme si alespoň povídali.   
B: No a u té cesty po Praze, tam jsme byli v menší skupině, jak tam se ti pracovalo, nebo hrálo.  
K: Jo tam to bylo dobrý, akorát byli moc namotivovaný, takže jsem nestíhala, ale jako dobrý. 
B: A cítila si, že máš ve skupině nějakou roli? 
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K: Byla jsem vrchní zapisovač. To je důležitá role. Ne tak hlavně to vedl Viktor, ten Prahu dobře zná a i s mapou 
to umí, tak většinou udával směr. Pak Marta, tak občas taky, a já jsem taky občas do mapy koukala, ale naprosto 
minimálně oproti ostatním. Já jako Prahu vůbec neznám, jsem tady na tom dost špatně, takže jsem vedla jen 
jeden úsek, který znám a to je všechno.  
B: A při tom slepým stanu třeba? 
K: No tam jsem sebrala tyčky, na začátku, takže pak jsem čekala, až připravěj ten zbytek, aby se tam natáhly ty 
tyčky no. Tam jsem byla trošku mimo tu hru, protože jsem vůbec netušila, jak ten stan vypadá ani jak je to velký, 
nic. Do toho jsem se pak zapojila, až postavili ty tyčky, tak jsem tam přidávala ještě nějaký kolik, takže jsem 
zjistila, jak to vůbec vypadá.  
B: A když si tam byla s těma tyčkama stranou, jaké to pro tebe bylo, že si byla stranou, mimo tu skupinu? 
K: No tak jako štvalo mě, že nevím, jak to vypadá a co tam ostatní dělaj, ale zas na druhou stranu, ty tyčky byly 
podstatná část a někdo to udělat musel, takže jsem se jich na začátku chopila a pak už se toho nezbavíš, když nic 
nevidíš. Tak jako spíš než to, že nevím, co tam dělají, než že bych byla nějak mimo. 
B: A myslíš, že by si nějakou z těch her hrála jinak, když by si je hrála znova? Nebo že by ses někde v něčem 
chovala jinak? 
K:  To snad asi ani ne. Všechny ty hry byly takový přímočarý, že bych to asi neměnila nějak. 
B: A překvapilo tě během těch her někdy tvoje chování? 
K: Asi ani ne.  
B: Jo v pohodě. A myslíš, že by si našla nějaké paralely v tvém chování při těch hrách a v běžném životě. Jestli 
ses někdy při aktivitách chovala stejně, nebo naopak odlišně, než se chováš v běžném životě? 
K: Já si myslím, že toho hodně odpovídalo. Já jsem spíš takovej hodně týmovej člověk, že ráda pracuju ve 
skupině.  A v celku nerada dělám něco individuálně, nerada vedu nebo tak něco. Že jsem spíš jako radši, když 
jsou nějak všichni zapojení podobně, nebo když to nemusím vést já. Tak v tom si myslím, že to bylo hodně 
podobný.  
B: Hm, a ty si říkala, že doufáš, že se dozvíš smysl tý bezúčelný aktivity. Myslíš, že by si tam našla nějaký smysl, 
který by ta hra mohla mít? 
K: No tak jedině na tom můžeš zkoumat, jak se chováme když, já nevím, když nevíme co dělat, jestli se nějak 
shodneme, jestli budeme nějak revoltovat, nevím no.  
B: A mohla mít nějaký smysl pro tebe? Našla by si tam něco, co by pro tebe mohlo mít smysl? 
K: Pro mě.. no (přemýšlí). 
B: Kde ty ses tam vlastně pohybovala a byla při té hře? 
K: No my jsme nejdřív vymysleli, nebo takhle já jsem řekla, že půjdem trhat stébla trávy a rovnat je do řady 
a k tomu se pak přidali ostatní a začali tam rovnat všechno možný, takže jsme to tam rovnali. Pak přišel Jonáš, že 
to všechno posuneme o dva metry do leva. Tak jsme to začali přerovnávat, takže v týhle skupině jsem byla 
a potom se to už začalo nějak rozdrobovat protože, když jsme to přerovnali, tak už jsme nevěděli co dál. 
A mysleli jsme, že už to skončí a ono ne, no takže pak jsem tam tak něco dělala sama, většinou ometala vodu 
z listí, nebo takový nějaký blbosti.  
B: No a pak se ta hra vyvinula ještě další směrem, že jste.. 
K: No že jsme odešli. No jsem říkala, že máme odejít už dlouho, ale nejsem ten vůdčí typ, abych to jako 
prosadila. Nakonec jsme teda odešli no, úplně to nepomohlo. 
B: A jaký to pro tebe bylo, když jste naplnili to, co ty jsi navrhovala už před tím? 
K: No tak byla jsem ráda, že jsme jako něco udělali, pro to, aby ta hra skončila, nebo jsem si to alespoň myslela. 
Bylo to dobrý no, ale nepomohlo to. Akorát mi přišlo blbý, že se všichni nezapojili. Myslím, že se to pak rozdělilo 
na ty dvě půlky a ta jedna přešla a druhá ne.  
B: No a po tom, co jste přešli, tak jste pak vzali šátky, a vyvinula se tam další aktivita. 
K: No tam jsme začali hrát tu hru s těma šátkama no, my jsme právě doufali, že když všichni budeme dělat jako 
něco účelnýho, tak že to pomůže, ale ne. Zajímá tě ještě něco o tý hře, nebo ? 
B: No spíš tak přemýšlím, jestli sis tam mohla najít nějaký ten smysl, jak jsem se ptala na začátku. Jestli tam 
pro tebe mohlo něco být, nebo naopak co tě jako štvalo, čím tě to štvalo. 
K: No štvalo mě to hlavně tím, že jsme nevěděli, kdy to skončí.  Že prostě to byla jako aktivita, kdy máme něco 
dělat, ale nevíme, k čemu se máme dobrat, za jak dlouho, nebo.. 
B: Takže nějak neohraničenost? 
K: No. 
B: A je i tohle něco co znáš ze svého života, jako že nemáš ráda neohraničenost? 
K: No jako asi jsem radši, když mám nějaký termín, kdy jako přesně to skončí, jako ne že by to muselo být nějak 
šíleně úplně přesně. Když vím, že to skončí za týden, nebo nevím, jestli někdy tak je to takový nepříjemný.  
B: A vy jste tam rozvíjeli nějaký teorie, bavili jste se o tom, jaký to má smysl ta hra. Co tam pro tebe bylo 
zajímavý, nebo o čem ty rozhovory vůbec byly? 
K: No tak já už si je teda úplně přesně nepamatuju, ale v zásadě jsem si mysleli teda, že buď musíme všichni 
dělat něco bezúčelnýho, nebo všichni něco účelnýho, a když jsme zjistili, že ne, tak jsme byli takový zmatený 
a trošku nešťastný. Některý lidi tam navrhovali, že půjdou domů, že mají lepší věci na práci. 
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B:  A ty si ještě na začátku říkala, že to byla hra, která vedla trochu k frustraci.? 
K: No to byla tahle.  
B: Jak ty v běžném životě zvládáš obvykle frustraci, nebo setkáváš se s tím? Nebo s nudou? 
K: No já docela špatně já jsem hroznej nervák. Takže já třeba, třeba teďka jak jsem dělala tu bakalářku, tak já 
jsem vyšilovala úplně šíleně. Takže já to moc dobře nesnáším.  
B: A tady v té hře, jak se ti to dařilo zvládat? 
K: Tak tady v tý hře to bylo lepší, že nás v tom bylo víc, takže tak jako to zlepšoval ten pocit, že tam netrpím 
jediná.  Že jsme tam trpěli všichni společně. Ale stejně tím, že jsme spolu mluvili, tak jsme zabíjeli ten čas, kterej 
byl teda vyhrazenej asi.  
B: A když se pak začala dělat ta aktivita s těma šátkama, začalo to pro tebe být lepší? 
K: Jo, tak jako částečně, alespoň jsme se zabavili, byla to sranda, ale zas na druhou stranu pořád to neskončilo, 
pořád jsme nevěděli, jestli ta hra pokračuje nebo jestli už to skončí, nebo ..pořád tam byla taková nejistota.  
B: No a ten pešek, co ten nakonec, s tím udělal pro tebe. 
K: Nevím, to mi přišlo jen jako další hra. Nějak jsem to s tím nespojovala.  
B: Aha, no a myslíš, že by se dalo říct, že ses během toho hraní o sobě něco dozvěděla, nebo si připomenula. 
Třeba ze svého chování nebo prožívání? 
K: Já teda se musím přiznat, že jsem nedávno byla na takovýmhle dnu hraní psychologických her, takže si 
myslím, že už jsem se toho teď moc nedozvěděla. Že už toho spoustu vím. 
B: Jasně, v pohodě. A myslíš, že si z toho budeš něco pamatovat z té neděle? 
K: No myslím, že si to budu pamatovat, jako fajn neděli s hrama s příjemnýma lidma no.  Jako ty hry se mi líbily, 
ty byly super, akorát asi nebudu mít příležitost je někde využít, ale jako pamatovat si to budu jako dobrý 
odpoledne.  
B: A když bychom si představili, že tady máme tu skupinu a máme společnou reflexi, je něco, co si myslíš, že by 
tam od tebe zaznělo, co by si chtěla říct, nebo od nich naopak slyšet? 
K: Tak chtěla bych jim říct, že to bylo fajn.  Že se asi jako všichni snažili, a to je asi všechno a asi bych nic ke svojí 
osobě slyšet nechtěla.  
B: A myslíš si, že by si něco slyšela? Že by něco jako říkali. 
K: Jako kdyby obecně někdo reflektoval hru? Já myslím, že asi ne.  
B: Hm, ještě tu mám takové shrnovací otázky, které asi nebudou úplně potřeba, vzhledem k tomu, že si říkala, 
že si se o sobě hodně dozvěděla něco během jiného hraní, ale stejně to zkusím, třeba na něco přijdeme. Myslíš, 
že je něco z toho, co jsi zažila, nebo o čem jsme tady mluvili, co můžeš využít ve svém životě? 
K: No, tak já jsem si připomenula asi jen věci, co vím, takže asi úplně ne. 
B: A můžeš to prosím, když tak říci, co sis připomenula? 
K: No že jsem spíš ten týmovej hráč, že spíš jsem radši ve středu toho dění, než abych to vedla, no tak to je 
hlavně tohle. 
B: Hm, díky. A je něco, na co jsme zapomněli, co by bylo potřeba dodat, nebo co by ses chtěla zeptat? 
K: Nic mě nenapadá. Kdyby mě napadlo, tak ti dám vědět. 
B: Dobře děkuji, i za rozhovor, i za tvé hraní. 
K: Není zač 
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B: Můžeš mi prosím tě popsat, jak z tvého pohledu vypadal herní neděle, co si pamatuješ? 
J: Tak nejdřív jsme se sešli u vás, proběhl oběd, seznamování s některými neznámými tvářemi. Později jsme se 
přesunuli do parku, kde začala první hra. To byla hra časový zámek, kde jsme museli nějakou částí těla, co 
nejrychleji zmáčknout příslušné číslo, to se nám nejdřív moc nedařilo. Párkrát jsme spadli, čas nebyl úplně 
nejlepší, alespoň podle srovnání, patrně nevím s kým..? Asi se sebou samým. Takže výsledkem bylo pouze 
srovnání. No a nakonec, když byl lektor spokojen s časem, tak nás poslal na další úkol. Který se sestával z projití 
města po zadaných stanovištích, který byli v mapě a přiřazení fotek z toho místa focených, na což byl časový 
limit 75 minut, takže jsme se odebrali. V začátku jsme běželi. Byl jsem v týmu s Jitkou a Petrou, to nás bavilo, 
běželi jsme nejdřív do Rígráčů nahoru k oválu, kde to znám, takže jsem věděl, kam mám jít, jak to tam bude 
vypadat. Spoustu míst jsme přiřadili, aniž bysme tam museli jít. Ale celkově jsme prošli poměrně zajímavejma 
částma města, podívali jsme se třeba do Holešovic, kde já to neznám tolik, protože mě tam nic netáhne. 
A nakonec, i když trošičku pršelo, tak to byl poměrně pěknej výlet po Praze. A došli jsme do stromovky, kde byl 
cíl, a tam jsme přišli jako první, ale museli jsem tipnout jedno stanoviště, na kterým jsme nebyli. Což jsme tipli 
teda špatně nakonec, což se ukázalo jako fatální a připravilo nás to o prvenství. Nicméně nevadí, stejně jsem 
skončili první, i když na děleným prvním místě. No potom proběhla svačina a nějaký rozebírání výsledků tý hry. 
Jakože jsme se bavili kdo, kde byl, kdo měl jako fotku špatně přiřazenou a podobně. To bylo zajímavý.  No 
následně jsme po svačině si zavázali oči a hráli jsme hru stan, kdy jsem po slepu stavěli stan. To bylo teda trochu 
ochuzený o ten zážitek, že jsme nemohli poznat, že to je stan, protože byl Viktora, kterej to okamžitě poznal. 
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O to dřív jsme to teda složili, ale složili bysme to i tak. Tenhle stan jsem už sice asi viděl tenhle konkrétní, ale ten 
typ znám, takže kdyby to Viktor nepoznal, tak si myslím, že bych byl schopnej ho postavit, i poslepu. Tam jsem 
se chytil trochu takové organizační role. Že jsem se ptal Viktora, jak to staví a co má, distribuovat kolíky 
a podobně. No, a když jsme to poměrně rychle postavili, tak jsme si vlezli všichni dovnitř, tím jsme teda splnili 
úkol. Kupodivu až na jednu tyčku to bylo postavený i docela kvalitně. No a následně přišla poslední hra. U které 
ještě teďka pořád ještě nechápu účel a doufám, že mi ho tato konzultace trochu osvětlí.  A to bylo, měli jsme 
bezúčelně bloudit ve vymezeném prostoru. A jediný pravidlo bylo, že jsme měli dělat jen ty úkony, který nemají 
žádný účel. Což se ukázala jako nesmyslný, protože každá činnost má nějaký účel. I když člověk spí, tak spí za 
účelem relaxace, nebo cokoliv co dělá, může dělat pro účel, abych se nenudil.  Prostě není věc, co nemá účel. 
No, což nás ..chvíli jsme začali dělat nějaký takový pochybný aktivity jako skládání listů trávy do řady a potom 
přenášení řetězem jí o metr dál. Ale nakonec nás vymýšlení aktivit, když jsme pořád nevěděli, jestli se ubíráme 
alespoň správným směrem, nebo jestli máme problém, jak vyřešit tu hru vlastně jinak, že jsme neměli žádný 
kontrolní mechanismy, jestli to děláme správě. Tak jsme vymysleli, že cílem je, že se na to máme vykašlat, takže 
jsem odešli z vymezeného prostoru, což se neukázalo, že by byla ta správná cesta. Tak pak jsme si chvíli mysleli, 
že cílem je vymyslet hru nějakou, tak jsme začali hrát hru na honění šátků. Což se ve výsledku ukázalo jako 
správný výsledek, ale asi se nás organizátorům zželelo, že jsme se nudili, tak tu hru ukončili. Čímž jsme pak začali 
vyplňovat dotazníky a byl konec vlastně herní neděle.  
B: A jak se ti hrálo? 
J: No hrálo se mi dobře, byl jsem ve společnosti lidí, z nichž většinu jsem znal, no většinu, tak půlku aspoň jsem 
znal. A byli to příjemný lidi, takže se s nima dobře povídalo. A nikdo nebyl nabručenej až na tu poslední hru jsem 
měli jasně zadanej úkol, takže jsme věděli, jak to máme dělat a co máme dělat. A hrálo se mi dobře, já mám hry 
rád, že bych to shrnul asi, že se mi dobře hrálo.  
B: A co při té poslední aktivitě, jaká byla ta? 
J: No ze začátku to bylo takový k zamyšlení, že jsem se snažili to vyhloubat, vydumat, co by mohlo být účelem té 
bezúčelné hry, vymyslet to, ale vlastně postupem času, když už to jako nešlo, když jsme nevěděli, co máme 
vymyslet, někdy po půl hodině, i když v tý časový rovině to dokážu přesně říct, když se člověk nudí, tak je dlouhá 
ta chvíle, tak nás to přestalo tak jako bavit a přestali jsem přemýšlet o tom, spíš jak se zabavit, aniž bysme 
věděli, že hrajeme hru, jsme na to rezignovali prakticky, účelem je bavit se.   
B: Který momenty během toho hraní pro tebe byli nejzajímavější. Jestli pro tebe byli některý zajímavý? 
J: Zajímavý určitě, tak líbila se mi ta procházka po městě, že jsem poznal nějaký nový lokace ve městě, do 
kterých se normálně nepodívám. A normálně nepůjdu na procházku sám, takže se mi to líbilo. Ta poslední hra, 
se mi nelíbila ne jako úplně, spíš takovej zvláštní zážitek spíš organizovaně se nudit, to asi není nic zábavnýho 
nevím, nevěděl jsem jaký je cíl tý hry, no patrně bylo cílem nemít žádný cíl. Jak že byla otázka, jestli jsem si to 
užíval? 
B: Co pro tebe na tom bylo zajímavý. 
J: Tak zajímavá je určitě spolupráce po slepu s někým. To je super. Což teda nebylo poprvé, určitě, co jsem 
nějaký takový hry hrál, ale jednou za čas je to určitě dobrý.  Třeba v tom časovém zámku, nahlížet na ten 
problém z jiných úhlů, než by se mohlo zdát na první pohled, jsme třeba nevěděli na začátku, že na to můžeme 
šlapat nohama. Pak se vlastně zjistilo, že tou nohou je to daleko lepší, což je fajn, uvědomit, že občas je potřeba 
se na to podívat i jinak.  
B: A jak by si popsal svoje chování nebo prožívání během hraní. 
J: No tak u tý první hry, tam jsem se snažil bejt nejrychlejší, ale párkrát se mi to právě vymstilo, že jsem to 
ostatním zkazil, že jsem do toho spadnul, což mi bylo trochu jako líto, ale nebylo to nic závažnýho. Protože ač 
jsme měli na začátku 5 pokusů, tak mi přišlo, že to bylo spíš 15 pokusů, takže si nemyslím, že by mi to jako někdo 
vyčítal, že jsem něco pokazil, ale na druhou stranu to nebyla tak dobře namotivovaná, hra, že bych si to tak 
užíval a ze všech sil se snažil vyhrát. V tý druhý hře jsem byl dost dominantní, což bylo taky daný tím, že jsem 
Pražák a spoustu míst jsem znal, což holky ani neznaly. Petra je úplně mimo, takže se moc neangažovala v tom. 
Jitka nějaký místa znala, ale ne moc. A taky že to byla práce s mapou, tak bylo jasný, že toho se chopím, protože 
to umím. Ale snažil jsem se, abych jim nesebral všechnu radost z tý hry, abych taky jim dal prostor se realizovat. 
Což nevím, jestli se mi úplně povedlo, ale snažil jsem se o to. To by spíš holky musely říct, jestli se necítily 
utlačovaný. No a jak jsem se cítil při tom stanu, tak tam trochu pršelo, že byla trochu zima, ale to organizátoři 
neovlivněj. Necejtil jsem se nějak omezenej zrakem, že bych se bál nebo neviděl, jako věděl jsem, že tam, kam 
nás vedete, asi nebudou žádný překážky. A bylo to takový zajímavý, docela mě to bavilo. No a při tý poseldní hře 
jsem se cejtil znuděnej, bezúčelnej. Snažil jsem se vymejšlet různý nový typy bezúčelnosti, aby to organizátory 
potěšilo, ale pak jsem byl rezignovanej, protože už to bylo dlouhý, až já jsem byl docela za dlouho rezignovanej. 
No a trochu jsem se bál, že tu hru zkazím, když to nebudu dál hrát. To nevím, jestli se potvrdilo, nebo 
nepotvrdilo.  
B: A myslíš, že spolupráce s ostatními, nebo jejich chování nějak ovlivňovalo tvoje chování? 
J: No určitě, třeba v tý poslední hře, třeba když někdo něco vymyslel, co budeme bezúčelně tvořit, tak spousta 
lidí se toho chytlo. Já jsem třeba taky něco vymyslel, jako že budeme tu trávy přenášet o metr dál, a tak jsem 
přemluvil pár lidí. No pak někdo přišel s tím, že budeme sklepávat vodu ze stromu, tak toho jsem se chytil zase 
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já. V tom stanu, tam byl největší osobnost Viktor, to je jasný. Protože ten stan znal, takže tam jsem se podřizoval 
tomu, aby on byl ten nevyšší stavitel. A vlastně to co on říkal, že máme dělat, tak on dělal. No a v tý druhý hře, 
ovlivňovaly moje chování holky, snažil jsem se s nima domluvit na těch fotkách. Na těch který tam dáme. A brát 
v úvahu jejich názor, takže jsme to dělali společně, ale v těch rozhodných chvílích jsem to většinou rozhodl já. 
No a v tý první hře, jestli mě ovlivňovali? Ovlivňovali mě tak, že neběželi tak rychle, jak bych běžel já na začátku, 
ale tak místo abych všechny předběhnul, tak jsem zůstal běžet s nima.  
B: A překvapilo tě něco na tvém chování? Bylo pro tebe známý, nebo bylo něco nového? 
J: Překvapilo mě, že jsem se splet v počítání těch bodů za ty fotky, protože jsem si myslel, že to mám spočítaný 
dobře, že nemůžeme prohrát, ale špatně jsem to spočítal, což mě překvapilo. Protože tam se to přičítalo 
a odčítalo a já jsem počítal jen se dvouma bodama a oni tam byli čtyři. Tak to mě překvapilo, ale ne že bych byl 
zklamanej, ale kdybych to věděl, tak bych se asi zachoval jinak. Ale jinak asi ne, většinou jsem věděl, co dělám 
a proč to dělám.  
B: A to chování, které popisuješ v těch hrách, znáš ho i ze situací svého běžného života, nebo tam vnímáš 
nějaký rozdíl? 
J: Tak určitě je to rozdíl.  Člověk může ledacos ve hře, a nejhorší, co se může stát je, že prohraje, ale v běžným 
životě, když se člověk špatně rozhodne, tak to pro něj může mít následky do konce života.  
B: A můžeš zkusit najít konkrétně ve svém chování nějaké paralely, nebo naopak odlišnosti v tom hraní 
v neděli a v situacích běžného života? 
J: No tak najdu paralelu, třeba jsem se snažil těm holkám dát prostor, aby se taky prosadily, tak to si myslím, že 
dělám, i když jsme dělali třeba nějaký projekt ve škole, tak jsem se taky snažil, aby se ostatní zapojili. Nebo to že 
jsem něco blbě spočítal, no to se mi stalo mockrát a většinou mě to překvapí stejně. Že jsem neběžel stejně jako 
ostatní, tak nebylo to závod, i když to je taky forma hry. Nebo třeba v rozhodování v tom, kudy půjdeme jsem se 
asi zachoval, no nevím možná bych se někdy zachoval stejně a někdy bych se zachoval jinak, tady to bylo 
omezený časem, takže jsem se řídili tím, že jsme tam potřebovali bejt co nejdřív, tak jsem se snažil zjistit 
nejkratší cestu. Někdy třeba by jiný lidi jeli radši tramvají.  
B: A co třeba u tý bezúčelný hry, našel by si nějaké paralely? Jako třeba když máš někde volný čas. 
J: No většinou, když má člověk někde takovejhle prostoj, tak najde někde nějakou zábavu, buď třeba s sebou 
nosím knížku, tak bych si četl někde, i když tuhle jsem jí neměl, tak jsem chodil akorát. Tam jsme měli zase větší 
možnost využít ten čas, že jsme byli společně, když je někde někdo s někým, tak si může vždycky aspoň povídat 
kdežto, když je člověk sám, tak je to podstatně horší, protože nemá žádnou zábavu, a když nemůže nic moc 
dělat, tak pak už fakt nezbejvá než stát a blbě zírat, nebo chodit a blbě zírat. Ale takhle když je s někým, tak my 
když jsme se pak nudili, tak jsme si povídali. Jsme si povídali o tom, co kdo dělá, co plánuje, ale povídali jsme si 
i o tý hře, co si myslíme, že je smyslem. Paralela s tou hrou myslím není moc reálná, protože bezúčelně – když je 
člověk s někým tak má vždycky možnost si s ním alespoň povídat.  
B: Myslíš, že by ses zachoval jinak, když bys ty hry hrál znova? 
J: V tý první hře bych toho asi moc nezměnil. Leda že bych si vzal víc čísel, protože jsem měl jen tři, což bylo míň 
než průměr asi. Ale zase jsem to nechtěl brát těm ostatním, takže asi bych se nezachoval jinak. Pak asi taky 
stejně. U toho stanu asi taky, protože si nemyslím, že bychom se zachovali špatně. Možná u toho posledního 
stanoviště, protože tam bylo možný projít tou stromovkou, ale báli jsem se, že to nestihneme, ale stihli bysme 
to, proto jsme to poslední stanoviště vynechali. Ale tak to víme až ze zkušenosti, takže si myslím, že kdyby se 
choval jinak tak si nemyslím, že by to mělo velký efekt. 
B: A je něco, o čem by se dalo říct, že sis uvědomil, nebo připomenul. 
J: Dozvěděl jsem se, že nemám tak dobrou stabilitu, jak jsem si myslel, protože jsem při tý první hře asi dvakrát 
upadnul. Což znamenalo špatnej pokus. V tý druhý hře, možná že tu Prahu tak neznám, jak jsem si myslel, ale já 
vím, že ty Holešovice prostě neznám. No o sobě jsem se asi nic nedozvěděl. No a v tý poslední, že to je dlouhý, 
když se člověk nudí.  
B: Jak si říkal úplně na začátku, že doufáš, že se tady dozvíš, jaký smysl měla ta bezúčelná hra, jaký si myslíš, 
že měla smysl? 
J: Mysli si, že měla výzkumnej smysl. Že ty potřebuješ zjistit rozdíly vlastně v tý hře třeba, jak to člověk vnímá 
když je mu dobře a když ho to baví a jak to člověk vnímá, když ho to nebaví a prudí ho to. 
B: A je nějaký smyls, který mohla mít pro tebe? 
J: Jestli pro mě mohla mít nějaký smysl? Zjistit, že všechno co dělám, dělám za nějakým účelem. Nevím, jestli 
měla nějakej smysl…možná to, že začínám vnímat, že si vážím času, že jsem tam stál a nudil se vlastně a při tom 
vím, že musím dělat diplomku, tak bych dělal radši něco jinýho, radši bych sportoval, nebo si někde s někým 
něco zahrál, třeba něco zábavnějšího, než to co jsme tam dělali.  
B: Už jsem se sice ptala, jestli ses o sobě něco dozvěděl, ale teď trochu jinak, myslíš, že by se dalo říct, že z toho 
co se událo, bylo pro tebe něco důležitý?  
J: Tak důležitý pro mě určitě bylo to, že jsem viděl lidi, který už jsem dlouho neviděl. Že jsem potkal nějaký nový 
lidi, to zas tak za důležitý nepokládám, protože novejch lidí potkávám poměrně dost. Nějaký ty místa byli docela 
pěkný, že kdybych se tam šel někdy podívat, nebo o tom někdo mluvil, tak že budu vědět, kde to je, a jak se tam 
pohybovat. No vzhledem k tomu, že těhlech her už jsem hrál poměrně dost, tak to nepokládám za zas tak 
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důležitý.  
B: Myslíš, že je něco, co si z toho budeš pamatovat? 
J: No tak budu si určitě pamatovat ten výlet ty místa, kde jsme byli. Ten kostel u Tišnova, to jsem nevěděl, že 
tam je. Budu si pamatovat ty hry, který jsme hráli a jak jsme je hráli a můžu je využít, kdybych připravoval 
nějakej tábor.  
B: A použil by si pro nějaký program i tu poslední hru? 
J: No to záleží, jestli se dozvím, jakej měla smysl. 
B: No, a pokud by si vzal teoreticky, že tak hra nebyla pro výzkumný účely, ale je to hra jako každá jiná, zkusíš 
vymyslet, proč by si ji zařadil do programu, kdyby si ji zařadil? 
J: No zařadil bych jí, kdybych chtěl někoho unudit a dívat se na něj, na to jak se nudí. Navodit jim nějakou 
atmosféru, něčeho nezábavnýho, nudy, něco jako jsme na táboře navodili atmosféru stresu. Tak to bych to asi 
použil. Ale rozhodně bych to nepoužil za účelem někoho zabavit.  
B: Takže by se dalo říct, že smysl té hry mohlo být navodit nudu? 
J: No jo, jako jeden ze smyslů asi jo. Jeden ze smyslů, další ze smyslů bych považoval za to uvědomit si, že žádný 
konání nemá žádnej účel, všechno má nějakej účel. 
B: No a jak ty zvládáš situace, kdy se nudíš, jak si zvládal tu situaci bezúčelnosti. 
J: No tak jak už jsem říkal, na začátku jsem snažil hrát tu hru a vymýšlet ty bezúčelný věci a dělat je. No 
a pozdějc, jak to bylo delší a delší, tak to člověka přestalo bavit, já jsem si vzpomněl třeba na lidi 
v koncentračním táboře, který přenášeli štěrk z jedný strany na druhou, to muselo bejt deprimující pro ně.  Ještě 
jednou otázku? 
B: Jak zvládáš nudu? Nebo tu bezúčelnost. 
J: Jak zvládám nudu, no následně po chvíli jsem si vymyslel věc, která měla nějakej účel, nebo která měla jinej 
účel než vymyslet bezúčelnost. No začal jsem se bavit s ostatníma, vymyslel jsem hru.  
B: Teď už o tom trochu mluvíš, ale můžeš se ještě zaměřit, jestli si viděl nějaký vývoj během téhle hry? 
J: No tak to jsem říkal, že na začátku jsem to hrál, pak jsem se začal nudit a přestalo mě to bavit a snažili jsme se 
vymyslet, jak to jako ukončit, abychom se mohli posunout do další aktivity, do něčeho zábavnějšího. Ten vývoj 
tam určitě byl, jakože na začátku to člověk bral tak jako se snahou vlastně hrát podle pravidel a splnit to čistě, 
dělat jenom bezúčelný aktivity, ale po chvíli to bylo dlouhý, tak jsem se s ostatníma začal bavit, i když jsem 
věděl, že to není cílem hry, nebo podle zadání, no nakonec jsme rezignovali úplně, že jo. Už jsme to nechtěli hrát 
a vymysleli jsme si vlastní. 
B: Je tohle něco co znáš i ze svého života, jakože plníš něco podle pravidel a časem z toho ustupuješ? 
J: No jo, tak když člověk nemá zpětnou vazbu, jestli to co dělá, dělá správě, tak si to začne zjednodušovat. To je 
ve všem, to je v práci, ve škole, když se budeš snažit udělat všecko na jedničky, ale pak zjistíš, že ostatní třeba 
mají taky jedničky, ale že se neučí tolik, tak se přestane tolik snažit. Toho je víc. 
B: Hm, a říkáš to obecně, nebo že to tak máš ty? 
J: No tak já většinou mám zpětnou vazbu, třeba ve škole, když jsem se neučil, tak mě vyhodili, do práce ještě 
nechodím, ale když někde něco dělám špatně, tak dostanu vynadáno a musím to spravit.  
B: Když by sis představil, že máme skupinovou reflexi a jsou tu lidi, co v neděli hráli. Je něco co myslíš, že by 
tam od tebe vůči ostatním zaznělo, nebo naopak co by si chtěl slyšet ty od ostatních? 
J: Tak určitě bych chtěl slyšet od těch holek, jestli jim nevadila ta moje vůdčí role. Jestli to tak bylo správně. 
Nebo jak to viděli ostatní, koho to bavilo, koho to nebavilo. Nemám až zas tak velkou potřebu se ke všemu 
sdílet. Když mám co říct, tak to řeknu, ale jinak ani ne. 
B: A je něco co si naopak myslíš, že bys od ostatních slyšel? Něco co by ti řekly, co by si třeba čekal? 
J: Jako na mojí adresu, jestli jsem dělal něco dobře, nebo špatně? 
B: No třeba. 
J: Nevim, asi to bylo moc krátký, nebo málo intenzivní, na to aby tam byly nějak intenzivnější zážitky, který by 
bylo potřeba sdílet. 
B: Myslíš, že něco z toho, co si zažil, nebo o čem jsem se bavili, můžeš nějak využít ve svém životě? 
J: Jako na těch hrách, nebo na tom o čem jsme se bavili. 
B: Obojí, jestli ti něco přijde užitečný, kromě znalosti nových míst a novejch lidí třeba. 
J: Jako jestli jsem poznal sám sebe? Sebe poznávám už dlouho, to je asi těžký, se nějak ví, takže myslím, že jsem 
se o sobě nic moc novýho nedozvěděl. Ale nedávám to za vinu organizátorům, ale bylo to pěkný, ale bylo to na 
mě trochu málo akční, intenzivní.  
B: A je něco na co jsme zapomněli, na co by ses chtěl zeptat, nebo něco dodat? 
J: Že by to bylo delší? Asi ne. Je to asi všechno 
B: Tak ode mě je to taky všechno, děkuji za rozhovor, i za tvoji účast při hrách. 


